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1. Cefndir i arolygiad yr awdurdod lleol o ofal cartref

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

1.2. Diben yr arolygiad yw asesu llwyddiant gwasanaethau cymdeithasol yr awdurdod lleol o
ran cyflawni canlyniadau i bobl drwy werthuso effeithlonrwydd ac ansawdd y gofal cartref
a gomisiynir gan yr awdurdod lleol. Roedd y dulliau a ddefnyddiwyd yn ystod yr arolygiad
yn cynnwys rhoi ystyriaeth i wybodaeth a roddwyd gan yr awdurdod lleol, trafodaeth â'r
comisiynwyr, grŵp ffocws gyda darparwyr gofal, ac archwilio chwe achos o bobl sy'n 
defnyddio gofal cartref, gan gynnwys trafod â phobl unigol pan fo hynny’n briodol.

1.3. Bydd yr adolygiad cenedlaethol ehangach o ofal cartref yng Nghymru yn tynnu ar ystod
eang o wybodaeth, gan gynnwys trafodaethau â chomisiynwyr, darparwyr, staff, a phobl
sy'n defnyddio gwasanaethau a'u gofalwyr, a gesglir yn ystod gwaith maes manwl mewn
chwe awdurdod lleol, ac arolygiadau manylach o chwe asiantaeth gofal cartref a gaiff eu
dewis. Cynhaliwyd arolwg cenedlaethol o'r holl awdurdodau lleol ynghyd â holiaduron ar
gyfer asiantaethau darparwyr sy'n trefnu gofal cartref, holiaduron ar gyfer gweithwyr
cymorth sy'n darparu cymorth 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 â grwpiau cynrychiolwyr gan gynnwys
Senedd Pobl Hŷn Cymru, Age Connects, a Chynghrair Henoed Cymru.   
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1.4.
2. Cyflwyniad:Y dull o gomisiynu, caffael a broceriaeth a gymerir gan yr awdurdod

lleol.

2.1. Mae cynllun comisiynu ar gyfer 2014 i 2017 gan Sir Fynwy, sy'n cefnogi'r egwyddorion a
nodir yng nghanllawiau comisiynu 'Bywydau Bodlon, Cymunedau Cefnogol' Llywodraeth
Cymru. Mae'r cynllun yn nodi bwriadau comisiynu lefel uchel yr awdurdod lleol, sy'n
canolbwyntio ar ddarparu cymorth sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn, yn cysylltu pobl â'u
cymunedau lleol, ac yn rhoi cyfrifoldeb ar gydlafurio. Mae hwn yn cynnwys dadansoddi'r
angen a’r gwariant a'r ddarpariaeth bresennol ynghyd â dadansoddi bylchau rhwng
strategaeth a modelau gwasanaeth ar hyn o bryd. Mae'r ddogfen yn cyfeirio at sefyllfa'r
farchnad. Er bod Cynllun Awdurdod Lleol yn Sir Fynwy, mae partneriaeth aeddfed rhwng
yr awdurdod lleol a'r bwrdd iechyd ar lefelau strategol a gweithredol, ac mae hyn yn cael
ei adlewyrchu yn y trefniadau rheolaeth integredig a darparu gwasanaeth.

2.2. Mae'r trefniadau presennol ar gyfer gofal cartref wedi'u seilio ar gytundeb fframwaith i
ddarparwyr. Mae contract ar waith gyda phum darparwr sy'n darparu gofal a chymorth i
bobl hŷn yn bennaf ond hefyd i’r rhai sydd ag anableddau ac afiechydon iechyd meddwl. 
Mae'r model gofal presennol yn draddodiadol ac wedi'i seilio ar ddyrannu cymorth i bobl
gyda thasgau gofal personol. Penderfynwyd ar y tâl yn ôl yr awr ar gyfer y pum darparwr
fel rhan o'r broses dendro, a seiliwyd 60% o'r tender ar ansawdd a 40% ar gost. Bydd
nifer o ddarparwyr a nodwyd ac sydd wedi'u cymeradwyo gan yr awdurdod lleol yn ategu
hyn ac yn darparu oddeutu 10 y cant o'r capasiti. Mae'r gwasanaethau hyn yn cael eu
harchebu ar sail contract ar y pryd ar gyfradd tâl wahanol yn ôl yr awr. Mae'r sector
annibynnol yn rheoli 76% o'r farchnad ar hyn o bryd, ac mae'r gweddill yn cael ei
ddarparu gan y gwasanaeth cymorth mewnol yn y cartref drwy'r Prosiect Rhaglan.

