
Atodiad 1  

                     

 
 

 
1 Manylion  
 
1.1 Beth yw enw’r polisi / gwasanaeth dan sylw? 
 
 

 
Model Darparu Hamdden  
 

        
1.2  Beth ydi pwrpas y polisi/gwasanaeth sy’n cael ei greu neu ei newid?  Pa newidiadau sy’n cael eu 

hystyried? 
 

 
Nod y cynllun arfaethedig yw gweithredu’r model darparu gorau i ‘Sicrhau gwasanaeth, modern, addas i bwrpas, 
cynhwysol a chynaliadwy fydd yn ysbrydoli a chefnogi pobl Gwynedd i fyw bywydau iach’.   
 
Y prif amcan yw gwireddu arbedion ariannol gan gynnig yr un ystod o wasanaethau i’r un safon neu well. Mae’r 
modelau isod wedi’u hystyried o fewn yr achos fusnes:  
 

2.2.1 Gwneud Dim  

2.2.2 Parhau i ddarparu gwasanaethau ein hunain a darganfod fwy o effeithlonrwydd a/neu incwm 

2.2.3 Sefydlu elusen o’r newydd 

2.2.4 Sefydlu Cwmni buddiannau cymdeithasol 

2.2.5 Sefydlu cymdeithas buddiannau cymdeithasol (‘Staff Mutual’)  

2.2.6 Sefydlu Cwmni wedi ei reoli gan y Cyngor 

2.2.7 Sefydlu Cwmni masnachu awdurdod lleol  

2.2.8 Proses gaffael agored 

2.2.9 Trosglwyddo’r gwasanaeth i gorff arall  

 
  
Bydd effaith ar wasanaeth a defnyddwyr yn rhan o feini prawf y gwerthusiad o fodelau busnes. Os bydd 
penderfyniad i weithredu model amgen bydd yn rhannol seiliedig ar yr angen i sicrhau na fydd effaith negyddol ar 
ddefnyddwyr gwasanaeth. Fodd bynnag, mae elfen o risg yn perthyn i unrhyw sefyllfa o drosglwyddo cyfrifoldeb 
a bydd gwerthusiad o’r risgiau rheini hefyd yn ffurfio rhan o’r broses gwerthuso opsiynau. Mae’n debygol felly y 
bydd angen ail-ymweld a’r asesiad yma yn ystod ac ar ddiwedd y broses gwerthuso ac os mai’r casgliad yw 
gweithredu model amgen. 
 
Mewn sefyllfa o drosglwyddo bydd effaith ar staff y gwasanaeth yn yr ystyr y bydd eu cyflogaeth a’u hamodau a 
thelerau yn trosglwyddo i gorff newydd. Bydd rheoliadau TUPE (Transfer of Undertakings (Protection of 
Employment) )yn cynnig gwarchodaeth i amodau a thelerau staff. Unwaith eto fodd bynnag mae risg o newid yn 
perthyn i unrhyw drosglwyddiad o gyfrifoldeb ond rhagwelir mai isel yw’r risg hwnnw ar hyn o bryd.  

           
 
1.3 Pwy sy’n gyfrifol am yr asesiad yma? 
 

 

Asesiad Effaith Cydraddoldeb 



 

Robin Evans, Rheolwr Prosiect 
 

 
 
 
1.4  Pryd wnaethoch chi gychwyn yr asesiad?  Pa fersiwn yw hwn? 
 

24/05/17, fersiwn cyntaf 

 
 
2)  Gweithredu 
 
 
2.1 Pwy yw’r partneriaid fydd yn rhaid gweithio hefo nhw i wneud yr asesiad yma? 
 

 
Defnyddwyr gwasanaeth 
Defnyddwyr gwasanaeth posib 
Y gweithlu 
Aelodau etholedig 

 
2.2  Pa gamau ydych chi wedi ei gymryd i ymgysylltu gyda pobl hefo nodweddion cydraddoldeb? 
 

 
Yn bresennol 
 
Ni ragwelir effaith ar ddefnyddwyr gwasanaeth ond mi fyddai’n briodol ail- ymweld â’r angen yma ar ddiwedd y 
broses gwerthuso opsiynau i wirio unrhyw gasgliadau neu ragdybiaethau a wnaed. Gan na ragwelir effaith ni 
ystyrir yn briodol ymgynghori a’r cyhoedd.   
 
