
Cofnodion y Grŵp Trawsbleidiol ar Asbestos a gynhaliwyd am 6.30pm yn Nhŷ 
Hywel, Cynulliad Cenedlaethol Cymru, ar 20 Medi 2017. 

Yn bresennol: R Attanoos (Bwrdd Iechyd Lleol Caerdydd a'r Fro), N Blundell (UCATT), J Evans 
(Santia Asbestos), G Howells (Prospect), M Imperato (Watkins a Gunn), P Gower (Simpson 
Millar), Z Tabi, T Jones, J Carter (BLF), J Browne (Slater Gordon), G Morgan, A Jones, K 
Barrett, P Harding (Marie Curie), R Iredale, A Jones, J Cason, C Clement-Evans (New Law), M 
Eaglestone, D Bowden AC.  
 
Ymddiheuriadau: B Jenkins AC, M Payne (GMB), C Griffith (FBU), R Phillips (NASUWT), J 
Barnes-Mannings (AASC), J Powell (TENOVUS).  

  

1. Sylwadau agoriadol   

Gan fod y Cynulliad yn dal i fod yn sesiwn y Cyfarfod Llawn, dechreuodd Cenric Clement 
Evans (Ysgrifennydd) y cyfarfod a chroesawodd yr holl aelodau i'r Grŵp Trawsbleidiol. 
Esboniodd y byddai'r cyfarfod mewn dwy ran. Rhan (a) oedd cyfarfod cyffredinol blynyddol 
y Grŵp Trawsbleidiol ar Asbestos, pan fyddai swyddogion 2017/18 yn cael eu hethol. Yn 
rhan (b), gallai'r Grŵp drafod busnes arall sydd angen ei sylw. Nododd y byddai'n rhaid i'r 
Grŵp hefyd gyflwyno 'Adroddiad Blynyddol' yn unol â gweithdrefnau'r Cynulliad a 
chytunwyd y byddai swyddogion y Grŵp Trawsbleidiol yn sicrhau bod adroddiad yn cael ei 
gyflwyno i'r Cynulliad.  

2. Ethol swyddogion ar gyfer 2017/18  

Cafodd Dawn Bowden AC ei henwebu, ei heilio a'i hethol fel cadeirydd y Grŵp Trawsbleidiol 
ar Asbestos ar gyfer 2017/18.  

Cafodd Cenric Clement-Evans ei enwebu, ei eilio a'i ethol fel Ysgrifennydd i'r Grŵp 
Trawsbleidiol ar Asbestos ar gyfer 2017/18. Nododd Cenric y byddai Martin Eaglestone 
(Ymgynghorydd i Dawn Bowden AC) yn ei gynorthwyo yn y rôl ysgrifenyddiaeth.   

3. Diweddariad ar faterion yn codi o gofnodion y cyfarfod blaenorol  

Cyllid ymchwil - Yn y cyfarfod blaenorol, mynegwyd pryder ynghylch parhad cyllid ar gyfer 
ymchwil imiwnotherapi ym Mhrifysgol Caerdydd. Nodwyd na chytunwyd ar gynnwys llythyr 
gan y Grŵp Trawsbleidiol at Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet, ar yr ymchwil bwysig 
hon eto gan fod y sefyllfa'n dal i esblygu. Fodd bynnag, roedd y Gronfa Loteri Fawr bellach 
yn ystyried y cyllid ymchwil, a dywedwyd bod y cais cam cyntaf wedi'i dderbyn yn ffafriol, 
gyda'r posibilrwydd o gael cyllid newydd o ddechrau 2018.  

Croesawodd yr ysgrifennydd hyn a chyfeiriodd at yr angen i grŵp bach ag arbenigedd yn y 
materion ymchwil i gyfarfod a chytuno ar y llythyr yn ôl yr angen. Cytunwyd ar hyn.  

4. Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg  

Cyfeiriodd yr ysgrifennydd at y llythyr dyddiedig 16/6/17 gan Ysgrifennydd y Cabinet a 
thynnodd sylw at y paragraff olaf sy’n dweud bod ei swyddogion bellach wrthi’n trefnu 
cyfarfod Gweithgor yng Nghymru i drafod y datblygiadau hyn yn Lloegr a'u perthnasedd i 
Gymru.  



Nododd yr ysgrifennydd mai hwn oedd yr arwydd pwysig cyntaf o gynnydd ers y 
cyflwyniadau gwreiddiol i Bwyllgor Deisebau'r Cynulliad. Fodd bynnag, ychydig iawn o 
wybodaeth oedd am aelodaeth, cynnydd a gwaith y Gweithgor hwn.  

