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Dechreuodd Lynne y cyfarfod trwy roi trosolwg o'r ymgyrch i gael ymchwiliad 

cyhoeddus statudol llawn i ddioddefwyr y sgandal gwaed halogedig. Diolchodd i 

bawb am ei ddewrder a'i gadernid wrth barhau i ymladd dros gyfiawnder. 

Siaradodd am bwysigrwydd sicrhau bod popeth wedi'i gynnwys yn y Cylch 

Gorchwyl.  Diolchodd hefyd i Julie Morgan am ei chefnogaeth ers y 1990au ac i 

Dr Dai Lloyd, Jane Hutt ac aelodau'r Grŵp Trawsbleidiol.   Esboniodd fod y 

dioddefwyr wedi bod yn destun sgandal ar ôl sgandal – y gwaed heintiedig a 

roddwyd iddynt, yn ogystal â'r driniaeth a gawsant ers hynny.  Esboniodd Lynne 

hefyd fod cynlluniau talu gwahanol ar gyfer dioddefwyr yng Nghymru, Lloegr a'r 

Alban, a bod y rhai yng Nghymru â hepatitis C a HIV mwy datblygedig yn cael y 

swm lleiaf o arian.  Dywedodd Lynne y dylid rhoi pecynnau iawndal ar waith ar 

ôl yr ymchwiliad, nid taliadau ex-gratia.  Dywedodd Lynne ei bod hi'n 

ymwybodol iawn mai cyfrifoldeb Llywodraeth Cymru fydd unrhyw argymhellion 

a ddaw o'r ymchwiliad.  Siaradodd Lynne am y cyfarfod ag Ustus Langstaff yr 

aeth hi iddo gyda Tony Summers (Ymddiriedolwr) a Michael Imperato ar 14 

Mawrth. Rhoddodd Hemoffilia Cymru a'r Grŵp Trawsbleidiol gopïau o bapur 

sefyllfa ar y cyd ar hanes yr ymgyrch o safbwynt Cymru, yn ogystal â Chylch 

Gorchwyl awgrymedig ar gyfer yr ymchwiliad, a bydd y papur hwn yn cyd-fynd 

â'r cyflwyniad terfynol gan ein tîm cyfreithiol yng Nghymru. Trafodwyd y Cylch 

Gorchwyl a gofynnodd Lynne i bawb a oedd unrhyw beth arall yr hoffai i'r 



ymchwiliad ei gwmpasu er mwyn iddi allu ei weithredu cyn y dyddiad cau, sef 26 

Ebrill. 

 

Yna, siaradodd Julie â'r grŵp a mynegodd pa mor falch oedd hi bod Hemoffilia 

Cymru, ynghyd â'r Grŵp Trawsbleidiol, wedi cyflwyno adroddiadau cadarn a 

chylch gorchwyl awgrymedig i'r ymchwiliad.  Ychwanegodd fod gennym 

bartneriaeth waith mor dda yma yng Nghymru, ac mae hyn yn dangos undod y 

grŵp i gael yr atebion y mae dioddefwyr yn eu haeddu o'r ymchwiliad.  

Gorffennodd Julie trwy ddweud ei bod yn edrych ymlaen at glywed gan Mike 

Imperato am y camau nesaf yn yr ymchwiliad. 

 

Yn gyntaf, cyfarchodd Mike y grŵp trwy ddweud bod Lynne wedi rhoi crynodeb 

da o'r cylch gorchwyl.  Yna esboniodd fod gan yr ymchwiliad ei wefan ei hun 

bellach sy'n nodi'n glir y math o ymchwiliad y mae Syr Ustus Langstaff yn 

dymuno ei gael.  Canmolodd Mike Syr Ustus Langstaff ac esboniodd fod Syr 

Ustus Langstaff, ym marn Mike, yn un o'r bobl orau i arwain yr ymchwiliad.  

