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Cynllun 2019/20 2020/21 
ymlaen Eglurhad Ystyriaeth gychwynnol o 

oblygiadau cydraddoldeb posib

Cynyddu'r ffi am y clwb gofal cyn 
ysgol o £0.80 i £1 £43,000 £0

Ar hyn o bryd rydym yn codi 80c am yr elfen gwarchod cyn ysgol 
yn ein hysgolion ac mae oddeutu 2000 o blant yn manteisio ar y 
gwasanaeth. O gynyddu'r ffi i £1 byddai'n rhaid i deuluoedd dalu 
mwy am y gwasanaeth gyda'r perygl y byddai rhai yn dewis 
peidio parhau a gorfod newid eu patrymau gwaith er mwyn 
dygymod.  Gallai hefyd olygu llai o blant yn dod i gael brecwast 
am ddim.

Mae'n debygol y bydd effaith ar 
ddisgyblion ac felly'r nodwedd 
oedran. Bydd angen asesiad 
effaith pellach

Cynyddu'r ffi ar gyfer asesu ansawdd 
dwr er mwyn adlewyrchu'r gost o 
ddarparu'r gwasanaeth.

£12,500 £12,500

Mae'n ofynnol i'r Gwasanaeth Gwarchod y Cyhoedd archwilio a 
samplo dyfroedd dwr yfed preifat er mwyn sicrhau eu bod yn 
ddiogel.  Mae'r ystod gwaith sydd ei angen i wneud hynny wedi 
newid dros y blynyddoedd ac fe ddylai'r ffi a godir adlewyrchu 
hynny.  Yn naturiol o'i godi bydd yn rhaid i ddefnyddwyr 
ffynonellau dwr preifat dalu mwy am y gwasanaeth ond dim ond 
i'r graddau y mae'n cwrdd â'r gwir gostau o wneud y gwaith.

Ni ragwelir effaith 
cydraddoldeb

Cynyddu incwm drwy wella'r drefn o 
godi cosb ar ymgymerwyr lle nad 
ydynt yn cydymffurfio gyda 
deddfwriaeth wrth weithio ar ein 
lonydd.

£15,000 £0

Mae modd defnyddio system dechnoleg yn fwy effeithiol i gael 
gwell rheolaeth ar weithiau ymgymerwyr statudol . Mae 
trefniant cosb ariannol mewn lle ar gyfer peidio â chydymffurfio 
a'r ddeddfwriaeth. Byddai cael gwell rheolaeth ar y gweithiau yn 
arwain at adnabod unrhyw anghysondebau gan ddenu 
hysbysiadau cosb. Effaith niwtral ar drigolion Gwynedd.  

Ni ragwelir effaith 
cydraddoldeb
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Cynyddu incwm drwy ddileu parcio 
am ddim o Nadolig 2019 ymlaen; 
cynyddu'r nifer meysydd parcio sy'n 
rai talu ac arddangos a chynyddu 
ffioedd parcio gan ystyried sut y 
gellir yr un pryd a oes modd cadw 
cost parcio i drigolion yr un fath neu 
ei leihau hyd yn oed.

£82,500 £97,500

Mae Parcio am ddim dros gyfnod Nadolig yn golled incwm o 
oddeutu £45,000.  
 
Byddai newid criteria ar gyfer meysydd parcio talu ac arddangos 
yn golygu y byddwn yn codi mewn mannau sy'n ddi-dâl ar hyn o 
bryd, yn ogystal â chynyddu ffioedd mewn rhai lleoliadau. 
 
Byddai codi ffioedd parcio oddeutu 10% yn amlwg yn cynhyrchu 
fwy o incwm ond yn taro ymwelwyr a thrigolion Gwynedd yr un 
fath  . Yn y rhan fwyaf o feysydd parcio tymor byr byddai cost 
parcio am awr yn cynyddu wedyn o £1 i £1.10. Yn y rhan fwyaf o 
feysydd parcio tymor hir byddai cost parcio am 4 awr yn cynyddu 
o £2 i £2.20. 
Yr hyn y byddai’r Cyngor yn dymuno ei wneud yw ystyried a ellid 
osgoi’r cynnydd yma ar gyfer trigolion Gwynedd neu hyd yn oed 
ei leihau drwy leihau pris tocyn tymor i drigolion dyweder. 
 Byddai angen cryn dipyn o waith i sefydlu’r cynllun terfynol yn 
amlwg.

