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1. Cefndir i’r arolygiad o ofal cartref awdurdod lleol

1.1. Cynhaliwyd yr arolygiad hwn dros bum diwrnod ym mis Tachwedd 2015, fel rhan o
adolygiad cenedlaethol mwy o ofal cartref.

1.2. Diben yr arolygiad yw asesu llwyddiant gwasanaethau cymdeithasol awdurdodau lleol
wrth iddynt gyflawni canlyniadau ar gyfer pobl, trwy werthuso effeithlonrwydd ac ansawdd
y gofal cartref a gomisiynir gan yr awdurdod lleol. Roedd y methodolegau a
ddefnyddiwyd yn ystod yr arolygiad yn cynnwys ystyried y wybodaeth a ddarparwyd gan
yr awdurdod lleol, trafodaethau â chomisiynwyr, grŵp ffocws gyda darparwyr gofal, ac 
archwiliad o achos chwe unigolyn a oedd yn defnyddio gofal cartref, gan gynnwys
trafodaeth ag unigolion lle roedd hynny'n briodol.

1.3. Bydd yr arolygiad mwy o ofal cartref yng Nghymru yn defnyddio amrediad eang o
wybodaeth, gan gynnwys trafodaethau â darparwyr, comisiynwyr, staff a phobl sy'n
defnyddio’r gwasanaethau a'u gofalwyr, a gasglwyd yn ystod gwaith maes manwl mewn
chwe awdurdod lleol, ac arolygiadau mwy trwyadl o asiantaethau gofal cartref wedi eu
dethol. Cynhaliwyd arolwg cenedlaethol o’r holl awdurdodau lleol, ynghyd â holiaduron ar
gyfer asiantaethau darparwyr sy'n trefnu gofal cartref, holiaduron ar gyfer gweithwyr gofal
sy'n darparu gofal yn uniongyrchol, a holiaduron ar gyfer pobl sy'n derbyn gofal a'u
gofalwyr. Cynhaliwyd trafodaethau â darparwyr gofal a chomisiynwyr yn ystod tri
gweithdy rhanbarthol, ac yn ystod cyfarfodydd gyda grwpiau o gynrychiolwyr, gan
gynnwys Senedd Pobl Hŷn Cymru, Age Connects Cymru a Chynghrair Pobl Hŷn Cymru. 
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2. Cyflwyniad: Y dull a ddefnyddir gan yr awdurdod lleol ar gyfer comisiynu, caffael a

brocera

2.1. Mae comisiynu yn weithgaredd gofal cymdeithasol allweddol sy'n cael effaith sylweddol

ar ansawdd bywydau pobl. Mae awdurdodau lleol yn gweithio'n fwyfwy o fewn

fframwaith economi gymysg, sy'n gweithio gyda sefydliadau preifat a thrydydd parti er

mwyn caffael a darparu gofal sy'n cefnogi annibyniaeth, yn diwallu anghenion asesedig

ac yn ategu'r cymorth a ddarperir gan ofalwyr a theuluoedd. Mae'r gallu i ddylanwadu ar

yr amrediad o wasanaethau lleol, a chyfrannu at y gwaith o’u llunio, yn elfen hanfodol o

waith comisiynu, a phan fydd yn cael ei wneud yn effeithiol, fe fydd yn arwain at

benderfyniadau pellgyrhaeddol sy'n sicrhau gofal cynaliadwy trwy gynllunio, dylunio a

chaffael da.

