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Annwyl yr Ysgrifennydd Gwladol,

ADOLYGIAD O GANSERAU TERFYNOL A BUDD-DAL ANABLEDD ANAFIADAU 
DIWYDIANNOL

Rydym yn cyflwyno ein hadolygiad o amodau hawl ar gyfer hawlwyr Anafiadau 
Diwydiannol gydag affiechydon malaen terfynol rhagnodedig. Ar hyn o bryd, mae 
ceisiadau am rai clefydau rhagnodedig â disgwyliad oes byr yn cael blaenoriaeth yn ystod 
prosesu gan yr Adran Gwaith a Phensiynau. Mae rhai clefydau malaen sy’n gysylltiedig ag 
asbestos hefyd yn denu eithriadau buddiol i’r rheolau hawl arferol, fel bod y cyfnod aros 
o 90 diwrnod o ddechrau’r clefyd i bryd y gall y taliad ddechrau yn cael ei hepgor a bod 
asesiadau 100% o anabledd yn cael eu dyfarnu yn awtomatig.

Mae wedi cael ei ddwyn i’n sylw nad yw’r amodau hawl buddiol ar trefniadau 
blaenoriaethu’r prosesu’r un fath ar gyfer clefydau malaen penodedig gyda phrognosis 
tebyg iawn. Gallai hyn arwain at annhegwch posibl o driniaeth rhwng hawlwyr sydd â 
gwahanol glefydau terfynol malaen rhagnodedig. 

Yn ystod ein hadolygiad, rydym wedi ystyried tystiolaeth ynghylch disgwyliad oes yng 
nghyswllt pob un o’r clefydau malaen rhagnodedig ac wedi ymgynghori gyda swyddogion 
yr Adran. 

Rydym yn dod i’r casgliad y dylai’r rhestr o afiechydon ‘blaenoriaeth’  penodedig y mae 
ceisiadau yn cael eu cyflym gael ei ddiwygio i gynnwys canserau ysgyfaint a ragnodwyd 
afiechyd penodol (PD) C4 (canser yr ysgyfaint oherwydd mygdarthau arsenig) a PD C22b 
(canser yr ysgyfaint oherwydd puro nicel) , yn ogystal â angiosarcoma yr afu (PD C24), ond 
y dylai eithrio tewychu pliwraidd ymledol sy’n gysylltiedig ag asbestos (PD D9).

Rydym hefyd yn argymell y dylai’r canser yr ysgyfaint a ragnodir PD C4 , PD C22b , D10 
PD (canser yr ysgyfaint o ganlyniad i gloddio tun a datguddiadau cemegol eraill) a D11 
PD (canser yr ysgyfaint â silicosis) a angiosarcoma yr afu (PD C24) fanteisio ar y rheolau 
hawl manteisiol (hepgor y cyfnod aros o 90 diwrnod a’r hawl awtomatig i gael asesiad 
100%) sydd ar hyn o bryd yn berthnasol i’r canser sy’n gysylltiedig ag asbestos PD D3 
(mesothelioma) a PD D8/8A (canser yr ysgyfaint sy’n gysylltiedig ag asbestos gyda/heb 
asbestosis).

Mae ein hargymhellion yn debygol o fod yn berthnasol i lai na deg o geisiadau am 
Anafiadau Diwydiannol yn flynyddol. Felly, mae’r costau o weithredu’r newidiadau 
hyn, sydd wedi’u hanelu at unioni’r annhegwch posibl rhwng hawlwyr sydd â byrhau o 
ddisgwyliad oes tebyg, yn debygol o fod yn fach.

Yn olaf , rydym yn argymell bod yr Adran yn adolygu’r holl ddyfarniadau Anafiadau 
Diwydiannol a wnaed gyda  thaliad awtomatig 100% ar ôl tair blynedd er mwyn sicrhau eu 
bod yn parhau’n briodol. Er y bydd y mwyafrif llethol o hawlwyr â’r clefydau o ddiddordeb 
yn anffodus yn marw o ganlyniad, bydd rhai achosion lle mae diagnosis yn anghywir wedi’i 
wneud neu lle bu adferiad annisgwyl, a dylai fod mecanwaith ar gyfer adolygu achosion o’r 
fath.

