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1. CYFLWYNIAD 
 

1.1 Cafodd y polisi yma ei baratoi er mwyn rheoli asbestos yn adeiladau 
Cyngor Rhondda Cynon Taf (y Cyngor), ac er mwyn bodloni gofynion 
Rheoliadau Rheoli Asbestos (2012) (cyfeirir atyn nhw fel 'y Rheoliadau' 
o hyn ymlaen). 

 
1.2 Mae'r Cyngor yn cydnabod, pe bai ffibrau asbestos yn cael eu gollwng 

i'r awyr ac yn cael eu hanadlu, byddai modd iddyn nhw achosi clefydau 
sy'n gysylltiedig ag asbestos, fel mathau o ganser sy'n effeithio'r 
ysgyfaint a leinin y frest. Po fwyaf o ffibrau asbestos sy'n cael eu 
hanadlu mewn, y mwyaf yw'r risg.  

 
Cyhyd â bod deunyddiau sy'n cynnwys asbestos (ACM) mewn cyflwr 
da a fyddan nhw ddim yn cael eu symud neu'u difrodi, dydyn nhw ddim 
yn beryglus. Ond os yw deunyddiau'n cael eu symud neu'u difrodi, mae 
modd iddyn nhw nhw beryglu iechyd oherwydd bod ffibrau asbestos yn 
cael eu gollwng i'r awyr ac mae modd i bobl eu hanadlu. 

 
Mae'r Cyngor yn cydnabod ei bod hi bellach yn anghyfreithlon 
defnyddio asbestos wrth adeiladu neu adnewyddu unrhyw adeilad. 
Serch hynny, cafodd ei ddefnyddio mewn adeiladau yn y gorffennol, ac 
mae llawer ohono yn parhau i fod yn yr adeiladau hynny. Mae'n 
beryglus i'r gweithwyr hynny, yn arbennig, sy'n gwneud gwaith cynnal a 
chadw ac atgyweirio.  Mae'r gweithwyr yn cynnwys: 

 

• gweithwyr adeiladu a dymchwel, towyr, trydanwyr, peintwyr a 
phapurwyr, seiri, plymwyr, gosodwyr nwy, plastrwyr, gosodwyr 
siopau, peirianwyr gwresogi ac awyru ac arolygwyr 

• unrhyw un sy'n gweithio ym maes electroneg, er enghraifft, 
peirianwyr ffonau a thechnoleg gwybodaeth a'r rheiny sy'n gosod 
larymau 

• gweithwyr cynnal a chadw cyffredinol a'r rheiny sy'n gwneud gwaith 
ar ffabrigau adeiladau 

 
1.3 Ceir 3 phrif fath o asbestos, er enghraifft: 

 

• crosidolit (glas) 

• amosit (brown) 

• crysotil (gwyn) 

 
Does dim modd eu hadnabod wrth eu lliw yn unig. 

 
Mae pob math o asbestos yn cael ei ddosbarthu'n garsinogen Categori 
1, ond mae asbestos glas (crosidolit) ac asbestos brown (amosit) yn 
fwy peryglus nag asbestos gwyn (crysotil). 
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2. DATGANIAD POLISI 
 

2.1 Mae'r Cyngor yn cydnabod ei gyfrifoldebau o dan y Rheoliadau i reoli 
asbestos mewn adeiladau y mae'n ddeiliad dyletswydd ar eu cyfer, er 
enghraifft: 

 

• os yw'n berchen ar yr adeiladau 

• os yw'n gyfrifol am yr adeiladau drwy gontract neu gytundeb 
tenantiaeth 

• os yw'n gyfrifol am yr adeiladau, ond heb gontract neu gytundeb 
ffurfiol 

• os yw'n berchen ar adeiladau aml-feddiannaeth ac yn gyfrifol am 
waith cynnal a chadw ac atgyfeirio'r adeiladau cyfan  

 
Dyma'r adeiladau perthnasol: 

 

• pob adeilad sydd ddim yn gartref, waeth beth yw'r busnes 

• mannau cyhoeddus mewn adeiladau domestig, er enghraifft, 
cynteddau, grisiau, siafftau lifftiau, toeau 

 
Rhaid i bawb sydd â gwybodaeth am yr adeilad gydweithio â'r deiliad 
dyletswydd, er enghraifft, rhaid i brydleswyr ganiatáu i asiantiaid rheoli 
archwilio'r adeilad.  

