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29 Mawrth 2018 
  
Annwyl Simon, 
 
Ysgrifennaf mewn ymateb i'r cwestiwn a godwyd gennych yn ystod Cwestiynau Busnes 6 
Mawrth, ynghylch rhesymau Llywodraeth Cymru dros ymgynghori ar ddarpariaeth terfynu 
beichiogrwydd i fenywod o Ogledd Iwerddon.  
 
Er bod gen i rywfaint o gydymdeimlad â'r pwyntiau a godwyd gennych ynghylch cynnal 
ymgynghoriad, byddai modd dadlau bod Canllawiau Ymgynghori Llywodraeth Cymru ei hun 
i'w staff yn creu disgwyliad teg y bydd newidiadau polisi yn seiliedig ar ymgynghoriad â 
rhanddeiliaid perthnasol ac, yn yr achos hwn, cefais fy mherswadio mai dyma fyddai’n 
briodol. 
 
Fel rheol, bydd newidiadau polisi yn destun ymgynghoriad 12 wythnos. Fodd bynnag, 
cytunais fod cyfnod byrrach yn ddigonol i ganiatáu ymgynghoriad teg, effeithiol ac ystyrlon 
â'r rhanddeiliaid perthnasol. Daeth dros 800 o ymatebion i law, ac rwy'n fodlon i’r cyfnod 
byrrach fod yn briodol i gael adborth addas. 
 
Nid oeddem yn ymgynghori ynghylch y seiliau dros ddarparu erthyliad, sydd wedi'u 
rhagnodi gan Ddeddf Erthylu 1967, nac yn ymgynghori ynghylch erthylu fel egwyddor. Yn 
hytrach, roeddem yn ymgynghori ynghylch cynnig penodol i ganiatáu i fyrddau iechyd lleol 
ddarparu erthyliadau i grŵp cyfyngedig o bobl nad ydynt fel rheol yn byw yn yr ardal.  
 
Mae hyn yn codi materion ymarferol ynghylch mynediad, gofal a chefnogaeth, a materion 
eraill lle byddai'n ddefnyddiol clywed sylwadau'r rhai sy'n cael eu heffeithio (hynny yw y rhai 
sy'n darparu'r gwasanaethau, y rhai fyddai'n defnyddio’r gwasanaethau, a'r rhai sy'n eu 
cefnogi). 
 
 
 
 
 

mailto:Gohebiaeth.Vaughan.Gething@llyw.cymru
mailto:Correspondence.Vaughan.Gething@gov.wales


Gobeithio y bydd yr wybodaeth hon o gymorth i chi. 
 
Yn gywir,  

 
Vaughan Gething AC/AM 
Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol 
Cabinet Secretary for Health and Social Services 
 


