
 

Adroddiad i’r Cabinet  

Dyddiad y Cyfarfod 24 Mawrth 2020 

Aelod / Swyddog Arweiniol Julian Thompson Hill / Gary 

Williams 

Awdur yr Adroddiad: Graham Boase, Cyfarwyddwr Corfforaethol: Economi a’r 

Parth Cyhoeddus  

Teitl Gweithredu Model Darparu Amgen (MDA) ar gyfer amrywiol 

weithgareddau/ swyddogaethau cysylltiedig â hamdden: 

Dyfarnu’r Contract  

1. Am beth mae’r adroddiad yn sôn? 

Mae'r adroddiad yn gofyn am ganiatâd oddi wrth y Cabinet i fwrw ymlaen â dyfarnu'r 

contract gwasanaeth i Hamdden Sir Ddinbych Cyf/ Denbighshire Leisure Ltd, (DLL).  

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

2.1 Mae angen penderfyniad i ddyfarnu'r contract gwasanaeth i DLL, mewn perthynas â'r 

amrywiol weithgareddau / swyddogaethau cysylltiedig â hamdden a ddiffiniwyd yn yr 

Achos Busnes a gymeradwywyd gan y Cyngor ym mis Mai 2019. Mae'r gweithgareddau / 

swyddogaethau cysylltiedig â Hamdden hyn wedi cael eu hymgorffori mewn manyleb 

gwasanaeth, (mae Atodiad 1 yn cynnwys prif gorff y fanyleb gwasanaeth), gyda’r 

dangosyddion perfformiad allweddol (Atodiad 2), sy'n rhan o'r contract.  

3. Beth yw’r Argymhellion? 

3.1 Bod y Cabinet yn cymeradwyo dyfarnu contract i DLL mewn perthynas â chyflawni'r 

gofynion y manylir arnynt yn y fanyleb gwasanaeth a'r dangosyddion perfformiad allweddol 

cysylltiedig.  



 
 

3.2 Bod y Cabinet yn dirprwyo awdurdod i'r Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol, AD a 

Democrataidd i gwblhau telerau'r contract mewn ymgynghoriad â'r Aelod Arweiniol dros 

Gyllid ac Effeithlonrwydd a'r Pennaeth Gwasanaethau Cyllid ac Eiddo. 

3.3 Bod y Cabinet yn cadarnhau eu bod wedi darllen, deall ac ystyried yr Asesiad o’r 

Effaith ar Les (Atodiad 3) fel rhan o’u hystyriaethau.  

4. Manylion yr Adroddiad 

4.1 Ym mis Mai 2019, adolygodd y Cyngor yr Achos Busnes a chymeradwyo sefydliad y 

Cwmni Masnachol Awdurdod Lleol a elwir yn Hamdden Sir Ddinbych Cyf (DLL).  Ym mis 

Gorffennaf, bu i’r Cabinet gymeradwyo’r gost weithredu gysylltiedig a’r arbedion net i gael 

eu gwireddu yn 2020/2.  Yng nghyfarfodydd y Cyngor wedi hynny ym mis Gorffennaf a 

Hydref, yn y drefn honno, cymeradwywyd yr Erthyglau Cymdeithasu a’r Cytundeb Aelodau 

drafft, yn ogystal â chyfansoddiad Bwrdd y Cwmni a phenodiad nifer o Gyfarwyddwyr. Ym 

mis Rhagfyr 2019 cymeradwyodd y Cabinet brydlesu un ar bymtheg o eiddo i DLL am 

gyfnod o 10 mlynedd, i ddarparu gwasanaethau ar ran y Cyngor o'r 1af Ebrill 2020. 

4.2 Disgwylir i'r contract gychwyn ar 1 Ebrill 2020, a bydd yn parhau mewn grym am 

gyfnod o 10 mlynedd, h.y. gefn wrth gefn gyda'r prydlesi. Mae'r contract yn caniatáu ar 

gyfer estyniad y tu hwnt i'r tymor cychwynnol am ddau gyfnod arall o hyd at 12 mis yr un, 

yn amodol ar rybudd ysgrifenedig o leiaf 9 mis ymlaen llaw, gan y Cyngor.   