 
2.2 Mae'r Cyngor yn cydnabod, yn unol â'i ddyletswydd o dan y 

Rheoliadau yn ymwneud â rheoli risg asbestos, fod gofyn iddo:  
 

• cymryd camau rhesymol i ddarganfod a oes deunyddiau sy'n 
cynnwys asbestos yn yr adeilad. Os oes unrhyw ddeunyddiau, nodi 
nifer y deunyddiau, eu lleoliad a'u cyflwr 

• rhagdybio bod deunyddiau yn cynnwys asbestos, oni bai bod 
tystiolaeth gref gyda chi i'r gwrthwyneb 

• cadw cofnod o leoliad a chyflwr unrhyw ddeunyddiau sy'n cynnwys 
asbestos neu ddeunyddiau y tybir eu bod nhw'n cynnwys asbestos, 
a'i ddiweddaru 

• asesu'r risg y bydd ffibrau o ddeunyddiau o'r fath yn beryglus i 
unrhyw un 

• paratoi cynllun sy'n nodi'n fanwl sut byddwch chi'n rheoli'r risg sy'n 
deillio o'r deunyddiau hyn 

• cymryd y camau angenrheidiol i roi'r cynllun ar waith 

• adolygu'r cynllun a'i fonitro yn rheolaidd, yn ogystal â'r trefniadau i'w 
roi ar waith, fel bod y cynllun yn parhau'n berthnasol ac yn gyfredol 

• rhoi gwybodaeth am leoliad a chyflwr unrhyw rai o'r deunyddiau hyn 
i unrhyw un sy'n debygol o weithio arnyn nhw neu'u symud 
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2.3 Bydd y Cyngor yn cydymffurfio â'i ddyletswyddau o dan y Rheoliadau i 
reoli asbestos. Bydd 'Carfan Asbestos' y Cyngor, sy'n rhan o Adran 
Eiddo'r Cyngor/Cynnal a Chadw yn ei gynorthwyo yn hyn o beth.  Bydd 
aelodau o'r Garfan Asbestos yn paratoi cyfarwyddiadau i 
reolwyr/unigolion sy'n gyfrifol a swyddogion yn ôl y gofyn. 

 
Bydd pob aelod o'r Garfan Asbestos, yn unol â'i swyddogaethau a'i 
ddyletswyddau, yn derbyn yr holl hyfforddiant angenrheidiol i sicrhau ei 
fod yn gymwys ym mhob mater yn ymwneud â rheoli asbestos yn yr 
adeiladau hynny y mae'r Cyngor yn ddeiliad dyletswydd ar eu cyfer. 

 
Bydd dyletswyddau'r Garfan Asbestos yn cynnwys: 

 

• trefnu i arolygon asbestos gael eu cynnal ym mhob adeilad 
perthnasol er mwyn darganfod a yw unrhyw ddeunyddiau sy'n 
cynnwys asbestos i'w cael, ynghyd â nodi nifer y deunyddiau o'r 
fath, eu lleoliad a'u cyflwr 

• o ganlyniad i bob arolwg, trefnu i Gynllun Rheoli Asbestos (AMP) 
gael ei baratoi ar gyfer pob adeilad. Bydd hyn yn cynnwys yr holl 
wybodaeth angenrheidiol am unrhyw ddeunyddiau sy'n cynnwys 
asbestos, a'r camau y mae rhaid eu cymryd i'w rheoli nhw 

