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COMISIWN Y GYFRAITH – SUT YR YDYM YN YMGYNGHORI 

Mae hwn yn grynodeb o’r papur ymgynghori llawn, sydd i’w gael ar ein gwefan ar 
https://www.lawcom.gov.uk/project/simplifying-the-immigration-rules/. Mae gennym ymrwymiad 
i ddarparu cyhoeddiadau hygyrch. Os byddwch angen defnyddio’r crynodeb neu’r papur ymgynghori 
mewn fformat gwahanol anfonwch e-bost i immigration@lawcommission.gov.uk neu ffoniwch 
020 3334 0200. 

Rydym yn ceisio atebion erbyn 26 Ebrill 2019. 

  

 
Ar ôl yr ymgynghoriad: Ar sail yr atebion a dderbyniwn, byddwn yn paratoi ein hargymhellion 
terfynol ac yn eu cyflwyno i’r Llywodraeth. 

Egwyddorion Ymgynghori: Mae Comisiwn y Gyfraith yn dilyn yr Egwyddorion Ymgynghori a 
bennwyd gan Swyddfa’r Cabinet, sy’n rhoi arweiniad am faint a graddfa’r ymgynghoriad, ei hyd, 
ei amseriad, a pha mor hygyrch a thryloyw ydyw. Mae’r Egwyddorion ar gael ar wefan Swyddfa’r 
Cabinet ar: https://www.gov.uk/government/publications/consultation-principles-guidance. 

Mae’n bosib y bydd y cyhoedd yn cael gweld yr ymatebion: Mae’n bosib y byddwn yn cyhoeddi neu’n 
datgelu gwybodaeth a rowch i ni mewn ymateb i bapurau Comisiwn y Gyfraith, yn cynnwys 
gwybodaeth bersonol. Efallai hefyd y bydd gofyn i ni ddatgelu’r wybodaeth yn unol â Deddf Rhyddid 
Gwybodaeth 2000. Os byddwch eisiau i’r wybodaeth a rowch gael ei thrin yn gyfrinachol, cysylltwch 
â ni yn gyntaf os gwelwch yn dda, ond ni allwn roi sicrhad y bydd modd ei gadw’n gyfrinachol ymhob 
sefyllfa. Bydd Comisiwn y Gyfraith yn prosesu eich data personol yn unol â’r Rheoliad Cyffredinol 
ar Ddiogelu Data, a ddaeth i rym ym mis Mai 2018. I weld Hysbysiad Preifatrwydd llawn Comisiwn 
y Gyfraith, edrychwch ar ein papur ymgynghori os gwelwch yn dda 

  

Gallwch anfon sywladau: 

Gan ddefnyddio ffurflen ar-lein sydd ar gael ar 
https://www.lawcom.gov.uk/project/simplifying-the-immigration-rules/.  

Ond, rydym yn hapus i dderbyn sylwadau mewn fformatau eraill. Os hoffech gael ffurflen 
ymateb ar ffurf Word, anfonwch neges e-bost atom i ofyn am un. Anfonwch eich atebion: 

Ar yr e-bost i immigration@lawcommission.gov.uk 
NEU 
Yn y post i  Immigration Team, Law Commission, 1st Floor, Tower, 52 Queen 

Anne’s Gate, London, SW1H 9AG.  
  Ffôn: 020 3334 0200. 
 
Os byddwch yn anfon eich sylwadau yn y post, byddai’n ddefnyddiol pe baech, lle bynnag 
y gallwch, yn eu hanfon ar yr e-bost hefyd.  
 

https://www.lawcom.gov.uk/project/simplifying-the-immigration-rules/
https://www.gov.uk/government/publications/consultation-principles-guidance
https://www.lawcom.gov.uk/project/simplifying-the-immigration-rules/
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PENNOD 1: CYFLWYNIAD 

1.1 Mae Comisiwn y Gyfraith wedi derbyn cais i adolygu’r Rheolau Mewnfudo (“y Rheolau”) 
er mwyn pennu egwyddorion i’w dilyn wrth ailddrafftio’r rheolau hyn i’w gwneud nhw’n 
symlach ac yn fwy hygyrch. Mae hwn yn grynodeb o’n papur ymgynghori. 

1.2 Cafodd y prosiect yma ei gynnwys yn 13eg rhaglen diwygio cyfraith Comisiwn y Gyfraith ym 
mis Rhagfyr 2017. Yr adran sy’n noddi yw’r Swyddfa Gartref. 

Cwmpas y prosiect  

1.3 Mae’r papur yn ceisio canfod yr elfennau sylfaenol sy’n achosi cymhlethdod yn y Rheolau. 
Mae’n ystyried strwythur y Rheolau a sut i’w drafftio, amseriad y diwygiadau a pha mor aml 
y maent yn digwydd, ymraniad y deunydd rhwng y Rheolau a’r arweiniad, a’r ffordd y mae’r 
Rheolau’n cael eu cyhoeddi. 

1.4 Mae’n gwneud cynigion dros dro i baratoi’r tir ar gyfer cyflwyno Rheolau sy’n glir, dealladwy 
ac wedi’u trefnu’n rhesymegol ac yn gofyn a yw atebwyr yr ymgynghoriad yn cytuno. Mae 
hefyd yn ceisio sylwadau gan yr atebwyr am gwestiynau mwy agored. 

1.5 Mae’r papur hefyd yn cynnwys rhywfaint o esiamplau o ailddrafftio rhai o’r Rheolau, gan 
ddangos sut y byddai rhai o’i argymhellion yn gweithio. Rydym yn gwahodd sylwadau. 

1.6 Yn rhan o’r cylch gorchwyl y cytunwyd arno, nid yw’r adolygiad hwn yn ystyried y polisi 
mewnfudo sylfaenol. Ni fydd yn ceisio newid y sail gyfreithiol sy’n penderfynu a ddylid 
rhoi caniatâd i rywun ddod i mewn neu aros yn y Deyrnas Unedig. 

1.7 Rydym yn ceisio barn yr holl bartïon a chanddynt fuddiant erbyn 26 Ebrill 2019. 

1.8 Mae esboniad uchod o sut i ymateb. Gallwch weld y papur ymgynghori llawn ar 
https://www.lawcom.gov.uk/project/simplifying-the-immigration-rules/. 

Cyflwr y Rheolau Mewnfudo ar hyn o bryd 

1.9 Mae Deddf Mewnfudo 1971 yn deddfu bod yr Ysgrifennydd Gwladol yn pennu ac yn diwygio’r 
rheolau ynghylch y camau gweithredu sydd i gael eu dilyn i reoli mynediad ac arhosiad pobl 
yn y Deyrnas Unedig sydd heb hawl preswylio. Yr enw ar y rhain yw’r Rheolau Mewnfudo.  

1.10 Erbyn mis Rhagfyr 2018, roedd y Rheolau’n llenwi 1,133 o dudalennau. Maent wedi cynyddu 
yn eu hyd oddeutu bedair gwaith dros y deng mlynedd diwethaf a cheir datganiadau aml a 
manwl am newidiadau iddynt. Mae’r Rheolau’n cael eu beirniadu’n eang, a hynny gan 
aelodau uwch o’r farnwriaeth ymysg eraill, am eu bod wedi’u drafftio’n wael. Mae strwythur 
y Rheolau’n ddryslyd ac mae’r system rifo’n anghyson. Mae dyblygiad yn y categorïau 
ymgeisio ac mae ailadrodd neu elfennau gweddol ailadroddus o fewn categorïau. Mae hefyd 
lawer iawn o ddeunydd sy’n atodi ac yn cefnogi’r Rheolau. Mae’r berthynas rhwng y deunydd 
yma a’r Rheolau’n gymhleth. 

https://www.lawcom.gov.uk/project/simplifying-the-immigration-rules/
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Cymhlethdod 

1.11 Nid yw hyd rhywbeth yn gyfystyr â’i gymhlethdod. Mae Swyddfa’r Cwnsleriaid Seneddol, 
yn rhan o’r fenter Cyfraith Dda, wedi adolygu’r pethau sy’n achosi deddfwriaeth gymhleth ac 
mae wedi canfod tair elfen sydd, ym mhrofiad y defnyddiwr o ddeddfwriaeth, yn cyfrannu 
at gymhlethdod. Dim ond un ffactor yw hyd y rheolau. Ffactor arall yw ansawdd. Mae 
deddfwriaeth o ansawdd da’n cynnig strwythur rhesymegol ac yn osgoi termau amwys neu 
ddryslyd. Y trydydd ffactor yw amgyffred y defnyddiwr o gymhlethdod anghymesur. Mae modd 
gwella hyn drwy sicrhau bod modd cael gafael ar y ddeddfwriaeth yn effeithlon a’i bod yn 
hawdd ei defnyddio, ynghyd â chael arweiniad eglur ynglŷn â’r ffordd y gall yr unigolyn sicrhau 
cydymffurfiad â’r ddeddfwriaeth o fewn ei amgylchiadau/hamgylchiadau penodol ei hun. 

1.12 Rydym yn gwybod bod defnyddwyr y Rheolau’n cynnwys ymgeiswyr, cynghorwyr, gweithwyr 
achos y Swyddfa Gartref, y farnwriaeth ac aelodau Seneddol. 

1.13 Ein barn am y tro yw y dylai’r Rheolau fod yn hygyrch i bawb sy’n cael eu heffeithio ganddynt, 
gan gynnwys y darllenwyr nad ydynt yn arbenigwyr. Ond, hyd yn oed os yw’r Rheolau’n cael 
eu hysgrifennu’n bennaf i gynulleidfa nad ydynt yn arbenigwyr, mae’n debygol na fyddai 
arddull yr ysgrifennu’n wahanol iawn i’r arddull sy’n fwyaf addas i ddefnyddwyr eraill megis 
gweithwyr proffesiynol yn y gyfraith sydd wedi cael hyfforddiant. 

1.14 Rydym yn pennu pedair prif egwyddor i fod yn sail i’r prosiect symleiddio, gan gynnwys pa 
mor addas ydyw i’r gynulleidfa darged, pa mor gynhwysfawr, cywir, a chyson ydyw a pha mor 
addas ydyw i gael ei gyflwyno mewn ffurf ddigidol. 

1.15 Rydym yn gofyn i atebwyr yr ymgynghoriad a ydynt yn cytuno bod angen ailwampio’r Rheolau 
ac a ydynt yn cytuno gyda’r egwyddorion yr ydym wedi eu pennu. Rydym hefyd yn gofyn am 
eu sylwadau ynghylch y cwestiwn, a ydyw’r cymhlethdod yn cynyddu’r nifer o gamgymeriadau 
y mae ymgeiswyr yn eu gwneud [CY 1 – 4]. 

