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Annwyl Huw, 
 
Hoffwn ddiolch i chi ac aelodau'r Pwyllgor am ystyried y ddau Femorandwm Cydsyniad 
Deddfwriaethol cyntaf a osodwyd gerbron y Senedd mewn perthynas â Bil Tai Cymdeithasol 
(Rheoleiddio) Llywodraeth y DU. 
 
Rwy'n croesawu'r adroddiad a gyhoeddwyd gan y Pwyllgor ar 22 Tachwedd, ac rwy'n falch 
bod y Pwyllgor wedi dod i'r casgliad ei fod yn cytuno â'm hasesiad bod y cymalau a'r 
atodlenni a restrir yn y memoranda yn dod o fewn diben sydd o fewn cymhwysedd 
deddfwriaethol y Senedd.  
 
Hoffwn dynnu sylw'r Pwyllgor at osod y memorandwm diweddaraf (Memorandwm Rhif 4) ar 
y Bil heddiw, sydd wedi'i ddrafftio mewn perthynas â'r gwelliannau a gyflwynwyd gan 
Lywodraeth y DU i'w hystyried yng nghyfnod Pwyllgor Tŷ'r Cyffredin, a gynhaliwyd ar 29 
Tachwedd.  
 
Nodaf gasgliad y Pwyllgor am bwysigrwydd darparu gwybodaeth amserol i Aelodau o'r 
Senedd mewn perthynas â'r broses cydsyniad deddfwriaethol. Rwy'n cydnabod 
pwysigrwydd rôl y Senedd o ran craffu ar femoranda cydsyniad deddfwriaethol ar Filiau'r 
DU, ac rwyf bob amser yn ymdrechu i gwrdd â'r terfyn amser arferol o bythefnos, fel y nodir 
yn Rheol Sefydlog 29. Ymddiheuraf am yr anghyfleustra a achoswyd i'r Pwyllgorau craffu 
pan na fu hyn yn bosibl. Rwyf wedi nodi fy rhesymau am yr oedi ym mhob memorandwm, 
yn ogystal â mewn llythyrau at y Llywydd yn hysbysu'r Senedd am fy mwriad i osod y tu 
allan i'r amserlen arferol. Rwy'n falch o nodi bod Memorandwm Rhif 4 ar y Bil, yr wyf wedi'i 
osod heddiw, yn cydymffurfio â'r terfyn amser arferol ar gyfer gosod. 
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