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Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol, gyda chefnogaeth y
Cyfarwyddwr Corfforaethol Adnoddau, i gyflwyno manylion o
orwariant y Gwasanaethau Cymdeithasol am y tair blynedd
ddiwethaf a’r rhesymau dros hyn.
Argymhellir i Gyfarwyddwr Cynllunio, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd:
• Adolygu gwydnwch y cynlluniau rheoli digwyddiadau lleol, a
datblygu cynlluniau penodol ar gyfer digwyddiad llifogydd yn sgil
risg corfforaethol erydu arfordirol;
• Datblygu strategaeth ymgysylltu i gyfathrebu â’r rheiny sydd
fwyaf mewn perygl;
• Adrodd ar gynnydd mewn cyfarfod y Pwyllgor Archwilio i’r
dyfodol.

02.04.19

Ar ôl i'r gweithdrefnau disgyblu yn y Gwasanaeth Rheoli Gwastraff
ddod i ben, rhoi gwybod i'r Pwyllgor Archwilio am y cylch gorchwyl
a'r dull o ran cwblhau'r Adolygiad Ôl-Archwilio cysylltiedig.

02.04.19

O ystyried effaith Brexit ar y Gwasanaeth Rheoli Gwastraff, dylai’r
Cyfarwyddwr Cynllunio, Trafnidiaeth a'r Amgylchedd roi manylion
ar nifer y dinasyddion o’r UE sy’n gweithio i’r gwasanaeth ac sy’n
cynnig cyflenwadau allweddol i’r gwasanaeth, a sut caiff risgiau
darparu gwasanaeth eu lleddfu.
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Ynglŷn â’r Grŵp Ymgynghorol Iechyd a Diogelwch:
• Pwyllgor Archwilio i dderbyn brîff, i amlinellu’r cylch gorchwyl
presennol ac unrhyw ddatblygiad posibl o’i rôl i herio a
goruchwylio a llywodraethu da;
• Swyddogion i nodi ei rôl yn y Datganiad Llywodraethu Blynyddol
2018/19 drafft.

02.04.19

Rheolwr Archwilio, ar ran Cadeirydd y Pwyllgor Archwilio, i ddiolch
i’r Prif Weithredwr am fynychu’r Pwyllgor Archwilio ac am roi
sicrwydd manwl, gan groesawu cyfathrebu parhaus gydag ef er
mwyn rhoi gwybod i’r rheiny sydd ynghlwm wrth gyflawni a
goruchwylio.
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Os oes cyfle i we-ddarlledu, y Pwyllgor Archwilio i nodi pa gyfarfod
yn y calendr ddylid ei flaenoriaethu ar gyfer gwe-ddarlledu ar sail
budd y cyhoedd.
Traciwr SAC/Astudiaethau Eraill
Camau heb eu cyflawni
Llythyrau Craffu
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