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Y Grŵp Trawsbleidiol ar Asbestos 
Dyddiad: 10 Mai 2017 - 18:00 - 20:00  
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Nick Blundell - UNITE  
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Gareth Morgan - UCAC 
Lee Campbell - Ymchwil Canser Cymru  
Tim Cox - NASUWT 
Joseph Carter - Sefydliad Prydeinig yr Ysgyfaint 
Lowri Morgan - NewLaw Solicitors  
Dr Zsuzsanna Tabi - Prifysgol Caerdydd 
Philip Gower - Simpson Millar  
John Evans - Santia Asbestos Management 
Jo Barnes-Manning - AASC (Asbestos Awareness and Support Cymru) 
Simon Fleming  - Undeb y Brigadau Tân  
Marie Hughes - Grŵp Cymorth Dioddefwyr Asbestos Manceinion Fwyaf 
Rachel Iredale - Bwrdd Hyfforddi'r Diwydiant Adeiladu  
James Powell - Gofal Canser Tenovus  
Dave Bezzina - Staff cymorth Dawn Bowden AC   
 
 
Ymddiheuriadau 
Jayne Bryant AC - Llafur 
Jeremy Miles AC - Llafur 
Bethan Jenkins AC - Plaid Cymru 
Simon Thomas AC - Plaid Cymru 
Nick Ramsay AC - Ceidwadwyr Cymreig 
Phil Markham - UCU 
Mike Payne - GMB 
Carla Murphy - BMA   
Lorna John - AASC 
Rhian Edwards - Gofal Canser Tenovus  
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1. Croeso 

 
Croesawodd DB bawb i'r cyfarfod a chyflwynodd ei hun fel cadeirydd etholedig y 
Grŵp. Nododd ei bod wedi cael ei hethol yn ei habsenoldeb, ond roedd yn falch o 
gymryd y rôl. Nododd ei bod yn wych gweld pawb wedi dod at ei gilydd heno i 
drafod asbestos a'i effeithiau. Nod y grŵp yw darparu llais sydd wedi'i anelu at 
wleidyddion; darparu gwybodaeth, codi ymwybyddiaeth, rhoi gwybod am fesurau 
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y gellid eu rhoi ar waith i atal amlygiad, dysgu am waith ymchwil a thriniaeth 
effeithiol ac edrych ar gyngor a gwasanaethau i ddiwallu anghenion dioddefwyr 
a'u teuluoedd. Nod y cyfarfod heno oedd ystyried gwaith sydd eisoes wedi cael ei 
wneud, rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am ein sefyllfa ar hyn o bryd, a nodi 
meysydd i'w datblygu. 
 
Ymddiheurodd DB y byddai angen iddi adael y cyfarfod yn gynnar heno 
oherwydd ymrwymiadau blaenorol yn ei hetholaeth, ond byddai'n gofyn i CCE  
gadeirio yn ei habsenoldeb.  
 

2. Imiwnotherapi fel triniaeth newydd bosibl ar gyfer mesothelioma 
 
Cyflwynodd ZT ei hun a rhoddodd gyflwyniad a oedd yn cwmpasu imiwnotherapi 
yn gyffredinol, datblygiadau ymchwil, imiwnoleg ar gyfer mesothelioma yn 
benodol a’r gwaith a wnaed gan ei grŵp ymchwil. Mae crynodeb byr o'r materion 
wedi'i gynnwys isod.  
 
Esboniodd ZT sut y mae'r system imiwnedd yn gweithio. Nododd fod celloedd 
canser weithiau’n tyfu yn y corff heb i’r system imiwnedd eu canfod. Ar adegau 
eraill caiff y celloedd canser eu canfod, mae'r system imiwnedd yn adweithio a 
dyna pryd y bydd cleifion yn dioddef symptomau ac yn ymweld â'u meddyg am 
ymchwiliad.  
 
Roedd achos yn ymwneud â gŵr a oedd wedi cael diagnosis o felanoma ond a 
oedd wedi byw yn rhydd o ganser am 16 mlynedd. Bu farw yn dilyn anafiadau a 
gafodd mewn damwain car a chafodd ei organau eu rhoi. Datblygodd dau o’r 
cleifion a gafodd drawsblaniadau yr un straen yn union o ganser â’r ymadawedig.  
 
Roedd y pwyslais yn arfer bod ar geisio rhoi hwb i'r system imiwnedd, ond mae 
hyn bellach wedi newid i geisio caniatáu i’r system imiwnedd weithio’n normal.  
 
Mae moleciwl a ddarganfuwyd yn 1992 wedi cael ei dreialu. Dechreuodd treialon 
dynol yn 2006. Cynhaliwyd y treialon ar gleifion a ystyriwyd yn 'anwelladwy’; 
roeddent wedi bod ag ymwrthedd i fathau eraill o driniaethau. Roedd cyfradd 
llwyddiant uchel i’r treialon hynny gyda chleifion yn ymateb yn dda i driniaeth. 
Gyda chleifion mesothelioma, roedd y treialon wedi dechrau gyda thriniaeth bob 
tri mis ond cafodd hyn wedyn ei gynyddu i bob tair wythnos. Mae'r treialon hyn yn 
mynd rhagddynt ar hyn o bryd. Ers i gofnodion ddechrau, bu tua 8,000 o dreialon 
a gofnodwyd i mesothelioma.  
 
Nod treialon presennol yw cyfuno imiwnotherapi gan ddefnyddio dau o atalyddion 
gwirio gwahanol neu atalydd gwirio wedi’i gyfuno â thriniaeth arall, fel 
cemotherapi.  
 
