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Presennol: Y Cynghorydd Peter Read (Cadeirydd)

Y Cynghorydd Michael Sol Owen (Cyngor Gwynedd), David Dewsbury (Cymdeithas Cychod
Hafan Pwllheli), W. A. Partington (Cymdeithas Masnachwyr Morwrol), Andrew Picken (Siambr
Fasnach Pwllheli) a Stephen Tudor (Clwb Hwylio Pwllheli)

Aelod Cabinet: Y Cynghorydd John Wynn Jones (Aelod Cabinet - Economi)

Hefyd yn bresennol: Barry Davies (Swyddog Morwrol a Pharciau Gwledig), Llyr B. Jones (Uwch
Reolwr Economi a Chymuned), Wil Williams (Rheolwr Harbwr Pwllheli), Alun Jones (Prif
Beiriannydd – ar gyfer eitem 3(a) isod), Gareth Wright (Rheolwr Uned – RhRLEA – ar gyfer eitem
3(a) isod), a Bethan Adams (Swyddog Cefnogi Aelodau a Chraffu)

Eraill a wahoddwyd ar gyfer eitem 3(a) isod: Hefin Davies (Rheolwr Contractau – Cwmni
Jones Bros.), Richard Darch (Fforman – Cwmni Jones Bros) a Mathew Hellier (Cwmni Van Oord)

Ymddiheuriadau: Cynghorydd Mici Plwm (Cyngor Tref Pwllheli)

1. DATGAN BUDDIANT PERSONOL

Ni dderbyniwyd datganiad o fuddiant personol gan unrhyw aelod oedd yn bresennol.

2. COFNODION

Llofnododd y Cadeirydd gofnodion cyfarfod o’r Pwyllgor Ymgynghorol a gynhaliwyd ar 22
Hydref, 2013 fel rhai cywir.

3. ADRODDIAD Y GWASANAETH MORWROL

(a) Carthu Harbwr Pwllheli a’r Academi Hwylio

Croesawyd swyddogion ynghyd a chynrychiolwyr cwmni Jones Bros a cwmni Van Oord i’r
cyfarfod ar gyfer yr eitem yma.

Derbyniwyd diweddariad ar y gwaith carthu. Nodwyd bod y gwaith wedi ei rwystro gan y
tywydd garw ond eu bod yn ffyddiog y byddai’r gwaith yn cael ei gwblhau ar amser.
Adroddwyd eu bod yn anelu i gwblhau’r gwaith ar y carthu erbyn Gwyl y Pasg ond os
byddai’r gwaith heb ei gwblhau byddai’r contractwyr yn cwblhau gwaith mewn ardal nad
oedd yn amharu ar y defnyddwyr.

Mewn ymateb i sylw gan aelod parthed cyfanswm y deunydd o’r carthu, nododd Rheolwr
Uned - RhRLEA bod problemau efo graddnodi offer arolwg wedi eu datrys a rhagwelir bod
cyfanswm y deunydd a fydd angen ei garthu yn unol â’r contract o 81,000 medr ciwbig.

Adroddodd yr Uwch Reolwr Economi a Chymuned y gwneir cyhoeddiad yfory bod cwmni
Wynne Construction wedi eu penodi i adeiladu’r Academi Hwylio. Nodwyd bod y gwaith ar y
safle yn dechrau yn yr wythnosau nesaf.

Diolchwyd i’r swyddogion a cynrychiolwyr cwmni Jones Bros a cwmni Van Oord am eu
cyfraniad.

(b) Strategaeth Garthu a Chynnal a Chadw
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Cyflwynwyd manyleb tendr ar gyfer paratoi Strategaeth Garthu a Chynnal a Chadw ar gyfer
Harbwr Pwllheli a hysbysir ar wefan GwerthwchiGymru. Nodwyd mai dyddiad cau derbyn
ceisiadau oedd y 7fed o Ebrill gydag oddeutu 11 ymholiad wedi ei dderbyn hyd yma.

