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Dechreuodd Julie drwy groesawu pawb i gyfarfod cyntaf y Grŵp Trawsbleidiol 

ers y cyhoeddiad ar 11 Gorffennaf 2017 am lansio ymchwiliad i waed wedi’i 

heintio gan y Prif Weinidog. Bu rhai gwelliannau o ran taliadau i gleifion yr 

effeithiwyd arnynt a’u teuluoedd, a bydd y cynllun newydd yn cael ei weinyddu 



gan Ymddiriedolaeth GIG Felindre. Mae Cymru wedi chwarae rhan bwysig, yn 

enwedig Lynne Kelly, sydd wedi gweithio'n ddiflino.  Os yw pobl yn gweithio 

am gyfnod digon hir ac yn ymrwymo i achos, gellir cyflawni pethau. Mae 

teimlad o golled, wrth gwrs, gan fod cynifer o bobl wedi marw yn ystod yr 

ymgyrch hir i sicrhau y caiff ymchwiliad ei gynnal. 

 

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol: Enwebwyd Julie yn gadeirydd y Grŵp 

Trawsbleidiol, ac enwebwyd Lynne Kelly yn ysgrifennydd. 

 

Rhoddodd Lynne drosolwg cryno o'r ymgyrch am ymchwiliad. Dechreuodd yr 

ymgyrch ym 1980 a Hemoffilia Cymru sydd wedi’i harwain. Mae llawer o’r 

aelodau gwreiddiol bellach wedi marw. Nid ydym eisiau ymchwiliad arall fel yr 

ymchwiliad Archer gynt, lle’r oedd yr Adran Iechyd yn gwrthod cymryd rhan. 

Rhaid i bob claf a theulu gael gwybod y gwir. 

 

Cafwyd trafodaeth gydag aelodau'r grŵp wedyn: 

 

Mae angen i bawb yng Nghymru yr effeithir arnynt gan waed wedi’i heintio 

anelu at yr un nod. Mae’n bwysig bod â llais cryf mewn unrhyw ymchwiliad.  

Mae'n hanfodol ein bod yn cael yr amserlen ar gyfer yr ymchwiliad. Mae 

cleifion a theuluoedd eisoes wedi gorfod aros 30 mlynedd am y cyhoeddiad 

hwn ac mae angen iddynt sicrhau y byddant yn cael yr atebion i'r hyn a aeth o'i 

le. 

 

Mae Mike Imperato (Cyfreithiwr o gwmni Watkins a Gunn) wedi cyfarfod â 

llawer o deuluoedd i glywed eu straeon. Ysgrifennodd y Cyfreithwyr at Jeremy 

Hunt i herio'r penderfyniad i beidio â chynnal ymchwiliad, a rhoddasant 14 

diwrnod iddynt alw am ymchwiliad neu byddai adolygiad barnwrol llawn yn 

cael ei gynnal. Cyhoeddwyd yr ymchwiliad ar y 14eg diwrnod. 

 

Cytunwyd y dylai'r Grŵp Trawsbleidiol gael cais i roi tystiolaeth ac i gyfrannu at 

yr ymchwiliad. 

 

Yn 2015 nododd David Cameron ei ymddiheuriad personol a £125 miliwn tuag 

at y sgandal cyhoeddus hwn. Rhoddodd  Tŷ'r Cyffredin ymddiheuriad hefyd, 

ond ni alwodd ef na David Cameron am ymchwiliad cyhoeddus. Roedd y ddau 

yn ymateb i ymchwiliad yr Alban. 



 

Gallai'r ymchwiliad ledled y DU gymryd blynyddoedd. Mae miloedd o 

gofnodion i fynd drwyddynt, a rhaid sicrhau y caiff y gwaith ei gyflawni’n iawn. 

 

Mae Mike Imperato yn bwriadu ysgrifennu at yr Adran Iechyd i ddweud na 

fydd yn rhoi'r gorau i'r frwydr gyfreithiol nes byddwn yn gwybod pa fath o 

ymchwiliad ydyw, a’r holl fanylion amdano. 

