
 

Adroddiad i’r Cabinet 

Dyddiad y cyfarfod Chwefror 2020 

Aelod / Swyddog Arweiniol  Y Cynghorydd Bobby Feeley/Phil Gilroy – Pennaeth 

Gwasanaeth 

Awdur yr adroddiad Emily Jones-Davies 

Teitl Caffael gofal a chefnogaeth mewn Cynllun Tai Gofal 

Ychwanegol i Bobl Hŷn ac Anabledd Cymhleth  

1. Am beth mae’r adroddiad yn sôn? 

1.1 Mae’r adroddiad hwn yn rhoi gwybodaeth i’r Cabinet am y trefniadau caffael ar gyfer 

tendro gofal a chefnogaeth i’r Cynllun Tai Gofal Ychwanegol, Awel y Dyffryn, Dinbych. 

2. Beth yw'r rheswm dros wneud yr adroddiad hwn? 

2.1 I geisio awdurdodiad i gynnal dau ymarfer tendro ar gyfer caffael gwasanaethau gofal 

a chefnogaeth i 66 o Unedau Pobl Hŷn ac 8 Uned Anabledd Cymhleth a leolir o fewn 

Awel y Dyffryn fel bo’r angen yng Nghanllawiau Ariannol y Cyngor (Rheolau 

Gweithdrefn Contract).   

3. Beth yw’r Argymhellion? 

3.1. Bod y Cabinet yn rhoi cymeradwyaeth i gynnal y broses gaffael.    Bydd canlyniad 

pob tendr yn cael ei gyflwyno yn ôl i’r Cabinet ar gyfer cymeradwyaeth derfynol.  

4. Manylion yr Adroddiad 

4.1 Mae Cyngor Sir Ddinbych mewn partneriaeth gyda Grŵp Tai Cynefin wedi datblygu 

Cynllun Tai Gofal Ychwanegol Awel y Dyffryn yn Ninbych, hwn fydd y pedwerydd 

Cynllun Tai Gofal Ychwanegol yn Sir Ddinbych. 



 
 

4.2 Mae’r safle yn cynnwys 66 uned tai gofal ychwanegol, a bloc ar wahân o 8 uned ar 

gyfer anableddau cymhleth.   Rhagwelir y bydd y cynllun yn barod ar gyfer 1 Medi 

2020.    

4.3 Bydd y ddarpariaeth gofal ar gael 24 awr y dydd, 365 diwrnod y flwyddyn ac yn cael ei 

ddarparu yn unol â Chontract Gwasanaeth Cartref Rhanbarthol Sir Ddinbych, gofynion 

cofrestru AGC ac unrhyw ofynion llywodraethu perthnasol eraill.    

4.4 Mae Sir Ddinbych yn cynnal dau dendr drwy’r Fframweithiau er mwyn penodi darparwr 

neu ddau ddarparwr yn ddarostyngedig i’r tendrau, i ddarparu’r gwasanaethau a 

ddisgrifir uchod.     

4.5 Bydd angen cynnal dau dendr ar wahân ar gyfer y ddwy elfen o gefnogaeth a gall hyn 

arwain at ddau ddarparwr cefnogaeth ar y safle.   Yn yr achos hwn, bydd un Darparwr 

yn darparu gofal a chefnogaeth i’r 66 uned (pobl ag angen wedi’i asesu, sydd dros 60 

oed). Bydd y llall yn darparu gwasanaeth gofal a chefnogaeth arbenigol i’r 8 uned 

anabledd cymhleth.       

4.6 Bydd y darparwr gofal Pobl Hŷn yn cael ei benodi erbyn Mai/Mehefin 2020, i ganiatáu 

ar gyfer cyfnod pontio o dri mis, lle byddant, ar y cyd â Grŵp Cynefin yn cynnal 

asesiadau o angen y bobl hynny sydd wedi diwallu’r meini prawf cymhwysedd, a 

gwneud argymhellion i’r panel dyrannu cyn symud llety fesul cam. 

4.7 Bydd y darparwr Anabledd Cymhleth yn cael ei benodi erbyn Gorffennaf/Awst 2020.  

Nid oes angen cyfnod pontio.  Bydd y Tîm Anabledd Cymhleth eisoes wedi nodi pobl 

briodol i symud i’r cynllun.   

