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1. Am beth mae’r adroddiad yn sôn? 

 
Mae’r Adroddiad yn cynnwys argymhellion i’r Cabinet gymeradwyo derbyn / gwrthod 
tendrau mewn perthynas ag ymarfer caffael diweddar dan arweiniad Cyngor Sir 
Ddinbych ar ran chwe Chyngor Gogledd Cymru a Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi 
Cadwaladr (BIPBC). 

Dyma’r ail ymarfer caffael ar gyfer y Cytundeb hwn, gan ailgyflwyno cyfleoedd mewn 
ymdrech i ddod â mwy o gymhwysedd i'r sector gofal pwysig hwn. 

  
2.  Beth yw'r rheswm dros lunio’r adroddiad hwn? 

 
 Mae Rheolau Gweithdrefn Gontractau Cyngor Sir Ddinbych yn ei gwneud yn ofynnol 
i gontractau sydd werth dros £2M gael cymeradwyaeth y Cabinet cyn eu dyfarnu. 
Mae angen penderfyniad ar dderbyn / gwrthod tendrau mewn perthynas ag ymarfer 
caffael diweddar (tendr) ar gyfer Cytundeb (Fframwaith) Gofal Cartref Gogledd 
Cymru. 

  
3. Beth yw’r Argymhellion? 
  

3.1 Bod y Cabinet yn cymeradwyo tendrau 23 o gyflenwyr ac yn gwrthod tendrau 2 
gyflenwr am y rhesymau y manylir arnynt yn Adroddiad Argymhellion Dyfarnu’r 
Cytundeb Fframwaith (Atodiad 1). 

3.2 Bod y Cabinet yn cadarnhau ei fod wedi darllen, deall ac ystyried y Ffurflen 
Gomisiynu wreiddiol (Atodiad 2) a’r Asesiad o’r Effaith ar Les ar gyfer y tendr Gofal 
Cartref rhanbarthol (Atodiad 3) fel rhan o’i ystyriaethau. 

 
4. Manylion yr adroddiad 
 

4.1 Mae Cyngor Sir Ddinbych eisoes wedi arwain ymarfer caffael electronig (tendr) i 
sefydlu Cytundeb rhanbarthol Gogledd Cymru ar gyfer Gwasanaethau Gofal Cartref i 
oedolion ar ran y chwech partner Awdurdod Lleol a BIPBC. Daeth y Cytundeb hwn i 
rym ar 1 Ebrill 2018, a chymeradwywyd chwe deg un o ddarparwyr o ganlyniad iddo.  

4.2 Mae’r Cytundeb yn sicrhau bod y partneriaid yn bodloni gofynion Deddf 
Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles (Cymru) 2014 a Deddf Rheoleiddio ac Arolygu 
Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016. 

4.3 Drwy ymarfer tendro ffurfiol (dan arweiniad Cyngor Sir Ddinbych) ym mis Chwefror 
2019, ailgyflwynwyd cyfle i ddarparwyr newydd sy’n ceisio ennill cymeradwyaeth ac i 
ddarparwyr sydd eisoes wedi’u cymeradwyo sy’n ceisio ehangu’r cwmpas cyflenwi a 
gymeradwywyd ar eu cyfer yn wreiddiol. 



4.4 Mae pob un o’r 7 sefydliad partner wedi cyfrannu i werthusiad o’r tendrau yn erbyn 
gweithdrefn a meini prawf cyhoeddedig.  

Roedd gofyn i ddarparwyr basio gwiriadau diwydrwydd dyladwy sefydliadol priodol, 
gan gynnwys gofynion sefydlogrwydd ariannol, iechyd a diogelwch ac yswiriant, gan 
ddarparu tystiolaeth o sut y maent yn gweithio i hybu lles y bobl y maent yn eu 
cefnogi.   

Mae tîm o dros 30 o weithwyr proffesiynol o’r 7 sefydliad partner wedi cymryd rhan 
mewn sgorio tendrau’r darparwyr cymorth cartref.   

