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Grŵp Trawsbleidiol ar Asbestos 
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Yn bresennol: 
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Tim Cox, NASUWT 
Simon Ellis, Hugh James Solicitors 
Philip Markam, Undeb Prifysgolion a Cholegau 
Gareth Howells, Prospect 
Elaine Edwards, UCAC 
Jon Antoniazzi (ar gyfnod sabathol o Tenovus) 
Marie Hughes, Fforwm Grŵp Cefnogi Dioddefwyr Asbestos  
Philip Gower,  Simpson Millar Solicitors   
Kim Barrett Irwin Mitchell 
Lowri Morgan NewLaw 
 
 
Dechreuodd CCE y cyfarfod drwy gyflwyno ei hun a nodi'r cefndir i'r Grŵp Trawsbleidiol ar Asbestos. 
Mae'r grŵp wedi cael ei ailffurfio ar gyfer y Cynulliad newydd, ond nid yw Nick Ramsay yn gallu 
gweithredu fel Cadeirydd bellach. Diben y grŵp yw bod yn llais yng Nghymru wedi'i gyfeirio at 
wleidyddion a'r Llywodraeth ynghylch materion yn ymwneud ag asbestos yng Nghymru.  
 
1. Ymddiheuriadau am absenoldeb: 

Mike Payne, GMB 
Cerith Griffiths, Undeb y Brigadau Tân 
Simon Fleming, Undeb y Brigadau Tân 
Michael Imperato Watkins and Gunn 
John Flanagan Grŵp Cefnogi Dioddefwyr Asbestos Glannau Mersi 
Joseph Carter, Sefydliad Prydeinig yr Ysgyfaint 
Eamonn McDonough, Thompsons Solicitors 
Dominic MacAskill Unsain 
Glyn Conolly Unite 
Joanne Barnes-Manning AASC 
Julie Cooke, TUC Cymru 
Richard Attanoos, Histopatholegydd Ymgynghorol 
Rex Phillips, Cymdeithas Genedlaethol yr Ysgolfeistri ac Undeb yr Athrawesau (NASUWT) 
Nick Blundle, Undeb Adeiladu, Crefftau Perthynol a Thechnegwyr (UCATT) 

 
2. Cofnodion y Cyfarfod  
Mae cofnodion cyfarfodydd blaenorol ar gael ar wefan Cynulliad Cenedlaethol 
Cymru.http://www.senedd.cynulliad.cymru/mgOutsideBodyDetails.aspx?ID=396  Rhoddodd CCE 
drosolwg byr o'r eitemau a drafodwyd yn y cyfarfod blaenorol. Diolchwyd hefyd i Nick Ramsay AC am 
ei waith fel Cadeirydd y Grŵp Trawsbleidiol 
 
3. Jeff Parsons  
Nododd CCE y bu Jeff Parsons farw ym mis Ebrill 2016. Cyfreithiwr o Lanelli oedd Jeff, ac yn gweithio 
ar ei ben ei hun, i bob pwrpas, ar ran dioddefwyr asbestos. Roedd yn cael ei adnabod fel dyn da a 
dreuliodd ei fywyd yn gwneud gwahaniaeth. Roedd CCE yn teimlo ei bod yn bwysig cydnabod Jeff a'r 
cyfan a wnaeth. Aeth CCE ymlaen i ddarllen teyrnged a ysgrifennodd i newyddlen Cymdeithas y 
Cyfreithwyr Anaf Personol.  
 
“It is with great sadness that we learnt of the death of APIL Aelodau Jeffrey Parsons in Ebrill. For 
many of us in South Wales Jeff Parsons was synonymous with justice for those affected by asbestos. 
Jeff the quietly spoken man from Llanelli with a steely cronfa wrth gefn (perhaps tinplated) was loved 
by clients and colleagues alike. He worked tirelessly on behalf of those clients, always with a keen 
sense of justice. He helped set up a victim support group in Wales and helped 100s of claimants and 
their families over a 35 year career. He was always available to chat through an issue and offer 
helpful advice. Jeff was a wonderful lawyer and a great campaigner, but most of all he was a friend to 
so many of us.” 
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Nododd SE bod Jeff yn gyfystyr â gwaith ym maes asbestos a'i fod yn brif awdurdod yn y maes, gyda 
gwybodaeth gynhwysfawr am ei bwnc. Ef oedd y cyfreithiwr asbestos gorau o lawer. 
 
Nododd PG ei fod bob amser yn rhywun y gallech ddibynnu arno a gwneud i chi edrych ar bethau o 
ongl newydd, ac y bydd colled ar ei ôl.         
 
4. Penodi Cadeirydd  
Cafodd y grŵp ei atgoffa bod angen Aelodau Cynulliad o 3 plaid wleidyddol wahanol i fod yn aelodau.  
Yr Aelodau cofrestredig oedd 
Huw Irranca-Davies AC (Llafur) 
Dr Dai Lloyd AC (Plaid Cymru) 
Neil Hamilton AC (UKIP)  
Nid oedd unrhyw Aelodau yn bresennol. Dywedodd CCE fod Dawn Bowden (Llafur) yn fodlon sefyll 
i'w hethol yn Gadeirydd. Cafodd DB ei henwebu i'r penodiad gan CCE a'i heilio'n ffurfiol gan TC. Nid 
oedd dim enwebiadau eraill gan y cyfarfod a chytunwyd ar DB fel y cadeirydd newydd. Bydd CCE yn 
hysbysu DB o'r penodiad. Nododd GH ei bod yn gwella ar ôl llawdriniaeth ac mai dyna'r rheswm nad 
oedd wedi gallu bod yn bresennol heno.  