Nododd yr Uwch Reolwr Economi a Chymuned ei fod yn hanfodol bod strategaeth
fforddiadwy a chynaliadwy tymor hir mewn lle. Ychwanegwyd y rhagwelir bod y gwaith o
baratoi strategaeth gan y cwmni llwyddiannus i’w orffen ddim hwyrach na mis Gorffennaf
2014.

Nododd aelod ei gefnogaeth i greu strategaeth ar gyfer yr harbwr a fydd yn galluogi’r
Cyngor ac eraill efo buddiannau yn yr harbwr i gynllunio ar gyfer y dyfodol, a phwysigrwydd
hysbysebu’r strategaeth i’r defnyddwyr.

Mewn ymateb i ymholiad gan aelod parthed cynllun i symud y bwnd, nododd yr Uwch
Reolwr Economi a Chymuned bod marc cwestiwn o ran derbyn cymorth ariannol gan
Lywodraeth Cymru ar gyfer y gwaith ac awgrymodd y dylid ystyried cynnal cyfarfod i drafod
y strategaeth garthu a chlirio’r bwnd.

Mynegwyd pryder gan aelod mai ond rhannau o’r harbwr yn unig oedd yn cael sylw a bod
mynediad llanw byrrach oherwydd dyfnder y sianel. Mewn ymateb, nododd yr Uwch Reolwr
Economi a Chymuned bod blaenoriaeth yn cael ei roi i fynedfa’r harbwr, y sianel mynediad,
basn yr Hafan a basn yr Academi Hwylio yn y tymor byr. Ychwanegodd bod cymal yn y
fanyleb yn nodi y disgwylir i’r cwmni llwyddiannus adolygu’r dyfnder yn ogystal â chostio’r
opsiynau yn llawn.

(c) Pwyllgorau Ymgynghorol Harbyrau

Adroddwyd bod manylder y newidiadau i gyfansoddiad y Pwyllgorau Ymgynghorol wedi ei
gwyntyllu yn y cyfarfod diwethaf. Nodwyd bod y Cyngor yn gohebu efo’r wahanol fudiadau i
enwebu cynrychiolydd yn yr wythnosau nesaf. Ymhelaethwyd y pwysleisir yn y llythyr os
nad oedd y cynrychiolydd yn gallu bod yn bresennol mewn cyfarfod y dylid anfon eilydd a'i
fod yn ofynnol bod gan y mudiadau gyfansoddiad.

Nododd aelod bod angen nodi yn y llythyr os yw’r mudiad eisiau parhau i gael eu
cynrychioli ar y Pwyllgor, er rhoi cyfle i fudiad arall cael llais ar y Pwyllgor os nad ydynt.

Nododd y Swyddog Morwrol a Pharciau Gwledig bod materion sydd yn ymwneud â’r harbwr
megis mordwyo, diogelwch a’r gyllideb yn cael eu hystyried gan y Pwyllgor.

Ychwanegodd yr Uwch Reolwr Economi a Chymuned yn unol â’r Cod Diogelwch Morwrol y
cyflwynir adroddiad blynyddol i’r Cabinet efo cofnodion y Pwyllgorau Harbwr ynghlwm a
oedd yn sicrhau llwybr uniongyrchol i waith y Cabinet.

Nododd aelod ei gefnogaeth i’r newid yma gan fyddai’r Cabinet yn ystyried
penderfyniadau’r Pwyllgor gan roi dyletswydd ar aelodau’r Pwyllgor i roi sylwadau gan eu
gwneud yn fwy atebol i’r mudiadau maent yn eu cynrychioli.

Mewn ymateb i sylw gan aelod parthed derbyn ymateb ysgrifenedig os derbynnir
gwrthodiad gan yr Aelod Cabinet i argymhelliad y Pwyllgor, nododd yr Aelod Cabinet –
Economi bod dyletswydd ar y Cabinet i esbonio eu penderfyniad.

