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1. Am beth mae’r adroddiad yn sôn?          
 
1.1 Mae’r adroddiad yn amlinellu’r  cynigion cynllunio ac adeiladu ar gyfer 

Canolfan Hamdden Rhuthun ac mae’n dangos pa mor fforddiadwy ydy'r 
cynllun.                         

 
2. Beth yw’r rheswm dros lunio’r adroddiad hwn? 
 
2.1 Mae penderfyniad yn ofynnol gan y Cabinet i gymeradwyo datblygiad £1.3 

miliwn o gyfleusterau chwaraeon a hamdden yng Nghanolfan Hamdden 
Rhuthun. Yn rhinwedd Cyfansoddiad y Cyngor, rhaid i unrhyw wariant cyfalaf 
sy’n fwy na £1 miliwn gael ei gymeradwyo gan y Cabinet. 

 
3. Beth yw’r Argymhellion? 
 
3.1 Bod y Cabinet yn cymeradwyo’r cynigion am ddatblygiad £1.3 miliwn o 

gyfleusterau AG a hamdden yng Nghanolfan Hamdden Rhuthun / Ysgol 
Brynhyfryd. 

 
4. Manylion yr adroddiad 
 
4.1 Ym mis Ionawr 2012, penododd yr adran Hamdden, Llyfrgelloedd a Datblygu 

Cymunedol Alliance Leisure Services Ltd yn bartner datblygu iddi ar gyfer 
ailwampio ac adfywio nifer o gyfleusterau Hamdden yn Sir Ddinbych. O dan y 
fframwaith, gall y partner datblygu ddarparu pecyn cynhwysfawr ar gyfer 
amrywiaeth o brosiectau cyfalaf sy’n werth hyd at £15,000,000. Byddai’r 
partner yn darparu dewisiadau cyllido a allai lwyr ariannu unrhyw gynnig heb 
fod angen defnyddio rhaglen gyfalaf yr Awdurdod. Byddai hyn yn seiliedig ar 
dalu ffi benodol fisol dros gyfnod penodedig wedi’i gwneud yn fforddiadwy o 
refeniw wedi’i greu gan y cyfleusterau newydd.          

 
4.2  Byddai’r partner datblygu’n rheoli’r prosiect o’r cysyniad i’r cwblhau, gan 

ddarparu astudiaethau dichonoldeb yn nodi’r holl gostau ac yn mynd i’r afael â 
hwy. Byddai’r partner datblygu’n darparu gwasanaethau rheoli prosiect ac yn 
gweithredu fel y prif gontractwr yn cydlynu gwaith dylunio, adeiladu, comisiynu 
a throsglwyddo’r prosiect gorffenedig. Byddai Adran Gwasanaethau Hamdden 
Sir Ddinbych yn parhau i fod â rheolaeth weithredol ond byddai’n cael cymorth 
gweithredol parhaus gan y partner datblygu.                   



 
4.3 Ein blaenoriaeth gyntaf fu datblygu Canolfan Hamdden Rhuthun. Mae’r 

ganolfan hon ar dir Ysgol Brynhyfryd ac mae’r safle’n rhannu ei gyfleusterau 
chwaraeon gyda’r ysgol yn ystod amser tymor. Mae gan yr ysgol ryw 1300 o 
ddisgyblion. Mae’r safle’n cynnwys pwll nofio 25 metr, cae pob tywydd bach, 
neuadd chwaraeon, campfa, ystafell ffitrwydd fechan a nifer o feysydd 
glaswellt. Mae’r ganolfan ar agor rhwng 7.30am a 10.00pm ddydd Llun i ddydd 
Gwener a rhwng 10.00am a 4.30pm ar benwythnosau. 

 
4.4 Dros y blynyddoedd, mae’r Gwasanaethau Hamdden wedi datblygu ac 

ailwampio nifer o ystafelloedd ffitrwydd ar draws y portffolio. Mae hyn wedi 
galluogi’r gwasanaeth i ddenu llawer mwy o aelodau a chynhyrchu mwy o 
incwm. Ar hyn o bryd, mae gennym fwy na 1750 o aelodau ar ddebyd 
uniongyrchol sy’n talu rhwng £22.50 a £29.50 y mis. Er mwyn cynyddu ein 
lefelau aelodaeth, mae angen inni barhau i fuddsoddi yn ein cyfleusterau.    