 
5. Y diweddaraf ar asbestos mewn ysgolion  
Rhoddodd CCE y wybodaeth ddiweddaraf am yr ymgyrch asbestos mewn ysgolion. Roedd Eluned 
Parrott AC wedi gwneud cais rhyddid gwybodaeth a oedd yn datgelu fod Gweithgor ar Asbestos wedi 
ei cael sefydlu ar ran y Gweinidog Addysg a Sgiliau ac wedi cwrdd ym mis Mehefin 2015 ac ar 25 
Ionawr 2016. Roedd aelodau'r Grŵp yn cynnwys cynrychiolwyr o Lywodraeth Cymru, GIG Cymru, 
Iechyd Cyhoeddus Cymru a'r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch.  
 
Dywedodd CCE ei fod wedi bod yn galw drwy'r Pwyllgor Deisebau, ymhlith pethau eraill, am grŵp 
llywio ar asbestos yng Nghymru yn debyg i Grŵp Llywio ar Asbestos mewn Ysgolion yr Adran Addysg 
gyda chynrychiolwyr o undebau llafur, ymgynghorwyr asbestos a chyrff eraill. Cyfeiriwyd at y 
cofnodion sydd ynghlwm a chytunwyd y dylid eu dosbarthu i'r Grŵp Trawsbleidiol. 
 
Roedd TC o'r farn y dylai'r grŵp adlewyrchu grŵp yr Adran Addysg o ran cyfansoddiad ac na ddylid ei 
gyfyngu i gyrff y llywodraeth. Dylai'r cyfansoddiad presennol gael ei herio. Dylai grwpiau cymorth i 
ddioddefwyr a sefydliadau rhieni hefyd gael eu cynrychioli. Mae diffyg tryloywder a bod yn agored ar 
hyn o bryd. Awgrymodd CCE bod llythyr yn cael ei anfon ar ran y grŵp yn nodi ein safbwynt.  
 
(Ar y pwynt hwn, daeth Jon Antoniazzi (ar gyfnod sabothol o Tenovus) i mewn i'r ystafell i esbonio ei 
fod bellach yn Glerc Pwyllgor ar gyfer Cynulliad Cenedlaethol Cymru. Roedd yn dymuno parhau i 
gadw mewn cysylltiad a chynigiodd ei gymorth pe bai angen).  
 
Gofynnodd PM ai grŵp pwyso yw'r grŵp Asbestos mewn Ysgolion. Dywedodd CCE nad grŵp pwyso 
ydyw. Esboniodd fod yr Adran Addysg wedi sefydlu grŵp llywio o ganlyniad i lobïo grwpiau pwyso. 
Byddai cynrychiolwyr undebau llafur yn cylchdroi eu presenoldeb yng nghyfarfodydd y grŵp. 
Amlinellodd JCCE aelodau cyfansoddol y Cyd-bwyllgor Undeb Asbestos 
 
Gofynnodd EE a oedd hyn yn berthnasol i ysgolion yn Lloegr yn unig. Dywedodd CCE fod y Cyd-
bwyllgor Asbestos yn ymgyrchu o ran ysgolion a cholegau ledled y DU ond gyda ffocws anochel ar 
ysgolion a cholegau yn Lloegr. Mae CCE wedi tynnu sylw at y mater yng Nghymru.  
 
 
Nododd CCE fod Grŵp Llywodraeth Cymru yn gwbl wahanol i grŵp llywio'r Adran Addysg, ac 
awgrymodd fod gwneud dim ond cadw llygad ar y camau a gaiff eu cymryd yn Lloegr yn annigonol. 
Mae bodolaeth y grŵp yn gadarnhaol ond roedd angen iddo fod yn agored, yn dryloyw a chael 
cynrychiolaeth fwy amrywiol. Y ddadl a roddwyd gan Lywodraeth Cymru oedd nad oedd iechyd a 
diogelwch yn fater datganoledig ac felly nid yw yn rhan o'i gyfrifoldebau.  
 
Gofynnodd TC i CCE ddosbarthu copïau o'r dogfennau i'r grŵp. Roedd yn cytuno y dylai'r grŵp leisio 
ei bryderon a gofyn i Lywodraeth Cymru ehangu'r grŵp i gynnwys rhanddeiliaid eraill.  
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Nododd EE fod cyflogaeth yn fater brys, er nad yw iechyd a diogelwch wedi'i ddatganoli. Ni ddylai 
unrhyw gyflogwr allu golchi ei ddwylo o'r cyfrifoldeb sy'n ddyledus ganddynt i'w gweithwyr.  ?? 
 
Cytunodd CCE, gan nodi os gall yr undebau llafur ddod ynghyd ag un llais, y gallai Llywodraeth 
Cymru wrando.  
 
Nododd TC ei bod yn nonsens i Lywodraeth Cymru ddweud nad oedd yn gyfrifol am gyflwr ysgolion 
yng Nghymru. Cyhoeddodd Cynulliad Cymru ei raglen lywodraethu ddoe, a nododd y byddai'n 
buddsoddi £2m mewn ysgolion ac addysg erbyn 2024 gyda chyllid cyfalaf ar gyfer gwaith adnewyddu. 
Mae'n rhaid iddo flaenoriaethu ysgolion sy'n cynnwys y mwyaf o asbestos. Llywodraeth Cymru a'r 
awdurdod lleol sy'n berchen ar yr adeiladau. Mae'n hurt dweud y gall anwybyddu'r broblem.  
 
