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05 Gorffennaf 2022 
Annwyl Catherine 
 
Diolch am eich llythyr ar 28 Mehefin ynghylch dirymu Roe yn erbyn Wade yn Unol Daleithiau 
America. 
 
Rwy’n llwyr gefnogi’r datganiad a wnaed gan y Prif Weinidog ar 24 Mehefin. Mae hon yn 
rheithfarn dorcalonnus sy’n peryglu hawliau dynol sylfaenol menywod ledled yr Unol 
Daleithiau. Nid arf gwleidyddol yw hawl menyw i ddewis. Nid yw cynnydd fyth yn anorfod; 
rhaid inni i gyd sefyll gyda’n gilydd i gefnogi hawliau menywod ym mhob man. 
 
Mae Llywodraeth Cymru yn ystyried erthylu yn rhan gynhenid o ofal iechyd. Cyflwynwyd 
trefniadau dros dro gan Lywodraeth Cymru yn ystod y pandemig covid a oedd yn caniatáu i 
fenywod gymryd y ddwy bilsen erthylu gartref, yn hytrach na mewn clinig. Mae’n bosibl eich 
bod yn ymwybodol bod y trefniadau hyn wedi’u cyflwyno’n barhaol yn ddiweddar. Mae hyn yn 
helpu i leihau amseroedd aros gan ganiatáu ar gyfer triniaeth gynharach a mwy diogel i 
fenywod sy’n defnyddio’r gwasanaeth.  
 
Mae ein Rhaglen Lywodraethu yn cynnwys ymrwymiad i wneud Cymru y lle mwyaf diogel yn 
Ewrop i fod yn fenyw. Rhaid i hyn gynnwys mynediad at wasanaethau clinigol. Yn ddiweddar, 
gofynnodd swyddogion iechyd i’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (GIG) a Gwasanaeth Cynghori 
ar Feichiogrwydd Prydain (BPAS) a oedd unrhyw achosion o aflonyddu y tu allan i glinigau 
erthylu yng Nghymru ar hyn o bryd. Rydym wedi gweld problemau o’r fath yn y gorffennol, 
ond mae’n ymddangos fod pethau wedi newid erbyn hyn ac ni chodwyd unrhyw bryderon 
penodol. 
 
O ran defnyddio pwerau deddfwriaethol mewn perthynas â materion gorchmynion 
cyhoeddus, Llywodraeth y DU sy’n gyfrifol am y mater hwn. Er hynny, mae erthylu yn hawl 
gofal iechyd gyfreithiol yng Nghymru a rhaid parchu hawl y fenyw i ddewis, heb unrhyw 
aflonyddu, erlid na gwahaniaethu. 
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Byddaf hefyd yn ysgrifennu at Ysgrifennydd Gwladol Gogledd Iwerddon i ddangos cefnogaeth 
dros roi gwasanaeth erthylu ar waith ar frys yng Ngogledd Iwerddon, ac i ofyn pa gynnydd 
sydd wedi’i wneud ers ei ddatganiad ar 19 Mai yn addo camau gweithredu cyflym.  
 
Diolch am eich ymdrechion i gefnogi hawliau atgenhedlu menywod. Gyda’n gilydd, gallwn 
wneud gwahaniaeth cadarnhaol i bobl Cymru, gan osod esiampl i wledydd lle mae cynnydd 
yn y maes hwn wedi arafu neu, yn waeth, wedi’i ddadwneud. 
 
Yn gywir 
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