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Dydd Mawrth, 11 Hydref 2022 

 
EXECUTIVE DECISION RECORD 

 
BWRDD GWASANAETHAU CYMDEITHASOL, TAI A DIOGELWCH 

CYMUNEDOL Y CABINET 
 

DYDD MAWRTH, 11 HYDREF 2022 
 

 
 
Cabinet Members: 
 
Councillors: 
 

J.Hale, S.Harris a/ac A.Llewelyn 
 

Officers in Attendance: 
 
A.Jarrett, A.Thomas,R Davies, J.Hodges, C.Howard, S.Coffey, C.John, 
N.Jones a/ac A.Thomas 
 
 

 
1. PENODI CADEIRYDD  

 

Cytunwyd i benodi'r Cynghorydd J Hale yn Gadeirydd ar gyfer y cyfarfod. 

 

2. CYHOEDDIAD(AU) Y CADEIRYDD  
 
Croesawodd y Cadeirydd bawb i'r cyfarfod 

 
3. DATGANIADAU O FUDDIANNAU  

 
Ni dderbyniwyd unrhyw ddatganiadau o fuddiannau. 

 

4. COFNODION Y CYFARFOD BLAENOROL  
 
Cytunwyd bod y cofnodion dyddiedig yn gofnod gwir a chywir o'r cyfarfod. 

 

5. BLAENRAGLEN WAITH 2022/23  
 
Nodwyd y Blaenraglen Waith. 

 

6. CWESTIYNAU GAN Y CYHOEDD  
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Mae'n rhaid cyflwyno cwestiynau'n ysgrifenedig i'r Gwasanaethau 
Democrataidd, democratic.services@npt.gov.uk heb fod yn hwyrach na 
chanol dydd ar y diwrnod gwaith cyn y cyfarfod. Mae'n rhaid i'r 
cwestiynau ymwneud ag eitemau ar yr agenda. Ymdrinnir â chwestiynau 
o fewn cyfnod o 10 munud. 
 

7. CYNLLUN CYFIAWNDER IEUENCTID AC YMYRRYD YN GYNNAR 
CNPT 2022-2023  
 
Penderfyniad: 

 

Ar ôl rhoi sylw dyladwy i'r Asesiad Effaith Integredig, caiff y Cynllun 

Cyfiawnder Ieuenctid ac Ymyrryd yn Gynnar Drafft Castell-nedd Port Talbot 

2022/23 ei gyflwyno i'r cyngor i'w gymeradwyo.  

 

Rheswm dros y Penderfyniad: 

 

Galluogi Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid Castell-nedd Port Talbot (Ymyrryd 

yn Gynnar ac Atal) ar ran Cyngor Castell-nedd Port Talbot i ymgymryd â'i 

ddyletswyddau i ddarparu gwasanaethau cyfiawnder ieuenctid yn unol â Deddf 

Trosedd ac Anhrefn 1998.  

 

Rhoi'r Penderfyniad ar Waith: 

 

Cynigir rhoi'r penderfyniad ar waith ar ôl y cyfnod tri diwrnod galw i mewn sy'n 

dod i ben ar 15 Hydref 2022. 

 

8. DIRPRWYAETH O DAN DDEDDFWRIAETH LLYWODRAETH LEOL I 
GYNGOR TREF LLANSAWEL YNGHYLCH DARPARU 
GWASANAETH DYDD  

 
 

Penderfyniadau 

 

Ar ôl rhoi sylw dyladwy i'r asesiad effaith sgrinio integredig: 

 

1. Cymeradwyo rhoi dirprwyaeth blwyddyn i Gyngor Tref Llansawel yn 

unol ag adran 101 o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972 ac adran 19 o Ddeddf 

Llywodraeth Leol 2000 i weithredu gwasanaeth prydau cymunedol yn 

Liberty Hall, Llansawel. Yn unol â Deddf Iechyd a Gwasanaethau 

Cymdeithasol a Dyfarniadau Nawdd Cymdeithasol 1983.  

 

2. Rhoi awdurdod dirprwyedig i'r Pennaeth Gwasanaethau Oedolion mewn 

ymgynghoriad â'r Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol a Democrataidd i 

ymrwymo i gytundeb addas i ddogfennu'r ddirprwyaeth hon. 

mailto:democratic.services@npt.gov.uk
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Rheswm dros y penderfyniad  
 

Byddai methu â rhoi dirprwyaeth yn golygu y byddai darparu gwasanaeth 

prydau cymunedol yn Liberty Hall, Llansawel yn dod i ben.  

