
Y Grŵp Trawsbleidiol ar Hemoffilia a Gwaed wedi'i Heintio: 

Dydd Mercher 27 Medi 2017 

12.30 - 2pm: 

Ystafell Gynadledda A - Tŷ Hywel 

 

Yn bresennol: 

Julie Morgan AC 

Helen West (swyddfa Julie Morgan AC) 

Nancy Cavill (swyddfa Julie Morgan AC) 

Jillian Purvis (swyddfa Huw Irranca-Davies AC) 

Rhun ap Iorwerth AC 

Heledd Roberts (swyddfa Rhun ap Iorwerth AC) 

Hefin David AC 

David Rees AC 

Angharad Thomas (swyddfa David Rees AC) 

Mark Isherwood AC 

Mark Major (swyddfa Caroline Jones AC) 

Mike Hedges AC 

Lynne Kelly, Hemoffilia Cymru 

Mike Imperato, Watkins & Gunn 

David Farrugia 

Mike O'Driscoll 

Martin Price 

Christine Fox 

Martin Fox 

Christine Williams  

David Thomas 

Tony Summers 

Pat Summers 

Gerald Stone 

Barbara Sugar 

Jodie Sugar 

Janet Morgan 

Jason Williams 

Mike O'Driscoll  

Toni Olszewski  

Helen Cook 

Margaret Sugar   

  

Ymddiheuriadau 

Sue Sparkes 

Neil McEvoy AC 



Mick Antoniw AC 

Angela Burns AC 

Dai Lloyd AC 

 

 

Dechreuodd Julie trwy groesawu pawb i gyfarfod y Grŵp Trawsbleidiol.  Mae'r 

cyfarfod yn amserol oherwydd y cyhoeddiad ddydd Mawrth 26 Medi bod rhai o 

ddioddefwyr y sgandal gwaed wedi'i heintio wedi ennill dyfarniad gan ganiatáu 

iddynt lansio achos Uchel Lys i ofyn am iawndal.  Gofynnodd Julie i Lynne Kelly 

roi’r wybodaeth ddiweddaraf i'r grŵp. 

 

Lynne 

- Ar ôl ymgynghori a chael cyngor cyfreithiol, penderfynwyd fod angen 

ymgysylltu â'r Adran Iechyd nes bod barnwr yn cael ei benodi'n gadeirydd yr 

ymchwiliad. 

- Yn Lloegr, bu protest fawr yn erbyn unrhyw gyfranogiad gan yr Adran Iechyd 

yn yr ymchwiliad.  Rydym ni’n credu y gallai peidio â'u cynnwys achosi oedi 

gyda’r ymchwiliad. 

- Mae’r Grŵp Seneddol Hollbleidiol ar Hemoffilia a Gwaed wedi’i Heintio yn 

San Steffan yn bwriadu anfon llythyr at y Prif Weinidog yn ffafrio panel nad 

yw’n cael ei arwain gan farnwr ar gyfer yr ymchwiliad. Anfonwyd y llythyr 

hwn at Hemoffilia Cymru a'r holl Aelodau Seneddol sy'n aelodau o'r Grŵp 

Seneddol Hollbleidiol. Nid dyma yw barn pobl Cymru yn bendant. 

 

Mike Imperato 

- Mae’n credu y dylai'r panel gynnwys barnwr (a fydd yn gadeirydd) a dau 

weithiwr meddygol proffesiynol.  Byddai hyn yn sicrhau'r gorau o'r ddau fyd.  

Mae cwmnïau cyfreithwyr eraill hefyd wedi dweud mai dyma'r trefniant a 

ffefrir ganddynt hwy.  Roedd yn syndod mawr i glywed nad oedd y Grŵp 

Seneddol Hollbleidiol am gael ymchwiliad dan arweiniad barnwr. 

 

Lynne 

- Roedd y llythyr drafft gan Diana Johnson AS at Theresa May yn dweud nad 

oedd y Grŵp Seneddol Hollbleidiol yn argyhoeddedig ynghylch ymchwiliad 

dan arweiniad barnwr.  Mae safbwynt y Gymdeithas Hemoffilia yn parhau i 

fod yn aneglur, nid oedd consensws ar bwy fyddai'n cadeirio'r Ymchwiliad  

yng nghyfarfod Esgob Lerpwl gyda phobl a effeithiwyd nac yng nghyfarfod y 

Grŵp Seneddol Hollbleidiol ar 13 Medi. 