Mae’r Tîm Gwerthuso wedi cytuno ar ganlyniad y gwerthusiad, sef derbyn tendrau 23 
o'r cyflenwyr (a fodlonodd pob un o’r gofynion cymhwyster ac ansawdd cyhoeddedig) 
a gwrthod tendrau 2 gyflenwr na lwyddodd i fodloni'r gofynion. 

5. Sut mae'r penderfyniad yn cyfrannu at y Blaenoriaethau Corfforaethol? 
  
5.1 Mae Gwasanaethau Cartref (‘gofal cartref') yn helpu pobl sy’n wael, yn fregus neu’n 

anabl i gynyddu eu lles, a dylent hybu annibyniaeth a gwytnwch (themâu craidd Cynllun 
Lles Sir Ddinbych). 

 
5.2 Mae mwyafrif y gweithwyr gofal cartref yn gweithio yn y cymunedau y maent yn byw 

ynddynt.      
 

Mae cyflogi a hyfforddi pobl i ofalu am a helpu pobl sy’n wael, yn fregus neu’n anabl 
yn cyfrannu i sicrhau bod ein cymunedau’n gryf, gan ddarparu manteision cymunedol 
/ gwerth cymdeithasol ychwanegol.  
 

5.3 Bu i’r Cytundeb hwn sefydlu newid yn y ffordd y cytunir ar ffioedd ar gyfer 
gwasanaethau gofal cartref. Yn flaenorol, roedd Cynghorau a'r Bwrdd Iechyd yn 
gosod cyfraddau ffioedd safonol ar gyfer pob darparwr, boed y rheiny'n fusnesau 
bach lleol ac/neu elusennol neu’n fusnesau preifat cenedlaethol mawr.  

 
Dan y dull hwn o dendro, gofynnir i’r darparwyr nodi cyfradd y mae ei hangen arnynt i 
gynnig telerau ac amodau da i’w gweithwyr a bod yn ariannol gynaliadwy. Caiff y 
cyfraddau sy’n cael eu tendro eu dadansoddi i gael gweld faint o’r ffi a delir yn 
uniongyrchol i’r staff neu sy’n mynd ar argostau cyflogi, a beth yw’r costau rheoli, 
sefydliadol ac elw/ gwarged.  
Drwy gael gwell dealltwriaeth o sefyllfa economaidd a chynaliadwyedd ariannol 
darparwyr gofal cartref, mae’r 7 partner yn ceisio: 
i) Lleihau’r cyfle o ddiffyg yn y farchnad  
ii) Gwella’r gallu i recriwtio a chadw gweithwyr i sicrhau bod digon o gymhwyster 

yn y gwasanaeth i osgoi oedi wrth adael yr ysbyty.  
Y nod yw hybu lles y boblogaeth a sicrhau Sir Ddinbych ffyniannus. 

 
6.  Faint fydd yn ei gostio a sut fydd yn effeithio ar wasanaethau eraill? 
  
6.1 Bydd cost caffael gofal a chymorth cartref yn Sir Ddinbych yn parhau i gael ei gwrdd 

o fewn cyllideb bresennol y Gwasanaethau Cymorth Cymunedol.  
 
6.2 Mae'r holl gostau sy’n gysylltiedig â’r ymarfer tendr wedi’u hariannu drwy gyfraniadau 

pob partner i’r Bwrdd Comisiynu Rhanbarthol. 
 
 
 



7. Beth yw prif gasgliadau’r Asesiad o’r Effaith ar Les?  
 

7.1 Cynhaliwyd Asesiad o’r Effaith ar Les yn ystod camau cwmpasu a chynllunio’r tendr 
gwreiddiol. 

 Mae’r Asesiad wedi cael ei adolygu ers hynny ac mae'r canfyddiadau gwreiddiol yn 
dal i fod yn gymwys. 