4.3 Bydd y Cyngor yn parhau i ddarparu gwasanaethau amrywiol i DLL am gyfnod o 3 

blynedd. Mae'r rhain yn cael eu nodi o fewn Cytundebau Lefel Gwasanaeth a fydd yn cael 

eu cytuno rhwng DLL a'r Cyngor. Bydd hyn yn rhoi rhywfaint o barhad i DLL am dair 

blynedd gyntaf ei fusnes. Gall DLL ddewis prynu i mewn i'r gwasanaethau hyn ar ôl y 

cyfnod cychwynnol o 3 blynedd. 

4.3 Mae telerau'r contract, ynghyd â chydsyniad yr ac Erthyglau Cymdeithasu, (a 

gymeradwywyd yn flaenorol gan y Cyngor) yn rhoi rhywfaint o reolaeth i'r Cyngor dros 

DLL, sy'n gymesur â'r hyn y mae'n ei ymarfer dros ei adrannau ei hun. Mae hyn yn bwysig, 

gan fod hyn yn rhoi hawl i DLL gymryd mantais o’r eithriad “mewnol” y darperir ar ei gyfer 

yn rheoliad 12 o Reoliadau Contractau Cyhoeddus 2015, sy'n galluogi'r Cyngor i 

ddyfarnu'r contract am ddarparu gwasanaeth yn uniongyrchol i DLL, yn lle ei roi allan i'r 

farchnad yn y modd arferol. 



 
 

4.5 Bydd y contract yn cael ei reoli'n fewnol gan y tîm sy'n rheoli contract Civica. Bydd hyn 

yn cynnwys cyfarfodydd Bwrdd Gweithredol, a fydd yn monitro perfformiad parhaus y Cwmni 

yn fisol.  Bydd monitro'n canolbwyntio'n fanwl ar berfformiad y sefydliad yn erbyn DPAau 

cytunedig ac unrhyw newidiadau i ddarparu gwasanaethau. Ni fydd gan y Bwrdd 

Gweithredol unrhyw bwerau gwneud penderfyniadau ffurfiol ond bydd yn gallu gwneud 

argymhellion i'r rhai sy'n gwneud penderfyniadau perthnasol a throsglwyddo materion i'r 

Corff Llywodraethu Strategol.  

4.6 Bydd y Bwrdd Llywodraethu Strategol, (SGB), yn rheoli'r berthynas rhwng y Cyngor a'r 

Cwmni, yn monitro perfformiad, cydymffurfiaeth a llywodraethu corfforaethol y Cwmni, ac 

yn gwneud argymhellion i gorff perthnasol y Cyngor mewn perthynas ag arfer 

swyddogaethau'r Cyngor fel unig aelod y Cwmni. Ni fydd gan y SGB unrhyw bwerau 

gwneud penderfyniadau ffurfiol ond bydd yn gallu gwneud argymhellion i'r penderfynwr 

perthnasol mewn perthynas â materion a gedwir yn ôl i'r Cyngor o dan delerau'r cytundeb 

Aelod yr ymrwymwyd iddo rhwng y Cwmni a'r Cyngor. 

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

5.1 Bydd y penderfyniad yn galluogi DLL i ddarparu'r gwasanaethau presennol o'r asedau 

hyn, drwy gontract â'r Cyngor. Bydd sefydlu Bwrdd Llywodraethu Strategol a'r broses 

gadarn o reoli contractau a wneir gan y Bwrdd Gweithredol yn sicrhau bod buddiannau'r 

Cyngor yn cael eu gwarchod dros dymor y contract.   

6. Beth fydd cost hyn a beth fydd ei effaith ar wasanaethau eraill? 

6.1 Y cymhorthdal y bydd y Cyngor yn ei ddarparu i DLL yn 2020/21 yw tua £2,451,808, 

(yn amodol ar wiriadau a balansau pellach y mae angen eu gwneud), ac mae'n seiliedig ar 

ddarparu'r gwasanaeth presennol ar gyfer y gyllideb bresennol, gyda diwygiadau i'r olaf i 

ddarparu ar gyfer y berthynas waith newydd; cyfeiriwyd at y gofyniad am y gost 

ychwanegol mewn adroddiadau blaenorol a dangoswyd ei fod wedi'i wrthbwyso yn erbyn 

arbedion y prosiect. Bydd lefel y cymhorthdal yn cael ei bennu flwyddyn ar ôl blwyddyn 

mewn proses gyllidebol debyg i'r un a ddefnyddir ar hyn o bryd ar gyfer gosod cyllidebau 

ysgolion. Bydd disgwyliad DLL yn y blynyddoedd i ddod yn gymesur â'r adnoddau sydd ar 

gael. 