Posibilrwydd y bydd effaith ar 
nodweddion oedran, anabledd 
a hil. Angen asesiad pellach.

Codi ffioedd difa pla er mwyn dod yn 
agosach at brisiau'r farchnad £5,000 £5,000

Mae gwaith diweddar i gynyddu incwm drwy godi ffioedd a denu 
cwsmeriaid newydd wedi bod yn llwyddiannus. Rydym yn parhau 
i fod yn rhatach na chwmnïau eraill ac ymddengys felly fod yna 
gyfle i godi ffioedd. Byddai yna effaith fechan ar drigolion 
Gwynedd yn sgil cynnydd bychan mewn ffioedd e.e. triniaeth 
llygod mawr mewn tŷ yn codi o £40 i £45 sydd yn parhau yn 
gystadleuol wrth gymharu gydag oddeutu £60 gan gwmnïau 
preifat.  Yn naturiol fe fydd angen monitro'r sefyllfa yn ofalus i 
sicrhau ein bod yn parhau i gynnig pris cystadleuol o gymharu ag 
eraill.

Posibilrwydd y bydd effaith y 
nodweddion oedran, anabledd 
a hil. Mae angen asesiad pellach
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Cynyddu'r ffioedd a godir ar 
Ymgymerwyr Statudol ayb am gau 
ffyrdd / gorchmynion traffig yn 
sylweddol uwch.

£12,500 £17,500

Mae'r cynllun yma yn golygu cynyddu ffioedd a godir ar 
ymgymerwyr statudol ac eraill am gau ffyrdd neu i baratoi 
gorchmynion traffig yn sylweddol uwch. Byddai'r effaith ar ein 
trigolion yn gallu cynyddu, h.y. drwy i gostau cynnal 
digwyddiadau gynyddu gan effeithio budd i gymunedau (rhai 
sydd ddim yn fasnachol eu natur).  Fe allasai hyn wrth gwrs 
arwain ar ddigwyddiadau un ai yn cael eu cynnal heb adael i ni 
wybod, allasai gynyddu risg i'r cyhoedd, neu fod digwyddiadau 
ddim yn cael eu cynnal a lleihau'r budd cymunedol.

Posibilrwydd y bydd effaith ar 
nodweddion oedran ac 
anabledd ac angen asesiad 
pellach

Cynyddu incwm yr Uned Iechyd 
Galwedigaethol drwy werthu mwy o 
wasanaeth

£20,000 £0

Mae'r Uned yn cynhyrchu incwm drwy werthu gwasanaeth 
iechyd galwedigaethol i sefydliadau cyhoeddus eraill.  Mae'r 
cynnydd yn y targed incwm yn seiliedig ar berfformiad y 
Gwasanaeth dros y tair blynedd diwethaf.

Ni ragwelir effaith 
cydraddoldeb

Denu incwm ychwanegol drwy 
wneud gwaith i gyrff cyhoeddus eraill £46,340 £10,000 Rydym wedi bod yn trafod yr hyn a ddarperir i gyrff allanol i 

adlewyrchu'n well y ddarpariaeth a roddir iddynt. 
Ni ragwelir effaith 
cydraddoldeb

Creu incwm drwy werthu system 
tracio fflyd £0 £20,000

Mae system tracio fflyd fewnol wedi'i ddatblygu yma yng 
Ngwynedd, sy’n dod ag arbedion o tua £100,000 i’r Adran 
Priffyrdd.  Mae cryn ddiddordeb gan awdurdodau eraill, wedi 
ymdrech i werthu’r system iddynt.  Bydd ein gallu i gynhaeafu'r 
arbediad yn dibynnu ar y partïon eraill yn cytundebu, ond gwelir 
cyfle i godi incwm ychwanegol.

Ni ragwelir effaith 
cydraddoldeb
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Cynhyrchu incwm drwy atal twyll £0 £40,000

Byddem yn sefydlu'r gwasanaeth er mwyn ceisio adnabod mwy o 
achosion twyll na'r hyn a wneir eisoes.  Yn amlwg, mae'r swm a 
nodir yn warged sydd angen i'r gwasanaeth ei gynhyrchu ar ôl 
ystyried costau ei sefydlu a'i redeg.  Mae yna risg na fyddai'r swm 
yn gwireddu ei hun, ond ni fyddwn yn gwybod heb ymgeisio.  Yn 
sgil Deddf Diwygio Lles 2012, sefydlwyd gwasanaeth atal twyll 
'SFIS' gan y DWP, yn cynnwys trosglwyddo cyn staff atal twyll y 
Cyngor i'r DWP yn 2015/16, cyn gweld canlyniad gweithrediad 
SFIS, nid oedd modd amcangyfrif maint y twyll gweddilliol 
tebygol.  Wrth gwrs, mae'n anochel bydd elfen o dwyll sydd heb 
ei adnabod, a bron yn amhosib amcangyfrif faint.  Mae yna risg 
go iawn o ddibynnu ar y swm yma felly.