Asesiad o effaith  

1.16 Ochr yn ochr â’r papur daw asesiad o effaith ar ffurf ddrafft sy’n amcangyfrif faint o arian 
y gallai’r prosiect symleiddio ei arbed mewn costau dros y deng mlynedd nesaf. Gofynnwn 
a yw’r atebwyr yn cytuno gyda’n hamcangyfrif o’r arbedion a ragwelwn [CY 5] 

PENNOD 2: AROLWG O’R SYSTEM RHEOLI MEWNFUDO  

1.17 Rydym yn cychwyn y papur drwy nodi ymhle y mae’r Rheolau’n perthyn o fewn y system reoli 
mewnfudo yn y Deyrnas Unedig. 

1.18 Rydym yn rhoi ystyriaeth fer i gefndir hanesyddol y rheoli mewnfudo a arweiniodd at 
weithredu Deddf Mewnfudo 1971. Mae Deddf 1971 yn deddfu, i’r rheiny sydd heb hawl 
preswylio, reolau am fynediad ac arhosiad ymgeiswyr, ac am eu hymadawiad â’r Deyrnas 
Unedig. Mae’n deddfu ynglŷn â gosod rheolau i reoli pwy fydd yn cael hawl i ddod i mewn 
neu i aros, a ddylid caniatáu hynny ar sail gyfyngedig neu amhenodol, a pha amodau ddylai 
fod ynghlwm wrth y caniatâd. Mae’n ei gwneud hi’n ofynnol i gyflwyno gerbron y Senedd 
ddatganiadau am y rheolau sy’n rheoli mynediad ac arhosiad, neu unrhyw newidiadau i’r 
rheolau, drwy fath unigryw o drefn ddatrys negyddol. 

1.19 Mae’r Rheolau’n rhannu ymgeiswyr yn wahanol gategorïau, gan gynnwys gweithwyr, 
myfyrwyr, aelodau’r teulu ac ymwelwyr. Mae’r rhan fwyaf o’r trywyddau gwaith a 
myfyrwyr wedi eu cynnwys yn rheolau’r system bwyntiau a gyflwynwyd yn 2008. 
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1.20 Mae trefn y Rheolau’n adlewyrchu eu datblygiad dros amser. Mae’r strwythur yn cynnwys gofynion 
sy’n rhai penodol i gategorïau ac mae’n cynnwys darpariaethau cyffredinol hefyd. Mae’n anodd ei 
ddilyn. 

1.21 Rydym yn rhoi trosolwg o rai o brif gategorïau’r Rheolau, gan gynnwys haenau’r system 
bwyntiau a’r ddarpariaeth i aelodau’r teulu. 

1.22 I roi’r Rheolau hyn yn eu cyd-destun yn fanylach, rydym yn tynnu sylw at y ffaith fod o leiaf 
16 o statudau wedi cael eu pasio ers Deddf 1971 sy’n ymdrin yn llawn neu’n rhannol â 
mewnfudo neu genedligrwydd. Mae hwn yn ffactor sy’n cyfrannu at gymhlethdod y gyfraith 
fewnfudo, ond mae y tu allan i gwmpas ein papur. Mae rhestr o’r statudau hyn yn atodiad 6. 

PENNOD 3: STATWS CYFREITHIOL A NODWEDDION Y RHEOLAU MEWNFUDO  

1.23 Cyn edrych ar gymhlethdod y Rheolau ar hyn o bryd, rydym yn ystyried statws cyfreithiol 
unigryw’r Rheolau a’r hyn y mae gofyn iddynt ei gynnwys.  

1.24 Cafwyd anghytuno a dadlau barnwrol ynghylch y cwestiwn: a yw’r Rheolau’n fath o 
ddeddfwriaeth ddirprwyedig? Wrth eu defnyddio, nid ydynt yn cyfateb yn union â 
deddfwriaeth ddirprwyedig. Maent yn gymysgedd o bolisi gweinyddol a rheolau cyfreithiol. 
Rydym yn gofyn i atebwyr yr ymgynghoriad a yw statws unigryw’r Rheolau’n achosi 
anawsterau i ymgeiswyr [CY 6].  

1.25 Cafwyd craffu barnwrol ar y berthynas rhwng y Rheolau a mathau eraill o gyfarwyddiadau a 
roddwyd gan yr Ysgrifennydd Gwladol. Penderfyniad y Goruchaf Lys yn R (Alvi) v Ysgrifennydd 
Gwladol yr Adran Gartref1 oedd bod yn rhaid i unrhyw ofyniad y mae’n rhaid i fewnfudwr ei 
fodloni cyn derbyn caniatâd, gael ei gynnwys o fewn y Rheolau. O dan adran 3(2) Deddf 1971, 
mae’n rhaid iddo felly gael ei gyflwyno gerbron y Senedd.  

1.26 Ar y llaw arall, o ran y cyfarwyddiadau neu ganllawiau i weithwyr achos i’w helpu gyda’r 
broses ymgeisio nad ydynt yn ofyniadau sy’n dylanwadu ar benderfyniad y cais, nid oes gan 
y rhain nodweddion Rheolau ac nid oes raid eu cyflwyno gerbron y Senedd. 

1.27 Yn dilyn Alvi, gweithredwyd nifer o benderfyniadau trwy ddilyn y prawf ynghylch yr hyn ydyw 
Rheol, a daethpwyd i gasgliadau am wahaniaethau eraill. Roedd y rhain yn cynnwys 
canfyddiad yn R (New London College Limited) v Ysgrifennydd Gwladol yr Adran Gartref,2 bod 
y gofynion y mae’n rhaid i noddwyr eu cyflawni’n perthyn i’r categori ehangach o bwerau 
ategol ac achlysurol a ddefnyddir wrth weinyddu’r system fewnfudo. Nid oeddent yn 
berthnasol i adran 3(2) Deddf 1971 ac nid oedd angen eu cyflwyno gerbron y Senedd. 

1.28 Rhoddwyd ystyriaeth hefyd i’r gwahaniaeth rhwng polisi consesiynol a Rheol. Canfu’r Uchel 
Lys yn R (Munir) v Ysgrifennydd Gwladol yr Adran Gartref3 bod Deddf 1971 yn cyflwyno 
disgresiwn i’r Ysgrifennydd Gwladol i roi caniatâd i bobl gael mynediad neu aros hyd yn oed 
pan na fyddai hynny wedi’i ganiatáu o dan y Rheolau. Mae angen adolygu pob polisi 
consesiynol i ystyried pa mor hyblyg y gellir bod wrth ei weithredu. Po leiaf o hyblygrwydd 
sydd mewn polisi, y mwyaf tebygol ydyw y bydd angen ei gynnwys yn y Rheolau. 

                                                           
1  [2012] UKSC 33, [2012] 1 WLR 2208. 
2  [2013] UKSC 51, [2013] 1 WLR 2358. 
3  [2012] UKSC 32, [2012] 1 WLR 2192. 
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PENNOD 4: CYFARWYDDIADAU, ARWEINIAD A FFURFLENNI RHAGNODEDIG 

1.29 Mae angen i ni hefyd ddeall y berthynas rhwng y Rheolau a’r canllawiau gwaelodol. Mae nifer 
o gannoedd o ddogfennau arweiniad unigol yn cyd-deithio â’r Rheolau. Mae hyn ynddo’i hyn 
yn creu cymhlethdod. Mae rhai canllawiau ar gael i’r cyhoedd ac yn ffynhonnell bwysig o 
wybodaeth i ymgeiswyr a’u cynghorwyr. Mae rhai ohonynt heb eu cyhoeddi. 

1.30 Bu’r Goruchaf Lys yn Mandalia v Ysgrifennydd Gwladol yr Adran Gartref4 yn ystyried 
arweiniad sy’n caniatáu rhyw radd o hyblygrwydd i weithwyr achos wrth ymdrin â gwallau a 
hepgoriadau bychain mewn ceisiadau. Defnyddiodd y llys yr egwyddor annibynnol hon: os 
bydd awdurdod cyhoeddus wedi mabwysiadu polisi ynglŷn â sut mae’n bwriadu gweithredu, 
mae’r gyfraith fel arfer yn gofyn bod raid dilyn y polisi. 

1.31 Yn Lumba v Ysgrifennydd Gwladol yr Adran Gartref5 bu’r Goruchaf Lys yn ystyried i ba raddau 
y mae gofyn i wneuthurwyr penderfyniadau wneud penderfyniadau ar sail arweiniad sydd 
wedi’i gyhoeddi yn hytrach nag arweiniad heb ei gyhoeddi. Pennodd yr egwyddor hon: pan 
fydd awdurdod cyhoeddus yn dibynnu ar arweiniad sydd heb ei gyhoeddi, mae’n rhaid iddo 
fod yn gyson â’r polisi a gyhoeddwyd. Roedd hefyd yn dibynnu ar yr egwyddor y dylid 
cyhoeddi polisi os bydd yn hysbysu penderfyniadau dewisol y mae gan wrthrych posibl 
y penderfyniadau hynny yr hawl i wneud cynrychiolaethau mewn cysylltiad â hwy. 

1.32 O dan Ddeddf 1971, ni chaiff yr arweiniad fod yn anghyson â’r Rheolau. Ni ellir ei ddefnyddio 
I ddehongli’r Rheolau’n fwy llym, ond gall gynnwys consesiynau sy’n fwy ffafriol na Rheol.  

1.33 Mae’r rhyngweithio rhwng Rheolau ac arweiniad yn gymhleth ac wedi creu dryswch. Gall 
fod yn anodd i ddefnyddwyr gadw llygad ar y newidiadau bob amser a gwybod pa fersiwn 
o ddogfen arweiniol sy’n berthnasol. 

1.34 Gofynnir i’r atebwyr ddweud i ba raddau mae’r arweiniad wedi’i gyflwyno mewn ffordd 
ddefnyddiol, ac ymhle mae’r arweiniad presennol yn gwrth-ddweud y Rheolau [CY 7 - 8]. 

1.35 Mae ffurflenni cais yn fath arall o ddeunydd allanol sy’n gallu cael effaith gyfreithiol. Bydd 
cais yn cael ei wrthod am fod yn annilys os defnyddir y ffurflen anghywir. Gwneir nifer 
gynyddol o geisiadau ar-lein erbyn hyn. 

