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Annwyl Elin, 
 
Fe wnaethom ysgrifennu atoch ar 1 Gorffennaf, ynglŷn â'r Bil Bil Hawliau (y Bil) a 
gyflwynwyd yn Nhŷ'r Cyffredin ar 22 Mehefin, i egluro ein bod yn disgwyl gosod 
Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer y Bil hwn, ond y byddai hyn y tu allan i'r 
dyddiad cau arferol o ddwy wythnos o dan Reol Sefydlog 29. 
 
Fe wnaethom ysgrifennu atoch eto ar 31 Awst i egluro’r oedi pellach o ran gosod y 
Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol hwn, yn gysylltiedig â chymhlethdod y Bil ac 
ansicrwydd am fwriad ac amserlen Llywodraeth y DU.  Nodwyd bryd hynny bod Ail 
Ddarlleniad y Bil yn Nhŷ’r Cyffredin wedi ei drefnu ar gyfer 12 Medi. 
 
Yn dilyn penodi Prif Weinidog newydd i’r DU, fodd bynnag, penderfynodd Llywodraeth y DU 
i beidio cynnal yr Ail Ddarlleniad ym mis Medi. Yn ogystal â hynny, cafwyd arwyddion cryf gan 
Lywodraeth y DU na fydd yn symud ymlaen gyda’r Bil hwn ar ei ffurf gyfredol.  Mae’n aneglur  
ar hyn o bryd a fydd newidiadau’n cael eu gwneud i’r Bil fel y’i cyflwynwyd, neu a fydd y Bil 
yn cael ei dynnu’n ôl. 
 
Rydym yn aros am eglurhad gan y Weinyddiaeth Gyfiawnder, ond nid ydym yn disgwyl yr 
eglurhad hwnnw yn y dyfodol agos. O ganlyniad i hynny, oherwydd yr ansicrwydd hwn am 
fwriad Llywodraeth y DU, nid yw’n ymddangos yn synhwyrol i symud ymlaen â’r 
Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar hyn o bryd. Byddai gwneud hynny’n golygu gofyn 
i’r Senedd dreulio amser yn ystyried cynnig deddfwriaethol nad yw’n cael ei symud ymlaen ar 
hyn o bryd, ac sydd mewn perygl o gael ei dynnu’n ôl neu ei ddisodli gan gynnig amgen yn 
fuan. 
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Byddwn yn ysgrifennu atoch eto pan fydd y sefyllfa yn fwy eglur, ond rydym yn rhoi’r 
wybodaeth ddiweddaraf hon ichi yn y cyfamser, gan ei bod yn bosibl y bydd oedi sylweddol.  
 
Fel yn achos y llythyrau blaenorol y cyfeirir atynt uchod, rydym yn anfon copi o'r llythyr hwn 
at Brif Weinidog Cymru; y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a'r Trefnydd; 
Cadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol; Cadeirydd y Pwyllgor 
Deddfwriaeth, Cyfiawnder a'r Cyfansoddiad; a Chadeirydd y Grŵp Trawsbleidiol ar Hawliau 
Dynol. 
 
Yn gywir, 
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