 
4.5 Mae gan Ganolfan Hamdden Rhuthun gyfleusterau cymharol waeth na 

mwyafrif ein canolfannau hamdden eraill. Ein cyfarwyddyd dylunio i Alliance 
Leisure oedd darparu manylion a chostau cysylltiedig â dylunio ac adeiladu 
cyfleuster ffitrwydd ac ardal newid bwrpasol. Roedd y cyfarwyddyd yn gofyn 
hefyd iddynt ystyried creu derbynfa newydd wrth y fynedfa a man gwylio 
cysylltiedig i’r pwll nofio a datblygu cae pob tywydd maint llawn (Atodiad 1). Ar 
hyn o bryd, dim ond 40 aelod sy’n talu drwy ddebyd uniongyrchol ar gyfer y 
safle. Mae safleoedd eraill sydd wedi cael buddsoddiad tebyg fel Dinbych a’r 
Rhyl yn perfformio’n llawer gwell na Rhuthun. Ar hyn o bryd, mae gan y Rhyl 
694 o aelodau ac mae gan Ddinbych 544.  

   
4.6 Yn rhan o’i ymarfer dichonoldeb, comisiynodd Alliance Leisure wasanaethau 

FMG Consulting. Canfu mai’r dalgylch craidd, yn seiliedig ar yrru 12 munud, 
oedd rhyw 11,400 o oedolion a 1,090 o bobl ifanc (10 – 17). Amcangyfrifodd 
mai’r galw cudd (dymuniadau heb eu bodloni ar hyn o bryd) am well 
cyfleusterau ffitrwydd yng Nghanolfan Hamdden Rhuthun yw 679 o oedolion – 
teimlant mai hwn yw cyfanswm yr aelodau y gallai’r ganolfan eu denu. Ar hyn 
o bryd, mae gan y safle 40 o aelodau sydd, o’u cymharu â’r galw cudd, yn 
dangos bod y safle’n tanberfformio’n sylweddol.                                       

 
4.7 Er bod yr ymarfer dichonolrwydd yn awgrymu bod galw cudd o 679, teimlwn y 

byddai’n fwy doeth seilio ein hachos busnes ar aelodaeth o 475. Byddai’r lefel 
hon o aelodaeth yn talu am y datblygiad ond byddai hefyd yn talu am gae pob 
tywydd newydd. Bydd y 435 o aelodau ychwanegol sy’n ofynnol i gefnogi’r 
datblygiad hwn yn dod o bob rhan o’r portffolio canolfannau hamdden ac ni 
fydd yn canolbwyntio ar Ruthun yn unig.    

 
5. Sut mae’r penderfyniad yn cyfrannu at y Blaenoriaethau Corfforaethol? 
 
5.1 Mae’r prosiect hwn yn cyfrannu’n uniongyrchol at gefnogi Blaenoriaeth 

Gorfforaethol Moderneiddio Addysg drwy ddarparu’r amgylchedd dysgu yn 
Ysgol Brynhyfryd a’i wella. Byddai’r cyfleuster yn chwarae rhan mewn cyflawni 
themâu Iechyd a Lles, Diogelwch Cymunedol, a Phlant a Phobl Ifanc y 
strategaeth gymunedol. Yn ôl gweledigaeth Cyngor Sir Ddinbych:-                                      



 

 Byddwn yn buddsoddi yn ein hysgolion er mwyn cynnal safonau uchel 
o gyrhaeddiad addysgol i fodloni anghenion disgyblion a’r gymuned 
ehangach a’r economi.         

 Bydd pobl ledled y Sir yn cymryd cyfrifoldeb am eu hiechyd a’u lles eu 
hunain, byddant yn gwbl ymwybodol o fuddion ymarfer corff rheolaidd a 
bwyta’n dda. Bydd mwy o oedolion a phobl ifanc yn cymryd rhan mewn 
chwaraeon a gweithgarwch corfforol.  

 Bydd amrywiaeth o weithgareddau chwaraeon i bob grŵp oedran i’n 
helpu i aros yn fwy ffit ac iach a byddwn yn cynnig cyfres o atyniadau a 
gweithgareddau o safon drwy gydol y flwyddyn.                                           

 
5.2     Mae ein Gwasanaeth yn chwarae rhan allweddol mewn cyflawni canlyniadau’r  

Cynllun MAWR, yn benodol canlyniad 1 helpu pobl hŷn i fyw bywydau 
annibynnol a bodlon a chanlyniad 6 sef sicrhau bod gan bobl yn Sir Ddinbych 
ffordd iachus o fyw. Mae ein Strategaeth Hamdden yn nodi ein gweledigaeth 
a’n hymrwymiad i wella mynediad at safleoedd o safon i fwynhau 
gweithgareddau hamdden. Un o’r camau allweddol yn y strategaeth hon yw 
parhau i fuddsoddi yn y  cyfleusterau iechyd a ffitrwydd yn ein canolfannau 
hamdden er mwyn gwella safon y ddarpariaeth i’n Haddysg Gorfforol mewn 
ysgolion ac i’n cymuned. 

