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CCB - Ail-etholwyd Julie yn Gadeirydd y Grŵp Trawsbleidiol.  Etholwyd Dai Lloyd yn Is-
gadeirydd.  Ail-etholwyd Lynne Kelly yn Ysgrifenyddiaeth.  
 
Agorodd Lynne Kelly y cyfarfod trwy groesawu pawb i'r Cynulliad a dywedodd mor wych oedd 
gweld cymaint o bobl yn bresennol.  Yna rhoddodd grynodeb byr o hanes yr ymgyrch i gael yr 
ymchwiliad cyhoeddus.  Yna, eglurodd Lynne ran Julie yn yr ymgyrch, sydd wedi mynd 
ymlaen ers dros 20 mlynedd. 
 
Aeth Lynne ymlaen i esbonio bod y bobl yr effeithir arnynt yng Nghymru wedi bod yn 
gweithio fel un gan gynrychioli pawb a heintiwyd neu yr effeithiwyd arnynt gan waed 
halogedig ers cyhoeddi’r ymchwiliad y llynedd a hyd yn oed cyn hynny. Yn Lloegr mae’r 
trefniadau’n ymddangos yn fwy datgysylltiedig.  Mae'r Grŵp Trawsbleidiol yng Nghymru 
wastad wedi bod yn unedig o ran eu nodau ar gyfer ymchwiliad dan arweiniad barnwr ond 
roedd y Grŵp Seneddol Hollbleidiol yn San Steffan yn ymgyrchu dros ymchwiliad dan 
arweiniad Esgob Lerpwl a phanel.  Roedd ofn y byddai peidio â chael Barnwr yn arwain yr 
ymholiad a pheidio â’i wneud yn ymchwiliad statudol llawn, y byddai'n ailadrodd y sefyllfa 
gydag Ymchwiliad Archer, a oedd yn Ymchwiliad da iawn ond a oedd heb bwerau i orfodi 
tystion na sicrhau datgeliad llawn.  Ar ôl hynny, anwybyddodd y Llywodraeth bob un o'i 
argymhellion. 
 
Cytunwyd ar y Cylch Gorchwyl bythefnos yn ôl ac mae Haemophilia Wales a'r Grŵp 
Trawsbleidiol yn fodlon iawn arno.  Mae'r Cylch Gorchwyl yn cynnwys popeth yr oeddem wedi 
gobeithio y byddai’n ei gynnwys. 
 
Daeth tîm yr ymchwiliad i Gaerdydd wythnos diwethaf i gwrdd â thua 60 o bobl yr effeithir 
arnynt.  Gwnaeth tîm yr ymchwiliad sylw ynglŷn â’r niferoedd da a oedd yn bresennol, ac yn 
wir pa mor wybodus oedd pawb am y broses. Teimlai'r rhai a oedd yn bresennol eu bod wedi’u 
calonogi gan yr hyn a glywsant gan dîm yr Ymchwiliad a roddodd drosolwg trylwyr o Gylch 
Gorchwyl yr Ymchwiliad. 
 
Aeth Mike Imperato ymlaen wedyn i siarad mwy am gadeirydd yr Ymchwiliad - Syr Brian 
Langstaff.  Dywedodd y byddai'n gadeirydd da iawn ac na allem fod wedi gobeithio am well.   
Mae’r Ustus Langstaff am glywed gan y ‘Rhai yr Effeithiwyd arnynt a’r Rhai a Heintiwyd’ gan 
waed halogedig.  Mae am i'r ymchwiliad fod yn un eang. 
 
Mae yna ddyddiad cau 'meddal', sef 20 Gorffennaf 2018 i gyflwyno datganiadau o ddiddordeb 
pa un a ydych am fod yn 'gyfranogwr craidd' ynteu’n 'dyst'.  Aeth Mike ymlaen wedyn i 
egluro'r gwahaniaethau.  Bydd tyst yn rhoi tystiolaeth i'r ymchwiliad a bydd ei stori yn cael ei 
chlywed.  Bydd cyfranogwr craidd yn rhoi tystiolaeth ond bydd hefyd yn cael gweld gwaith 
papur allweddol ac yn gallu herio penderfyniadau a chael mwy o fewnbwn.  Argymhellodd 
Mike y dylid mynegi diddordeb trwy un o bedwar cyfreithiwr cydnabyddedig yr ymchwiliad – 
y mae Watkins and Gunn yn un ohonynt. 
 