 

5. Sut mae’r penderfyniad yn cyfrannu at y Blaenoriaethau 
Corfforaethol? 

5.1 Mae darpariaeth gwasanaethau byw â chymorth i unigolion gydag anableddau dysgu 

ac i Bobl Hŷn, yn cefnogi’r flaenoriaeth gorfforaethol bresennol bod pobl ddiamddiffyn 

yn cael eu diogelu ac yn gallu byw mor annibynnol â phosibl.   Bydd hefyd yn cefnogi 

pobl a chymunedau i gynyddu annibyniaeth a chadernid. 



 
 

6. Faint fydd hyn yn ei gostio a sut y bydd yn effeithio ar 
wasanaethau eraill? 

6.1. Amcangyfrifir bod y Tendr Pobl Hŷn yn gyfanswm cost o £350,000 y flwyddyn.   Bydd y 

cytundeb am flwyddyn gyda’r opsiwn i ymestyn am 9 mlynedd, gan wneud cyfanswm cost y 

contract yn £3,500,000. 

6.2 Amcangyfrifir bod y tendr Anabledd Cymhleth yn gyfanswm cost o £200,000 y flwyddyn.   Bydd 

y cytundeb am flwyddyn gyda’r opsiwn i ymestyn am 9 mlynedd, gan wneud cyfanswm cost y 

contract yn £2,000,000.  

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

7.1. Mae Asesiad o Effaith ar Les a gwblhawyd ynghlwm wrth yr adroddiad hwn. Roedd yr 

asesiad a gynhaliwyd ar ddechrau’r broses gomisiynu, a gynhaliwyd gan Swyddogion 

y Comisiynydd Pobl Hŷn a Gwasanaethau Anabledd Cymhleth.   

7.2. Bydd gwaith ar gyfer y tendr a phenodiad y darparydd gofal llwyddiannus i’r cynllun yn 

dilyn holl bolisïau a gweithdrefnau CSDd.  

7.3.  Ni ellir gwneud llawer i newid grŵp oedran yr ymgeiswyr ac unigolion a gefnogir 

yn yr ECH o ganlyniad i’r manylebau cyllid ac felly mae un nodwedd warchodedig 

yn cael ei herio. Fodd bynnag, mae hyn wedi nodi bylchau mewn tai ar gyfer 

grwpiau oedran arbennig mae’r landlord cymdeithasol cofrestredig yn ei weld fel 

cyfle yn y dyfodol ar gyfer datblygiadau tai pellach.   

8. Pa ymgynghoriadau sydd wedi eu cynnal gyda Chraffu ac 
eraill? 

8.1 Cynhaliwyd ymgynghoriad gyda staff CSDd, darparwyr, cynrychiolwyr Adrannau 

Cyfreithiol a Chaffael, cydweithwyr o BIPBC, dinasyddion a’u cynrychiolwyr/eiriolwyr.  

Mae Cynghorwyr Bobby Feely wedi bod yn cyfrannu drwy gydol y broses.   

8.2 Fel rhan o'r broses gaffael, bydd unigolion sy’n defnyddio’r gwasanaethau yn rhan o 

benderfyniadau am ddarparwyr addas. 

9. Datganiad y Prif Swyddog Cyllid 

9.1  Mae’n amlwg bod angen caffael i sicrhau bod darpariaeth y gwasanaethau byw â 

chymorth i unigolion gydag anableddau dysgu ac i Bobl Hŷn yn gallu cael eu darparu.   



 
 

Disgwylir i’r costau gael eu cynnal o fewn cyllideb yn y maes hwn, er bod y 

gwasanaeth yn gyffredinol yn delio gyda llawer o bwysau.   

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

10.1 Byddai’r Awdurdod mewn sefyllfa fregus pe bai’n caffael gwasanaethau gan ddarparwr 

heb gontract.   

10.2 Os na fyddai darparwr addas yn cael ei benodi ar gyfer yr un contract, byddai hyn yn 

arwain at oedi sylweddol i gwblhau’r cynllun, fydd yn cynnwys goblygiadau cost.     

11. Pŵer i wneud y Penderfyniad 

11.1. Mae Cynlluniau Byw yn y Gymuned wedi’u cefnogi gan y Sir o dan Ddeddf 

Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru), 2014. 

11.2. Rheolau'r Weithdrefn Gontractau a Rheoliadau Ariannol Cyngor Sir Ddinbych. 

 