Cyfeiriodd Cenric at ohebiaeth â'r Undebau Llafur sy’n gofyn iddynt ystyried pwy ddylai fod 
yn aelod o’r Gweithgor hwn yn eu barn hwy.   

Cyfeiriodd J Evans at adran 3 o’r llythyr a'r datganiad am gynlluniau asbestos mewn 
ysgolion. Nid yw'r datganiad hwn yn egluro a yw'r cynllun yn ddigon sylweddol: a yw'r 
cynllun yn cynnwys amcanion, gyda chamau clir ar gyfer gwaith dilynol, ac a yw'n cael ei 
gyflwyno? Mae angen i ni sicrhau nad ymarfer ticio blwch yw presenoldeb cynllun, ond yn 
ddogfen fyw.  

Tynnodd M Imperato sylw at y ffaith bod y llythyr yn cyfeirio at bolisi ar asbestos, ond nad 
oes polisi mewn gwirionedd. Nid oes polisi Llywodraeth Cymru ac, o ganlyniad, nid oes 
arweiniad cyfoes.  

Cytunodd Cenric Clement-Evans, a dywedodd mai dyna pam y gofynnodd y Pwyllgor 
Asbestos Cyd-undebol am rôl yn y Gweithgor gan y byddai sicrhau llais ar y Gweithgor hwn 
yn osgoi dyblygu gwaith.  

Tynnodd G Howells sylw at y cyfleoedd a oedd gan yr undebau llafur i godi'r mater hwn 
drwy eu gwaith ar Gyngor Is-grwpiau Partneriaeth y Gweithlu gyda Llywodraeth Cymru. 

Cytunwyd i ofyn i TUC Cymru ac aelodau'r grŵp, fel Mike Payne o'r GMB, i godi gwaith y 
Gweithgor ar Asbestos (Cymru) a safbwynt yr undebau llafur.  

Tynnwyd sylw hefyd at reolaeth ysgolion yn y sector preifat. Er bod llai o'r rhain yng 
Nghymru, roedd y mater o atebolrwydd a nodi deiliaid swyddi’n bwysig o hyd.  

Roedd Dawn Bowden AC wedi ymuno â'r cyfarfod ar ôl y Cyfarfod Llawn a chytunodd y 
byddai'n ysgrifennu at Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg i geisio gwybodaeth am nifer yr 
ysgolion o'r fath a sut y bodlonir cyfrifoldebau mewn ysgolion o'r fath.  

5. Cais Rhyddid Gwybodaeth (Lloegr) ynghylch ysgolion a adeiladwyd drwy system CLASP     

Cyfeiriodd yr ysgrifennydd at gais rhyddid gwybodaeth am adeiladau CLASP ac a ddylid 
gwneud cais tebyg yng Nghymru. Roedd copi o'r cais ar gael.  

Dywedodd yr ysgrifennydd fod y sefyllfa yng Nghymru yn ansicr oherwydd nad oes neb yn 
cymryd cyfrifoldeb amdani.   

Cytunwyd i ofyn i Dawn Bowden AC gynnwys cwestiynau yn ei llythyr at Ysgrifennydd y 
Cabinet i geisio rhagor o eglurder.  

6. Diweddariad gan Elusennau a Grwpiau Cymorth  

Nodwyd y sefyllfa ar gyllid y Gronfa Loteri Fawr ar gyfer ymchwil ac y byddai penderfyniadau 
am ei chronfa ymchwil gwerth £5 miliwn yn cael eu gwneud yn nes ymlaen yn y flwyddyn.  

Nododd CITB y gellid cael comisiwn yn 2018 ar Iechyd a Diogelwch ym maes Adeiladu, y 
gallai asbestos fod yn rhan ohono.  



7. Cyfarfodydd yn y dyfodol  

Awgrymodd Dawn Bowden y dylid gwneud darn bach o waith i egluro'r rhaglen waith a'r 
canlyniadau ar gyfer y Grŵp Trawsbleidiol hwn i helpu i lywio'r gwaith a'r trafodaethau yn 
2018. Cytunwyd ar hyn a chaiff papur byr ei gyflwyno ym mis Ionawr.  

  
Trafododd y Grŵp gynnal cyfarfodydd yn y dyfodol ar amser brecwast neu amser cinio i 
weld a ellid cynnwys mwy o Aelodau'r Cynulliad. Trafod hefyd a ellir dod o hyd i noddwr i 
wneud y trefniadau’n fwy deniadol.  

Cytunodd yr ysgrifennydd i ymchwilio i roi cynnig ar amseroedd gwahanol ar gyfer y 
cyfarfodydd ar 17 Ionawr 2018 ac 16 Mai 2018.    