2.2.  Mae'r awdurdod lleol yn wynebu heriau sylweddol ynglŷn â beth yw'r ffordd orau o 

fodloni'r galw cynyddol am wasanaethau gofal cartref, yn enwedig ar gyfer pobl sydd ag

anghenion gofal mwy cymhleth. Mae ei ddull diweddar ar gyfer comisiynu a chaffael yn

seiliedig ar ddatganiad o sefyllfa’r farchnad gofal cymdeithasol i oedolion, a dogfen

bwriadau comisiynu a baratowyd yn 2014. Mae'n gysylltiedig ag amrediad o ddogfennau

strategol, megis y cynllun corfforaethol, y cynllun ar gyfer gwasanaethau i oedolion, y

cynllun ar gyfer moderneiddio gwasanaethau cymdeithasol a'r cynllun ar gyfer

cynorthwyo pobl. Nid oes unrhyw gynlluniau comisiynu penodol sy'n darparu modd

manwl a mesuradwy o asesu a phennu cynnydd.

2.3. Mae datganiad o sefyllfa'r farchnad yn ddull pwysig ar gyfer sicrhau bod y farchnad yn

esblygu i ddiwallu'r angen cyfredol a'r angen rhagamcanol yn y dyfodol. Mae gan

ddarparwyr yr hawl i ddisgwyl i awdurdod lleol fod yn rhagweithiol wrth hwyluso amrediad

ehangach o wasanaethau sy'n cefnogi dewis a rheolaeth well ar gyfer defnyddwyr

gwasanaeth. Pan fydd hyn yn cael ei wneud yn dda, bydd awdurdodau lleol wedi

datblygu systemau cadarn sy'n casglu ac yn datblygu gwybodaeth am y farchnad, er

mwyn hysbysu darparwyr posibl am faterion allweddol a fydd yn gyrru buddsoddiad, a'r

cynnydd dilynol mewn gwasanaethau gofal cynaliadwy. Rhaid i'r awdurdod lleol ddarparu

gwybodaeth megis rhagamcanion dibynadwy ynglŷn â gofal yn y dyfodol, proffil o 

gydbwysedd y farchnad, amlinelliad o ddisgwyliadau rhesymol ynghylch meintiau elw,

eglurdeb ynglŷn â chymhellion arloesedd sy'n hyrwyddo ansawdd, a lefelau cyffredinol o 

gymorth parhaus a chyson gan yr awdurdod lleol.

2.4. Ar hyn o bryd mae hyn yn absennol, ac mae'n rhaid i'r awdurdod lleol wneud mwy i

ddatblygu datganiad o sefyllfa'r farchnad sy'n agored i’r farchnad, gan nad yw'r dull

cyfredol yn rhoi digon o wybodaeth i alluogi darparwyr posibl i gynllunio eu rôl, eu

swyddogaeth a’u cyfleoedd buddsoddi yn y dyfodol. Er bod y ffocws strategol lefel uchel

ar ymyrryd yn gynnar, atal ac ailalluogi er mwyn cefnogi annibyniaeth yn cael ei

amlinellu'n eglur, mae diffyg manylion ac esboniadau o elfennau allweddol eraill. Er

enghraifft, nid yw data ynglŷn â'r boblogaeth yn cwmpasu asesiad strategol o anghenion 

– nid oes unrhyw wybodaeth ansoddol chwaith i ategu dull sy'n canolbwyntio ar y
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dinesydd, na thystiolaeth o unrhyw fewnbwn sylweddol gan bartneriaid comisiynu a

rhanddeiliaid. Mae dull disgrifiadol ôl-weithredol yn darparu rhywfaint ddata am

weithgareddau pennawd, ond nid oes llawer o gysylltiad â phrofiadau'r bobl sy'n

defnyddio'r gwasanaeth.

2.5. O ganlyniad, nid yw darparwyr yn deall ym mha gyfeiriad mae'r awdurdod lleol yn mynd,

galw yn y dyfodol, cyflenwad cyfredol, y modelau ymarfer gofynnol, adnoddau ar gyfer y

dyfodol, na sut y gallant gefnogi arloesedd wrth ddarparu gofal.