• cynnal sesiynau briffio ymwybyddiaeth ar gyfer rheolwyr 
adeiladau/unigolion sy'n gyfrifol yn ymwneud â defnyddio, rheoli a 
chynnal y Cynllun Rheoli Asbestos er mwyn sicrhau bod unrhyw 
ddeunyddiau sy'n cynnwys asbestos yn eu hadeiladau yn cael eu 
rheoli mewn modd priodol 

• adolygu pob Cynllun Rheoli Asbestos a chydweithio â rheolwyr 
adeiladau/unigolion sy'n gyfrifol a gweithwyr y Cyngor a/neu 
gontractwyr allannol, fel sy'n briodol, cyn bwrw ymlaen â gwaith 
adeiladu, cynnal a chadw neu adnewyddu priodol 

• adolygu pob Cynllun Rheoli Asbestos a'i fonitro yn rheolaidd er 
mwyn sicrhau ei fod yn gyfredol ac yn berthnasol 

• paratoi gweithdrefnau a'u gweithredu, yn ôl yr angen, a fydd yn 
sicrhau bod unrhyw ddeunyddiau sy'n cynnwys asbestos yn cael eu 
rheoli'n effeithiol mewn unrhyw adeilad y mae'r Cyngor yn deiliad 
dyletswydd ar ei gyfer 

 
2.4 Ar y cyd â'r Garfan Asbestos, rhaid i reolwyr adeiladau/unigolion sy'n 

gyfrifol sicrhau, lle bo'n briodol: 
 

• bod arolwg asbestos wedi'i gynnal ar gyfer eu hadeilad. Rhaid 
hefyd sicrhau, yn sgil yr arolwg, fod Cynllun Rheoli Asbestos wedi'i 
gynnal a bod copi ar gael yn yr adeilad 

• eu bod nhw wedi cymryd rhan mewn sesiynau briffio 
ymwybyddiaeth yn ymwneud â defnyddio, rheoli a chynnal y 
Cynllun Rheoli Asbestos 
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• bod pob contractwr sy'n ymweld yn effro i'r Cynllun Rheoli 
Asbestos, yn ei archwilio'n fanwl, yn cydnabod ei fod wedi gwneud 
hynny ac yn ystyried ei gynnwys wrth wneud unrhyw waith 

• eu bod nhw'n cysylltu â'r Garfan Asbestos cyn dechrau unrhyw 
waith adeiladu, cynnal a chadw neu adnewyddu priodol yn yr 
adeiladau a allai gael effaith ar unrhyw ddeunyddiau sy'n cynnwys 
asbestos, neu os nad ydyn nhw'n siwr beth fydd canlyniadau'r 
gwaith 

• bod gweithwyr ar y safle yn cael eu briffio, yn ôl yr angen, ar 
gynnwys yr AMP, yn arbennig unrhyw un y mae'n debygol y byddan 
nhw'n gwneud unrhyw waith, fel gofalwyr, unigolion sy'n gwneud 
gwaith cynnal a chadw, ac ati 

• eu bod nhw'n dilyn y Cynllun Rheoli Asbestos y mae'r Garfan 
Asbestos wedi'i baratoi wrth reoli unrhyw ddeunyddiau sy'n 
cynnwys asbestos yn eu hadeilad. Mae hyn yn cynnwys unrhyw 
waith sy'n cael ei wneud yn yr adeilad 

• eu bod nhw'n monitro unrhyw ddeunyddiau sy'n cynnwys asbestos 
yn eu hadeilad, a chysylltu â'r Garfan Asbestos ynghylch unrhyw 
bryderon sy gyda nhw, yn benodol os yw cyflwr unrhyw 
ddeunyddiau sy'n cynnwys asbestos yn gwaethygu 

 
2.5 Cyfrifoldeb pob Cyfarwyddwr neu Bennaeth Gwasanaeth yw rhoi 

darpariaethau'r polisi yma ar waith a pharatoi strategaeth weithredu. 
 