Cyfeiriwyd at Mavis Nye, claf a gafodd ei thrin yn llwyddiannus ag atalyddion 
PD1. Er na wnaeth y driniaeth wella Mavis, mae wedi atal ei chyflwr rhag 
gwaethygu. Mae’r recriwtio’n parhau ar gyfer y treialon hyn. Nod y treial yw trin 
tua 1000 o gleifion; mae tua 500 wedi cael eu trin hyd yn hyn. Mavis yw'r unig 
lwyddiant hyd yma.  
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Eglurodd CCE y cafodd Mavis ei hamlygu i asbestos drwy olchi oferôls gwaith ei 
gŵr a nododd ei fod yn werth ei dilyn ar twitter @grandmamavis.  
 
Dywedodd ZT fod llawer o gleifion yn anffodus yn cael eu gorfodi i dalu llawer o 
arian am driniaeth breifat ac ar hyn o bryd, nid ydym yn gallu nodi pa gleifion fydd 
yn ymateb yn gadarnhaol i driniaeth. Mae 2-3 y cant o gleifion yn ymateb yn 
ofnadwy i driniaeth, ond nid yw'n hysbys pam. Mae angen gwneud rhagor o waith 
ymchwil i adnabod y cleifion cywir ar gyfer triniaeth a sefydlu bioddangosydd. 
Oherwydd natur y clefyd mae’r amser ar gyfer triniaeth yn gyfyngedig; nid oes 
gan gleifion amser i fynd drwy ddau neu dri chylch o dreialon. Y nod yw gallu 
categoreiddio mathau o ganser yn enetig a chyfuno triniaeth ag imiwnotherapi.  
 
Mae eu gwaith ymchwil cyfredol yn cynnwys modelu gwydnwch imiwnedd 
mesothelioma in vitro. 
 
Maent wedi cynnal treial SKOPOS sef treial antigen tiwmor a gynhaliwyd gan 
Ganolfan Ganser Felindre. Y nod oedd lladd celloedd mesothelioma gan 
ddefnyddio celloedd T. Rhagwelir y bydd 70 y cant o gleifion yn agored i driniaeth 
Cell T. Mae'r driniaeth wedi’i chynllunio i ladd celloedd canser, ond nid celloedd 
normal. Mae hwn yn therapi cyfunol lle mae'r cleifion yn cael imiwnotherapi a 
chemotherapi. Mae’r driniaeth yn dechrau gyda thri dos o'r brechlyn; mae hyn er 
mwyn creu ymateb imiwnedd cyn i'r system imiwnedd gael ei fwrw allan gan y 
cemotherapi. Cymerodd 26 o gleifion ran yn y treial ond cymerodd ddwy flynedd i 
recriwtio’r nifer cyfyngedig hwnnw. Barnwyd bod y treial yn llwyddiant, ond maent 
yn dymuno cynnal dadansoddiad pellach o'r canlyniadau.  
 
Mae cynlluniau ymchwil ar gyfer y dyfodol yn cynnwys astudio tiwmorau i’w trin in 
vitro mewn dysgl petri. Mae'n amhosibl cyflawni pob cyfuniad o driniaeth mewn 
treialon clinigol, ond os gallwn ddysgu i adnabod proffil cleifion byddai o gymorth i 
adnabod y driniaeth gywir.  
 
Mae'r cyllid ar gyfer y gwaith ymchwil yn dod i ben ym mis Awst 2017. Os na ellir 
cael rhagor o gyllid, bydd hyn yn dod ag ymchwil i mesothelioma i ben yng 
Nghaerdydd.  
 
(Ar ddiwedd y cyflwyniad diolchodd DB i ZT ac ymddiheurodd am orfod gadael) 

 
Nododd CCE fod tua cant o bobl yng Nghymru yn unig, cyn belled ag y gwyddai, 
yn cael diagnosis o mesothelioma bob blwyddyn. Gofynnodd, fel mater o 
ddiddordeb, a oedd y cleifion yn y treialon yn dod o Gymru neu Gymru a Lloegr.  
 
Dywedodd ZT fod y rhan fwyaf o'r cleifion a oedd yn rhan o'r treial wedi eu 
recriwtio o Felindre, ond roedd rhai yn dod o ardaloedd eraill yn y DU. Roedd 
Mesothelioma UK wedi hysbysebu’r treialon. Cafwyd rhai anawsterau 
cychwynnol wrth sefydlu'r treialon gan y bu anghydfod ynghylch pwy fyddai'n talu 
am y driniaeth cemotherapi.   
 
Eglurodd DL ei fod yn Aelod Cynulliad ond hefyd yn feddyg teulu. Gofynnodd a 
oedd gan y tîm ymchwil unrhyw ddull o gydweithio o ran  ymchwil genetig.   
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Eglurodd ZT fod genoteipio ar gyfer mesothelioma yn cael ei wneud yng 
Nghaerlŷr, lle mae ganddynt gyffur arbrofol i drin mesothelioma. Gofynnodd aelod 
o dîm ymchwil Caerlŷr i ZT gynorthwyo gyda gwaith imiwnotherapi. Mae treialon 
imiwnotherapi yn cael eu cynnal yng Nghaerlŷr ond mae'n dibynnu ar grŵp 
ymchwil Caerdydd.  
 
Eglurodd DL ei fod yn meddwl tybed a oedd unrhyw obaith o drawsgyllido rhwng 
y ddau yn y dyfodol. 
 
Cyfeiriodd CCE at dderbyniad y bu ynddo’n ddiweddar lle cododd Dr Jason 
Lester bryderon ynglŷn â chael cleifion ar dreialon clinigol. Roedd wedi gwahodd 
Dr Lester i ysgrifennu at y grŵp i ystyried y mater. Gofynnodd CCE a oedd hyn o 
ganlyniad i gyllid neu a oes materion eraill y dylem fod yn ymwybodol ohonynt.  
 