Nododd CAM, mai gyda'r awdurdodau lleol y mae'r cyfrifoldeb cyfreithiol yma yn gorwedd. Nid oes 
gan Lywodraeth Cymru gyfrifoldeb cyfreithiol ac felly ni all ei ariannu. Nid yw hynny i ddweud na 
ddylai fod yn helpu'r endid sy'n ysgwyddo'r ddyletswydd gyfreithiol - mae ganddi rwymedigaeth foesol 
i weithredu.  
 
Dywedodd TC fod Llywodraeth Cymru yn ariannu llywodraeth leol a bod llywodraeth leol yn atebol i'r 
Cynulliad. 
 
Nododd GH fod angen i ni yn gyntaf chwilio am gynrychiolaeth ehangach ar y gweithgor asbestos ac 
yna edrych ar y gweddill. Os oes dimensiwn Cymru / Lloegr, y cam cyntaf yw cael chwarae teg, yna 
gweithio oddi yno i gyflwyno'r ddadl.  
 
Rhoddodd CCE y wybodaeth ddiweddaraf o ran i ba raddau y mae'r Pwyllgor Deisebau wedi ystyried 
y ddeiseb asbestos mewn ysgolion. 
 
Gofynnodd PM a oedd yr ymgyrch yn cynrychioli'r rhai sy'n gweithio mewn colegau a phrifysgolion 
gan fod yr holl drafod wedi bod ynghylch ysgolion. Esboniodd CCE fod y Cyd-bwyllgor Asbestos yn 
ymgyrch o ran ysgolion a cholegau.  
 
Nododd TC mai mater o gyfrifoldeb ydyw. Mae'r rhan fwyaf o'r sefydliadau hyn yn endidau sy'n 
rhedeg eu hunain ond mae'n rhaid iddynt gadarnhau'n derfynol gyda Llywodraeth Cymru unrhyw 
waith ailadeiladu ac adnewyddu mewn ysgolion a cholegau. Nid all weld sut y gallant ddweud nad eu 
cyfrifoldeb hwy ydyw. Yn Lloegr, cafodd yr asbestos mewn ysgolion ei drin o dan yr Adran Addysg a'r 
Asiantaethn Cyllido Addysg, ond daeth y colegau o dan yr Adran Busnes, Arloesedd a Sgiliau a'r 
SFA. Roeddent o dan adran wahanol y llywodraeth, er ei fod yn credu eu bod bellach o dan un adran 
eto.  
 
Cyfeiriodd EE at y rhaglen gyllid a gyhoeddwyd a'r gronfa ysgolion yr unfed ganrif ar hugain. Nododd 
y dylai unrhyw gynigion edrych ar gael gwared ag asbestos a blaenoriaethu ysgolion sy'n wynebu'r 
perygl mwyaf. Dylai hyn fod yn rhywbeth y mae Llywodraeth Cymru yn ei ystyried fel rhan o'r broses o 
wneud cais.  
 
Dywedodd TC y caiff arolygon data eiddo yn Lloegr eu cynnal gan yr Adran Addysg. Ar y dechrau nid 
oeddynt yn cynnwys asbestos, er bod yr arolygon yn cael eu defnyddio fel sail ar gyfer ariannu, ni 
chaiff asbestos ei gynnwys yn y cyfrifiadau. Cyfrifoldeb yr awdurdod lleol yw arolygon cyflwr, ond nid 
yw hyn yn rhan o'r broses o wneud cais. Yr awdurdodau lleol sy'n penderfynu ar eu blaenoriaethau.  
 
 
Nododd EE bod arolygon yn cael eu cynnal yn Lloegr. Nid yw iechyd a diogelwch yn faes 
datganoledig, mae'r rhain yn rheolau ar gyfer y DU gyfan. Os oes gan yr Adran Addysg ddogfen ar 
gyfer Lloegr pam na allwn gael un yng Nghymru? Mae hyn yn rhywbeth y gellid ei wneud. Nododd EE 
fod dyletswydd o ofal ar gyfer materion iechyd.  
 
Dywedodd CCE ei fod, yn y sesiwn dystiolaeth i'r Pwyllgor Deisebau ym mis Hydref 2015, wedi 
cyfeirio at neges e-bost Mike Green Cadeirydd Grŵp Llywio Asbestos mewn Ysgolion yr Adran 
Addsyg, ac y gellid crynhoi eu bod yn hapus i helpu Cymru ond mai eu cylch gwaith oedd ysgolion yn 
Lloegr yn unig.  
Nododd PM fod y Ddeddf a'r Rheoliadau Iechyd a Diogelwch yn ddarnau cryf o ddeddfwriaeth. 
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Nododd TC fod pawb yn cytuno bod hyn yn broblem, ond beth yw'r cam cyntaf. Nid yw'n ymarferol 
cael gwared ar yr holl asbestos, mae angen cynllunio sut i fynd ati, ee rydych yn blaenoriaethu o 
amgylch asbestos mewn rhaglen adeilad newydd. Dyna'r flaenoriaeth gyntaf. Mae ymuno â'r grŵp i 
bennu'r agenda yn allweddol. Mae angen dull cam wrth gam.  
 
