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HYSBYSIAD RHYBUDDIO A GYHOEDDWYD YN DILYN AROLYGIAD O 
WASANAETHAU PLANT, CYNGOR SIR POWYS  

 
Diben 

 
Rhoddir yr hysbysiad rhybuddio hwn i Gyngor Sir Powys o dan adran 151 o 
Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 ("Deddf 
2014"). 
 
Mae pryderon Gweinidogion Cymru ynglŷn â gallu'r awdurdod i fodloni ei 
ddyletswyddau'n ddigonol yn deillio o'r arolygiad a gynhaliwyd ym mis 
Gorffennaf 2017 gan Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru 
(AGGCC) o Wasanaethau Plant, Cyngor Sir Powys. Yn adroddiad AGGCC, 
amlygwyd nifer sylweddol o bryderon difrifol mewn perthynas â pherfformiad 
ac ansawdd gwasanaethau plant, yn ogystal â'r ffordd y'u cyflenwir, sydd 
wedi'u dwysáu gan yr ansefydlogrwydd o ran rheolaeth y gwasanaethau 
hynny, cyfarwyddo dryslyd a llywodraethu gwan. 
 
Mae Rhan 8 o Ddeddf 2014 yn nodi'r seiliau a'r prosesau y gall Gweinidogion 
Cymru eu defnyddio i ymyrryd er mwyn sicrhau bod awdurdod lleol yn 
cydymffurfio wrth ymgymryd â'i swyddogaethau gwasanaethau cymdeithasol. 
 
Mae Gweinidogion Cymru yn cydnabod bod ymyrraeth o'r fath yn gam difrifol.  
Fodd bynnag, mae Gweinidogion Cymru yn fodlon bod adroddiad arolygu 
AGGCC yn darparu digon o dystiolaeth ar gyfer rhoi hysbysiad rhybuddio i 
Gyngor Sir Powys o dan Ran 8 o Ddeddf 2014.   
 
Y Seiliau dros Ymyrryd 

 
Mae'r Seiliau dros Ymyrryd o dan adran 150 o Ddeddf 2014 y dibynnir arnynt 
fel a ganlyn: 
  
SAIL 1 - mae’r awdurdod lleol wedi methu, neu’n debygol o fethu, â 
chydymffurfio â dyletswydd sy’n swyddogaeth gwasanaethau 
cymdeithasol 
 
SAIL 3 - mae’r awdurdod lleol yn methu, neu’n debygol o fethu, â 
chyflawni swyddogaeth gwasanaethau cymdeithasol yn unol â safon 
ddigonol 
 
 
Y rhesymau y tu ôl i fodolaeth y Seiliau dros Ymyrryd 

 
Cynhaliodd AGGCC arolygiaeth o Wasanaethau Plant, Cyngor Sir Powys a 
oedd yn cynnwys ymweliadau â safleoedd yn ystod yr wythnosau yn dechrau 
17 a 31 Gorffennaf 2017. Cafodd adroddiad drafft o'r ymweliadau hyn ei 
baratoi a'i rannu â Chyngor Sir Powys ar 5 Medi a chyhoeddwyd fersiwn 
derfynol ar 17 Hydref 2017. Cyfeirir at yr adroddiad yn yr hysbysiad hwn fel 
"adroddiad arolygu mis Gorffennaf".   
Nodwyd y methiannau a ganlyn yn yr adroddiad: 
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Trefniadau mynediad: Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth 

 
Nid yw'r trefniadau i bobl gael mynediad at wasanaethau a gwybodaeth am 
wasanaethau yn gweithio'n ddigonol. Nid yw rôl y gwasanaeth Llinell 
Uniongyrchol Pobl Powys yn ddigon clir ac nid yw ei gysylltiadau a’i 
gyfathrebiadau â thimau lleol, drwy'r Tîm Dyletswydd Argyfwng a'r Tîm o 
Amgylch y Teulu, yn ddigonol.  
 
Asesu 

 
Mae'r ymarfer wrth asesu anghenion plant am ofal a chymorth o safon isel ac 
mae diffyg tystiolaeth o ddefnyddio dulliau asesu neu o gymhwyso trothwyon 
mewn modd cyson. Nid yw'r asesiadau yn cael eu cynnal o fewn amserlenni 
rhesymol bob amser ac mae cryn dystiolaeth o oedi cyn i deuluoedd neu 
unigolion dderbyn gwasanaethau. Mae tystiolaeth bod diffyg asesu mewn 
achosion amddiffyn plant. Mae'r diffyg asesu, ymyrraeth a chymorth ynghyd â 
chamau dilynol a throsolwg gwan yn rhoi plant mewn perygl sylweddol.  
 