Eglurodd ZT mai un o’r problemau yw nad yw gwybodaeth yn cyrraedd pob rhan 
o'r wlad, a phroblem arall yw teithio. Er enghraifft, roedd eu treial yn cynnwys 13 
o frechlynnau i gyd, ac ar gyfer claf yng ngogledd Cymru, mae hynny’n golygu 
llawer o deithio yn ôl ac ymlaen i gael triniaeth. Yn ogystal â’r brechlynnau, mae 
profion gwaed y mae angen eu prosesu o fewn ychydig oriau. Efallai mai un ateb 
fyddai hyfforddi pobl yng ngogledd Cymru i gynnal y broses hyd at y pwynt y gellir 
rhewi gwaed a'i anfon i lawr i'r grŵp ymchwil yng Nghaerdydd. Roedd y treial yn 
cael ei gynnal ar gyllideb fach felly roedd cyllid yn broblem.      
 
Nododd RA fod cymhwysedd hefyd yn broblem yn y tarddle. Mae hon yn broblem  
ehangach ar draws pob treial clinigol. Er mwyn ymuno â threial, mae’n rhaid ichi 
fodloni'r meini prawf o ran cymhwysedd, e.e. os oes gennych fath penodol o 
diwmor, os yw eich canser ar adeg benodol, os nad ydych wedi cael unrhyw 
driniaeth arall ac ati.  
 
Cytunodd LC fod trafferthion o ran sicrhau bod treialon yn adlewyrchu sefyllfa 
glinigol go iawn. Fel aelod o’r Grŵp Trawsbleidiol ar Ganser maent wedi cael  
llawer o wybodaeth o uned treialon Felindre a oedd yn ymwneud â phroblemau 
sefydlu cytundebau gwasanaeth a oedd yn effeithio ar driniaethau. Er enghraifft, 
pe bai gennych glaf yn Abertawe neu ogledd Cymru byddech yn canfod y 
byddai'r cwmni fferyllol neu’r arweinydd clinigol yn dymuno cael mynediad at yr 
holl ddogfennaeth, fel sganiau, blociau patholeg ac adroddiadau ac ati, a fyddai’n 
golygu bod yn rhaid sefydlu contractau gwasanaeth rhwng y gwahanol Fyrddau 
Iechyd yng Nghymru. Gall hyn ychwanegu cost ychwanegol o hyd at £800 y claf. 
Mae Llywodraeth Cymru wedi cael gwybod am y problemau hyn ac roedd 
cynlluniau ar waith i fynd i'r afael â'r pryderon hyn, ond roedd LC yn ansicr pa 
mor bell y mae pethau wedi datblygu. 
 
Dywedodd RI ei bod fel arfer yn bosibl hawlio TAW yn ôl am brofion cyffuriau 
mewn rhai amgylchiadau, e.e. os darperir triniaeth mewn lleoliad symudol 
gallwch hawlio TAW yn ôl.  
 
Diolchodd JC i ZT am ei chyflwyniad diddorol. Mae'n deyrnged i'w thîm ymchwil 
fod y gwaith hwn yn cael ei wneud yng Nghymru yn hytrach nag yn un o ysbytai 
mawr Llundain. Gofynnodd pryd y rhagwelir y bydd imiwnotherapi yn cael ei 
ddarparu fel triniaeth prif ffrwd, i'w ragnodi fel mater o drefn.  
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Dywedodd ZT fod hyn eisoes yn digwydd gyda melanoma, ac mai dyma'r ffordd 
ymlaen, ond mae rhywbeth yn dal i fod ar goll ac mae angen rhagor o waith 
ymchwil. Gan fod mesothelioma yn ganser prin, mae mathau eraill o ganser yn 
debygol o gael blaenoriaeth oherwydd diffyg cyllid. Er enghraifft, ni ellir defnyddio 
radiotherapi yn dda ar gyfer mesothelioma ac efallai mai math gwahanol o 
gemotherapi sydd ei angen.  
 
Nododd JC fod y gobaith meddygol y mae hyn yn ei roi i gleifion yn amhrisiadwy 
ac mae'n gyffrous iawn.  
 
Dywedodd RA fod y math hwn o driniaeth hefyd yn cael ei ddefnyddio yn America 
gyda chleifion mesothelioma. Cyfeiriodd at un achos o glaf â mesothelioma sy'n 
gwneud yn dda iawn bum mlynedd yn ddiweddarach. Eglurodd fod 
mesothelioma, tan yn ddiweddar, wedi cael ei ystyried yn glefyd homogenaidd lle 
disgwylid canlyniad angheuol mewn tua 12-18 mis. Ystyrir y clefyd yn 
heterogenaidd bellach; un maes ymchwil allweddol yw menywod ifanc o oed a 
chefndir penodol sy'n ymateb yn dda iawn i driniaeth. Mae’r anhawster yn 
ymwneud â’r claf unigol a'r ansicrwydd ynghylch sut y bydd yn ymateb. Mae'r 
pwyslais bellach ar driniaeth wedi'i thargedu yn hytrach na thriniaeth eang.  
 
Nododd CCE fod hyn yn bwysig iawn, o ran ei gleientiaid, gan ei fod yn ymwneud 
ag ymestyn bywyd. Gallai costau triniaeth breifat fod yn rhan o hawliad cyfreithiol, 
nes bod triniaeth yn dod ar gael ar y GIG. Bydd rhannu gwybodaeth am 
ganlyniadau llwyddiannus yn denu mwy o fuddsoddiad; mae'n cael effaith caseg 
eira. Gofynnodd i ZT sut y gallai'r grŵp gynorthwyo'r tîm ymchwil o ran darparu 
llais yn canolbwyntio ar y Cynulliad. Beth all y grŵp ei wneud? 
 