 

Julie 

- Gallai'r gwahanol safbwyntiau hyn achosi problemau gan y bydd hwn yn 

ymchwiliad y DU gyfan.  Mae angen inni i gyd fod o’r un farn i gael atebion i 



ddioddefwyr.  Pan aeth i gyfarfod y Grŵp Seneddol Hollbleidiol yn San 

Steffan ar 6  Gorffennaf, roedd yn amlwg iawn bod y grŵp yn cael ei arwain 

gan wleidyddion, o’i gymharu â Chymru lle mae'r Grŵp Trawsbleidiol yn cael 

ei arwain gan y cleifion. 

 

Mike 

- Mae'n bwysig gofyn i ddioddefwyr a'u teuluoedd gysylltu â'u Haelodau 

Seneddol, a ddylai wedyn ysgrifennu at y Grŵp Seneddol Hollbleidiol i fynegi 

eu barn ar yr ymchwiliad dan arweiniad barnwr.  Mae'n bwysig bod Aelodau 

Seneddol yn ysgrifennu i wrthwynebu llythyr y Grŵp Seneddol Hollbleidiol at 

y Prif Weinidog yn hytrach na dim ond peidio ei gefnogi. 

 

 

 

Lynne 

- Mae Margaret Ritchie (cyn Aelod Seneddol yng Ngogledd Iwerddon) wedi 

dweud ei bod yn fodlon cyfarfod Lynne a Julie i drafod y sefyllfa yng 

Ngogledd Iwerddon.  Ymddengys nad oes unrhyw gynrychiolaeth ar gyfer 

dioddefwyr yng Ngogledd Iwerddon.  Mae Hemoffilia yr Alban yn gweithio yn 

yr un mod â Hemoffilia Cymru. 

- Nid yw'r Grŵp Seneddol Hollbleidiol yn San Steffan yn hysbysebu ei 

gyfarfodydd nac yn annog cleifion i gysylltu ag Aelodau Seneddol i’w hannog 

i fynd i’r cyfarfodydd.  Y gwrthwyneb llwyr i’r hyn sy’n digwydd gyda’r Grŵp 

Trawsbleidiol yng Nghymru.  

 

Julie 

- Bydd yn ysgrifennu llythyr at gadeirydd y Grŵp Seneddol Hollbleidiol, 

Aelodau Seneddol Cymru ac Aelodau'r Cynulliad ac yn gofyn iddynt gysylltu â 

Diana Johnson a Syr Peter Bottomley, cyd-gadeiryddion y Grŵp Seneddol 

Hollbleidiol  yn cefnogi ymchwiliad cyhoeddus dan arweiniad Barnwr. 

- Mae'n hynod bwysig ei fod yn ymchwiliad dan arweiniad barnwr - bydd yn 

rhaid dangos yr holl dystiolaeth a bydd tystion yn gorfod rhoi tystiolaeth. 

 

Lynne 

- Mae hemoffilia Cymru mor fach fel y gallai fynd ar goll ymhlith y grwpiau 

mwy sy'n cynrychioli dioddefwyr.  Dyna pam ei bod mor bwysig siarad fel un 

ac mor uchel â phosibl. 

 

Mike 

- Mae'n hanfodol nad yw Cymru yn hollti fel Lloegr gan y bydd gennym hyd yn 

oed lai o lais.  

 



Lynne 

- Y Sefyllfa yn yr Alban.  Maent yn argymell panel gyda gweithwyr meddygol 

proffesiynol ond dim sôn am farnwr.  

- Os bydd yr Adran Iechyd yn clywed am unrhyw ffracsiynau sy'n codi ymhlith 

sefydliadau cynrychioliadol, byddant yn gallu dod o hyd i ffordd o sefydlu 

ymchwiliad dull 'Archer' a pharhau i’w oedi.   

- Barnwr yw'r unig berson a fyddai'n cael atebion boddhaol i ddioddefwyr a'u 

teuluoedd. 

