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PENNOD 1: CYFLWYNIAD 

 

1.1 Mae’r Rheolau Mewnfudo’n rheoleiddio mynediad pobl sy’n destun rheolaeth 
fewnfudo i mewn ac allan o’r DU. Maent yn effeithio ar filiynau o bobl bob blwyddyn. 
Eto cydnabyddir yn eang eu bod wedi mynd yn or-gymhleth ac anymarferol. 
Gofynnwyd i Gomisiwn y Gyfraith adolygu’r Rheolau i restru’r egwyddorion ar gyfer eu 
hailddrafftio er mwyn eu gwneud yn symlach a mwy hygyrch. Crynodeb yw hwn o’n 
hadroddiad.1 

1.2 Mae’r prosiect hwn yn rhan o’n 13eg rhaglen o ddiwygio’r gyfraith. Yr adran sy’n noddi 
yw’r Swyddfa Gartref. O dan y cylch gorchwyl y cytunwyd arno, nid yw ein hadolygiad 
wedi ystyried polisi mewnfudo sylfaenol. 

1.3 Mae'n egwyddor sylfaenol o reol y gyfraith y dylai ymgeiswyr ar gyfer mewnfudo allu 
deall y gofynion y mae angen iddynt eu cyflawni. Rhaid i’r gyfraith fod yn “accessible 
and so far as possible intelligible, clear and predictable”.2 Mae rheolau symlach a 
mwy hygyrch yn golygu mwy o dryloywder a sicrwydd cyfreithiol i ymgeiswyr. Ar gyfer 
y  Swyddfa Gartref, mae’r manteision yn cynnwys penderfyniadau gwell a chyflymach, 
sydd o bosibl yn arwain at lai o adolygiadau gweinyddol, apeliadau ac adolygiadau 
barnwrol, ac at system haws ei chynnal. Mae system fewnfudo symlach a mwy 
hygyrch yn meithrin ymddiriedaeth, yn rhoi mwy o hyder i’r cyhoedd ac yn dod ag enw 
da i’r DU yn rhyngwladol. 

1.4 Yn Ionawr 2019, cyhoeddwyd papur ymgynghori oedd yn adolygu’r Rheolau er mwyn 
canfod achosion sylfaenol eu cymhlethdod a chynnig sut y gellid eu symleiddio a’u 
gwneud yn fwy hygyrch.3 Roedd ein cyfnod ymgynghori’n para tan 3 Mai 2019. 
Derbyniwyd ymatebion ysgrifenedig gan bum deg o unigolion a sefydliadau. Hefyd 
cynhaliwyd digwyddiadau a chyfarfodydd rhanddeiliaid.4  

1.5 Yn y papur ymgynghori edrychwyd ar achosion cymhlethdod yn y Rheolau o’r tu 
mewn a’r tu allan. Edrychwyd ar effaith polisi a ddilynwyd o ragnodi materion yn fanwl  
yn y Rheolau; cyfeiriwn at hyn fel y “dull rhagnodol”. Hefyd, ystyriwyd materion 
strwythur, trefniadaeth fewnol ac arddull drafftio’r Rheolau, yn ogystal ag effaith 
diwygiadau i’r Rheolau. 

1.6 Awgrymwyd bod y dulliau presennol o ddrafftio sy’n cynnwys croesgyfeirio mewnol 
helaeth yn golygu bod y Rheolau’n anodd eu defnyddio, ac mae diffyg cysondeb y 
systemau rhifo a ddefnyddir yn cyfrannu at wneud y Rheolau’n anodd eu dilyn. 
Edrychwyd sut y mae’r technegau a ddefnyddir ar hyn o bryd i ddiwygio’r Rheolau’n 
gallu golygu bod effaith newidiadau’n anodd i ymgeiswyr eu deall. Canfuwyd bod y 
broblem hon yn cael ei gwneud yn waeth gan amlder y newidiadau ac ansicrwydd 
pryd oedd y darpariaethau newydd yn dod i rym. Lle’r oedd angen mynd yn ôl i 

                                                
1  Ceir yr adroddiad ar http://www.lawcom.gov.uk/project/simplifying-the-immigration-rules, ynghyd â 

dadansoddiad o ymatebion i’r ymgynghoriad ac asesiad effaith. 
2  T Bingham, The Rule of Law (2010) p 37. 
3  Symleiddio Rheolau Mewnfudo (2019) Papur Ymgynghori Rhif 242 Comisiwn y Gyfraith. 
4  Ceir manylion am y rhain yn atodiad 1 a 2 o’r adroddiad. 
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fersiynau hŷn o’r Rheolau, canfuwyd y gall fod yn anodd gwybod pryd y gwnaed y 
newidiadau a dod o hyd i fersiwn gynharach o Reol. 

1.7 Edrychwyd ar ymhle y mae’r Rheolau’n perthyn o fewn y system ganllawiau ehangach 
a ffurflenni cais, a chanfuwyd bod y canllawiau eu hunain yn ddryslyd a bod ynddynt 
nifer o’r un problemau â’r Rheolau. Canfuwyd hefyd y gall rhyngweithio rhwng y 
rhannau hyn o’r system achosi cymhlethdod. Ystyriwyd y graddau y gallai cyflwyniad 
ar-lein wella hygyrchedd. 

1.8 Gofynnwyd set o gwestiynau i ymgynghoreion i gael eu barn ar ein dadansoddiad a’n 
cynigion dros dro. Mae ein hadroddiad yn cyflwyno’r farn hon ac yn cynnwys ein 
hargymhellion ar gyfer diwygio. 

1.9 Ein cwestiwn cyntaf oedd gofyn i ymgynghoreion a oedd angen ailwampio’r Rheolau. 
Roedd cefnogaeth unfrydol i hyn. Yn unol â hynny dyma fydd ein hargymhelliad 
cyntaf. 

PENNOD 2: DIFFINIO EIN HEGWYDDORION 

1.10 Yn ein papur ymgynghori cynigiwyd set o egwyddorion i arwain y gwaith o ailddrafftio’r 
Rheolau; roedd y rhan fwyaf o ymatebwyr yn cytuno â nhw, gyda rhai dulliau eraill yn 
cael eu hawgrymu. Rydym wedi diwygio ein cynigion ychydig i gynnwys rhai o’r 
syniadau hyn. 

1.11 Cytunodd ymatebwyr y dylai’r Rheolau gael eu drafftio gan gadw mewn cof anghenion 
defnyddwyr nad ydynt yn arbenigwyr. Y rheswm am hyn yn bennaf oedd oherwydd 
nad oes gan y rhan fwyaf o ymgeiswyr fynediad at gymorth cyfreithiol proffesiynol.  
Serch hynny, pwysleisiwyd nad yw defnyddwyr nad ydynt yn arbenigwyr yn grŵp 
unffurf; mae mwy nag un math o ymgeisydd, ac mae materion sy’n benodol i bob un. 
Mae rhai ymgeiswyr yn fregus ac mae hynny’n effeithio ar hygyrchedd. Gallai fod 
ganddynt fân broblemau eraill, nad ydynt yn siarad Saesneg, neu fod ganddynt 
broblemau iechyd meddwl. Tra deuir i’r casgliad y dylid drafftio’r Rheolau ar gyfer 
cynulleidfa nad ydynt yn arbenigwyr, nid oes dull “un-ateb-yn-gweddu-i-bawb”. 

1.12 Hefyd credwn y bydd dull drafftio sy’n rhoi lle amlwg i anghenion defnyddwyr nad 
ydynt yn arbenigwyr o fudd i gynulleidfaoedd eraill hefyd, fel gweithwyr achos y 
Swyddfa Gartref, ymarferwyr cyfreithiol, barnwyr a Seneddwyr, gan y bydd y 
Rheolau’n haws eu deall. 

1.13 Argymhellwn y dylid ailddrafftio’r Rheolau ar sail yr egwyddorion canlynol: 

(1) addasrwydd ar gyfer defnyddwyr nad ydynt yn arbenigwyr;  

(2) eu bod yn gynhwysfawr; 

(3) cywirdeb; 

(4) eglurder a hygyrchedd; 

(5) cysondeb;  

(6) parhad (strwythur cadarn y mae modd ei ddiwygio); a 
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1.14 Rydym yn cydnabod fod tensiwn posibl rhwng rhai o’r egwyddorion hyn, a 
phwysleisiwn yr angen i sicrhau cydbwysedd rhyngddynt.  

1.15 Tynnodd ein hymatebwyr sylw hefyd at y ffaith bod ymgeiswyr yn edrych ar wahanol 
ffynonellau gwybodaeth wrth gwblhau cais. Mae’r rhain yn cynnwys canllawiau a 
ffurflenni cais y Swyddfa Gartref. Pwysleisiwyd na fyddai drafftio’r Rheolau’n unol â’r 
egwyddorion a nodwn ynddo’i hun yn symleiddio’r Rheolai’n effeithiol ac yn sicrhau 
hygyrchedd i ymgeiswyr. Deuwn i’r casgliad bod angen i’r egwyddorion yr ydym 
wedi’u nodi gael eu cymhwyso hefyd i’r system ehangach. 

PENNOD 3: EFFAITH CYMHLETHDOD 

1.16 Teimlai mwyafrif yr ymatebwyr fod cymhlethdod y Rheolau’n cynyddu nifer y 
camgymeriadau a wnaed gan ymgeiswyr. Y farn a fynegwyd yn glir oedd bod eu 
cymhlethdod yn golygu nad yw ymgeiswyr yn gallu deall y meini prawf cymhwysedd 
a’r gofynion tystiolaethol ar gyfer cais llwyddiannus. Mae camgymeriadau’n codi nid yn 
unig o gymhlethdodau mewnol y Rheolau, ond hefyd yn sgil anawsterau i fynd drwy’r 
canllawiau a’r ffurflenni cais. Roedd ymatebwyr hefyd yn dadlau bod cymhlethdod y 
Rheolau’n cynyddu’r camgymeriadau a wneir gan grwpiau eraill, yn cynnwys 
gweithwyr proffesiynol cyfreithiol a’r Swyddfa Gartref ei hun. 

1.17 Roedd y rhan fwyaf o ymatebwyr yn cytuno â ni y byddai symleiddio’n lleihau costau 
ariannol i ymgeiswyr. Ni fyddai ceisiadau a fyddai o bosibl yn llwyddo’n cael eu 
gwrthod o ganlyniad i gamgymeriadau ymgeiswyr. Hefyd cefnogwyd ein hawgrym y 
byddai symleiddio’n arbed costau i’r gwasanaeth llysoedd a thribiwnlysoedd, ac yn 
cynyddu effeithlonrwydd gweithwyr achos y Swyddfa Gartref. Gwnaed sylwadau gan 
nifer o ymatebwyr ar feichiau cost ac ariannu sy’n cael ei greu gan gymhlethdod y 
Rheolau i fusnesau a Sefydliadau Addysg Uwch; darparwyd ffigurau cost i ni ar gyfer 
prifysgolion Grŵp Russell. Pwysleisiodd rhai ymatebwyr y potensial i sicrhau 
manteision na ellir eu mesur yn ariannol. Gall cymhlethdodau’r broses gais ei hun 
achosi pryder, a gall camgymeriadau gael effaith ddinistriol ar ymgeiswyr a’u 
teuluoedd.  