Ni ragwelir effaith 
cydraddoldeb

Denu incwm ychwanegol drwy 
Asiantaeth Casglu Fewnol £0 £100,000

Yn hytrach na dibynnu ar asiantaethau allanol i fynd ar ôl 
dyledion, byddai modd sefydlu uned ein hunain.  Byddai'r symiau 
y byddai'n rhaid i ddyledwyr eu talu (ar ben y ddyled) yn parhau i 
fod yr un fath ond byddai elw sy'n cael ei wneud gan 
asiantaethau masnachol yn dod i'r Cyngor yn hytrach nag i 
gwmni preifat.  Mae llwyddiant mentrau o'r fath ar draws 
gogledd Cymru wedi bod yn amrywiol.  Byddai yna gostau 
ynghlwm â chyflwyno'r gwasanaeth.  Hefyd, mae risg 
arwyddocaol o fethu denu'r incwm ychwanegol, a phosibilrwydd 
o ddirywiad yn y cyfraddau casglu trethi.

Ni ragwelir effaith 
cydraddoldeb

Cysoni trefniadau parcio drwy 
gyflwyno ffioedd parcio i  safleoedd 
(e.e. ardal Y Glyn)

£20,000 £20,000

Mae ffioedd parcio eisoes yn daladwy mewn rhai meysydd parcio 
ym Mharc Padarn. Bwriedir cyflwyno ffioedd parcio cyffelyb 
mewn mannau ychwanegol (e.e. ardal Y Glyn) a fyddai yn 
cysoni'r trefniadau.  Mae'n bwysig nodi mai trigolion Gwynedd 
ydi canran uchel o'r ymwelwyr sydd yn defnyddio'r safle ar gyfer 
pwrpasau hamdden.  Byddai hefyd yn amcan i geisio cael cyrff 
eraill i gymryd cyfrifoldeb dros ein parciau gwledig gan leihau'r 
gost i ni o'u darparu.  Byddai angen buddsoddiad i'w weithredu.

Posibilrwydd y bydd effaith ar 
nodweddion oedran, anabledd 
a hil. Mae angen asesiad pellach
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Sefydlu ffioedd parcio ar draeth 
Dinas Dinlle £15,000 £35,000

Mae ffioedd parcio eisoes yn daladwy mewn rhai meysydd parcio 
ger prif draethau. Bwriedir cyflwyno ffioedd parcio cyffelyb 
mewn lleoliadau ychwanegol lle nad ydym yn codi ar hyn o bryd 
a fyddai yn gyson gyda mannau eraill e.e. traeth Dinas Dinlle.  
Dylid nodi fod canran uchel o ymwelwyr i'r traethau (yn enwedig 
allan o dymor) yn drigolion Gwynedd a gall arwain at gynnydd 
mewn parcio ar y ffordd.  

Posibilrwydd y bydd effaith ar 
nodweddion oedran, anabledd 
a hil. Mae angen asesiad pellach

Cynyddu ffioedd lansio ar draws 
traethau Gwynedd o £10 i £15. £10,000 Mae  modd cynyddu ffioedd lansio cychod o lithrfeydd y Cyngor 

o £10 i £15.  Byddai angen buddsoddiad i'w weithredu.
Ni ragwelir effaith 
cydraddoldeb

Cynyddu'r ffi i ysgolion am y 
gwasanaeth archifau £5,000 £5,000

Mae yna 70 o ysgolion wedi ymrwymo i ddefnyddio'r 
gwasanaeth archifau eleni ac maent yn talu 50% o gost y 
gwasanaeth drwy dalu ffi o £254 yr ysgol.  Byddai'r cynnig yn 
arwain at gynnydd yn ffi ysgolion i £397 yr ysgol, sef cynnydd o 
bron i £150 yr ysgol (yn ddibynnol ar nifer ysgolion fydd wedi 
ymrwymo).