Aeth Mike ymlaen i esbonio sut y bydd yr ymchwiliad yn gweithio.  Bydd y cylch 

gorchwyl yn un bras a fydd yn golygu bod lle i newid os ydym am i rywbeth gael 

sylw nad yw wedi'i nodi'n benodol.  Bydd pethau yn codi yn annisgwyl bob 

amser, felly rhaid i ni baratoi at hynny.  Rhaid i bawb sy'n dymuno gwneud 

cyflwyniadau i'r ymchwiliad wneud hynny erbyn 26 Ebrill 2018, felly gofynnodd 

Mike i unrhyw un a oedd am ychwanegu unrhyw beth gysylltu â Lynne neu ef 

cyn gynted ag y bo modd.  Esboniodd Mike y bydd yr ymchwiliad yn dechrau ym 

mis Mai (pan fydd Syr Ustus Langstaff yn ymddeol o'i swydd bresennol) a bydd 

Syr Ustus Langstaff yn edrych ar yr holl gyflwyniadau a wnaed dros y misoedd 

diwethaf a bydd yn gwneud argymhellion o'r cylch gorchwyl i Swyddfa'r Cabinet 

a fydd wedyn yn gwneud y penderfyniad terfynol.  Roedd Mike yn tybio y bydd 

cyfarfod cyntaf yr ymchwiliad, yn ôl pob tebyg, ym mis Mehefin.  Pwysleisiodd 

Mike mai un o'r penderfyniadau mwyaf hanfodol i Syr Ustus Langstaff ar 

ddechrau'r ymchwiliad yw penderfynu pa grwpiau fydd y 'cyfranogwyr craidd' 

gan y bydd ganddynt fynediad at gyllid ar gyfer gwaith cyfreithiol, 

bargyfreithwyr, ac y bydd ganddynt fynediad at ddogfennau ac ati. Rhaid i 

Hemoffilia Cymru fod yn gyfranogwr craidd ar gyfer yr ymchwiliad cyfan gan y 

bydd hyn yn help mawr i ni yn ystod yr ymchwiliad. 

 

Yna, aeth Mike ymlaen i esbonio pa mor bwysig yw bod rhaid i ni barhau i siarad 

fel un a dangos ffrynt unedig yng Nghymru ac, os oes gan unrhyw un bryderon 

ynghylch sut mae'r ymchwiliad yn mynd rhagddo, y dylai gysylltu â Lynne neu 

ef ei hun.  Ar hyn o bryd, ni wyddom pa mor hir y bydd yr ymchwiliad yn para, 

ond mae'n fater o gydbwyso cyflymder yn erbyn trylwyredd, ac a oes adnoddau ar 

gael.  Sicrhaodd Mike y grŵp mai'r cyfreithwyr yw llais y dioddefwyr – os oes 

unrhyw un eisiau i rywbeth gael ei newid, dylid rhoi gwybod iddo. 

 



O ran casglu tystiolaeth, esboniodd Mike y bydd Syr Ustus Langstaff yn 

penderfynu pwy fydd yn rhoi tystiolaeth iddo, ond bydd hefyd yn gofyn i'r 

cyfranogwyr craidd pwy maen nhw'n credu ddylai roi tystiolaeth.  Gellir galw 

unrhyw un i roi tystiolaeth – dioddefwyr, staff meddygol, gwleidyddion, gweision 

sifil – ac ni chaiff neb wrthod rhoi tystiolaeth.  Gall unrhyw un hefyd gyflwyno 

datganiadau ysgrifenedig a all gynnwys dogfennau meddygol pwysig i'r 

ymchwiliad i Syr Ustus Langstaff eu gweld.  Sicrhaodd Mike y grŵp, os hoffai 

unrhyw un help wrth ysgrifennu ei ddatganiad, y dylai gysylltu â Lynne neu 

Julie ac yna bydd un o'r tîm cyfreithiol yn gallu helpu.  Yna, esboniodd Mike y 

bydd darpariaeth arbennig i dystion sy'n agored i niwed, e.e. recordiad fideo, rhoi 

tystiolaeth y tu ôl i sgrîn.  Aeth Mike ymlaen i ddweud mai enghraifft dda o 

ymchwiliad i edrych arno yw'r un sy'n mynd rhagddo ar hyn o bryd ar gyfer Tŵr 

Grenfell.  Mae'n dangos sut y gallai'r ymchwiliad hwn edrych. 