2.3. Cafodd y contract gwreiddiol, a oedd yn rhedeg o 2011 i 2014, ei estyn am ddwy flynedd
arall (hyd fis Ebrill 2016) wrth i fodel newydd ar gyfer y dyfodol yn cael ei ddatblygu drwy
raglen drawsnewid yr adran. Pan gafodd y contract ar gyfer y model presennol ei estyn
yn 2014, dywedodd yr awdurdod lleol: "Yn bennaf, mae'r fframwaith â'r estyniad gan y
darparwyr cymeradwy yn gallu bodloni'r galw yn gyffredinol ar hyn o bryd o ran yr oriau
cymorth sy'n ofynnol i fodloni anghenion y defnyddwyr." Fodd bynnag, ar adeg yr
adolygiad hwn, cafwyd tystiolaeth o bwysedd yn y system, ac roedd darparwyr yn
brwydro i ddiwallu'r galw mewn rhai meysydd am nifer o resymau. Roedd hyn yn
cynnwys recriwtio a chadw staff a heriau mewn pocedi gwledig yma ac acw ar draws yr
awdurdod lleol. Hefyd, mae'r awdurdod lleol yn ymwybodol o'r niferoedd cynyddol o bobl
hŷn sy'n byw ar hyn o bryd neu'n ymddeol i Sir Fynwy, lle mae'r disgwyliad oes ail uchaf 
ond un yng Nghymru i ddynion a menywod.

2.4. Er bod y strategaeth gomisiynu yn rhan annatod o'r gwaith cymdeithasol, cydnabyddir
bod angen ei diweddaru i adlewyrchu'r dull newydd sy'n cael ei weithredu i drawsnewid
gwasanaethau mewn ffordd sy'n bodloni gofynion y ddeddfwriaeth newydd, yn ogystal â
disgwyliadau'r bobl sy'n defnyddio'r gwasanaethau ac yn dymuno aros yn eu cymuned
leol. Mae nifer o ffrydiau gwaith ar waith. Yn wreiddiol, ystyriodd yr awdurdod lleol pa mor
dda oedd asesu a rheoli gofal yn gweithredu, ac yn fwy diweddar, dechreuwyd rhaglen
drawsnewid "Troi'r Byd yn Wyneb i Waered” yr awdurdod lleol, sy'n edrych ar sut y dylai
cymorth yn y cartref gael ei ddarparu yn y dyfodol. Mae hyn yn adlewyrchu dull sy'n fwy
hyblyg ac sy’n canolbwyntio ar ganlyniadau o ran darparu gofal cartref, ac yn cefnogi'r
rhai sydd â lefelau uchel o angen yn eu cartrefi eu hunain. Mae'r ffrwd gwaith hon yn ei
chamau cynnar, a gwahoddwyd nifer o ddarparwyr, yn ogystal â ni ein hunain, i
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“ddiwrnodau archwilio” yn ystod yr haf yn 2015 i ystyried pa syniadau ac atebion a allai
fod o ran darparu gofal yn greadigol yn y dyfodol.

2.5. Mae cefnogaeth gorfforaethol sylweddol i'r model newydd arfaethedig o weithio mewn
partneriaeth â darparwyr sy'n rhannu'r un gwerthoedd a dyheadau, sy’n unol â nod yr
awdurdod lleol o “gwneud yn well, gwneud yn wahanol”. Er nad yw costau manwl y
rhaglen drawsnewid wedi'u datblygu, yr ydym ar ddeall y byddant yn niwtral. Bydd angen
i'r awdurdod lleol ailgynllunio, gyda phartneriaid a dinasyddion, sut y mae gwasanaethau
yn cael eu llunio i gyflawni o fewn y gyllideb bresennol sy'n lleihau.