Mike 

- Rydym eisoes wedi colli dau fis gan i ddyddiad cau’r ymgynghoriad gael ei 

wthio’n ôl o 18 Awst i 18 Hydref.  Ni fydd dim yn digwydd tan fis Tachwedd 

neu fis Rhagfyr.   

- Ni ellir penodi cadeirydd tan ar ôl dyddiad cau’r ymgynghoriad, sef 18 Hydref 

 

Lynne 

- Ni fydd yr Adran Iechyd yn cymryd rhan nes bod cadeirydd yn cael ei benodi.  

Mae Lloegr wedi goruwchreoli Cymru ar hyn. 

 

Mike 

- Pennir telerau'r ymchwiliad gan y cadeirydd, y llywodraeth ac ati. Mae modd 

herio'r barnwr drwy ddyfarniad Uchel Lys os nad ydym yn cytuno ag unrhyw 

rai o'i benderfyniadau. 

 

Lynne 

- Mae Collins Law wedi dweud na fyddant yn cymeradwyo cyfraniad yr Adran 

Iechyd o gwbl. Cefnogir hyn gan y Gymdeithas Hemoffilia a'r grwpiau 

ymgyrchu yn Lloegr. 

 

Julie 

- Bydd yr ymchwiliad yn sicr yn digwydd ond bydd yn cymryd amser a bydd 

newidiadau ar hyd y ffordd. 

 

Lynne 

- Ysgrifennodd Vaughan Gething at yr holl fuddiolwyr i ddangos ei gefnogaeth 

i'r ymchwiliad ar ôl gwrando ar farn cleifion yng Nghymru.  Bydd aelodau'r 

grŵp wedi cael y llythyr hwn. 

- Yn dilyn cwestiwn gan Tony Olszweski, eglurodd Lynne fod David Cameron 

wedi ymddiheuro i gleifion yn 2015 ac wedi dyrannu swm o arian i'w 

ddefnyddio fel taliadau.  Wedyn, canfuwyd mai dim ond ar gyfer dioddefwyr 

yn Lloegr y byddai'r arian hwn a bod yn rhaid i'r pwerau datganoledig drefnu 

eu cynllun talu eu hunain. 



- Mae Stephen Kinnock a llawer o Aelodau Seneddol o Gymru yn rhan o hyn ac 

yn cefnogi Hemoffilia Cymru. Awgrymodd David Rees AC ein bod yn gofyn i 

Aelodau Seneddol Cymru wrthwynebu'r llythyr gan y Grŵp Seneddol 

Hollbleidiol yn hytrach na dweud na fyddant yn ei lofnodi. 

 

Julie 

- Diolch i bawb am y drafodaeth ar yr ymchwiliad.  Gwahodd sylwadau ar y 

newyddion a dorrodd ddoe am yr achos llys. 

 

 

 

Mike  

- Nid yw'r dyfarniad hwn yn golygu y bydd yr holl ddioddefwyr yn cael sieciau 

am iawndal yn dod drwy'r drws. 

- Aeth cyfreithiwr yn Llundain at farnwr i ddweud bod grŵp o 500 o 

ddioddefwyr am fynd â’r llywodraeth i gyfraith ynglŷn â’r ymchwiliad i waed 

wedi'i heintio.  Dywedodd y barnwr fod hyn yn rhywbeth y gallent ei wneud. 

- Rhoddir cyfle i bobl gyflwyno eu henwau ar gyfer yr ymgyfreitha hwn. 

- Mae ganddo ffeil yn ei swyddfa gydag enwau pobl a fydd yn cael eu cofrestru 

yn yr ymgyfreitha grŵp.   

- Mae llawer o rwystrau i’w goresgyn. 

- Diben hyn yw dad-wneud y cytundeb a lofnodwyd gan ddioddefwyr HIV yn 

1991 i ildio unrhyw gamau cyfreithiol yn erbyn y llywodraeth. 

- Tacteg i roi pwysau i gynnwys iawndal yng nghylch gorchwyl yr ymchwiliad 

yw hyn.  Os bydd iawndal yn y cylch gorchwyl, bydd yr achos llys yn cael ei 

roi o’r neilltu.  Os na fydd iawndal yn cael ei gynnwys, bydd yr achos llys yn 

parhau. 

- Bydd yn anfon llythyr arall at y bobl sydd wedi cofrestru gyda'i gwmni i ofyn 

iddynt gysylltu. 

