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16 Medi 2020 
 

Annwyl Mike, 
 

Cyn i mi fynychu cyfarfod eich pwyllgor ar 8 Hydref er mwyn helpu â’r gwaith craffu ar 
Orchymyn Cynllun Masnachu Allyriadau Nwyon Tŷ Gwydr 2020, amgaeaf ymatebion i'ch 
cwestiynau ysgrifenedig, crynodeb o’r Asesiad Integredig o’r Effeithiau a’r ddogfen 
grynodeb Fframwaith Cyffredin Cynllun Masnachu Allyriadau’r DU (UK ETS).   
 
Mae cynllun arfaethedig UK ETS yn cyflawni ein huchelgais amgylcheddol ac yn arwain y 
gwaith o ddatblygu marchnadoedd carbon byd-eang tra'n darparu sicrwydd a phontio llyfn i 
fusnesau ac yn hwyluso cysylltu â system yr UE.  Mae'r Gorchymyn yn symud ymlaen yn 
dda drwy bedair deddfwrfa'r DU, ac mae Senedd yr Alban a Thŷ'r Cyffredin wedi ei 
gymeradwyo. 
 
Bydd fy swyddogion yn rhoi trosolwg technegol o ETS y DU ar 24 Medi ac edrychaf ymlaen 
at drafod y Gorchymyn a'r fframwaith gyda chi ar 8 Hydref. 
 
Cofion 

 
 
Lesley Griffiths AS/MS 
Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig 
Minister for Environment, Energy and Rural Affairs   
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Gorchymyn Cynllun Masnachu Allyriadau Nwyon Tŷ Gwydr 2020 

Ymatebion Llywodraeth Cymru gwestiynau wrth y Pwyllgor Newid Hinsawdd, 

Amgylchedd a Materion Gwledig 

 
1. A ydych chi’n fodlon bod Llywodraeth Cymru wedi chwarae rhan lawn wrth 
ddatblygu’r fframwaith arfaethedig? A oes gennych unrhyw bryderon am 
unrhyw agwedd ar y cynigion?  
 
Mae fy swyddogion a minnau wedi cymryd rhan lawn yn y gwaith o ddatblygu’r 
fframwaith arfaethedig. Ar lefel swyddogion, mae strwythur llywodraethu cadarn ar 
ffurf gweithgorau ac mae Bwrdd o uwch swyddogion. Cefais gyfle i drafod y cynigion 
a nodir yn y ddogfen ymgynghori â Gweinidogion o’r Llywodraethau eraill cyn cytuno 
ar y testun ymgynghori ar y cyd.  Roeddwn hefyd wedi cytuno ar y safbwynt polisi 
terfynol, a oedd yn cael ei adlewyrchu yn nogfen ymateb ar y cyd y Llywodraeth ac 
sy’n mynd rhagddo drwy’r Gorchymyn drafft hwn. 
 
Mae’r cynllun hwn yn cyflawni ein huchelgais amgylcheddol ac yn arwain y gwaith i 
ddatblygu marchnadoedd carbon byd-eang. Mae hefyd yn rhoi cyfnod pontio llyfn 
ynghyd â sicrwydd i fusnesau ac mae’n hwyluso cysylltu â system yr UE. 
 
2. Sut mae buddion Cymru yn cael eu hadlewyrchu yn y cynigion? Yn benodol, 
sut maen nhw’n adlewyrchu’r proffil allyriadau yng Nghymru?  

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i fynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd. Yn 
2018, y flwyddyn ddiweddaraf mae data ar gael ar ei chyfer, roedd oddeutu 46% o 
allyriadau Cymru yn cael eu cynhyrchu gan gyfranogwyr pŵer, diwydiant a hedfan yn 
System Masnachu Allyriadau yr Undeb Ewropeaidd ac felly mae’n bwysig iawn ein 
bod yn parhau â’n hymdrechion i ddatgarboneiddio’r gweithgareddau hyn.  

Bydd ‘cap’ y cynllun, sef nifer y lwfansau sydd ar gael bob blwyddyn yn y cynllun, yn 
cael ei adolygu yn dilyn y cyngor a ddisgwylir gan Bwyllgor y DU ar y Newid yn yr 
Hinsawdd, a fydd yn sicrhau bod y cynllun yn adlewyrchu’r proffil allyriadau gofynnol 
er mwyn i Gymru gyrraedd ei thargedau hinsawdd.  Rwyf yn credu bod y cynllun yn 
taro’r cydbwysedd iawn rhwng cymell camau i leihau allyriadau mewn gosodiadau 
carbon uchel yng Nghymru a chynnal amgylchedd lle gall busnesau fod yn 
gystadleuol. 