 

Rhoi'r Penderfyniad ar Waith  
 

Caiff y penderfyniad ei roi ar waith ar ôl y cyfnod tri diwrnod galw i mewn sy'n 

dod i ben ar 15 Hydref 2022. 
 
 

9. DIRPRWYAETH O DAN DDEDDFWRIAETH LLYWODRAETH LEOL I 
GYNGOR TREF CASTELL-NEDD YNGHYLCH DARPARU 
GWASANAETH DYDD  
 
 

Penderfyniadau 

 

Ar ôl rhoi sylw dyladwy i'r asesiad effaith sgrinio integredig: 

 

1. Rhoi awdurdod dirprwyedig i Ganol Tref Castell-nedd am flwyddyn yn 

unol ag adran 101 o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972 ac adran 19 o Ddeddf 

Llywodraeth Leol 2000 i weithredu gwasanaeth prydau cymunedol yng 

Nghaffi Tref Castell-nedd yn unol â Deddf Iechyd a Gwasanaethau 

Cymdeithasol a Dyfarniadau Nawdd Cymdeithasol 1983.  

 

2. Rhoi awdurdod dirprwyedig i'r Pennaeth Gwasanaethau Oedolion mewn 

ymgynghoriad â'r Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol a Democrataidd i 

ymrwymo i gytundeb addas i ddogfennu'r ddirprwyaeth hon. 

 

Rheswm dros y penderfyniad  
 

Byddai methu â rhoi dirprwyaeth yn golygu y byddai darparu gwasanaeth 

prydau cymunedol yng Nghaffi Tref Castell-nedd yn dod i ben.  

 

Rhoi'r Penderfyniad ar Waith  
 

Cynigir rhoi'r penderfyniad ar waith ar ôl y cyfnod tri diwrnod galw i mewn sy'n 

dod i ben ar 15 Hydref 2022. 

 

10. DOSBARTHU GRANT LLYWODRAETH CYMRU I GEFNOGI 
GWASANAETHAU GOFAL CARTREF  
 
Penderfyniadau 
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Ar ôl rhoi sylw dyladwy i'r asesiad effaith integredig: 

 

1. Rhoi awdurdod dirprwyedig i‘r Pennaeth Gwasanaethau Oedolion i 

ddyrannu £240,000 o gyllid a ddarperir drwy grant Llywodraeth Cymru er 

mwyn cefnogi darparwyr gofal cartref a gomisiynwyd i gynyddu 

cyfraddau milltiredd ar gyfer eu gweithluoedd. 

 

2. Rhoi awdurdod dirprwyedig i’r Pennaeth Gwasanaethau Oedolion i 

ddefnyddio £210,000 o'r grant gan Lywodraeth Cymru sydd ar gael ar 

gyfer prynu ceir trydan, pwyntiau gwefru ar gyfer cerbydau trydan a 

gosod pwyntiau gwefru ar gyfer cerbydau trydan ac at ddefnydd Tîm Lles 

Cymunedol y cyngor i'w rhannu. 

 

Rheswm dros y penderfyniad: 

 

Fel bod y cyngor yn gallu dosbarthu'r grant a oedd ar gael mewn ffordd sy'n 

cefnogi'r farchnad gofal cartref orau. 

 

Rhoi'r Penderfyniad ar Waith 

 

Caiff y penderfyniad ei roi ar waith ar ôl y cyfnod tri diwrnod galw i mewn  

sy'n dod i ben 15 Hydref 2022. 

 
11. ADRODDIAD AILGARTREFU CYFLYM  

 
Penderfyniadau 

 

Ar ôl rhoi sylw dyledus i'r Asesiad Effaith Integredig, cymeradwyo Cynllun 

Ailgartrefu Cyflym Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot fel y 

nodir yn Atodiad 2. 

 

Rheswm dros y penderfyniad: 

 

Er mwyn cydymffurfio â gofynion Llywodraeth Cymru; 

 

Er mwyn gwella ein hymateb i ddigartrefedd, gan ddarparu gwasanaeth mwy 

effeithiol i sicrhau bod digartrefedd yn "brin, yn fyr ac yn brofiad na chaiff ei 

ailadrodd"; 

 

I gefnogi staff sy'n gweithio mewn amgylchiadau heriol; ac 

 

er mwyn sicrhau bod gan bawb sy'n ddigartref y llety a'r gefnogaeth sydd eu 

hangen arnynt i fyw bywydau cadarnhaol yn ein cymunedau. 
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Rhoi'r Penderfyniad ar Waith: 

 

Cynigir rhoi'r penderfyniad ar waith ar ôl y cyfnod tri diwrnod galw i mewn a 

ddaeth i ben ar 15 Hydref 2022. 