 

O ran cofnodion meddygol, esboniodd Mike reswm arall ei bod yn bwysig bod 

Hemoffilia Cymru yn gyfranogwr craidd – bydd cyllid ar gael i wneud cais am 

bob cofnod meddygol gan y codir tâl i'w cael.  Wrth gwrs, mae gan unrhyw un a 

hoffai wneud cais amdanynt ymlaen llaw hawl i wneud hynny. 

 

Eglurodd Mike y bydd yr ymchwiliad yn cael ei gynnal yn Llundain, ond nid oes 

manylion am yr union leoliad eto.  Mae Syr Ustus Langstaff wedi mynegi yr 

hoffai deithio o gwmpas y wlad i gasglu tystiolaeth fel na fydd yn rhaid i bawb 

deithio i Lundain.  Dywedodd Mike, os bydd unrhyw un yn cael ei alw i Lundain 

i roi tystiolaeth, y bydd yr holl dreuliau rhesymol yn cael eu talu os yw 

Hemoffilia Cymru yn gyfranogwr craidd. 

 

Yna gofynnodd Mary Grindley a oedd y cylch gorchwyl a gyflwynwyd gan 

Hemoffilia Cymru yn cynnwys pobl sy'n byw yn Lloegr ac sydd am gael eu 

cynrychioli gan Hemoffilia Cymru. 

 

Ymatebodd Lynne drwy ddweud bod cryn dipyn o bobl yn Lloegr sydd am gael eu 

cynrychioli gan Hemoffilia Cymru.  Ychwanegodd Mike ei bod yn iawn i'r rhai 

sy'n byw yn Lloegr gael eu cynrychioli ar yr amod bod y rhan fwyaf yn Gymry. 

 

Gofynnodd Julie i Mike a oedd llawer o grwpiau yn Lloegr a oedd am fod yn 

gyfranogwyr craidd.  Atebodd Lynne trwy ddweud bod Collins Law yn 

cynrychioli dros 700 o ddioddefwyr yn Lloegr, ac mae'n rhaid bod eraill nad ydym 

yn gwybod amdanynt. 

 

Aeth Christian Howells (Bargyfreithiwr) ymlaen i esbonio bod rhaid edrych ar 

faterion sy'n lleol i Gymru.  Mae Syr Ustus Langstaff am edrych ar daliadau 

cymorth a rhaid i ni ddangos bod y swm a gaiff pobl yng Nghymru yn wahanol i 

Loegr a'r Alban.  Ychwanegodd Christian y bydd Syr Ustus Langstaff yn edrych 



ar fai ac, os yw'r bai ar y Llywodraeth, mae'n rhaid gwneud taliadau iawndal 

statudol. 

 

Gofynnodd Mary Grindley a fydd yr iawndal yn amrywio gan ddibynnu ar y 

feirysau gwahanol neu amgylchiadau personol.  Roedd Christian yn credu y dylai 

taliadau fod yr un peth yn gyffredinol, ond ychwanegodd Mike y dylai ddibynnu 

ar yr effaith ar fywyd rhywun. 

 

Ategodd Sue Sparkes y dylai fod yr un peth drwyddo draw.  Dylid ystyried 

gweddwon y dyfodol.  Enw'r sawl yr effeithir arno a ddylai gael y swm o arian – 

byddai hyn yn golygu na fyddai neb yn cael ei hepgor na'i anghofio. 