Crynhodd CCE ei bod yn ymddangos fod mandad gan y grŵp i gael cynrychiolaeth undeb lafur yng 
ngweithgor Llywodraeth Cymru ar gyfer asbestos mewn ysgolion. 
 
Nododd GH fod cyfarfod o gyngor y TUC y mis nesaf a gall Julia gyfleu hyn i ysgrifennydd cyffredinol 
y TUC, gan alw am gynrychiolaeth ar gyfer yr undeb llafur.  
 
 
6. Diweddariad o'r Fforwm  

Cyflwynodd CCE MH o Fforwm Grŵp Cymorth i Ddioddefwyr Asbestos.  (Mae copi o'i nodyn 
briffio wedi cael ei atodi)  
 
Esboniodd MH eu bod yn ymdrin â chasgliad o grwpiau cymorth i ddioddefwyr sy'n gweithio gyda'i 
gilydd. Maent yn ei ystyried o safbwynt cenedlaethol. Collodd hi ei gŵr i mesothelioma yn 2005. 
Roedd yn bennaeth ysgol ac wedi gweithio mewn gweithfeydd dur yng nghanol y 60au. Roedd yn 
heini ac yn iach am 30 mlynedd, ond yna canfu ei fod wedi bod yn agored i ffibrau asbestos. Nid 
oedd unrhyw grŵp cymorth yng Nghymru ar y pryd. Mae MH yn gweithio gyda grŵp Manceinion.  
Cyfeiriodd at gyfarfod y Fforwm ar 20 Medi. Arweinydd y Fforwm a Grŵp Manceinion yw Graham 
Dring.  
 
Yn y (Grŵp Cefnogi Dioddefwyr Asbestos Manceinion Fwyaf) GMAVSG cyflogir 3 aelod o staff i 
helpu dioddefwyr, caiff 1 grŵp cymorth ei redeg ar gyfer pobl sydd wedi colli rhywun i 
mesothelioma ac mae 1 grŵp ar gyfer dioddefwyr clefydau sy'n gysylltiedig ag asbestos (ARD). 
Mae'r grŵp hwn yn awyddus iawn i fwrw ymlaen â'r pryderon asbestos mewn ysgolion.   Roedd 
disgwyl i ysgolion a adeiladwyd cyn y 1990au gynnal arolwg asbestos a chynllun rheoli.  Dylai 
unrhyw un sy'n dod i'r ysgol gael mynediad at y wybodaeth honno. Mae'r cyfrifoldeb ar yr 
awdurdod lleol neu'r pennaeth, yr awdurdod lleol sy'n gyfrifol ond y pennaeth yw deiliad y 
ddyletswydd. Addysgwyr, nid arbenigwyr adeiladu yw penaethiaid.  
 
Tynnodd sylw o'u cyfarfod, at gynigion Tŷ'r Cwmnïau i ddinistrio cofnodion cwmnïau sy'n hŷn na 6 
mlynedd, ac adolygu eu dinistrio ar ôl dim ond 2 flynedd. Pwysleisiodd y gall fod eisoes yn anodd 
olrhain cyflogwr o ganlyniad i newidiadau i enwau cwmnïau a bodolaeth nifer o yswirwyr. Mae'r 
Fforwm yn anfodlon gyda'r cynigion ac yn ystyried galw am adolygiad barnwrol a sylw yn y wasg. 
 
Mater arall yw cael hanes cyflogaeth CThEM. Dylai dioddefwyr Mesothelioma gael eu hamserlen 
cyflogaeth o fewn 3-4 wythnos, ond ar gyfer achosion eraill gall gymryd 13-14 mis. Mae'r oedi 
yma yn berygl gwirioneddol i sicrhau cyfiawnder. Mae yna derfyn amser o 3 blynedd ar gyfer 
gwneud hawliad, ond nid yw pobl bob amser yn chwilio am gymorth yn syth gan mai eu 
blaenoriaeth yw ymdrin â'u cyflwr.   
Mae'r Fforwm wedi gofyn i Ian Lavery AS (Cadeirydd y Grŵp Seneddol Hollbleidiol) ysgrifennu at 
Gyllid a Thollau EM 
 
Nododd MH fater arall yn ymwneud â'r amryfath adeiladu Yuanda yn Tsieina. Mae hyn wedi bod 
yn broblem yn Awstralia, un cwmni oedd yn gyfrifol am adeiladu'r ysbyty plant a gosododd 
asbestos yn y nenfwd. Roedd y cwmni yn mewnforio asbestos er ei fod yn gynnyrch wedi'i 
wahardd yn Awstralia. Mae gan yr un cwmni 15 o brosiectau adeiladu ar y gweill yn y DU, er nad 
oes dim yng Nghymru. Mae'r cwmni yn dweud y bydd yn sicrhau na chaiff unrhyw asbestos ei 
fewnforio.   
 