 

Galwodd Mike Imperato ar aelodau'r Grŵp Trawsbleidiol i ysgrifennu ato os 

hoffent i’w gwmni gymryd eu hachos a’u cynrychioli yn yr ymchwiliad. 

 

Mae angen i bawb barhau i bwyso ar yr awdurdodau ac mae angen i'r 

ymchwiliad ddechrau yn 2017. 

 

Roedd pryderon ynghylch pwy sy'n penderfynu pwy fydd cadeirydd yr 

ymchwiliad. Ai’r Prif Weinidog, y llywodraeth neu'r Adran Iechyd. Gellir 

cyflwyno heriau cyfreithiol os oes arwydd o ragfarn, neu os gwneir 

penderfyniadau anghywir. 

 

O dan Ddeddf Ymchwiliadau 2005, gall ymchwiliad gael ei gadeirio gan 1 

person neu gan banel o arbenigwyr ac yn y blaen. Cytunodd y Grŵp y dylai’r 

cadeirydd fod yn farnwr yr Uchel Lys neu’n rhywun uwch. 

 

Siaradodd y Grŵp am fformat ymchwiliad Hillsborough. Yn gyntaf cafwyd panel 

a oedd yn edrych ar yr holl dystiolaeth a’r dogfennau a’u harweiniodd i 

benderfynu bod angen ymchwiliad llawn. 

 

Mae'n bwysig bod pawb yr effeithir arnynt yn cael rhyw fath o gynrychiolaeth 

gyfreithiol a all weithredu ar eu rhan a'u cefnogi yn yr ymchwiliad. 

 

Trafodwyd cysylltiad Hemoffilia Cymru gyda Watkins & Gunn. Hwn oedd yr 

unig gwmni a gytunodd i siarad â Lynne ac eraill yn Hemoffilia Cymru. Cyfarfu 

Mike Imperato o Watkins & Gunn gyda Haemoffilia Cymru a chytunwyd y 

byddai'n cefnogi'r ymgyrch am ymchwiliad. Yna, ysgrifennodd at Lywodraeth y 

DU i ofyn am ymchwiliad. Mae rhai pobl yr effeithir arnynt wedi cael cwmnïau 

cyfreithiol eraill a fyddai'n hoffi eu cynrychioli nhw yn cysylltu â hwy, ac yn rhoi 



28 diwrnod i ymateb. Trafodwyd y byddai’n well pe bai pawb yn cael eu 

cynrychioli gan Watkins & Gunn, fel bod pawb yn unedig o dan un cwmni. 

 

Gall yr ymchwiliad ddod o hyd i achosion o fethiant a gwneud argymhellion.  

Bydd yn edrych ar rôl cwmnïau fferyllol, y gwasanaeth gwaed, yr Adran Iechyd. 

 

Gofynnwyd i rai pobl yr effeithir arnynt lofnodi ymwadiad am daliadau / 

achosion HIV. Mae cleifion yn cael eu rhoi o dan bwysau i lofnodi ymwadiad yn 

erbyn cymryd camau cyfreithiol yn erbyn y llywodraeth. 

 

Dywedodd Andy Burnham, pan oedd yn Aelod Seneddol, fod cofnodion 

meddygol wedi cael eu newid i guddio beth oedd yn digwydd.   

 

Beth ddylai’r ymchwiliad ei gwmpasu? 

 Mae'r llywodraeth yn gwybod y peryglon 

 Roedd pobl yn cael eu profi am heintiau, ond yna, nid oeddent yn cael 

gwybod eu bod wedi’u heintio 

 Rôl y cwmnïau fferyllol, y gwasanaeth gwaed, yr Adran Iechyd 

 Oedi wrth roi gwybod i bobl eu bod wedi’u heintio - gallent fod wedi 

trosglwyddo Hep C, HIV heb wybod hynny 

 Ni ofynnwyd i deuluoedd cleifion a fyddai modd iddynt roi gwaed yn 

hytrach na chael gwaed dienw 

 Pam y rhoddwyd gwaed wedi’i heintio i gynifer o bobl? Effeithiwyd ar 

ddynion, menywod, a phlant fel ei gilydd. 