2.6. Mae'r awdurdod lleol yn rhan o Gytundeb Gofal Cartref Gogledd Cymru, sy'n darparu

fframwaith contractiol a chysondeb rhanbarthol trwy fabwysiadu dull cydweithredol o

ddatblygu modelau gwasanaethau cynaliadwy. Mae'r model yn defnyddio fformat

darparwr cymeradwy sy'n rhagofyniad ar gyfer dyfarnu contract, a wneir trwy ddefnyddio

archebion prynu unigol. Fodd bynnag, mae rhai elfennau o'r contract yn ddarostyngedig i

amrywiaethau lleol, sy'n gallu arwain at ddulliau cryn dipyn yn wahanol nad ydynt yn

sicrhau canlyniadau cynaliadwy. Mae hyn yn bennaf oherwydd bod model cystadleuol ar

gyfer gwneud cynigion wedi cael ei fabwysiadu yn erbyn y ffioedd dynodol a amlinellir yn

Nhabl 1.

Hyd

Gofal Cartref Personol
Tref

Darpariaeth
(< 5 milltir)

Darpariaeth
Wledig

(> 5 milltir)
1 awr £13.25 £15.66
¾ awr £10.83 £12.66
½ awr £9.05 £10.24
¼ awr £5.42 £6.63

Tabl 1: Ffioedd Dynodol

2.7. Mae darparwyr posibl yn cael eu hannog i gyflwyno ‘cyfradd gyfartal â ffioedd dynodol

neu'n llai’, ac wedyn bydd y brocer gofal yn ystyried ceisiadau. Mae'r model brocera yn

defnyddio proses werthuso sy'n ‘cynnwys paramedrau sy'n ystyried y cyflwyniad sydd

fwyaf economaidd fanteisiol’. Nid yw'r model brocera, fel y'i hamlinellir yn Atodlen 6

Cytundeb Gofal Cartref Gogledd Cymru, yn cyfeirio at unrhyw feini prawf eraill, ac mae

contractau’n cael eu dyfarnu yn ôl y cynnig rhataf ar y pryd. Mae'r awdurdod lleol yn

dweud bod dros 96% o oriau gofal cartref bellach yn cael eu darparu gan y sectorau

annibynnol a thrydydd parti, o gronfa o tua 34 darparwr posibl – yr oedd 23 ohonynt yn

weithredol ym mis Medi 2015.

2.8. Mae chwe ardal lain ddaearyddol yn cael eu cynnwys yn y 'ddarpariaeth drefol', gyda ffin

pum milltir a ddefnyddir i wahaniaethu rhwng 'darpariaeth wledig'.

2.9. Mae'r awdurdod lleol wedi ymrwymo i ariannu cyfnod tâl cadw o bythefnos – nid yw hyn

yn arfer cyffredinol ledled gogledd Cymru. Fodd bynnag, pan fydd y cyfnod hwn drosodd

mae proses gynnig gystadleuol yn cael ei hailgychwyn, sy'n gallu arwain at newid y

darparwr a thoriad yn nilyniant y gofal a all fod wedi'i sefydlu ers cryn amser.
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2.10. Mae'r awdurdod lleol yn parhau i gaffael ymweliadau gofal cartref 15 munud, a

dangoswyd hyn gan dystiolaeth a ddarparwyd gan gomisiynwyr, a hefyd trwy

drafodaethau â gweithwyr cymdeithasol, darparwyr a phobl sy'n defnyddio

gwasanaethau. Dangosodd y sampl data o 54 o ddefnyddwyr gwasanaeth fod 14

ohonynt yn derbyn ymweliadau a oedd yn para am 15 munud.

2.11. Cydnabyddir yn fwyfwy bod y capasiti i gynnal adolygiadau monitro contract blynyddol yn

mynd yn fwy heriol, ac ar hyn o bryd mae'r awdurdod lleol yn adolygu ei ddull. Mae hyn

yn rhan sylfaenol o'i fodel sicrhau ansawdd, ac yn darparu cysylltiad gwerthfawr â sicrhau

diogelu effeithiol, ac o ganlyniad, mae angen ei gryfhau'n ymhellach.