1.18 Defnyddiwyd yr ymatebion hyn i helpu i fesur yr arbedion cost posibl yn deillio o’r 
prosiect symleiddio. Mae’r rhain wedi’u cynnwys yn yr asesiad effaith sy’n cyd-fynd â’r 
adroddiad. Mae arbedion ariannol arfaethedig yn deillio o lai o adolygiadau barwnol ac 
apeliadau, arbedion o ran amser darllen ac ysgrifennu barnwrol, a gwelliannau i 
effeithlonrwydd gweithwyr achos y Swyddfa Gartref. Defnyddiwyd sylwadau 
ymatebwyr i fesur arbedion posibl gan brifysgolion Grŵp Russell sy’n cefnogi 
ceisiadau mewnfudo gan staff a myfyrwyr rhyngwladol. Nodwyd y potensial i sicrhau 
arbedion i ymgeiswyr yn gyffredinol drwy ostyngiad mewn ffioedd ymgeisio a 
wastreffir, ond nid ydym wedi gallu mesur y rhain. Hefyd tynnir sylw at fanteision na 
ellir eu mesur i iechyd a llesiant, a hyder gan y cyhoedd yn ehangach yn y system. 

1.19 Rhagwelir cyfanswm o bron i £70 miliwn o arbedion dros gyfnod o ddeng mlynedd.  

PENNOD 4: ACHOSION DIWEDDAR O HYD A CHYMHLETHDOD YN Y RHEOLAU 

1.20 Yn ein papur ymgynghori, nodwyd tri achos diweddar penodol o hyd a chymhlethdod 
yn y Rheolau: y dull rhagnodol o ddrafftio’r Rheolau a fabwysiadwyd gan y Swyddfa 
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Gartref ers 2008; effaith y penderfyniad Alvi;5 a’r penderfyniad polisi i gynnwys yr hawl 
i deulu a bywyd preifat a ddarparwyd gan erthygl 8 o’r Confensiwn Ewropeaidd ar 
Hawliau Dynol o fewn y Rheolau.6 Hefyd ystyriwyd y rhyngweithio rhwng y ffactorau 
hyn. Edrychwyd yn arbennig ar y ffordd y mae’r dull rhagnodol yn creu’r angen am 
ddiwygio cyson mewn cylch o “fanylyn yn arwain at fanylyn”; y pwyso am fanylder 
rhagnodol, gyda’r bwriad o wneud y Rheolau’n gliriach, yn hytrach yn eu gwneud yn 
fwy dryslyd. 

1.21 Gofynnwyd i ymgynghoreion a oedden nhw’n cytuno â’n dadansoddiad. Un o'r prif 
themâu a godwyd mewn ymateb oedd nad oeddent wedi tynnu sylw digonol at y ffaith 
bod amlder y diwygiadau ynddo’i hun yn achosi cymhlethdod, oherwydd yr anhawster 
i ddal i fyny â’r newidiadau a dilyn y broses o’u rhoi i mewn yn y Rheolau. Tynnwyd 
sylw hefyd gan nifer o ymatebwyr at y ffaith bod y diwygiadau cyson yn cael eu creu 
gan amlder y newidiadau polisi sylweddol yn ogystal â’r angen i fireinio cynnwys y 
rheolau rhagnodol. Rhoddwyd enghreifftiau ychwanegol i gefnogi ein dadansoddiad 
o’r cylch  “manylyn yn arwain at fanylyn”. Tynnwyd sylw gan ymatebwyr at feysydd 
eraill lle’r oedd newidiadau olynol cyson yn y Rheolau lle mae nod y polisi mewnfudo 
sylfaenol wedi aros yr un fath. 

1.22 Tra bod polisi mewnfudo y tu allan i’n cylch gorchwyl, gobeithio y bydd y drafodaeth 
am y ffordd y gall newidiadau polisi gyfrannu at gymhlethdod o werth i’r Swyddfa 
Gartref wrth ystyried llunio’r Rheolau yn y dyfodol. Hefyd deuwn i’r casgliad bod y 
posibilrwydd o leihau’r elfen ragnodol, fel mater sy’n cwmpasu materion polisi a 
materion arddull drafftio, yn haeddu sylw fel un dull o symleiddio.   
 

PENNOD 5: RHEOLAU LLAI RHAGNODOL? 
 

1.23 Mae’r manteision a allai ddeillio o fod yn llai rhagnodol yn cynnwys Rheolau byrrach a 
symlach, hawdd eu defnyddio, llai o ddiwygiadau i’r Rheolau a dull mwy synhwyrol o 
ran gwneud penderfyniadau. Ond nododd ymatebwyr nifer o risgiau, yn cynnwys 
penderfyniadau anghyson a diffyg tryloywder.  Mae’r risgiau hyn yn cyfyngu ar yr 
achos dros leihau’r elfen ragnodol ar draws y bwrdd fel ffordd o symleiddio’r Rheolau. 
Y neges glir sy’n codi o’n hymgynghoriad yw, oni bai bod ymddiriedaeth yn ansawdd y 
penderfyniadau a wneir yn cael ei adfer a bod modd dibynnu ar ddulliau unioni sy’n 
annibynnol ac effeithiol, dylid lleihau’r elfen ragnodol yn y Rheolau’n unig mewn 
senarios penodol lle nad yw’n amharu ar sicrwydd.   

1.24 Roedd ymatebwyr o blaid lleihau elfen ragnodol y gofynion tystiolaethol yn unig. Mae 
hyn yn cynnig rhai o fanteision llai o ragnodi, heb yr anfanteision a nodwyd. Gallai 
arwain at ddull hyblyg a phwrpasol gyda mwy o synnwyr cyffredin wrth benderfynu a 
yw’r meini prawf cymhwyso yn y Rheolau’n cael eu bodloni, heb yr anfanteision a 
nodwyd o ddefnyddio safbwynt goddrychol ar gyfer gofynion gwirioneddol y Rheolau. 
Rydym yn cytuno, ac yn argymell y dylai’r Swyddfa Gartref ystyried dull llai rhagnodol 
o ran gofynion tystiolaeth mewn rhannau o’r Rheolau sy’n briodol, yn eu tyb nhw, ar 
gyfer dull o’r fath. 

1.25 Gallai rhestrau nad ydynt yn hollgynhwysol o fathau o dystiolaeth gynnwys tystiolaeth 
benodol a chategorïau tystiolaeth wedi’u diffinio’n llai penodol. Os rhoddir tystiolaeth 
benodol, byddai’r gwneuthurwr penderfyniadau’n derbyn bod y maen prawf dan sylw 
wedi’i fodloni.  Os rhoddir tystiolaeth o’r categori tystiolaeth sydd wedi’i diffinio’n llai 
penodol, byddai’n rhaid i’r gwneuthurwr penderfyniadau ddefnyddio dull pwrpasol i 
benderfynu a yw’r safon ofynnol yn y Rheol wedi’i bodloni. Gallai hyn gynnwys geiriad 

                                                
5  R (Alvi) v Secretary of State for the Home Department [2012] UKSC 33, [2012] 1 WLR 2208, lle 

penderfynodd y Goruchaf Lys, yn gryno, bod y gofynion y dylai ymgeiswyr eu bodloni er mwyn derbyn 
caniatâd yn cael eu cynnwys yn Rheolau eu hunain.  

6  Symleiddio Rheolau Mewnfudo (2019) Papur Ymgynghori Rhif 242 Comisiwn y Gyfraith, pennod 5. 
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fel “any other document which establishes that…”. Dylid rhoi rhesymau os yw 
gwneuthurwr penderfyniadau’n penderfynu peidio â derbyn darn o dystiolaeth 
benodol. 

1.26 Y Swyddfa Gartref fydd yn penderfynu, fel mater o bolisi, pa rannau o’r Rheolau a allai 
elwa ar lai o ragnodi tystiolaethol. Rydym yn awgrymu y dylid asesu’n unigol rannau 
unigol o’r Rheolau i weld a ydynt yn addas ar gyfer hyn, gan ystyried ffactorau fel pa 
mor aml y cofnodwyd diwygiad yn y gorffennol am resymau nad ydynt yn ymwneud â 
pholisi. Rydym hefyd yn awgrymu hyfforddi gweithwyr achos i addasu i ddull mwy 
pwrpasol a meithrin cysondeb wrth gyflwyno safbwynt goddrychol. 

1.27 Byddai’n well gennym ni gynnwys gofynion tystiolaethol penodol a dangosol yn y 
Rheolau yn hytrach nac yn y canllawiau. Rydym yn ystyried ei fod yn bwysig nad yw 
symud i ddull llai rhagnodol yn arwain at golli sicrwydd canlyniad i ymgeiswyr sy’n 
gallu darparu mathau o dystiolaeth y mae’r Rheolau presennol yn gofyn amdanynt. 
Gallai arwain at hyn os yw gofynion tystiolaethol y Rheolau’n cael eu gwneud yn llai 
penodol a bod disgresiwn cyffredinol yn cael ei roi i wneuthurwyr penderfyniadau 
benderfynu a yw tystiolaeth yn foddhaol. 
 

PENNOD 6: AILSTRWYTHURO’R RHEOLAU 
 

1.28 Mabwysiadwyd gwahanol ddulliau strwythurol i drefnu deunydd a fabwysiadwyd ar 
wahanol adegau yn y broses o ddatblygu’r Rheolau. Dechreuodd fersiwn bresennol y 
Rheolau fel un set o Reolau gyda nifer o Rannau oedd yn cynnwys “darpariaethau 
cyffredin” oedd yn berthnasol i nifer o gategorïau o ymgeiswyr. Hefyd roedd Rhannau 
oedd yn cynnwys y gofynion oedd yn benodol i gategorïau penodol yr ymgeisydd, fel 
ymwelwyr, myfyrwyr ayb. Mae rhai o’r ychwanegiadau diweddar i’r Rheolau wedi dilyn 
y dull “llyfryn”, sy’n ceisio darparu categori penodol o ymgeiswyr â’r hyn sy’n cyfateb i 
“lyfryn”  gan atgynhyrchu’r darpariaethau cyffredin hynny sy’n berthnasol i’r categori 
ynghyd â’r gofynion sy’n benodol i’r categori. Tra bod manteision ac anfanteision i’r 
ddau ddull yma, mae angen dewis un dull ar gyfer strwythur y Rheolau a’i fod yn cael 
ei ddilyn yn gyson drwyddynt. 

Y dull a argymhellir i ymrannu’r deunydd 
1.29 Cyn penderfynu pa ddull sydd orau ar gyfer strwythur y Rheolau, roeddem o’r farn bod 

angen adolygu categorïau deunydd y mae angen i’r Rheolau eu cynnwys. Rydym yn 
argymell ymrannu’r deunydd sy’n grwpio cynnwys y Rheolau’n ddarpariaethau 
cyffredin a chategorïau ceisiadau penodol neu “lwybrau”.  Mae’r rhestr a argymhellwn 
o ran pwnc, wedi’i gynnwys yn atodiad 4 o’r adroddiad, hefyd wedi’i gynnwys fel 
atodiad i’r crynodeb hwn. Mae tabl yn cynnwys gwybodaeth fanwl am adleoli deunydd 
o’r Rheolau presennol ar gael yn atodiad 5 o’r adroddiad. Wrth lunio’r rhestr a 
argymhellir rydym wedi cynnwys nifer o awgrymiadau gan ymatebwyr ac wedi nodi eu 
sylwadau ar y rhestr yr ydym wedi ei chynnig dros dro yn y papur ymgynghori. 