1.36 Gofynnir am sylwadau atebwyr yr ymgynghoriad ynglŷn ag anawsterau y maent wedi’u cael 
gyda cheisiadau papur a cheisiadau ar-lein [CY 9]. 

PENNOD 5: ELFENNAU DIWEDDAR SY’N DYLANWADU AR YR HYD A’R 
CYMHLETHDOD  

1.37 Yn y fan hon y mae ein dadansoddiad yn cychwyn o’r rhesymau pam fo’r Rheolau mor 
gymhleth.  

1.38 Roedd cyflwyniad y system bwyntiau yn 2008 yn arwyddo newid agwedd mawr tuag at 
y Rheolau. Un polisi allweddol oedd cyflwyno “proses ymgeisio fwy effeithlon, tryloyw a 
gwrthrychol” a fyddai’n rhoi mwy o sicrwydd i’r mwyafrif o ymgeiswyr. Trwy gyfres o 
ddatganiadau o newid, daeth y Rheolau’n fwy manwl a rhagnodedig. Canlyniad hyn wrth 
gwrs oedd bod y Rheolau wedi tyfu’n hirach ac, mewn rhai mannau yn fwy cymhleth. 

                                                           
4  [2015] UKSC 59, [2015] 1 WLR 4546. 
5  [2011] UKSC 12, [2011] 2 WLR 671. 
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1.39 Rydym yn ystyried effaith y dull rhagnodedig newydd drwy gymharu darpariaeth sydd wedi’i 
chynnwys yn y system bwyntiau newydd gyda’r ddarpariaeth gyfatebol mewn fersiwn 
gynharach o’r Rheolau. 

1.40 Roedd cyfraith achos a barodd benderfyniad Alvi6 hefyd wedi arwain at gynnydd sylweddol 
ym maint y Rheolau. Ar 19 Gorffennaf 2012, y diwrnod ar ôl y penderfyniad yn Alvi, 
ychwanegwyd tua 300 o dudalennau i’r Rheolau drwy ddatganiad o newidiadau i’r Rheolau 
Mewnfudo CM8423. Yn y chwe mis yn dilyn Alvi, cafwyd pedwar datganiad o newidiadau a 
oedd yn cynnwys trosglwyddo deunydd pellach i mewn i’r Rheolau. Parhaodd trosglwyddiad 
y deunydd oedd yn allanol gynt i mewn i’r Rheolau wedi hynny.  

1.41 Y newidiadau mwyaf sylweddol a wnaed i’r Rheolau yn nhermau maint yw’r Atodiadau 
a ychwanegwyd mewn ymateb i Alvi. 

1.42 Ffactor pellach a effeithiodd ar hyd y Rheolau o Orffennaf 2012 oedd y penderfyniad i gynnwys 
yr asesiad o geisiadau a wnaed o dan Erthygl 8 y Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau Dynol 
I mewn i’r Rheolau Mewnfudo. Digwyddodd y datblygiad yma ar yr un pryd â phenderfyniad 
Alvi a daeth gyda darpariaeth benodol iawn ynglŷn â sut y dylid ateb y gofynion a nodwyd yn 
y Rheolau. 

1.43 Mae’r graffiau sydd i’w gweld yn y bennod yn dangos arwyddocâd penderfyniad Alvi yn 
y newid Rheolau aml a’r Rheolau hirach a grewyd. 

1.44 Er nad yw hyd ynddo’i hun yn achosi cymhlethdod o anghenraid, yn aml iawn mae’r ffordd 
y mae deunydd allanol wedi’i drawsblannu i’r Rheolau wedi eu gwneud nhw’n gymhleth. 
Mae maint y datganiadau o newid, a’r ffaith eu bod yn digwydd yn aml, yn cyfrannu at 
gymhlethdod y Rheolau. Mae cydlynu’r newidiadau yn y rheolau’n broses weithrediadol 
gymhleth ac mae llunio datganiadau o newid yn cymryd llawer o amser. O ganlyniad, efallai 
bod gan swyddogion yn y Swyddfa Gartref lai o amser i weithio ar ailddrafftio a symleiddio’r 
Rheolau. Mae hefyd yn anodd cydlynu newidiadau yn y Rheolau gydag addasiadau i’r 
arweiniad sy’n cyd-deithio â nhw er mwyn sicrhau bod yr haenau’n gyson. 

1.45 Yn ogystal â hynny, mae’r dull rhagnodedig ei hun wedi creu angen am newidiadau rheolaidd 
i’r manylion, hyd yn oed os nad oes fawr newid, neu unrhyw newid o gwbl, i’r polisi sy’n 
waelodol i’r Rheolau. Rydym yn dadansoddi newidiadau i Atodiad FM-SE, sy’n nodi beth yw’r 
gofynion tystiolaethol ar gyfer ceisiadau gan aelodau teulu, o 2012 hyd 2018. Mae’r rhain yn 
dangos tuedd y dull rhagnodedig o gynhyrchu nifer gynyddol o newidiadau i’r rheolau. Mae 
angen gwneud newidiadau pan welir elfennau amwys neu fylchau yn y darpariaethau, neu i 
ddiweddaru’r Rheolau pan fo raid. 

1.46 Rydym yn gofyn i atebwyr yr ymgynghoriad ddweud a ydynt yn cytuno gyda’r dadansoddiad 
sydd wedi’i ddisgrifio yn y bennod am yr elfennau diweddar a achosodd gynnydd mewn hyd a 
chymhlethdod ac am y ffordd y gall rhagnodiad ei hun gynhyrchu cymhlethdod. Rydym hefyd 
yn gofyn am ragor o esiamplau o Reolau lle mae amcan y mewnfudo wedi aros yr un fath, ond 
y mae’r manylion wedi newid yn aml [CY 10-12]. 

                                                           
6  R (Alvi) v Ysgrifennydd Gwladol yr Adran Gartref [2012] UKSC 33, [2012] 1 WLR 2208. 
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PENNOD 6: AGWEDD LAI RHAGNODEDIG TUAG AT Y RHEOLAU?  

1.47 Fel un agwedd bosibl o’r diwygiad, rydym yn ystyried a fyddai modd mabwysiadu agwedd lai 
rhagnodedig tuag at waith drafftio’r Rheolau er mwyn ei wneud yn symlach ac yn fyrrach. 
Byddai rheolau sy’n cael eu mynegi mewn termau mwy cyffredinol, wedi’u cefnogi gan 
arweiniad enghreifftiol neu nad yw’n hollgynhwysol, yn dal i fod yn gyfatebol yn ein barn ni 
gyda’r penderfyniad yn Alvi. 

1.48 I archwilio posibiliadau agwedd lai rhagnodol, rydym yn cyferbynnu un categori o’r system 
bwyntiau bresennol, y categori Haen Un (Mentrwr), gyda’r un categori yn y Rheolau 
Mewnfudo cyn 2008, a gyda’r llwybr gweddol gyfatebol yn Seland Newydd. Darparodd 
y Rheolau cyn 2008 lawer llai o ragnodi tystiolaethol na’r system gyfredol a gwnaed 
y penderfyniadau gan dîm arbenigol. Mae Llawlyfr Gweithredol Seland Newydd yn caniatáu 
i lawer o benderfyniadau gael eu gwneud ar sail ddewisol. Er enghraifft, mae’n nodi bod 
yr ymgeisydd yn dangos, i foddhad ‘arbenigwr mewnfudo busnes’, bod y gofyniad wedi’i 
gyflawni. Mae’r gofynion tystiolaethol yn fyr, yn hyblyg ac nid yn drwyadl. 

1.49 Rydym hefyd yn ystyried dau gategori o fewn y Rheolau cyfredol, sy’n mabwysiadu agwedd lai 
rhagnodol yn barod. Y ddau gategori yw Atodiad EU (dinasyddion yr Undeb Ewropeaidd ac 
aelodau’r teulu) ac Atodiad V (Ymwelwyr). Mae Atodiad UE yn dibynnu mewn rhai agweddau 
ar reolau tystiolaethol dewisol, ac ar ddefnyddio data ar draws yr adrannau i ostwng faint 
o dystiolaeth sy’n ofynnol gan yr ymgeisydd. Mae Atodiad V yn cynnwys agwedd lai rhagnodol 
mewn perthynas â materion gwirioneddol yn hytrach na materion tystiolaethol. Mae’n 
cynnwys gofyniad nad yw’r ymgeisydd yn bwriadu gweithio yn Y Deyrnas Unedig, ond nid 
yw’n diffinio ‘gwaith’ yn drwyadl. Rhoddir disgresiwn i weithwyr achos pan fo sefyllfa nas 
ystyriwyd gynt yn codi.  

1.50 Mae manteision posibl i sefyllfa lle mae’r ymgeiswyr a’r Ysgrifennydd Gwladol yn mabwysiadu 
agwedd lai rhagnodol. Gallai gweithwyr achos fabwysiadu agwedd gyda mwy o ‘synnwyr 
cyffredin’ tuag at wneud penderfyniadau. Byddai rheolau’n fyrrach ac yn haws gweithio 
trwyddynt. Gallai gweithwyr achos hefyd deimlo mwy o foddhad yn eu swyddi am fod mwy 
o ddisgresiwn wedi’i ymddiried ynddynt. Efallai bod llai o angen am newidiadau mewn Rheolau 
os nad oes newid mewn polisi. 

1.51 Fodd bynnag, mae risg o golli sicrwydd, cysondeb, tryloywder ac effeithiolrwydd. Efallai bod 
sicrwydd o’r pwysigrwydd mwyaf i’r ymgeisydd, yn arbennig mewn achosion nad ydynt yn 
ymwneud â hawliau dynol nad ydynt bellach yn denu hawl apelio, ac yng nghyd-destun y 
canlyniadau ehangach i’r ymgeisydd pan geir penderfyniad gwrthodiad cychwynnol. Gallai 
diffyg sicrwydd hefyd greu risg o fwy o gyfreitha dros ystyr ac effaith y Rheolau. Gellid herio’r 
defnydd o ddisgresiwn hefyd. 

1.52 Byddai hefyd gostau trosiannol i’r Swyddfa Gartref wrth newid prosesau mewnol a hyfforddi 
gweithwyr achos. 

1.53 Rydym yn gofyn i atebwyr yr ymgynghoriad ddweud pa mor dda mae’r elfennau dewisol o 
fewn y Rheolau’n gweithio, ac a fyddai’n fanteisiol cael agwedd lai rhagnodol tuag at faterion 
tystiolaethol [CY 13 – 19]. 