Unwaith y bydd datganiadau o ddiddordeb wedi cael eu dilysu, bydd y gwaith go iawn yn 
dechrau a bydd angen i Mike gwrdd â phawb y mae Watkins and Gunn yn ei gynrychioli. 
 
Yna croesawodd Julie Dai Lloyd AC a Caroline Jones AC i'r cyfarfod.   
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Cadarnhaodd Julie hefyd fod y Grŵp Trawsbleidiol wedi gwneud cais am statws cyfranogwyr 
craidd. 
 
Wedyn aeth Lynne ymlaen i ddweud ein bod ni'n ffodus yma yng Nghymru bod gennym 
gymaint o gefnogaeth yn wleidyddol yn ogystal ag yn gyfreithiol.  Mae grŵp yn Lloegr sydd 
wedi nodi ar Facebook bod Watkins and Gunn yn ‘dilyn y ffasiwn' ond mewn gwirionedd maen 
nhw wedi bod yn rhan o’r ymgyrch am dros 3 blynedd.  Mae, a bydd, llawer o gamliwio ar y 
cyfryngau cymdeithasol a allai fod yn niweidiol iawn i ni yma yng Nghymru.  Ailddatganodd 
Lynne wrth bawb y gall unrhyw un ofyn cwestiynau os nad ydyn nhw'n siŵr am unrhyw beth, 
ac y gallant fynd ati hi, Julie neu Mike.  Bydd ateb gonest bob amser yn cael ei roi.  Mae'n 
bwysig bod pawb yng Nghymru yn sefyll gyda’i gilydd.  Cadarnhaodd tîm yr ymchwiliad yn eu 
cyfarfod wythnos diwethaf eu bod am i'r ymchwiliad hwn fod yn agored iawn a’u bod nhw am 
wrando.  Mae rhai o'r grwpiau yn Lloegr yn dweud wrth bobl am beidio ag ymgysylltu â thîm 
yr ymchwiliad - gallai hyn fod yn niweidiol iawn. 
 
Cadarnhaodd Mike nad oes ffiniau daearyddol o ran pwy fyddant yn eu cynrychioli. 
 
Yna eglurodd Lynne faint o gefnogaeth sydd gan Haemophilia Wales a'r rhai yr effeithir 
arnynt gan Aelodau'r Cynulliad. Mae Julie wedi bod yn rhan o’r ymgyrch ers dros 20 
mlynedd.  Mae Dai Lloyd a Jane Hutt wedi bod yn rhan o’r ymgyrch ers y 1990au, mae Rhun 
ap Iorwerth yn gefnogol iawn i'r rhai yr effeithiwyd arnynt yng Ngogledd Cymru, mae Mick 
Antoniw a Caroline Jones bob amser wedi bod yn gefnogol iawn.  Mae ACau yn gwrando ar eu 
hetholwyr ac yn symud pethau ymlaen. 
 
Aeth Lynne ymlaen i esbonio mwy am ymwneud Watkins and Gunn.  Roedd yn rhaid i'r grŵp 
o ymddiriedolwyr geisio cyngor cyfreithiol ynglŷn â'r system daliadau felly aeth i 30 Plas y 
Parc.  Yma y cafodd enw Mike ei argymell ac mae wedi bod yn gysylltiedig byth ers hynny.  
Cytunodd i wrando ar eu stori a gwneud popeth a allai ei helpu. 
 
