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Disgrifiad

Gwneud dim - Parhau â’r drefn
bresennol

Dyfarnu’r contract i ddarparwr
sector preifat arall

Gwneud dim - Parhau â’r contract
fel y mae tan fis Mawrth 2025.
Byddai Civica yn parhau (fel y
cytunwyd yn yr estyniad i’r
contract) i gyflenwi’r
ddarpariaeth refeniw a budddaliadau yn unol â llywodraethu
cytundebau a chyflenwi
dangosyddion perfformiad
allweddol y contract.

Marchnata a gwahodd tendrau
gan ddarparwyr BPO eraill i
barhau â’r gwasanaeth. Mae
dulliau meddal o brofi’r farchnad
yn y sector hwn wedi datgelu
canfyddiadau rhagarweiniol sy’n
dangos nad oes gan ddarparwyr
BPS mawr eraill ddiddordeb
ychwaith mewn tyfu eu portffolio
BPS. Nid oes cymaint o fodelau
ar gael i weithio mewn
partneriaeth, ond yn hytrach
gwasanaeth “yn ôl y galw” a
ddatblygwyd yn defnyddio
ymyrraeth tymor byr i leddfu ôlgroniad, gyda staff ychwanegol ar
gontract yn gweithio ar y llwyth
achosion.

Sefydlu’r gwasanaeth fel strwythur
cwmni annibynnol Model Darparu
Amgen
Nid oedd Model Darparu Amgen yn
opsiwn hyfyw ar gyfer Refeniw a
Budd-daliadau, mae’r gwasanaeth
hwn ar hyn o bryd yn gweithio dan
fodel gweithio hyblyg, gyda Thŷ
Russell yn y Rhyl yn cynnig lleoliad
gwaith. Ar hyn o bryd mae gan y
gwasanaeth lai na 70 o staff cyfwerth
â llawn amser. Ar ôl edrych ar
fanteision Model Darparu Amgen,
maent yn bennaf yn cynnwys cael
sawl lleoliad sy’n darparu
gwasanaeth, gan alluogi arbedion ar
Drethi Annomestig Cenedlaethol
(Ardrethi Busnes). Roedd y costau
sefydlu ar gyfer y Model Darparu
Amgen Hamdden presennol tua
£350,000.

Trawsnewid y gwasanaeth yn ôl i’r
awdurdod lleol, Cyngor Sir Ddinbych

Amlinelliad o’r
Dewisiadau

Manteision





Contract ag awdurdod lleol arall o Ogledd Cymru neu Civica
ehangach
Gweithio gydag awdurdod lleol
sydd mewn partneriaeth â Civica
ar hyn o bryd - (Hull, Gorllewin
Caint, De Caerwrangon neu
Gaerloyw). Mae pob partneriaeth
arall wedi penderfynu dod â’r
gwasanaeth yn ôl yn fewnol.
Byddai gwleidyddiaeth a lleoliad
awdurdodau o Loegr yn rhwystr
posib i ddarpariaeth ddi-dor gan
y gallai deddfwriaeth / polisïau yn
enwedig treth y cyngor ac
ardrethi busnes beri problemau
wrth gydweithio. Neu gellid
gweithio gydag awdurdod lleol
arall o Ogledd Cymru. Gallai
llawer o awdurdodau eraill yng
Ngogledd Cymru fod yn opsiwn,
mae cydweithio wedi bod yn
gynhyrchiol mewn gwasanaethau
cyngor (er nid mewn Refeniw a
Budd-daliadau hyd yma).

Rhannu arfer orau

Cyfleoedd ar gyfer arbedion
maint





Mae Civica yn ddarparwr
adnabyddus
Byddai’r gwasanaeth yn
parhau gyda’r un
Dangosyddion Perfformiad
Allweddol
Dim newidiadau staffio o ran
goblygiadau Rheoliadau
Trosglwyddo Ymgymeriadau



Byddai’r gwasanaeth yn cael
ei reoli gan BPO â phrofiad
perthnasol
Byddai staff yn trosglwyddo
i’r darparwr dan y
Rheoliadau Trosglwyddo
Ymgymeriadau

Wrth drawsnewid y gwasanaeth yn ôl
i’r awdurdod lleol, byddai staff
presennol yn trosglwyddo’n ôl i’r
awdurdod dan y Rheoliadau
Trosglwyddo Ymgymeriadau ac yn cael
eu rheoli yn unol â pholisïau Cyngor Sir
Ddinbych, gallai’r gwasanaeth barhau i
ddefnyddio systemau a chaledwedd
Cyngor Sir Ddinbych i ddarparu’r
gwasanaeth presennol, a rhagwelir llai
o darfu ac arbedion cost sylweddol
posibl gyda’r dewis hwn.







Rheolir y gwasanaeth yn
uniongyrchol gan gyngor Sir
Ddinbych â staff presennol
Trawsnewid di-dor
Parhau â’r rhaglen prentisiaeth
fodern yn cynnig cyflogaeth
gynaliadwy i ddinasyddion y
Cyngor i’r dyfodol
Potensial o weithio ar y cyd ag
adrannau eraill y Cyngor e.e. y
Digartref, Prydau Ysgol am Ddim



Dal gafael ar arbenigedd Refeniw
a Budd-daliadau

Anfanteision

Dewis 1

Dewis 2

Dewis 3





Dim potensial ar gyfer
arbedion cost / efallai mwy o
gostau
Amserlen hirach oherwydd y
broses dendro - byddai angen i
Civica ddarparu’r gwasanaeth
presennol yn y cyfamser
Dim archwaeth yn y farchnad i
gymryd contractau allanol ar
gyfer gwasanaethau
llywodraeth leol
Mae ymchwil yn awgrymu bod
darparwyr BPO eraill yn
gweithio i “fodel yn ôl y galw”
ac nid gweithio mewn
partneriaeth
Cyfle cyfyngedig ar gyfer
ailgynllunio proses



