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Annwy Janet 
 
Diolch I chi am eich llythyr ar 16 Rhagfyr lle gofynnoch am ddiweddariad mewn perthynas â 
chyhoeddi gwybodaeth lefel uchel am reoli asbestos mewn ysgolion. 
 
Ar hyn o bryd mae fy swyddogion yn cwblhau'r wybodaeth hon, gyda'r bwriad o sicrhau ei 
bod ar gael ar-lein yn gynnar y flwyddyn nesaf. Bydd yr amserlen hon yn golygu y byddant 
yn gallu ystyried unrhyw waith adeiladu a gwblhawyd yn ystod 2019 sydd wedi arwain at 
symud asbestos o adeiladau ysgol. 
 
Yn y cyfamser, hoffwn hefyd eich gwneud yn ymwybodol ein bod wedi cyhoeddi dogfen 
ganllaw Rheoli Asbestos mewn Ysgolion ar gyfer Cymru; mae hwn ar gael ar-lein ar:  
https://gov.wales/asbestos-management-schools Mae'r canllaw wedi'i adolygu'n llawn gan 
randdeiliaid allweddol ym maes asbestos a gan Weithredwr Iechyd a Diogelwch i sicrhau 
bod y cyngor a’r wybodaeth a ddarperir am bob agwedd o reoli asbestos mewn ysgolion yn 
cydymffurfio â rheoliadau. 
 
Rwyf hefyd wedi cyfarwyddo fy swyddogion i adolygu'r canllawiau hyn yn rheolaidd gyda 
rhanddeiliaid allweddol fel ei fod yn parhau i fod yn gyfredol ac yn berthnasol. 
 
Yr eiddoch yn gywir 
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