3. Yr hyn a ddywedodd y comisiynwyr wrthym

3.1. Mae'r awdurdod lleol yn ymwybodol o'r angen i adolygu ei ddull cyfredol ar gyfer

comisiynu, er mwyn gwell sicrhau gwasanaethau cynaliadwy a fydd yn diwallu anghenion

yn y dyfodol. Yn ddiweddar mae wedi llunio strategaeth ddrafft ar gyfer cefnogi

annibyniaeth, sy'n pwysleisio'r angen i fabwysiadu dulliau comisiynu modern, fel yr

amlinellir yn Neddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014.

3.2. Fodd bynnag, dylai'r awdurdod lleol adolygu ei newidiadau sefydliadol diweddar a

arweiniodd at ddidoli swyddogaethau comisiynu a chontractio, gan nad yw'r rhesymeg

dros hyn wedi'i deall yn helaeth, ac mae'n cael cryn effaith ar effeithiolrwydd y cylch

comisiynu, yn enwedig o ran monitro contractau.

3.3. Dywedodd staff yr awdurdod lleol fod angen gwneud mwy i gryfhau rôl defnyddwyr

gwasanaeth wrth lunio a gwerthuso'r broses gomisiynu. Gwelsom dystiolaeth gyfyngedig

o ddefnyddio a dadansoddi gwybodaeth ansoddol yn rheolaidd er mwyn gyrru

gwelliannau i wasanaethau. Roedd hyn hefyd yn cael ei adlewyrchu yng nghyfraniad

cyfyngedig darparwyr gwasanaeth at y broses gomisiynu, bwlch mae'r awdurdod lleol yn

ei gydnabod, gydag ychydig iawn o gyfarfodydd wedi cael eu cynnal yn ystod y 12 mis

diwethaf, er y pwysau cynyddol a’r heriau ynglŷn ag adnoddau. 

3.4. Mae comisiynwyr yn ymwybodol o'r anawsterau cynyddol wrth gaffael gofal cartref ar

adegau allweddol o'r dydd, ac mewn nifer cynyddol o leoliadau nad ydynt o reidrwydd yn

rhai gwledig. Mae hyn yn cael ei waethygu gan nifer y darparwyr sydd naill ai’n tynnu

allan o ardal yr awdurdod lleol, neu'n lleihau eu presenoldeb yn ystod y misoedd

diwethaf.  Mae'r awdurdod lleol yn credu bod anawsterau ynglŷn â recriwtio yn ffactor 

sy'n gwneud cyfraniad sylweddol, ond mae'n cydnabod bod y model ariannu cyfredol yn

mynd yn fwyfwy anodd ei gynnal. O ganlyniad, mae pwysau cynyddol yn y system

frocera, gyda risgiau cyfatebol i’r gwaith o ddiwallu anghenion cyfredol, ac i’r gallu i

gaffael darpariaeth ar gyfer y dyfodol. Mae'r awdurdod lleol yn ceisio deall y rhesymau

dros hyn yn well, ac wedi cwrdd â grŵp bach o ddarparwyr yn ddiweddar, er mwyn 

chwilio am atebion cilyddol.
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3.5. Roedd nifer o staff yr awdurdod lleol yn credu bod angen adolygu'r model comisiynu, a

gwnaethant fynegi pryderon am y gallu i gadw darparwyr cyfredol ac i ddenu partneriaid

newydd. Bydd y sefyllfa hon yn gofyn am sylw cydunol gan yr awdurdod lleol fel mater o

frys, ynghyd â datblygu perthynas newydd â darparwyr sy'n darparu model gofal

cynaliadwy o ansawdd uchel.