1.30 Os caiff un set o Reolau ei pharatoi, byddai’r rhestr yn ffurfio’r tabl cynnwys. Os 
mabwysiadir y dull “llyfryn”, byddai’r llwybrau cais penodol a nodwyd yn y rhestr yn 
destun llyfryn ar wahân. Byddai’r drefn y tu fewn i bob llyfryn yn adlewyrchu dilyniant y 
rhestr yn gyffredinol, gydag unrhyw rannau oedd yn amherthnasol i’r llwybr penodol 
hwnnw’n cael ei hepgor.   

Archwilio darpariaethau sy’n gorgyffwrdd 
1.31 Os defnyddir dull llyfryn, mae wedi golygu bod y darpariaethau cyffredin hynny sy’n 

berthnasol i’r categori dan sylw yn y llyfryn wedi’u hatgynhyrchu. Mae hyn wedi arwain 
at greu darpariaethau lle mae’r pwnc ynddynt yn gorgyffwrdd â’r darpariaethau 
cyffredin; yn aml mae’r rhain wedi’u geirio ychydig yn wahanol. Un cam angenrheidiol 
wrth ddewis y strwythur mwyaf priodol ar gyfer y Rheolau yw cynnal archwiliad o’r 
darpariaethau hyn sy’n gorgyffwrdd. Yn aml mae'n aneglur yn y Rheolau presennol a 
oes bwriad i wahanol eiriad Rheolau tebyg gael gwahanol effaith. Rydym yn argymell 
y dylai’r Swyddfa Gartref gynnal archwiliad o ddarpariaethau fel hyn sy’n 
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“gorgyffwrdd”. Pwrpas hyn fyddai canfod anghysonderau o ran iaith a phenderfynu ym 
mhob achos a yw’n beth da bod gwahaniaeth rhwng effaith y darpariaethau.  Os na 
ddymunir cael effaith wahanol, rydym yn argymell y dylid dewis geiriad unffurf ar gyfer 
y ddarpariaeth. 

1.32 Yn ein barn ni, byddai effaith archwiliad o’r fath yn dileu addasu diangen ac yn creu 
craidd cliriach o ddarpariaethau cyffredin. Byddai hefyd yn ei gwneud yn bosibl gweld i 
ba raddau y byddai angen addasu darpariaethau cyffredin yn eu cais i gategorïau 
penodol. Po leiaf fo’r angen i wneud hynny, yr hawsaf ydyw i’r ymgeisydd weithio’i 
ffordd drwy un set o Reolau. 

Cyflwyniad: un set o Reolau neu lyfrynnau? 
1.33 Trwy ymrannu deunydd yn gliriach a nodi i ba raddau y mae angen addasu 

darpariaethau cyffredin, daw’n bosibl gwneud dewis ynglŷn â’r ffordd orau i gyflwyno’r 
deunydd yn y Rheolau. Canfu ein papur ymgynghori dair ffordd bosibl o gyflwyno’r 
Rheolau. Y gyntaf oedd bod datganiad o un set o reolau yn cael eu cyflwyno gerbron 
y Senedd ac ar gael ar-lein. Yr ail oedd bod datganiadau ar ffurf llyfryn yn cael eu 
cyflwyno gerbron y Senedd ac ar gael ar-lein. Y trydydd opsiwn oedd cyfuno’r ddau 
ddull, yn cynnwys cyflwyno un set o Reolau gerbron y Senedd sy’n cael ei ail weithio’n 
olygyddol i gynhyrchu llyfrynnau sydd ar gael ar-lein. 

1.34 Prif fantais un set o Reolau yw ei bod yn creu llai o destun, gan y byddai angen 
dyblygu llai o ran darpariaethau cyffredin. Yr anfantais yw bod angen i ddefnyddwyr 
groesgyfeirio rhwng darpariaethau sy’n berthnasol i’w cais penodol a’r rhai cyffredinol. 
Mantais llyfrynnau yw eu bod yn cyflwyno’r holl destun sy’n berthnasol i’w cais mewn 
un lle. Ond byddai llyfrynnau’n golygu llawer mwy o destun, oherwydd byddai llyfryn 
yn ailadrodd yr holl wybodaeth a’r darpariaethau cyffredin sy’n berthnasol i lwybr y 
cais. Hefyd maent yn creu risg o anghysonderau pan fo angen diweddaru 
darpariaethau ar draws nifer o leoliadau. 

1.35 Nodwyd tri dull cyflwyno posibl fel Opsiwn 1, 2 a 3, a gofynnwyd i ymgynghoreion 
ddweud pa un oedd orau ganddynt. Nid oedd un farn benodol yn amlwg. Roedd 
ymatebwyr a fynegodd farn glir wedi’u rhannu’n eithaf cyfartal rhwng Opsiynau 1 a 3. 
Roedd rhai’n gallu gweld mantais yn un neu fwy o’r opsiynau ac eraill heb benderfynu. 
Mynegwyd barn gadarn gan rai ymatebwyr yn erbyn opsiwn penodol. Dyma 
nodweddion mwyaf amlwg yr ymatebion i’r ymgynghoriad: 
(1) roedd ymatebwyr yn ystyried y materion yn bennaf o bersbectif “profiad y 

defnyddiwr” o’r Rheolau, er y rhoddwyd peth ystyriaeth i faterion “proses”, fel 
tuedd opsiwn i greu camgymeriadau; 

(2) roedd bron dim cefnogaeth ar gyfer Opsiwn 2; 
(3) roedd nifer o ymatebwyr yn canmol manteision llyfrynnau o safbwynt y 

defnyddiwr; ar wahân i’r duedd i greu camgymeriadau neu anghysonderau, prif 
anfantais llyfrynnau o’r persbectif hwn oedd y risg y gallai guddio nifer o lwybrau 
cais oedd o bosibl ar gael i ymgeisydd; 

(4) roedd rhai ymatebion yn rhybuddio rhag ystyried bod manteision llyfrynnau yn 
fwy nag y maent; 

(5) hefyd mynegodd nifer o ymatebwyr y gellid sicrhau manteision llyfrynnau drwy 
gyflwyno un set o Reolau ar-lein. 

1.36 Rydym wedi penderfynu gwrthod Opsiwn 2, oherwydd y risg y byddai’n creu 
anghysonderau a chamgymeriadau, ac am nad oes cefnogaeth ymgynghoreion iddo. 
Gan ein bod wedi dod i’r casgliad y dylai’r gwaith o ddrafftio’r Rheolau fod yn seiliedig 
ar yr egwyddor o fod yn hygyrch i ddefnyddwyr nad ydynt yn arbenigwr, rydym o blaid 
Opsiwn 3 fel ateb dros dro nes ceir technoleg sy’n cyfeirio defnyddwyr ar-lein at y 
Rheolau sy’n berthnasol i’w cais. Rydym yn ei ystyried fel dull sy’n cyfuno manteision 
un set o Reolau gyda manteision y dull llyfryn ar gyfer defnyddwyr nad ydynt yn 
arbenigwyr. 

1.37 Rydym yn cydnabod mai’r unig ffordd y gall dull Opsiwn 3 lwyddo yw os caiff ei gynnal 
yn dda, gan fod angen paratoi llyfrynnau wedi’u golygu sy’n gyson ag un set o Reolau. 
Rydym yn ystyried y dylai’r gwaith hwn gael ei wneud gan dîm o swyddogion profiadol 
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a’u gwirio i sicrhau eu bod yn cydymffurfio’n gyfreithiol ac o ran polisi gan swyddog 
sydd â chymwysterau addas sy’n gyfarwydd â’r pwnc. Os gwneir y gwaith yr un pryd 
ag y paratoir yr un set o Reolau, a’r newidiadau iddynt ar ôl hynny, nid oes unrhyw 
reswm pam y dylai unrhyw amrywiad ymddangos yn y testun rhwng y ddau fersiwn.  

Rhoi rhesymau ar gyfer addasu darpariaethau cyffredin 
1.38 Mae gwahaniaethau o ran geiriad ac effaith rhwng Rheolau sy’n ymdrin â’r un pwnc 

yn ychwanegu at gymhlethdod y Rheolau. Efallai, nad yw’n eglur pa wahaniaeth, os o 
gwbl, o ran effaith a fwriedir. Er mwyn mynd i’r afael â’r anawsterau hyn, rydym yn 
argymell y dylid tynnu sylw yn y canllawiau ategol os oes unrhyw wyro oddi wrth 
ddarpariaethau cyffredin o fewn unrhyw lwybr cais penodol a gedwir yn dilyn yr 
archwiliad yr ydym wedi’i argymell uchod, a bod y rheswm am wyro’n cael ei egluro. 

Diffiniadau 
1.39 Nid yw’r Rheolau presennol yn cynnig dull syml neu gyson o ran lleoliad diffiniadau. 

Rydym yn argymell grwpio’r holl ddiffiniadau mewn un adran yn seiliedig ar yr wyddor, 
naill ai ar ddechrau un set o Reolau, neu ym mhob llyfryn. Hefyd rydym yn argymell 
marcio termau diffiniedig wrth iddynt ymddangos yn nhestun y Rheolau gyda symbol 
fel #, a defnyddio hyperddolenni ar-lein i gyfeirio’r darllenydd at y diffiniad, neu flychau 
hofran i ddangos y diffiniad ei hun. 
 

PENNOD 7: TREFNIADAETH FEWNOL A DRAFFTIO 
 

1.40 Unwaith y bydd strwythur cyffredinol y Rheolau wedi’i benderfynu, y cam nesaf i gael 
gwared ar gymhlethdod yw penderfynu ar y dull gorau ar gyfer y pennawd, y drefn y tu 
mewn a sut i ddrafftio bob Rhan. Rydym yn cynnig cyfres o argymhellion yn ein 
hadroddiad yn seiliedig ar ymatebion i gwestiynau ein hymgynghoriad a chynigion 
dros dro. 

Dull cyson ar gyfer teitlau ac isbenawdau 
1.41 Argymhellwn gael gwared ar isdeitlau a defnyddio teitlau byrrach, sydd fel arfer yn 

fyrrach nag un llinell o destun oni bai bod angen iddynt fod yn hirach er mwyn sicrhau 
eglurder, sy’n gyson â’r Mynegai a’r Rheolau eu hunain.  Dylid cadw is-benawdau 
hefyd yn rhesymol fyr. Dylid osgoi priflythrennau ac acronymau mewn teitlau ac is-
benawdau a nodi’r pwnc mor glir a chryno ag sydd angen. 

1.42 Y consensws gan ymatebwyr oedd na ddylid gorddefnyddio na chamddefnyddio is-
benawdau. Roedd y rhan fwyaf o ymatebwyr yn ystyried bod cyfyngu ar y defnydd 
ohonynt yn helpu i wneud y testun yn gliriach, yn haws ei ddeall a’i ddefnyddio. 
Rydym yn cytuno, ac yn argymell y dylid defnyddio is-benawdau’n unig os oes angen 
i’r dibenion hynny. 

Trosolwg a thablau cynnwys 
1.43 Yn ein papur ymgynghori gofynnwyd beth oedd orau ganddynt, tablau cynnwys o 

Rannau neu drosolygon ar ddechrau Rhan. Roeddem o’r farn y gallai trosolygon fod o 
gymorth i roi darlun panoramig o gynnwys a thynnu sylw at y berthynas rhwng 
darpariaethau. Ond rydym yn cydnabod bod risgiau o gamddefnyddio: gellid 
defnyddio trosolygon yn syml i ailadrodd penawdau, neu gallai’r llysoedd ddibynnu 
arnynt fel cymorth i ddehongli a chael effaith nas bwriadwyd. Hefyd pan gaiff Rheolau 
eu diwygio, efallai byddai’r angen i ddiwygio’r trosolygon yn cael ei ddiystyru. 