(ch) Cod Diogelwch Harbyrau

Adroddodd y Swyddog Morwrol a Pharciau Gwledig gan nad oedd sylwadau wedi ei
dderbyn ar y ddogfen, y byddai copi o’r Cod Diogelwch Harbyrau terfynol yn cael ei rannu
efo’r mudiadau. Nodwyd bod y ‘Person Dynodedig’ yn adolygu’r cod bob blwyddyn.



PWYLLGOR YMGYNGHOROL HARBWR PWLLHELI 19/3/14

3

(d) Mordwyo

Adroddwyd bod bwiau tymhorol ynghyd ac arwyddion arafu yn cael eu gosod ar geg yr
harbwr erbyn Gŵyl y Pasg a'u bod yn cael eu gosod ym Marian y De ac Abererch cyn y 
Sulgwyn.

(dd) Tywydd Garw

Nododd y Swyddog Morwrol a Pharciau Gwledig ei fod yn ddiolchgar i’r staff am eu
hymroddiad yn ystod y cyfnod o dywydd garw a’u hyblygrwydd o ran oriau gwaith.

Ymhelaethwyd ar y difrod a wnaed gan y tywydd garw ac adroddwyd bod cymorth ariannol
wedi ei dderbyn gan Lywodraeth Cymru ar gyfer trwsio’r llwybrau ar draeth Marian y De ac
y gobeithir cwblhau’r gwaith erbyn y Sulgwyn. Nodwyd bod lefelau’r traethau wedi gostwng
a bod cynllun wedi ei baratoi ar gyfer y gwaith adfer ar draeth Abererch.

(e)  Archwiliadau Tŷ’r Drindod 

Adroddwyd bod Tŷ’r Drindod wedi dyfarnu bod yr angorfeydd yn cyrraedd 98% o ran eu 
gofynion.

(f) Cynnal a Chadw

Nodwyd bod gwaith cynnal a chadw ar y pontwns yn cael ei gynnal ym mis Hydref 2014.

(g) Gwaredu a Diogelwch Tan Gwyllt

Adroddwyd y comisiynwyd cwmni arbenigol i waredu fflachiadau. Ni chodir ffi ar unigolion
ac y teimlir ei fod yn hanfodol cynnig y gwasanaeth er mwyn sicrhau diogelwch defnyddwyr.

(h) Angorfeydd

Adroddwyd bod 251 wedi cadarnhau o gymharu â 296 y llynedd yn yr Hafan a hyderir wedi
ail gysylltu efo unigolion y gellir cyrraedd 300. Nodwyd bod 76 wedi cadarnhau yn Harbwr
Pwllheli.

(i) Ystadegau Morwrol

Nodwyd bod gostyngiad yn y niferoedd cychod blynyddol ond nad oedd hyn yn annisgwyl o
ystyried sefyllfa’r economi. Ychwanegwyd ei fod yn galonogol gweld cynnydd yn y nifer o
gychod ymwelwyr.

Mewn ymateb i sylw gan aelod nad oedd y ffigyrau yn gwahaniaethu rhwng gwir ymwelwyr
a Pharcio a Lansio, nododd y Swyddog Morwrol a Pharciau Gwledig bod y wybodaeth yn
cael ei gasglu yn gyson bob blwyddyn er mwyn cael gwir gymhariaeth.

Nododd aelod y gallasai gwahaniaethu rhwng y ddau ffath fod yn fuddiol.

(j) Cyllidebau

Cyflwynwyd copi diwygiedig o ddogfennaeth cyllidebau Hafan a Harbwr Pwllheli gan y
Swyddog Morwrol a Pharciau Gwledig. Nodwyd bod y flwyddyn ariannol wedi bod yn heriol
a rhagwelir gorwariant o £100,000 yn gyllideb yr Hafan oherwydd ni chyrhaeddwyd y targed
incwm ond bod y sefyllfa yn iachach nac y rhagwelwyd yn y cyfarfod diwethaf.

Mewn ymateb i sylw gan aelod bod incwm yr Hafan i lawr yn sylweddol o gymharu â’r
flwyddyn ariannol ddiwethaf, nodwyd bod e-bost wedi ei dderbyn gan yr aelod parthed hyn
a byddai’r Gwasanaeth yn cyflwyno ymateb cyn gynted â phosib.