3.6. Mae rhywfaint o gydnabyddiaeth nad yw'r dull cyfredol ar gyfer gwneud cynigion yn

sicrhau'r canlyniadau y mae'r awdurdod lleol yn eu ceisio, ac nad yw'n cyd-fynd ag

amcanion strategol sydd â'r nod o hyrwyddo a chefnogi annibyniaeth. Mae'r defnydd

sylweddol ar ymweliadau 15 munud ar gyfer diwallu anghenion gofal yn rhoi pwysau ar

ddarparwyr i fodloni manylebau â’u ffocws ar slotiau amser sy'n seiliedig ar bris

cystadleuol.

3.7. Prin yw'r dystiolaeth bod arfer caffael cyfredol yn ymgorffori elfennau allweddol siarter

gofal moesegol UNISON, ac mae'n rhaid i'r awdurdod lleol ystyried a oes cysylltiad

cynhenid rhwng amodau gwaith ac ansawdd y gofal sy'n cael ei ddarparu ar hyn o bryd.

4. Yr hyn a ddywedodd pobl sy'n darparu gofal cartref wrthym

4.1.  Mynegodd darparwyr gwasanaethau gofal cartref safbwyntiau cymysg ynglŷn â’r 

awdurdod lleol fel comisiynydd. Dywedodd nifer ohonynt wrthym fod angen datblygu ei

ddull comisiynu strategol ymhellach, os yw'n mynd i roi digon o'r wybodaeth mae ei

hangen iddynt er mwyn cynllunio a buddsoddi mewn gwasanaethau cynaliadwy.

Gwnaethant ddisgrifio diffyg gweledigaeth ar gyfer datblygu gwasanaethau i ddiwallu

anghenion y dyfodol, datgysylltiad o'r broses gomisiynu, ac anawsterau cynyddol wrth

gysylltu â staff priodol yr awdurdod lleol. Dywedodd darparwyr wrthym fod pwyslais cryf

ar gaffael ar sail cost, ar draul model cynaliadwy o ofal sy'n mynd ati i ystyried capasiti,

lleoliad ac ansawdd gwasanaethau.

4.2. O ganlyniad mae darparwyr yn gwneud cynigion ar lefelau sy'n is na’r ffioedd dynodol,

gydag effaith sylweddol ar eu gallu i recriwtio staff, gwella telerau cyflogaeth neu

ddarparu gwasanaethau cyson ledled ardal yr awdurdod lleol. Cawsom ar ddeall fod

gofal personol yn cael ei ddarparu ar lefelau cryn dipyn yn is na’r lefelau ffioedd dynodol

– er enghraifft, £12.20 yr awr. Mae'n anodd i ddarparwyr creu sicrwydd busnes, ac o

ganlyniad mae gan lawer o staff gontractau dim oriau. Mae nifer cynyddol o ddarparwyr

yn cyflwyno rhybudd am derfynu contractau, gan leihau eu presenoldeb, neu beidio â

darparu unrhyw wasanaethau yn y sir mwyach, gan ffafrio targedu gwaith gydag

awdurdodau lleol cyfagos.

4.3. Roedd nifer o ddarparwyr yn mynegi pryderon am y pwysau i ddiwallu gofynion gofal

personol mewn amserlenni afrealistig. Gwelsom enghreifftiau o ddisgwyliadau y byddai'n

anodd eu bodloni yn y cyfnod a oedd wedi'i gaffael, gyda phwysau dilynol ar weithwyr

gofal ac effaith ar bobl sydd angen gofal. Dywedodd un darparwr ei fod yn darparu 167

ymweliad 15 munud yr wythnos i'r awdurdod lleol.
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4.4. Dywedodd darparwyr wrthym fod safon dogfennau'n amrywio, gyda gwahaniaethau

rhwng cynlluniau gofal o ran ansawdd a manylder. Gwnaethant ddweud bod contractau'n

canolbwyntio ar dasgau, gyda phrinder pwyslais ar ofal sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn

a'r canlyniadau cysylltiedig. Roedd nifer o enghreifftiau'n rhoi tystiolaeth o ddisgwyliadau