Mae ZT wedi bod yn astudio imiwnotherapi am 15 mlynedd; byddai'n drueni 
mawr pe bai diffyg cyllid yn dod â hynny i ben. Mae'r ffordd y mae ymchwil yn 
gweithio yn anodd; rydych yn dibynnu ar grantiau allanol. Mae dau feddyg eisoes 
wedi gadael ei thîm i fynd i swyddi mwy sefydlog mewn diwydiant; ni allant 
ymdopi â'r oriau hir a gweithio ar gontractau byr. Mae grŵp ymchwil Caerdydd yn 
cynnwys yr arbenigedd mwyaf mewn imiwnotherapi yn y DU gyfan. Mae angen 
i’w gwaith ymchwil fod yn fwy cynaliadwy a dibynadwy, er mwyn sicrhau y gallant 
ddenu'r bobl orau. 
 
Nododd CCE yr angen i gefnogi’r math hwn o waith a rhannu’r arbenigedd sydd 
gennym yng Nghymru.      
 
Tynnodd BM sylw at yr angen i godi proffil mesothelioma yng Nghymru ac roedd 
angen cyllid ar gyfer gwahanol brosiectau ymchwil. Dioddefodd ei wraig o 
mesothelioma peritoneol a bu farw fis Medi diwethaf. Mae triniaeth a ddarperir yn 
America yn cynnig cyfradd oroesi ganolig o bum mlynedd. Mae canolfan yn 
Basingstoke sy’n cyflawni’r un driniaeth ond nid yw'n adnabyddus. Dilëwyd eu 
cyllid ym mis Gorffennaf 2015; roedd hynny’n gam yn ôl. Bydd yn rhaid i'r rhan 
fwyaf o bobl bellach werthu eu tai i dalu am driniaeth yn yr Unol Daleithiau. Mae 
tuedd i mesothelioma gael ei ystyried yn glefyd cudd gyda chyllid yn cael ei 
ddileu neu ei ostwng. Mae hyn yn bryder mawr.  
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Nododd LC fod ymchwil lawfeddygol oncolegol yn cael ei danariannu’n druenus 
ond dyma'r math mwyaf llwyddiannus o driniaeth ar gyfer canser. Nid yw'n gyd-
ddigwyddiad mai yn y de-ddwyrain y mae’r cyfraddau goroesi gorau ar gyfer 
canser yr ysgyfaint, lle mae’r llawfeddygon thorasig mwyaf arbenigol ar gyfer 
canser yr ysgyfaint fel mae’n digwydd.  
 
Dywedodd BM fod angen rhoi cyfle i arbenigwyr ymarfer eu llawdriniaeth. Mae 
triniaeth ar gyfer mesothelioma peritoneol yn wahanol; mae’r tiwmor yn yr 
abdomen ac nid yn y frest. Cafodd ei wraig ei chyfeirio at arbenigwr thorasig, ond 
nid oedd yn broblem thorasig. Gwnaed camgymeriadau wedyn wrth benderfynu 
ar y math cywir o driniaeth cemotherapi.  
 
Nododd RA lawdriniaeth fel y cam mwyaf arwyddocaol ymlaen mewn unrhyw fath 
o driniaeth ar gyfer mesothelioma, ond elfen arall o ganser yw syndrom 
rhagdueddiad. Rydych yn edrych ar achosion unigol, rydych yn adolygu 
cofnodion, rydych yn edrych ar fathau o diwmor, e.e. mae melanoma yn tueddu i 
ddangos math genetig o germline, sy'n tueddu i wneud yn well o lawer. Ar eu pen 
eu hunain maent yn ganserau gwael, ond maent yn gwneud yn llawer gwell na'r 
Mesothelioma nodweddiadol. Mae'r rhain yn ardaloedd sy’n esblygu - adnabod 
gwahanol fathau o mesothelioma, nodi bod cleifion yn wahanol. Mae gan y DU y 
gyfradd uchaf o mesothelioma yn y byd.  
 
Nododd CCE fod y drafodaeth wedi bod yn ddefnyddiol iawn, ond awgrymodd ein 
bod yn symud ymlaen i'r eitem nesaf ar yr agenda gan fod amser yn gyfyngedig. 
Unwaith eto diolchodd i ZT am ei chyflwyniad.   
 
 

3. Dyddiadau cyfarfodydd yn y dyfodol: 
Awgrymodd CCE dri neu bedwar cyfarfod y flwyddyn. Y nod yw cyfarfod yn fwy 
rheolaidd nag o’r blaen er mwyn creu momentwm. Nododd DaB na fydd yn 
ymarferol yn realistig i gynnal y cyfarfod nesaf cyn mis Medi oherwydd toriad yr 
haf; bydd toriad yr haf bob amser yn ystyriaeth. Os yr ydym am gael pedwar 
cyfarfod awgrymodd ein bod yn mynd am fis Mai, mis Medi, mis Ionawr a mis 
Ebrill, ond os ydym am gael tri cyfarfod ein bod yn mynd am fis Mai, mis Medi a 
mis Ionawr. Cytunwyd y dylid penderfynu ar ddyddiadau ar gyfer cyfarfodydd yn y 
dyfodol yn awr gan y gall fod yn anodd rheoli dyddiaduron a neilltuo ystafelloedd. 
Cytunwyd y byddem yn canolbwyntio ar fis Medi a mis Ionawr am y tro. Bydd 
DaB yn anfon manylion am y dyddiadau drwy e-bost.      
 