Gofal a chymorth 

 
Mae'r gofal a'r cymorth i blant a theuluoedd yn annigonol. Mae diffyg 
arweiniad, a throsolwg a chyfarwyddyd gan reolwyr er mwyn darparu 
gwasanaethau ymatebol a diogel. Roedd y cynlluniau gofal a chymorth yn aml 
yn rhai cyffredinol nad oeddynt yn canolbwyntio ar y plentyn dan sylw, ac 
roedd llawer o dystiolaeth o oedi a diffyg gweithredu wrth gefnogi plant a 
theuluoedd. Ceir tystiolaeth yn adroddiad arolygu mis Gorffennaf o gwymp 
sylweddol yn nifer y rhieni maeth ac o'r anawsterau sy'n deillio o hynny wrth 
geisio dod o hyd i leoliadau ar gyfer plant sydd angen gofal maeth. 
 
Mae plant a theuluoedd wedi mynegi anfodlonrwydd gydag anghysondeb a 
newid o ran y gweithwyr cymdeithasol sy'n cael eu neilltuo i achosion, ac o 
beidio â chael yr holl wybodaeth am y rhesymau y tu ôl i benderfyniadau.  
Roedd cynnwys teuluoedd mewn cyfarfodydd cynllunio yn anghyson ag 
enghreifftiau lle nad oedd unrhyw dystiolaeth o gynllun gofal a chymorth a lle 
roedd diffyg trefniadau monitro.    
 
Diogelu 

 
Mae tystiolaeth o golli cyfleoedd i ddiogelu plant gyda diffyg systemau 
effeithiol i nodi risgiau, ac nid yw'r risgiau ychwaith yn cael eu hasesu'n 
briodol ac yn gadarn. Roedd safon y cofnodi o ran adroddiadau adran 47 o 
Ddeddf Plant 1989 yn isel ac roedd diffyg tystiolaeth i gefnogi camau y 
cytunwyd arnynt. Mae diffyg cydymffurfio â phrosesau diogelu plant, oedi o 
ran paratoi adroddiadau adran 47 ac asesu aneglur, nad yw’n cynnwys 
amcanion CAMPUS, wedi rhoi plant mewn perygl o niwed. Ceir tystiolaeth o 
beidio â dilyn gweithdrefnau amddiffyn plant. Er enghraifft, mewn un achos, 
nid oedd cofnod o gynnal ymweliadau amddiffyn plant statudol am gyfnod o 6 
mis. 
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Arwain, rheoli a llywodraethu 
 
Mae'r ffordd y caiff pob swyddogaeth gwasanaethau cymdeithasol ei 
chyflawni wedi'i thanseilio o ganlyniad i ddiffyg arweiniad. Mae'r 
Gyfarwyddiaeth Pobl yn cael ei chynrychioli yn y tîm rheoli corfforaethol gan y 
Cyfarwyddwr Strategol Dros Dro Pobl a'r Prif Swyddog Dros Dro Gwaith 
Cymdeithasol – Cyfarwyddwr Gweithrediadau Gofal Cymdeithasol. Mae Prif 
Weithredwr Bwrdd Iechyd Addysgu Powys wedi bod yn gweithredu fel y 
Cyfarwyddwr Strategol Dros Dro Pobl. Gan fod y trefniadau hyn ar waith i 
ymgymryd â swyddogaethau, nid oes swyddog wedi'i benodi yn Gyfarwyddwr 
Gwasanaethau Cymdeithasol ac sy’n cael ei adnabod yn ôl y teitl hwnnw fel 
sy'n ofynnol o dan adran 144(1) o Ddeddf 2014. 
 
Mae rheolwyr Gwasanaethau Plant wedi newid yn rheolaidd dros y 2 flynedd 
ddiwethaf ac o ganlyniad ni fu gan yr awdurdod lleol drefniadau rheoli parhaol. 
Mae hyn wedi wedi rhoi’r argraff o sefydliad gwan, heb strwythurau clir y gellir 
seilio arferion cadarn a diogel arnynt. Mae'r trefniadau sicrhau ansawdd a 
monitro perfformiad yn gyfyngedig eu natur ac, mewn rhai enghreifftiau, nid 
oes tystiolaeth bod unrhyw drefniadau o’r fath ar waith. Mae nifer y cwynion i'r 
awdurdod lleol wedi cynyddu'n raddol. Er gwaethaf hynny, fodd bynnag, ar y 
cyfan, nid oedd ymchwiliadau’n cael eu cynnal i gŵynion o fewn yr amserlenni 
gofynnol, ac roedd y gwaith cofnodi o safon isel gan olygu ei bod hi'n anodd 
asesu pa mor gadarn oedd yr ymchwiliadau a'r ymatebion.   
 
