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Annwyl Janet 
 
 
Diolch am eich llythyr dyddiedig 8 Mai yn gofyn am ddiweddariad pellach parthed fy 
mhenderfyniadau ynghylch cyhoeddi gwybodaeth o’r arolwg ar gyflwr ysgolion, a chyhoeddi 
Canllawiau wedi eu diweddaru ar Reoli Asbestos mewn Ysgolion. 
 
 
Er hwylustod, rwy’n darparu dau ddiweddariad ar wahân fel a ganlyn: -  
 
 
Rheoli asbestos mewn ysgolion -  yr ymatebion yn yr arolwg ar gyflwr ysgolion 

Rwyf yn falch i gyhoeddi fod sicrwydd llawn yn awr wedi eu derbyn oddi wrth awdurdodau 
lleol yn cadarnhau fod yr wybodaeth y maent wedi ei darparu yn gyfredol ac yn ddilys, a bod 
gan ysgolion o fewn eu ffiniau sydd ag asbestos yn bresennol, gynllun rheoli asbestos ar 
waith.  Ar y sail yma, rwyf bellach wedi penderfynu sicrhau bod yr wybodaeth lefel uchaf 
yma ar gael, ac mi fyddaf yn gofyn i fy swyddogion roi hyn ar waith cyn gynted â phosib.   
 
 
Canllawiau Rheoli Asbestos mewn Ysgolion 

Mae’r Canllawiau Rheoli Asbestos mewn Ysgolion sydd wedi eu diweddaru yn awr wedi 
cael eu hadolygu’n llawn gan randdeiliaid allweddol ac mae eu hadborth a’u sylwadau wedi 
eu cymryd i ystyriaeth wrth ddiweddaru’r canllawiau.  Gan fod hyn yn awr wedi cael ei 
gwblhau, rwy’n falch o ddatgan y bydd y dogfennau canllawiau rheoli asbestos sydd wedi 
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eu diweddaru yn cael eu cyhoeddi yn nhymor yr haf ar-lein ac yn disodli’r wybodaeth sydd 
eisoes yn bodoli.   
 
 
Yr eiddoch yn gywir  
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