7.2 Canlyniad yr Asesiad o’r Effaith ar Les oedd 3 seren a sgôr o 21/24, sy’n nodi effaith 
gadarnhaol ar Nodau Lles Sir Ddinbych. 

8. Pa ymgynghoriadau a gynhaliwyd gyda Chraffu ac eraill? 
  
Mae’r Aelod Arweiniol wedi cael y wybodaeth ddiweddaraf am y prosiect comisiynu a 
phroses gynllunio’r tendr, a bu iddo gymeradwyo’r Ffurflen Gomisiynu wreiddiol 
(dogfen sydd ei hangen yn ôl y Rheolau Gweithdrefn Gontractau er mwyn cychwyn 
ar ymarfer tendro). 

Casglwyd gofynion y 7 partner drwy’r Bwrdd Comisiynu Rhanbarthol. 

 
9. Datganiad y Prif Swyddog Cyllid 

  
Mae’r broses dendro a gwerthuso’n cydymffurfio â’r rheoliadau. Mae’r dull fframwaith 
rhanbarthol yn rhoi cyfle i ni ddeall ac asesu costau’r darparwyr mewn mwy o 
fanylder, a dylai ein helpu i benderfynu a yw cyfraddau a gynigir ar gyfer pecynnau 
neu ofal yn rhesymol ac yn darparu gwerth am arian ai peidio. Dylai symud oddi wrth 
cyfradd safonol helpu cynnal y farchnad ddarparwyr ar draws y rhanbarth, ond dylid 
dal ati i graffu’n agos ar gost pecynnau gofal unigol a chost gyfartalog pecynnau 
gofal cartref er mwyn cael dealltwriaeth lawn o oblygiadau cost tymor canolig / hir y 
dull newydd.  

 
10. Pa risgiau sydd ac oes unrhyw beth y gallwn ei wneud i'w lleihau? 
  

10.1 Cwblhawyd asesiad risg prosiect llawn a chytunwyd ar gamau lliniaru gan yr holl 
bartneriaid.  

 
10.2 Y prif risg ar gam hwn yr ymarfer caffael yw derbyn her i’r hysbysiad o wrthod tendrau. 

Er mwyn lleihau’r risg hwn, rhoddir adborth llawn i’r darparwyr aflwyddiannus, gan nodi 
manylion pa feysydd yn y tendr y gwnaethant eu pasio a’u methu a’r rhesymau pam 
na wnaeth ymatebion penodol fodloni’r meini prawf pasio (dyma’r weithdrefn safonol). 

 
10.3 Er mwyn cael effaith ar ddyfarnu’r Cytundeb, byddai’n rhaid gwneud her gyfreithiol. 

Rydym yn hyderus bod y gwerthusiad wedi’i gynnal yn unol â’r fethodoleg werthuso 
gyhoeddedig, felly mae’n annhebygol y byddai unrhyw her yn llwyddiannus. 

 
10.4 Drwy benodi 18 o ddarparwyr newydd a gymeradwywyd a chymeradwyo estyniad i 

gwmpas cyflenwi 5 o ddarparwyr oedd eisoes wedi'u cymeradwyo, mae'r rhanbarth (a'i 
ddinasyddion) bellach yn cael ei wasanaethu’n well gan ddarparwyr a 
aseswyd/sicrhawyd eu hansawdd yn briodol, ac mae gan bartneriaid / dinasyddion fwy 
o ddewis. 

 
 
 
 



11. Pŵer i wneud y Penderfyniad 

  
Mae Rheolau Gweithdrefn Gontractau Cyngor Sir Ddinbych yn ei gwneud yn ofynnol i 
gontractau sydd werth dros £2M gael cymeradwyaeth y Cabinet cyn eu dyfarnu. 

 

 

 

Atodiadau: 

Atodiad 1: Adroddiad Argymhellion Dyfarnu’r Cytundeb Fframwaith  

Atodiad 2: Ffurflen Gomisiynu sy’n cymeradwyo cychwyn tendr 

Atodiad 3: Asesiad o’r Effaith ar Les 