3. Yr hyn a ddywedodd y bobl sy'n comisiynu gofal cartref wrthym

3.1. Roedd y rhaglen drawsnewid yn cydnabod yr angen am ddull mwy ymatebol i reoli gofal.
Mae hwn yn mynd yn ei flaen drwy'r timau integredig, sy'n cael eu cefnogi drwy broses
asesu newydd a reolir drwy'r system FLO IT a weithredwyd yn ddiweddar. Nid oes
unrhyw ddiffiniad o feini prawf cymhwysedd ar gyfer gwasanaeth sydd wedi'i gomisiynu;
mae hwn wedi'i seilio ar wybodaeth a phroffesiynoldeb y prynwr. Mae'r staff yn
croesawu'r system newydd gan ei bod hi'n galluogi ymarferwyr i fod yn fwy creadigol wrth
ddod o hyd i'r dystiolaeth a gwybodaeth gan ddefnyddwyr y gwasanaeth a'u
cynrychiolwyr, o ran cryfderau ac asedau, gan symud o ddull sy'n canolbwyntio ar ddiffyg
a nodi'r canlyniadau sy'n ofynnol.

3.2. Mae'r manylion o ran angen yn cael eu cwblhau gan y gweithiwr cymdeithasol yn dilyn
asesiad ac yn cael eu hanfon i'r tîm broceriaeth. Mae'r cais yn cael ei ddosbarthu yn y lle
cyntaf i'r pum darparwr fframwaith (y mae rhai ohonynt yn cwmpasu dwy ardal
ddaearyddol yn yr awdurdod lleol) sydd â dwy awr i ystyried ac ymateb i'r comisiynydd.
Os yw hwn yn aflwyddiannus, cysylltir â darparwyr cymeradwy sydd ar y rhestr. Mae
angen cynyddol wedi bod ymhlith gweithwyr cymdeithasol i ddibynnu ar eu perthnasau
hirsefydlog gyda darparwyr er mwyn bodloni problemau capasiti. Mae ardaloedd y
gororau yn arbennig o fregus ac weithiau bydd darparwyr o du allan i ffiniau'r sir yn cael
eu defnyddio. Mae'r rheolwyr yn cydnabod nad yw hwn yn gynaliadwy yn y tymor hir ac
yn y cyfamser bydd y gwasanaethau ail-alluogi mewnol yn cael eu defnyddio o bryd i’w
gilydd i gau'r bwlch, sy'n creu tagfa lle y mae defnyddwyr y gwasanaeth yn aros am
wasanaeth. Mae hyn yn her arbennig yn ystod yr adegau prysuraf, e.e. amseroedd bwyta
a mynd i'r gwely. Hefyd, mae pwysedd o ran gofal cymhleth, lle y mae angen ar ddau
berson i gynorthwyo, yn enwedig mewn ardaloedd gwledig. Yn ystod amser yr arolygiad
(Tachwedd 2015), cawsom ein hysbysu bod 25 pecyn gofal dyledus (218.5 awr) a oedd
yn disgwyl broceriaeth.

3.3. Mae tîm caffael corfforaethol bach gan Sir Fynwy sy'n cynnwys dau aelod o staff sy'n rhoi
cyngor ac yn goruchwylio caffael ledled yr holl adrannau, i sicrhau bod risgiau yn cael eu
rheoli mewn modd cymwys. Er bod cysylltiadau yn dda, mae'r cyngor wedi'i seilio ar
drafodaethau anffurfiol yn bennaf. Mae pob adran unigol yn gyfrifol am ymgymryd â'i
hymarferion caffael ei hun. Ystyriwyd bod y dull cyfredol, sy'n gymysgedd o ddarparwyr
fframwaith a darparwyr cymeradwy, sy'n cynrychioli darparwyr cenedlaethol a
rhanbarthol, yn ogystal â busnesau teuluol bach, wedi bod yn effeithiol, yn enwedig o ran
rheoli costau a bodloni'r anghenion asesedig unigol.