PWYLLGOR YMGYNGHOROL HARBWR PWLLHELI 19/3/14

4

(k) Ffioedd a Chwyddiant

Adroddwyd bod rhai ffioedd yr Hafan ar gyfer 2014/15 yn cynyddu ond nad oedd ffioedd y
cynllun bandio wedi eu cynyddu. Ymhelaethwyd y teimlir ei fod yn decach cynyddu’r ffioedd
cychod fesul medr a gweddill y gwasanaethau yn yr Hafan.

(l) Costau Tanwydd

Nodwyd y derbyniwyd cais i ymestyn y cynllun lle'r oedd defnyddwyr masnachol yn talu 1c
yn fwy ar bris prynu i mewn disel coch ar gyfer petrol yn ogystal, ond teimlir y dylent dalu
pris y pwmp yr un fath ac unigolion eraill.

Nododd aelod ei fod yn cytuno na ddylid ei ymestyn i betrol gan fod defnydd i ddiben
masnachol yn gallu cael ei hawlio yn erbyn y busnes.

PENDERFYNWYD na ddylid rhoi gostyngiad i ddefnyddwyr masnachol ym mhris y
petrol a werthir yn Hafan Pwllheli.

(ll) Disel Coch

Yng nghyswllt trafodaeth yng nghyfarfod diwethaf y Pwyllgor i ystyried ond gwerthu disel
gwyn. Nododd y Swyddog Morwrol a Pharciau Gwledig y golygai newid i’r drefn yma, baich
ariannol ychwanegol i ddefnyddwyr yr Hafan felly oedir gwneud y newid a bwriedir adolygu’r
sefyllfa bob 6 mis.

Adroddwyd bod y disel coch a gyflenwir yn yr Hafan wedi ei brofi ar ddwy adeg wahanol,
gyda’r profion ym mis Ionawr yn dangos bod 0.1% o ‘Fatty-acid methyl ester’(FAME) yn y
disel. Nodwyd bod ymholiadau wedi eu gwneud hefo cyflenwyr a oedd yn gwerthu disel
coch heb FAME ond nad oedd yn bosib derbyn i’r raddfa sydd ei angen. Ychwanegwyd bod
y gwasanaeth yn cynghori defnyddwyr ac yn gwerthu ychwanegion i roi yn y disel i leihau’r
risg i beiriannau cychod.

Nododd aelod bod hawl cynnwys i fyny at 7% o fio-disel mewn disel coch ar gyfer defnydd
peiriannau cychod. Ychwanegodd bod rhai unigolion ddim yn ymwybodol bod olew
ychwanegol ar gael i’w gymysgu gyda disel coch a bod yr olew yn lleihau potensial o lygru
disel coch sydd yn sefyll mewn cychod nad oedd yn cael eu defnyddio llawer. Nododd yr
aelod ei fod o’r farn nad oedd y disel a gyflenwir yn yr harbyrau o dan reolaeth Cyngor
Gwynedd yn addas ar gyfer cychod sydd yn mordeithio.

Mewn ymateb, diolchwyd am y sylwadau a nodwyd y byddai gwaith ymchwil yn cael ei
wneud i edrych ar yr opsiynau cyflenwi. Nodwyd y byddai o gymorth derbyn cadarnhad o
rywle yng Nghymru oedd yn defnyddio cyflenwr a allai gyrraedd y gofynion.

(m) Staff Harbwr

Adroddwyd bod gwaith y Gwanwyn yn parhau a bod 1 aelod o staff ychwanegol efo’r cei
tanwydd.

Diolchwyd i’r staff am eu hymroddiad i’w gwaith a gofynnwyd i’r Swyddog Morwrol a
Pharciau Gwledig drosglwyddo’r neges i’r staff.

4. Cyfarfod Nesaf

Nodwyd y caiff y cyfarfod nesaf ei gynnal ar 28 Hydref, 2014.

Dechreuodd y cyfarfod am 6.00pm a daeth i ben am 7.55pm