1.44 Roedd yn well gan bob ymatebwr bron dablau cynnwys, ar y sail y byddai rhestr 
cynnwys glir a diamwys yn eu helpu i weithio’u ffordd yn ymarferol a gwrthrychol 
drwy’r testun. Byddai’n hawdd eu diweddaru. Yn groes i hyn, roeddent o’r farn y gallai 
trosolygon achosi mwy o gymhlethdod, dryswch a bod yn rhy amleiriog. Mae eu barn 
wedi ein darbwyllo ac rydym yn argymell creu tabl cynnwys ar ddechrau bob Rhan o’r 
Rheolau. Rydym yn argymell na ddylid defnyddio trosolygon. 

System rifo a mewnosodiadau ar ôl hynny 
1.45 Argymhellwn system rifo tair-lefel lle byddai’r paragraffau’n cael eu rhifo mewn trefn 

rifyddol (er enghraifft, 1.1.1, 1.1.2 ac ati). Byddai’r drefn rifo’n ail-ddechrau ym mhob 
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Rhan. Credwn y byddai hyn yn helpu pobl i weithio’u ffordd drwy’r testun.  Byddai’n 
bosibl gweld oddi wrth y rhifau ym mha Ran y byddai paragraff, a byddai’n bosibl 
adnabod gwahanol adrannau o fewn y Rhan wrth y digid ail lefel.  Argymhellwn y dylid 
defnyddio llythrennau ar gyfer is-baragraffau o fewn paragraff, a rhifau Rhufeinig ar 
gyfer is-baragraffau. 

1.46 Rydym hefyd yn argymell system unffurf ar gyfer rhifo’r Atodiadau a ail-ffurfiwyd o 
ganlyniad i ailstrwythuro’r Rheolau. Rydym yn gwrthod unrhyw ddefnydd cymysg o 
rifau, llythrennau a byrfoddau gan fod hynny’n ddryslyd, ac rydym yn argymell rhifo 
mewn trefn rifyddol. Rydym hefyd wedi argymell hyperddolenni rhwng yr Atodiadau a’r 
Rheolau. Os paratoir llyfrynnau, dylai’r rhain hefyd ddefnyddio hyperddolenni i gyfeirio 
at Atodiadau. 

1.47 Cymysg oedd barn ymatebwyr am ein hawgrym i ail-rifo fel mesur dros dro nes bod y 
Rheolau’n cael eu hailysgrifennu’n systematig. At ei gilydd, rydym wedi’n darbwyllo 
gan y dadleuon y byddai’r ymarferiad yn gallu achosi dryswch diangen heb unrhyw 
fantais yn y tymor hir. Nid ydym yn argymell cynnal yr ymarferiad. 

1.48 Argymhellwn system ar gyfer mewnosodiadau yn y dyfodol sy’n seiliedig ar ymarfer 
drafftio deddfwriaethol safonol. Mae’r system hon yn defnyddio a chyfuno llythrennau 
a rhifau i osod Rheolau a fewnosodir mewn trefn. Rydym yn pwysleisio na ddylid 
ystyried system ar gyfer mewnosodiadau fel cymorth i ddiwygio’r Rheolau’n gyson. 
Mae’r canllawiau drafftio a argymhellir, yn atodiad 6 o’r adroddiad, yn cynnwys 
gofyniad i ystyried ail-rifo rhan o destun os yw’n cynnwys nifer sylweddol o 
fewnosodiadau. 

Defnyddio diffiniadau 
1.49 Mae darpariaethau yn y Rheolau presennol a gyflwynir fel diffiniadau weithiau’n 

cynnwys gofynion cymhwysedd sylweddol.  Roedd y rhan fwyaf o’r ymatebwyr yn 
cytuno bod y posibilrwydd y byddai ymgeiswyr yn diystyru gofyniad yn llawer uwch os 
yw gofyniad yn cael ei gynnwys mewn diffiniad. Argymhellwn na ddylid defnyddio 
diffiniadau fel cyfrwng i ddod â gofynion i mewn i’r Rheolau. 

Cymalau sy’n sefyll ar eu pennau eu hunain 
1.50 Un o’r rhwystrau mwyaf sylweddol i ddefnyddio a deall yw’r defnydd o groesgyfeirio yn 

y Rheolau presennol. Nid yw’n bosibl darllen nifer o’r Rheolau heb ddarllen rhai o’r 
lleill; er mwyn deall Rheol benodol, rhaid i’r darllenydd ddod o hyd i ddilyniant cyfan o 
Reolau eraill y mae’r Rheol yn cyfeirio atynt, a’u deall. Roedd ymatebwyr yn cytuno’n 
unfrydol â ni fod croesgyfeirio fel hyn yn amharu ar hygyrchedd. Argymhellwn y dylai’r 
paragraffau, lle bynnag y bo’n bosibl, sefyll ar eu pennau eu hunain, gan osgoi 
croesgyfeirio at baragraffau eraill heblaw bod hynny’n hollol angenrheidiol, a dylent 
ddatgan yn fwy uniongyrchol beth maent yn bwriadu ei gyflawni. 

Cyfeirio 
1.51 Argymhellwn y dylid cyfeirio at rannau eraill o’r Rheolau neu at ddeddfwriaeth 

berthnasol gyda chefnogaeth unfrydol yr ymatebwyr. Mae cyfeirio’n gallu helpu i 
atgoffa’r darllenydd sy’n edrych ar lwybr cais penodol fod darpariaethau eraill, fel sail 
gwrthod cyffredinol, y mae hefyd angen eu hystyried. Os yw rhannau o’r Rheolau’n 
defnyddio cyfeirio, dylid gwneud hynny’n gyson. 

Ailadrodd o fewn rhannau 
1.52 Roedd yn well gan ymatebwyr ailadrodd deunydd o fewn Rhannau fel dull i wella 

eglurder a hygyrchedd rhag bod angen croesgyfeirio. Er y byddai’r testun yn hirach 
roeddent o’r farn y byddai hynny’n haws. Nodwyd hefyd bod cyflwyniad ar-lein sydd 
wedi’i gynllunio’n dda yn lleihau effaith hyd y testun. Argymhellwn y dylid ailadrodd o 
fewn Rhannau os yw hynny’n gwneud y testun yn gliriach.  

Ein canllawiau drafftio 
1.53 Argymhellwn y dylid mabwysiadu ein canllawiau drafft, sydd wedi’u cynnwys yn 

atodiad 6 o’r adroddiad, i helpu drafftwyr i greu fersiwn clir a hawdd ei defnyddio wrth i 
Reolau’n newid dros amser.  Mae ein canllawiau drafftio’n ceisio hybu cysondeb, 
defnyddio Cymraeg Clir a sicrhau bod y Rheolau wedi’u fformatio’n well. Mae hefyd yn 
cynnwys yr argymhellion yr ydym wedi’u gwneud mewn perthynas â theitlau ac is-
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benawdau, tablau cynnwys, rhifo, diffiniadau a chroesgyfeirio. Roedd cefnogaeth 
unfrydol bron iawn i’n canllawiau. 

1.54 Rydym yn awgrymu bod tîm o swyddogion yn y Swyddfa Gartref yn cael y cyfrifoldeb 
am sicrhau cysondeb wrth ddrafftio’r Rheolau. Gellid cysylltu’r gwaith hwn â’r gwaith o 
gynnal cysondeb y llyfrynnau yr ydym wedi eu hargymell uchod. 
 

PENNOD 8: CYNNAL CYFLWYNIAD GWELL Y RHEOLAU 
 

1.55 Unwaith y bydd y Rheolau wedi’u hailddrafftio’n unol â’n hargymhellion, mae’n bwysig 
bod y cyflwyniad gwell hwn yn cael ei gynnal pan wneir newidiadau wedyn i’r Rheolau. 

Adolygu’r Rheolau  
1.56 Yn ôl y drefn bresennol o oruchwylio’r Rheolau, a ddarperir gan adran 3(2) o Ddeddf 

Mewnfudo 1971, rhaid cyflwyno datganiadau o newid i’r Rheolau gerbron y Senedd. 
Caiff y Rheolau eu craffu gan Bwyllgor Craffu Deddfwriaeth Eilaidd yn Nhŷ’r Arglwyddi 
dros gyfnod o 40 diwrnod. Yn ystod y cyfnod hwn gall y naill Dŷ neu’r llall basio 
penderfyniad yn anghymeradwyo’r datganiad. Mae’r meini prawf a ddefnyddir gan y 
Pwyllgor yn ymwneud yn bennaf â chynnwys polisi’r newidiadau; roedd ymatebwyr yn 
cytuno â ni nad oedd y dull hwn yn ffordd addas i reoli cymhlethdod yng nghyflwyniad 
y Rheolau. 

1.57 Argymhellwn fod y Swyddfa Gartref yn cynnull pwyllgor ymgynghorol anffurfiol yn 
rheolaidd i adolygu’r gwaith o ddrafftio’r Rheolau yn unol â’r egwyddorion yr ydym 
wedi’u hargymell yn yr adroddiad hwn. Credwn y byddai pwyllgor sefydlog bach yn 
dod yn gyfarwydd â’r Rheolau a gallai fod yn ddull effeithiol i adolygu gwaith drafftio o 
bersbectif yr egwyddorion a nodwyd gennym. Gallai’r pwyllgor hefyd adolygu’r 
cydbwysedd rhwng y Rheolau a’r canllawiau, ac amlder newidiadau mewn maes 
arbennig. 

1.58 Roedd nifer o ymatebwyr hefyd o’r farn y gallai gwell rhyngweithio rhwng defnyddwyr 
a’r Swyddfa Gartref ar ôl i’r Rheolau newydd ddod i rym helpu’r Rheolau i weithio’n 
well yn ymarferol. Argymhellwn broses fwy strwythuredig ar gyfer derbyn ac ymateb i 
adborth gan ddefnyddwyr; gallai man penodol ar-lein weithio’n dda. Byddai hyn yn 
caniatáu i ddefnyddwyr dynnu sylw at gamgymeriadau, anghysonderau ac 
anomaleddau. Gellid strwythuro’r fforwm i gadarnhau’r sylwadau hyn a’r ymatebion 
iddynt, wedi’u mynegeio  er mwyn cynnig adnodd ychwanegol i ymgeiswyr. Gallai hyn 
gyflymu’r broses o gywiro unrhyw broblemau a nodwyd. Byddai hefyd yn caniatáu i’r 
Swyddfa Gartref greu darlun cyfan o gamgymeriadau a wnaed er mwyn dysgu beth 
aeth o’i le a chyfleu’r wybodaeth hon i dimau unigol. 

Cyflwyno newidiadau’n gliriach 
1.59 Mae cyhoeddi newidiadau i’r Rheolau ar ffurf rhestr o ddiwygiadau ac 

ychwanegiadau’n gallu golygu ei bod yn anodd deall effaith y datganiadau o newid. 
Argymhellwn y dylai datganiadau o newid ddangos y testun penodol sydd wedi’i 
effeithio yn ei ffurf ddiwygiedig yn arddull atodlen Keeling (atodlen i ddarn o 
ddeddfwriaeth diwygio sy’n dangos y testun deddfwriaethol sy’n cael ei ddiwygio 
gyda’r diwygiadau wedi’u cynnwys). Credwn hefyd y byddai’n ddefnyddiol cynnwys 
rhybudd ochr yn ochr â’r Rheolau presennol i dynnu sylw’r defnyddiwr at y newidiadau 
arfaethedig. Dim ond mewn fersiwn ar-lein o’r Rheolau y byddai hyn yn bosibl. Gallai’r 
rhybudd ddarparu dolen i atodlen Keeling gan ddangos y dyddiad y byddai’r newid yn 
dod i rym. 