 

12. CYMERADWYO CYHOEDDI STRATEGAETH RHAGLEN CYMORTH 
TAI CASTELL-NEDD PORT TALBOT  
 
Penderfyniadau 

 

Ar ôl rhoi sylw dyledus i'r Asesiad Effaith Integredig, rhoi cymeradwyaeth i 

Swyddogion weithredu a chyhoeddi Strategaeth y Rhaglen Cymorth Tai fel y 

nodir yn Atodiad 1 yr adroddiad a ddosbarthwyd. 

 

Rheswm dros y penderfyniad  

 

Sicrhau bod amrywiaeth o gymorth sy'n gysylltiedig â thai o ansawdd da ar gael 

i ddiwallu anghenion preswylwyr Castell-nedd Port Talbot a bod y cyngor yn 

cydymffurfio â Rhan 2 o Ddeddf Tai (Cymru) 2014.  

 

Rhoi'r Penderfyniad ar Waith  

 

Caiff y penderfyniad ei roi ar waith ar ôl y cyfnod tri diwrnod galw i mewn sy'n 

dod i ben ar 15 Hydref 2022. 

 
13. ADRODDIAD SEFYDLOGRWYDD Y FARCHNAD LEOL A 

RHANBARTHOL  
 

 
 Penderfyniad 

 

1. Cymeradwyo a chyhoeddi Adroddiad ar Sefydlogrwydd Marchnad 

Rhanbarthol Gorllewin Morgannwg. 

 

2. Cymeradwyo a chyhoeddi Adroddiad ar Sefydlogrwydd Marchnad 

Castell-nedd Port Talbot. 

 

Rhesymau dros y penderfyniad 

 

Cefnogi'r gwaith o gynllunio a chomisiynu gwasanaethau a sicrhau 

cydymffurfiaeth ag Adran 144B o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a 

Llesiant (Cymru) 2014 a'r Trefniadau Partneriaeth (Diwygio), Tudalen 272  
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a Rheoliadau Gwasanaethau Rheoleiddiedig (Adroddiadau ar Sefydlogrwydd y 

Farchnad) (Cymru) 2021. 

 

Rhoi'r Penderfyniad ar Waith 

 

Caiff y penderfyniad ei roi ar waith ar ôl y cyfnod tri diwrnod galw i mewn sy'n 

dod i ben ar 15 Hydref 2022. 

 

14. DYFODOL TREM Y GLYN  
 
Penderfyniad 

 

Ar ôl rhoi sylw dyledus i'r asesiad effaith sgrinio integredig. 

 

1. Rhoi awdurdod dirprwyedig i'r Cyfarwyddwr Gofal Cymdeithasol, Iechyd 

a Thai i gwblhau'r trafodaethau â Grŵp Pobl i ymestyn y contract 

presennol mewn perthynas â Threm y Glyn am gyfnod o 12 mis, gan 

gynnwys cytuno'r cyfraddau contract diwygiedig.  

 

2. Rhoi awdurdod dirprwyedig i'r Cyfarwyddwr Gofal Cymdeithasol, Iechyd 

a Thai i atal gofynion Rheolau Gweithdrefnau Contractau'r cyngor dan 

reol 5, yn enwedig y gofyniad am gystadleuaeth. 

 

3. Ar ddiwedd y trafodaethau hyn, ymrwymo i Weithred Amrywio i 

ymestyn cyfnod y contract am gyfnod pellach o 12 mis, gyda'r costau 

terfynol yn cael eu hadrodd yn ôl i'r Cabinet at ddibenion gwybodaeth. 

 

4. Cyflwyno strategaeth ar gyfer gwasanaethau pobl hŷn ym mis Medi 2023 

er mwyn i'r Aelodau wneud penderfyniad gwybodus ar Drem y Glyn ar ôl 

mis Mawrth 2024. 

 

 

Rheswm dros y penderfyniad  
 

Sicrhau digonolrwydd gofal yng Nghastell-nedd Port Talbot.  

 

Rhoi'r Penderfyniad ar Waith  
 

Cynigir rhoi'r penderfyniad ar waith ar ôl y cyfnod tri diwrnod galw i mewn a 

ddaeth i ben ar 15 Hydref 2022. 

 

 
 

15. DANGOSYDDION MONITRO PERFFORMIAD CHWARTER 1  
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Penderfyniad 

 

Nodi'r adroddiad. 

 

16. PERFFORMIAD CHWARTER 1 (1 EBRILL 2022 - 30 MEHEFIN 2022)  
 
Penderfyniad 

 

Nodi'r adroddiad. 