4. Cadarnhau Swyddogion 
Eglurodd CCE yr angen am o leiaf dri Aelod Cynulliad o wahanol bleidiau 
gwleidyddol er mwyn ffurfio'r grŵp. Ar hyn o bryd mae gan Llafur, Plaid Cymru a 
UKIP gynrychiolaeth ar y grŵp. Nododd DaB fod trafodaethau ar waith i geisio 
recriwtio Aelod Cynulliad Ceidwadol i'r grŵp. Mae archwiliad yn cael ei gynnal ar 
hyn o bryd i sut y mae grwpiau trawsbleidiol yn gweithio felly mae angen inni ail-
gofrestru.  Nododd CCE fod DB wedi ei hethol yn gadeirydd yn y cyfarfod 
blaenorol a chynigiodd ei bod yn parhau i fod yn gadeirydd, oni bai bod unrhyw 
un arall yn dymuno cyflwyno ei enw neu’n gwrthwynebu iddi aros fel Cadeirydd. 
Cytunwyd ar hyn. Cytunwyd hefyd y bydd CCE yn parhau fel ysgrifennydd.  
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5. Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 21 Medi  2016 a materion yn codi 
Cyfeiriodd CCE at y cofnodion blaenorol. Roedd copi ohonynt wedi cael ei 
ddosbarthu i bawb a oedd yn bresennol. 
 
Darparwyd y wybodaeth ddiweddaraf am y ddeiseb Yr Hawl i Wybod: Asbestos 
mewn Ysgolion. Mae'r ddeiseb i gael ei hadolygu eto gan Bwyllgor Deisebau’r 
Cynulliad Cenedlaethol ar 23 Mai. Dyma fydd y 15fed  tro iddi gael ei hystyried 
sy'n dangos pa mor bwysig y mae’r Pwyllgor Deisebau yn ei hystyried. Bydd yn 
ymateb i grynodeb gweithredol a baratowyd i’r pwyllgor ei ystyried.  
 
Y sefyllfa bresennol yw bod cynrychiolydd o’r gwasanaeth sifil yng Nghymru 
bellach yn mynychu cyfarfodydd Grŵp Llywio Asbestos mewn Ysgolion Adran 
Addysg Lloegr. Cyhoeddwyd adroddiad casglu data yr Adran Addysg am Reoli 
Asbestos mewn Ysgolion ym mis Chwefror. Rhoddodd y casgliad data gwirfoddol 
hwn ddarlun rhannol o reoli asbestos mewn ysgolion yn Lloegr. Roedd yr 
Ysgrifennydd Gwladol wedi cytuno â'r argymhelliad i ofyn am sicrwydd gan bob  
deiliad dyletswydd sy'n gyfrifol am reoli asbestos yn eu hysgolion, yn Lloegr, er 
mwyn gwella dealltwriaeth yr Adran Addysg o reoli asbestos mewn ysgolion. “All 
duty holders will be expected to undertake the necessary due diligence checks, 
to ensure that the assurances they provide are based on evidence from all their 
respective schools.” 
Mae cynigion drafft ar gyfer rheoli sicrwydd na fyddent yn orfodol ond mae 
disgwyl i’r holl ddeiliaid dyletswydd gymryd rhan.   
 
Darllenodd CCE ddyfyniad i ddangos ei bod yn amlwg bod y Grŵp Llywio yn 
canolbwyntio ar asbestos mewn ysgolion yn Lloegr. 

 
 "Although not mandatory, as the department does not have the powers to 
compel all duty holders to complete the assurance process, it is expected that 
all duty holders (approximately 3,500) will participate in the assurance 
process. We intend to validate our list of duty holders against other sources to 
ensure that they are all captured. We would expect that this approach should 
then cover the estimated 25,000 schools, in England. The department will 
communicate the importance of managing asbestos effectively and will set a 
clear expectation in this communication that all duty holders participate in the 
assurance process.” 

 
Cyfeiriodd CCE hefyd at adroddiad diweddar Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus Tŷ'r 
Cyffredin a oedd wedi clywed tystiolaeth a oedd yn cynnwys gwybodaeth bod 
plant ysgol yn Sunderland wedi cael eu hamlygu i asbestos a arweiniodd at orfod 
chwistrellu dŵr drostynt.  
 
Darllenodd CCE yr argymhelliad canlynol o'r adroddiad dan y teitl Cyllid cyfalaf ar 
gyfer ysgolion 
 

“7. The Department still does not know enough about the state of the school 

estate, 

meaning that it cannot make well-informed decisions about how best to use its 

limited resources.  
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The Department now has a better understanding of the condition of school buildings 

after completing a survey of the estate in 2014. This property data survey estimated 

that it would cost £6.7 billion to return all school buildings to satisfactory or better 

condition, and a further £7.1 billion to bring parts of school buildings from 

satisfactory to good condition. Much of the school estate is over 40 years old, with 

60% built before 1976. The Department estimates that the cost of dealing with major 

defects will double between 2015–16 and 2020–21, even with current levels of 

investment, as many buildings near the end of their useful lives. 

The property data survey did not assess the safety or suitability of school buildings 

or the extent of asbestos. Over 80% of schools responding to a separate survey by 

the Department had asbestos, with 19% reporting that they were not complying 

with asbestos management guidance. However, only a quarter of schools responded 

to the survey, meaning that the Department does not have a complete picture. The 

Department estimates that it would cost at least £100 billion to replace the entire 

school estate which it believes would be the only way to eradicate asbestos from 

school buildings. The Department is undertaking a second property data survey but, 

until this is complete, it cannot assess reliably how the school estate is changing and 

does not know the extent to which its funding is helping to improve the condition of 

school buildings.” 