Ers cyhoeddi’r bwriad i edrych ar y maes yma mae’r Uwch Reolwr wedi rhyddhau 2 newyddlen sy’n briffio staff ar 
y bwriad, y rhesymau dros ystyried newid a’r goblygiadau posib yn sgil unrhyw newid. Mae’r newyddlen yno’n 
gwahodd cwestiynau neu sylwadau gan staff ond ni dderbyniwyd dim hyd yma.  
 
Mae’r Uwch Rheolwr hefyd wedi ymweld â’r Canolfannau Hamdden i gyd er mwyn cyfarfod y staff ac i amlinellu’r 
cynllun arfaethedig. Yn gyffredinol ni dderbyniwyd llawer o ymateb gyda’r unig gwestiynau yn ymwneud a 
pharhad cyflogaeth. 
 
Mae bwriad i barhau gyda’r trefniadau ymgysylltu yn unol ag amseriad cherrig milltir allweddol yn ystod y cyfnod 
gwerthuso a phroses penderfynu. 
 
Mae’r newyddlen wedi ei rannu gyda’r Undebau Llafur ac mae gwahoddiad agored am gyfarfod briffio agoriadol. 
Hyd yma mae cyfarfod wedi ei gynnal gydag un o’r undebau gyda cytundeb i barhau gyda’r diweddariadau yn 
ystod y cyfnod gwerthuso a phroses penderfynu.   
 
Yn flaenorol 
 
Casglwyd tystiolaeth fel rhan o ymgynghoriad Her Gwynedd 
 
    
 

 



2.3 Beth oedd canlyniad yr ymgysylltu? 
 

 
Dim cwestiynau wedi eu derbyn hyd yma gan staff. 
 
Roedd y dystiolaeth a gasglwyd yn ystod Her Gwynedd yn cyfleu pwysigrwydd y gwasanaeth i drigolion. Ar hyn o 
bryd fodd bynnag ni ragwelir effaith ar ddefnyddwyr a staff. 
 
 

 
 
 
2.4 Ar sail pa dystiolaeth arall ydych chi’n gweithredu? 
 

Mae’r Cyngor yn darparu a rheoli 12 Canolfan Hamdden ar draws y Sir gydag oddeutu 17,000 o aelodau a 1.5 

miliwn o ymweliadau'r flwyddyn. 

Mae’r ddarpariaeth bresennol yn golygu fod 27% o 

boblogaeth Gwynedd yn byw o fewn milltir i Ganolfan 

Hamdden a bod dim anheddau yn byw mwy nag 18 milltir.   

Mae’r aelodaeth bresennol gyfystyr a thua 14% o boblogaeth 

Gwynedd. 

O’r 17,000 o aelodau mae 55.4% o’r aelodau yn blant 0 i 

16oed, 27% yn Oedolion 24 i 60 oed a 9.3% dros 65oed. 

 

Mae’r gwriant gros y gwasanaeth hamdden yn bron i £5m y 

flwyddyn ond fe ddenir £3.1m o incwm drwy ffioedd aelodaeth a mynediad yn bennaf. Mae’r Cyngor felly’n 

cymorthdalu bron i £1.9m o’r gwasanaeth hamdden. Ers 2014/15 mae’r cymhorthdal yma wedi gostwng o £900k 

sydd gyfystyr a thua 33%.  

 
 
2.5  Oes yna unrhyw fylchau yn y dystiolaeth sydd angen ei gasglu? 
 

 
Bydd gofyn ail-ymweld a’r angen i ganfod fwy o dystiolaeth ar ddiwedd y broses werthuso a chyn unrhyw 
benderfyniad i weithredu.    
 

3) Adnabod yr Effaith 
 
 
3.1  Beth yw’r effaith fydd y polisi/gwasanaeth newydd neu’r newidiadau yn y polisi neu wasanaeth yn 

ei gael ar bobl hefo nodweddion cydraddoldeb 
 

Nodweddion Sut fath o 
effaith?  
(dylech ddileu’r 
rhai 
amherthnasol) 
 

Ym mha ffordd?  Beth yw’r dystiolaeth? 
 

