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TEITL Adroddiad yr Harbwrfeistr 
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H1 Materion Mordwyo 

 

1.1 Mae llwybr y brif sianel fordwyo i harbwr Aberdyfi wedi bod yn cael ei fonitro gan staff yr 

harbwr drwy'r tymor. Darparwyd gwybodaeth am fordwyo i forwyr ddaw i'r harbwr a phan 

fo angen mae staff wedi helpu cychod i lywio'r sianel drwy ddefnyddio cwch patrôl yr harbwr.  

 

1.2  Ar hyn o bryd, mae dau Hysbysiad Lleol i Forwyr yn weithredol yn Harbwr Aberdyfi.  

 

1.2.1 Rhif 09/22  

  

 Gwybodaeth i Forwyr ynglŷn â Gwaith Adeiladu Cei Aberdyfi   

 

1.2.2 Rhif 10/22 

  

 Bwi Bar: Rhif 1 Starboard: Fl.G.5s. 

     Mae'r bwi bellach yn ei le ar safle 52º 32.159'N 004º 04.772'W  

 

1.2.3 Rhif 11/22 

 

 Bwi Bar: Rhif 2 Port: Fl.R.5s. 

Mae'r bwi bellach yn ei le ar safle 52º 32.159'N 004º 04.772'W  

 

1.3  Ar 5 Hydref 2022, cynhaliwyd archwiliad o'r cymhorthion mordwyo yn Aberdyfi gan Feistr y 

Marciau Môr o Dŷ'r Drindod.  Yn dilyn yr archwiliad bydd y Gwasanaeth yn derbyn adroddiad 

maes o law.  Hysbysir aelodau'r Pwyllgor am y canlyniad unwaith y byddwn wedi ei dderbyn.    

 

1.4  Dymuna'r Gwasanaeth bwysleisio pwysigrwydd cysylltu â swyddfa'r harbwrfeistr yn Aberdyfi 

i gael gwybodaeth gyfredol am ddiogelwch mordwyo.   

  

H2 Materion Gweithredol 

 

2.1  Erbyn hyn mae gwaith wedi dechrau ar Brosiect Datblygu Cei Aberdyfi (AWDP) ac mae hyn 

yn achosi newidiadau mawr i weithrediadau arferol yn yr harbwr.  Ar y cyd gydag adran 

Ymgynghoriaeth Cyngor Gwynedd a chontractwr y prosiect, bydd y gwaith yn parhau gyda'r 

holl randdeiliaid,  i sicrhau bod arferion gwaith diogel yn parhau yn yr harbwr.  

 

2.2  Tra bod y mwyafrif helaeth o ymwelwyr i'r ardal yn parchu rheolau a rheoliadau amgylchedd 

yr harbwr, mae yn siomedig adrodd bod staff unwaith eto wedi bod yn destun camdriniaeth 

eiriol neu ystumiau wrth ymgymryd â'u dyletswyddau.  Mae gollwng ysbwriel yn ddi-esgus o 

gwmpas yr harbwr hefyd yn broblem, gyda staff yn gorfod treulio amser yn clirio ysbwriel, 

leiniau pysgota crancod ac offer cysylltiedig.   

 

2.3  Yn gyffredinol, roedd ymddygiad y defnyddwyr dŵr yn dda iawn yn ystod yr haf prysur. Er 

hynny, bu'n rhaid i staff rybuddio ychydig o ddefnyddwyr cychod dŵr personol o'r angen i 

ddilyn is-ddeddfau'r harbwr a pharchu'r cyfyngiad cyflymder yn nyfroedd yr harbwr.   Mae un 

digwyddiad yn ymwneud â gweithrediad cwch dŵr personol ar yr afon yn cael ei ymchwilio 

ar hyn o bryd gan weithwyr yr harbwr.    

 



H3  Cynnal a chadw   

 

3.1  Ar ddechrau’r tymor prysur cynhaliodd staff yr harbwr waith cynnal a chadw ar gwch patrôl 

yr harbwr a'r ôl-gerbyd cysylltiedig.  Roedd hyn yn sicrhau presenoldeb gweledol ar y dŵr 

gan staff yr harbwr.  Mae rhagor o waith i'w wneud ar y cwch yn ystod y gaeaf i baratoi ar 

gyfer y tymor nesaf. 

3.2  Mae staff yr harbwr wedi ymgymryd â gwaith cynnal a chadw ar y Cymhorthion Mordwyo 

drwy gydol yr haf prysur gyda chymorth contractwr lleol.  Mae'r gwaith hwn wedi bod yn 

hanfodol i sicrhau ein bod yn gallu cadw'r sianel fordwyo wedi ei marcio yn dda trwy gydol 

y tymor.   

3.3  O ganol y tymor tan tua diwedd yr haf, mae staff wedi ymgymryd â gwaith o amgylch yr 

harbwr i baratoi ar gyfer Rhaglen Datblygu Cei Aberdyfi.  Mae hyn wedi cynnwys cysylltu 

gydag adrannau eraill o Gyngor Gwynedd i sicrhau bod y safle wedi ei baratoi i ganiatáu i 

waith ddechrau.    

3.4  Mae carcasau ar y blaendraeth wedi arwain i sawl diwrnod o waith ymatebol gan y 

gwasanaeth.   Mae'r gwasanaeth yn gofyn os ydych yn gweld unrhyw gyrff anifeiliaid i chi 

roi gwybod i'r gwasanaeth cyn gynted â phosib.     

H4  Materion Eraill 

4.1      Bryn Llestair Mae'r prosiect i amnewid y bont droed bresennol dros Reilffordd Arfordir y 

Cambrian yn parhau.  Yn dilyn gwaith paratoi helaeth, mae'r bont erbyn hyn wrthi'n cael ei 

chynhyrchu.   Yn amodol i unrhyw oedi na ragwelwyd, y bwriad yw gosod y bont yn ei lle 

yn ystod yr wythnos sy'n dechrau ar 14 Tachwedd eleni.   

4.2         Lloc yr harbwr:  Mae lloc yr harbwr yn parhau i fod yn destun adolygiad.   Hyderir y byddwn 

yn hwyluso cyflenwad pŵer a dŵr i'r lloc, fydd yn helpu pysgotwyr masnachol sy'n gweithio 

o'r harbwr i lanhau a storio offer ar y safle.  

H5  Digwyddiadau 

5.1  Yn ôl yr arfer cynhaliwyd tymor hwylio prysur gan Glwb Hwylio Dyfi gan gynnwys 

Pencampwriaethau GP14 Cenedlaethol Cymru ddechrau mis Mai.  

5.2  Cynhaliwyd pasiant afon llwyddiannus ond gwyntog i ddathlu Jiwbili Platinwm y ddiweddar 

Frenhines Elizabeth II.  

5.2  Carai'r Gwasanaeth atgoffa unrhyw drefnwyr o'r angen i gyd-gysylltu gyda'r Gwasanaeth ar 

y cyfle cyntaf posib os ydynt eisiau cynnal unrhyw ddigwyddiad a bod yn rhaid cael 

cadarnhad a chaniatâd cyn i unrhyw ddigwyddiadau fynd rhagddynt.  

  

 

 

 