Nododd MH nad oedd unrhyw grŵp cymorth ar gael iddi pan gafodd ei gŵr y diagnosis ond mae'r 
gefnogaeth a roddir gan sefydliadau elusennol yn awr i ddioddefwyr a'u teuluoedd yn wych. 
Nododd na chaiff cleifion mesothelioma yng Nghymru y dewis o atgyfeirio i grwpiau cymorth ond 
mae hyn yn digwydd yn Lloegr. (Mae hwn yn fater, meddai hi, a gaiff ei godi gan Joanne Barnes-
Mannings (Ymwybyddiaeth Asbestos a Chymorth Cymru). Golyga hyn na chânt gyngor a 
chymorth pwysig. Yn Lloegr, mae grwpiau cymorth wedi meithrin cysylltiadau agos ag ysbytai. 
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Naill ai gallant drosglwyddo manylion grwpiau cymorth i gleifion neu gael caniatâd y claf i'r grŵp 
cymorth gysylltu â nhw'n uniongyrchol. Mae'n bwysig gweithredu yn gynnar. Dywedwyd wrth ei 
gŵr fod ganddo 3 mis i fyw, fe oroesodd am 18 ond mae eraill yn marw yn fuan ar ôl diagnosis. 
Mae angen cymorth arnynt. Mae'r grwpiau cymorth yn cynnig cyngor ar fudd-daliadau, 
cynorthwyo gyda ffurflenni Budd-dal Anabledd Anafiadau Diwydiannol, cynrychiolaeth mewn 
apeliadau a chyngor parhaus. Maent hefyd yn cynnig ymweliadau cartref, er y byddai hynny'n 
anodd yng Nghymru oherwydd daearyddiaeth. Mae grwpiau Manceinion, Lerpwl a Swydd Gaer 
wedi dweud y byddent yn helpu Cymru. Nid yw'r grwpiau yn cyfeirio pobl at gyfreithwyr, ond 
maent yn rhannu rhestr o gyfreithwyr a awgrymir. Byddai'n hoffi gweld system debyg yng 
Nghymru. Mae lefel y gwasanaeth yn amrywio mewn gwahanol rannau o Loegr gan fod angen 
cefnogaeth yr ysbytai. Efallai y gallai'r grŵp helpu gyda menter i gael ysbytai yng Nghymru yn 
rhan o gynllun tebyg. Y cam cyntaf fyddai rhoi taflenni i gleifion. Mae asbestos mewn ysgolion yn 
ymwneud ag osgoi, ond mae hwn yn wasanaeth ar gyfer y rhai sydd eisoes wedi cael eu 
hamlygu.  
 
 
Nododd PG ei fod yn ymwybodol bod cleifion yn Lloegr yn fwy gwybodus na'r rhai yng Nghymru. 
Dylai'r un cymorth gael ei roi i gleifion yng Nghymru ar y dechrau.  
 
Nododd MH bod gan rai Ymddiriedolaethau yng Nghymru weithwyr cymorth cyffredinol felly efallai 
y byddai ysbytai yn pryderu am sathru ar draed, ond mae hwn yn faes arbenigol iawn lle y gallent 
gefnogi ei gilydd.  
 
Cyfeiriodd CCE at ei drafodaeth â Graham Dring am y gwaith gwych roedd AASC yn ei wneud 
ond bod eu hadnoddau yn gyfyngedig a bod angen mwy o'r grwpiau hyn, gan gynnwys yng 
ngogledd Cymru. Nododd CCE hefyd yr angen am wasanaethau drwy gyfrwng y Gymraeg gan y 
byddai llawer o siaradwyr Cymraeg yn teimlo'n llawer mwy cyfforddus yn siarad yn eu hiaith 
gyntaf. Mae MH ei hun yn siarad Cymraeg  
 
Roedd y mater o fwy o gefnogaeth a chydraddoldeb gwasanaethau ledled Cymru yn un y gellid ei 
godi gyda'r gwleidyddion. Cyfeiriodd CCE at gleient mewn ardal wledig yng Nghymru yn 
ddiweddar a oedd wedi bod yn feirniadol iawn o'r gwasanaethau lleol, ac arweiniodd hyn ef i 
gofrestru gyda Meddyg Teulu yn Llundain gan ei fod mor anfodlon. Mae hyn yn bell o fod yn 
ddelfrydol.  
 
Cyfeiriodd CCE at fenter yn yr Alban gan y Grŵp Clydemore, ac a gafodd sylw yn y Scottish 
Evening Times ac yr oedd y Prif Weinidog yr Alban yn rhan ohono. Darllenodd ddyfyniad o'rr 
erthygl.  
http://www.eveningtimes.co.uk/news/14746203.Doctors_to_be_given_more_training_to_spot_the
_signs_of_asbestos_related_conditions_faster/  A oes rhywbeth tebyg yng Nghymru? Byddai'n 
hawdd ei wneud.  
 
Nododd MH nad yw'r meddyg teulu bob amser wedi gweld cysylltiad ag asbestos. Ni ofynnodd 
neb i'w gŵr am amlygiad i asbestos tan yn ddiweddarach o lawer a phan ofynnwyd y cwestiwn y 
daeth ei ddiagnosis yn amlwg. Erbyn hyn mae gwybodaeth dda ynghylch gweithwyr yn y 
diwydiannau trwm ond beth am weithleoedd? 
 
Nododd CCE bod cael arwyddbyst yn bwysig iawn. Mae hyn yn rhywbeth y gellir cyfeirio ato wrth 
ysgrifennu at y Gweinidog.  
 
Dywedodd MH bod pobl yn gwybod am mesothelioma mewn gweithwyr diwydiannol ond fod eraill 
wedi cael y cyflwr yn syml drwy olchi dillad, neu drwy blentyn yn eistedd ar lin rhiant. Cyfeiriodd at 
y "mesowarrior" Mavis Nye ar Twitter fel @grandmamavis sydd wedi cael y diagnosis o 
mesothelioma ers 7 mlynedd, ac mae wedi cymryd rhan mewn treial sydd wedi crebachu ei 
thiwmor. Ysbaid o'r cyflwr yw hyn, nid iachâd ond mae'n gadarnhaol iawn.   
 

