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Sut i wneud cais am statws preswylydd 
sefydlog: 
 

Cam 1:  Lawrlwythwch Ap Gwirio Dogfen Ymadael yr UE ar-lein am ddim. Mae’n 
edrych fel hyn:  
 

 
 
Gallwch ddefnyddio ap Gwirio Dogfen: Ymadael yr UE i gwblhau cam adnabod 
eich cais o dan Gynllun Setliad yr UE.  
 

Bydd yr ap yn: 

● gwirio bod eich dogfen adnabod yn ddilys 

● gwirio bod y ddogfen yn eiddo i chi 

 

I gael Statws Preswylydd Sefydlog, bydd angen i chi:  

 

Wirio os gallwch ddefnyddio'r ap ar eich ffôn  

 

Ar gyfer defnyddwyr Android 

Byddwch angen: 

● Android 6.0 ac uwch – gallwch ddod o hyd i hyn yn eich gosodiadau  

● o leiaf 135MB o le i storio’r ap 



                                            

2 
 

● cysylltiad 3G, 4G neu WiFi 

● NFC (a olygir Cyfathrebu Maes Agos) fel y gall yr ap sganio’ch dogfen - gallwch 
ddod o hyd i hyn yn eich gosodiadau. Os gallwch ddefnyddio’ch ffôn i dalu am 
bethau gan ddefnyddio digyswllt, mae hyn yn golygu bod ganddoch 
Gyfathrebu Maes Agos (NFC) a gallwch ddefnyddio’r ap.  

Ar gyfer defnyddwyr iPhone 

Mae’r ap beta ‘Gwirio Dogfen ID’ bellach ar gael ar gyfer iPhone 7 a modelau 
mwy newydd.  

Byddwch angen: 

● iPhone 7 neu 7 Plus neu modelau mwy newydd 

● iOS 13.2 neu’n fwy newydd - i ddod o hyd i’r fersiwn o’r meddalwedd sydd 
wedi’i arsefydlu, ewch i Gsodiadau > Cyffredinol, yna Amdanom 

● o leiaf 120MB o le storio i osod yr ap 

● cysylltiad 3G, 4G neu WiFi 

Bydd yr ap angen mynediad at gamera eich ffôn. Os nad yw’r ap yn gofyn am 
fynediad, galluogwch fynediad yn eich gosodiadau.  

Sut i ddefnyddio’r ap 
 

Cw 1:  Ydych chi’n AEE neu’n Wladol o’r Swistir?  
 

Mae’r AEE yn cynnwys gwledydd yr UE a hefyd Gwlad yr Iâ, Liechtenstein a 
Norwy. 
 
Os nad ydych yn Wladol o’r UE ond mae eich partner, efallai y byddwch dal yn 
gallu gwneud cais. 

Pa ddogfen ID i’w ddefnyddio? 

Os oes gennych basbort biometreg dyma’r ddogfen ID orau i’w defnyddio ond 
gallwch ddefnyddio’ch Cerdyn Adnabod Cenedlaethol p’un a yw’n fiometreg ai 
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peidio. Mae’r canllaw hwn yn edrych yn gyntaf ar ddefnyddio’ch pasbort 
(tudalen 2) ac yna sut i ddefnyddio’ch Cerdyn Adnabod Cenedlaethol (tudalen 
6).  

Os ydych chi’n defnyddio’ch Pasbort:  

Sganiwch eich Pasbort - gyda sglodyn biometreg 

Mae’r symbol isod yn dangos bod gan eich dogfen sglodyn biometreg ac y gall yr 

ap ei ddarllen.  

Cymerwch ffotograff o dudalen llun eich pasbort gan ddefnyddio camera eich 
ffôn. Rhaid i’r dudalen lawn fod y tu mewn i’r ffrâm, gan gynnwys y 2 linell rif ar 
waelod y dudalen. Sicrhewch fod eich camera ffôn yn canolbwyntio ar y testun 
ar y dudalen. 

