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Annwyl David, 
 
Diolch i chi am eich llythyr 25 Gorffennaf ynghylch Deiseb  P-05-831 ynghylch cymorth 
ariannol i bobl yng Nghymru sydd wedi'u heintio gan waed halogedig.  
 
Mae pob un o bedair gwlad y DU wedi mabwysiadu gwahanol drefniadau ar gyfer darparu 
buddion i'w buddiolwyr o dan y cynllun gwaed heintiedig.  Yn anffodus, bu'n anodd o 
ganlyniad sefydlu dull gweithredu cyson a theg yn y DU a model ar gyfer taliadau. 
 
Rydym yn ymwybodol bod mabwysiadu'r Mecanwaith Categori Arbennig (SCM) fel rhan o'r 
cynllun yn Lloegr wedi arwain at ganfyddiad ymhlith rhai buddiolwyr ar draws gweddill y DU 
fod y trefniadau yn Lloegr yn fwy hyblyg a ffafriol. Mae hyn wedi dwysáu'r teimlad o 
annhegwch ac anghysondeb ynghylch rhai agweddau ar y cynllun.  
 
Er ei bod yn dal yn ystyriaeth bwysig nad yw buddiolwyr yng Nghymru yn sylweddol ar eu 
colled yn ariannol yn fwy nag unman arall yn y DU, mae Cynllun Cymorth Gwaed Heintiedig 
Cymru (WIBSS), er hynny, yn cynnig pecyn mwy cytbwys o gymorth cyffredinol i'w 
fuddiolwyr o'i gymharu â'r hyn sydd ar gael trwy rai o gynlluniau eraill y DU.  
 
Mae fy swyddogion wrthi'n ystyried nifer o ddewisiadau ar gyfer buddion cyffredinol y 
cynllun yn 2018-19 sy'n deg, yn dryloyw ac sy'n cynnig y pecyn cymorth gorau yn 
gyffredinol o fewn yr adnoddau sydd ar gael.  Un o'r dewisiadau hyn o bosibl fyddai 
mabwysiadu dull gweithredu tebyg yn Lloegr mewn perthynas â'r Mecanwaith Categori 
Arbennig ond tra bo'r gwaith hwn yn mynd rhagddo nid oes modd cynnig ateb clir ichi yn 
hyn o beth eto.  
 
Rwyf yn sylweddoli bod y mater hwn yn destun pryder i lawer o'n buddiolwyr ac rydym wedi 
ymrwymo i roi gwybod yn brydlon i bob un o fuddiolwyr y Cynllun am unrhyw newidiadau i 
WIBSS.   
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Gobeithio y bydd hyn o gymorth ichi. 
 
Yn gywir,  
 

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


