
CYFARFOD Pwyllgor Ymgynghorol Harbwr Porthmadog.  

DYDDIAD 7 Mawrth 2023 

TEITL Diweddariad ar Faterion Rheoli'r Harbwr 

AWDUR Uwch Swyddog Harbwr 

 

 

1. Cyflwyniad 

 

1.1 Prif swyddogaeth y Pwyllgor yw ystyried, trafod a chynghori ar faterion sy'n ymwneud â rheoli, 

diogelu a datblygu'r Harbwr a derbyn sylwadau'r Aelodau ar faterion sy'n ymwneud â Harbwr 

Porthmadog. 

 

1.2 Diben yr adroddiad hwn yw rhoi diweddariad byr i'r Pwyllgor ar faterion yr harbwr am y flwyddyn a 

ddaw i ben ar ddiwedd mis Mawrth 2023, er mwyn cael adborth gan yr aelodau ar faterion 

diogelwch a materion gweithredol yr Harbwr.    

 

2. Angorfeydd Porthmadog a Chofrestru Cychod 

 

2.1 Fel yn y blynyddoedd diwethaf, rhagwelir y cynhelir archwiliad tanddwr o'r angorfeydd yn yr harbwr 

cyn y Pasg, yn amodol i ymrwymiadau'r contractwr angorfeydd a chyflwr y tywydd a'r llanw ar y 

pryd.  

       

2.2  Bydd system gofrestru Cychod Pŵer a Chychod Dŵr Personol Cyngor Gwynedd yn parhau i gael 

ei gweinyddu drwy drefniant ar-lein, gan ganiatáu i gwsmeriaid ddewis y lleoliad mwyaf addas i 

gasglu caniatâd cofrestru a lansio. Yn dilyn llwyddiant y trefniant hwn, hyderir y gallwn yn awr 

ganiatáu i gwsmeriaid angorfeydd gadarnhau a thalu am eu hangorfa yn yr harbwr drwy system ar-

lein gyffelyb. 

3.         Cod Diogelwch Morol Porthladdoedd.  

 

3.1. Mae Cod Diogelwch Morol Porthladdoedd (PMSC) yn amlinellu'r safon genedlaethol ar gyfer pob 

agwedd o ddiogelwch morol porthladdoedd. Ei nod yw gwella diogelwch i bawb sy'n defnyddio 

neu'n gweithio yn amgylchedd morol porthladdoedd. Mae'n berthnasol i bob Awdurdod Harbwr 

Statudol.  

3.1.1  Mae'r Cod yn nodweddu arfer dda a gydnabyddir gan amrediad eang o randdeiliaid yn y diwydiant 

ac mae Cyngor Gwynedd yn deall y gall peidio â chadw at arfer dda fod yn arwydd o awdurdod 

harbwr sy'n torri dyletswyddau cyfreithiol penodol.   

3.1.2  Mae'n angenrheidiol i'r Gwasanaeth dderbyn sylwadau a barn Aelodau'r Pwyllgor Ymgynghorol ar 

ba mor addas yw'r Cod Diogelwch Morol ac i dderbyn sylwadau yn rheolaidd ar ei gynnwys, er 

mwyn iddo gael ei adolygu'n berthnasol i weithgarwch yr harbwr, cymhorthion mordwyo, 

addasrwydd is-ddeddfau, materion diogelwch a gwaith dydd-i-ddydd cyffredinol yn Harbwr 

Porthmadog. 

3.1.3  Mae'n bryd i'r Gwasanaeth adolygu a diweddaru'r Cod Diogelwch Morol eleni i sicrhau safonau 

diogelwch yn harbyrau Gwynedd a bod y rhain yn cael eu cadw. Yn ogystal, disgwylir y bydd 

archwiliad allanol o'r cod yn cael ei gynnal yn nes ymlaen yn y flwyddyn gan yr unigolyn a 

ddynodwyd sef, Capten Matthew Forbes, Harbwrfeistr Conwy.   

 



4.        Materion Staffio. 

4.1       Mae staff yr harbwr wedi parhau i weithio o swyddfa'r harbwr drwy gydol y gaeaf i sicrhau diogelwch 

yr harbwr.   

4.2  Mae'r Harbwrfeistr a'i gymhorthydd wedi ymgymryd â rhaglen o waith cynnal a chadw dros y gaeaf 

yn yr harbwr, yn ychwanegol at ddarparu cymorth o ran y gwaith sydd ei angen yn Harbyrau 

Aberdyfi ac Abermaw.  Bydd rhagor o waith yn cael ei ymgymryd yn benodol mewn perthynas ag 

angorfeydd yr harbwr a'r marciau mordwyo cyn dechrau cyfnod prysur yr haf.  

5.        Materion Ariannol.  

5.1      Trafodir crynodeb bras o gyllidebau'r harbwr a'r sefyllfa ariannol gyfredol yn y cyfarfod gan y Prif 

Swyddog Morwrol newydd.   

5.2  Yn ystod y cyfnod hwn, bu'n rhaid ymrwymo adnoddau ariannol ar gyfer yr isod;  

     Cynnal a chadw cymhorthion mordwyo a goleufeydd 

     Archwilio a chynnal a chadw angorfeydd y Cyngor  

     Cynnal a chadw a gweithredu cychod patrôl yr Harbwr  

     Cynnal a chadw'r tiroedd a'r celfi stryd 

     Prynu a chynnal a chadw offer a chyfarpar gan gynnwys offer diogelwch 

5.3       Ffioedd a Thaliadau. 2023/24. Mae'r Gwasanaeth ar hyn o bryd yn aros am gadarnhad o ran y 

ffioedd a'r taliadau drafft i Harbwr Porthmadog, ynghyd â Chychod Pŵer a badau dŵr personol a 

ffioedd lansio am dymor 2023/24. Yr arwyddion presennol yw bydd ffioedd a thaliadau 

angorfeydd yn gyffredinol yn codi o 6%.    

   

6.     Adroddiad yr Harbwrfeistr. Mae Harbwrfeistr Porthmadog wedi darparu crynodeb byr o'r materion 

Mordwyo a Gweithredol a wnaed ac a brofwyd yn y cyfnod rhwng Hydref 2022 a Mawrth 2023, gan 

gynnwys materion cynnal a chadw.  Mae copi o'i adroddiad wedi'i atodi. 