1.54 Rydym hefyd yn ystyried a oes meysydd arbennig neu fathau o Reolau a allai elwa os byddai 
llai o ragnodiad. Nid yw’r dewis wedi’i ganolbwyntio’n unig rhwng cael pegynau cyferbyniol y 
dull hynod ragnodol a chael disgresiwn digyfyngedig i’r gwneuthurwr penderfyniadau. Mae 
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safleoedd rhwng y ddau eithaf yma sy’n caniatáu i dystiolaeth gael ei phennu lle mae polisi’n 
nodi mai dim ond y dystiolaeth benodol honno fydd yn ddigonol. Rydym hefyd yn ystyried 
polisïau a gafodd eu gweithredu gan y Swyddfa Gartref dros y blynyddoedd diwethaf i roi’r 
hyblygedd i weithwyr achos i benderfynu a ddylent ofyn am dystiolaeth sydd ar goll o gais neu 
sydd wedi ei darparu yn y fformat anghywir. 

PENNOD 7: TREFN Y RHEOLAU MEWNFUDO - DULLIAU CYFERBYNIOL SY’N CAEL 
EU DILYN AR HYN O BRYD 

1.55 P’un ag y gwneir penderfyniad ai peidio i fabwysiadu agwedd lai rhagweithiol tuag at 
ddrafftio, mae gofyn diwygio trefniant y Rheolau. 

1.56 Rydym yn pennu tri dull cyferbyniol a fabwysiadwyd wrth strwythuro’r Rheolau ar wahanol 
gamau yn eu datblygiad. Mae’r dull “darpariaethau cyffredin” gwreiddiol, y mae Rhannau 1 
(Darpariaethau cyffredinol) a 9 (Y rhesymau am wrthod) yn esiamplau ohono, yn cynnwys 
Rhannau sy’n cynnwys darpariaethau sy’n berthnasol i gategorïau niferus o ymgeiswyr. Mae’r 
dull “rhannau niferus”, y gwelir esiamplau ohonynt yn y cynllun Pwyntiau, yn taenu gofynion 
sy’n ymwneud â chategori penodol o ymgeiswyr ar draws gwahanol Rannau a/neu Atodiadau. 
Nod y dull “llyfryn”, a fabwysiadwyd yn wreiddiol yn Atodiad FM ac wedi hynny yn yr Atodiadau 
Lluoedd Arfog a V (Ymwelwyr), yw gweld pob Rhan o’r Rheolau sy’n benodol berthnasol i 
gategori yn cynnwys pob gofyniad y mae’n rhaid i gategori penodol yr ymgeisydd eu bodloni 

1.57 Er nad ydym yn gweld unrhyw beth o werth yn y dull rhannau niferus, rydym yn gweld 
manteision ac anfanteision yn y darpariaethau cyffredin a’r dulliau llyfryn. 

1.58 Mae’r dull darpariaethau cyffredin yn disgwyl i ddefnyddwyr ymgynghori â’r darpariaethau 
cyffredin yn ogystal â’r rheiny sy’n benodol berthnasol i’w categori ymgeisio. Mae dull y 
llyfryn yn ceisio symleiddio tasg y defnyddwyr drwy ofyn iddynt fynd i mewn i un rhan yn unig 
o’r Rheolau. Am y rheswm yma, mae o anghenraid yn cynnwys dyblygu darpariaethau’r 
ymgeisio cyffredinol ar draws yr holl lyfrynnau. Mae hyn yn creu problemau am nad yw’r 
geiriad a ddefnyddiant yn union yr un fath. Rydym yn cyfeirio at esiamplau o anghysonderau. 
Mewn rhai achosion, defnyddir geiriad gwahanol i gyflawni’r un effaith. Mewn eraill mae’n 
bosibl ei fod yn fwriadol i wahaniaethu rhwng polisïau. 

1.59 Mae dadansoddiad o’r Rheolau’n dangos bod y gwahaniaeth rhwng y ddau ddull yn gallu bod 
yn amhendant wrth gael eu gweithredu. Mae rhai o’r darpariaethau cyffredin yn berthnasol 
i bawb, neu bron bawb. Mae eraill wedi eu haddasu ar gyfer eu defnyddio gyda gwahanol 
lwybrau. Mae rhai’n berthnasol i grwpiau penodol o fewnfudwyr yn unig, er enghraifft trwy 
gyfeirio at genedligrwydd, beth bynnag fo’r llwybr ymgeisio. 

PENNOD 8: NEWID STRWYTHUR Y RHEOLAU: PA DDULL I’W DDILYN 

1.60 Rydym yn darparu ail gategoreiddiad dros dro o’r Rheolau fel cam cyntaf tuag at drefniant 
mwy rhesymegol. Cyflwynir hyn fel ymraniad y pwnc yn fathau o ddeunyddiau. 

1.61 Yn gyntaf, mae’r rhannau cyflwyniadol yn esbonio sut i ddefnyddio’r Rheolau ac yn rhoi 
gwybodaeth gefndirol gyffredinol. Yn ail, mae’n enwi darpariaethau’r ceisiadau cyffredinol 
mwy neu lai ac yn eu grwpio yn ôl y pwnc. Mae’n gwahaniaethu’r rhain oddi wrth 
gategorïau’r “ffrwd mewnfudo” y gellid rhannu’r ymgeiswyr iddynt yn unol â phwrpas eu 
harhosiad neu fynediad arfaethedig. Rydym yn awgrymu y dylai’r holl ofynion cymhwysedd 
a thystiolaeth sy’n berthnasol i gategori penodol o ymgeiswyr ymddangos mewn un lle. Dylai 
atodiadau gynnwys dim ond is-naratif neu restrau ac nid cyrff o reolau.  
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1.62 Mae Atodiad 5 i’r papur ymgynghori’n darparu “tabl o gyrchnodau” i fapio’n fanylach ddyraniad 
y pwnc o’r Rheolau presennol i’r amrywiol rannau o’n strwythur Newydd arfaethedig. 

1.63 Cyn y gellir ailddyrannu deunyddiau fel yma, rydym yn cynnig dros dro y dylid gwneud 
archwiliad o’r darpariaethau sy’n gorgyffwrdd. Lle gwelir anghysonderau, dylid penderfynu 
a yw’n beth da bod gwahaniaeth rhwng effaith y ddwy ddarpariaeth ac mai dyma sydd ei 
hangen. Os nad, rydym yn awgrymu y dylid safoni’r geiriad er mwyn lleihau’r posibilrwydd 
o ddryswch. Unwaith y bydd y dasg hon wedi’i chwblhau, bydd hi’n bosibl gweld faint 
o ddarpariaethau cyffredin sydd ar ôl sy’n wirioneddol gyffredin i bob categori, a faint 
ohonynt sy’n gofyn am addasiad penodol i gategori. 

1.64 Bydd y dasg hon yn helpu i hysbysu’r penderfyniad ynglŷn â pha ddull i’w fabwysiadu ar gyfer 
cyflwyno’r Rheolau. Mae angen penderfynu hyn ar gyfer cyflwyniad y Rheolau ar ffurf 
datganiad papur gerbron y Senedd ac hefyd yn y ffordd y mae’r defnyddiwr arferol yn cael 
gafael arno, sef ar-lein yn bennaf yn ein tyb ni. Rydym wedi pennu tri phosibilrwydd: cyflwyno 
datganiad o un set o Reolau gerbron y Senedd ac hefyd eu cyflwyno ar-lein; cyflwyno 
datganiadau ar ffurf llyfryn gerbron y Senedd a’u darparu ar-lein; neu gyflwyno datganiad o 
un gyfres o Reolau gerbron y Senedd a’i ail weithio’n olygyddol i gynhyrchu llyfrynnau sy’n 
cael eu darparu ar-lein. 

1.65 Rydym yn ystyried manteision ac anfanteision pob un o’r agweddau hyn. Bydd y penderfyniad 
ynglŷn â pha un i’w ddewis yn dibynnu’n rhannol ar y casgliadau y down iddynt yn dilyn ein 
harchwiliad arfaethedig ynghylch faint o addasu penodol i gategori sydd ei angen gyda 
darpariaethau cyffredin. 

1.66 Penderfyniad arall y mae angen ei wneud yw sut i gyflwyno a gosod diffiniadau cyffredin. 
Mae’r dull presennol yn anghyson ac nid yw’r diffiniadau’n cael eu rhoi mewn trefn arbennig. 
Rydym yn ystyried a ddylid gosod yr holl ddiffiniadau mewn un adran, neu a ddylai adran 
gyffredin gynnwys dim ond termau a ddefnyddir yn eang, gyda diffiniadau penodol-i-gategori 
wedi’u cyfyngu i’r categori arbennig y maent yn codi ynddo. 

1.67 Byddai system sy’n dangos diffiniad gyda symbol yn helpu’r defnyddiwr i gyfeirio at yr adran 
ddiffiniadau. Gellid defnyddio technoleg ar-lein i osod hypergysylltiadau neu flychau hofran. 

1.68 Rydym yn gofyn barn yr atebwyr ar bob cam o’n dadansoddiad ac am ein cynigion [CY 20 - 26]. 

PENNOD 9: ADNABOD A THREFNU’R DEUNYDD O FEWN YR ADRANNAU 

1.69 Byddai ailstrwythuro’r Rheolau’n datrys rhai o’r problemau gyda chymhlethdod. Ond mae 
drafftio a chyflwyniad mewnol y deunydd ymhob Rhan yn gofyn adolygiad hefyd. 

1.70 Gellid gostwng y cymhlethdod drwy fabwysiadu dull newydd o ymdrin â theitlau a threfniant 
mewnol Rhannau’r Rheolau. Mae’r teitlau a’r is-deitlau a ddefnyddir yng nghyflwyniad ar-lein 
y Rheolau’n gallu bod yn gymhleth. Rydym yn cynnig dull cyson o labelu sy’n defnyddio teitlau 
byrion un llinell i bob Rhan ac is-benawdau yr un mor fyr ar gyfer adrannau’r Rhannau. Rydym 
yn cynnig hefyd y dylent roi esboniad mor llawn ag sy’n bosibl o’r cynnwys sy’n dilyn, gan eu 
cadw’n rhesymol fyr, a dylid osgoi blaenlythrennau ac acronymau. Rydym yn rhagweld y 
byddai’r system newydd o deitlau ac is-benawdau’n cael eu defnyddio wrth weithredu ein 
newidiadau strwythurol arfaethedig i’r Rheolau.  