a oedd â'r potensial i amharu ar urddas a lles y bobl sy’n defnyddio’r gwasanaethau. Er

enghraifft, cafodd darparwr ei annog i ailgynnig ar gost is pan oedd defnyddiwr

gwasanaeth yn yr ysbyty am gyfnod hirach na'r disgwyl, er bod ganddo berthynas

gyfforddus a sefydlog iawn â'r unigolyn. Dywedwyd wrthym nad yw hyn yn anghyffredin,

ac y gallai methu â gwneud cynnig is arwain at ddarparwr arall yn ennill y contract, gyda'r

defnyddiwr gwasanaeth heb gael y cyfle i gyfrannu at y broses.

4.5. Dywedodd rhai darparwyr nad oeddent bob amser yn cael eu cynnwys yn y broses

adolygu, er bod ganddynt wybodaeth bwysig i'w rhannu am effeithiolrwydd trefniadau

gofal wedi eu comisiynu.

4.6. Rhaid i drefniadau cyfathrebu fod yn fwy cyson, a phwyntiau cyswllt gael eu diffinio'n fwy

eglur. Gwnaeth darparwyr fynegi siom bod llai o gyfarfodydd wyneb yn wyneb ag adran

gomisiynu'r awdurdod lleol a chynrychiolwyr contract yn cael eu cynnal, gyda'r fforwm

lleol yn cwrdd unwaith yn unig ers dechrau 2015. Yn ogystal, disgrifiodd darparwyr

anawsterau cynyddol wrth gael mynediad at staff allweddol yr awdurdod lleol a

chanddynt ddigon o wybodaeth am ddefnyddwyr gwasanaeth unigol. Dywedwyd wrth rai

darparwyr am ddefnyddio'r porth un pwynt mynediad, ond cawsant fod ansawdd yr

ymateb yn amrywio, ac o ganlyniad roeddent yn ceisio dulliau eraill i gysylltu â'r

awdurdod lleol.

4.7. Mae darparwyr yn dweud bod anfonebau ar y cyfan yn cael eu prosesu'n gyflym gan yr

awdurdod lleol, ond nid o fewn y cyfnod penodedig o 28 diwrnod yn gyson. Gall

ymholiadau arwain at oediadau sy'n cael effaith sylweddol oherwydd costau busnes

cyffredinol parhaus.

5. Yr hyn a ddywedodd pobl sy'n defnyddio'r gofal cartref wrthym

5.1. Mae awdurdodau lleol yn ymwybodol o'u rôl wrth hyrwyddo lles, asesiadau, cynllunio

gofal a chymorth, ac adolygu trefniadau ar gyfer pobl sydd angen gofal gan weithwyr

proffesiynol. Yn benodol, maent yn ymwybodol o'u dyletswyddau i gefnogi proses asesu

sy'n ystyried anghenion unigol, capasiti ac adnoddau, y canlyniadau a geisir a

chymhwysedd ar gyfer gwasanaethau – y cynllun gofal a chymorth dilynol yw'r dull

allweddol o ddiwallu’r anghenion a nodwyd. Dylai prosesau asesu da sicrhau bod

gwybodaeth yn gywir, yn gyson ac yn cael ei rhannu.

5.2. Roedd pobl sy'n defnyddio gwasanaethau gofal cartref yn mynegi safbwyntiau cymysg

ynglŷn ag a oeddent yn derbyn gwasanaeth a oedd yn diwallu eu hanghenion.  Er eu bod 

yn fodlon ar weithwyr gofal ar y cyfan, roedd llawer yn teimlo bod yr amser a oedd yn
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cael ei ddyrannu yn annigonol, ac nid bob amser ar adegau pan oedd angen cymorth

arnynt y mwyaf.