 
6. Beth fydd yn ei gostio a sut bydd yn effeithio ar wasanaethau eraill? 
 
6.1 Mae costau dangosol o £1,287,000 wedi’u darparu bellach gan Alliance 

Leisure Services Ltd am yr holl ddatblygiad hwn. Bydd y prosiect hwn yn 
seiliedig ar fforddiadwyedd a chynaliadwyedd. Bydd gofyn i Hamdden, 
Llyfrgelloedd a Datblygu Cymunedol gaffael yr arian hwn drwy fenthyca 
darbodus a chyllid drwy ein partner datblygu. Mae ein fframwaith yn seiliedig 
ar fwyafswm o 75% o gyllid llenwi bwlch sy’n golygu ein bod wedi’n contractio i 
fenthyg o leiaf 25% o’r costau cyffredinol drwy Alliance Leisure Services Ltd 
ond gallwn ddod o hyd i’r 75% arall drwy gyfraniadau cyfalaf neu fenthyca 
darbodus drwy’r Awdurdod. Y fantais o gael y cyfle hwn i gael cyllid llenwi 
bwlch yw bod yr Awdurdod ar hyn o bryd yn gallu benthyca ar gyfraddau 
rhwng 1.6% a 3.4% gan ddibynnu ar y tymor. Mae hyn yn llawer mwy 
cystadleuol na’r cyfraddau sydd ar gael ar hyn o bryd drwy ein partner 
datblygu.        

 
6.2 Ar hyn o bryd, mae gan y safle 40 o aelodau. Bydd ein hachos busnes yn 

seiliedig ar 475 felly bydd angen inni ddenu 435 o aelodau ychwanegol ar 
draws y gwasanaeth. Mae hyn yn gywerth ag incwm blynyddol ychwanegol o 
£106,140 NET yn seiliedig ar y gost aelodaeth unigol NET gyfartalog o £244 y 
flwyddyn. 

 
6.3 Mae’r incwm ar gyfer y cae pob tywydd presennol yng Nghanolfan Hamdden 

Rhuthun tua £16,000. Eto, yn seiliedig ar brofiad y caeau pob tywydd eraill yn 
ein portffolio, rydym wedi gosod incwm targed o £28,000 NET. Golyga hyn y 
disgwyliem incwm ychwanegol o £12,000 y flwyddyn. 

 



6.4 Yn ein blwyddyn gyntaf, rydym wedi rhagamcanu 435 o aelodau newydd 
ychwanegol a fyddai’n rhoi inni’r 475 o aelodau a amlinellir yn yr achos busnes 
(Atodiad 2). Byddai hyn yn golygu incwm blynyddol o £106,140 ar gyfer 
aelodaeth, a chyda’r £12,000 o incwm ychwanegol o’r cae pob tywydd, 
cyfanswm o £118,140. Byddai’r incwm cynyddol yn cael ei ddefnyddio i 
gyllido’r lefelau benthyca sy’n ofynnol i ddarparu’r prosiect hwn. 

 
6.5 Yn gryno, rhagamcanir tua £118,140 y flwyddyn o incwm o’r datblygiad hwn. 

Rhagwelir gwario £115,583 ar fenthyca, gan arwain at warged o £2,287 y 
flwyddyn. Ni fydd unrhyw gostau staff cynyddol gan fod strwythur staff eisoes 
yn ei le a bydd y gwasanaeth yn symud adnoddau o rannau eraill o’i fusnes i 
fodloni’r galw cynyddol hwn a ragwelir. Bydd technoleg newydd yn ein 
hystafelloedd ffitrwydd hefyd yn helpu i ostwng costau. Lle bu staff gennym ar 
un tro’n cyflawni tasgau, gall ein systemau bellach ddatblygu rhaglenni 
ymarfer unigol, monitro perfformiad a chynnig cyngor ac arweiniad. Fodd 
bynnag, gall fod rhai costau’n gysylltiedig â defnyddio mwy o ynni / Ardreth 
Annomestig Genedlaethol er mae’n bosibl y bydd nifer o fesurau 
effeithlonrwydd ynni a gyflawnir ar hyn o bryd ar y safle yn llyncu’r rhain.             