3.4. Ar y cyfan, ystyrir bod broceriaeth yn effeithiol a bod y tîm broceriaeth wedi datblygu
perthnasau da gyda darparwyr ac ymarferwyr, ac mae broceriaid bellach yn treulio amser



5

gyda'r timau gwaith cymdeithasol er mwyn deall eu hanghenion yn well. Ystyrir bod
trefniadau i dalu anfonebau bob pedair wythnos yn effeithiol. Pan fo anghydfodau
ynghylch anfonebau, gan gydnabod y problemau o ran llif arian i weithredwyr bach, telir y
rhain fel arfer cyn i'r anghydfod gael ei ddatrys, yn hytrach nag arafu'r broses o dalu.

3.5. Mynegodd rhai o'r gweithwyr cymdeithasol a gyfwelwyd bryderon o ran y cyfnod oedi
rhwng derbyn ymateb/penderfyniad mewn cyswllt â'u cais i gael pecyn gofal. Roeddent
yn poeni pan fynegodd darparwyr eu siom o beidio â chlywed gan y tîm broceriaeth pe
baent wedi bod yn aflwyddiannus o ran eu cais i gael pecyn gofal.

3.6. Roedd un darparwr yn ddarostyngedig i fonitro perfformiad yn ystod amser yr adolygiad.
Cynhaliwyd nifer o gyfarfodydd gyda'r darparwr a daethpwyd i gytundeb i atal y
ddarpariaeth ofal ar gyfer pecynnau newydd dros dro, wrth i welliannau gael eu gwneud.
Mae gan yr awdurdod lleol fecanweithiau sicrhau ansawdd cadarn ar waith i nodi
pryderon, ac maent yn cael eu cofnodi ar raglen a ddyfeisiwyd gan y tîm comisiynu. Mae
hyn yn cynnwys system raddio dibynadwyedd ar gyfer bob asiantaeth, yn ogystal â
throsolwg o ansawdd y sector yn lleol.

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

4.1. Er mwyn symud ymlaen o ran gweithredu ei ddull "Troi'r Byd yn Wyneb i Waered", mae'r
awdurdod lleol wedi nodi tri llif gwaith sy'n ymwneud â llywodraethu, arbrofion a
pherthnasau a fydd yn helpu i wireddu'r weledigaeth. Bydd sawl un o'r arbrofion hyn yn
cael eu gweithredu yn gynnar y flwyddyn nesaf, efallai naw yn eu cyfanrwydd ar draws
tair ardal. (Mae'r awdurdod lleol wedi'i rannu’n dair rhan ddaearyddol – y Fenni, Cas-
gwent a Threfynwy – ac mae cyfanswm o 25 o ddarparwyr yn cwmpasu'r holl ardal.)
Mynegodd darparwyr eu parodrwydd i gymryd rhan yn y broses ac maent eisoes wedi
cymryd rhan mewn gweithdai yn ystod yr haf, tra bo nifer ohonynt wedi cael sgyrsiau
unigol gyda'r awdurdod lleol yn ymwneud â ffurf gwasanaethau yn y dyfodol.

4.2. Gwnaethom gwrdd ag wyth o ddarparwyr. Roedd dau fater allweddol wedi dominyddu'r
cyfarfod:

• heriau dybryd sy'n wynebu'r sector
• cyfeiriad strategol darpariaeth gofal cartref yn y dyfodol.

4.3. Mae pryderon sylweddol ymhlith darparwyr o ran goroesiad eu busnesau yn y tymor
canolig a hir sy'n bryder dybryd. Mae taliadau yn ôl yr awr unffurf heb unrhyw welliannau,
ynghyd ag effaith y cyflog byw cenedlaethol a phensiynau, yn eu "taro'n wael" yn eu barn
nhw. Cydnabuwyd bod recriwtio a chadw yn broblemau, ac yn eu barn nhw mae angen
gwelliannau ychwanegol i ddenu gweithwyr gofal at broffesiwn nad yw'n cael ei
werthfawrogi.