3. Beth yw eich ymateb i’r awgrym gan Bwyllgor y DU ar Newid Hinsawdd, y 
soniwyd amdano yn llythyr yr Arglwydd Deben ar 20 Mawrth, sef bod y 
cynigion yn anghyson ag uchelgeisiau Sero Net y DU mewn rhai agweddau, yn 
ymwneud yn bennaf â’r lefel gymharol uchel o allyriadau a ganiateir o dan y 
cap arfaethedig?  

Mae’r cap interim rydym yn ei gyflwyno ar gyfer lansio Cynllun Masnachu Allyriadau’r 
DU eisoes yn fwy uchelgeisiol nag y byddai wedi bod petaem yn aros yn System 
Masnachu Allyriadau yr Undeb Ewropeaidd.  Fodd bynnag, fel y nodwyd yn ymateb 



ar y cyd y Llywodraeth, rydym wedi ymrwymo’n llwyr i gysoni’r cap tymor hirach ag 
ymrwymiadau Sero-net pob gweinyddiaeth cyn gynted â phosibl.   

Byddwn yn gallu mynd â'r gwaith hwn rhagddo ar ôl i Bwyllgor y DU ar y Newid yn yr 
Hinsawdd gyhoeddi ei gyngor yn llawn ym mis Rhagfyr. Byddwn wedyn yn mynd 
ati’n ddiymdroi i ymgynghori ar y llwybr tymor hirach priodol ar gyfer y cap ac yn 
gweithredu’r newidiadau erbyn mis Ionawr 2023, os yw’n bosibl, ac yn sicr erbyn mis 
Ionawr 2024 fan bellaf. 

4. Mae’r Pwyllgor yn ymwybodol bod llywodraethau’r DU wedi ymateb i lythyr 
yr Arglwydd Deben, gan ddweud ei bod hi’n bwysig rhoi polisi ar waith sy’n 
darparu dull pragmatig a dichonadwy o gwrdd â sero net drwy’r ETS. A ydych 
chi’n credu bod y cap arfaethedig wedi’i bennu ar lefel briodol?  

I ailadrodd fy ymateb i gwestiwn 3, mae hi’n bwysig nodi bod hwn yn gap interim ac 
yn farchnad carbon newydd. 

Mae lefel gychwynnol y cap yn golygu bod busnesau’n gallu pontio’n llyfn, mae’n 
osgoi sioc yn y farchnad ac mae’n cynnal cystadleurwydd busnesau wrth i ni ddelio 
â’r adferiad economaidd yn dilyn Covid-19 ac effeithiau ehangach Brexit. Mae hefyd 
yn dangos ym mha gyfeiriad byddwn ni’n teithio ac yn rhoi cyfle i gyfranogwyr baratoi 
ar gyfer cap tynnach.  Byddai cap tynnach o lawer yn ystod blynyddoedd cynnar y 
farchnad newydd wedi gallu arwain at brisiau carbon uchel dros ben yn y 
blynyddoedd cynnar a byddai wedi tanseilio sefydlu’r cynllun newydd.   

5. Yn y Memorandwm Esboniadol sy’n cyd-fynd â’r Gorchymyn, rydych chi’n 
derbyn efallai y bydd angen addasu’r cap ymhellach i sicrhau ei fod yn unol 
â’ch uchelgeisiau sero net. Bydd Pwyllgor y DU ar Newid Hinsawdd (CCC) yn 
rhoi cyngor ar lwybr i sero net ym mis Rhagfyr (2020) ac rydych chi wedi 
ymrwymo i ymgynghori ar unrhyw newidiadau i’r cap o fewn 9 mis a 
gweithredu’r newidiadau gofynnol erbyn 1 Ionawr 2023 os yn bosibl a fan 
bellaf erbyn 1 Ionawr 2024. A yw’r oedi hwn yn peri risg i’r tebygolrwydd y 
bydd Llywodraeth Cymru yn cyrraedd ei tharged interim 2030 ar gyfer lleihau 
allyriadau?  
 
