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Cyfarfu’r Bwrdd Gwella a Sicrwydd ar 27 Chwefror 2019 a chroesawyd y Dr 
Caroline Turner yn Brif Weithredwr newydd Cyngor Sir Powys.  Ers cyfarfod y 
Bwrdd mis Ionawr, mae AGC wedi cynnal Ymweliad Monitro i’r Gwasanaethau 
Plant.  Cyflawnwyd hyn dros gyfnod o ddyddiau yn ystod mis Chwefror, ac 
roedd y darganfyddiadau’n cydnabod bod gwaith rhagorol yn digwydd yn y 
gwasanaethau plant, er bod llawer i’w wneud o hyd. 
 
Ar 26 Chwefror 2019, cyfarfu’r Bwrdd â nifer o swyddogion o’r Gwasanaethau 
Plant a’r Gwasanaethau Oedolion, a chynnal sesiwn i ganolbwyntio ar y 
gweithlu. Roedd y gweithdy’n gynhyrchiol, yn ddefnyddiol ac yn heriol. 
Cyflwynodd y wybodaeth yr her sylweddol i Bowys o ran diboblogi oedolion oed 
gweithio a phwysigrwydd sicrhau bod y Cyngor yn cael ei ystyried yn brif 
gyflogwr gweithwyr gofal cymdeithasol, a hefyd bod y timau’n gweithio gyda’r 
Bwrdd Iechyd a Gofal Cymdeithasol Cymru ar y strategaeth tymor hirach.   
 
Gwasanaethau Oedolion: 
 
Mae’r perfformiad ym maes Gofal Cymdeithasol Oedolion yn parhau’n gyson. 
Roedd yr Ymweliad Monitro fis Rhagfyr 2018 yn adlewyrchu’r ffaith fod y 
Fframwaith Sicrwydd Ansawdd wedi’i ymwreiddio yn yr ymarfer hefyd, a bod 
hyn yn beth positif. 
 
Mae’r gwasanaeth yn parhau i fod dan bwysau sylweddol, gyda heriau o ran 
oedi wrth drosglwyddo gofal a’r galw uchel am ofal yn y cartref yn parhau, a 
phroblemau gyda gallu’r cyngor i gyflenwi hyn.  Hefyd bu nifer o bryderon 
ynghylch darparwyr lle bu’n rhaid i’r gwasanaeth gamu i mewn i ddatrys y 
broblem ac mae hyn wedi cyfrannu at bwysau pellach ar yr adnoddau sydd ar 
gael. 
 
Disgwylir i Ymweliad Monitro pellach gael ei gynnal gan AGC fis Mai, ac mae’r 
gwasanaeth yn aros am gadarnhad o’r dyddiadau a thema’r ymweliad. 
 
Gwasanaethau Plant: 
 
Gwelodd y Bwrdd na fyddai’r Gwasanaethau Plant yn cael eu hystyried yn wael 
pe byddai eu perfformiad yn cael ei feincnodi yn erbyn awdurdodau lleol eraill. 
Fodd bynnag, mae gwaith sylweddol i’w wneud o hyd i sicrhau bod y 
gwasanaeth yn cyrraedd ei dargedau ac yn darparu’r deilliannau gorau bosibl i 
blant a phobl ifanc ym Mhowys.  

http://intranet.powys.gov.uk/index.php?id=8376
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Gwelodd y Bwrdd fod cynnydd yn nifer y Plant sy’n Derbyn Gofal gan yr 
awdurdod lleol a derbyniodd esboniad y Pennaeth Gwasanaeth a’r 
Cyfarwyddwr. Argymhellodd y Bwrdd fod y Cyfarwyddwr Gwasanaethau 
Cymdeithasol yn codi’r mater gyda Swyddogion Llywodraeth Cymru o 
gofnodi’r plant sy’n derbyn seibiant o dros 100 noson/y flwyddyn fel Plant sy’n 
Derbyn Gofal. 
 
Mae’r gwasanaeth newydd gwblhau ei ymgynghoriad â staff ar y strwythur 
newydd arfaethedig a’r Pennaeth Gwasanaeth wedi rhoi gwybod i’r Bwrdd 
beth yw’r sefyllfa ddiweddaraf ar y cynnydd, a’r ymgyrch recriwtio sy’n 
digwydd ar yr un pryd. Rhannwyd clipiau o’r ymgyrch yma yn y sesiwn a oedd 
yn canolbwyntio ar y gweithlu. 
 
Cyllid: 
 
Derbyniodd y Bwrdd y newyddion diweddaraf oddi wrth Jane Thomas, y 
Swyddog Adran 151 Officer am yr alldro ar gyfer y flwyddyn ariannol hon, a 
thrafododd y gyllideb arfaethedig ar gyfer 2019/20.  Trafododd y Bwrdd y 
risgiau wrth gyflenwi yn wyneb y pwysau o du Gofal Cymdeithasol Oedolion 
a’r Gwasanaethau Plant, a chydnabu bod risg yn gysylltiedig â chyflenwi’r 
cynlluniau a’r ‘bwlch’  nad oedd unrhyw gynlluniau ar ei gyfer hyd yma. 
Aethpwyd i’r afael â hyn yn natganiad y Swyddog Adran 151 i’r Cyngor Llawn. 
 
Os oes gennych unrhyw gwestiwn, neu os oes angen rhagor o wybodaeth 
arnoch am waith y Bwrdd Gwella, anfonwch e-bost at: 
socialcarematters@powys.gov.uk 
 

http://www.powys.gov.uk/cy/tudalennau-hyrwyddo/gwelliannau-gwasanaethau-plant/