Bydd yr ap yn eich annog i addasu’ch ffôn i sicrhau eich bod yn dal eich dogfen 
yn effeithiol. Bydd yr awgrymiadau hyn yn ymddangos mewn blwch testun ar 
frig eich sgrin.  

Gwnewch yn siŵr eich bod yn cynnwys y dudalen gyfan yn eich llun.  
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Ceisiwch dynnu llun eich dogfen hyd-braich os ydych chi’n cael problemau. 

 

Gwiriwch wybodaeth eich dogfen 
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Tynnwch unrhyw orchuddion oddi ar eich dogfen a’ch ffôn. 

Cliciwch ar y botwm ‘gwirio nawr’ yn yr ap pan fyddwch yn barod i ddechrau 
gwirio eich dogfen. 

Rhowch y ffôn ar ben eich dogfen pan fydd yr ap yn dweud wrthych am ‘wirio 
gwybodaeth eich dogfen’. Os yw’r sain ar eich ffôn wedi’i droi i fyny, byddwch 
chi’n clywed ‘beep’ pan fydd eich dogfen wedi cael ei gydnabod. 

Symudwch eich ffôn o amgylch y ddogfen nes bod yr ap yn ei chydnabod. Mae’r 
sglodyn wedi’i leoli mewn mannau gwahanol mewn dogfennau gwahanol.  

 

Pan fydd yr ap wedi darllen y sglodyn yn eich dogfen yn llwyddiannus, bydd y 
sgrin yn dweud ‘gwybodaeth wedi’i gwirio’. Peidiwch â symud y ffôn nes bod y 
neges yn ymddangos a bod y gwiriad wedi’i gwblhau. 

Os nad yw’r ap yn cydnabod eich dogfen, bydd y gwiriad yn dod i ben a bydd y 
sgrin yn dweud ‘gwybodaeth heb ei darganfod’. Os bydd hyn yn digwydd, dylech 
symud eich ffôn yn araf o gwmpas y ddogfen nes bod yr ap yn ei chydnabod.  
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Os ydych chi’n defnyddio pasbort a’ch bod chi’n parhau i gael problemau, 
rhowch y ffôn ar y clawr cefn neu’n dudalen llun.  

 

Os ydych chi’n defnyddio Cerdyn Adnabod 
Cenedlaethol Di-Biometrig: 

A oes gan eich cerdyn barth darllenadwy peiriant (MRZ)? 

Mae parth darllenadwy peiriant (MRZ) yn edrych fel hyn: 

 

Bydd angen i chi gymryd sgan o flaen a chefn eich Cerdyn Adnabod. Mae’n 
hanfodol cynnwys y parth darllenadwy peiriant (MRZ) wrth dynnu llun o flaen 
eich cerdyn.  
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Fel arfer yn gofynnir i chi anfon eich cerdyn adnabod i Ganolfan Datrys Setliad yr 
UE i’w dilysu. Fodd bynnag, oherwydd yr achosion o Covid 19, mae’r 
gwasanaeth wedi’i atal dros dro.  

Os nad oes gan eich ID MRZ ni fyddwch yn gallu defnyddio’r Ap. 

Sganiwch eich wyneb 

Bydd y sgrin yn fflachio wrth iddo sganio’ch wyneb. Daliwch gamera eich ffôn o 
flaen eich wyneb nes bod y sganio wedi’i gwblhau.  

Gallwch osgoi’r cam hwn a darparu tystiolaeth wahanol i brofi pwy ydych chi os 
gallai fflachio golau achosi anawsterau i chi. Gallwch wneud hyn trwy fynd i’r 
ddewislen ‘Darganfod mwy’ a ‘osgoi’r cam hwn’.  

Os ydych chi’n 10 oed neu’n iau, ni ofynnir i chi sganio’ch wyneb. 

Tynnwch lun ohonoch chi’ch hun 

Dylech: 

1. edrych yn syth mewn i’r camera 

2. bod â mynegiant niwtral - peidiwch â gwenu na gwgu. 

3. dynnu sbectol arlliw, er enghraifft sbectol haul. 

