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Annwyl Jack, 

Rwy’n ysgrifennu mewn ymateb i’ch llythyr dyddiedig 3 Mawrth ynglŷn â’r ddeiseb gan 
Covid-19 Bereaved Families for Justice (Cymru) yn galw am gynnal ymchwiliad cyhoeddus 
i’r pandemig COVID-19 yn benodol ar gyfer Cymru.  

Mae’r Prif Weinidog wedi mynegi ei ymrwymiad cryf i ymchwiliad annibynnol i’r pandemig 
COVID-19, gan nodi rhesymau clir dros gynnwys Cymru yn yr ymchwiliad ar gyfer y DU 
gyfan.  

Ym mis Rhagfyr, cyhoeddwyd mai’r Farwnes Hallett fyddai’n cadeirio’r ymchwiliad, gan 
ddod â’i phrofiad helaeth o ymdrin ag ymchwiliadau proffil uchel sensitif a chymhleth, gan 
gynnwys ei dealltwriaeth o’r cyd-destun datganoledig, i’r ymchwiliad hwn. Mae’r 
ddealltwriaeth hon o faterion datganoli yn bwysig er mwyn craffu’n llawn ar benderfyniadau 
a chamau gweithredu Llywodraeth Cymru a gwasanaethau cyhoeddus eraill Cymru. Mae hi 
wedi bod yn glir ynghylch y pwysigrwydd o sicrhau bod profiadau pobl yn ganolog i’r 
ymchwiliad, ac mewn datganiad diweddar mae wedi bod yn glir hefyd ynghylch yr angen i 
gynnal yr ymchwiliad mewn modd amserol. Mae wedi cyfarfod â theuluoedd sydd wedi 
dioddef profedigaeth, gan gynnwys aelodau o’r grŵp Bereaved Families for Justice (Cymru) 
i drafod materion sy’n berthnasol i’r ymchwiliad. 

Cafodd y cylch gorchwyl drafft ar gyfer yr ymchwiliad cyhoeddus i COVID-19 ei gyhoeddi at 
ddibenion ymgynghori ar 10 Mawrth. Mae’r eitemau a amlinellir yn y ddeiseb yn cael eu 
cynnwys o dan y cylch gorchwyl drafft, ac maent yn faterion a fydd yn rhan o’r ymchwiliad 
annibynnol a gynhelir gan y Farwnes Hallett. Mae’r cylch gorchwyl hefyd yn glir y bydd y 
camau gweithredu a’r penderfyniadau a wnaed yng Nghymru yn cael eu hystyried yn fanwl, 
ac na fyddant yn cael eu trin fel troednodyn.   
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Ymgynghorwyd â’r Prif Weinidog ynghylch y cylch gorchwyl cyn ei gyhoeddi. Mae’r Prif 
Weinidog wedi cyfarfod â’r grŵp Bereaved Families for Justice (Cymru), ac fe wnaeth 
gynnwys adborth y grŵp yn ei ymateb i Brif Weinidog y DU. 

Cyn cyhoeddi’r cylch gorchwyl, fe wnaeth Llywodraeth Cymru gyflwyno sylwadau eglur a 

phendant i Brif Weinidog y DU er mwyn sicrhau bod profiadau pobl Cymru yn cael eu 

hadlewyrchu’n gywir ac yn fanwl yn yr ymchwiliad, a bod y tîm ymchwilio yn craffu’n briodol 

ar y penderfyniadau a wnaed gan Lywodraeth Cymru a gwasanaethau cyhoeddus eraill 

Cymru. 

Bydd Llywodraeth Cymru yn ymateb ymhellach i’r cam ymgynghori cyhoeddus diweddaraf 

hwn er mwyn sicrhau bod yr ymchwiliad yn clywed profiadau pobl Cymru, a bod yr 

ymchwiliad yn trefnu cael sgyrsiau pellach gyda’r grŵp Bereaved Families for Justice 

(Cymru). 

Yn gywir, 

Eluned Morgan AS/MS 
Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol 
Minister for Health and Social Services