1.60 Yn ein barn ni, os bydd Rheolau’n cael eu mynegi’n gliriach yn y dyfodol, does ond 
raid i femoranda esboniadol sy’n cyd-fynd â’r datganiad o newid gynnwys gwybodaeth 
ddigonol i gyfleu’r effaith y bwriedir i’r diwygiad ei chael mewn iaith sy’n ddealladwy i 
rai nad ydynt yn arbenigwyr. 

Amlder newidiadau 
1.61 Roedd consensws clir ymysg ymatebwyr fod newidiadau cyson i’r Rheolau’n cael 

effaith niweidiol ar ddefnyddwyr, yn arbennig defnyddwyr nad ydynt yn arbenigwyr. 
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Maent yn gwneud y system yn fwy dryslyd i’w defnyddio, ac yn gwneud 
camgymeriadau’n fwy tebygol. Hefyd maent yn cyfrannu at ddiffyg cyswllt gweithredol 
o fewn y Swyddfa Gartref. 

1.62 Argymhellwn fod y Swyddfa Gartref yn gweithredu trefn benodol sy’n cyfyngu ar 
newidiadau sylweddol i’r Rheolau i un neu dwywaith y flwyddyn. Rydym yn ystyried y 
byddai dau newid y flwyddyn yn sicrhau cydbwysedd priodol rhwng lleihau tarfu yn sgil 
y newid a chaniatáu i’r polisi mewnfudo ddatblygu, ac rydym yn awgrymu y dylai’r 
rhain ddigwydd yn Ebrill a Hydref i ddilyn y dyddiadau cychwyn cyffredinol a 
ddefnyddir i ddod ag offerynnau statudol i rym. 
 

PENNOD 9: DARPARIAETHAU TROSIANNOL AC ARCHIFO 
 

1.63 Gall cymhlethdod godi wrth ddewis pa fersiwn o’r Rheolau sy’n berthnasol i gais, ac 
wrth gyfeirio a thynnu sylw ymgeisydd at fersiwn gynharach berthnasol. 

Darpariaethau dros dro 
1.64 Os nad oes manylion mewn datganiad yn dweud p’un ai a yw Rheol newydd a 

gyflwynwyd yn berthnasol i geisiadau presennol, bydd yn berthnasol i’r ceisiadau 
hynny. Gall darpariaethau dros dro gael eu cyflwyno i leihau effaith newid. Er 
enghraifft, efallai byddant yn dweud bod newid i Reol yn berthnasol yn unig i 
geisiadau a wnaed ar ôl y dyddiad hwnnw. Mae'n bosibl bydd nifer o ddyddiadau 
gweithredu ar gyfer un set o newidiadau. Gall fod yn anodd deall y ffordd y mae’r 
darpariaethau hyn yn gweithredu. 

1.65 Rydym wedi dod i’r casgliad y dylai’r dyddiad y mae Rheol yn berthnasol iddo gael ei 
gynnwys yn y fersiwn ar-lein o’r Rheolau. Dylai datganiad egluro a yw dyddiad 
cychwyn yn berthnasol i benderfyniadau neu i geisiadau, neu’n berthnasol i unrhyw 
fformwla arall. Dylid cyflwyno’r wybodaeth mewn ffordd sy’n ddarllenadwy a chlir.  

Archifo 
1.66 Mae’r gallu i chwilio drwy archif fersiynau cynharach o’r Rheolau’n hynod o bwysig i 

ymgeiswyr sydd â hanes mewnfudo cymhleth ac sydd wedi bod yn destun y Rheolau 
am gyfnodau hir, neu os yw cais heb ei ddatrys am gyfnod estynedig o amser. Mae’r 
system archifo bresennol, sy’n darparu dolenni i fersiynau cyfun blaenorol o’r 
Rheolau, yn ddefnyddiol pan fo defnyddiwr y Rheolau’n gwybod bod Rheol wedi’i 
newid. Ond nid yw’n gallu dangos i ddefnyddiwr y Rheolau presennol bod fersiwn 
blaenorol o Reol. 

1.67 Fel ateb dros dro, credwn y gellid gwella’r system archifo bresennol trwy labelu bob 
fersiwn blaenorol o’r Rheolau gyda dolen at y datganiad o newid a’i cyflwynodd. 
Dylai’r ddolen gyfeirio at rifau’r paragraff a’r categorïau caniatâd a effeithir gan y  
newidiadau er mwyn ei gwneud yn haws gweld yn gyflym lle gwnaed y newidiadau.  

1.68 Fel ateb mwy hirdymor, argymhellwn fod y Swyddfa Gartref yn ymchwilio i ffyrdd mwy 
soffistigedig o chwilio’r archifau. Rhagwelwn y gellid datblygu dull chwilio ar-lein sy’n 
caniatáu i ddefnyddwyr chwilio fersiynau o Reol drwy deipio dyddiad. Neu, gellid 
cyflwyno’r Rheolau ar-lein ar ffurf anodedig gyda’r lefel wybodaeth a ddarperir ar hyn 
o bryd gan legislation.gov.uk. Byddai hyn nid yn unig yn darparu dolenni i fersiynau 
blaenorol o’r Rheolau, ond byddai hefyd yn cynnig ateb i’r problemau sy’n codi wrth 
gynnwys newidiadau i’r Rheolau; mae’r anodiadau’n nodi rhannau diwygiedig y 
Rheolau ac yn rhoi ffynhonnell a dyddiad cychwyn bob diwygiad. 

Rheolau a Ddisodlwyd  
1.69 Argymhellwn y dylai darpariaethau o’r Rheolau nad ydynt bellach mewn grym gael eu 

dileu o’r Rheolau, er ei fod yn bwysig eu bod ar gael yn yr archif. Os yw llwybrau’n dal 
yn agored ar gyfer ymestyn caniatâd neu ganiatâd amhenodol, rydym yn argymell y 
dylid cadw’r darpariaethau yng nghorff y Rheolau gyda sylw’n dweud bod y llwybr 
wedi cau i ymgeiswyr newydd. 
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PENNOD 10: CYMHLETHDOD YN Y RHYNGWEITHIO RHWNG Y RHEOLAU, Y 
CANLLAWIAU A’R FFURFLENNI CAIS 

 

Cyhoeddi, cyflwyno a diweddaru canllawiau 
1.70 Mae deunydd ar wahân i’r Rheolau’n gallu bod yn gymhleth hefyd. Mae’r Rheolau’n 

rhan o system ehangach o ganllawiau a ffurflenni cais. Mae nifer o’r materion a 
godwyd wrth ystyried symleiddio’r Rheolau yn cael eu hadlewyrchu yn y canllawiau. 
Mae consensws ymysg ymatebwyr y byddai dull cyson a chlir ar draws yr holl 
ganllawiau’n gwella hygyrchedd y system. Argymhellwn y dylid symleiddio’r canllawiau 
law yn llaw â symleiddio’r Rheolau, gyda’r nod o leihau canllawiau ar unrhyw bwnc i 
un ddogfen yn unig ar gyfer gweithiwyr achos ac ymgeiswyr. 

1.71 Mae’n ymddangos i ni mai’r broblem fwyaf gyda’r canllawiau yw diffyg mynegai 
canolog. Mae ymatebwyr wedi pwysleisio bod angen i’r holl ganllawiau perthnasol 
gael eu croes-fynegeio fel bod rhestr glir o’r holl ganllawiau sy’n berthnasol i bob 
categori mewnfudo. Argymhellwn y dylid creu mynegai sy’n rhestru’r dogfennau 
canllaw sy’n berthnasol ar gyfer pob categori mewnfudo, ac sy’n rhoi teitl clir a 
defnyddiol i bob dogfen. Dylid ei lleoli mewn lle sy’n glir ac amlwg i’r rhai sy’n 
defnyddio’r Rheolau.  

1.72 Os yw’r Rheolau’n cael eu drafftio’n glir, a bod y canllawiau wedi’u cysylltu’n glir â’r 
Rheolau, rydym yn cytuno â’r ymatebwyr na ddylai dogfennau canllaw ailadrodd 
cynnwys y Rheolau, gan fod hynny’n eu gwneud yn hirach ac yn fwy cymhleth. Dylai 
canllawiau ddangos sut y defnyddir y Rheolau, gydag enghreifftiau ymarferol a siartiau 
llif i helpu defnyddwyr i’w deall. 

1.73 Pan gyhoeddir fersiwn newydd o ddogfen ganllaw, dylid tynnu sylw at newidiadau o 
fersiynau blaenorol i’w gwneud yn haws deall beth sydd wedi newid. Hefyd rydym yn 
argymell darparu dolenni mewn canllawiau presennol at fersiynau blaenorol sy’n 
dangos pa gyfnod yr oedd dogfen ganllaw benodol yn weithredol. Byddai system 
archifo gynhwysfawr ar gyfer canllawiau sydd wedi dyddio yn helpu hygyrchedd. 

1.74 Argymhellwn y dylid cyflwyno system gydlynol i oruchwylio cynnwys canllawiau. Gallai 
hyn sicrhau cydlyniad dros amser, ac yn sicrhau na fyddai oedi neu hepgoriadau wrth 
ddiweddaru canllawiau i adlewyrchu newidiadau yn y Rheolau. 

1.75 Os cyflwynir system a fabwysiadir ar gyfer newidiadau sylweddol i’r Rheolau yn unol â 
dyddiadau cychwyn cyffredinol yn Ebrill a Hydref, mae ymatebwyr yn awgrymu y gellid 
diweddaru cyfrolau canllawiau a’u cyhoeddi ochr yn ochr â’r newidiadau hynny. 
Rydym yn cytuno â hyn, ac yn argymell cyfyngu ar ba mor aml y cyhoeddir canllawiau 
fel eu bod yn cyd-fynd â chyhoeddi datganiadau o newid. Byddai hyn yn haws i 
ddefnyddwyr, yn arbennig y defnyddwyr hynny sy’n gorfod cynllunio a darparu 
gwasanaeth ar raddfa fawr ar gyfer grwpiau megis myfyrwyr rhyngwladol. 

Achosion lle mae’r canllawiau’n groes i’r Rheolau neu’n achosi anhawster ymarferol 
1.76 Gofynnwyd am enghreifftiau o achosion lle mae’r canllawiau’n mynd yn groes i’r 

Rheolau a lle mae agweddau o’r canllawiau’n gallu achosi anawsterau ymarferol. 
Rhoddodd ymatebwyr enghreifftiau i ni o anghysonderau a chamgymeriadau amlwg. 
Ceir detholiad o’r ymatebion hyn yn yr adroddiad er mwyn dangos diffygion. 

Hygyrchedd ffurflenni cais a’r broses gais 
1.77 Nododd ymatebwyr nifer o broblemau oedd yn amharu ar hygyrchedd ffurflenni cais, 

ac roeddent yn ystyried bod y problemau hyn yn achosi nifer o gamgymeriadau gan 
ymgeiswyr. Er enghraifft, cyfeiriwyd at anawsterau i ddod o hyd i ffurflenni a gwybod 
pa ffurflen i’w defnyddio. Yn benodol, roeddent o’r farn bod angen i ffurflenni gael 
enwau cliriach sy’n dangos yn well pa fathau o geisiadau y gellir eu cyflwyno arnynt. 
Nodwyd bod angen cysylltu Rheolau, canllawiau a ffurflenni cais yn gliriach gyda’i 
gilydd i greu un system syml. 