7. Rhaglen y Grŵp ar gyfer y dyfodol 
a. Ymwybyddiaeth o Asbestos yng Nghymru 
b. Atal 
c. Triniaeth 
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d. Ymchwil 
 
Nododd CCE  y gellir gwneud llawer o fewn y grŵp; ond rhaid iddo beidio â bod yn ddim ond siop 
siarad. Mae angen i ni ymgysylltu â gwleidyddion. Nododd fod Joseph Carter wedi argymell 
prosiect ymchwil yng Nghaerdydd a oedd yn cynnwys Dr Tabby a Dr Attanoos sy'n awyddus i 
hyrwyddo hawliadau mesothelioma llwybr carlam yng Nghymru er mwyn cyflymu'r broses. 
Cyfeiriodd CCE at sgwrs APIL yn Llundain yn ymdrin â gwersi a ddysgwyd o driniaeth 
imiwnotherapi a oedd wedi'i chanoli yn Llundain. Roedd £5 miliwn wedi cael ei roi i Goleg Imperial 
Llundain i gynnal y gwaith ymchwil ac mae'n awyddus i bobl Cymru hefyd elwa o'r prosiectau 
ymchwil hyn.  
 
Nododd MH fod y buddsoddiad, a gyhoeddwyd yn y Gyllideb ddiwethaf, wedi cael ei ariannu o'r 
gronfa a grëwyd gan y dirwyon a dalwyd yn sgil sgandal Libor.  O ran y gwahanol dreialon 
meddygol, mae'r rhan fwyaf o'r gwaith ymchwil yn digwydd yn y de, er bod llawer o ddioddefwyr y 
diwydiant trwm wedi cael eu heffeithio yng ngogledd y DU.  Dylai mynediad fod yn gyfartal i bawb. 
 
Nododd CCE fod angen mynediad i'r rhaglenni hyn ar gyfer Cymru; dylai fod ar agenda 
Llywodraeth Cymru. Nododd fod Joseff wedi gofyn am brosiect cenhedlaeth y dyfodol i godi 
ymwybyddiaeth a helpu i hybu codi arian. Mae cyfle i ddod yn grŵp pwysig a gwneud yn well na'r 
grŵp hollbleidiol. Mae angen i ni fod yn uchelgeisiol a gwneud gwleidyddion yn uchelgeisiol. 
Awgrymodd llunio llyfryn Asbestos mewn Ysgolion, yn seiliedig ar gyhoeddiad APPG ond wedi'i 
addasu i Gymru. Nododd bod Hugh Robertson o'r TUC yn cymeradwyo'r fenter hon.  
 
Nododd TC y dylid cael cylch gorchwyl ar gyfer y grŵp. Beth yw'r rheolau'r Grŵp Trawsbleidiol? 
Nododd CCE y dylai cofnodion gael eu cyflwyno o fewn 4 wythnos a bod rheolau cyllid, ond nid 
oes gennym unrhyw arian. Gallwn ofyn am arweiniad gan swyddfa DM.  
 
Gofynnodd CCE am y nifer o gyfarfodydd y dylid eu cynnal. Mae angen digon o gyfarfodydd i 
gadw momentwm, ond nid cymaint fel bod pobl yn ei chael yn anodd i ymrwymo. Awgrymodd 3-4 
cyfarfod y flwyddyn.  Nododd fod hwn yn grŵp ar gyfer Cymru gyfan, ond ei bod yn fwy ymarferol i 
gynnal cyfarfodydd yn ne Cymru.  
 
Nododd PG y byddai mwy o gyfarfodydd yn hytrach na llai yn well er mwyn cadw'r momentwm i 
fynd. 
 
Nododd CAM y byddai llai o gyfarfodydd yn golygu y byddai Aelodau'r Cynulliad yn fwy tebygol o 
gymryd rhan fel rhywbeth y gallant ymrwymo iddo heb ormod o drafferth.  
 
Arweiniodd hyn at drafodaeth ynghylch presenoldeb yr Aelodau Cynulliad a'r ymrwymiadau eraill 
oedd ganddynt. Roedd y drafodaeth hefyd yn cynnwys pa mor bwysig yw eu presenoldeb a sut 
mae hyn yn effeithio ar y ffordd y mae'r grŵp yn gweithredu a chanlyniadau posibl. Cytunwyd ein 
bod yn awyddus i gadw momentwm a chwrdd yn rheolaidd, ond gyda'r Cadeirydd ac Aelodau 
eraill y Cynulliad. Mae hyn yn fater i'w godi gyda DB.  
 
 
Awgrymodd MH gynhyrchu nodyn briffio fel y gall yr Aelodau Cynulliad wybod a yw'r cyfarfod yn 
berthnasol i'w hetholaeth.  
 
Nododd EE ei bod yn ymwneud â chyfleu'r neges a sicrhau bod y cyfarfod yn nyddiaduron yr 
Aelodau, gyda manylion am yr hyn a gaiff ei drafod.  
 
Nododd CCE efallai y gallai pob aelod o'r grŵp gysylltu â'u Haelodau eu hunain i greu diddordeb. 
Nododd y caiff e-bost ei anfon at bob AC i'w hatgoffa.   
 
Dywedodd CAM ei bod yn dibynnu ar ba mor drefnus yw staff yr Aelodau.  
 

