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27 Mehefin 2022 
 
 
Annwyl Elin 
 
Cyflwynodd Llywodraeth y DU y Bil Tai Cymdeithasol (Rheoleiddio) (y Bil) i Dŷ'r Arglwyddi, 
ar 8 Mehefin 2022. 
 
Bwriad y Bil yw hwyluso dull rhagweithiol newydd o reoleiddio landlordiaid tai cymdeithasol 
sydd wedi'u cofrestru yn Lloegr. Mae'r Bil yn cynnwys tri phrif faes newid: 

• Newidiadau i hwyluso'r gyfundrefn defnyddwyr newydd: mesurau sy'n ehangu 
cwmpas y Rheoleiddiwr ac yn ei alluogi i ymyrryd i fynd i'r afael â materion 
defnyddwyr yn haws.  

• Cryfhau pwerau gorfodi'r Rheoleiddiwr: mesurau sy'n galluogi'r Rheoleiddiwr i 
gymryd camau i fynd i'r afael â darparwyr sy'n methu.  

• Cryfhau rheoleiddio economaidd: cyflwyno newidiadau llai a fydd yn ategu 
rheoleiddio economaidd llwyddiannus ac sy'n sicrhau bod y gyfundrefn yn gyfredol o 
ran newidiadau yn y sector.  

 
Mae'r cyfundrefnau rheoleiddio tai cymdeithasol yng Nghymru a Lloegr yn wahanol iawn ac 
er y bu rhywfaint o ymgysylltu rhwng swyddogion Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru ar 
rai agweddau ar y Bil, dim ond y diwrnod cyn ei gyflwyno y darparwyd y Bil drafft. O 
ganlyniad, ni fu'n bosibl eto ystyried yn llawn ganlyniadau’r hyn a gynigir o ran datganoli.  
 
Os bydd angen Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol, yn dilyn y dadansoddiad manwl o 
gymhwysedd deddfwriaethol y Senedd mewn perthynas â'r Bil, caiff un ei osod cyn gynted â 
phosibl. Fodd bynnag, rydym eisoes y tu allan i'r terfyn amser arferol o bythefnos o dan 
Reol Sefydlog 29. 
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Rwy'n anfon copi o'r llythyr hwn at y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad, Mick 
Antoniw AS, y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a'r Trefnydd, Lesley Griffiths 
AS, a Chadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad, Huw Irranca-
Davies AS. 
 
Yn gywir 
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