1.78 Argymhellwn nifer o gamau i wella hygyrchedd ffurflenni cais, yn cynnwys adolygu 
teitlau a darparu canllawiau clir ynglŷn â dewis a chwblhau ffurflenni cais. Hefyd 
rydym yn argymell bod y Rheolau a’r canllawiau’n cynnwys dolenni clir i’r ffurflen gais 
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briodol, a bod y ffurflenni a’r rhyngweithio rhyngddynt a’r system ehangach yn cael eu 
profi’n rheolaidd gyda defnyddwyr.   
 

PENNOD 11: HYGYRCHEDD A SYSTEMAU AR-LEIN 
 

1.79 Mae cyflwyno’r Rheolau ar-lein yn rhoi cyfle i symleiddio hygyrchedd a’u gwneud yn 
haws eu defnyddio. Gallai “map llwybr” cychwynnol o’r Rheolau gyfeirio defnyddwyr at 
y Rhannau sy’n berthnasol iddynt. Gellid dangos y Rheolau eu hunain gyda rhannau 
llai ar y sgrin, ynghyd â hyperddolenni neu ddewislenni ochr i symud rhwng gofynion. 
Gallai blychau hofran ddangos diffiniadau. 

Hyperddolenni 
1.80 Mae hyperddolenni’n golygu bod hyd y Rheolau’n llai o broblem o safbwynt 

hygyrchedd. Trwy ddefnyddio hyperddolenni, roedd bron i bob ymatebwr yn cytuno â 
ni y gallai darpariaethau cyffredinol fod yr un mor effeithiol â llyfrynnau i gyflwyno’r 
Rheolau. Fodd bynnag, gwnaed nifer o awgrymiadau y dylid sicrhau bod y broses o 
ddefnyddio’r Rheolau drwy hyperddolenni’n gweithio mor effeithiol â phosibl. Roedd y 
rhain yn cynnwys yr angen i wirio hyperddolenni’n rheolaidd, i gynnig cymorth i 
ddefnyddwyr i ddod o hyd i’r holl ddarpariaethau oedd yn berthnasol i’w categori, ac 
agor deunydd newydd mewn tab newydd. 

1.81 Os cyflwynir hyperddolenni i wneud y system yn haws ei defnyddio, rydym yn cytuno 
ei bod yn bwysig sicrhau bod yr ystyriaethau ymarferol hyn yn cael eu hystyried a’u 
profi’n rheolaidd gyda defnyddwyr.  Hefyd rydym yn awgrymu dull mynegeio sy’n 
hawdd i ddefnyddwyr ei ddefnyddio er mwyn cysylltu bob adran sy’n berthnasol i 
gategori caniatâd, a thechneg glir i ddangos y gwahanol gategorïau caniatâd. Tynnwn 
sylw at farn ddiweddar ar ddylunio cyfreithiol fel ffordd i sicrhau bod gwasanaethau 
cyfreithiol yn canolbwyntio mwy ar y defnyddiwr. Gallai’r deunydd hwn fod yn 
ddefnyddiol i helpu i gyfeirio defnyddwyr at wahanol lwybrau cais. 

1.82 Argymhellwn fod y Swyddfa Gartref yn gweithio tuag at baratoi un set o Reolau sy’n 
gweithio mor effeithiol ar-lein â llyfrynnau trwy ddefnyddio hyperddolenni. 

Rhyngwyneb rhwng y Rheolau a’r canllawiau  
1.83 Argymhellwn y dylid defnyddio hyperddolenni i gysylltu canllawiau â’r Rheolau yn y 

cyflwyniad ar-lein o’r Rheolau. Os gwneir hyn ar y cyd â’n hargymhellion ar gyfer 
gwella’r cyflwyniad a chyhoeddi canllawiau, credwn y bydd hyn yn gwneud cyfraniad 
sylweddol at hygyrchedd y system yn gyffredinol. 

Ffurflenni cais ar-lein 
1.84 Codwyd materion gan nifer o ymatebwyr ynglŷn â’r broses gais ar-lein a’r system 

benodi bersonol. Roedd a wnelo rhai o’r pryderon â materion systemig, ac eraill â 
phroblemau cychwynnol yn sgil cyflwyno’r system newydd yn ddiweddar.  Mae ein 
hadroddiad yn manteisio ar y cyfle i nodi’r prif themâu a godwyd gan ymatebwyr, yn y 
gobaith y bydd hyn o werth i’r Swyddfa Gartref wrth adolygu dyluniad y system 
newydd. 

1.85 Cydnabu rhai ymatebwyr y posibilrwydd y gallai’r system gais ar-lein weithio mewn 
ffordd symlach a mwy effeithlon. Yn benodol, rhoddwyd croeso brwd i’r cyfleuster i 
uwchlwytho copïau yn hytrach na’r rhai gwreiddiol. 

1.86 Roedd yn glir y gellid datrys nifer o’r problemau technegol brys a adroddwyd gan 
ymatebwyr mewn perthynas â ffurflenni ar-lein pe byddai pwyntiau cyswllt cyflym, 
hwylus ar gael o fewn y Swyddfa Gartref. Yn y tymor hir, rydym yn awgyrmu mai 
cyfleuster sgwrsio byw o bosibl fyddai’r dull mwyaf effeithiol ac effeithlon. 

1.87 Mynegwyd sylwadau mwy sylfaenol am risg allgau digidol. Rydym yn cytuno ei bod yn 
bwysig i’r Swyddfa Gartref ddylunio systemau i gefnogi’r rhai sy’n cael anhawster 
defnyddio gwasanaethau ar-lein, ac sydd â nodweddion bregus eraill fel oedran neu 
anallu i siarad Saesneg. Hefyd pwysleisiodd ymatebwyr yr angen am flychau testun 
ychwanegol mewn ffurflenni cais i ganiatáu i ymgeiswyr sicrhau eu hygrededd trwy 
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egluro eu hatebion yn llawn os nad yw’r ffurflen yn cynnwys eu hamgylchiadau 
penodol. Am y rheswm hwn, rydym yn awgrymu y dylid rhoi ystyriaeth i wneud mwy o 
ddefnydd o flychau testun. 

1.88 Un pryder a godwyd gan nifer o ymatebwyr oedd nad oedd modd gweld cais cyn ei 
gwblhau. Mae hyn yn codi oherwydd y ffordd y mae’r ffurflenni ar-lein wedi’u creu 
gyda’r bwriad i gyfeirio’r ymgeisydd at wahanol gwestiynau yn seiliedig ar yr atebion a 
roddant. Argymhellwn y dylid ystyried dylunio cyfleuster sy’n rhoi trosolwg o’r ffurflen 
i’r ymgeisydd cyn ei chwblhau. Gallai hyn gynnwys creu fersiwn o’r ffurflen gais wag y 
gellir ei hargraffu, neu gyfleuster i weithio’u ffordd drwy’r ffurflen ar-lein mewn fersiwn 
na fyddai’r system yn ei chyflwyno. Gallai geiriad priodol ar y ffurflen ddangos os oes 
angen dibynnu ar ateb blaenorol er mwyn ateb cwestiwn. 

Technoleg yn y dyfodol 
1.89 Gofynnwyd i ymgynghoreion a oeddent yn cytuno â’r meysydd a nodwyd fel y prif 

ffyrdd y gellid defnyddio technoleg fodern i helpu i symleiddio’r Rheolau yn y dyfodol. 
Un awgrym sy’n cael ei gynnwys yw llwyfan digidol mwy clyfar a allai, yn y pen draw, 
uno’r broses gais fel ei bod yn sianelu ymgeiswyr i’r darpariaethau cywir, gan gyfeirio’r 
darllenydd at “lyfryn bach” sy’n darparu’r Rheolau a’r canllawiau perthnasol, yn tynnu 
sylw at y dystiolaeth angenrheidiol, ac yn rhybuddio’r ymgeisydd os oes rhywbeth ar 
goll. 

1.90 Tra bod y rhan fwyaf o ymatebwyr yn cytuno â’n dadansoddiad, tynnodd rhai ohonynt 
sylw at risgiau a soniodd eraill am raglenni technoleg fodern eraill nad oeddem wedi’u 
hystyried. Y prif bryder oedd y gallai’r “ffurflenni clyfar” gael eu gor-deilwra gan wthio 
ymgeiswyr i lwybr penodol pan oedd un arall ar gael a allai fod yn fwy priodol. 

1.91 Tynnodd ymatebwyr eraill sylw at y ffaith bod angen i lwyfannau digidol mwy clyfar 
weithio o’r pwynt yr oedd yr ymgeiswyr yn cael mynediad i’r system. Mae’r siwrnai ar-
lein bresennol sy’n cyfeirio ymgeiswyr tuag at yr wybodaeth sydd ei hangen arnynt yn 
anghyson. Mewn nifer o achosion, gall ymgeisydd gael ei gau mewn cylch caeedig, 
naill ai’n methu â mynd heibio cam, yn methu cam, neu’n dychwelyd at un blaenorol. 
Yn olaf, awgrymwyd y gellid defnyddio dirnadaethau data i helpu gweithwyr achos i 
wneud gwell penderfyniadau trwy ganiatáu iddynt nodi achosion y mae angen sylw 
ychwanegol arnynt, ac o bosibl eu cyfeirio at wneuthurwyr penderfyniadau uwch neu 
fwy profiadol. 

1.92 Mae ein trafodaeth ynglŷn â barn ymatebwyr yn dangos potensial technoleg i wella 
hygyrchedd y system fewnfudo, a’r risg o greu rhwystrau newydd a mathau newydd o 
allgau. Wrth i dechnoleg fodern gael ei defnyddio i wella eu cyflwyniad ar-lein, 
awgrymwyd y gallai’r ystyriaethau hyn helpu i lunio system sy’n parhau i fod yn 
hygyrch a phriodol i anghenion y defnyddiwr. 

CASGLIAD AC ARGYMHELLION 
 

1.93 Mae dwy thema ehangach yn codi o’n hargymhellion. Y gyntaf yw’r angen i feithrin 
ymddiriedaeth o safbwynt gwneud penderfyniadau. Gall Rheolau Hygyrchedd, wedi’u 
cysylltu’n glir â’r canllawiau, helpu i ddatblygu tryloywder. Os bydd gofynion 
tystiolaethol mwy agored yn cael eu mabwysiadu, bydd angen hyfforddi gweithwyr 
achos ar gyfer dull gwerthuso mwy hyblyg sy’n cynnwys mwy o ryngweithio ag 
ymgeiswyr. Bydd angen dulliau sicrwydd ansawdd i sicrhau dull cyson, a bydd angen 
sicrhau bod dulliau cywiro’n effeithiol. Gallai pwyllgor adolygu drafftiau a threfn fwy 
strwythurol o ryngweithio â defnyddwyr helpu i feithrin ymddiriedaeth. Gyda system 
fwy hygyrch a thryloyw, efallai bydd lle i symleiddio’r Rheolau ymhellach trwy leihau 
rhagnodiad yn ehangach yn y Rheolau. 