Dylai eich llun: 

● fod wedi ei oleuo’n dda mewn golau niwtral 

● fod heb unrhyw wynebau eraill yn y cefndir 

Cwblhau eich cais am Setliad yr UE 

Ar ôl i chi gwblhau eich gwiriad ID, cwblhewch weddill eich cais ar wefan 
GOV.UK.  Mae’r ap yn mynd â chi i’r wefan trwy ddilyn y ddolen at GOV.UK.  
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Neu, gallwch chi gwblhau’r cais trwy fewngofnodi i unrhyw ffôn, liniadur neu 
gyfrifiadur:  

https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families/applying-for-settled-
status  sgroliwch i lawr y dudalen i barhau â’ch cais, bydd angen eich rhif 
pasbort a dyddiad geni i gael mynediad i’ch cais. 

Gallwch ddod o hyd i wybodaeth ar wneud cais yn eich iaith eich hun trwy 
ddilyn y ddolen hon: https://www.gov.uk/guidance/settled-status-for-eu-
citizens-and-their-families-translations 

Gofynnir cyfres o gwestiynau i chi: 

1. A oes gennych genedligrwydd deuol? 

Ydych chi’n ddinesydd dwy wlad ar yr un pryd? 

2. Oes gennych chi genedligrwydd blaenorol? 

A oeddech chi erioed gyda chenedligrwydd arall cyn yr un yma? E.e. oeddech 
chi’n ddinesydd Bangladesh ond fe wnaethoch chi roi’r gorau i’r 
cenedligrwydd hwn i ddod yn Ewropeaidd.  

3. Ydych chi erioed wedi defnyddio enw arall? 

Efallai pan wnaethoch chi briodi neu newid eich enw teuluol. 

4. Oes gennych chi ddogfen breswyl barhaol ddilys y DU? 

Os oes gennych ddogfen breswyl barhaol ddilys y DU, bydd gennych un o’r 
canlynol:  

● tystysgrif y tu fewn i’r llyfryn glas ‘dogfennaeth breswyl’ (neu lyfryn pinc 
os ydych yn ddinesydd o’r Swistir) 

● tystysgrif y tu mewn i’ch pasbort 

https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families/applying-for-settled-status
https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families/applying-for-settled-status
https://www.gov.uk/guidance/settled-status-for-eu-citizens-and-their-families-translations
https://www.gov.uk/guidance/settled-status-for-eu-citizens-and-their-families-translations
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● cerdyn preswylio biometreg sy’n cadarnhau preswylfa barhaol (dim ond 
os nad ydych chi’n ddinesydd o’r UE, yr AEE neu’r Swistir)   

5. Oes gennych chi Absenoldeb Amhenodol i fynd i mewn neu aros? 

Mae caniatâd amhenodol i fynd i mewn neu aros (ILR) yn fathau o statws 
mewnfudo. 

Byddwch fel arfer wedi gwneud cais am ganiatâd amhenodol i ddod i mewn 
neu i aros.  Bydd gennych stamp yn eich pasbort neu lythyr gan y Swyddfa 
Gartref. Gallech hefyd gael ‘vignette’ (sticer) neu drwydded breswylio 
biometreg. 

6. A oes gennych unrhyw euogfarn droseddol? 

Dylai eich cais gael ei dderbyn os cawsant eu dedfrydu i lai na 12 mis yn y 
carchar yn y DU am un trosedd. 

 

Gellir gwrthod eu cais os rydych: 

● yn euog ac wedi cael dedfryd o garchar yn y DU yn ystod y 5 mlynedd 
diwethaf 

● wedi derbyn dedfryd o 12 mis neu fwy yn y carchar am un trosedd yn y 
DU  

● wedi derbyn 3 euogfarn neu fwy yn y 3 blynedd diwethaf yn y DU 
(euogfarnau nad arweiniodd at ddedfryd o garchar) ac mae ganddynt lai 
na 5 mlynedd o breswylfa barhaus 