Posibilrwydd y bydd effaith ar 
blant ac mae cyswllt felly a'r 
nodwedd oedran. Angen 
asesiad pellach

Cynyddu ffioedd archwilio a 
thrwyddedu tai mewn 
amlddeiliadaeth o £140 i £180 yr 
ystafell 

£0 £20,380

Rydym yn codi tal am archwilio a thrwyddedu eiddo 
amlddeiliadaeth gyda thrwydded wedyn yn parhau am gyfnod o 
5 mlynedd. Mae'r tal yn cyfrannu at gost y gwasanaeth a gellid 
codi'r ffi wrth aros o fewn canllawiau'r llywodraeth.  Ar hyn o 
bryd, codir £140 fesul ystafell a rhagwelir byddai modd codi'r ffi i 
tua £180 yr ystafell.  Mae yna berygl y byddai yna gynnydd posibl 
mewn lefel rhenti i rai tenantiaid bregus wrth i'r gost gael ei 
throsglwyddo.

Posibilrwydd y bydd effaith ac 
angen asesiad pellach

Cynyddu incwm gorfodaeth stryd 
drwy ddirwyo mwy o unigolion sy'n 
gollwng sbwriel 

£10,000 £10,000
Rydym ar hyn o bryd yn edrych ar gydweithio rhanbarthol neu 
ymestyn pwerau gweithredu i eraill o fewn y Cyngor er mwyn 
gweithredu ar hwn.

Posibilrwydd y bydd effaith ar 
unigolion gyda'r nodwedd 
anabledd ac angen asesiad 
pellach

Gwastraff Gardd: cynhyrchu mwy o 
incwm neu leihau costau £25,000 £75,000

Mae yna nifer o opsiynau i arbed arian yn y maes gwastraff 
gardd.  Byddai modd codi ar y ffi flynyddol a neu leihau'r 
gwasanaeth i 9 mis yn bosibl ond efallai yn  creu elfen o 
anniddigrwydd ymysg tua traean o’n trigolion.  Byddai angen 
ymgynghori ar y dull ffafredig o gael yr arbediad gyda'r trigolion.

Posibilrwydd y bydd effaith ar 
unigolion gyda'r nodwedd 
oedran (pobl hŷn) ac angen 
asesiad pellach



Atodiad 4: Cynlluniau cynyddu incwm

Tudalen 6 o 7

Codi ffi am ailgyflenwi biniau sydd 
wedi'u difrodi gan drigolion £6,250 £18,750

Mewn blwyddyn mae gofyn i ni ail gyflenwi 12,000 o 
gynhwysyddion gwastraff ac amcangyfrifir bod tua 75% o'r 
achosion yma oherwydd difrod gan drigolion.  Gallwn ofyn iddynt 
dalu am ailgyflenwi.  Fel cam cyntaf byddem yn codi am ail 
gyflenwi bin gweddilliol yn unig.

Posibilrwydd y bydd effaith ar 
unigolion hefo'r nodweddion 
anabledd ac angen asesiad 
pellach

Codi ffi ychwanegol am amlosgi ar yr 
un diwrnod a'r gwasanaeth £10,000 £10,000 Mae modd symud trefniadau'r amlosgfa i un lle rydym ond yn 

amlosgi ar yr un diwrnod os bydd taliad ffi ychwanegol.

Posibilrwydd y bydd effaith ar 
unigolion hefo nodweddion 
crefydd ac angen asesiad 
pellach

Codi ffi amlosgi yr Amlosgfa o £520 i 
£550 £7,500 £22,500 Codi ffi amlosgi o £520 i £550. Ni ragwelir effaith 

cydraddoldeb

Canolfannau Ailgylchu: codi ffi ar 
fasnachwyr £5,000 £15,000

Ar hyn o bryd ni chaniateir i fasnachwyr fynd a deunydd i'r 
canolfannau ailgylchu.  Drwy drwyddedu masnachwyr i gael 
gwneud hynny gallwn gynyddu incwm.  Ni fydd effaith ar 
drigolion.