 
 

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

7.1 Cynhaliwyd yr AEL gan grŵp amlddisgyblaeth o swyddogion oedd yn cynrychioli 

Hamdden, AD, Cyllid, Cymorth i Fusnesau, Gwasanaethau Cynnal, Lles Cymunedol, 

Eiddo Corfforaethol, Cynllunio a Pherfformiad Strategol a Rheoli Prosiectau.  

7.2 Ar y cyfan, aseswyd fod effaith y prosiect yn niwtral, gan adlewyrchu mai ystyried 

ffordd amgen o ddarparu set benodol o weithgareddau / swyddogaethau a wneir ar y cam 

hwn, nid cynnig gweithgareddau/ swyddogaethau gwahanol neu amgen. 

8. Pa ymgynghoriadau a gynhaliwyd gyda’r Pwyllgorau 

Craffu ac eraill? 

8.1 Ymgynghoriad allanol  

Trafodaeth gydag arbenigwyr cyfreithiol a TAW sy’n cynnig arbenigedd i’r prosiect.          

Cyngor Celfyddydau Cymru mewn perthynas â'u cydsyniad i delerau'r contract, o ystyried 

eu cyllid grant refeniw parhaus. 

Ymgynghoriad Mannau Agored Cyhoeddus (yn gysylltiedig â'r prydlesi ar gyfer yr eiddo y 

darperir y gwasanaethau ohono). 

8.2 Ymgynghoriad Mewnol 

Cyllid, Cyfreithiol, AD, Denbighshire Leisure Ltd, y Bwrdd Llywodraethu Strategol 

9. Datganiad y Prif Swyddog Cyllid  

9.1 Fel y cyfeiriwyd ato uchod, pennir lefel y cymhorthdal flwyddyn ar ôl blwyddyn wrth 

geisio sicrhau bod gan y cwmni arwyddion tymor canolig o lefelau cymhorthdal yn y 

dyfodol. Disgwylir y bydd y cymhorthdal yn lleihau yn y tymor canolig i'r tymor hir, ond y 

flaenoriaeth ar gyfer yr ychydig flynyddoedd nesaf yw sicrhau bod y sefyllfa arbedion 

gychwynnol yn cael ei chydgrynhoi a bod cynlluniau ar waith i'r cwmni ariannu ei bwysau 

chwyddiant ei hun. Yn amlwg mae disgwyliadau'r dyfodol yn dibynnu ar y sefyllfa ariannol 

y gallai'r Cyngor ei hwynebu. Mae'r trefniadau llywodraethu yn gadarn a byddant yn 

sicrhau y bydd y cwmni a'r Cyngor yn parhau i fod yn glir ynghylch y disgwyliadau ariannol 

strategol. 



 
 

10. Pa risgiau sydd ac a oes unrhyw beth y gallwn ei wneud 

i'w lleihau? 

10.1 Dyma'r risgiau allweddol sy'n gysylltiedig â dyfarnu'r contract i DLL. Mewn perthynas 

â'r ddau gyntaf, rheolir y rhain trwy'r broses rheoli contractau. Bydd y drydedd risg yn cael 

ei rheoli trwy drafod gyda'r Cyngor Celfyddydau sy'n parhau.  

10.1.1  Bod Hamdden Sir Ddinbych Cyf (DLL) yn torri telerau eu prydles. 

10.1.2 Ni fydd y Model Darparu Amgen mor llwyddiannus yn ariannol ag y gobeithiwyd, a 

bydd unrhyw gostau ychwanegol yn ei sgil yn disgyn ar y Cyngor i’w hariannu ac/ neu ni 

fydd y Cwmni’n gallu ail-fuddsoddi’n ddigonol yn ei weithgareddau busnes bob dydd 

oherwydd diffyg cyllid.   

10.1.3 Efallai y bydd Cyngor Celfyddydau Cymru yn gofyn am ddiwygiadau i'r contract i 

amddiffyn eu buddiannau. 

11. Pŵer i wneud y Penderfyniad 

Rheoliad 12 Rheoliadau Contract Cyhoeddus 2015 

Deddf Llywodraeth Leol 1972 Adran 111 

Deddf Llywodraeth Leol 2000 Adran 2 

Adran 17 o Gyfansoddiad y Cyngor ym mharagraff CPR 5.5.4 


