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Anwyl Jenny, 

 

Diolch ichi am eich llythyr dyddiedig 14 Mehefin 2022 ynglŷn â chynnig Llywodraeth y 

DU i amnewid Deddf Hawliau Dynol 1998 gyda Bil Hawliau. Rydym hefyd wedi nodi’r 

ymateb a anfonwyd gan y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder at Ddirprwy Brif 

Weinidog y DU ar 22 Mawrth 2022. Rhannwn eich siomedigaeth yn llwyr nad oedd yr 

ymgynghoriad a gwblhawyd cyn cyflwyno’r Bil hwn yn cynnwys fawr o gyfeiriad at 

ddatganoli, yn enwedig o ran Cymru. Tynnwyd sylw at y pwynt hwn yn ein gohebiaeth 

ein hunain â'r Arglwydd Ganghellor. 

 

Gofynnodd Llywodraeth Cymru am ragor o wybodaeth o ran cynnwys arfaethedig y 

Bil. Fodd bynnag, ni chawsom weld unrhyw wybodaeth ymlaen llaw ar wahân i bum 

cymal a oedd i raddau helaeth yn ddiystyr heb inni allu gweld gweddill y Bil. 

 

Fel y gwyddoch, cyflwynwyd y Bil Hawliau yn Nhŷ’r Cyffredin ar 22 Mehefin. 

Cyhoeddwyd Datganiad Ysgrifenedig newydd gennym ar yr un diwrnod: Datganiad 

Ysgrifenedig: Mesur Hawliau Llywodraeth y DU (22 Mehefin 2022) | LLYW.CYMRU 

 

Gan fod y Bil bellach yn ein meddiant, byddwn yn archwilio’r cynnwys yn ofalus iawn. 

Bydd hyn yn ein galluogi i ystyried i ba raddau yr ystyriwyd ein pryderon, yn enwedig o 

ran datganoli. Wedi hyn, gallwn asesu effaith bosibl y cynigion hyn gan Lywodraeth y 

DU ar ein huchelgeisiau ein hunain o ran cryfhau a hyrwyddo cydraddoldeb a hawliau 

dynol yng Nghymru.   
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Er gwaethaf ein pryderon ynglŷn ag effaith y cynigion hyn gan Lywodraeth y DU, 

rydym wedi derbyn gwahoddiad gan yr Arglwydd Ganghellor i barhau mewn 

trafodaethau wrth i'r Bil Hawliau symud ymlaen drwy Senedd y DU. 

 

Mae Llywodraeth Cymru wedi bod, ac yn parhau i fod yn glir iawn: mae'r Bil Hawliau 

arfaethedig yn annerbyniol ac yn ddiangen. Rydym o’r farn mai'r ffordd orau o 

ddiogelu buddiannau pobl Cymru yw drwy gadw Deddf Hawliau Dynol 1998 ar ei ffurf 

bresennol. Byddwn yn ystyried pob cam gweithredu priodol er mwyn sicrhau nad yw 

unrhyw gynnig yn cael effaith andwyol ar gynnydd Cymru ym maes cydraddoldeb a 

hawliau dynol. Yn ddi-oed, bydd angen inni adolygu cynnwys y Bil Hawliau er mwyn 

llywio ein syniadau o ran y ffordd fwyaf priodol ymlaen. 

 
Yn gywir, 
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