 
Mae ymgyrch Yr Hawl i Wybod yn tynnu sylw at y broblem mewn ysgolion yng 
Nghymru. Ar 1 Tachwedd 2016 dywedodd Nick Gibb, y Gweinidog Gwladol dros 
Ysgolion, mewn ymateb i gwestiwn ysgrifenedig gan Amanda Solloway AS 
ynghylch tynnu asbestos o safleoedd ysgolion yng Nghymru a Lloegr,  
 
"Policy on the effective Management and removal of asbestos at Welsh school 
sites is devolved to the Welsh Government, but in England it is one of the 
department’s priorities in order to ensure that our schools are safe for children 
and teachers.”  
 
Bydd CCE yn tynnu sylw at y mater hwn unwaith eto gerbron y Pwyllgor 
Deisebau. Cyfarfu JC a CCE â Kirsty Williams AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros 
Addysg ym mis Tachwedd a chodwyd materion yn ymwneud â chyfrifoldeb. 
Dywedwyd wrthynt nad yw'n fater i Lywodraeth Cymru gan ei fod yn dod o fewn 
cylch gwaith iechyd a diogelwch. Mae CCE yn honni nad oes neb yn cymryd 
cyfrifoldeb am ysgolion yng Nghymru. 
 
Holodd SF pa ran oedd gan yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch yn 
hyn, e.e. a fyddent yn mynd â mater i'r llys os nad oedd cofrestr risg wedi cael ei 
chadw. Eglurodd CCE mai ei ddealltwriaeth ef oedd bod erlyniadau yn brin. 
Roedd yn fwy arferol i erlyniadau gael eu dwyn yn erbyn unigolion preifat yn 
hytrach nag awdurdod lleol.  
 
Nododd JE fod pob rhiant yn disgwyl gallu anfon ei blentyn i ysgol ddiogel a 
pheidio â chael ei amlygu i garsinogen dosbarth 1. Dywedodd fod gwaith da wedi 
cael ei wneud mewn rhai awdurdodau lleol sy'n cydymffurfio â deddfwriaeth 
asbestos ond ei fod hefyd yn ymwybodol o eraill nad ydynt yn cydymffurfio. Mae 
wedi profi’n aml bod yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch yn gefnogol 
iawn. Mae'n nodi mai’r ifanc ddylai gael blaenoriaeth mewn poblogaeth sy'n 
heneiddio; byddwn yn gweld mwy a mwy o achosion o mesothelioma gan fod 
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pobl yn cael eu hamlygu o oedran ifanc ac mae hyn yn eu gwneud yn fwy agored 
i niwed. Drwy gyfeirio at ganfyddiadau'r Pwyllgor ar garsinogenigrwydd cytunodd 
CCE fod disgwyliad oes hwy plant iau yn golygu eu bod mewn mwy o berygl o 
gael eu hamlygu i asbestos, ond nododd mai amser a ddengys o ran y mater o 
dueddiad yn ymwneud â datblygu ffisioleg.  
 
Nododd JE mai’r flaenoriaeth, beth bynnag, yw gwneud ysgolion yn fwy diogel; 
nid yw’n ymwneud â gorfodaeth yn unig. Mae wedi gweld rhai achosion lle mae 
llawer o waith da wedi cael ei wneud ond eraill lle y dylid bod wedi gweithredu i 
ddiogelu'r cyhoedd. Dylai adeiladau fod yn ddiogel. Nid oes angen cael gwared ar 
yr holl asbestos ond mae angen iddo gael ei gadw mewn cyflwr da. Mae angen 
hyfforddi pobl, ond yn aml nid yw'r lefel gywir o gymorth ar gael, e.e. rheolwyr 
mewn ysgolion preifat. Nododd CCE fod hyn hefyd yn broblem gydag academïau 
yn Lloegr.  
 
Dywedodd RI fod canolbwyntio ar ysgolion yn gyfyngol a bod angen inni hefyd 
ystyried adeiladau cyhoeddus eraill fel llyfrgelloedd a neuaddau cymunedol ac 
ati. Mae angen cofrestr genedlaethol ar gyfer pob adeilad gan nodi’r 
tebygolrwydd o aflonyddwch. Mae llawer o weiddi yn tueddu i ddigwydd ynghylch 
diogelwch wrth adeiladu, ond nid oes cymaint o bwyslais ar iechyd, ond ar gyfer 
pob marwolaeth yn ymwneud â diogelwch bydd tua cant o farwolaethau’n 
ymwneud ag iechyd. Dylai Cymru arwain ar gofrestr risg ehangach.  
 
Er nad oedd CCE yn anghytuno ag RI, nododd fod y pwyslais ar ysgolion 
oherwydd bod plant a phobl ifanc yn ymddwyn mewn ffordd nad yw oedolion yn 
ymddwyn.  
 
Nododd TC fod yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch yn nodi’r rhan 
fwyaf o ysgolion a'r rhan fwyaf o adeiladau cyhoeddus fel risg isel. Gyda 
thoriadau sylweddol mewn cyllid nid oes adnoddau ar gael i gynnal archwiliadau 
fel y bu. Mae gan yr awdurdod lleol hefyd rwymedigaeth i archwilio. Mae rhai 
awdurdodau lleol wedi bod yn dda iawn o ran asbestos ond eto bu toriadau 
enfawr, ac nid oes gan ysgolion yr arbenigedd a oedd yn arfer â bod gan yr 
awdurdod lleol. Mae prif ffocws yr undeb ar ysgolion ond mae'n bwysig ystyried 
pob adeilad cyhoeddus.  
 