5.3. Dywedodd pobl wrthym fod eu cynlluniau gofal yn canolbwyntio'n bennaf ar dasgau, a

gwelsom fod y rhain yn aml yn adlewyrchu dogfennaeth asesu nad oedd bob amser yn

rhoi digon o fanylion am anghenion defnyddwyr gwasanaeth a'u gofalwyr.

5.4. Mae'r rôl mae gofalwyr di-dâl yn ei chwarae wrth gefnogi annibyniaeth pobl yn y gymuned

yn hanfodol i lwyddiant llawer o bobl sy'n derbyn gofal gartref. Fodd bynnag, dywedodd

nifer o ofalwyr wrthym nad oeddent wedi derbyn cynnig asesiad o'u hanghenion, nac

wedi derbyn un pan ofynnwyd amdano. Gwelsom un enghraifft lle roedd system

gwybodaeth yr awdurdod lleol yn nodi bod asesiad gofalwr wedi cael ei gynnig, ond fe

wnaeth trafodaeth â'r gofalwr awgrymu fel arall.

5.5. Dyma rai o'r pethau a ddywedodd pobl wrthym:

'Mae’r gweithwyr gofal ar frys ac nid oes amser ganddynt ond i gynhesu

rhywbeth ac wedyn gadael i fynd i'r ymweliad nesaf.'

'Mae dilyniant staff yn broblem.'

'Mae'r ymweliad cyntaf yn llawer hwyrach nag y mae ei angen, ond nid

oes opsiwn arall oherwydd argaeledd yr asiantaeth.'

5.6. Gwelsom enghreifftiau o gynlluniau gofal afrealistig nad oeddent yn adlewyrchu capasiti

na gallu'r darparwyr i ddiwallu anghenion mewn modd priodol – er enghraifft, gwnaeth un

gyfeirio at ymweliad 15 munud i atgoffa am feddyginiaeth, golchi, gwisgo, paratoi

brecwast a diod boeth a gwagio comôd. Gwnaeth trafodaethau â phobl sy'n defnyddio'r

gwasanaeth, teuluoedd a gofalwyr roi rhagor o dystiolaeth bod darparwyr yn teimlo o dan

bwysau i ddarparu gwasanaeth o fewn y cyfnod penodedig, a sicrhau eu bod yn cyrraedd

yr ymweliad nesaf mewn pryd. Roedd nifer wedi cael cyfres o weithwyr gofal newydd.

Dywedodd pobl eraill wrthym am ymweliadau a gollwyd.

5.7. Dywedodd nifer o bobl ei bod yn mynd yn fwyfwy anodd cael mynediad at ofal mewn

ardaloedd gwledig, a bod hyn wedi arwain at oediadau, neu weithiau cynnig

gwasanaethau ar adegau nad oeddent yn diwallu'r angen asesedig. Roedd ymchwil yr

awdurdod lleol ei hun yn dangos rhagor o dystiolaeth o hyn, gan nodi rhai o'r problemau

roedd pobl yn ne'r sir, nad oeddent yn gallu cael mynediad at ofal pan oedd ei angen,

wedi eu profi.

5.8. Nid yw adolygiadau bob amser yn cael eu cynnal pan ddylent gael eu cynnal, ac mae hyn

yn golygu nad yw cyfleoedd gwerthfawr i nodi a yw anghenion yn cael eu diwallu'n cael

eu defnyddio. Er bod nifer o ddarparwyr yn mynegi’r farn eu bod yn cael eu cynnwys

mwy yn y broses hon, nid oedd pob un ohonynt, ac mae'n rhaid i'r awdurdod lleol ystyried

sut i sefydlu dull mwy cyson.
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6. Dadansoddiad

6.1. Nid yw'r awdurdod lleol wedi datblygu ei wybodaeth am y farchnad yn ddigonol, ac o

ganlyniad, mae wedi paratoi datganiad o sefyllfa'r farchnad nad yw'n galluogi darparwyr i

gynllunio eu rôl a'u swyddogaeth yn y dyfodol.