 

17. EITEMAU BRYS  
 
Unrhyw eitemau brys (boed yn gyhoeddus neu wedi'u heithrio) yn ôl 
disgresiwn y Cadeirydd yn unol ag Offeryn Statudol 2001 Rhif 2290 (fel 
y'i diwygiwyd.  
 

18. MYNEDIAD I GYFARFODYDD - GWAHARDD Y CYHOEDD  
 
Penderfynu gwahardd y cyhoedd o'r eitemau canlynol yn unol â Rheoliad 
4 (3) a (5) Offeryn Statudol 2001 Rhif 2290 a'r paragraffau eithriedig 
perthnasol o Ran 4 Atodlen 12A o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972. 
 

19. TREFNIANT CYTUNDEBOL AR GYFER GWASANAETH RHEOLI A 
DARPARU LLETY Â CHYMORTH  
 
Penderfyniad 

 

Ar ôl rhoi sylw dyladwy i'r asesiad effaith integredig: 

 

1. Bwriad Pennaeth y Gwasanaethau Plant a Phobl Ifanc yw ymrwymo i 

gontract gyda Llamau ar gyfer Gwasanaeth Rheoli a Darparu Llety â 

Chymorth ar gyfer pobl ifanc. Bydd y contract hwn am gyfnod o 12 mis 

gydag opsiwn i ymestyn am 12 mis arall, yn amodol ar nodi cymal dod â 

chontract i ben yn gynnar yn ddi-fai ar ôl 3 mis. 

 

2. Rhoi cymeradwyaeth i Swyddogion gynnal unrhyw ymgynghoriad 

angenrheidiol fel rhan o'r broses adolygu a chomisiynu. 

 

3. Bod Swyddogion yn cynnal ymarfer caffael ar gyfer darparu Gwasanaeth 

Rheoli a Darparu Llety â Chymorth ar gyfer pobl ifanc. 
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4. Rhoi awdurdod dirprwyedig i Bennaeth y Gwasanaethau Plant a Phobl 

Ifanc i ymrwymo i gontract gyda'r cynigydd buddugol. 

 

Rhesymau dros y Penderfyniad Arfaethedig:  

 

Fel bod y cyngor yn gallu parhau i gyflawni ei ddyletswyddau i bobl ifanc a 

nodwyd, yr angen am lety â chymorth.  

 

Rhoi'r Penderfyniad ar Waith:  
 

Cynigir rhoi'r penderfyniad ar waith ar ôl y cyfnod tri diwrnod galw i mewn a 

ddaeth i ben ar 15 Hydref 2022. 

 

20. TREFNIADAU CYTUNDEBOL AR GYFER LLETY DROS DRO I BOBL 
IFANC DDIGARTREF  
 
Penderfyniad 

 

Ar ôl rhoi sylw dyladwy i'r asesiad effaith integredig:  

 

1. Bwriad Pennaeth y Gwasanaethau Oedolion yw ymrwymo i gontract gyda 

Llamau a Pobl er mwyn darparu gwasanaethau llety dros dro arbenigol ar 

gyfer pobl ifanc digartref. Bydd y contractau hyn am gyfnod o 12 mis 

gydag opsiwn i ymestyn am 12 mis arall, yn amodol ar nodi cymal dod â 

chontract i ben yn gynnar yn ddi-fai ar ôl 3 mis. 

2. Rhoi cymeradwyaeth i Swyddogion gynnal unrhyw ymgynghoriad 

angenrheidiol fel rhan o'r broses adolygu a chomisiynu.  

3. Bod Swyddogion yn cynnal ymarfer caffael ar gyfer darparu 

gwasanaethau llety dros dro i bobl ifanc digartref. 

 

4. Rhoi awdurdod dirprwyedig i’r Pennaeth Gwasanaethau Oedolion i 

ymrwymo i gontract gyda'r cynigydd(yddion) buddugol.  

 

Rhesymau dros y Penderfyniad Arfaethedig 

 

Fel bod y cyngor yn gallu parhau i gyflawni ei ddyletswyddau i bobl ifanc sy'n 

profi neu sydd mewn perygl o fod yn ddigartref.  

 

Rhoi'r Penderfyniad ar Waith 

 

Cynigir rhoi'r penderfyniad ar waith ar ôl y cyfnod tri diwrnod galw i mewn a 

ddaeth i ben ar 15 Hydref 2022. 
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21. ADRODDIADAU CHWARTEROL CARTREF DIOGEL HILLSIDE  
 
Penderfyniad: 

 

Nodi'r adroddiad 
 

CADEIRYDD 

 


