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Annwyl David  
 
 
Diolch ichi am eich e-bost dyddiedig 17 Mai ynghylch cynnal Sesiynau Addoli Crefyddol. 
 
Mae Llywodraeth Cymru wedi ystyried amrywiaeth o faterion ynghylch yr hawliau sy'n cael 
eu diogelu o dan Ddeddf Hawliau Dynol 1998, deddfwriaeth ar gydraddoldeb a 
Chonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn.  Mae'r materion hynny'n rhai 
cymhleth, ac felly am y rheswm hwnnw rydym wedi cymryd cryn amser i'w hystyried yn 
fanwl. Rydym yn cydnabod bod y broses hon eisoes yn cymryd amser hir.  Fodd bynnag, 
mae'n bwysig ein bod yn cymryd gofal mawr i sicrhau ein bod yn llwyddo i gyflawni'r 
cydbwysedd iawn rhwng y buddiannau hynny sy'n cystadlu â'i gilydd yn y maes hwn. Mae'r 
broses honno'n mynd rhagddi o hyd, ond mae ar fin cael ei chwblhau. Yn anffodus, hyd nes 
i'r broses honno gael ei chwblhau yn llwyr, ni fyddai'n briodol imi wneud unrhyw sylwadau 
pellach eto yn y cam hwn o'r broses.  
 
Ni allaf roi ateb pendant ynglŷn â phryd y byddaf yn gallu rhoi ymateb o sylwedd i'r Pwyllgor. 
Fodd bynnag, rwy'n cydnabod pwysigrwydd y gwaith hwn, ac am y rheswm hwnnw mae fy 
swyddogion yn cymryd yr amser sydd ei angen i sicrhau ein bod yn cael y cyngor iawn. 
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Gobeithiaf fod y llythyr hwn yn egluro'r sefyllfa bresennol ac yn eich sicrhau fy mod yn 
ystyried y materion yr ydych wedi'u codi yn fanwl. 
 
 
Yn gywir  
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