Am y rhesymau uchod, mae Cyngor Sir Powys wedi methu â chynnal i safon 
ddigonol y swyddogaethau gwasanaethau cymdeithasol a ganlyn:   
 

(i) adran 17 o Ddeddf 2014 (Darparu gwybodaeth, cyngor a 
chynhorthwy) 
(ii) Rhan 3 (Asesu anghenion unigolion) a Rhan 4 (Diwallu anghenion) 
o Ddeddf 2014  
(iii) adran 75 o Ddeddf 2014 – (Dyletswydd gyffredinol awdurdod lleol i 
sicrhau digon o lety i blant sy’n derbyn gofal)  
(iv) adran 144 o Ddeddf 2014 – (Cyfarwyddwyr gwasanaethau 
cymdeithasol)  
(v) adran 171 o Ddeddf 2014 – (Cwynion ynghylch gwasanaethau 
cymdeithasol) 
(vi) adran 47 o Ddeddf Plant 1989 ('Local authority’s duty to 
investigate')  
 

 
Camau sy'n ofynnol gan Gyngor Sir Powys i fynd i'r afael â'r seiliau dros 
ymyrryd  
 

Mae'n ofynnol i Gyngor Sir Powys: 
 

(a) roi’r gorau i'r trefniadau presennol a phenodi Cyfarwyddwr 
Gwasanaethau Cymdeithasol Dros Dro i sicrhau bod y Cyngor yn 
cydymffurfio ag adran 144 o Ddeddf 2014 
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(b) penodi Bwrdd Gwella i oruchwylio camau gweithredu'r 
Cyfarwyddwr, a chynnig her adeiladol a throsolwg strategol o gamau'r 
Cyfarwyddwr mewn perthynas â phob swyddogaeth gwasanaethau 
cymdeithasol sy'n ymwneud â phlant  
(c) ei gwneud yn ofynnol i'r Bwrdd Gwella ddarparu adroddiadau misol i 
Arweinydd y Cyngor ac anfon copi at y Cyfarwyddwr Gwasanaethau 
Cymdeithasol ac Integreiddio, Llywodraeth Cymru  
(d) ei gwneud yn ofynnol i'r Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol 
Dros Dro lunio cynllun gwella sy'n mynd i'r afael â'r materion a godwyd 
yn adroddiad arolygu mis Gorffennaf  
(e) cytuno ar gynllun gwella gyda'r Bwrdd Gwella gan gynnwys yr 
amserlenni ar gyfer cyflawni'r camau gweithredu a'r amcanion, a 
darparu goruchwyliaeth gorfforaethol a gwleidyddol gadarn   
(f) ei gwneud yn ofynnol i'r Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol 
Dros Dro roi'r cynllun gwella ar waith  
(g) yn ystod cyfnod y cynllun gwella, ni ddylid cyflwyno unrhyw 
strwythurau sefydliadol eraill  
 

Yr amserlen ofynnol ar gyfer cyflawni’r camau gweithredu  
 
Mae disgwyl i Gyngor Sir Powys sicrhau ei fod yn cydymffurfio â'r gofyniad i 
lunio cynllun gwella fel ymateb i'r argymhellion a geir yn adroddiad arolygu 
mis Gorffennaf cyn pen 20 diwrnod gwaith o'r dyddiad cyhoeddi, hy cyn pen 
20 diwrnod gwaith o 17 Hydref 2017.  Dylid cynnwys amserlen ar gyfer gwella 
yn y cynllun gwella ar gyfer pob argymhelliad. 
 
Camau Gweithredu y mae Gweinidogion Cymru yn bwriadu eu cymryd 
os bydd yr awdurdod lleol yn methu â gweithredu fel sy'n ofynnol 

Os na fydd Cyngor Sir Powys yn cymryd y camau a nodwyd mewn ffordd 
foddhaol o fewn y cyfnod penodedig, bydd Gweinidogion Cymru yn ystyried 
ymyrryd i gymryd rheolaeth dros wasanaethau plant ym Mhowys gan 
ddefnyddio pwerau dan adrannau 152-161 o Ddeddf 2014.  
 


