
 CYNGOR BWRDEISTREF SIROL  

  RHONDDA CYNON TAF   
COUNTY BOROUGH COUNCIL 

 

 

Bydd cyfarfod o'r CABINET yn cael ei gynnal ym Mhencadlys y Cyngor, 
Y Pafiliynau, Cwm Clydach (Siambr y Cyngor) 

 
Dydd Iau, 19 Mai, 2016 am 10.30am. 

  

Dolen gyswllt: Mrs Emma Wilkins (Rhif ffôn 01443 424062) 

 
Os bydd cynghorwyr neu aelodau o'r cyhoedd yn dymuno cael cyfle i 
annerch y Cabinet am unrhyw fater ar yr agenda isod, rhaid iddyn nhw 
ofyn am gael gwneud hynny erbyn 12pm amser cinio ar 16 Mai 2016. 
Mae hawl gan Gynghorwyr ac aelodau o'r cyhoedd  i annerch yn y 
Gymraeg neu'r Saesneg.  
Noder: y Cadeirydd sydd â'r gair olaf o ran caniatáu'r cais i annerch y 
Cabinet. Bydd pob cais yn cael ei ystyried ar sail y materion sy'n cael eu 
trafod ar yr agenda, buddiant y cyhoedd/y Cynghorydd ynglŷn â phob 
mater, a'r gofynion o ran y materion sydd i'w trafod ar y diwrnod hwnnw.  
I wneud cais, ffoniwch Swyddfa'r Cabinet ar 01443 424062 neu anfonwch 
e-bost i Cabinet@rctcbc.gov.uk 

    
MATERION I'W TRAFOD 

 

 
1 DATGAN BUDDIANT: 
 

Derbyn datganiadau o fuddiannau personol gan Gynghorwyr, yn unol â 
gofynion Côd Ymddygiad y Cyngor. 

 
Noder: 

 
1. Mae gofyn i Aelodau ddatgan rhif a phwnc yr agendwm mae eu 

buddiant yn ymwneud ag ef a mynegi natur y buddiant personol 
hwnnw; a 

2. Lle bo Aelodau'n ymneilltuo o'r cyfarfod o ganlyniad i ddatgelu 
buddiant sy'n rhagfarnu, mae rhaid iddyn nhw roi gwybod i'r 
Cadeirydd pan fyddan nhw'n gadael.   

 
2 COFNODION 

Cadarnhau cofnodion o gyfarfod y Cabinet a gynhaliwyd ar 19 Ebrill 
2016 yn rhai cywir. 
 

Tudalennau 1– 8 
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3 ADRODDIAD BLYNYDDOL CYFARWYDDWR Y GWASANAETHAU 
CYMDEITHASOL  
Derbyn adroddiad Cyfarwyddwr Cyfadran y Gwasanaethau Cymuned a 
Gwasanaethau i Blant sy'n rhoi gwybod i'r Cabinet am ddyletswydd y 
Cyngor o ran cynnal Gwasanaethau Cymdeithasol, ei gyflawniad o ran 
hynny ynghyd â'r risgiau a'r cynlluniau ar gyfer gwella. 
 

   Tudalennau 9 - 38 
 

4 BYRDDAU DIOGELU CWM TAF – ADRODDIADAU BLYNYDDOL 
2016/17. 
Derbyn adroddiad Cyfarwyddwr Cyfadran y Gwasanaethau Cymuned a 
Gwasanaethau i Blant sy'n cynnwys manylion am adroddiadau 
blynyddol Byrddau Diogelu Plant Cwm Taf. 

Tudalennau 39 – 98 
 
 

5 DEDDF RHEOLEIDDIO PWERAU YMCHWILIO (RIPA) 2000 
Derbyn adroddiad Cyfarwyddwr Cyfadran y Gwasanaethau Cyfreithiol 
a Llywodraethol sy'n rhoi gwybod i'r Aelodau sut manteisiodd y Cyngor 
ar RIPA dros y flwyddyn ariannol ac i sefydlu'r polisiau ar gyfer defnydd 
pellach o'r pŵerau. 
 

Tudalennau 99 – 104 
 
 

6 CYNLLUN AMLHAU PRESENOLDEB I'R EITHAF 
Derbyn adroddiad Cyfarwyddwr Materion Adnoddau Dynol sy'n rhoi'r 
wybodaeth ddiweddaraf ynglŷn â'r newidiadau i'r cynllun ar gyfer 
amlhau presenoldeb i'r eithaf a'r effaith hyd yn hyn. 
 

Tudalennau 105 – 120 
 

7 RHONDDA CYNON TAF GYDA'N GILYDD – Y DIWEDDARAF 
Derbyn adroddiad Ysgrifennydd i'r Cabinet sy'n rhoi'r wybodaeth 
ddiweddaraf ynglŷn â'r broses ar gyfer mynd â'r maen i'r wal o ran 
'Mynegiadau o Ddiddordeb' RhCT Gyda'n Gilydd a cheisiadau Cronfa 
Alluogi Gymunedol. 

Tudalennau 121 – 124 
 

 
8 BWRDD GWASANAETHAU LLEOL - DEDDF LLESIANT 

CENEDLAETHAU’R DYFODOL (CYMRU) 2015 
Derbyn adroddiad gan Ysgrifennydd y Cabinet sy'n rhoi gwybod i'r 
Aelodau am y trefniadau o ran mynd â'r maen i'r wal parthed y 
swyddogaeth y Bwrdd Gwasanethau Lleol o dan Ddeddf Llesiant 
Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015. 

Tudalennau 125 – 156 
 
 



9 CYNIGION O RAN RHEOLI DOGFENNAU – CYFARFODYDD 
PWYLLGOR  
Derbyn yr adroddiad ar y cyd gan Ysgrifennydd y Cabinet a 
Chyfarwyddwr Cyfadran y Gwasanaethau Corfforaethol a 
Gwasanaethau Rheng Flaen sy'n  amlinellu cynnig ynghylch 
gweithredu dull di-bapur i gyfarfodydd pwyllgor. 

Tudalennau 157 - 160 
 
 
10 MATERION BRYS 

Ystyried unrhyw faterion brys y mae'r Cadeirydd yn eu gweld yn 
briodol. 

 
 

 

Cyfarwyddwr Gwasanaeth ac Ysgrifennydd i'r Cabinet 
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