 
6.9 Mae’r galw cudd a nodwyd gan Alliance Leisure Services drwy eu 

hymgynghorwyr yn nodi potensial o 679 o aelodau i’r ystafell ffitrwydd. Rydym 
wëid seilio ein rhagolygon ar fwyafswm o 475. Os cyflawnwn y lefel aelodaeth 
hon o 679 yn ôl yr awgrym, byddai’r gwasanaeth yn cynhyrchu £49,776 
pellach. Byddai’r gwarged hwn yn cyfrannu at wneud arbedion effeithlonrwydd 
corfforaethol pellach petai’n cael ei gyflawni. Mae’r dull hwn o dyfu’r busnes 
wedi galluogi’r gwasanaeth i arbed £500,000 yn y pedair blynedd ddiwethaf.   

 
7. Pa ymgynghoriadau a gynhaliwyd?         
 
7.1 Mae gan y cynnig gefnogaeth lwyr ein Haelod Arwain, y Cynghorydd Huw 

Jones a Grŵp Ardal Aelod Rhuthun. Cymeradwywyd y cynnig a’r achos 
busnes gan y Grŵp Buddsoddi Strategol yn amodol ar gymeradwyaeth y 
Cabinet. Mae corff llywodraethu Ysgol Brynhyfryd a Moderneiddio Addysg 
hefyd yn cefnogi’r datblygiad a fydd yn golygu canlyniadau cadarnhaol i 
ddarpariaeth AG yn yr ysgol uwchradd.           

 
8. Datganiad y Prif Swyddog Cyllid  
 

Bydd risgiau ynghlwm bob amser wrth fuddsoddi mewn mentrau newydd fel 
hon.  

 
Mae’n debyg bod y cynigion am yr ailddatblygiad yn seiliedig ar dybiaethau 
rhesymol ar gyfer cynyddu’r aelodaeth. Mae’r gwasanaeth wedi dangos bod 
buddsoddiadau tebyg mewn safleoedd eraill wedi cynhyrchu cynnydd 
sylweddol mewn aelodaeth ac incwm. Mae gan y partner datblygu hanes o 
ddarparu prosiectau tebyg ac mae eu taliadau’n dibynnu ar gyrraedd targedau 
incwm.                 

 
O ystyried y sefyllfa gyda chynllun cyfalaf y Cyngor, mae hyn yn cynrychioli’r 
unig wir gyfle sydd gan y gwasanaeth i fuddsoddi yn y safle. 



 
9. Pa risgiau sydd ac a oes unrhyw beth y gallwn ei wneud i’w lleihau? 
 
9.1 Bydd ein partner datblygu, Alliance Leisure Services Ltd, yn darparu cynnig 

wedi’i gostio’n llawn a bydd yr Awdurdod yn ei asesu yn ôl addasrwydd a 
rhinweddau’r cynllun. Os caiff ei gymeradwyo, byddant yn darparu cost 
sefydlog am y cynllun; y gost hon, o dan y contract yn ôl y gofyn, fydd y swm 
cyfalaf y bydd angen i’r Awdurdod ei gyllido. Bydd cronfa wrth gefn bychan 
wedi’i chynnwys yn y rhaglen ond Alliance Leisure Services Ltd a fydd yn talu 
am unrhyw wyriadau oddi wrth y swm cyfalaf y cytunwyd arno. O dan y 
cytundeb fframwaith mae Alliance Leisure hefyd wedi ymrwymo i gynyddu ein 
gwerthiannau aelodaeth yn unol â thargedau y cytunwyd arnynt. Byddent yn 
darparu timau gwerthu a marchnata am ddim i’r gwasanaeth er mwyn 
cyrraedd y targedau hyn. Byddai taliadau cyllid misol yn cael eu cadw’n ôl pe 
na fyddai’r targedau hyn yn cael eu cyrraedd. Mae Alliance hefyd yn caniatáu’r 
dewis o wyliau talu wrth adeiladu’r aelodaeth. Hefyd, mae gan yr adran 
Hamdden incwm wrth gefn wedi’i neilltuo i gefnogi’r busnes yn ystod yr ymgais 
i werthu aelodaeth.                

 
10. Pŵer i wneud y Penderfyniad 
 
Adran 3 o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972: Dyletswydd i sicrhau gwelliannau parhaus 
yn y ffordd yr arferir swyddogaethau.                