1.71 Rydym yn gofyn am sylwadau’r atebwyr am yr egwyddorion a gynigiwn, ac i ba raddau y dylid 
defnyddio is-benawdau [CY 27 - 28]. 
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1.72 Mae nifer o agweddau amlwg o drefniant mewnol sy’n gallu lleihau cymhlethdod. Rydym yn 
ystyried yn eu tro systemau o drosolygon a thablau o gynnwys, rhifo, y ffordd y mae gofynion 
yn cael eu trefnu, a lleoliad y diffiniadau sy’n benodol berthnasol i gategorïau. 

1.73 Gall trosolygon fod yn ddefnyddiol, ond mae risg nad ydynt yn gwneud fawr mwy nag 
ychwanegu at yr ailadrodd, neu y gallai’r llysoedd roi effaith iddynt nas bwriadwyd iddynt yn 
wreiddiol. Gellir osgoi hyn drwy sicrhau bod y trosolwg yn gywir ac yn dangos yn glir ei fod 
wedi’i fwriadu fel disgrifiad cyffredinol o’r cynnwys yn unig. Rydym yn ystyried a fyddai tabl 
cynnwys ar ddechrau Rhan unigol yn ychwanegiad defnyddiol neu’n opsiwn defnyddiol yn lle 
trosolwg. 

1.74 Gofynnir am sylwadau atebwyr ynglŷn â pha mor ddymunol fyddai trosolygon a thablau 
cynnwys a pha un o’r ddau fyddai’n well ganddynt [CY 29 - 30]. 

1.75 Mae’r system rifo a ddefnyddir yn y Rheolau ar hyn o bryd yn gymhleth ac anghyson. Mae 
wedi cael ei feirniadu’n aml. Mae’r rhifo’n rhedeg o gychwyn hyd ddiwedd y Rheolau. Nid 
yw’n bosibl canfod o’r rhif ym mha Ran o’r Rheolau y mae paragraff. Mae rhai Atodiadau’n 
defnyddio system rifyddol, tra bo eraill yn defnyddio llythrennau wedi’u dilyn gan rifau, neu’n 
defnyddio llythrennau yn unig. Weithiau defnyddir blaenlythrennau i ddynodi pynciau. Bwriad 
y rhain yw helpu drwy ddangos beth yw’r pwnc, ond efallai nad yw hyn yn eglur i’r 
defnyddwyr sy’n anghyfarwydd â’r Rheolau. 

1.76 Rydym yn gofyn am sylwadau’r atebwyr ynglŷn â system rifo newydd ar gyfer y Rheolau. Byddai 
hon yn rhifo paragraffau yn eu trefn ac yn tynnu’r llythrennau o’r system rifo. Byddai system rifo 
tair lefel (8.1.1, 8.1.2 ac yn y blaen) yn gwahanu’r gwahanol adrannau o fewn Rhan ac yn gostwng 
yr amhariad sy’n digwydd wrth osod adrannau neu baragraffau ychwanegol i mewn. 

1.77 Yn yr un modd, mae angen system unffurf ar gyfer yr Atodiadau. Rydym yn cynnig dros dro eu 
bod yn cael rhifau ac na ddylid defnyddio blaenlythrennau mwyach. 

1.78 Rydym yn credu nad oes modd osgoi defnyddio llythrennau wrth roi Rheolau ychwanegol 
I mewn i’r testun presennol. Ein hawgrym yw defnyddio system rifo sydd wedi’i seilio ar arfer 
ddrafftio ddeddfwriaethol safonedig wrth osod ychwanegiadau i mewn i’r Rheolau yn y dyfodol. 

1.79 Rydym yn gofyn barn yr atebwyr am y system rifo ddylai gael ei mabwysiadu ar gyfer y 
Rheolau a’r Atodiadau, am ein cynigion ninnau ynghylch addasiadau dilynol, ac a ddylid ail-
rifo’r Rheolau cyfredol fel mesur interim. Rydym yn gofyn hefyd a ddylai’r gwaith yma gael ei 
wneud yn gyfnodol i ddatrys niferoedd mawrion o addasiadau a osodwyd i mewn [CY 31 - 35]. 

1.80 Mae lleoliad a threfniant y gofynion cymhwysedd o fewn Rhan yn bwysig er mwyn sicrhau 
eglurder. Rydym yn rhoi esiamplau o gyflwyniad gwasgaredig neu gymhleth yn y Rheolau 
cyfredol ac yn tynnu sylw at yr anawsterau y mae’r rhain yn eu peri i’r defnyddiwr. Rydym yn 
rhoi esiampl o waith ailddrafftio yn atodiadau 3 a 4 i’n papur ymgynghori fel esiampl o ddull 
mwy cydlynol o fynd ati i drefnu adrannau’r Rheolau. 

PENNOD 10: YR ARDDULL DDRAFFTIO 

1.81 Mae dulliau mynegiant o fewn y Rheolau’n effeithio’u heglurder. 

1.82 Rydym yn ystyried yr angen am ddull cyson o fynegi diffiniadau. Yn benodol, mae rhai 
diffiniadau o fewn y rheolau’n cynnwys gofynion cymhwysedd sylweddol. Mae hyn yn creu’r 
risg y gallai defnyddwyr anwybyddu’r gofyniad. Rydym yn cynnig dros dro y dylid ond defnyddio 
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diffiniadau i egluro ystyr termau ac ni ddylid eu defnyddio i ddod â gofynion i mewn. Rydym yn 
gofyn a yw’r atebwyr yn cytuno [CY 36]. 

1.83 Mae’r arfer o groesgyfeirio’n eang ar draws y darpariaethau’n elfen arall sy’n creu 
cymhlethdod. Mae’n tywys y defnyddiwr drwy ddrysfa o ddarpariaethau i ganfod gofynion. 
Mae rhywfaint o’r croesgyfeirio’n ddianghenraid ac anghyson. Rydym yn cynnig dros dro bod 
paragraffau’n sefyll ar eu pennau eu hunain lle bo modd. Lle mae angen croesgyfeirio, dylid 
defnyddio nodau arwyddo clir. 

1.84 Mewn achosion eraill, ceir cyfeiriad at ffynhonnell o’r gyfraith y tu allan i’r Rheolau. Mae hyn 
yn gallu bod yn ddefnyddiol yn ein barn ni i dynnu sylw at ofyniadau ychwanegol y mae angen 
cydymffurfio â nhw. Os yw’r cyfeiriad at ffynhonnell allanol, efallai y byddai’n ddefnyddiol 
rhoi arwyddnod mwy effeithiol at y rhain. Mae hwn yn faes lle gellid defnyddio technoleg i 
hwyluso’r symud gyda dolenni neu ddewislen ochr. Rydym yn gofyn barn am ein cynigion 
ynghylch cael arwyddnodau a darpariaethau hunangynhwysol [CY 37 - 38]. 

1.85 Mae ailadrodd o fewn un Rhan o’r Rheolau’n cynyddu ei hyd ac yn gallu bod yn gymhleth i’r 
defnyddiwr. Un esiampl o hyn yw lle mae rhestrau ar wahân o ofynion sy’n gorgyffwrdd i 
raddau mawr yn cael eu nodi ar gyfer ceisiadau am hawl mynediad, caniatâd cyfyngedig a 
chaniatâd amhenodol. Mae hyn yn ymestyn hyd y testun, ond mae’n rhoi un rhestr unigol i’r 
darllenydd sy’n berthnasol i bob un o’r mathau o ganiatâd. Mae ein cynnig ynghylch ailddrafftio 
Rhan 9 (y rhesymau dros wrthod) yn atodiad 3 i’r papur yn ceisio osgoi’r ailadrodd yma. Rydym 
yn gofyn barn yr atebwyr a ddylid cael gwared ag ailadrodd fel yma o fewn y Rhannau lle bo 
modd, neu a ydyw’n fuddiol [CY 39]. 

1.86 Rydym yn cloi gyda drafft o ddogfen arweiniad mewnol a gynigiwn ar ddrafftio’r Rheolau. 
Mae hon yn ymdrin â’r arddull ddrafftio, fformatio, rhifo, teitlau, trosolygon a chynnwys, 
croesgyfeirio a diffiniadau. Ein bwriad yw darparu meincnod a fydd yn helpu i sefydlu a 
chynnal drafftio clir yn y dyfodol. Rydym yn gofyn a yw’r atebwyr yn cytuno gyda’i gynnwys 
neu a oes ganddynt awgrymiadau eraill [CY 40]. 

PENNOD 11: EIN HESIAMPL O WAITH AILDDRAFFTIO 

1.87 Rydym wedi ceisio ailddrafftio Rhan 9 (Rhesymau am Wrthod) a rhan o Atodiad FM (Aelodau’r 
teulu) i ddangos ein cynigion dros dro ar gyfer symleiddio’r Rheolau. Mae’r rhan o Atodiad FM 
yr ydym wedi’i ddewis yn cynnwys y rheolau i bartneriaid fel un categori o aelodau teulu. 

1.88 Mae’r testunau gwreiddiol i’w gweld yn atodiadau 1 a 2 i’r papur. Rydym yn cyflwyno’r 
ailddrafftiau yn atodiadau 3 a 4. 

1.89 Rydym yn gofyn am sylwadau’r atebwyr am yr ailddrafftiau [CY 41 – 42].  

PENNOD 12: CADW LLYGAD AR Y RHEOLAU MEWNFUDO  

1.90 Er bod darpariaeth yn Neddf Mewnfudo 1971 i’r Senedd oruchwylio’r Rheolau drwy ffurf 
unigryw o drefn ddatrys negyddol, nid yw’r mecanwaith y mae’n ei ddarparu’n cynnig dull 
o reoli cymhlethdod y Rheolau yn ein barn ni nac o gynnal strategaeth a chynnwys wedi’i 
symleiddio ac eglurder y drafftio. 

1.91 Nid oes unrhyw ddyletswydd gyfreithiol i ymgynghori ar y Rheolau. Efallai y bydd y 
llywodraeth yn penderfynu ymgynghori, ac mae tystiolaeth i ddangos bod ymgynghoriad 
anffurfiol ac adborth ymarferwyr wedi arwain at welliannau yn y ffordd y mae’r Rheolau’n 
gweithio wrth eu gweithredu. 
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1.92 Dros amser mae risg y gallai manteision prosiect symleiddio gael eu colli. Rydym yn gofyn 
barn yr atebwyr a allai mecanwaith adolygu megis pwyllgor cynghori anffurfiol helpu i gynnal 
symlrwydd a hygyrchedd wrth i’r Rheolau newid dros amser. Un mater i’w ystyried, os gwneir 
penderfyniad polisi i fabwysiadu agwedd llai rhagnodedig tuag at y rheolau, neu at rannau o’r 
Rheolau, fydd y cydbwysedd rhwng y Rheolau a’r arweiniad tanategol. 