 

Ychwanegodd Christian mai dyma pam mae datganiadau tystion mor bwysig 

gan ei bod yn dangos eich stori bersonol.  Os yw taliadau'n rhan o'r cylch 

gorchwyl, caiff sylw ei roi i hyn i gyd.  Mae'n debyg y bydd y taliadau'n cael eu 

penderfynu mewn categorïau yn hytrach na fesul achos. 

 

Esboniodd Mike ein bod yma i ddal y barnwr i gyfrif hefyd, yn ogystal â'i 

gynorthwyo yn yr ymchwiliad.  Os yw'n gwneud penderfyniad penodol nad ydym 

yn fodlon arno, gallwn ei herio ar hynny. 

 

Yna gofynnodd Julie i'r Aelodau Cynulliad yn yr ystafell a hoffent ychwanegu 

unrhyw beth at y drafodaeth gan fod yr amser yn mynd yn brin cyn iddynt orfod 

mynd i'r Cyfarfod Llawn. 

 

Mynegodd Rhun ap Iorwerth AC ei gefnogaeth i'r ymgyrch gyfan a pha mor 

bwysig yw bod gennym undod yng Nghymru.  Roedd undod yn arbennig o bwysig 

pan ddaeth Ysgrifennydd y Cabinet i glywed rhai o straeon y dioddefwyr a'n cais 

am ymchwiliad.  Pwysleisiodd Rhun ei fod bob amser yn fodlon helpu a chefnogi'r 

rhai y mae angen help arnynt. 

 

Cododd Janet Morgan y mater y gwrthodwyd post mortem i'w diweddar ŵr. 

 

Esboniodd Tom Jones i'r grŵp fod gan genom Cymru sgoriau clinigol uwch o ran 

anabledd a bod ymchwil yn mynd rhagddi i hyn ar hyn o bryd.  Roedd Tom hefyd 

yn tybio a fyddai'r buddiannau masnachol yn America yn cael eu hystyried yn yr 

ymchwiliad.  Cadarnhaodd Christian y byddai buddiannau masnachol yn cael eu 

hystyried.  

 

Soniodd Christian fod angen i ni ddod o hyd i bawb sydd wedi cael gwaed cyn 

dyddiad penodol a bod angen eu profi.  Mae angen iddynt fod yn ymwybodol o'r 

hyn sy'n digwydd. 

 



Dywedodd Tony Lane wrth y grŵp y cysylltwyd â'i wraig ym 1997 oherwydd ei 

bod wedi cael HIV gan roddwr platennau.  Mae'n teimlo ei bod yn rhyfeddol bod 

Gwasanaeth Trallwyso Gwaed Cymru wedi gallu olrhain y 9 claf a gafodd eu 

heintio gan y rhoddwr hwnnw.   

 

Cadarnhaodd Christian y bydd Gogledd Iwerddon hefyd yn rhan o'r ymchwiliad 

hwn. 

 

Esboniodd Lynne iddi hi, David Thomas a Tony Summers gwrdd â Brian 

O'Mahony a fu'n arwain yr ymchwiliad yn Iwerddon tua 5 mlynedd yn ôl a 

rhoddodd ddigon o fanylion iddi fwrw ymlaen ag ymchwiliad y DU. 

 

Awgrymwyd gan Tony Lane i'r rhai yn Iwerddon gael rhwng £1,300 a £5.2 

miliwn sy'n pwysleisio nad oedd cysondeb yn gyffredinol o ran taliadau iawndal. 

 

Cadarnhaodd Mark Isherwood AC ei ymrwymiad i gefnogi'r rhai sy'n mynd 

drwy'r ymchwiliad.  Roedd wrth ei fodd bod Gogledd Cymru wedi'i gynrychioli ac 

anogodd y rhai o Ogledd Cymru i ddefnyddio unrhyw Aelod Cynulliad yng 

Ngogledd Cymru i gael cymorth.  Pwysleisiodd fod rhaid ystyried pobl sy'n byw 

mewn mannau anghysbell. 

