
Grŵp Trawsbleidiol ar Hemoffilia a Gwaed wedi'i Heintio 
Dydd Mercher 23 Tachwedd 2016 

Ystafelloedd seminar 1 a 2 yn y Pierhead 
12:30-13:30 

 
Yn bresennol: 
Dai Lloyd AC 
Rhun ap Iorwerth AC 
Heledd Roberts (swyddfa Rhun ap Iorwerth AC) 
Hefin David AC 
Julian Purvis (swyddfa Huw Irranca-Davies AC) 
Ian Wallis 
Martin a Jane Fox 
Beverley Tumelty  
Sue Sparkes 
Diana Edwards 
Gerald Stone 
Rebecca Holland 
Kirk Ellis 
Jodie Sugar 
Craig Sugar 
Tony Summers 
Nigel Miller 
Helen Cook 
Glesni Sibley  
Sarah Jones 
Alex Sibley 
Pat Summers 
Ada Clatworthy 
Jean Thomas 
Amanda Williams 
Suzanna Crocker 
Barabara Sugar  
Kay Parfit 
Lynne Kelly 
Dorothy Woodward 
David Phillips 
Vaughan Gething AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon 
Julie Morgan AC 
Nancy Cavill (swyddfa Julie Morgan AC) 
Helen West (swyddfa Julie Morgan AC)  
Mark Isherwood AC 
Jenny Rathbone AC 
Jane Hutt AC 
 
 
 



Agor 
 
Agorwyd y grŵp trawsbleidiol gan Julie Morgan AC. Croesawodd bawb a oedd yn bresennol 
a dywedodd sut, ers y cyfarfod diwethaf, y bu rhai datblygiadau i symud ymlaen. 
 
Dywedodd Vaughan Gething AC fod Julie Morgan AC wedi bod yn ymwneud yn gyson â'r 
mater hwn.  
 
Mae Llywodraeth Cymru wedi bod yn cynnal ymgynghoriadau i weld beth y mae pobl am ei 
gael o ran lle mae pobl am weld arian yn cael ei wario; a ddylai gweddwon gael blaenoriaeth 
ar gyfer yr arian hwn? Yn y cyfamser, mae model gwario Lloegr wedi'i fabwysiadu.  
Dywedodd y byddai'n hapus i siarad â'r grŵp pan gaiff penderfyniad ei wneud yn y flwyddyn 
newydd. 
 
Yna honnodd Lynne Kelly nad yw'r ymgynghoriad yn ymestyn i deuluoedd ehangach. 
 
Honnodd Beverely Tumelty nad yw wedi cael unrhyw ddogfennau ymgynghori. Nid oedd ei 
brawd yn briod ac felly y teulu yw'r ysgutor. Er gwaethaf hyn, nid yw wedi cael unrhyw 
ddogfennau. 
 
Yna, cafwyd trafodaeth ynghylch pam nad yw Cymru wedi mabwysiadu model yr Alban? 
Mae'r clefyd yn effeithio ar lai o bobl nag yn yr Alban ac felly dylai weithio allan yn rhatach. 
 
Cafodd hyn ei ddilyn gan straeon am brofiadau cleifion. Roedd hyn yn cynnwys oedi wrth 
ddiagnosio HIV, gorfod ymladd dros y cyffuriau perthnasol, yr angen am gyfiawnder - boed 
hynny drwy ddulliau ariannol neu fel arall. Mae angen mynd i'r afael â'r ffaith bod teuluoedd 
ond yn cael £10,000 fel dibynyddion. Nodwyd angen brys am ymchwiliad. Mae angen i 
deuluoedd wybod y gwir am yr hyn ddigwyddodd. 
 
Mae 2000 o bobl wedi marw o'r clefyd hwn, ac mae 70 o'r rheini wedi bod o Gymru. 
 
Roedd consensws bod gan bob dioddefwr yr un stori. Maent wedi gorfod talu am gofnodion 
meddygol i weld a gawsant eu heintio yng Nghymru neu'n Lloegr, ac yna'n canfod bod 
cofnodion meddygol yn aml wedi'u dinistrio. 
 