1.93 Rydym yn ceisio sylwadau am fanteision ymgynghoriad anffurfiol ac adolygiad cyfnodol, ac 
a fyddai hyn yn helpu i ostwng cymhlethdod [CY 43 - 44]. 

PENNOD 13: DIWEDDARU AC ARCHIFO’R RHEOLAU MEWNFUDO 

1.94 Mae datganiadau am newidiadau i’r Rheolau’n cynhyrchu amrywiaeth o anawsterau. Mae’r 
ffordd y cânt eu cyhoeddi’n gallu gwneud effaith y newidiadau’n anodd i’w deall. Mae 
memoranda esboniadol yn helpu, ond gallent fod yn weddol gyffredinol. Rydym yn gofyn am 
sylwadau pobl ynghylch y ffordd y gellid gwneud diwygiadau’n haws i’w deall, er enghraifft 
drwy ddarparu fersiynau wedi’u tracio o’r Rheolau i ddangos y newidiadau, neu drwy 
amnewid paragraffau llawn yn hytrach na geiriau unigol [CY 45]. 

1.95 Agwedd anodd arall yw penderfynu pryd y bydd newid arbennig i Reol yn dod yn weithredol. 
Efallai y bydd nifer o ddyddiadau gweithredu. Efallai y bydd rhai newidiadau’n berthnasol i’r 
holl geisiadau a gyflwynir ar ôl dyddiad penodol, ac efallai bod rhai newidiadau eraill yn 
berthnasol i benderfyniadau a wneir ar ôl y dyddiad hwnnw. Mewn rhai achosion, cyflwynir 
darpariaethau dros dro ar gyfer cyfnod y trosglwyddiad. Heb unrhyw ddulliau cyson o ddangos 
y dyddiadau pan ddaw Rheolau i rym neu pan ddônt i ben, mae’n gallu bod yn anodd canfod 
pa fersiwn o Reol sy’n berthnasol i gais arbennig. Mae anawsterau trefniadau trosglwyddo yn 
arbennig wedi peri nifer o benderfyniadau gan y llysoedd uwch. Rydym yn ystyried esiamplau. 

1.96 Rydym yn ystyried a fyddai’n helpu pe byddai’r dyddiadau dod i rym neu ddod i ben wedi’u 
cynnwys yn y Rheolau. Yn Seland Newydd, er enghraifft, mae’r Llawlyfr Gweithredol ar-lein 
yn cynnwys, ar waelod pob tudalen, y dyddiad mwyaf diweddar pan newidiwyd y gyfres 
arbennig honno o ofynion ar y dudalen. Mae rhestr o ddolenni at fersiynau blaenorol o’r 
dudalen honno wedi’i darparu hefyd. 

1.97 Rydym yn ceisio barn am y ffordd orau o bennu gweithrediad amserol y datganiadau 
o newidiadau i’r rheolau [CY 46]. 

1.98 Erbyn hyn, mae fersiynau o’r Rheolau a gyfunwyd yn y gorffennol, yn dyddio yn ôl i 9 
Gorffennaf 2012, yn cael eu harchifo ac ar gael drwy ddolen ar dudalen Rheolau Mewnfudo 
GOV.UK. Rydym yn ceisio sylwadau’r atebwyr ynglŷn â’r cwestiwn yma: a allai’r system gael ei 
gwella, yn arbennig drwy ddarparu cyfleuster chwilio, neu drwy ddarparu dolen at fersiynau 
blaenorol ymhob Rheol neu Ran arbennig? [CY 47 – 48]. 

1.99 Yn olaf, rydym yn ystyried pa mor aml y mae’r newidiadau’n digwydd ac yn gofyn a fyddai’n 
well, heblaw mewn achosion brys, i gyfyngu’r datganiadau am newidiadau i’r Rheolau i ddau 
ddyddiad cychwyn cyffredin bob blwyddyn [CY 49 – 50]. 

PENNOD 14: DULLIAU O DDEFNYDDIO TECHNOLEG I WELLA PROFIAD YR 
YMGEISYDD O’R RHEOLAU MEWNFUDO? 

1.100 Am fod y Rheolau’n cael eu darllen ar-lein yn fwy a mwy, mae angen i unrhyw gynigion ar 
gyfer symleiddio ystyried cyflwyniad ar-lein. Rydym hefyd angen ystyried y potensial i gael 
system ymgeisio ar-lein wedi’i hintegreiddio sy’n codi o lwyfannau digidol ‘mwy clyfar’. 
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1.101 Mae hyd y Rheolau yn gyffredinol yn llai o broblem ar-lein lle mae map trywydd yn 
ymddangos ar y cychwyn ac yn tywys y defnyddiwr i’r Rhannau sy’n berthnasol iddynt. Gellid 
defnyddio dolenni neu ddewislenni ochr i helpu defnyddwyr i lywio’r gofynion cymhwysedd 
priodol. Gellid defnyddio blychau hofran lle bo’n briodol, er enghraifft i roi diffiniadau, fel nad 
oes angen croesgyfeirio bellach. 

1.102 Mae’n bosibl, wrth ddefnyddio hypergysylltiadau yn y fersiwn o‘r Rheolau sydd ar-lein, mai 
effaith fach iawn y bydd y dewis rhwng llyfryn a darpariaethau cyffredin wrth strwythuro’r 
Rheolau yn ei chael mewn gwirionedd. Rydym yn gofyn am farn yr atebwyr [CY 51]. 

1.103 Gallai technoleg hefyd helpu gyda’r rhyngwyneb rhwng y Rheolau a’r arweiniad. Gallai hynny 
fod yn arbennig o ddefnyddiol os yw’r Rheolau’n cael eu hailddrafftio mewn ffordd sy’n eu 
gwneud nhw’n llai rhagnodol a dibynnol ar restrau bras o esiamplau sydd i’w cael yn yr 
arweiniad. 

1.104 Rydym yn ceisio sylwadau gan yr atebwyr ynglŷn â hyn: a fyddai cysylltiad mwy eglur rhwng yr 
arweiniad a’r Rheolau perthnasol yn ddefnyddiol ai peidio [CY 52]. 

1.105 Mae ffurflenni cais ar-lein yn dod yn bethau arferol hefyd. Mae potensial i ddefnyddio 
dadansoddiad data a dirnadaethau i greu prosesau ar-lein sy’n haws eu defnyddio. Gallai’r 
rhain arwain yr ymgeisydd at y Rheolau neu’r arweiniad perthnasol dros gyfnod y cais ar-lein. 
Mae newidiadau wedi digwydd i’r Rheolau’n barod i adael i ddogfennau gael eu llwytho i fyny 
mewn canolfannau apwyntiadau yn hytrach na gofyn i ymgeiswyr gyflwyno’r gwreiddiol. 

1.106 Yn y tymor hirach, mae’n bosib y gallai adnoddau rhyngweithiol gael eu datblygu sy’n tywys yr 
ymgeisydd yn fwy cywir at yr wybodaeth sydd ei hangen i asesu’r gofynion cymhwysedd. 
Gallai adnodd fel yma roi set union o Reolau sy’n ymwneud ag ymgeisydd penodol yn eu trefn 
mewn ymateb i gyfres o gwestiynau. Byddai modd rhoi gwybod i’r ymgeisydd hefyd am y 
dystiolaeth angenrheidiol i’w darparu. Gallai’r system mewn gwirionedd gynhyrchu ‘llyfryn 
bychan’ wedi’i deilwra i anghenion yr ymgeisydd. 

1.107 Gallai’r system hefyd roi gwybod i’r ymgeisydd drwy’r llwyfan ymgeisio ar-lein os oes rhywbeth 
ar goll neu os yw rhywbeth yn anghyflawn. Byddai hyn yn osgoi cyflwyno cais gwallus. 

1.108 Gellir defnyddio technoleg hefyd i’w gwneud hi’n bosibl i bobl sy’n gwneud penderfyniadau 
wirio gwybodaeth yn fwy hyblyg. 

1.109 Rydym hefyd yn cydnabod bod technoleg newydd yn dod â risgiau, er enghraifft y risg 
o gyflwyno math newydd o anhyblygedd. 

1.110 Gofynnir i atebwyr roi eu sylwadau am y prosesau ymgeisio ar-lein a chanolfannau apwyntiadau 
presennol, ac a ydynt yn cytuno gyda’r meysydd yr ydym wedi’u pennu lle gallai technoleg 
fodern helpu gyda’r symleiddio. Rydym hefyd yn gofyn a oes agweddau posibl eraill nad ydym 
wedi eu hystyried [CY 53 - 54]. 

PENNOD 15: CWESTIYNAU YMGYNGHORI 

1.111 Mae Pennod 15 yn rhoi rhestr o’r holl gwestiynau yn y papur ymgynghori. Mae’r rhestr i’w 
chael yn llawn isod hefyd. Mae’r rhifau paragraff yn cyfeirio at y papur ymgynghori. 



13 
 

Cwestiwn Ymgynghori 1. 
A yw atebwyr yr ymgynghoriad yn cytuno bod angen ailwampio’r Rheolau 
Mewnfudo? 

Paragraff 1.43 

 

Cwestiwn Ymgynghori 2. 
A yw’r atebwyr yn cytuno gyda’r egwyddorion yr ydym wedi’u dewis i fod yn sail i’r 
gwaith o ddrafftio’r Rheolau Mewnfudo? 

Paragraff 1.44 

 

Cwestiwn Ymgynghori 3. 
Rydym yn ystyried ar hyn o bryd y dylid drafftio’r Rheolau Mewnfudo fel bod 
defnyddwyr nad ydynt yn arbenigwyr yn gallu eu defnyddio. 

Ydy’r atebwyr yn cytuno? 
Paragraff 1.45 

 

Cwestiwn Ymgynghori 4. 
I ba raddau mae’r atebwyr yn credu bod cymhlethdod yn y Rheolau Mewnfudo’n 
cynyddu’r nifer o gamgymeriadau y mae ymgeiswyr yn eu gwneud? 

Paragraff 1.46 

 

Cwestiwn Ymgynghori 5. 
Mae’r papur ymgynghori yma wedi’i gyhoeddi law yn llaw ag asesiad o effaith 
drafft sy’n rhoi amcangyfrif o’r arbediad ariannol i’r Swyddfa Gartref, yr ymgeiswyr 
a’r system farnwrol os bydd y Rheolau Mewnfudo’n cael eu symleiddio. A yw’r 
atebwyr yn credu bod yr arbedion a ragwelwn yn gywir? 