Cyflenwi ac ansawdd y
gwasanaeth
Risg i enw da
Colli’r “model partneriaeth”
Costau cynyddol
Effaith ar y Gymraeg - Ar hyn o
bryd nid oes busnes allanol yn
gweithio mewn partneriaeth
ag awdurdod Cymreig fel
darparwr Refeniw a Budddaliadau











Risgiau /
Dibyniaethau









Mae Civica yn ailganolbwyntio eu
blaenoriaethau
Cyngor Sir Ddinbych
fyddai’r unig awdurdod
lleol BPS yn dal i
weithredu o fewn Civica
Colli arbenigedd ehangach
- Mae contractau BPS
eraill i gyd yn dod yn ôl yn
fewnol o 2022
Dim cynllun clir ar gyfer
ailgynllunio prosesau
pellach nac arbedion
posibl yn y dyfodol
Costau contract parhaus dim gostyngiad ar gyfer
colli arbenigedd a dysg gan
awdurdodau eraill yn
darparu’r un
gwasanaethau
Tarfu posibl ar y
gwasanaeth - dim
manteision arbedion
maint
Dim arloesi o’r newydd
nac archwaeth dros newid
- symleiddio
gwasanaethau
Dim archwaeth gan Civica i
ymgymryd â phrosiectau y
tu allan i’r prif fframwaith
contract e.e. Prydau Ysgol
am Ddim - taliadau Covid
Risg i enw da - methu â
chyflawni Dangosyddion
























Dewis 4

Dewis 5

Gwahaniaethau mewn
perfformiad - mae gan
gyngor Sir Ddinbych
Ddangosyddion Perfformiad
Allweddol mwy llym
Gwahaniaeth mewn model
cyflenwi
Ôl-groniadau presennol i
lawer o awdurdodau
oherwydd Covid




Dim manteision arbedion maint
Colli gwybodaeth ehangach Civica

Cyflenwi ac ansawdd y
gwasanaeth
Risg i enw da
Colli’r gallu i reoli
Mae polisïau Llywodraeth
Cymru yn dod yn fwy a mwy
penodol i Gymru gyda
deddfwriaeth sy’n newid yn
barhaus - gallai hyn fod yn
faen tramgwydd i awdurdod
o Loegr
Colli darpariaeth yn y
Gymraeg



Perfformiad yn dirywio oherwydd
newid mewn arferion rheoli
(Civica / Cyngor Sir Ddinbych)
Morâl staff
Adnewyddu Contractau /
cyflenwyr ddim yn eu lle ar gyfer y
dyddiad trosglwyddo




Perfformiad Allweddol y
contract

Dewis 1

Dewis 2

Dewis 3

Llinellau Amser

Wrth barhau â’r drefn
bresennol, mae’r contract yn
dod i ben ym Mawrth 2025 a
bydd ar Gyngor Sir Ddinbych
angen ystyried darpariaeth
arall yn cynnwys yr holl
ddewisiadau yn y ddogfen hon.
Os bydd cyflenwr newydd yn
cael ei ystyried, byddai angen
dechrau’r broses dendro yn
gynnar yn 2024

Pe bai’r dewis hwn yn cael ei
ystyried, byddai angen gwneud
dadansoddiad manwl pellach o’r
farchnad a phroses dendro bosibl.
Amcangyfrifir y byddai’r broses hon
wedi ei chwblhau erbyn diwedd
2022 / dechrau 2023 gyda dyddiad
dechrau yn hwyr yn y gwanwyn
2023

Byddai angen gwneud mwy o
waith i ganfod yr archwaeth
bresennol ar gyfer cydweithio
gydag awdurdodau Gogledd
Cymru

Dewis 4

Rhagwelir mai’r amserlen ar gyfer
cyflawni’r prosiect fyddai diwedd 2022

Costau

Pris y contract y flwyddyn
£1,973,848
Ad-daliadau Yswiriant Gwladol
£16,222
Ad-daliadau pensiwn £82,048
Cyfanswm y gost y flwyddyn
£2,072,718

Ar gyfer amcangyfrif o’r costau mae
pris y contract presennol wedi’i
ddefnyddio fel enghraifft yn unig.
Byddai hefyd yn rhesymol i
gynnwys chwyddiant, costau
sefydlu a chostau cyflenwi.
Cyfanswm y gost y flwyddyn
£2,072,718

Pe byddai’r dewis hwn yn cael ei
ystyried, byddai angen mwy o
waith i gostio dewisiadau
gwahanol

Costau staffio fyddai rhan helaeth y
gost - byddai angen ail werthuso
swyddi i ddeall ble mae staff ar
raddfeydd cyflog Cyngor Sir Ddinbych,
mae ffigurau’r senario waethaf bosibl
yn cymryd y byddai graddau’n cael eu
hailalinio ac y byddai’r holl staff yn dod
yn ôl dan y Rheoliadau Trosglwyddo
Ymgymeriadau
Cyfanswm y costau staff - 1,728,393 y
flwyddyn
Cyflawni’r Prosiect £100,000 (cost
untro)
Trefniadau wrth gefn - Adnewyddu
contractau cyflenwyr, cynnydd
ychwanegol mewn cyflogau (yn unol â
Chyngor Sir Ddinbych), darpariaeth
dileu swydd £100,000
Cyfanswm £1,923,393 blwyddyn 1

Argymhellion

NI ARGYMHELLIR

NI ARGYMHELLIR

NI ARGYMHELLIR

NI ARGYMHELLIR

Dewis 5

ARGYMHELLIR