8. Unrhyw fater arall  
 

Diolchodd MH i'r grŵp am ei gwahodd i'r cyfarfod.   Diolchodd CCE iddi am fod yn bresennol a 
nodwyd diolchgarwch y grŵp am ddiddordeb y Fforwm yn y Grŵp.   
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9. Dyddiadau'r Cyfarfod(ydd) Nesaf: 
 

Nid oes dyddiad ar gyfer y cyfarfod nesaf wedi'i bennu gan y bydd angen trafod hyn gyda'r 
Cadeirydd.  
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Nodyn Briffio ar ran y Fforwm Grŵp Cymorth i Ddioddefwyr Asbestos 
 

Cynigion Tŷ'r Cwmnïau i ddinistrio cofnodion cwmnïau a ddiddymwyd 

 Y cynigion yw dinistrio cofnodion sy'n hŷn na 6 mlynedd. Ar hyn o bryd, caiff y rhain eu cadw am o 
leiaf 20 mlynedd, a hŷn mewn rhai achosion (caiff y rhain eu cadw'n aml yn yr archifau).  

 Mae'r cofnodion hyn yn bwysig i ddioddefwyr asbestos, gan fod eu cyflgowyr yn aml wedi rhoi'r gorau 
i fasnachu, pan fyddant yn ceisio canfod enw cywir eu cyflogwyr ac, o'r wybodaeth hon, yr yswirwyr ar 
y pryd. Er enghraifft, bydd y cofnodion hyn yn cynnwys gwybodaeth am unrhyw newidiadau i enw'r 
cwmni, is‐gwmnïau a chwmnïau rhiant, yn ogystal â nodi enw cywir unrhyw gyflogwr (gallai'r 
dioddefwyr gofio'r cwmni'n cael ei alw'n rhywbeth gwahanol i'w enw swyddogol).  

 Mae'r Fforwm wedi ysgrifennu at Dŷ'r Cwmnïau, yr Ysgrifennydd Gwladol dros Fusnes, Ynni a 
Srategaeth Ddiwydiannol yn gwrthwynebu'r cynigion oherwydd yr effaith y byddai hyn yn ei chael ar 
ddioddefwyr asbestos sy'n ceisio cael iawndal. Rydym hefyd wedi ysgrifennu at yr Ysgrifennydd 
Gwladol dros Waith a Phensiynau oherwydd yr effaith bosibl y gallai hawliadau ychwanegol ar y 
Cynllun Taliadau Mesothelioma Gwasgaredig (DMPS) os oes mwy o bobl nad ydynt yn gallu olrhain 
gyn‐gyflogwyr / yswirwyr.  

 Byddwn yn gofyn i Gadeirydd y Grŵp Seneddol Hollbleidiol ar Is‐bwyllgor Iechyd a Diogelwch 
Galwedigaethol ac Asbestos, Ian Lavery godi'r mater hwn yn y Senedd, naill ai drwy ofyn Cwestiwn 
Seneddol neu drwy ddull addas arall. Bydd ar yr agenda i'w drafod yng nghyfarfod nesaf APPG ar 1 
Tachwedd.  

 Mae Tŷ'r Cwmnïau a'r Adran Busnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol wedi ymateb yn datgan na fydd 
unrhyw benderfyniadau yn cael eu gwneud nes y ceir ystyriaeth briodol a nododd y cynhelir rhyw fath 
o ymgynghoriad.  

 Ni fydd y Fforwm yn aros am y penderfyniad. Byddwn yn edrych ar yr holl opsiynau ar gyfer 
gwrthwynebu'r cynigion hyn, gan gynnwys Adolygiad Barnwrol, lobïo Aelodau Seneddol, cysylltu â'r 
Comisiynydd Gwybodaeth a chyhoeddusrwydd yn y wasg. 

Oedi o ran Refeniw a Thollau EM wrth ddarparu hanesion gwaith 

 Mae angen hanes gwaith cywir ar Gyflogwyr fel y darperir gan Gyllid a Thollau EM fel prawf o 
gyflogaeth. Mae'r wybodaeth hon yn angenrheidiol am yr un rhesymau ag uchod. Mae clefydau 
asbestos yn datblygu nifer o flynyddoedd ar ôl amlygiad ac ni all dioddefwyr bob amser gofio eu holl 
gyflogwyr, neu enwau cywir eu cyflogwyr, neu'r dyddiadau cywir pan oeddent yn gweithio iddynt. 
Mae angen y dystiolaeth hon ar gyfreithwyr i ganfod pa gyflogwyr a / neu yswiriwr allai fod yn atebol i 
dalu iawndal am amlygiad i asbestos.  

 Mae cofnodion hanes cyflogaeth, ar sail cofnodion cyfraniadau Yswiriant Gwladol, yn cael eu cadw 
gan Gyllid a Thollau EM. Fodd bynnag, mae unrhyw gofnodion cyn 1997 (a fyddai'n berthnasol i bron 
yr holl gofnodion sydd eu hangen mewn achosion asbestos oherwydd cyfnod cudd hir y clefyd) yn cael 
eu storio ar hen dechnoleg (microfiche). Mae dod o hyd i'r wybodaeth hon yn llafurus iawn, nid oes 
gan Cyllid a Thollau EM ddigon o staff, mae peiriannau microfiche yn aml yn torri i lawr ac mae bron 
yn amhosibl cael darnau newydd.  