1.94 Yn ail, mae angen gwella cysylltiadau ar draws bob rhan o’r system, ac fel rhan o hyn, 
mae angen sefydliadol am strwythurau mewnol sy’n meithrin cysondeb, yn sicrhau 
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hygyrchedd ac yn gwella dysgu sefydliadol. Wrth ddatblygu Rheolau cyson sydd 
wedi’u strwythuro’n dda ac sy’n cadw at egwyddorion drafftio cyffredinol, y 
posibilrwydd o’u trawsosod i lyfrynnau cywir, a’r gallu i gynnal y strwythurau hyn dros 
amser, bydd angen trefn oruchwylio ganolog. Yn yr un modd,  mae angen i’r 
rhyngweithio rhwng Rheolau, canllawiau a ffurflenni, o ran eu dyluniad a’u cyflwyniad 
ar-lein, gael ei weinyddu’n ganolog i sicrhau bod y strwythur yn gweithio fel y 
bwriadwyd. 

1.95 Mae ein hadroddiad yn cynnwys ein holl argymhellion ym Mhennod 12. Mae’r rhestr ar 
gael hefyd yn llawn isod. Mae rhifau’r paragraffau’n unol â’r adroddiad.  
 
 
 
 
 
 
 

RHESTR ARGYMHELLION 

Argymhelliad 1. 
1.96 Argymhellwn fod y Rheolau Mewnfudo’n cael eu harchwilio. 

Paragraff 1.21 
 

Argymhelliad 2. 
1.97 Argymhellwn y dylai’r egwyddorion canlynol fod yn sail i’r broses o ailddrafftio’r 

Rheolau Mewnfudo: 
(1) addasrwydd i ddefnyddwyr nad ydynt yn arbenigwyr;  
(2) bod yn gynhwysfawr; 
(3) cywirdeb; 
(4) eglurder and hygyrchedd; 
(5) cysondeb;  
(6) parhad (strwythur cadarn y mae modd ei ddiwygio); a 
(7) gallu eu cyflwyno ar ffurf ddigidol. 

Paragraff 2.59 
 

Argymhelliad 3. 
1.98 Argymhellwn fod yr Ysgrifennydd Gwladol yn ystyried cyflwyno dull llai rhagnodol o 

ran gofynion tystiolaethol, ar ffurf rhestrau nad ydynt yn hollgynhwysol, mewn 
rhannau o’r Rheolau Mewnfudo y mae ef neu hi’n ystyried yn briodol. 

Paragraff 5.133 
 

Argymhelliad 4. 
1.99 Argymhellwn, yn yr achosion hynny lle mae angen bod yn llai rhagnodol, y dylai 

rhestrau o ofynion tystiolaethol nodi’r dystiolaeth sy’n dderbyniol, ynghyd â 
chategori neu gategorïau o dystiolaeth sydd wedi’i diffinio’n llai penodol y byddai’r 
gwneuthurwr penderfyniadau’n eu hystyried gyda’r bwriad o benderfynu a yw 
gofyniad sylfaenol y Rheolau Mewnfudo yn cael ei fodloni. 

Paragraff 5.134 
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Argymhelliad 5. 
1.100 Argymhellwn ymrannu pwnc y Rheolau Mewnfudo yn unol â’r rhestr pwnc a nodir 

yn atodiad 4 o’r adroddiad hwn. 
Paragraff 6.31 

 

Argymhelliad 6. 
1.101 Argymhellwn y dylai’r Swyddfa Gartref gynnal archwiliad o ddarpariaethau yn y 

Rheolau Mewnfudo sy’n cynnwys pwnc tebyg gyda’r bwriad o nodi geiriad 
anghyson a phenderfynu a oes bwriad i gael gwahaniaeth o ran effaith.  

Paragraff 6.45 
 

Argymhelliad 7. 
1.102 Argymhellwn y dylai datganiad o un set o Reolau Mewnfudo a newidiadau ar ôl 

hynny gael eu cyflwyno gerbron y Senedd a’u bod ar gael ar bapur ac ar-lein. 
 

Paragraff 6.91 
 

Argymhelliad 8. 
1.103 Argymhellwn, hyd nes y ceir technoleg sy’n cyfeirio ymgeisydd at Reolau sy’n 

berthnasol i’w cais, y dylid ail weithio’r Rheolau’n olygyddol gan dîm o swyddogion 
profiadol a’u gwirio i sicrhau eu bod yn cydymffurfio’n gyfreithiol ac o ran polisi gan 
swyddog sydd â chymwysterau addas sy’n gyfarwydd â’r pwnc er mwyn 
cynhyrchu llyfrynnau ar gyfer bob categori ymgeisio sydd hefyd ar gael ar bapur ac 
ar-lein. 

Paragraff 6.92 
 

Argymhelliad 9. 
1.104 Argymhellwn y dylid tynnu sylw yn y canllawiau at unrhyw wahaniaeth o ran 

geiriad ac effaith rhwng Rheolau Mewnfudo sy’n ymdrin â’r un pwnc ac egluro’r 
rheswm amdano. 

Paragraff 6.100 
 

Argymhelliad 10. 
1.105 Argymhellwn fod: 
(1) diffiniadau’n cael eu grwpio i adran ddiffiniadau, naill ai mewn un set o Reolau 
Mewnfudo neu mewn llyfrynnau,  a bod y termau a ddiffinnir yn cael eu cyflwyno yn 
nhrefn yr wyddor; 
(2) os diffinnir y termau mewn llyfryn, dim ond termau a ddefnyddir yn y llyfryn 
hwnnw y dylid eu cynnwys; 
(3) dylai’r termau a ddiffinnir yn yr adran ddiffiniadau gael eu marcio â symbol, fel #, 
wrth iddynt ymddangos yn nhestun y Rheolau; ac 
(4) yn y fersiwn ar-lein o’r Rheolau, dylid darparu hyperddolenni i’r adran ddiffiniadau 
neu, os yw technoleg yn caniatáu, blychau hofran pan ddefnyddir term a ddiffinnir. 
 

Paragraff 6.117 
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Argymhelliad 11. 
1.106 Argymhellwn y dylai’r egwyddorion canlynol fod yn berthnasol i deitlau ac is-

benawdau yn y Rheolau Mewnfudo: 
(1) dylid cael un teitl, nid teitl ac isdeitl;  
(2) dylai’r teitlau yn y Mynegai a’r Rheolau fod yn gyson; 
(3) dylai’r teitlau a’r is-benawdau roi esboniad mor llawn â phosibl o’r cynnwys, a’u 
cadw’n rhesymol fyr; 
(4) ni ddylai teitlau ac is-benawdau lifo i linell arall oni bai bod angen er mwyn 
sicrhau eglurder; a 
(5)  dylid osgoi priflythrennau ac acronymau mewn teitlau ac is-benawdau. 

Paragraff 7.7 
 

Argymhelliad 12. 
1.107 Argymhellwn y dylid defnyddio is-benawdau yn y Rheolau Mewnfudo yn unig os 

oes angen er mwyn sicrhau eglurder a deallusrwydd. 
Paragraff 7.13 

 

Argymhelliad 13. 
1.108 Argymhellwn y dylid gosod tabl cynnwys ar ddechrau bob Rhan o’r Rheolau 

Mewnfudo. 
Paragraff 7.27 

 

Argymhelliad 14. 
1.109 Argymhellwn y system rifo ganlynol ar gyfer y Rheolau Mewnfudo: 
(1) dylai paragraffau gael eu rhifo mewn trefn rifyddol;  
(2) dylai’r rhifo ail ddechrau ym mhob Rhan; 
(3) dylai fod yn bosibl canfod o’r system rifo ym mha Ran mae paragraff yn 
ymddangos, 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-baragraffau. 

Paragraff 7.38 
 

Argymhelliad 15. 
1.110 Argymhellwn fod:  
(1) Atodiadau i’r Rheolau Mewnfudo’n cael eu rhifo mewn trefn rifyddol;  
(2) yn y fersiwn ar-lein o’r Rheolau, dylai cyfeiriadau at Atodiadau fod ar ffurf 
hyperddolenni; ac 
(3) yn yr un modd wrth gynhyrchu llyfrynnau, dylai’r rhain hefyd ddefnyddio 
hyperddolenni i gyfeirio at Atodiadau. 

Paragraff 7.43 
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Argymhelliad 16. 
1.111 Argymhellwn fod y testun sy’n cael ei osod i mewn i’r Rheolau Mewnfudo’n cael ei 

rifo yn unol â’r system ddilynol: 

(1) dylai adrannau neu baragraffau newydd sy’n cael eu gosod ar ddechrau Rhan 
neu adran gael rhif gyda llythyren o’i flaen, yn cychwyn gydag “A” (A1, B1, C1 ac yn y 
blaen); dylai adran neu baragraff sy’n cael ei osod i mewn cyn “A1” gael ei rifo’n “ZA1; er 
enghraifft, 1.A1.1 neu 1.1.A1; 
(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 adrannau neu baragraffau cyfan newydd a roddir i mewn rhwng adrannau 
pharagraffau 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. 

Paragraff 7.60 
 

Argymhelliad 17. 
1.112 Argymhellwn na ddylid defnyddio diffiniadau yn y Rheolau Mewnfudo fel cyfrwng i 

ddod â gofynion i mewn i’r Rheolau. 

Paragraff 7.69 
 

Argymhelliad 18. 
1.113 Argymhellwn, lle bynnag y bo’n bosibl 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. 

Paragraff 7.73 
 

Argymhelliad 19. 
1.114 Argymhellwn fod trefn gyfeirio briodol a chyson at rannau eraill o’r Rheolau a dylid 

defnyddio deunydd perthnasol o’r tu allan yn y Rheolau Mewnfudo. 
Paragraff 7.77 
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Argymhelliad 20. 
1.115 Argymhellwn y dylid ailadrodd o fewn rhannau o’r Rheolau Mewnfudo os ydyw o 

fudd er mwyn sicrhau eglurder. 
Paragraff 7.88 

 

Argymhelliad 21. 
1.116 Argymhellwn y dylid mabwysiadu’r canllawiau drafft sydd yn atodiad 6 o’r 

adroddiad hwn. 
Paragraff 7.110 

 

Argymhelliad 22. 
1.117 Argymhellwn: 
(1) y dylai’r Swyddfa Gartref gynnull pwyllgor yn rheolaidd i adolygu’r broses o 
ddrafftio’r Rheolau Mewnfudo yn unol â’r egwyddorion a argymhellwn yn yr Adroddiad 
hwn; 
(2) dylai’r pwyllgor adolygu’r rhyngweithio rhwng y Rheolau a’r canllawiau; 
 (3) dylai’r pwyllgor fod yn un ymgynghorol yn unig; ac 
(4) ni ddylai cylch gorchwyl y pwyllgor gynnwys ystyried neu adolygu’r polisi 
mewnfudo. 

Paragraff 8.47 
 

Argymhelliad 23. 
1.118 Argymhellwn y dylai’r Swyddfa Gartref ddylunio proses fwy strwythuredig ar gyfer 

derbyn ac ymateb i adborth gan ddefnyddwyr er mwyn cywiro problemau a 
nodwyd yn y Rheolau Mewnfudo’n gynt, gan sicrhau bod ymatebion yn hygyrch i 
ddefnyddwyr eraill, a chreu dull mewnol i gyfleu’r dysgu i dimau. 