4.4. Mae darparwyr y fframwaith yn gaeth i daliadau yn ôl yr awr, y cytunir arnynt ar yr adeg
pan fydd y tender yn cael ei wobrwyo; mae'r cyfraddau yn amrywio rhwng £12.70 a
£13.27 yn dibynnu ar yr ardal ddaearyddol sydd wedi'i chwmpasu. Mae'r gyfradd
gyfwerth yn ôl yr awr i ddarparwyr cymeradwy yn amrywio rhwng £14.63 a £15.08. Yn
2015, dyfarnwyd cynnydd ychwanegol o 2% i'r holl ddarparwyr sydd ar y rhestr
gymeradwy. Fodd bynnag, cawsom ein hysbysu gan un darparwr ei fod wedi ail-drafod
cynnydd ychwanegol yn y gyfradd fesul awr yn ddiweddar, a hynny'n uwch na'r ffigyrau a
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nodwyd uchod. Wrth edrych yn ôl, mynegodd y darparwyr fframwaith eu hanfodlonrwydd
o ran ymrwymo i strwythur ffioedd ac amodau a thelerau nad ydynt yn gymwys i
ddarparwyr cymeradwy, er eu bod yn ymwybodol nad yw'r un sefydlogrwydd yn cael ei
gynnig i ddarparwyr cymeradwy.

4.5. Ceir ymrwymiad mewn egwyddor o ran cyfeiriad yr awdurdod lleol ar gyfer y dyfodol, sy'n
nodi dull clir sy'n canolbwyntio ar gryfderau, yr unigolyn, a chanlyniadau. Roedd y
darparwyr o'r farn bod uwch arweinwyr wedi gwneud y penderfyniad iawn o ran
gweithredu model lle y mae angen a nodwyd i gael grŵp amrywiol o ddarparwyr ar gael.  

4.6. Siaradodd y grŵp yn fanwl ynghylch y disgwyl yn y dyfodol y bydd cynlluniau darparu 
gwasanaeth, a gyflawnir gan asiantaethau, yn canolbwyntio ar yr unigolyn, a gwnaethant
ofyn sut y caiff hyn ei gysoni o ystyried y ffaith bod yr wybodaeth a roddir gan yr
awdurdod lleol fel arfer yn ymwneud ag amser a thasgau. Dywedir bod yr wybodaeth a
dderbynnir gan dimau gwaith cymdeithasol yn fanwl a darperir crynodebau sy'n nodi
rhestr o anghenion. Nid yw'r amseroedd a drefnwyd o fewn cynlluniau gofal yn gywir bob
amser, ac mae problemau parhaus o ran capasiti yn ystod yr adegau prysuraf, sydd bob
amser yn drafferthus. Roedd yr holl ddarparwyr a oedd yn bresennol yn rhannu eu
rhwystredigaeth o ran addewidion anymarferol a wnaed i ddefnyddwyr gwasanaeth (gan
weithwyr cymdeithasol) ynghylch galwadau sy'n ddibynnol ar amser, pan oedd wedi cael
ei drafod mewn cyfarfodydd darparwyr bod angen ychydig o hyblygrwydd oherwydd
problemau capasiti ac amseroedd teithio mewn ardaloedd gwledig. Yn eu barn nhw, mae
angen proses ail-addysgu ynghylch sut y mae cynlluniau gofal yn cael eu llunio a sut y
mae gwasanaethau yn cael eu comisiynu yn y byd newydd, ac mae angen cyflwyniad i
slotiau amser hyblyg. Bydd llwyddiant yn dibynnu ar ffurfio trefniadau partneriaeth
gwirioneddol a pherthnasau ffyddiog, y mae rhai darparwr yn credu nad hynny yw'r
sefyllfa ar hyn o bryd.

