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6 Chwefror 2022 
 
 
 
Annwyl Huw, 
 
Hoffwn ddiolch i chi ac aelodau’r Pwyllgor am ystyried trydydd a phedwerydd Memoranda 
Cydsyniad Deddfwriaethol ar Fil Tai Cymdeithasol (Rheoleiddio) Llywodraeth y DU. 
 
Rwy’n croesawu’r adroddiad a gyhoeddwyd gan y Pwyllgor ar 13 Ionawr, a’i gasgliad, sef 
bod y Pwyllgor yn cytuno â’m hasesiad bod y cymalau a’r atodlenni a restrir yn y 
memoranda at ddiben o fewn cymhwysedd deddfwriaethol y Senedd.  
 
Hoffwn fanteisio ar y cyfle hwn i gywiro gwall yn adroddiad y Pwyllgor. Mae paragraffau 30 a 
40 yn nodi fy mod yn anghytuno â barn Llywodraeth y DU nad oes angen cydsyniad y 
Senedd ar gymalau 13 ac 14 a Rhan 1 o Atodlen 1 ac Atodlen 2. Rhannol gywir yn unig yw 
hyn. Yn y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol atodol (Memorandwm rhif 4), cyfeiriais 
at lythyr yr Is-ysgrifennydd Gwladol Seneddol dros Gymunedau sy’n nodi nad oes angen 
cynnig cydsyniad deddfwriaethol ar gyfer cymalau 13 ac 14 a Rhan 1 o Atodlen 1 ac 
Atodlen 2. Yna, fe wnes gydnabod barn yr Is-ysgrifennydd Gwladol Seneddol (ym 
mharagraff 27 o femorandwm rhif 4) ond cedwais at fy argymhelliad gwreiddiol, sef bod 
angen cydsyniad deddfwriaethol ar gyfer cymal 13 a Rhan 1 o Atodlen 1.  Felly, rwy’n 
cytuno nad oes angen cynnig cydsyniad deddfwriaethol ar gyfer cymal 14 ac Atodlen 2, ond 
rwy’n anghytuno â barn Llywodraeth y DU mewn perthynas â chymal 13 a Rhan 1 o Atodlen 
1.  
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Er mwyn bod mor agored â phosibl â’r Pwyllgor, rwyf ar ddeall y bydd Gweinidogion y DU 
yn cyflwyno gwelliannau pellach i’r Bil yn ystod y cyfnod Adrodd yn Nhŷ’r Cyffredin. Rydym 
yn parhau i dynnu sylw Llywodraeth y DU at bwysigrwydd trafod yn gynnar a’r angen i 
gynnwys prosesau'r Senedd wrth ystyried amserlenni eu Biliau. 
 
Yn gywir  
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