Nac ydy, ni fydd hi’n rhy hwyr i addasu. O’r cychwyn cyntaf bydd Cynllun Masnachu 
Allyriadau’r DU yn dangos mwy o uchelgais o ran yr hinsawdd nag aros yn System 
Masnachu Allyriadau yr Undeb Ewropeaidd a bydd y cap 5% yn dynnach i ddechrau. 
Bydd hyn yn cefnogi cydymffurfiaeth â’n hail Gyllideb Garbon (2021-2025) ar 
unwaith ac yn dangos ein bod yn bwriadu adolygu hyn yn y dyfodol. 
 
Mae gosod cap sero-net cyson, newydd erbyn 2023 yn bosibl ond yn uchelgeisiol.  
Mae’r ymrwymiad i weithredu erbyn 2024 fan bellaf yn drefniant wrth gefn os na 
fyddwn yn gallu bwrw ymlaen â’r cynigion sy’n cael eu datblygu, ymgynghori, rhoi 
rhybudd i'r farchnad a deddfu cyn gynted ag oeddem wedi’i fwriadu. Ym mis Rhagfyr, 
mae Pwyllgor y DU ar y Newid yn yr Hinsawdd yn cynghori ar ein trydedd Gyllideb 
Garbon (2026-2030) a tharged interim 2030 yn ogystal â chynghori ynghylch cap y 



Cynllun Masnachu Allyriadau, felly bydd y cyngor statudol a’r dystiolaeth ategol y 
byddwn yn eu defnyddio i wneud pob penderfyniad yn gyson. 
 
6. Sut fydd y Senedd yn cael ei chynnwys i graffu ar effeithiolrwydd y cynllun 
yn y dyfodol? Pa ddarpariaethau sydd wedi'u cynnwys yn y cynigion mewn 
perthynas â’r mater hwn?  

Mae cymal 17 y Gorchymyn yn darparu ar gyfer dau adolygiad o’r system gyfan.  

Bydd y rhain yn golygu adrodd ar berfformiad y cynllun, gan gynnwys a yw’n cyflawni 

bwriad y polisi.  Bydd ein hadroddiad ar gael i’r Senedd graffu arno.  Bydd unrhyw 

newidiadau mawr i bolisi a argymhellir wedyn yn galw am ymgynghori a 

deddfwriaeth a byddaf ar gael i drafod y rhain â chi ac ystyried eich mewnbwn, cyn 

cytuno ar y cynigion terfynol gyda’r Gweinidogion o’r Llywodraethau eraill.  Bydd 

unrhyw ddeddfwriaeth angenrheidiol hefyd yn cael ei gosod yn y pedair deddfwrfa. 

 

7. Mae Cymal 17 o’r Gorchymyn yn nodi mecanwaith adolygu ar gyfer yr ETS. 
Mae hyn yn cynnwys yr Awdurdod ETS (un neu fwy o lywodraethau’r DU) yn 
adolygu ei gynllun ei hun ac yn gwneud argymhellion iddo ef ei hun. Pam eich 
bod chi’n credu bod hwn yn fecanwaith adolygu priodol? Sut y bydd 
llywodraethau’r DU yn sicrhau rhywfaint o annibyniaeth yn y broses adolygu?  

Cyn gosod cynllun masnachu, mae Deddf Newid yn yr Hinsawdd 2008 yn rhoi 
dyletswydd ar awdurdodau cenedlaethol i geisio ac i ystyried cyngor y Pwyllgor ar 
Newid Hinsawdd, ac i ymgynghori â’r rheini y mae’r rheoliadau’n debygol o effeithio 
arnynt. Bydd pob deddfwrfa hefyd yn cael y cyfle i ystyried yr argymhellion a'r 
adroddiadau cynnydd sydd wedi cael eu cyhoeddi, a bydd unrhyw sylwadau neu 
argymhellion sydd gennych yn cael eu hystyried. Fel rhan o’r gwaith o adolygu’r 
cynllun, bydd Gweinidogion Cymru (fel rhan o Awdurdod Cynllun Masnachu 
Allyriadau'r DU) yn ystyried a yw Cynllun Masnachu Allyriadau’r DU yn cyd-fynd â’r 
targedau a'r cyllidebau sydd wedi cael eu gosod dan ddeddfwriaeth Cymru.  