Ni ragwelir effaith 
cydraddoldeb

Codi ffi ar waredu deunyddiau DIY 
(e.e. Rwbel £3 y bag neu £30 lond 
trelar)

£25,000 £75,000

Mae rhai cynghorau cyfagos yn codi ar drigolion am fynd a 
deunydd DIY i'r canolfannau ailgylchu.  Mae'r deunydd yma yn 
ddrud i'w ailgylchu ac mae gennym bryderon fod masnachwyr yn 
dod a deunydd i'r safleoedd gan honni mai unigolion preifat 
ydynt.  Rhagwelir codi ffi ar nwyddau megis rwbel, teiars, 
asbestos ac eraill.  Er enghraifft Rwbel £3 y bag neu £30 lond 
trelar, teiar £4 yr un asbestos £12 y bag.

Ni ragwelir effaith 
cydraddoldeb

Cynyddu ffioedd am gasglu gwastraff 
gan fusnesau £0 £100,000

Er nad oes rhaid i ni ddarparu'r gwasanaeth 'rydym yn casglu 
gwastraff gan fusnesau ac mae o'n talu am ei hun.  Mae yna 
ddarparwyr preifat wrth gwrs ac i raddau mae'r ffaith fod y 
cyngor yn darparu gwasanaeth yn helpu i gymedroli'r farchnad 
ac yn helpu i dalu am ein costau gorbenion.  Byddai modd codi 
mwy ond gyda'r perygl y byddem wedyn yn colli busnes ac yn 
gwneud y gweddill yn aneffeithlon.  Ni fyddai yna effaith ar 
drigolion ond bydd effaith ar 2001 o fusnesau yn y Sir.

Ni ragwelir effaith 
cydraddoldeb
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Cynyddu incwm drwy wneud gwaith 
cyfreithiol i sefydliadau cyhoeddus 
eraill 

£33,000 £0

Fel rhan o waith o geisio annog mwy o incwm mae'r Uned wedi 
llwyddo i greu mwy o incwm drwy wneud gwaith i eraill . Mae'r 
incwm yma eisoes mewn llaw ac felly ni fyddai yna oblygiadau ar 
bobl Gwynedd.

Ni ragwelir effaith 
cydraddoldeb

Codi ffioedd YGC yn y maes gwaith 
ymgynghorol peirianneg sifil. £40,000 £0

Codi ffioedd d er mwyn adlewyrchu symudiad o fewn y farchnad  
sector breifat.  Byddai costau i gleientiaid yn codi wrth gwrs ond 
ystyrir fod hyn yn gynaliadwy o ystyried y farchnad bresennol.

Ni ragwelir effaith 
cydraddoldeb

Cynyddu Incwm ar gyfer y maes atal 
llifogydd £25,500 £25,500

Oherwydd yr her o newid hinsawdd mae'r Gwasanaeth wedi 
llwyddo i ennill gwaith fydd yn cyfrannu mwy o incwm o leiaf am 
y 5 mlynedd nesaf.  Bydd angen cyflogi 3 swyddog ychwanegol er 
mwyn medru cyflawni'r gwaith hwnnw gyda risg isel i'r gwaith 
hwnnw leihau ar ôl 5 mlynedd. 

Ni ragwelir effaith 
cydraddoldeb

Cynyddu incwm drwy gynnig 
cefnogaeth dechnegol, wyddonol a 
pheirianyddol i gynlluniau lliniaru risg 
llifogydd i Gynghorau ledled Cymru.

£7,500 £22,500

Mae'r adran yn datblygu arbenigedd yn y maes o atal llifogydd 
nad yw ar gael mewn nifer o gynghorau ac ystyrir y gellir gwerthu 
rhywfaint o'r arbenigedd yma i gynghorau eraill yng Nghymru.  
Byddai angen cyflogi 2 swyddog ychwanegol er mwyn gwneud 
hynny ond am y 5 mlynedd gyntaf byddai'r incwm yn ddigonol i 
gwrdd â'r gost a chreu elw uwch.  Byddai yna risg bychan y 
gallasai'r gwaith leihau ar ôl y cyfnod 5 mlynedd gyntaf.

Ni ragwelir effaith 
cydraddoldeb

Cynyddu incwm drwy gynnig fwy o 
gefnogaeth rheoli prosiect i 
Lywodraeth Cymru ar gynlluniau 
mawr. 

£10,000 £0

Mae yna gyfleoedd pellach i'r Adran gynnig swyddogaeth rheoli 
prosiect i Lywodraeth Cymru ac er nad oes sicrwydd y gellir ei 
ennill, dengys profiad fod y cyfle yno a dylid anelu i ymestyn 
gorwelion yr adran i geisio ennill y fath waith.

Ni ragwelir effaith 
cydraddoldeb

Cyfanswm £481,590 £767,130


