
      

    

 

 

 

 

    

 

 

                              Prosiect Carthu Harbwr Pwllheli 

 

Annwyl Breswylydd, 

 

Prosiect Carthu Harbwr Pwllheli - Fel byddwch yn ymwybodol, mae cwmni L & M 

Keating, ar ran Cyngor Gwynedd, wedi cychwyn gwaith carthu basn yr Hafan a sianel 

fordwyo harbwr Pwllheli. Mae’r ohebiaeth hwn yn dilyn cyhoeddiad blaenorol a 

ddosbarthwyd ym mis Rhagfyr 2009 pan fu i’r Morlyn Distyllyr gael ei garthu. Fe 

hoffwn gymryd y cyfle hwn i ymddiheuro blaen llaw am unrhyw anhwylustod a efallai 

fu wedi ei achosi ac efallai fydd yn cael ei achosi yn ystod cyfnod y gwaith.  Mae 

mesuriadau wedi eu cytuno gyda’r Uned Iechyd yr Amgylchedd er sicrhau na fod 

trawiad y gwaith, neu lefelau sŵn yn amharu ar drigolion lleol ac yr amgylchedd cyn 

belled ag sydd bosibl. 

 

Y Gwaith - Fe fydd basn yr Hafan a Sianel Fordwyo yn cael ei garthu ac fe fydd yna 

ddau beiriant carthu yn cael ei ddefnyddio yn ystod cyfnod y prosiect. Y peiriant cyntaf 

i’w ddefnyddio bydd carthwr sugnedd ‘Damen’ a fydd wedi ei gysylltu i beiriant 

cloddiwr cyrhaeddiad hir 20 tunnell a fu wedi ei leoli ar ysgraff arnofiol. Fe fydd yna ail 

garthwr ar y sale, sef carthwr math ‘Versi’. Fe fydd y ddau beiriant carthu yn weithredol 

rhwng yr oriau 08.00 a 17.00 Llun i Sadwrn.  Rhwng yr oriau 17.00 ac 08.00 y bore, fe 

fydd yna un peiriant carthu yn gweithio er cadw lefelau sŵn i’r isafswm. Rhagwelir 

bydd yr holl waith carthu wedi ei gwblhau erbyn yr 17eg Ebrill 2010. 

 

Hoffwn ddiolch i chwi unwaith yn rhagor am eich amynedd a chydweithrediad. Pe 

byddwch angen gwybodaeth bellach neu yn dymuno trafod y mater, yna peidiwch â 

phetruso i gysylltu ag unrhyw un o’r swyddogion isod ar unwaith.   

 

Mr Barry Davies - Uned Forwrol a Pharciau Gwledig   Ffon - 01758 - 704066 

Mr Gareth Freeney – L&M Keating Construction Cyf   Ffon - +353659050090  
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Tel:  065 905 0090 
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