Mae gan y Senedd ran i’w chwarae drwy graffu ar y ddeddfwriaeth sy’n ymwneud â 
thargedau a chyllidebau carbon Cymru a osodir o dan Ddeddf yr Amgylchedd 
(Cymru) 2016, sef y darlun ehangach y mae Cynllun Masnachu Allyriadau’r DU wedi 
cael ei ddylunio i gyfrannu ato.  

8. Mae’r Gorchymyn yn nodi bod yn rhaid cwblhau adolygiadau erbyn 31 
Rhagfyr 2023 a 31 Rhagfyr 2028. A allwch chi egluro pam y cafodd y llinellau 
amser hyn eu dewis? A allwch chi egluro sut y bydd hyn yn ategu’r llinellau 
amser ar gyfer cyllidebu carbon a thargedau interim a nodir yn neddfwriaeth 
Cymru?  
 
Mae angen i’r adolygiadau edrych yn ôl ar weithrediad ac effeithiolrwydd y cynllun ac 
edrych ymlaen at newidiadau posibl. 

Ac ystyried bod hwn yn gynllun newydd, mae angen rhoi cyfnod rhesymol iddo 
wreiddio cyn i ni allu llunio casgliadau cadarn o unrhyw werthusiad.  Os bydd yr 



adolygiad yn arwain at gynigion i newid y cynllun, yr adeg fwyaf priodol i’w cyflwyno 
fyddai ar ddechrau’r ail gyfnod dyrannu.  Mae datblygu cynigion erbyn mis Rhagfyr 
2023 yn golygu bod digon o amser i ragweld newidiadau i’r farchnad ac mae’n rhoi 
cyfle i ymgynghori, llunio’r cynigion manwl terfynol, deddfwriaeth ddrafft, mynd drwy'r 
broses craffu, paratoi’n weithredol a gweithredu’r newidiadau ar 1 Ionawr 2026. 

Mae’r un peth yn wir o ran gwerthuso’r ail gyfnod dyrannu erbyn 31 Rhagfyr 2028 i 
benderfynu a oes angen newidiadau ar gyfer cam llawn nesaf y cynllun, o 1 Ionawr 
2031 ymlaen. 

Ar ben hynny, mae’r adolygiadau’n cyd-fynd yn union ag adolygiadau Cam IV 
System Masnachu Allyriadau yr Undeb Ewropeaidd ac ymdrechion Archwiliad Byd-
eang Cytundeb Paris.  Mae hi’n fuddiol bod y pwyntiau adolygu yn cyd-fynd â 
System Masnachu Allyriadau yr Undeb Ewropeaidd rhag ofn bod y system wedi’i 
chysylltu â system yr Undeb Ewropeaidd. Mae eu cysoni â dyddiadau'r Archwiliad 
Byd-eang yn sicrhau bod Cynllun Masnachu Allyriadau’r DU yn cyd-fynd ag 
uchelgeisiau byd-eang ar garbon. 

Bydd pob cyllideb garbon olynol yn cael ei phennu 5 mlynedd cyn dechrau cyfnod y 
gyllideb 5 mlynedd.  Felly, bydd adolygiad 2023 a’r argymhellion a fydd yn edrych i'r 
dyfodol yn ystyried cyllideb garbon 2026-2030. Yn yr un modd bydd adolygiad ac 
argymhellion 2028 yn ystyried cyllideb garbon 2031-2035. 

 
9. A oes gennych unrhyw bryderon ynghylch y trefniadau llywodraethu sy’n 
codi o’r fframwaith, gan gynnwys trefniadau cymrodeddu yn achos 
anghydfodau?  

Rydym yn llunio’r trefniadau llywodraethu terfynol ar gyfer y fframwaith yn y 
Concordat a’r Cytundeb Amlinelliad o’r Fframwaith.  Fodd bynnag, yn wahanol i nifer 
o fframweithiau eraill sy’n dod i’r amlwg, mae rolau Gweinidogion Cymru yn cael eu 
diffinio yn y ddeddfwriaeth. Felly, mae’r Concordat i raddau helaeth yn ffordd o 
weithredu’r gofynion llywodraethu.  

Mae sawl lefel i’r strwythur llywodraethu – gweithgorau lefel swyddogion, y Bwrdd 
lefel uwch Swyddogion, wedyn lefel bedairochrog y Gweinidogion. Y cam olaf, os na 
fydd Gweinidogion yn gallu cytuno, fyddai uwchgyfeirio i’r Cyd-bwyllgor 
Gweinidogion[EN]. 