6.2.  O ganlyniad mae darparwyr yn ansicr ynglŷn â'r ffordd mae pethau'n mynd, galw yn y 

dyfodol, adnoddau ar gyfer y dyfodol a sut y bydd yr awdurdod lleol yn cefnogi'r rhai sydd

angen gofal a chymorth yn eu cartref.

6.3. Mae'r trefniadau ar gyfer comisiynu gofal cartref yn wan, gyda'r risg gyfatebol na fydd

modd cynnal y model caffael cyfredol. Mae diwylliant wedi datblygu sy'n annog y cynnig

isaf yn erbyn ffioedd dynodol, ac mae hyn wedi arwain at gontractau'n cael eu dyfarnu yn

bennaf ar sail cost. Mae darparwyr wedi gwneud cynigion cynyddol is er mwyn sicrhau

contractau, ac mae hyn wedi lleihau gwariant awdurdod lleol. Fodd bynnag, mae hyn

wedi bod ar draul sefydlogrwydd y farchnad, sydd fwyaf amlwg yn yr anawsterau wrth

recriwtio a chadw staff sy'n dod i'r amlwg, mewn sector sydd eisoes yn wynebu heriau

sylweddol wrth wneud maes gofal yn broffesiwn mwy deniadol.

6.4. O'r herwydd, mae perthynas fregus â darparwyr wedi datblygu, gyda rhai wrthi’n ystyried

strategaeth ar gyfer gadael y farchnad.

6.5. Mae risgiau sylweddol i gynaliadwyedd y farchnad gofal cartref leol, ac mae hyn yn cael

effaith ar bobl sy'n defnyddio'r gwasanaethau ar hyn o bryd, sy’n derbyn gwasanaeth

cynyddol wael.

6.6. Mae gormod o ymweliadau 15 munud yn cael eu comisiynu gan yr awdurdod lleol, ac mae

hyn yn gyrru disgwyliadau afrealistig i staff darparwyr roi cymorth i bobl o fewn amserlen

nad yw'n rhoi nac urddas na pharch.

7. Meysydd i'w hystyried

7.1. Rhaid i'r awdurdod lleol adolygu ei strategaeth gomisiynu ar frys, os yw am fynd i'r afael

â'r risgiau sylweddol i sefydlogrwydd y farchnad yn y sector gofal cartref.

7.2. Dysgu o arfer gorau sydd wedi cyflawni modelau comisiynu effeithiol mewn mannau

eraill.

7.3. Mae gwybodaeth am y farchnad yn isddatblygedig, ac mae'n rhaid i'r awdurdod lleol

ddeall yn well y ffactorau sy'n ganolog i'w rôl fel hwylusydd, a'r wybodaeth mae ei hangen

ar ddarparwyr i gynnig cymhelliant, ac i annog buddsoddiad cynaliadwy mewn

gwasanaethau gofal lleol.

7.4. Datblygu datganiad o sefyllfa'r farchnad sy'n wynebu'r farchnad.
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7.5. Datblygu model ffioedd sy'n rhoi ansawdd gofal wrth ei galon, ac yn gwobrwyo darparwyr

sy'n buddsoddi mewn recriwtio cynaliadwy, cadw staff a hyfforddi gweithwyr gofal.

7.6. Datblygu perthynas newydd â darparwyr fel partneriaid cydradd yn y gwaith o gynllunio a

darparu gwasanaethau gofal.

7.7. Adolygu'r arfer o gaffael ymweliadau 15 munud ar gyfer diwallu anghenion gofal

personol, a'r effaith ddilynol mae hyn yn ei chael ar bobl a'r rhai sy'n darparu gofal.

7.8. Datblygu cynlluniau gofal a chymorth sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn ac ar ganlyniadau,

sy'n cydnabod cyfraniadau pawb sy'n cymryd rhan yn y gwaith o alluogi annibyniaeth

pawb sy'n byw yn eu cartref eu hunain.


