
ADRODDIAD BLYNYDDOL – Y GRŴP TRAWSBLEIDIOL AR 
ASBESTOS 

Cadeirydd – Dawn Bowden AC 

Ysgrifennydd – Cenric Clement-Evans 

Y cefndir 

Cynhaliwyd Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol 2017/18 y Grŵp ar 20 Medi 2017. 
Cadarnhaodd y cyfarfod raglen waith a oedd yn cadw ffocws cryf ar ddeall trefniadau 
Llywodraeth Cymru ar gyfer rheoli asbestos mewn ysgolion, ac adeiladau cyhoeddus 
eraill yng Nghymru. 

Rhaglen waith 2018 

Amcan – i bwyso am gyhoeddi amserlen glir ar gyfer cael gwared ar asbestos o 
ysgolion ac adeiladau cyhoeddus yng Nghymru. 

Gweithgarwch 

 Monitro gwaith 'Gweithgor Rheoli Asbestos mewn Ysgolion' Llywodraeth 
Cymru, 

 Sicrhau bod y Gweithgor yn adlewyrchu'r model Partneriaeth Gymdeithasol a 
gymhwysir yng Nghymru. 

 Darparu rhwydwaith ar gyfer rhannu gwybodaeth rhwng aelodau'r Grŵp. 

 

Cynhaliwyd dau gyfarfod yn ystod y flwyddyn a'r siaradwyr gwadd oedd: 

 Ionawr 2018: Cafwyd cyflwyniad manwl gan John Evans o Santia Asbestos ar 
hanes defnydd asbestos yn y DU, cyfraddau achosion sy’n cynnwys 
asbestos, y trefniadau presennol ar gyfer rheoli asbestos mewn ysgolion ac 
adeiladau cyhoeddus eraill, y dystiolaeth sydd ar gael i ni a'r heriau sydd o’n 
blaenau wrth reoli asbestos yn ddiogel. 
 

 Mai 2018: Mae Sarah Morgan yn Nyrs Arbenigol ar gyfer mesothelioma. 
Nododd y gwaith sy’n cael ei wneud a'r gwasanaethau sydd ar gael yng 
Nghymru i bobl sydd â'r cyflwr a’u teuluoedd. Cyfarfod ar y cyd oedd hwn â'r 
Grŵp Trawsbleidiol ar Ganser. 
 

Gweithgareddau eraill 

Fel Cadeirydd y Grŵp Trawsbleidiol, roedd Dawn Bowden AC yn cymryd rhan yn 
Niwrnod Mesothelioma y Byd 2018, gan siarad yn y gynhadledd yn Amgueddfa 
Genedlaethol y Glannau yn Abertawe. 

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol/Cyfarfod nesaf 

Cyfarfu swyddogion y Grŵp Trawsbleidiol ym mis Tachwedd 2018 ac maent wedi 
cytuno ar drefniadau ar gyfer y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol nesaf a'r cyfarfod 
arferol nesaf. Cynhelir y ddau ar 22 Ionawr 2019. 

 



Nid oes gan y Grŵp gyfrifon, felly nid oes angen creu ffurflen ariannol. Noddwyd 
lluniaeth ar gyfer un cyfarfod gan undeb llafur GMB.     

 

 