Fodd bynnag, rhaid i ni hefyd ofyn am gyngor gan Bwyllgor y DU ar y Newid yn yr 
Hinsawdd cyn deddfu ar gyfer cynlluniau masnachu ac, felly, byddwn i gyd yn derbyn 
yr un dystiolaeth annibynnol i gefnogi ein penderfyniadau.  Ar sail hyn, a’r targedau 
lleihau allyriadau statudol y mae angen i ni gyd ymgyrraedd tuag atynt, byddwn yn 
disgwyl ein bod yn meddwl yn weddol debyg a’n bod yn annhebygol o fod angen troi 
at ddulliau datrys anghydfod. 

 



10. Roedd ymateb y pedair llywodraeth i’r ymgynghoriad ar y UK ETS 
arfaethedig yn dweud bod 55 o ymatebwyr wedi nodi bod ganddynt 
ddiddordeb ledled y DU yng ngweithrediad y system, tra dywedodd 19 bod 
ganddynt ddiddordeb yn Lloegr, 8 yn yr Alban, 6 yng Nghymru a 2 yng 
Ngogledd Iwerddon. Er gwybodaeth, roedd ymatebwyr yn gallu dewis sawl 
lleoliad. Yn y Memorandwm Esboniadol sy’n cyd-fynd â’r Gorchymyn, fe 
wnaethoch chi hefyd gyfeirio at ddau ddigwyddiad i randdeiliaid a gynhaliwyd 
yng Nghymru i gasglu barn partïon â diddordeb gan gynnwys darpar 
gyfranogwyr y cynllun. A ydych chi’n fodlon yr ymgynghorwyd yn ddigonol â 
busnesau a rhanddeiliaid Cymru?  

Rwyf yn fodlon ein bod wedi rhoi cyfle da i’r partïon sydd â diddordeb gyflwyno 

sylwadau, gan gynnwys cyhoeddi hysbysiadau am yr ymgynghoriad a 

gwahoddiadau i’n digwyddiadau ar y we drwy restr cysylltiadau Cyfoeth Naturiol 

Cymru i bawb sy’n cymryd rhan yn y cynllun yng Nghymru. Mewn gwirionedd, mae 

nifer o weithredwyr yn dewis cyhoeddi ymatebion drwy eu cyrff masnach neu drwy 

gynrychiolwyr eraill o’r diwydiant. 

 

Ac ystyried natur y cynllun, mae gan nifer o gyfranogwyr nifer o osodiadau ar draws 

y DU.  Nid yw’n syndod felly mai dim ond 6 ymateb a gafwyd gan y rheini sydd 

wedi’u lleoli yng Nghymru yn unig. 

 

11. Mae’r Memorandwm Esboniadol yn dweud y bydd y cynllun ETS yn arwain 
at gostau staffio ar gyfer Cyfoeth Naturiol Cymru. Fodd bynnag, ni ragwelir y 
bydd y cynllun yn arwain at unrhyw gostau staff ychwanegol o gymharu ag 
aros yn yr EU ETS. A allwch chi gadarnhau eich bod yn fodlon bod gan 
Cyfoeth Naturiol Cymru ddigon o adnoddau i wneud ei waith fel rheolydd yr 
UK ETS yng Nghymru?  

Mae modd cymharu rôl Cyfoeth Naturiol Cymru fel rheoleiddiwr amgylcheddol 

Cynllun Masnachu Allyriadau’r DU â’r rôl mae’n ei chyflawni ar hyn o bryd dan 

system yr UE.  Felly, ar y sail y bydd y cwmpas yn cael ei gynnal yn y blynyddoedd 

cynnar, rwyf yn hyderus bod gan Cyfoeth Naturiol Cymru ddigon o adnoddau.  Yn y 

dyfodol, petai’r cwmpas yn cael ei ehangu ac y byddai llawer mwy o osodiadau neu 

weithredwyr yn dod o dan y cynllun, byddai adnoddau staff yn cael eu hadolygu. 

 

O ran cyllido’r gweithgaredd hwn, mae’r rheoleiddwyr yn codi ar y cyfranogwyr i 

gynnal eu gweithgareddau rheoleiddiol, ac, o ganlyniad, byddai Cyfoeth Naturiol 

Cymru yn gallu delio ag unrhyw gynnydd yn y gost yn y dyfodol. 