 
3. CYNGOR 
 

3.1 Mae cyngor ynglŷn â gweithredu'r polisi yma ar gael gan y Garfan 
Iechyd a Diogelwch, Adnoddau Dynol, Tŷ Elái, Trewiliam,  ffôn 01443 
425531. 

 
3.2 Mae modd cael cyngor ar unrhyw fater technegol sy'n ymwneud ag 

asbestos gan y Garfan Asbestos, Cynnal a Chadw Corfforaethol, Tŷ 
Trevithick, Abercynon, Aberpennar, CF45 4UQ, ffôn 01443 281155.  

 
Mae croeso i chi gyfathrebu â ni yn y Gymraeg / 

Mae croeso i chi gyfathrebu â ni yn Gymraeg 
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RHESTR WIRIO RHEOLWYR ADEILADAU/UNIGOLION SY'N GYFRIFOL  
 

  Fel y bo'n briodol 

 Dd/B Oes Na 

• Oes arolwg asbestos wedi'i gynnal ar gyfer eich adeilad?    

• Oes Cynllun Rheoli Asbestos yn ei le ar gyfer eich adeilad?    

• Ydych chi wedi cymryd rhan mewn sesiynau briffio 
ymwybyddiaeth yn ymwneud â defnyddio, rheoli a chynnal 
y Cynllun Rheoli Asbestos? 

   

• Ydych chi'n cysylltu â'r Garfan Asbestos cyn bwrw ymlaen 
ag unrhyw waith adeiladu, cynnal a chadw neu adnewyddu 
yn eich adeilad y byddai modd iddo gael effaith ar unrhyw 
ddeunyddiau sy'n cynnwys asbestos, neu os dydych chi 
ddim yn siwr beth fydd canlyniadau'r gwaith? 

   

• Ydych chi'n sicrhau bod pob contractwr sy'n ymweld yn 
effro i'r Cynllun Rheoli Asbestos, yn ei archwilio'n fanwl, yn 
cydnabod ei fod wedi gwneud hynny ac yn ystyried ei 
gynnwys wrth wneud unrhyw waith? 

   

• Ydych chi'n sicrhau bod gweithwyr ar y safle yn cael eu 
briffio, yn ôl yr angen, ar gynnwys yr AMP, yn arbennig 
unrhyw un y mae'n debygol y byddan nhw'n gwneud 
unrhyw waith, fel gofalwyr, unigolion sy'n gwneud gwaith 
cynnal a chadw, ac ati; 

   

• Ydych chi'n dilyn y Cynllun Rheoli Asbestos y mae'r Garfan 
Asbestos wedi'i baratoi wrth reoli unrhyw ddeunyddiau sy'n 
cynnwys asbestos yn eu hadeilad? Mae hyn yn cynnwys 
unrhyw waith sy'n cael ei wneud yn yr adeilad; 

   

• Ydych chi'n monitro unrhyw ddeunyddiau sy'n cynnwys 
asbestos yn eich adeilad, ac yn cysylltu â'r Garfan 
Asbestos ynghylch unrhyw bryderon sy gyda chi, yn 
benodol os yw cyflwr unrhyw ddeunyddiau sy'n cynnwys 
asbestos yn gwaethygu?     

   

• Oes gweithdrefnau monitro ar waith i sicrhau bod gofynion 
y polisi yn cael eu bodloni? 

   

 
 
Wedi'i gwblhau gan: _______________ Wedi'i gadarnhau gan: ________________ 
(Llofnod) (Llofnod) 
 
Enw: ______________________ Enw: ______________________ 
(Llythrennau bras)  (Llythrennau bras) 
 
Swydd: ____________________ Swydd: _____________________ 
 
 
Dyddiad: ___________________ Dyddiad: ____________________ 