 Mae'r sefyllfa uchod wedi arwain at oedi annerbyniol wrth i Gyllid a Thollau EM ddarparu cofnodion 
cyflogaeth i gynrychiolwyr dioddefwyr. Er y gwneir ymdrechion i ymateb yn gyflym i achosion byw o 
mesotheliomayn ac y cânt eu hanfon fel arfer o fewn 3‐4 wythnos, mae achosion eraill (achosion 
mesothelioma ar ôl marwolaeth, canser yr ysgyfaint, asbestosis ac achosion mesothelioma tryledol) 
yn cymryd 13‐14 mis i gyrraedd fel arfer.  

 Mae'r oedi hwn peri gwir risg i sicrhau cyfiawnder i ddioddefwyr asbestos. Mae ganddynt 3 blynedd 
o'r dyddiad y cânt wybod eu diagnosis i gyflwyno hawliad yn y llys. Nid yw pob dioddefwr yn ceisio am 
gyngor cyfreithiol ar unwaith, sy'n lleihau'r amser sydd ar ôl. Ar ôl i'r dioddefwr / cyfreithiwr dderbyn 
yr hanes gwaith, mae'n rhaid iddynt gychwyn ymchwiliadau pellach (ee cadarnhau gyda'r dioddefwr 
pa gyflogwyr y maent wedi eu hanghofio, dyddiadau sy'n anghywir ganddynt, cael tystiolaeth o fod yn 
agored i asbestos a thystion, canfod yr yswiriwr os yw'r cyflogwr wedi rhoi'r gorau i fasnachu ac ati) . Y 
sefyllfa waethaf yw bod yr amser ar gyfer hawliad yn dod i ben. Ond hyd yn oed os yw o fewn y terfyn 
amser, mae'n annerbyniol i ddioddefwyr difrifol wael clefydau asbestos orfod aros 13‐14 mis 
ychwanegol am nad yw Cyllid a Thollau EM wedi neilltuo digon o adnoddau i ddatrys y broblem hon.  
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 Mae'r Fforwm wedi ysgrifennu at Gyllid a Thollau EM i gwyno am yr oedi hwn, fel y mae sefydliadau 
eraill wedi'i wneud. Rydym hefyd wedi gofyn i Ian Lavery AS (Cadeirydd APPG), ysgrifennu at Gyllid a 
Thollau EM i gwyno. Mae Cadeirydd Pwyllgor Dethol y Trysorlys hefyd wedi ysgrifennu at Gadeirydd 
Cyllid a Thollau EM yn beirniadu ei berfformiad ar y mater hwn ac yn eu cyfarwyddo i ddatrys y mater.  

 Mae angen i ni barhau i bwyso am hyn ‐ byddai unrhyw ddylanwad y gall Aelodau'r Cynulliad ei gael ar 
Gyllid a Thollau EM ar y mater hwn yn cael ei werthfawrogi'n fawr. 

Yuanda 

  Cwmni adeiladu anferth yn Tsieina yw Yuanda. Mae wedi ennill contractau ar gyfer llawer o 
brosiectau adeiladu mawr mewn gwledydd eraill.  

 Mae Yuanda (Awstralia) wedi cael ei ddal a'i erlyn am fewnforio cynhyrchion sment asbestos i 
Awstralia ar gyfer prosiectau adeiladu, gan gynnwys prosiect i adeiladu ysbyty plant yn Perth. Mae 
asbestos wedi cael ei wahardd yn Awstralia ers 2004. Mae holl fewnforion y cwmni hwn bellach yn 
cael eu hatafael a'u gwirio gan awdurdodau tollau Awstralia. Mae cyflenwad arall o ddeunyddiau 
sment asbestos wedi cael ei gronni ers i'r camwedd cyntaf ar ôl archwiliadau eu gwneud.  

 Mae Yuanda (Ewrop) yn gweithio ar tua 15 o brosiectau adeiladu yn y DU, ac rydym yn credu eu bod i 
gyd yn Lloegr (Byddaf yn gwirio Cymru Marie).  

 Mae'r Fforwm, ynghyd â'r Rhwydwaith Gwahardd Asbestos Rhyngwladol, Ymgyrch Peryglon, ac eraill 
wedi ysgrifennu at Yuanda yn gofyn am sicrwydd nad yw'n mewnforio deunyddiau sy'n cynnwys 
asbestos (DCA) i'r wlad hon. Mae wedi ein sicrhau nad yw, ond nid ydym yn derbyn ei air yn unig.  

 Rydym wedi gwneud cwyn ffurfiol i'r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch ac anfon yr holl 
wybodaeth berthnasol am y cwmni hwn iddo. Cyhoeddodd yr Awdurdod yn ddiweddar ei fod wedi 
cytuno i sefydlu ymchwiliad ffurfiol i brosiectau adeiladu'r cwmni hwn i sicrhau nad oes unrhyw 
ddeunyddiau sy'n cynnwys asbestos yn cael eu defnyddio neu eu mewnforio.  

 Mae'r mater hwn yn tynnu sylw at y ffaith nad yw'n ddigon i wahardd asbestos yn gyfreithiol. Mae 
angen plismona a gorfodi'r gwaharddiad hwn er mwyn sicrhau nad yw DCA yn llithro i mewn drwy'r 
drws cefn (heb eu gwirio mewn porthladdoedd, yn cael eu gwerthu ar y rhyngrwyd ac ati). Mae hyn 
yn golygu cymryd y mater o ddifrif a dyrannu adnoddau fel y gellir gwneud y gwiriadau angenrheidiol). 

 
 