- Mae'n well i bawb gael eu cynrychioli gan Mike a Hemoffilia Cymru.  Mae 

angen i bobl Cymru fod o dan yr un ymbarél.  Mae Watkins & Gunn yn 

gweithio gyda Collins & Co yn Llundain.  Mae Watkins & Gunn yn gofalu am 

ddioddefwyr o Gymru. 

 

Lynne 

- Mae dioddefwyr yn yr Alban yn defnyddio cyfreithwyr a fu’n eu cynrychioli 

yn ymchwiliad Penrose.  Mae ganddynt eisoes lawer o wybodaeth y gallant ei 

defnyddio ar gyfer yr ymchwiliad hwn. 

- Mae tua pedwar o bobl o Gymru wedi cofrestru gyda Collins & Co yn 

Llundain.  Ni fydd yn broblem fawr.  Mae angen sicrhau nad yw Lloegr yn 

cymryd rheolaeth dros ddioddefwyr o Gymru gan y byddwn yn cael ein gadael 

ar ôl. 



 

Mike 

- Yn dilyn cwestiynau ynglŷn â phenodi barnwr i'r ymchwiliad, eglurodd Mike y 

bydd un ochr yn cael ei beirniadu cyn gynted ag y bydd yn enwi barnwr gan na 

fydd yr ochr arall yn dymuno ei gael.  Os penodir barnwr nad yw'n addas, 

byddwn yn cael gwared arno ac fe gaiff un arall ei benodi yn ei le. 

 

Lynne 

- O dan ymchwiliad Penrose, penodwyd barnwr ac ni chysylltodd neb ag ef  

mewn dwy flynedd.  Golygai hyn fod y barnwr yn gweithio ar ei ben ei hun yn 

ystod y cyfnod hwn.  Nid oedd unrhyw heriau na mewnbwn o'r tu allan. 

 

Mike 

- Mae angen gwneud Julie (y Grŵp Trawsbleidiol) a Lynne (Hemoffilia Cymru) 

yn gyfranogwyr craidd fel bod eu ffioedd cyfreithiol hwy a'u haelodau yn cael 

eu talu. 

- Mae angen i bobl gysylltu ag ef i ddweud eu bod am gael y wybodaeth 

ddiweddaraf am ymgyfreitha'r grŵp. 

- Yn dilyn cwestiynau ynglŷn â chost Mike yn eu cynrychioli, dywedodd Mike 

na fyddai unrhyw ffi i’w dalu os na fyddai’r ymgyfreitha grŵp yn 

llwyddiannus ('no win, no fee') a bod angen i bobl gymryd yswiriant 'Ar ôl y 

digwyddiad' i dalu'r ffioedd os byddant yn ennill.  Byddai'r ymholiad wedi ei 

yswirio gan fod Julie a Lynne yn gyfranogwyr craidd. 

 

 

Unrhyw Fater Arall 

Mae Hemoffilia Cymru wedi cael nifer o ymholiadau ynglŷn â’r Cynllun Cymorth 

Gwaed Heintiedig Cymru (WIBSS) newydd yn Ymddiriedolaeth Felindre. Gwneir 

taliadau i fuddiolwyr ar 1 Tachwedd. Bydd taliadau Ymddiriedolaeth Macfarlane, 

Cronfa Skipton a Sefydliad Caxton yn parhau tan hynny. Mae dau o bobl sy'n byw yn 

Lloegr a gafodd eu heintio yng Nghymru yn teimlo y byddant mewn sefyllfa waeth o 

dan y cynllun newydd oherwydd efallai na fyddant yn cael y gefnogaeth ddiamod y 

maent yn ei chael ar hyn o bryd gan Sefydliad Caxton. Cadarnhaodd Llywodraeth 

Cymru na fydd neb mewn sefyllfa waeth o dan y cynllun newydd. Pan dderbynnir y 

data ar fuddiolwyr o Loegr, byddant yn mapio taliadau pawb yn ystod y pum 

mlynedd diwethaf ac yn cael mynediad atynt. Bydd panel apeliadau wyneb yn wyneb 

hefyd yn y cynllun newydd.  

 

 

 

Daeth y cyfarfod i ben am 2pm. 

 



 