 

12. Yn y Memorandwm Esboniadol, rydych chi’n egluro, ar hyn o bryd, nad yw 
cronfeydd a gynhyrchir gan gynllun yr UE ETS wedi’u neilltuo ond eu bod yn 
cyfrannu at goffrau cyffredinol y Trysorlys. Rydych yn mynd ymlaen i ddweud 
mai dull arall y mae Llywodraeth Cymru yn ei gefnogi yw sefydlu cronfa 
datgarboneiddio diwydiannol i ailgylchu derbynebau ocsiwn yn becynnau 
cyllido ar gyfer datgarboneiddio dwfn ein diwydiannau. A allwch chi 



gadarnhau a fydd arian a gynhyrchir gan gynllun arfaethedig UK ETS yn 
parhau i gael ei ddychwelyd i’r trysorlys? A allwch chi egluro statws eich dull 
amgen arfaethedig ar gyfer cronfa datgarboneiddio diwydiannol?  

Yn ystod trafodaethau Gweinidogol yn y Gwanwyn roeddwn wedi datgan yn gryf fy 

mod yn ffafrio cronfa a byddwn yn disgwyl rhagor o drafodaethau gyda Gweinidogion 

y DU ar yr agwedd hon dros y misoedd nesaf.  Mae’r penderfyniad ar gronfa yn rhan 

o ymgyngoriadau ehangach o lawer ynghylch costau pontio i sero-net ac nid yw hyn 

yn derfynol eto. Mae’n galonogol bod Llywodraeth y DU yn agored i sefydlu fforwm 

Gweinidogol i drafod polisïau ar gyfer sero-net a byddwn yn disgwyl i’r trafodaethau 

hynny gynnwys dewisiadau cyllido. 

 

13. Mae Llywodraeth y DU wedi cynnal asesiad effaith ar gyfer y Gorchymyn. 
Nid yw’r asesiad yn ystyried rhai materion sy’n benodol i Gymru, megis effaith 
y cynigion ar y Gymraeg neu asesiad o’r mesur yn erbyn y nodau llesiant. A 
ydych chi’n fodlon â’r asesiad effaith a gynhaliwyd?  

Cafodd yr asesiad effaith ei wneud gan ddadansoddwyr BEIS ar ran cynllun y DU a 

chytunais ar ei gynnwys cyn iddo gael ei gyhoeddi.  Roedd fy swyddogion hefyd 

wedi cynnal asesiad o’r effaith integredig ac rwyf yn atodi’r crynodeb er gwybodaeth. 

 

14. A fydd y fframwaith arfaethedig yn cael unrhyw effaith ar ddeddfwriaeth 
a/neu bolisïau presennol neu arfaethedig Cymru?  

Nid yw fframwaith y Cynllun Masnachu Allyriadau’n galw am newidiadau i unrhyw 

ddeddfwriaeth arall yng Nghymru. Fodd bynnag, mae’n un o gyfres o bolisïau i 

gefnogi datgarboneiddio diwydiannol a symud i ffwrdd oddi wrth gynhyrchu pŵer 

gyda thanwydd ffosil.  Byddwn yn ystyried cwmpas ac effaith Cynllun Masnachu 

Allyriadau’r DU wrth ddatblygu polisïau ar gyfer y dyfodol yn y maes hwn. 

 

15. Yn eich llythyr, rydych chi’n cyfeirio at ail Orchymyn mwy technegol sydd 
i’w ddisgwyl yn ddiweddarach eleni. A allwch chi egluro pryd y gall y Pwyllgor 
ddisgwyl gweld y Gorchymyn hwn, beth fydd yn ei gynnwys, ac i ba raddau y 
bydd y Senedd yn cael cyfle i graffu arno?  
 
Rydym yn llunio fersiwn terfynol Gorchymyn a fydd yn cael ei wneud gan 

ddefnyddio’r weithdrefn negyddol. Bydd hyn yn delio â dyrannu lwfansau am ddim a 

materion sy’n ymwneud â chofrestru lwfansau. Yn amodol ar y Senedd a’r 

deddfwrfeydd eraill yn cymeradwyo’r Gorchymyn sydd wedi cael ei osod ar hyn o 

bryd, rydym yn bwriadu mynd â’r naill Orchymyn a’r llall gerbron cyfarfod y Cyfrin 

Gyngor ym mis Tachwedd cyn gosod yr ail Orchymyn ym mhob un o ddeddfwrfeydd 

y DU ar gyfer craffu. 
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