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Dyddiad | Date: 4/10/2022 

 

Annwyl Brif Weinidog, 

Rydw i’n ysgrifennu atoch i ofyn i chi dynnu’n ôl y sylwadau wnaethoch chi yn y Senedd y prynhawn yma 

ynglŷn a’r grŵp ymgyrchu Covid Bereaved Families for Justice. Fe ddywedoch bod y grŵp hwnnw wedi 

‘symud ymlaen’ bellach, ac nad ydynt bellach yn galw am ymchwiliad cyhoeddus annibynnol neilltuol 

Gymreig i’r ymateb i’r pandemig yng Nghymru. Byddwch yn ymwybodol bod y grŵp yn dweud ar y 

cyfryngau cymdeithasol heno eich bod wedi dweud celwydd. 

Mae’r ymgyrchwyr, fel minnau, mor benderfynol ag erioed bod Llywodraeth Cymru wedi gwneud cam 

gwâg a Chymru drwy wrthod ymchwiliad neilltuol Gymreig. Maent yn glir o’r farn y dylai penderfyniadau 

wnaed yng Nghymru gael eu sgrwtineiddio yng Nghymru. 

Fe wnaethoch hefyd nodi eich bod yn cefnogi cais yr ymgyrch i gael statws cyfranogwr craidd mewn 

perthynas ag ymchwiliad y DU. Mae'r ymgyrchwyr wedi deall bod hyn yn golygu eich bod wedi 

ysgrifennu at ymchwiliad Covid y DU i gefnogi cais yr ymgyrch. Efallai mai ceisio cyfeirio at y ffaith eich 

bod wedi dweud wrth yr ymgyrchwyr eu hunain oeddech chi, ond heno mae’r ymgyrchwyr wedi nodi 

eich geiriau’ch hun eich bod yn teimlo na allech gefnogi'r cais yn swyddogol.  

Mae’r ymgyrchwyr yma wedi gwneud gwaith arbennig iawn yn casglu tystiolaeth yn y gobaith o gael at y 

gwirionedd mewn perthynas â’r ymateb i’r pandemig, ac fel arwydd o barch atyn nhw, hoffwn i chi 

adlewyrchu ar yr hyn ddywedoch chi heddiw. 

Yn gywir, 

 
Rhun ap Iorwerth 

Aelod o’r Senedd dros Ynys Môn - Member of the Senedd for Ynys Môn

Mark Drakeford  

Prif Weinidog 

Llywodraeth Cymru 

(ar e-bost) 
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