● erioed wedi cael eu hestraddodi o’r DU 

● yn destun gwarant arestio Ewropeaidd 

● gydag euogfarn droseddol mewn gwlad arall 
 

Os oes gennych euogfarn, dywedwch wrthym er mwyn i ni eich helpu chi. 
Gallwn eich cyfeirio am gyngor arbenigol i’ch helpu chi i fynd trwy’r 
broblem hon.  
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Os methwch â datgelu euogfarn neu os ydych yn anonest o safbwynt 
unrhyw wybodaeth yn y cais gallai eich cais gael ei ohirio neu ei wrthod; 
efallai y canfyddir eich bod wedi ymddwyn yn ‘dwyllodrus’ tuag at gorff 
cyhoeddus (GOV.UK) a all arwain at ganlyniadau difrifol i’ch preswylfa yn y 
DU. Y peth gorau yw bod yn onest a derbyn yr help rydym yn ei gynnig.  

7. Ydych chi wedi bod yn rhan o derfysgaeth neu droseddau yn erbyn 
dynoliaeth? 

Gosod Diogelwch ar eich cais: 

Nawr bydd angen i chi osod diogelwch ar eich cais: 

Mae gennych 3 set o gwestiynau. Dylech ateb 1 cwestiwn o bob adran.   

Mae’r atebion yn ymwneud â chi, er enghraifft, ble wnaeth eich mam a’ch tad 
gwrdd? Beth oedd eich swydd gyntaf?  

Bydd angen i chi allu ateb y cwestiynau hyn os bydd angen i chi siarad â 
Chanolfan Datrys Setliad yr UE, felly cofiwch yr hyn yr ydych wedi’i ddweud neu 
gwnewch nodyn ohono.  

Pan fyddwch yn cyflwyno eich cais: 

Bydd angen i chi ddweud pa mor hir rydych chi wedi byw yn y DU ac efallai y 
gofynnir i chi uwchlwytho tystiolaeth ychwanegol.  

Dywedir wrthych am ba flynyddoedd y mae angen i chi ddarparu tystiolaeth ar 
eu cyfer a gallwch uwchlwytho’r dystiolaeth hon gan ddefnyddio camera ar eich 
ffôn. Gallwn eich helpu i wneud hyn.  

Ar ôl i chi gyflwyno’ch cais:  

Ar yr un diwrnod â’ch cais dylech dderbyn e-bost gan GOV.UK yn cadarnhau eich 
bod wedi cyflwyno’ch cais. Bydd yr e-bost hwn yn cynnwys eich enw a’ch rhif 
cais 16 digid. Mae angen i chi gadw’r e-bost hwn yn ddiogel oherwydd bydd 
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angen y rhif cais 15 digid hwn arnoch os ydych chi am siarad â’r Ganolfan Datrys 
Setliad UE i wirio cynnydd ar eich cais.   

Mae pob cais yn cael gwaith achos ei hun ac oherwydd achosion Covid 19 ni 
allant ddweud wrthym pa mor hir y mae ceisiadau yn gymryd ar hyn o bryd..  

Yn olaf, byddwch yn derbyn e-bost gan GOV.UK yn cadarnhau canlyniad eich 
cais. Bydd gan yr e-bost hwn atodiad, mae fel arfer ar waelod yr e-bost. Mae’r 
atodiad yn cadarnhau canlyniad eich cais a bydd yn dweud wrthych sut i brofi’ch 
statws ar-lein.  

 

Sut i gysylltu â’r Ganolfan Datrys Setliad yr UE, sy’n delio gyda’ch cais? 

Nid yw’r Canolfan Datrys Setliad yr UE ar agor i alwadau oherwydd Covid 19. 
Gallwch gysylltu â nhw trwy lenwi ffurflen gyswllt ar-lein.  Gallwn eich helpu i 
wneud hyn, neu gallwch ddilyn y ddolen hon a llenwi’r ffurflen gyswllt eich hun, 
bydd angen i chi gynnwys y cyfeiriad e-bost a ddefnyddiwyd gennych ar gyfer 
eich cais a’ch rhif cais:  

https://eu-settled-status-enquiries.service.gov.uk/start?lang=cy 

https://eu-settled-status-enquiries.service.gov.uk/start?lang=cy