Paragraff 1.47 

 

Cwestiwn Ymgynghori 6. 
A yw’r atebwyr yn cytuno nad yw statws unigryw’r Rheolau Mewnfudo’n achosi 
anawsterau i ymgeiswyr wrth gael eu gweithredu? 

Paragraff 3.22 
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Cwestiwn Ymgynghori 7. 
I ba raddau mae arweiniad yn cael ei gyhoeddi, ei gyflwyno a’i ddiweddaru’n 
ddefnyddiol? 

Paragraff 4.29 

 

Cwestiwn Ymgynghori 8. 
A oes unrhyw fannau lle mae’r arweiniad yn gwrth-ddweud y Rheolau Mewnfudo 
ac unrhyw agweddau o’r arweiniad sy’n achosi problemau penodol wrth eu 
gweithredu? 

Paragraff 4.30 

 

Cwestiwn Ymgynghori 9. 
Pa mor hygyrch yw’r ffurflenni cais? A allai’r broses ymgeisio gael ei gwella? 

Paragraff 4.46 

 

Cwestiwn Ymgynghori 10. 
Rydym yn ceisio sylwadau ynglŷn â pha mor gywir yw’r dadansoddiad sydd i’w 
weld yn y bennod hon o’r elfennau sydd wedi achosi cynnydd yn ddiweddar yn 
hyd a chymhlethdod y Rheolau Mewnfudo. 

Paragraff 5.53 

 

Cwestiwn Ymgynghori 11. 
Rydym yn ceisio sylwadau ynglŷn â hyn: a yw ein esiampl o un newid ar ôl y llall 
ym manylion y gofynion tystiolaethol ym mharagraff 10 Atodiad FM-SE yn dangos 
sut mae rhagnodi’n gallu creu cymhlethdod? 

Paragraff 5.54 

 

Cwestiwn Ymgynghori 12. 
Rydym yn ceisio sylwadau ynglŷn â hyn: a oes esiamplau eraill o Reolau 
Mewnfudo lle mae’r amcan mewnfudo sy’n sail i’r Rheolau wedi aros yr un fath, 
ond mae’r manylion tystiolaethol wedi newid yn aml? 

Paragraff 5.55 
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Cwestiwn Ymgynghori 13. 
A yw’r atebwyr yn teimlo bod yr elfennau dewisol yn yr Atodiad EU a’r Atodiad V 
(Ymwelwyr) wedi gweithio’n dda wrth eu gweithredu? 

Paragraff 6.72 

 

Cwestiwn Ymgynghori 14. 
Rydym yn gofyn am sylwadau ynglŷn â hyn: a yw hi werth cael Rheolau Mewnfudo 
mor faith er mwyn sicrhau eu bod nhw’n fwy eglur a thryloyw? 

Paragraff 6.91 

 

Cwestiwn Ymgynghori 15. 
Rydym yn gofyn am sylwadau’r atebwyr am fanteision ac anfanteision dull 
rhagnodol o ddrafftio’r Rheolau Mewnfudo. 

Paragraff 6.92 

 

Cwestiwn Ymgynghori 16. 
Rydym yn gofyn am sylwadau’r atebwyr ynglŷn â hyn: a ddylai’r Rheolau Mewnfudo 
fod yn llai rhagnodol ynghylch y gofynion tystiolaethol? (gan dybied nad oes polisi 
sy’n nodi mai dim ond tystiolaeth benodol neu ddogfen benodol fydd yn dderbyniol). 

Paragraff 6.93 

 

Cwestiwn Ymgynghori 17. 
Rydym yn ceisio sylwadau ynglŷn â pha feysydd o’r Rheolau Mewnfudo allai elwa 
o fod yn llai rhagnodol, gan ystyried y tebygolrwydd bod llai o ragnodiad yn golygu 
mwy o ansicrwydd. 

Paragraff 6.94 
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Cwestiwn Ymgynghori 18. 
Mae ein dadansoddiad yn awgrymu y dylai’r Swyddfa Gartref ystyried yr elfennau 
isod wrth benderfynu a ddylai darpariaeth benodol yn y Rheolau Mewnfudo fod yn 
llai rhagnodol: 
(1) natur ac amlder y newidiadau a wneir i’r ddarpariaeth honno am reswm arall 

heblaw newid yn y polisi gwaelodol; 
(2) a yw’r ddarpariaeth yn ymwneud â mater y byddai’n well ei adael i feirniadaeth 

swyddogion, p’un a yw hynny ar eu pennau eu hunain neu gyda chymorth 
arweiniad o’r tu allan neu ddeunyddiau eraill? 

A yw’r atebwyr yn cytuno? 
Paragraff 6.95 

 

Cwestiwn Ymgynghori 19. 
Rydym yn gofyn a yw’r atebwyr yn gweld unrhyw anawsterau gyda’r mathau 
o eiriau a ddefnyddir yn llawlyfr gweithredu Seland Newydd sy’n dweud bod yn 
rhaid dangos gofyniad “i foddhad y bobl sy’n gwneud y penderfyniad”? 

Paragraff 6.96 

 

Cwestiwn Ymgynghori 20. 
A yw’r atebwyr yn cytuno gyda’r syniad o ymrannu pynciau? Os nad, pa systemau 
eraill o drefniant fyddai’n well? 

Paragraff 8.16 

 

Cwestiwn Ymgynghori 21. 
A yw’r atebwyr yn cytuno y dylid gwneud archwiliad o ddarpariaethau sy’n 
gorgyffwrdd gyda’r bwriad o ganfod anghysonderau a phenderfynu a oes yma 
ddymuniad am gael gwahaniaeth rhyngddynt o ran eu heffaith? 

Paragraff 8.34 

 

Cwestiwn Ymgynghori 22. 
A yw’r atebwyr yn cytuno gyda’n dadansoddiad o’r dulliau posibl o gyflwyno’r 
Rheolau Mewnfudo ar bapur ac ar-lein sydd wedi eu nodi yn opsiynau 1 – 3? 
Pa opsiwn sydd orau gan yr atebwyr a pham? 

Paragraff 8.35 
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Cwestiwn Ymgynghori 23. 
A oes unrhyw fanteision ac anfanteision nad ydym wedi’u henwi mewn defnyddio’r 
dull llyfryn? 

Paragraff 8.36 

 

Cwestiwn Ymgynghori 24. 
A oes unrhyw fanteision ac anfanteision nad ydym wedi’u henwi mewn defnyddio’r 
dull darpariaethau cyffredin? 

Paragraff 8.37 

 

Cwestiwn Ymgynghori 25. 
A yw atebwyr yn cytuno gyda’n cynnig y dylid tynnu sylw yn yr arweiniad at unrhyw 
wyriad oddi wrth y ddarpariaeth gyffredin mewn unrhyw drywydd ymgeisio, ac y 
dylid esbonio’r rheswm am y gwyriad? 

Paragraff 8.38 

 

Cwestiwn Ymgynghori 26. 
Rydym yn cynnig dros dro:  
(1) y dylid grwpio diffiniadau i mewn i adran ddiffiniadau, naill ai mewn set 

unigol o Reolau Mewnfudo neu mewn cyfres o lyfrynnau, lle mae’r termau 
wedi’u diffinio yn nhrefn yr wyddor; 

(2) dylai’r termau sydd wedi’u diffinio yn y ddarpariaeth ddiffiniadau gael eu 
marcio gyda symbol i ddangos hynny, e.e. # pan fyddent yn ymddangos yn 
rhywle arall yn nhestun y Rheolau Mewnfudo. 

A yw’r atebwyr yn cytuno?  
Paragraff 8.50 
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Cwestiwn Ymgynghori 27. 
Rydym yn cynnig dros dro y dylai’r egwyddorion a ganlyn gael eu defnyddio 
gyda theitlau ac is-benawdau yn y Rheolau Mewnfudo: 

(1) dim ond un teitl y dylid ei gael, nid teitl ac is-deitl; 
(2) dylai’r teitlau a roddir yn y Mynegai a’r Rheolau fod yn gyson; 
(3) dylai’r teitlau a’r is-benawdau roi esboniad mor llawn o’r cynnwys ag sy’n 

bosibl, ond rhaid eu cadw nhw’n rhesymol fyr bob tro; 
(4) ni ddylai teitlau ac is-benawdau fynd drosodd i ail linell heblaw bod hynny’n 

angenrheidiol; a 
(5) dylai teitlau ac is-benawdau osgoi blaenlythrennau ac acronymau.  
A yw’r atebwyr yn cytuno? 

Paragraff 9.14 

 

Cwestiwn Ymgynghori 28. 
Beth yw barn yr atebwyr ynglŷn â defnyddio llai ar is-benawdau? A ddylai  
is-benawdau gael eu defnyddio mewn Rheolau? 

Paragraff 9.15 

 

Cwestiwn Ymgynghori 29. 
A yw’r atebwyr yn ystyried y byddai tablau o gynnwys neu drosolygon ar ddechrau 
Rhannau o’r Rheolau Mewnfudo yn helpu pobl i gyrchu’r Rheolau? Os felly, a 
fyddai hi werth cynnwys datganiad yn nodi nad yw’r trosolwg yno i helpu pobl 
i ddehongli? 

Paragraff 9.23 

 

Cwestiwn Ymgynghori 30. 
A fyddai’n well gan yr atebwyr drosolwg neu dabl o gynnwys ar ddechrau’r 
Rhannau? 

Paragraff 9.24 
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Cwestiwn Ymgynghori 31. 
Rydym yn cynnig dros dro y dylid defnyddio’r system rifo a ganlyn ar gyfer y 
Rheolau Mewnfudo: 
(1) dylai paragraffau gael eu rhifo mewn trefn rifyddol; 
(2) dylai’r rhifo ail gychwyn ymhob Rhan; 
(3) dylai fod yn bosibl adnabod o’r system rifo y Rhan lle mae’r paragraff i’w 

gael, gan ddefnyddio rhifo lefelau niferus yn cychwyn gyda rhif y Rhan; 
(4) dylai’r system rifo fynd i lawr i dair lefel (1.1.1. ac yn y blaen) gyda’r rhif 

canol yn dangos pa un yw’r adran mewn Rhan; a 
(5) dylid defnyddio llythrennau ar gyfer is-baragraffau a rhifolion Rhufeinig 

llythrennau bach ar gyfer is-is-baragraffau. 
A yw’r atebwyr yn cytuno? 

