
 

CYFARFOD Pwyllgor Ymgynghorol Harbwr Aberdyfi 

DYDDIAD 21 Mawrth 2023  

TEITL Adroddiad yr Harbwrfeistr 

AWDUR W.A.Stockford Harbwrfeistr Aberdyfi  

 

H1 Materion Mordwyo 

 

1.1 Mae staff yr harbwr wedi parhau i fonitro cwrs y sianel fordwyo dros gyfnod y gaeaf.  

Mae natur ddeinamig yr afon yn parhau i newid agweddau ffisegol ardal yr harbwr, ac 

felly hefyd, y lleoliadau angori posib. 

 

1.1.1 Ar adeg ysgrifennu hwn, mae ardal fawr i'r dwyrain o storfa fŵis Tŷ'r Drindod yn sychu 

ar lanw mawr dŵr isel. Bydd staff yr harbwr yn cynnal archwiliadau ac arolygon pellach 

ar y sianel i gyd-fynd â'r llanwau astronomegol isel yn ystod mis Mawrth. 

 

1.2 Ar hyn o bryd, mae un Hysbysiad Lleol i Forwyr mewn grym yn Harbwr Aberdyfi. 

 

1.2.1    Hysbysiad Lleol i Forwyr Rhif 01/23 Harbwr Aberdyfi 

  

 Ar hyn o bryd, nid yw Cymhorthydd Mordwyo Starbord Rhif 5 Fl.G.4s. ar safle 52º 

32.198'N 004º 04.053'W yn ei le. Mae'n hanfodol bod Morwyr yn mordwyo’n ofalus yn 

yr ardal hon. 

 

1.2.2   Mae'r gwaith i adnewyddu Cymhorthydd Mordwyo 5 wedi cael ei gwblhau a gobeithir 

y bydd y bwi yn cael ei ddefnyddio cyn gynted â phosib, yn ddibynnol ar gael 

contractwr angorfeydd, yn ogystal â thywydd ac amodau llanwol ffafriol.  

 

1.3      Ymwelodd archwiliwr o Dŷ'r Drindod â’r Gwasanaeth ar 24 Ionawr 2023 i gynnal 

archwiliad o gofnodion o argaeledd y cymhorthion mordwyo lleol, o dan reolaeth 

Cyngor Gwynedd.  Yn dilyn yr archwiliad, derbyniwyd adroddiad oedd yn nodi bod 

popeth mewn trefn ac nid oedd unrhyw faterion yn codi oedd angen sylw pellach. 

 

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      Mae cyfarfodydd misol ynghylch Prosiect Datblygu Cei Aberdyfi (AWDP) yn parhau i 

gael eu cynnal, wedi’u cadeirio gan staff adran Ymgynghoriaeth Cyngor Gwynedd.  

Mae’r cyfarfodydd yn rhoi diweddariad ar gynnydd y cynllun, yn ogystal â chyfle i ran-

ddeiliaid lleol godi unrhyw bryderon sydd ganddynt wrth i'r prosiect fwrw ymlaen.    

 

2.1.1   Mae staff yr harbwr yn parhau i weithio gyda'r holl ran-ddeiliaid lleol, adran 

Ymgynghoriaeth Cyngor Gwynedd a’r contractwr ar y safle, i sicrhau bod arferion 

gwaith diogel yn parhau yn yr harbwr wrth i’r gwaith gael ei gynnal.  

 

2.2     Mae cyflwr strwythurol adeilad swyddfa'r harbwrfeistr yn parhau i beri pryder, gyda 

symudiad diweddar yn strwythur yr adeilad o bosib yn gysylltiedig â rhaglen 

ddatblygu'r cei. Mae adran Eiddo'r Cyngor yn ymwybodol o'r mater ac wedi cynnal 

archwiliad diweddar o'r adeilad. 

 

H3 Cynnal a chadw    

   

3.1       Mae gwaith cynnal a chadw cyn y tymor wedi cael ei gynnal ar gwch patrôl Powercat 

yr harbwr a bydd hynny'n parhau i baratoi at y tymor a ddaw.  Mae'r injans wedi cael 

eu trin yn ddiweddar ac mae'r cwch wedi derbyn gwiriadau archwilio adeiladwaith, 



sefydlogrwydd ac offer o ran cydymffurfio â gofynion gweithredu cychod yr 

Asiantaeth Forwrol a Gwarchodwyr y Glannau.  

3.2    Yn dilyn cwblhau'r prosiect i adnewyddu'r bont droed dros Reilffordd Arfordir y 

Cambrian, mae staff yr harbwr wedi bod yn cynnal a chadw'r ffensio ar yr ynys i 

helpu pobl sy'n cerdded at y blaendraeth.   

3.3       Mae'r Gwasanaeth wedi cymeradwyo adnewyddu'r giatiau yn adwy gerddi Penhelig, 

ac mae contractwr lleol wedi'i benodi i gynnal y gwaith a gosod y giatiau newydd. 

Gobeithir y bydd y gwaith yn cael ei gwblhau cyn cyfnod y Pasg. Mae tair mainc 

newydd wedi'u prynu hefyd i'w gosod yn y gerddi.  

3.4      Hoffai staff yr harbwr gymryd y cyfle i ddiolch i Outward Bound Trust, Aberdyfi am 

eu cymorth parhaus gyda materion cynnal a chadw ar y lan ac ar y dŵr y gaeaf hwn.    

H4       Materion Eraill 

4.1    Mae ail gynhwysydd storio gyda chlo arno wedi'i brynu a'i osod gyferbyn â'r un 

presennol yng nghyfleuster storio'r harbwr. Bydd y cynhwysydd storio newydd yn 

gymorth wrth hwyluso storio offer traeth ar gyfer traethau Aberdyfi a Thywyn, yn 

cynnwys y caban symudol a ddefnyddir gan staff traeth Tywyn yn ystod yr haf. 

4.2       Mae cynnydd yn lefel y tywod ar y traeth wedi llesteirio defnydd ffisegol y llithrfa 

sydd gyferbyn ag eiddo Clwb Hwylio Dyfi.  Gyda lefel y prif draeth fel y mae ar hyn 

o bryd, mae angen trafodaethau pellach gyda budd-ddeiliaid lleol i sefydlu beth ellir 

ei gyflawni i geisio lleddfu'r broblem. 

4.3      Mae carcasau ar y blaendraeth wedi arwain at sawl diwrnod o waith ymatebol gan 

y gwasanaeth. Mae'r gwasanaeth yn gofyn pe baech yn gweld unrhyw beth i chi roi 

gwybod i'r gwasanaeth cyn gynted â phosib. Hoffai'r Gwasanaeth hefyd atgoffa'r 

cyhoedd er bod angen ymateb yn sydyn weithiau, nid yw hyn bob amser yn bosib 

oherwydd staffio ac ymrwymiadau gwaith eraill.  

H5 Digwyddiadau 

5.1       Mae Clwb Hwylio Dyfi wedi derbyn caniatâd ar gyfer eu rhaglen hwylio a hyfforddi a 

gyflwynwyd i swyddfa’r harbwr yn gynnar ym mis Chwefror. 

5.2       Dymuna'r Gwasanaeth atgoffa trefnwyr digwyddiadau o'r angen i gael caniatâd gan 

y Gwasanaeth er mwyn cydymffurfio ag is-ddeddfau'r harbwr, cyn hysbysebu neu 

drefnu unrhyw ddigwyddiadau arfaethedig yn ardal awdurdod yr harbwr.   

 

 

  

 

 

 

 