4.7. Dywedodd darparwyr wrthym fod rhai o'r darparwyr bach wedi gadael y farchnad
oherwydd y ffordd yr oedd contractau yn cael eu llunio gyda thelerau ac amodau
anhyblyg. Maent yn awyddus i gael trafodaeth ystyrlon gyda'r awdurdod lleol, sy'n symud
o egwyddorion i ymarfer, ac maent yn chwilio am arweiniad o ran bwriadau comisiynu
hirdymor yr awdurdod lleol. Bydd hyn yn rhoi amser iddynt ystyried pa un a yw eu
busnesau yn ddichonadwy yn Sir Fynwy.

4.8. Roedd rhai o'r sylwadau'n cynnwys:

"Rydym yn dymuno bod yn broffidiol a gwasanaethu'r gymuned."

"Maen nhw eisiau newid y byd ond nid ydynt yn dymuno talu amdano."

"Gwyddom beth bynnag yr ydym yn gwneud cais amdano, ni fyddwn yn ei gael, os oes
unrhyw gost ynghlwm."

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

5.1. Fel rhan o'r adolygiad, ymwelodd yr arolygwyr â chwe defnyddiwr gwasanaeth a oedd yn
byw ar draws Sir Fynwy, a dewis cyfuniad o asiantaethau darparwyr er mwyn rhoi
cynrychiolaeth deg o'r farchnad gofal cartref lleol. Gwnaeth y bobl y buom yn siarad â
nhw adrodd mai'r agweddau mwyaf pwysig iddynt oedd dibynadwyedd, dilyniant o ran
gofalwyr, a chysondeb yn y gofal a ddarperir. Dywedodd un aelod teulu wrthym fod y



7

gofal a roddwyd i'w berthynas yn "amserol, parchus, cyfeillgar, yn ofalgar iawn ac yn
ddigonol".

5.2. Hefyd, siaradwyd â nifer o ddefnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr yn rhan o'r rhaglen
flynyddol o arolygiadau rheoleiddiol a gynhaliwyd rhwng mis Hydref 2015 ac
Ionawr/Chwefror 2016.

5.3. Dywedwyd wrthym nad yw asiantaethau byth yn colli galwadau a bod rhai asiantaethau,
er nad yw pob un, yn cysylltu os yw gweithwyr gofal yn mynd i fod yn hwyr. Mae
gweithwyr gofal yn aros am yr amser a bennwyd, ond roedd y gofal yn ymddangos yn
frysiog ar adegau ac nid oedd unrhyw amser i gael sgwrs gyda'r defnyddiwr gwasanaeth.
Y meini prawf a bennwyd ar gyfer yr arolygiad oedd adolygu pecynnau gofal pan oedd
pobl yn derbyn tri neu fwy o alwadau bob dydd. Roedd hyn yn golygu bod rhai pobl wedi
cael nifer sylweddol o weithwyr gofal yn ymweld â nhw, yn arbennig mewn achosion pan
oedd angen asesedig ar gyfer dau weithiwr gofal. Fodd bynnag, lle'r oedd hyn yn wir,
roeddem yn gallu cadarnhau, hyd yn oed pan oedd niferoedd y gweithwyr gofal yn
sylweddol, eu bod yn rhan o dîm craidd, ac felly yn darparu cysondeb. Roedd gweithwyr
cymdeithasol yn gallu cadarnhau nad oeddent yn teimlo dan bwysau i gomisiynu
galwadau 15 munud, er y dywedodd y darparwyr eu hunain y gallai hyn fod yn briodol
mewn rhai achosion. Mynegodd rhai o bobl eu hoffter am ofalwyr benywaidd mwy
aeddfed oherwydd y safbwynt ehangach a’r sgiliau y maent yn dod â nhw i'r swydd.