Dywedodd CCE fod gwybodaeth am ysgolion awdurdodau lleol yng Nghymru 
wedi’i chynnwys ar wefan Yr Hawl i Wybod www.righttoknowasbestos.org. 
Cyfeiriodd at Lucie Stephens a gollodd ei mam, Sue Stephens, athrawes,  i 
mesothelioma yr haf diwethaf. Mae hi wedi bod yn ymgyrchu’n galed ar y mater 
ac wedi gwneud llawer o geisiadau rhyddid gwybodaeth mewn perthynas ag 
asbestos mewn ysgolion.  
 
Nododd TC y dylid cynnwys arolwg cyflwr yn Rhaglen Ariannu Ysgolion yr 21ain  
Ganrif a chafwyd cyhoeddiad pellach heddiw bod rhagor o gyllid i ysgolion. Mae 
arian mewn arian, ond nid yw asbestos yn ymddangos o gwbl.  
 
Dywedodd JC y dywedwyd wrthynt yn eu cyfarfod mai cyfrifoldeb yr ysgolion yw 
cyflwyno eu ceisiadau a nodi asbestos fel rheswm i gefnogi eu cais am gyllid. Fe 
wnaethant geisio argyhoeddi Ysgrifennydd y Cabinet y dylai asbestos gael ei 
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orfodi fel ystyriaeth a bod cofnodion canolog yn bwysig ond dywedwyd wrthynt 
mai cyfrifoldeb yr awdurdod lleol ydoedd. Mae'r arian yn fwy tebygol o gael ei 
ddefnyddio gan ysgol i godi adeilad newydd i gymryd lle uned symudol yn hytrach 
nag i wneud adeilad presennol yn ddiogel.  
 
Eglurodd RA, o safbwynt gwyddonol, fod y gydberthynas a welir rhwng clefydau 
sy'n gysylltiedig ag asbestos a dos yn seiliedig ar amlygiad galwedigaethol 
hanesyddol, ac mae’r amlygiadau hyn i asbestos yn llawer mwy na’r hyn a welir 
mewn unrhyw gefndir amgylchynol. Mae cyrff rheoleiddiol yn ystyried bod y 
gydberthynas a welir rhwng asbestos a chlefyd yn dangos model dos llinol heb 
drothwy. Yn unol â hynny, os yw’n gywir, yr unig fesur o ddim risg yw dim  
amlygiad. Mae cydberthynas a welir rhwng clefyd asbestos a dos yn berthnasol i 
amlygiadau dros 15 ffibr cc blynyddoedd (mynegai o ddos cronnus) - gall risgiau 
o glefyd islaw’r dos hwn gael eu hamcangyfrif drwy allosodiadau mathemategol. 
Allosodiadau mathemategol o risg clefyd o amlygiadau dos uchel hanesyddol a 
welwyd – mae effeithiau hyd heddiw o amlygiadau amgylchynol dos isel yn 
amcangyfrifon deongliadol ond ni welwyd dim clefyd mewn gwirionedd yn dilyn 
amlygiadau o'r fath. Mae RA yn gweithio gyda labordy dadansoddi mwynau 
rhyngwladol yng Nghaerdydd. Nododd y bydd gan 98 y cant o'r boblogaeth a 
anwyd ar ôl 1980 lefelau mesuradwy o ffibrau asbestos yn eu hysgyfaint a fydd 
yn dod i 30 neu 40 miliwn o ffibrau - mae'r rhain yn adlewyrchu dos ffibr i bobl yn 
dilyn amlygiad amgylchynol ac nid amlygiad galwedigaethol. Mewn gwirionedd 
mae llawer o ffibrau asbestos yn ein hysgyfaint. Byddwn ond yn gwybod am 
glefyd yn wyddonol yn dilyn dosau galwedigaethol trwm. Mae hyn waeth beth 
yw'r ffactorau hysbys ychwanegol sy'n effeithio ar glefydau fel y math o ffibr. 
Rydym yn gwybod bod ffibrau amffibol yn fwy peryglus na ffibrau asbestos gwyn. 
 
Mewn ymateb i sylw a wnaed ynghylch athrawon ac asbestos, dywedodd RA y 
gallai dim ond dehongli nifer yr achosion o bobl / gweithwyr sydd â mesothelioma 
a dod i’r casgliad mai effaith achosol ydyw, fod yn gamarweiniol os nad oes 
unrhyw grwpiau rheoli yn cael eu harchwilio. Os ydych yn edrych ar athrawon, 
mae'n rhaid i chi fod yn siŵr nad oes unrhyw amlygiad y tu allan i'r ysgol – a 
allwch chi ddiystyru amlygiad arall - plentyndod, amgylcheddol?  
 
JE - rhaid i chi ystyried ym mhle y cafodd person ei fagu, y profiadau y mae wedi 
eu cael yn y gorffennol ac ati. Roedd yn cofio canolfan hamdden yn yr ardal lle 
cafodd ei fagu a oedd â tho asbestos a oedd yn disgyn i lawr. Mae’n rhaid ichi 
ofyn - ydw i wedi cael fy amlygu mewn canolfan hamdden, llyfrgell neu adeilad 
cyhoeddus arall? Pe gallai un ffibr ein lladd byddem i gyd yn disgyn. Ond mae 
mynd i mewn i ysgol a dod o hyd i fyrddau asbestos wedi’u difrodi yn annerbyniol. 
Diwedd y gân yw bod angen lle diogel arnom i weithio. Nid yw'n fater gorfodaeth 
gan yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch. Mae angen cysylltu llawer â’r 
Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch. Mae gan y Cynulliad reolaeth ar 
adeiladau addysgol, dylent allu dweud y gallwn wneud yr adeiladau hyn yn 
ddiogel.  
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6. Unrhyw fater arall  
 