 Yna cododd nifer o bobl y pryderon a oedd ganddynt ynglŷn â'r nifer o ffurflenni a oedd yn eu 
derbyn drwy'r post.  Eglurodd Mike fod yr ymchwiliad wedi anfon ffurflenni i gasglu 
gwybodaeth ynghylch a yw pobl yn cael eu 'heffeithio' neu 'wedi'u heintio' ac i brofi pwy yw 
pob person.  Mae yna ffurflenni hefyd i bobl eu defnyddio i nodi a ydynt am fod yn dystion 
ynteu'n gyfranogwyr craidd.  Sicrhaodd Mike y rhai yn yr ystafell nad oes unrhyw beth i boeni 
yn ei gylch gyda'r ffurflenni.  
 
Wedyn crybwyllodd Christian Howells (Bargyfreithiwr) fod y ffurflenni’n gallu cael eu 
dychwelyd i'r ymchwiliad gan eich cyfreithiwr (Mike) ond y gallwch chi hefyd wneud hynny ar 
eich pen eich hun.  Nid oes tâl am ddefnyddio eich cyfreithiwr.  
 
Aeth Julie ymlaen i groesawu Angela Burns AC a Rhun ap Iorwerth AC i'r cyfarfod a gofyn 
iddynt ddweud ychydig eiriau. 
 
Mynegodd Rhun ei ddiolchgarwch am y niferoedd sy'n dod i bob un o gyfarfodydd y Grŵp 
Trawsbleidiol - y mwyaf sy’n dod i gyfarfodydd unrhyw Grŵp Trawsbleidiol.  Erfyniodd ar 
bawb hefyd i ddal ati ac i gysylltu â Lynne neu Julie i sicrhau bod eu llais yn cael ei glywed.  
Ategodd Rhun hefyd y bydd yn gwneud popeth a all, yn enwedig i'r rheiny yr effeithir arnynt 
yng Ngogledd Cymru. 
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Aeth Angela Burns ymlaen i ddweud y bydd hi a'r holl ACau yn parhau i frwydro dros eu 
hetholwyr nes i'r gwir ddod i’r fei.  Diolchodd hefyd i Julie a Lynne am ddal ati a pharhau i 
frwydro am gymaint o flynyddoedd. 
Diolchodd Jane Hutt AC hithau i Julie sydd wedi bod yn ymwneud â’r broses hon ers ei 
hamser fel AS ac erbyn hyn fel AC.   
 
Aeth Caroline Jones AC ymlaen i ddweud ei bod yn dda bod yno bob cam o'r ffordd.  
Dywedodd hefyd bod ganddi gyfaill yr effeithiwyd arni ac y bydd yn parhau i'w chefnogi. 
 
Yna dywedodd Lynne y dylai pawb beidio â thanamcangyfrif effaith y gwaith y mae ACau 
wedi'i wneud.  Yr ymchwiliad hwn yw’r hyn yr oedd pawb yn gobeithio ei gael 18 mlynedd yn 
ôl.  Nid oes cysylltiad agos fel hyn rhwng gwleidyddion ac etholwyr yn Lloegr.  Eglurodd 
Lynne fod cyfarfod diwethaf y Grŵp Seneddol Hollbleidiol ar Hemoffelia a Gwaed Halogedig 
yn San Steffan yn cynnwys cynrychiolydd o Factor 8, Positive Women, Cymdeithas 
Hemoffilia, Haemophilia Wales, a dim ond llond llaw o ddioddefwyr.  Yn y Grŵp 
Trawsbleidiol yma yn y Cynulliad, rydym yn annog cymaint o bobl â phosibl i fynychu - mae 
croeso i bawb.  Dywedodd Lynne y bydd tîm Julie bob amser yn gwneud popeth a allant i 
wneud digon o le i bawb. 
 
Aeth Tony ymlaen i ddiolch i Lynne am bopeth y mae wedi'i wneud.  Gofynnodd hefyd a 
fyddai'n bosibl i Lynne anfon llythyr / e-bost / galwad ffôn at bawb ar ei rhestr i gadarnhau pa 
un a ydynt wedi cofrestru i gymryd rhan yn yr ymchwiliad.  Cytunodd Lynne i wneud hyn. 
 