Yn gywir ,

Professor Keith Palmer, IIAC Chair 
April 2014
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Crynodeb
1. Mae’r Adran Gwaith a Phensiynau bellach yn rhoi blaenoriaeth i brosesu ceisiadau 

Budd-dal Anabledd Anafiadau Diwydiannol ar gyfer rhai afiechydon penodedig gyda 
disgwyliad oes byr. Yn ogystal  nid oes rhaid i hawlwyr sydd wedi cael diagnosis gyda 
rhai mathau o ganser sy’n gysylltiedig ag asbestos aros am 90 diwrnod ar ôl dyfodiad 
y clefyd cyn y gellir dechrau’r taliad, a gallant gael asesiadau 100% o anabledd yn 
awtomatig.

2. Fodd bynnag, mae’r amodau ar gyfer prosesu ceisiadau blaenoriaeth buddiol yn 
amrywio o fewn y Cynllun, gyda’r posibilrwydd y gallai triniaeth anghyfartal o geisidau 
godi rhwng hawlwyr sy’n rhannu’r un prognosis gwael.

3. Mae’r Cyngor Ymgynghorol Anafiadau Diwydiannol wedi adolygu’r mater ac wedi dod 
i’r casgliad y dylai’r rhestr o glefydau ‘blaenoriaeth’ y mae ceisidau’n cael eu cyflymu 
gael ei ddiwygio i gynnwys canserau ysgyfaint a ragnodir Clefydau Rhagnodedig (PD) 
C4 (canser yr ysgyfaint oherwydd mygdarthau arsenig) a PD C22b (canser yr ysgyfaint 
o ganlyniad i buro nicel), yn ogystal â angiosarcoma yr afu (PD C24), ond y dylai eithrio 
tewychu pliwraidd ymledol ar ôl bod yn agored i asbestos (PD D9).

4. Yn ogystal, mae’r Cyngor yn argymell bod y rheolau o hawl eithriadol sydd mewn 
lle ar hyn o bryd ar gyfer PD D3 (mesothelioma) a PD D8/8A (canser yr ysgyfaint o 
amlygiad i asbestos gyda/heb asbestosis) yn cael ei ymestyn i bob math arall o ganser 
yr ysgyfaint a gwmpesir gan y Cynllun (PD C4, PD C22b, D10 PD (canser yr ysgyfaint o 
ganlyniad i gloddio tun a datguddiadau cemegol eraill) a D11 PD (canser yr ysgyfaint â 
silicosis) yn ogystal ag PD C24 (angiosarcoma ar yr afu), gan bod y clefydau hyn i gyd 
yn cario yn yr un prognosis gwael.

5. Mae’r newidiadau arfaethedig yn debygol o fod yn berthnasol i lai na deg o geisiadau 
am Fudd-dal Anabledd Anafiadau Diwydiannol yn flynyddol, felly bydd y costau 
sy’n gysylltiedig â’r gweithredu yn fach. Fodd bynnag, mae’r newidiadau yn cael eu 
hargymell er budd tegwch a thriniaeth deg o’r holl hawlwyr sydd â salwch sy’n byrhau 
bywyd yn ddifrifol.

6. Mae’r Cyngor yn argymell ymhellach bod pob cais am Fudd-dal Anabledd Anafiadau 
Diwydiannol sy’n cael dyfarniad o 100% yn awtomatig yn cael ei ailasesu os ydynt yn 
parhau i gael ei dalu ar ôl cyfnod o dair blynedd. Bydd hyn yn nodi achosion lle mae 
goroesi wedi profi mwy o amser nag a ragwelwyd yn wreiddiol ac y efallai na fydd yn 
cyd-fynd â diagnosis o afiechyd terfynol penodol.
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