Cynghorodd JBM hi i edrych ar safbwynt gofalwr y claf. Yn aml iawn bu’r 
amlygiad flynyddoedd yn ôl, ond dyma’r bobl sy'n byw gyda’r salwch yn awr. Mae 
clywed am y treialon ymchwil a'r gobaith y mae'n ei roi i’r bobl hyn yn enfawr. Gall 
hynny gael effaith gadarnhaol ar ansawdd bywyd. Mae'r angen am ragor o 
dreialon yn hanfodol. Nid oes gan rai dioddefwyr daith hir iawn, ond mae gobaith 
yn bwysig. Fel gofalwr am ei thad ei hun, roedd yn cofio achlysur pan alwodd ei 
thad ar ei feibion i mewn i'r ystafell a dweud wrthynt "er mwyn duw, gwisgwch 
eich mygydau yn y gwaith". Byddai'n dasg enfawr i gael gwared ar yr holl 
asbestos ond gallwn wneud adeiladau yn ddiogel. Nid yw hunanfoddhad yn 
dderbyniol. Wrth deithio i Gaerdydd roedd wedi mynd heibio gweithwyr ffordd nad 
oeddent yn gwisgo mygydau amddiffynnol. Aeth allan o'r car a rhoi ffrae iddynt. 
Er gwaethaf y cyfreithiau sydd ar waith, yr hyfforddiant a'r arweiniad a roddir, sut 
yr ydym yn goresgyn hunanfoddhad mewn ffordd effeithiol er mwyn sicrhau bod 
rhagofalon yn cael eu rhoi ar waith? Mae codi ymwybyddiaeth yn hollbwysig, fel y 
mae parhau i ariannu treialon. Mae teuluoedd yn cael eu dinistrio gan amodau 
asbestos.  
 
Dywedodd MH fod ei safbwynt hi’n debyg i JO ac roedd bod yn bresennol yn y 
cyfarfod heno i glywed am y mentrau rhagorol a chodi ymwybyddiaeth yn wych. 
Byddai'n adrodd yn ôl i'r Fforwm gydag agwedd gadarnhaol.  
 
Siaradodd BM am amcanion Mesothelioma; elusen sy'n darparu canolfan 
adnoddau arbenigol genedlaethol ar gyfer mesothelioma. Eu nod yw darparu 
gwybodaeth arbenigol, cefnogaeth ac addysg a gwella gofal. Eu nod yw 
integreiddio gyda'r GIG a darparu nyrs arbenigol pan fydd angen. Mae nyrs 
arbenigol newydd wedi cael ei benodi’n ddiweddar yng Nghymru. Maent wedi eu 
lleoli ar Safle Glenfield yng Nghaerlŷr; lle bach ydyw ond mae’n elusen wych. Eu 
rôl yw darparu gwybodaeth ac addysg a mynd i gynnig cefnogaeth i ddioddefwyr 
a'u teuluoedd. Ei dasg gyntaf yn y rôl newydd hon yw rhoi sgwrs a chyflwyno 
gwobrau mewn gala nofio elusennol. Mae'n edrych ymlaen at gyfarfodydd yn y 
dyfodol.  

 
7. Rhaglen Waith 2017 
 
Nododd CCE ei bod yn bwysig nad siop siarad yn unig yw hwn. Y nod yw 
gweithredu rhaglen waith. Mae angen inni ystyried yr hyn y gallwn ei wneud, pa 
gamau y gallwn eu cymryd sydd wedi eu hanelu at wleidyddion i godi 
ymwybyddiaeth. Un enghraifft yw sicrhau nad yw cleifion y tu allan i dde Cymru 
yn cael eu hanghofio. Dylai pobl allu cael mynediad at y triniaethau gorau sydd ar 
gael lle bynnag y maent yn ddaearyddol. Gan fod amser yn pwyso gwahoddwyd 
y rhai a oedd yn bresennol i roi adborth i CCE a DaB o ran syniadau ynglŷn â pha 
gamau y gellir eu cymryd i ddechrau gwneud gwahaniaeth.  
 
Nododd DAB fod y drafodaeth yn ymwneud â rhaglen ariannu’r 21ain  ganrif mewn 
ysgolion wedi codi cwestiynau diddorol o ran y nifer gynyddol o adeiladau 
cyhoeddus sy’n cael eu hallanoli.  
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Nododd NB fod atebolrwydd yn disgyn ar y deiliad dyletswydd mewn adeilad 
cyhoeddus, ond ni fyddai atebolrwydd yn trosglwyddo pe bai’r gwasanaeth yn 
cael ei allanoli. Ble mae hynny'n gadael pobl? 

 
Dywedodd CCE a KB y byddai'n dibynnu a yw'r person sy'n gwneud yr hawliad 
yn gyflogedig ai peidio gan fod hynny’n cael effaith ar y sefyllfa yswiriant. Gyda 
chyflogwr byddech yn hawlio yn erbyn yswiriwr atebolrwydd y cyflogwyr ar adeg 
yr amlygiad, os yw yswiriant atebolrwydd cyhoeddus yn berthnasol, yr yswiriwr ar 
yr adeg y bydd y clefyd yn amlygu ei hun fyddai. Nid yw'n syml; mae'n ymwneud 
â’r ffordd y mae’r contractau yswiriant yn cael eu hysgrifennu.  
 
Nododd NB y gallant ystyried adeilad yn ddiogel i fynd i mewn iddo oherwydd ei 
fod wedi  cael ei brofi, gyda thai cymdeithasol, ond mewn gwirionedd tŷ ar y stryd 
nesaf sydd wedi cael ei brofi. Mae annibendod yn arwain at broblemau.  
 
Wedyn daeth y cyfarfod i ben a chytunwyd y byddai DaB yn dosbarthu dyddiadau 
ar gyfer y cyfarfod nesaf. 