Aeth Margaret ymlaen i ddweud wrth y grŵp am ei stori bersonol.  Mae hi'n byw yng 
Nghernyw ac ers iddi gael ei diagnosio mae hi wedi teimlo'n ynysig ac fel pe bai hi’r unig 
berson yn y byd sy’n mynd trwy hyn.  Ni oedd wedi cael unrhyw wybodaeth gan unrhyw un 
am yr ymchwiliad - nid yw hi'n hyfedr mewn cyfrifiadura ac felly nid oedd hi'n gallu dod o hyd 
i unrhyw wybodaeth ar-lein.  Teimlai Margaret fel pe bai ar ei phen ei hun yn llwyr nes iddi 
gyfarfod â Lynne a dod i wybod am yr holl bobl eraill a oedd yn mynd drwy'r un pethau â hi.  
Mae Margaret yn ofni ei bod yn rhaid nad hi yw’r unig berson na chafodd gyswllt gan unrhyw 
un ynglŷn â'r ymchwiliad.  Mae hi'n poeni am y rhai a allai gael eu gadael ar ôl. 
 
Eglurodd Lynne fod Cymru filltiroedd ar y blaen i Loegr, o ran rhannu gwybodaeth a hefyd 
cyffuriau Hepatitis.  Cafodd £13 miliwn ei neilltuo ar gyfer cyffuriau Hepatitis C nad ydynt 
yn cynnwys Interferon diolch i Jane Hutt AC.  Mae hyn yn golygu bod Hepatitis wedi'i ddileu 
bron yn gyfan gwbl yng Nghymru.  Mae hyn, yn rhannol, oherwydd bod ACau yn siarad ac yn 
gwrando ar eu hetholwyr ac yn eu cyfeirio at y cymorth gorau. 
 
Yna soniwyd fod pobl yn teimlo cywilydd ar unwaith pan gânt eu diagnosio ac yn teimlo’i fod 
yn rhywbeth i'w guddio.  Nid eu bai nhw yw eu bod wedi'u heintio felly pam ddylent guddio’r 
ffaith.  Mae gwaith Haemophilia Wales wedi newid rhywfaint ar y stigma mewn ysbytai.  
Dylai fod ymgyrch ymwybyddiaeth ynglŷn â gwaed halogedig ar gyfer meddygon newydd er 
mwyn iddynt allu deall cymhlethdod y peth. 
 
Dywedodd Lynne y bydd y ffordd y mae pobl wedi dioddef gyda'r stigma yn cael ei gynnwys fel 
rhan o'r ymchwiliad. 
 
Yna gofynnodd Janet a oes isafswm oed ar gyfer pobl sy'n cyfrannu at yr ymchwiliad.  Hi 
fagodd ei hwyres ac effeithiwyd arni hi o oedran cynnar.  Mae hi'n 16 oed nawr. 
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Dywedodd Mike pa mor bwysig oedd y cwestiwn hwn.  Mae wedi codi'r mater gyda 
chyfreithiwr yr Ymchwiliad ac maent wedi cytuno i edrych ar oedran pobl fesul achos unigol.  
Pan fyddwn yn casglu rhagor o wybodaeth, bydd angen i Janet (ac eraill) dynnu ei sylw at yr 
oedran iau a byddant yn gwneud ymholiadau. 
 
Gofynnodd Gerald am gadarnhad pa un a fyddai defnyddio cyfreithiwr yn costio arian.  
Cadarnhaodd Mike, os ydynt yn defnyddio unrhyw un o'r 4 cwmni cyfreithiol a gydnabyddir (y 
mae Watkins and Gunn yn un ohonynt) na fydd yn costio ceiniog i chi. Gall pobl newid o un 
cwmni cyfreithiol i un arall heb unrhyw gost iddynt hwy eu hunain.  
 
Aeth Lynne ymlaen i ddiolch i bawb am ddod i'r cyfarfod a daethpwyd â’r cyfarfod i ben. 

 


