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Annwyl John  
 
BIL DIDDYMU'R HAWL I BRYNU A HAWLIAU CYSYLLTIEDIG (CYMRU) 
 

Yn dilyn mynd i gyfarfod y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau ar 25 
Mai ynghylch Bil Diddymu'r Hawl i Brynu a Hawliau Cysylltiedig (Cymru), rwy'n ysgrifennu i 
gywiro cyfeiriad a wnes at y Bil sydd wedi'i gofnodi ym mharagraff 154 o'r trawsgrifiad. 
 
Ym mharagraffau 151 i 153 o'r trawsgrifiad, gofynnodd Bethan Jenkins AC gwestiwn am 
adran 8(3)(a) o'r Bil.  O ran geiriad yr adran honno (hynny yw "o'r wybodaeth y mae'n 
ystyried ei bod yn berthnasol iddynt"), gofynnodd a yw'r gair "iddynt' yn cyfeirio at y 
landlordiaid neu at y tenantiaid?  
 
Yn y cyfarfod, dywedais fod y gair 'iddynt' yn cyfeirio at y 'landlordiaid'.  Fodd bynnag, yn 
sgil ystyried y mater ymhellach, rwy'n ysgrifennu i hysbysu'r Pwyllgor fod y gair 'iddynt' yn 
adran 8(3)(a) o'r Bil yn cyfeirio at 'y tenantiaid'.  Mae’r Nodiadau Esboniadol ar gyfer adran 8 
yn gymorth, maent yn darparu: 
 

"Rhaid i landlordiaid cymwys hwythau, yn eu tro, ddarparu copi o’r wybodaeth, neu 
unrhyw ran ohoni sy’n berthnasol i’w tenantiaid ym marn y landlord, i’w holl 
denantiaid perthnasol." 
  

 
Rwy wedi gofyn i'm swyddogion gysylltu â Chomisiwn y Cynulliad i sicrhau bod fersiwn 
derfynol o'r trawsgrifiad yn cynnwys troednodyn i egluro'r mater hwn. 
 
Yn gywir  
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