Paragraff 9.39 

 

Cwestiwn Ymgynghori 32. 
Rydym yn cynnig dros dro bod Atodiadau i’r Rheolau Mewnfudo’n cael eu rhifo 
mewn trefn rifyddol. 
A yw’r atebwyr yn cytuno? 

Paragraff 9.40 
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Cwestiwn Ymgynghori 33. 
Rydym yn cynnig dros dro bod y tesun sy’n cael ei osod i mewn i’r Rheolau 
Mewnfudo’n cael ei rifo yn unol â’r system ddilynol: 
(1) dylai paragraffau cyfan newydd ar ddechrau Rhan gael rhif gyda llythyren 

o’i flaen, yn cychwyn gydag “A” (A1, B1, C1 ac yn y blaen). Os bydd rheol 
yn cael ei osod i mewn cyn “A1” dylid ei rifo’n “ZA1”; 

(2) dylai is-baragraffau newydd gyda llythrennau, wedi eu gosod i mewn cyn  
is-baragraff (a) fod yn (za), (zb) ac yn y blaen, a dylai paragraffau a roddir 
i mewn cyn (za) fod yn (zza) (zzb) ac yn y blaen; 

(3) lle mae testun wedi’i ychwanegu ar ddiwedd y testun presennol ar yr un 
lefel, dylai’r rhifo barhau yn ei drefn; 

(4) dylai paragraffau cyfan newydd a roddir i mewn rhwng paragraffau sydd 
yno’n barod gael eu rhifo fel a ganlyn: 
(a) dylai paragraffau newydd sy’n cael eu gosod rhwng 1 a 2 fod yn 1A, 

1B, 1C ac yn y blaen;  
(b) dylai paragraffau newydd sy’n cael eu gosod rhwng 1A a 1B fod yn 

1AA, 1AB, 1AC ac yn y blaen; 
(c) dylai paragraffau newydd sy’n cael eu gosod rhwng 1 ac 1A fod yn 

1ZA, 1ZB, 1ZC ac yn y blaen (ac nid 1AA ac yn y blaen); a 
(d) dylai darpariaethau newydd sy’n cael eu gosod rhwng 1A ac 1AA fod 

yn 1AZA, 1AZB, 1AZC ac yn y blaen; 
(5) ni ddylid ychwanegu dangosydd lefel is heblaw bod hynny’n angenrheidiol; ac 
(6) ar ôl Z neu z, dylid defnyddio’r dilyniant Z1, Z2, Z3 ac yn y blaen neu z1, z2, 

z3 ac yn y blaen. 
A yw’r atebwyr yn cytuno? 

Paragraff 9.41 

 

Cwestiwn Ymgynghori 34. 
A ddylai’r Rheolau Mewnfudo presennol gael eu hailrifo fel mesur interim? 

Paragraff 9.42 

 

Cwestiwn Ymgynghori 35. 
Yn y dyfodol, a ddylai rhannau o’r Rheolau Mewnfudo gael eu hailrifo mewn dilyniant 
cwbl rifol os ydynt wedi dechrau cynnwys llawer o rifau a osodwyd i mewn? 

Paragraff 9.43 
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Cwestiwn Ymgynghori 36. 
Rydym yn cynnig dros dro na ddylid defnyddio diffiniadau yn y Rheolau Mewnfudo 
fel cyfrwng ar gyfer dod â gofynion i mewn. 
A yw’r atebwyr yn cytuno?  

Paragraff 10.11 

 

Cwestiwn Ymgynghori 37. 
Rydym yn cynnig dros dro, lle bo modd, y dylai paragraffau’r Rheolau Mewnfudo: 
(1) sefyll ar eu pennau eu hunain, osgoi croesgyfeirio at baragraffau eraill 

heblaw bod hynny’n hollol angenrheidiol; a 
(2) nodi’n uniongyrchol yr hyn y maent yn bwriadu ei gyflawni. 
A yw’r atebwyr yn cytuno?  

Paragraff 10.26 

 

Cwestiwn Ymgynghori 38. 
Rydym yn ystyried dros dro: 
(1) y byddai’n ddymunol cael arwyddnodau o fewn y Rheolau Mewnfudo at 

rannau eraill o’r Rheolau a deddfwriaeth berthnasol; 
(2) lle mae’r gyfran arall o’r Rheolau neu’r ddeddfwriaeth sydd dan sylw yn 

berthnasol i’r achos yn barod, y dylid geirio’r arwyddnod fel ei fod yn tynnu 
sylw at y deunydd arall ac y dylid osgoi iaith sy’n honni gwneud y deunydd 
arall yn berthnasol lle mae’n berthnasol yn barod; 

(3) lle mae rhannau o’r Rheolau’n defnyddio arwyddnodau, y dylent wneud 
hynny’n gyson. 

A yw’r atebwyr yn cytuno?  
Paragraff 10.36 

 

Cwestiwn Ymgynghori 39. 
Rydym yn gofyn i’r atebwyr a ddylid cael gwared ag unrhyw ailadrodd cyn belled 
ag y bo modd mewn rhannau o’r Rheolau Mewnfudo, neu a yw’n fuddiol cadw’r 
ailadrodd fel nad oes raid i ymgeiswyr groesgyfeirio. 

Paragraff 10.44 

 

Cwestiwn Ymgynghori 40. 
A yw’r atebwyr yn cytuno gyda’r canllawiau drafftio a gynigiwn? Os nad, beth 
ddylid ei newid? A yw’r atebwyr yn gwybod am ffynonellau neu astudiaethau  
a allai hysbysu arweiniad effeithiol i arddull ddrafftio dda? 

Paragraff 10.55 
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Cwestiwn Ymgynghori 41. 
A yw’r agwedd gyffredinol tuag at ddrafftio sy’n cael ei dilyn yn yr ailddrafftio 
enghreifftiol yn atodiadau 3 a 4 i’r papur ymgynghori hwn yn llwyddiannus? 

Paragraff 11.26 

 

Cwestiwn Ymgynghori 42. 
Pa agweddau o’n hailddrafftio o Ran 9 (Y rhesymau am wrthod) ac o adran 
o Atodiad FM (Aelodau’r teulu) yn y Rheolau Mewnfudo sy’n gweithio’n dda 
a beth allai gael ei wella? 

Paragraff 11.27 

 

Cwestiwn Ymgynghori 43. 
Rydym yn ceisio sylwadau ynglŷn â hyn: a yw’r Rheolau Mewnfudo cyfredol wedi 
elwa o ymgynghoriad anffurfiol ac, os felly, pam? 

Paragraff 12.24 

 

Cwestiwn Ymgynghori 44. 
Rydym yn ceisio sylwadau ynglŷn â hyn: a fyddai ymgynghoriad anffurfiol neu 
adolygiad o waith drafftio’r Rheolau Mewnfudo’n helpu i ostwng cymhlethdod? 

Paragraff 12.25 

 

Cwestiwn Ymgynghori 45. 
Sut allai effaith y datganiadau o newid i’r Rheolau Mewnfudo gael eu gwneud 
yn haws eu cydweddu a’u deall? A fyddai amserlen Keeling yn helpu? A ddylai 
memoranda esboniadol gynnwys mwy o fanylion am y newidiadau sy’n cael eu 
gwneud nag y maent at hyn o bryd, hyd yn oed os byddent yn mynd yn llai 
darllenadwy o ganlyniad i hynny? 

Paragraff 13.12 

 

Cwestiwn Ymgynghori 46. 
O ran defnyddio datganiadau o newidiadau amserol i’r Rheolau Mewnfudo, sut 
fyddai modd gwneud hyn yn haws ei wirio a’i ddeall? 

Paragraff 13.41 
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Cwestiwn Ymgynghori 47. 
A yw’r dull cyfredol o archifo’n ddigonol? A fyddai’n dod yn ddigonol pe bai’r 
Rheolau Mewnfudo eu hunain yn cynnwys dyddiadau cychwyn, neu a oes angen 
system archifo fwy soffistigedig? 

Paragraff 13.50 

 

Cwestiwn Ymgynghori 48. 
A yw’r atebwyr yn cytuno y gellid gadael Atodiad F (Rheolau Mewnfudo wedi’u 
Harchifo) a pharagraffau 276DI i 276AI yn Rhan 7 (Categorïau eraill) allan o 
unrhyw Reolau Mewnfudo wedi’u hailddrafftio? 

Paragraff 13.52 

 

Cwestiwn Ymgynghori 49. 
Pa broblemau sy’n codi o ganlyniad i amlder y newidiadau i’r Rheolau Mewnfudo, 
a sut y gellir mynd i’r afael â’r rhain? 

Paragraff 13.57 

 

Cwestiwn Ymgynghori 50. 
A yw’r atebwyr yn cytuno y dylid cael, ar y mwyaf, ddau newid mawr i’r Rheolau 
Mewnfudo bob blwyddyn, heblaw bod angen brys am newidiadau ychwanegol? 
A ddylai’r rhain ddilyn y dyddiadau cychwyn cyffredin (Ebrill a Hydref), neu gael 
eu cyhoeddi yn unol â chylch gwahanol? 

Paragraff 13.58 

 

Cwestiwn Ymgynghori 51. 
A allai dull darpariaethau cyffredin o gyflwyno’r Rheolau Mewnfudo weithio mor 
effeithiol â’r dull llyfryn trwy ddefnyddio hypergysylltiadau?  

Paragraff 14.7 

 

Cwestiwn Ymgynghori 52. 
Rydym yn ceisio barn yr atebwyr ynglŷn â ffyrdd o gysylltu’r arweiniad yn fwy eglur 
â’r Rheolau Mewnfudo perthnasol - a oes modd gwneud hynny a sut? 

Paragraff 14.10 

' 
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Cwestiwn Ymgynghori 53. 
Ym mha ffyrdd mae’r broses ymgeisio ar-lein a’r system apwyntiadau wyneb yn 
wyneb, fel y maent wedi eu datblygu hyd yn hyn, yn welliant ar system ymgeisio 
papur? A oes unrhyw fannau lle mae’n broblematig? 

Paragraff 14.15 

 

Cwestiwn Ymgynghori 54. 
A yw’r atebwyr yn cytuno gyda’r meysydd yr ydym wedi’u henwi fel y prif ffyrdd y 
gellid defnyddio technoleg fodern i help i symleiddio’r Rheolau Mewnfudo? A oes 
unrhyw ddulliau posibl eraill nad ydym wedi’u hystyried?  

Paragraff 14.23 
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