Hil (gan gynnwys 
cenedligrwydd) 

Dim  Nid ydym yn rhagweld y bydd unrhyw newid i’r gwasanaeth fydd yn 
cael ei gynnig.  Bydd y Cyngor yn sicrhau, pe byddwn yn penderfynu ar 



Yr iaith Gymraeg 
 

Dim fodel amgen, y bydd anghenion gwahanol nodweddion yn cael yr un 
ystyriaeth ac maent yn gael yn bresennol.  Nid ydym yn disgwyl y bydd 
unrhyw effaith felly ar bobl gyda nodweddion penodol.  Wedi dweud 
hynny, os bydd effaith yn cael ei amlygu ar un rhyw bwynt wrth 
ddatblygu’r cynllun, byddwn yn ail ymweld â’r asesiad yma. 

Anabledd  
 

Dim 

Rhyw 
 

Dim 

Oedran Dim 
 

Cyfeiriadedd 
rhywiol 
 

Dim 

Crefydd neu gred 
(neu ddiffyg cred) 

Dim  

Ailbennu rhywedd 
 
 

Dim 

Beichiogrwydd a 
mamolaeth 
 

Dim 

Priodas a 
phartneriaeth sifil 

Dim 

 
 
3.2  Ydi’r polisi neu wasanaeth yn ateb y Dyletswyddau Cyffredinol yma? 
 

Dyletswyddau 
Cyffredinol y Ddeddf 
Cydraddoldeb 

 

Dylid dileu’r rhai 
amherthnasol 

Ym mha ffordd?  Beth yw’r dystiolaeth? 

Cael gwared â cham-
wahaniaethu 
anghyfreithlon, 
aflonyddu ac 
erledigaeth 
 

Nac ydi  Nid ydym yn rhagweld y bydd unrhyw newid i’r gwasanaeth fydd yn 
cael ei gynnig.  Bydd y Cyngor yn sicrhau, pe byddwn yn penderfynu 
ar fodel amgen, y bydd anghenion gwahanol nodweddion yn cael yr 
un ystyriaeth ac maent yn cael yn bresennol.  Nid ydym yn disgwyl y 
bydd unrhyw effaith felly ar ddyletswyddau’r Cyngor dan Ddeddf 
Cydraddoldeb 2010.  Wedi dweud hynny, os bydd effaith yn cael ei 
amlygu ar un rhyw bwynt wrth ddatblygu’r cynllun, byddwn yn ail 
ymweld â’r asesiad yma. Hyrwyddo cyfleoedd 

cyfartal 
 

Nac ydi 

Meithrin perthnasau 
da 
 

Nac ydi 

 
4)  Dadansoddi’r canlyniadau 
 
4.1 Ydi’r polisi felly’n debygol o gael effaith sylweddol, bositif ar unrhyw un o’r nodweddion 

cydraddoldeb neu’r Ddyletswydd Gyffredinol a beth yw’r rheswm am hyn? 
 

 
Dim effaith wedi ei adnabod ar hyn o bryd 
 
 



 
4.2 Ydi’r polisi felly’n debygol o gael effaith sylweddol, negyddol ar unrhyw un o’r nodweddion 

cydraddoldeb neu’r Ddyletswydd Gyffredinol a beth yw’r rheswm am hyn? 
 

 
Dim effaith wedi ei adnabod ar hyn o bryd 

 
4.3   Beth ddylid ei wneud? 
 
Dewiswch un o’r canlynol: 
 
 

Parhau gyda’r polisi / gwasanaeth gan ei fod yn gadarn 
 

 
X 

Addasu’r polisi i ddileu unrhyw rwystrau  
 

 
 

Atal a dileu’r polisi gan fod yr effeithiau niweidiol yn rhy fawr 
 

 
 

Parhau a’r polisi oherwydd gellir cyfiawnhau unrhyw effaith niweidiol  
 

 

 
 
4.4 Pa gamau fyddwch chi’n cymryd i leihau neu liniaru unrhyw effeithiau negyddol? 
 
 

Dim yn berthnasol ar hyn o bryd 
 

 
 
4.5 Os nad ydych yn gweithredu ymhellach i ddileu neu leihau effeithiau negyddol, esboniwch pam 

yma. 
 
 

Dim yn berthnasol ar hyn o bryd 

 
 
5)  Monitro 
 
5.1 Pa gamau fyddwch chi’n cymryd i fonitro effaith ac effeithiolrwydd y  polisi neu wasanaeth (cynllun 

gweithredu)? 
 

 
Ar hyn o bryd yr angen yw diweddaru’r asesiad yma yn ôl y galw.  

 

 