Paragraff 8.48 
 

Argymhelliad 24. 
1.119 Argymhellwn: 
(1) lle y bo’n briodol, y dylai datganiadau o newid i’r Rheolau Mewnfudo gynnwys y 
testun penodol a effeithir ar ei ffurf ddiwygiedig yn arddull atodlen anffurfiol Keeling; 
(2) dylai’r rhybudd ymddangos yn fersiwn ar-lein y Rheolau i dynnu sylw at 
newidiadau arfaethedig, gyda dolen i atodlen Keeling gan nodi’r dyddiad pryd y byddai’r 
newid yn dod i rym; a 
(3) dylai memoranda esboniadol gynnwys digon o fanylion i gyfle’r effaith y bwriedir 
i’r diwygiad arfaethedig i’r Rheolau ei chael mewn iaith sy’n ddealladwy i ddefnyddwyr 
nad ydynt yn arbenigwyr. 

Paragraff 8.66 
 

Argymhelliad 25. 
1.120 Argymhellwn y dylai’r Swyddfa Gartref ddilyn polisi sy’n sicrhau dim mwy na dau 

newid sylweddol i’r Rheolau Mewnfudo mewn blwyddyn, oni bai bod angen ar frys 
am newid ychwanegol. 

Paragraff 8.90 
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Argymhelliad 26. 
1.121 Argymhellwn: 
(1) y dylid cynnwys datganiad o’r dyddiad y daw Rheol i rym yn y fersiwn ar-lein o’r 
Rheolau Mewnfudo, yn egluro a yw’r dyddiad cychwyn yn ymwneud â phenderfyniadau 
neu geisiadau neu’n berthnasol i unrhyw fformwla; a  
(2) dylid dangos hyn yn y ffordd y mae'n ymddangos ar y copi printiedig os bydd 
Rheol yn cael ei lawrlwythno a’i hargraffu. 

Paragraff 9.19 
 

Argymhelliad 27. 
1.122 Argymhellwn y dylid gwneud gwelliannau i’r system ar gyfer archifo fersiynau 

blaenorol o’r Rheolau Mewnfudo, gan ystyried mabwysiadu naill ai, cyfleuster 
chwilio archifau ar-lein sy’n caniatáu i’r defnyddiwr chwilio am fersiynau o Reol 
trwy deipio dyddiad, neu gyflwyno’r Rheolau ar ffurf anodedig sy’n darparu dolenni 
i fersiynau blaenorol o’r Rheolau. 

Paragraff 9.47 
 

Argymhelliad 28. 
1.123 Fel ateb dros dro, fel ffordd i wella’r archif bresennol, rydym yn argymell y dylid 

cynnwys dolen i’r datganiad o newid oedd yn cyflwyno’r fersiwn o’r Rheolau 
Mewnfudo ym mhob fersiwn archif o’r Rheolau. Dylai’r ddolen gyfeirio at rifau 
paragraff perthnasol a chategorïau caniatâd a effeithir gan y newidiadau. 

Paragraff 9.48 
 

Argymhelliad 29. 
1.124 Argymhellwn fod Atodiad F (Archived Rheolau Mewnfudo) a pharagraffau 276DI 

i276AI yn Rhan 7 (Categorïau eraill) yn cael eu gadael allan o’r Rheolau 
Mewnfudo sydd wedi’u hailddrafftio. 

 

 

Argymhelliad 30. 
1.125 Argymhellwn y dylid symleiddio’r canllawiau yr un pryd â symleiddio’r Rheolau 

Mewnfudo. 
Paragraff 10.60 

 

Argymhelliad 31. 
1.126 Argymhellwn mai nod yr ymarferiad i symleiddio’r canllawiau yw rhesymoli nifer y 

dogfennau canllaw gyda’r bwriad o leihau’r canllawiau ar unrhyw bwnc yn un 
ddogfen yn unig sy’n cynnwys arweiniad ar gyfer gweithwyr achos ac ymgeiswyr. 

Paragraff 10.61 
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Argymhelliad 32. 
1.127 Argymhellwn y dylid creu mynegai sy’n rhestru’r dogfennau canllaw sy’n 

berthnasol ar gyfer bob categori mewnfudo, a rhoi teitl clir a defnyddiol i bob 
dogfen. Dylid lleoli’r mynegai hwn mewn un man clir ac amlwg i rai sy’n defnyddio’r 
Rheolau Mewnfudo. Dylid ei gefnogi gydag esboniad ar gyfer defnyddwyr nad 
ydynt yn arbenigwyr ynglŷn â gwahaniaeth statws y Rheolau a’r canllawiau. 
 

Paragraff 10.62 
 

Argymhelliad 33. 
1.128 Argymhellwn na ddylai’r canllawiau ailadrodd y Rheolau Mewnfudo, ond yn 

hytrach, dangos sut bydd y Rheolau’n cael eu defnyddio. Dylid rhoi ystyriaeth i 
ddefnyddio enghreifftiau ymarferol a siartiau llif i helpu defnyddwyr i ddeall. 

Paragraff 10.63 
 

Argymhelliad 34. 
1.129 Pan gyhoeddir fersiwn newydd o ddogfen ganllaw, argymhellir y dylid tynnu sylw 

at newidiadau o fersiynau blaenorol i’w wneud yn haws gweld beth sydd wedi 
newid. 

Paragraff 10.64 
 

Argymhelliad 35. 
1.130 Argymhellwn y dylid creu archif o ganllawiau gyda dolenni at fersiynau blaenorol 

o’r canllawiau gan ddangos y cyfnod yr oedd dogfen ganllaw benodol yn 
weithredol. 

Paragraff 10.65 
 

Argymhelliad 36. 
1.131 Argymhellwn y dylid cyflwyno system oruchwylio gydlynol ar gyfer cynnwys y 

canllawiau. 
Paragraff 10.66 

 

Argymhelliad 37. 
1.132 Argymhellwn y dylid rhoi ystyriaeth i fabwysiadu arfer o gyfyngu ar ba mor aml y 

cyhoeddir canllawiau fel eu bod yn cyd-fynd â chyhoeddi datganiadau o newid i’r 
Rheolau Mewnfudo. 

Paragraff 10.67 
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Argymhelliad 38. 
1.133 Argymhellwn y dylai’r Swyddfa Gartref roi ystyriaeth i’r camau canlynol gyda’r 

bwriad o wella hygyrchedd ffurflenni cais: 
(1) adolygu teitlau ffurflenni cais gyda’r bwriad o eu gwneud yn glir ac addysgiadol; 
(2) canllawiau clir ac anhechnegol ar ddewis a chwblhau ffurflenni cais, sy’n wahanol 
i ganllawiau polisi; 
(3) dolenni o’r Rheolau Mewnfudo a’r canllawiau i’r ffurflen gais briodol; 
(4) adolygu cynnwys y ffurflenni cais, gyda’r bwriad o ddarparu ffurflen briodol ar 
gyfer unrhyw gais; 
(5) amserlen ar gyfer diweddaru ffurflenni cais, i gyd-fynd â phrif newidiadau i 
Reolau; 
(6) archif o ffurflenni cais a ddisodlwyd; a 
(7) phrofi ffurflenni cais gyda defnyddwyr a rhyngweithio rhwng ffurflenni, Rheolau a 
chanllawiau. 
 

Paragraff 10.103 
 

Argymhelliad 39. 
1.134 Argymhellwn y dylai’r Swyddfa Gartref weithio tuag at gynhyrchu un set o Reolau 

Mewnfudo sy’n gweithio mor effeithiol ar-lein â’r llyfrynnau trwy ddefnyddio  
hyperddolenni. Yn yr un modd wrth gynhyrchu llyfrynnau, dylai’r rhain hefyd 
ddefnyddio hyperddolenni i gyfeirio at Atodiadau. 

Paragraff 11.17 
 

Argymhelliad 40. 
1.135 Argymhellwn fod hyperddolenni i gysylltu’r canllawiau â’r Rheolau Mewnfudo yn y 

cyflwyniad ar-lein o’r Rheolau. Pan gynhyrchir Rheolau ar ffurf llyfrynnau, dylai’r 
rhain gynnwys dolenni at y canllawiau sy’n berthnasol i’r categori mewnfudo yr 
ymdrinnir ag ef gan y llyfryn. 

Paragraff 11.29 
 

Argymhelliad 41. 
1.136 Argymhellwn y dylid darparu cyfleuster i weld ffurflen cais cyn ei chwblhau, naill ai 

drwy ddarparu fersiwn o’r ffurflen y gellir ei hargraffu neu gyfleuster i weithio’u 
ffordd drwy’r ffurflen ar-lein mewn fersiwn na fyddai’r system yn ei chyflwyno. Dylai 
geiriad y fersiwn hon o’r ffurflen ddangos oes angen dibynnu ar ateb blaenorol er 
mwyn ateb cwestiwn. 

Paragraff 11.78 
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Atodiad: Y dull a argymhellir i ymrannu’r deunydd 
 

 
 
 
 

                                                
7  Cytundeb Cyd-gysytlliad Cymunedol Ewropeaidd  â Thwrci. 

Cyflwyniad 
Mynegai 
Rhan 1: Sut i ddefnyddio’r Rheolau Mewnfudo, yn cynnwys diffiniadau 
Rhan 2: Caniatâd i ddod i mewn, hawl mynediad, caniatâd i aros ac amrywio caniatâd i 
ddod i mewn neu aros 

Darpariaethau cyffredin 
Rhan 3: Gwneud ceisiadau caniatâd i ddod i mewn, hawl mynediad, a chaniatâd i aros 
Rhan 4: Sail gyffredinol ar gyfer gwrthod caniatâd, a chyfyngu 
Rhan 5: Gwybodaeth o iaith a gofynion byw ar gyfer ceisiadau amhenodol 
Rhan 6: Amodau caniatâd cyffredin 

Materion ar ôl penderfynu: cyfwyno hysbysiadau ac adolygiad gweinyddol 
Rhan 7:  Cyflwyno hysbysiadau 
Rhan 8: Adolygiad gweinyddol 

Deportation  
Rhan 9: Alltudio troseddwyr 

Llwybrau ymgeisio penodol 
Rhan 10: Ymwelwyr 
Rhan 11: Myfyrwyr 
Rhan 12: Gwaith 
Rhan 13: Gwaith tymor byr a phrofiad gwaith 
Rhan 14: Busnes a buddsoddiad 
Rhan 15: Aelodau o deulu gweithwyr, pobl fusnes, buddsoddwyr a myfyrwyr 
Rhan 16:  Aelodau o deulu gweithwyr dinasyddion Prydeinig, pobl sydd wedi ymsefydlu a 
phobl â statws diogelwch dyngarol/lloches  
Rhan 17: Preswyliaeth hir a bywyd preifat 
Rhan 18: Lluoedd arfog 
Rhan 19: Dinasyddion ECAA7 a setlo 
Rhan 20: Dinasyddion yr UE ac aelodau o deulu 
Rhan 21: Dinasyddion Affgan perthnasol 
Rhan 22: Ceiswyr lloches  
Rhan 23: Diogelwch dros dro 
Rhan 24: Pobl heb wlad 

Atodiadau 
Atodiad 1 – Sgrinio twbercwlosis 
Atodiad 2 – Profion Saesneg a gymeradwywyd  
Atodiad 3 – Rhestrau o sefydliadau ariannol 
Atodiad 4 – Codau ymarfer ar gyfer gwaith (noddwyr)  
Atodiad 5 – Rhestr galwedigaethau prin  
Atodiad 6 – Cyrff llywodraethu chwaraeon 

   Atodiad 7 – Cynlluniau cyfnewid y llywodraeth a awdurdodwyd 
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