5.4. Parchwyd urddas a hawliau. Roedd egwyddorion y Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol
a Llesiant (Cymru) yn amlwg a rhoddwyd ystyriaeth i sgyrsiau â defnyddwyr gwasanaeth
a'u gofalwyr teulu ynghylch yr hyn sy'n bwysig iddynt o ran canlyniadau yn ystod
prosesau asesu ac adolygu. Cofnodwyd yr wybodaeth hon yn effeithiol ar y ffeiliau a
archwiliwyd. Rhoddwyd un enghraifft pan oedd defnyddiwr gwasanaeth a oedd yn meddu
ar y gallu meddyliol i wneud penderfyniadau yn y maes hwn yn dymuno aros yn ei
gymuned leol, yn groes i ddymuniadau ei deulu, a oedd am gael gofal preswyl. Heriodd y
gweithiwr cymdeithasol hyn, ac o ganlyniad, gwnaeth y canlyniadau a nodwyd sicrhau
bod y defnyddiwr gwasanaeth yn gallu cadw ei annibyniaeth. Lle bo hynny'n briodol,
roedd gweithwyr proffesiynol cymwys yn rhan o'r adolygiadau, er nad oedd y darparwyr
yn bresennol bob amser, neu’n ymwybodol eu bod yn cael eu cynnal tan yr adeg wedi
hynny neu tan i’r cynllun gofal newid.

5.5. Gwelsom dystiolaeth pan oedd angen newid darparwr oherwydd perfformiad gwael.
Roedd yn ymddangos bod yr awdurdod lleol wedi ymdrin â hyn yn dda, gan weithredu’n
briodol a chefnogi defnyddiwr y gwasanaeth drwy'r newid.

5.6. Roedd rhai o'r pethau a ddywedodd pobl wrthym yn cynnwys:

"Mae'r staff hyn yn amserol, yn barchus, yn gyfeillgar, ac yn ofalgar iawn ac yn gymwys."

"Mae'n well gen i fod staff hŷn a mwy aeddfed yn darparu fy ngofal gan eu bod yn gwybod 
beth i'w wneud. Mae llawer o’r staff yn iau ar hyn o bryd, ond mae nifer ohonynt yn
gadael … Dw i byth yn cael gofalwr nad ydw i'n ei adnabod."

"Mae'r amser yn mynd yn gyflym pan fyddant yma, ond nid ydynt yn torri galwadau nac yn
aros am gyfnodau byrrach nag y dylent."

"Maen nhw'n eithaf da. Nid oes gen i unrhyw gwynion. Hoffwn barhau gyda'r asiantaeth hon."
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6. Dadansoddiad

6.1. Mae rhagamcanion anghenion i bobl hŷn yn awgrymu y bydd cynnydd sylweddol dros y 
20 mlynedd nesaf yn nifer y bobl sy'n 85 mlwydd oed ac yn hŷn. Bydd y galw cyfatebol 
am wasanaethau gofal cymdeithasol, yn seiliedig ar y model presennol, yn dod yn
anfforddiadwy ac yn anghynaliadwy hefyd o ganlyniad i bwysau cyllideb, yn ogystal â
phecynnau gofal cymhleth. Yn 2012-13, roedd cyfanswm y gwariant ar gymorth “yn y
cartref” yn cyfateb i 37% o'r cyfanswm gwariant ar hyd wasanaethau oedolion.

6.2. Mae datganiad sefyllfa'r awdurdod lleol a'i gynlluniau ar gyfer cymorth yn y cartref yn
cydnabod yr angen i drawsnewid yn sylweddol y ffordd y mae'n rhoi cymorth i bobl yn eu
cartref. Mae llwyddiant eisoes wedi bod wrth ddatblygu prosiect bach lle y mae'r pwyslais
ar ofal sy'n seiliedig ar berthynas a lle y mae mwy o ymreolaeth gan weithwyr gofal er
mwyn cynorthwyo penderfyniadau unigol a darparu dull hyblyg.