Gwnaed cymhariaeth gyda Thrychineb Hillsborough. Roedd rhai a oedd yn bresennol yn y 
cyfarfod yn honni pe byddai pob un o'r dioddefwyr wedi marw ar yr un diwrnod, fel yn 
achos Hillsborough, yna byddai ymchwiliad wedi'i gynnal. Gan fod y dioddefwyr wedi marw 
dros gyfnod o nifer o flynyddoedd, mae eu sefyllfa yn cael ei anwybyddu. 
 
Codwyd y ffaith bod llawer o wleidyddion yn weddol ifanc ac nad ydynt yn gwybod am y 
sgandal. Mae angen sicrhau eu bod yn fwy ymwybodol. 
 
Roedd y teuluoedd yn honni nad ydynt yn cael mynediad at yswiriannau fel iechyd, yswiriant 
bywyd a morgeisi. 
 



Ymatebodd Vaughan Gething AC drwy ddweud nad yw'n gallu dweud y bydd yn gallu dod o 
hyd i arian ar gyfer dull yr Alban. Os nad yw teuluoedd yn cael y cymorth cywir, rhowch 
wybod iddo a bydd yn ceisio helpu.  
 
Aeth ymlaen i ddweud bod y cyhoeddiad gan Lywodraeth y DU wedi synnu Cymru a'r Alban 
ac felly eu bod wedi rhoi dulliau interim ar waith yn y cyfamser. Dywedodd y bydd yn 
ysgrifennu at Lywodraeth y DU eto ynglŷn â'r ymchwiliad arfaethedig. 
 
Dyfynnodd Lynne Kelly yr Arglwydd Prior a oedd yn honni bod Theresa May a Jeremy Hunt 
wedi dweud nad oes 'dim angen' am ymchwiliad.  
 
Yn ôl bob sôn mae Llywodraeth Cymru wedi cefnogi'r syniad o sefydlu ymchwiliad i'r 
digwyddiadau. 
 
Yna dyfynnodd Lynne Kelly yr Arglwydd Owen sy'n cefnogi ymchwiliad gan ei fod yn credu 
bod angen dysgu gwersi ar gyfer y dyfodol. 
 
Roedd Vaughan Gething AC yn annog teuluoedd i ysgrifennu ato ynghylch arferion 
annerbyniol o ran triniaeth mewn ysbytai. Bydd Julie Morgan AC yn gyfrifol am gasglu'r 
wybodaeth hon. 
 
Atos a Capita yw gweinyddwyr y cynllun. Cwestiynau am faint a gaiff ei wario ar drafodion 
gweinyddol. 
 
Yna soniwyd am geisiadau am y Taliad Annibyniaeth Personol.  Mae ymgeiswyr yn gorfod 
mynd drwy asesiad hirfaith. Bydd Llywodraeth Cymru yn cyflwyno sylwadau i Lywodraeth y 
DU ynghylch y mater hwn. 
 
Nid yw gwarantau o daliadau yn cael eu cymryd i ystyriaeth o ran y budd-dal. Nid ydynt i fod 
yn seiliedig ar brawf modd. 
 
Gwnaeth Rhun ap Iorwerth AC y pwynt bod yn rhaid inni ganolbwyntio ar yr hyn y gall 
Llywodraeth Cymru ei wneud ar gyfer y teuluoedd. Y mater allweddol yw cyfiawnder ac nid 
cyllidebau'r GIG. 
 
Honnodd Mark Isherwood AC fod y Taliad yn eithrio cyflyrau gydol oes ar amodau 
awtomatig. 
 
Diwedd 
 
Yna, caeodd Julie Morgan AC y trafodion. Diolchodd i'r dioddefwyr am eu straeon a nododd 
angerdd ar y cyd y grwpiau dros gyfiawnder a sefydlu ymchwiliad. 