 

Ychwanegodd Christian y bydd yr ymchwiliad yn ystyried celu bwriadol – 

defnyddio gwaed halogedig pan oedd y diffyg yn hysbys.  Dywedodd Mike, os ceir 

canfyddiadau bod trosedd wedi'i chyflawni, y bydd hyn yn cael ei drosglwyddo i 

Wasanaeth Erlyn y Goron ar gyfer ymchwiliad.  Gofynnodd Christian a allai 

unrhyw un sy'n gwybod bod ei nodiadau meddygol wedi'u newid neu eu colli 

gysylltu ag ef. Ychwanegodd nad oes gan aelodau'r Adran Iechyd un man i 

guddio – byddant yn cael eu galw i roi tystiolaeth. 

 

Gofynnodd Tom Jones a yw'n bosibl i bobl gyflwyno eu tystiolaeth yn Gymraeg.  

Cadarnhaodd Mike fod modd gwneud hynny. 

 

Cododd Jodie Sugar faterion yn ymwneud â chaniatâd ar gyfer triniaeth a 

threialon.  

 

Gofynnodd Mary Grindley i Mike am y llythyr a gafodd am iawndal.  

Cadarnhaodd Christian nad oedd yn ymwneud ag iawndal, ond ag ymgyfreithiad 

grŵp.  Esboniodd fod dwy ran i hyn – yn gyntaf yr ymholiad, yn ail 

ymgyfreithiad grŵp.  Mae'r ddau'n gwbl ar wahân i'w gilydd.  Cawn gyfarfod ar 

wahân i drafod ymgyfreitha grŵp ymhen ychydig o wythnosau. 

 

Esboniodd Mike, o safbwynt anaf personol, fod gan yr ymadawedig, ynghyd â 

dibynyddion (gwraig/gŵr/plant/wyrion), hawl i wneud cais am iawndal.  Mae 

angen grant profiant er mwyn gwneud hyn, felly roedd y llythyr a gafodd Mary 



ynghylch sicrhau bod pawb yn ymwybodol bod angen i hyn fod ar waith ar gyfer 

unrhyw gam ymgyfreitha grŵp sy'n cael ei gymryd. 

 

Roedd Sue yn pryderu bod y barnwr wedi dweud na fyddai'r rhai a lofnododd 

gytundeb ym 1991 ynghylch y rhai â HIV yn gallu llofnodi'r cytundeb 

ymgyfreitha grŵp newydd.  Cadarnhaodd Lynne nad oedd hyn yn wir gan na 

farnwyd bod y cytundeb yn gyfreithlon. 

 

Gofynnodd Jason Williams, Nigel Miller a David Thomas i sgîl-effeithiau ac 

effeithiau tymor hir triniaeth ar gyfer HIV a Hep C gael eu cynnwys yn y Cylch 

Gorchwyl.   

 

Gofynnodd Tom a fyddai'r barnwr yn edrych ar dystysgrifau marwolaeth 

anghywir, h.y. y rhai a ofynnodd i dystysgrifau marwolaeth beidio â dangos 

Aids/HIV fel achos marwolaeth.  Cadarnhaodd Christian y gellir gwneud 

argymhelliad i'r crwner er mwyn ailgyhoeddi tystysgrifau marwolaeth.  

 

Parhaodd y cyfarfod gyda dioddefwyr a'u teuluoedd yn adrodd eu straeon 

personol am y sgandal. 

 

Diolchodd Lynne i bawb am ddod a dywedodd ei bod yn meddwl bod hwn wedi 

bod yn gyfarfod buddiol iawn.  Atgoffodd aelodau'r grŵp i anfon ati bwyntiau yr 

hoffent eu hychwanegu at y cyflwyniad erbyn dydd Iau 26 Ebrill. 

 

Daeth y cyfarfod i ben. 

 