6.3. Mae rheolwyr yn cydnabod yr angen i annog a datblygu'r sector drwy gyflwyno darparwyr
newydd i'r farchnad, yn ogystal â chryfhau'r dull sy'n ymwneud â gweithio mewn
partneriaeth â busnesau sydd eisoes yn bodoli. Mae'r gwaith hwn wedi dechrau gyda
gweithdai a chyfarfodydd darparwyr unigol a chomisiynwyr. Er bod y sector yn
gwerthfawrogi'r deialog agored hwn a'r cyfle i fod yn greadigol, mae arno angen rhywfaint
o sicrwydd ynglŷn â bwriadau comisiynu'r awdurdod lleol ar gyfer y dyfodol. Disgrifiodd y 
sector ei bryderon o ran y dyfodol agos, ac effaith gorchmynion Llywodraeth y DU yn
benodol mewn cyswllt â'r cyflog byw cenedlaethol, cyfraniadau pensiwn, a chynllunio
hirdymor ar gyfer y dyfodol heb unrhyw arweiniaeth glir gan yr awdurdod lleol.

6.4. Mae systemau a phrosesau caffael yn dda ar y cyfan ac mae'r tîm caffael corfforaethol
wedi'i leoli yn yr un adeilad â'r tîm comisiynu a broceriaeth, sy'n creu mwy o gyfleoedd i
rwydweithiau anffurfiol weithio'n llwyddiannus. Mae cyflwyno rhaglen gyfrifiadurol
newydd, a ddyfeisiwyd yn benodol ar gyfer y sector i gofnodi adborth gan weithwyr
cymdeithasol o ran ansawdd y ddarpariaeth, yn elfen gadarnhaol o'r fframwaith sicrwydd
ansawdd cyffredinol.

6.5. Ar y cyfan, canfuom fod y dull i asesiad yn effeithiol, lle mae ymarferwyr bellach yn
canolbwyntio mwy ar yr hyn sy'n bwysig a lle mae asesiadau ac adolygiadau yn
adlewyrchu taith yr unigolyn. Mae pobl yn derbyn gwasanaeth sy'n bodloni eu
hanghenion yn gyffredinol ac mae hyn yn cael ei ddarparu mewn modd cyson.

7. Meysydd i'w hystyried

7.1. Mae angen adnewyddu'r cynllun comisiynu, er mwyn iddo gynnwys y gwaith sydd ar y
gweill o dan y rhaglen drawsnewid, a’i ddatblygu ar y cyd gyda gwasanaethau iechyd gan
nodi sut y bydd y weledigaeth ar y cyd yn arwain at gynlluniau cadarn a fydd yn
trawsnewid y gwasanaeth.

7.2. Dylai'r awdurdod lleol ystyried sut y gallai roi cymorth i ddarparwyr er mwyn iddynt gymryd
rhan yn y broses mewn modd adeiladol, gan dynnu sylw at eu hewyllys da a defnyddio
eu deallusrwydd a gwybodaeth gyfunol. Bydd hyn yn creu mwy o gyfleoedd i weithio'n
fwy cydweithrediadol i ddod o hyd i atebion ynghylch sut y gall y gwasanaeth symud
ymlaen ac ymateb i ddyheadau "Troi'r Byd yn Wyneb i Waered".
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7.3. Dylai'r awdurdod lleol ystyried adolygu effeithiolrwydd a chynaliadwyedd ei fodel
comisiynu ac mae angen iddo roi mwy o ystyriaeth o ran effaith gorchmynion
Llywodraeth y DU megis y cyflog byw cenedlaethol a chyfraniadau pensiwn ar fusnes y
sector yn y farchnad leol.

7.4. O ran datblygu pecynnau gofal unigol, mae angen i'r awdurdod lleol symud o ddull sy'n
canolbwyntio ar amser a thasgau i ddull mwy cyfannol sy'n cwmpasu’n llawn lles a
chanlyniadau sydd wedi'u teilwra i sefyllfa unigol pobl.

7.5. Dylai'r awdurdod lleol ddefnyddio gwybodaeth a sgiliau'r sector yn fwy effeithiol drwy
wahodd darparwyr gofal i gyfrannu'n rheolaidd at y cynllunio unigol ac adolygu o
becynnau gofal ar gyfer yr unigolion y maent yn darparu gwasanaeth iddynt.