 Colin – bachgen bach 2 flwydd oed a gafodd waed wedi’i heintio. Bu 

farw pan oedd yn 7 mlwydd oed. Pam nad oedd cwest i'w farwolaeth? 

 Meddygon yn dweud wrth deuluoedd am beidio â dweud wrth y cleifion 

eu bod wedi cael gwaed wedi’i heintio. 

 Pryderon penodol o ran Cymru - Gwasanaeth Gwaed Cymru 

 Pam y cyhoeddodd y Gymdeithas Haemoffilia ymddiheuriad? 

 

Pan fydd cadeirydd yr ymchwiliad yn cydnabod y bydd yr arian cyfranogwyr 

craidd ar gael i dalu costau cyfreithiol - mae angen i Haemoffilia Cymru a'r 

Grŵp Trawsbleidiol fod yn gyfranogwyr craidd. 

 



Dylai aelodau'r grŵp ddechrau cael cofnodion meddygol a gwybodaeth yn 

barod, i wneud yn siŵr bod ganddynt bopeth wedi’i baratoi ar gyfer yr 

ymchwiliad. 

 

Trafodwyd materion yn ymwneud â thystysgrifau marwolaeth.  Nid yw llawer o 

deuluoedd a oedd am gael Hepatitis C neu HIV ar dystysgrif marwolaeth.  Nid 

yw dioddefwyr yn cael y gwir achos marwolaeth ar dystysgrifau. 

 

Alcoholiaeth oedd y rheswm a roddwyd gan feddygon am lawer o symptomau 

gwaed wedi’i heintio.   

 

Prosiect yn y Llyfrgell Brydeinig – ‘HIV a'r teulu'.  Mae yno recordiadau o 

gyfweliadau gyda 30 o weddwon yr effeithiwyd arnynt gan HIV. 

 

Mae'r taliadau y mae teuluoedd wedi’u cael wedi bod yn warthus. 

 

Mae Cymru ar y blaen o ran y cyffuriau i achub bywyd sydd ar gael i gleifion 

Hepatitis C.  Rydym ar y trywydd iawn i ddileu'r clefyd.  Mae Lloegr ar ei hôl hi. 

 

Bydd Lynne a Hemoffilia Cymru yn casglu syniadau o ran y pethau y dylid eu 

cynnwys yn yr ymchwiliad. 

 

Mae'n bwysig bod yr ymchwiliad yn gwbl annibynnol.  Ni ddylai staff meddygol 

fod yn aelodau o’r panel gan y gallent ddylanwadu ar aelodau eraill y panel 

drwy ddweud 'hon oedd y driniaeth orau ar y pryd ...' ac ati. 

 

Credir bod cleifion ym Mhrydain wedi cael gwaed o’r Unol Daleithiau 

oherwydd eu bod yn meddwl ei fod yn fwy diogel gan ei fod wedi’i gynhesu i 

dymheredd uwch.  Y gwir yw mai hwn oedd y gwaed gwaethaf y gallai cleifion 

fod wedi’i gael. 

 

Trafodwyd rôl cymdeithas Hemoffilia yr Alban a Hemoffilia Gogledd Iwerddon.  

Nid yw llywodraeth yr Alban yn gofyn am gynnal ymchwiliad cyhoeddus, ond 

byddai eisiau cymryd rhan. Byddant yn darparu pob tystiolaeth a gafwyd yn sgîl 

Ymchwiliad Penrose. 

 



Daethpwyd â’r cyfarfod i ben a diolchodd Lynne i bawb am ddod ac am eu 

cyfraniadau. 

 


