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Annwyl Gynghorydd Hughes, 

Diolch am eich llythyr dyddiedig 17 Mai ynghylch pryderon Cyngor Gwynedd am Ddinasyddiaeth 

Gysylltiol yr Undeb Ewropeaidd. Ymatebaf ar ran yr Ysgrifennydd Gwladol. 

Fel crybwyllais yn Natganiad Gweinidogaethol Ysgrifenedig 24 Mai 2018, mewn ymateb i ddadl ar y 

cynnig hwn yn y Tŷ, mae’r Prif Weinidog wedi bod yn glir o’r dechrau mai diogelu hawliau 

dinasyddion yr UE sy’n byw yn y DU a gwladolion y DU sy’n byw yn yr UE yw ei blaenoriaeth bennaf 

ar gyfer trafod. Bydd y cytundeb a gafwyd ac a nodwyd yn nhestun y Cytundeb Ymadael yn rhoi 

sicrwydd iddynt am eu hawliau wrth fynd rhagddi. Bydd yn caniatáu i ddinasyddion yr UE yn y DU ac i 

wladolion y DU yn yr UE ddal ati i fyw eu bywydau, fwy neu lai fel y maent yn ei wneud ar hyn o bryd 

yn y gwledydd lle maent yn byw ar hyn o bryd. Bydd yn galluogi i deuluoedd sydd wedi sefydlu eu 

bywydau gyda’i gilydd yn yr UE a’r DU i aros gyda’i gilydd, gan roi mwy o sicrwydd am breswylio, 

gofal iechyd, pensiynau a buddion eraill. 

Rydym wedi ystyried yr argymhellion a geir yn adroddiad yr Athro Volker Roeben, ‘The feasibility of 

the associate EU citizenship for UK citizens post-Brexit’, yn ofalus. Fodd bynnag, yn ôl ein 

dealltwriaeth ni o ddarpariaethau cytundeb yr UE, dim ond dinasyddion Aelod Wladwriaethau’r UE 

fydd yn gallu cael dinasyddiaeth UE. Felly, pan fydd y DU yn peidio â bod yn aelod o’r Undeb 

Ewropeaidd, ni fydd gwladolion Prydain yn ddinasyddion yr UE, oni bai fod ganddynt ddinasyddiaeth 

ddeuol gydag Aelod Wladwriaeth arall yn yr UE. 

I’r perwyl hynny, nid yw dinasyddiaeth yr UE yn un o’n hamcanion wrth drafod ac nid oes 

darpariaeth iddo mewn cytundebau UE. Er mwyn i ddinasyddion y DU aros yn ddinasyddion yr UE ar 

ôl i’r DU adael yr UE, byddai’n rhaid cael diwygiad i gytundebau’r UE. Statws sylfaenol gwladolion 

Aelod Wladwriaethau’r UE yw dinasyddiaeth, ac er bod Gwladwriaethau EEA EFTA yn rhan o’r 

Farchnad Sengl, nid yw eu gwladolion yn ddinasyddion yr UE ac mae eu hawliau, felly, yn fwy 

cyfyngedig. Felly, fel dywedais yn y Datganiad Gweinidogaethol Ysgrifenedig, nid yw hyn yn 

rhywbeth y gallem mewn gwirionedd ddisgwyl i’r UE gytuno iddo. 

Gwyddwn y bydd nifer o wladolion y DU yn y dyfodol yn dymuno dal ati i deithio, byw a gweithio yn 

yr Undeb Ewropeaidd, yn yr un modd y bydd dinasyddion yr UE yn dal i ddymuno gwneud hynny yn y 
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DU. Edrychwn ymlaen at drafod y berthynas fydd gennym yn y dyfodol gyda’r UE, un fydd yn 

gweithio er budd y ddwy ochr. 

Rydym yn ymrwymedig i sicrhau cytundeb fydd yn gweithio i’r Deyrnas Unedig i gyd: i Gymru, i’r 

Alban, i Ogledd Iwerddon, a phob rhan o Loegr. Trwy gydol y trafodaethau, bydd Llywodraeth y DU 

yn trafod ar ran y Deyrnas Unedig. Rydym wedi bod yn eglur o’r dechrau y dylai’r gweinyddiaethau 

datganoledig gymryd rhan lawn yn y broses hon. Mae Ysgrifennydd Gwladol Gadael yr Undeb 

Ewropeaidd wedi sgwrsio gyda gweinidogion llywodraethau Cymru a’r Alban ar sawl achlysur i’w 

diweddaru ar y trafodaethau, gan gynnwys trwy Gyd-bwyllgor y Gweinidogion ar Drafodaethau’r UE. 

Bellach, cafwyd naw cyfarfod o Gydbwyllgor y Gweinidogion ar Drafodaethau’r UE. Roedd y cyfarfod 

diwethaf ar 2 Mai 2018 a roddodd y cyfle diweddaraf i’r gweinyddiaethau datganoledig gyfrannu at y 

broses hon. 

Yng nghyfarfod CG (NUE), cyflwynais gynigion ar ymgysylltu pellach gyda’r gweinyddiaethau 

datganoledig wrth i ni ymgymryd â chymal nesaf trafodaethau’r UE. 

Diolch am rannu cynnig y Cyngor gyda mi. 

Yr eiddoch yn gywir, 

 

Robin Walker AS 
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