
CYFARFOD Pwyllgor Ymgynghorol Harbwr Aberdyfi 
DYDDIAD 28 Chwefror 2017 
TEITL Diweddariad ar Faterion Rheolaethol yr Harbwr 
AWDUR Swyddog Morwrol a Pharciau Gwledig 

 
 

 
1. Cod Diogelwch Morwrol 

 
1.1 Mae’r Cod Diogelwch yn ‘ddogfen fyw’ ac sydd yn chael ei adolygu yn rheolaidd gan y 

Gwasanaeth. Mae hefyd yn anorfod fod y Gwasanaeth yn derbyn sylwadau a barn Aelodau o’r 
Pwyllgor Ymgynghorol ar addasrwydd y Cod Diogelwch ac hefyd i dderbyn sylwadau yn 
rheolaidd ar ei chynnwys fel gallai’r Cod Diogelwch gael ei adolygu fel bod yn berthnasol i 
weithgareddau'r harbwr, safon cymhorthion mordwyo, addasrwydd yr is ddeddfau, materion 
diogelwch a gwaith cyffredinol Harbwr Aberdyfi. 

 

1.2 Nid oes unrhyw fater neu achos o bryder wedi ei gyflwyno at sylw’r gwasanaeth yn ystod 2016 
neu ar ddechrau 2017 sydd yn gysylltiedig â chyfrifoldebau a dyletswyddau statudol yr Harbwr. 

 

1.3 Roedd y Gwasanaeth yn disgwyl adolygiad gan arbenigwr allanol Asiantaeth Gwylwyr y Glannau 
ym mis Ionawr.  Yn anffodus, oherwydd diffyg capasiti nid yw’r archwiliad wedi ei gynnal ac mae’r 
Gwasanaeth yn disgwyl i ail drefnu’r adolygiad. Rhagwelir bydd yr adolygiad ym mis Medi 2017. 
 

2. Materion Gweithredol 
 

2.1 Mordwyo 
 

2.1.1 Fe fydd archwiliad manwl yn cael ei gynnal gan archwilwyr Awdurdod Goleudai Ty’r Drindod yn 
ar yr 2il Awst 2017. Oherwydd y buddsoddiadau diweddar rhagwelir bydd yr adroddiad yn 
cadarnhau parhad mewn gwelliant yng nghyflwr a lleoliadau Cymhorthion Mordwyo Harbwr 
Aberdyfi. 
 

2.1.2 Mae Cymhorthydd Mordwyo N-02909, sef cymhorthydd mordwyo morglawdd Tywyn yn parhau i 
angen sylw gan na fod ar ei safle priodol. Yn anffodus oherwydd tywydd anffafriol ac yr angen 
am lanw trai isel gyda tywydd ffafriol nid yw’r gwaith wedi ei gwblhau hyd yma. Rhagwelir bydd 
yn cael ei ail leoli mor fuan a fydd bosibl cyn Gwyl Y Pasg. 

 
2.1.3 Mae rhaglen waith cynnal a chadw’r Cymhorthion Mordwyo’r Harbwr wedi ei gwblhau a hyn yn 

unol â chytundeb, cyfarwyddwyd ac arweiniad y Pwyllgor Ymgynghorol. Fe fydd diweddariad o’r 
sefyllfa gyfredol yn cael ei gyflwyno i’r Aelodau gan yr Harbwr Feistr yn y cyfarfod. 

 

2.1.4 Mae 1 Rybudd i Forwyr mewn grym yn harbwr Aberdyfi. Mae'r rhybudd yn gyfredol ar gyfer Bwi 
Rhif 1 (Traethell) - sydd ddim ar ei safle (rhybudd rhif 10.) Mae Bwi Rhif 3 hefyd ychydig oddi ar ei 
safle ac fe rybuddir morwyr i fordwyo gyda gofal yn yr ardal hon hyd fydd y cymhorthion wedi eu 
hail leoli ar eu safle cywir. Fe fydd yn fwriad i gynal a chadw y Bwi Tramwyo presennol gan ddod 
a’r bwi presennol i’r lan fel gallai staff ei gynnal a chadw. Mae’r Gwasanaeth wedi comisiynu 
contractwr i ymgymryd â’r gwaith ac wedi cyfarwyddo fod y gwaith yn cael ei gwblhau ar y cyfle 
cyntaf. 

 

2.2 Cynnal a chadw 
 
2.2.1 Cyflwynir trefniadau a rhaglen waith ar gyfer cynnal a chadw elfennau allweddol harbwr Aberdyfi 

gan yr Harbwr Feistr yn y cyfarfod. 
  

2.2.2 Bydd yr Harbwr Feistr yn cyflwyno rhaglen waith cynnal a chadw a fu i’w gweithredu yn Harbwr 
Aberdyfi yn ystod y cyfnod Ionawr - Mawrth 2017 ac yn rhoi amlinell o’r rhaglen waith a gafodd 



ei gwblhau yn y cyfnod Hydref - Rhagfyr 2016. Gofynnir am adborth aelodau’r Pwyllgor am 
unrhyw waith ychwanegol bydd angen ei ystyried a'i gynnwys ar y rhaglen waith. 

 
 
 

2.3 Materion Staff 
 
2.3.1 Daeth cyfnod cyflogaeth Cymhorthydd Harbwr Aberdyfi (tymhorol) i ben ar y 30ain Medi 2016. 

Fel yr adroddwyd fe fu i’r cytundeb gyflogaeth gael ei ymestyn hyd at y 31 Rhagfyr 2016. Er 
sicrhau parhad gwasanaeth a chyflawni gwaith allweddol mae’r swyddi wedi eu hymestyn hyd at 
ddiwedd mis Mawrth 2017 a hyn ar drefniant tri diwrnod yr wythnos, sef Dydd Mawrth, Mercher 
ac Iau. 
  

2.3.2 Mae’r ddau gymhorthydd harbwr yn rhan o’r tîm ehangach oddi fewn y Gwasanaeth Morwrol a 
Pharciau Gwledig ac yn cefnogi a galluogi'r Gwasanaeth er ymateb i ddigwyddiadau a chwblhau 
rhaglen waith cynnal a chadw harbyrau Aberdyfi, Porthmadog ac Abermaw dros fisoedd y gaeaf. 
Fe fydd y swyddi yn dychwelyd yn llawn amser o’r 1af Ebrill 2017 hyd at 30 Medi 2017. 

 

2.3.3 Fel y bu wedi ei adrodd arno yn y Pwyllgor Harbwr ym mis Mawrth 2016 nid oedd Goruchwyliwr 
Traeth wedi ei benodi yn Aberdyfi yn 2016.  Er toriad yng nghyllideb y gwasanaeth ac oherwydd 
prysurdeb y Traeth mae yn fwriad i benodi Cymhorthydd Traeth ar gyfer Aberdyfi yn 2017.  Er 
bydd Cymhorthydd Traeth yn cael ei benodi ni chyflwynir cais am Wobr Traeth ar gyfer Traeth 
Aberdyfi yn y dyfodol. 

 

2.3.4 Fe fydd y Gwasanaeth, a hyn ar y cyd gyda’r Bad Achub, yn cynnal adolygiad o arwyddion 
Diogelwch yr Harbwr, Traeth Aberdyfi a Thraeth Tywyn yn ystod yr wythnosau nesaf. Fe fydd y 
Gwasanaeth yn ymateb i argymhellion yr archwiliad a rhagwelir bydd unrhyw arwydd newydd yn 
cyfrannu at ddiogelwch ar y rhan hon o arfordir Gwynedd. 

 

2.4 Mae ansawdd Dwr Ymdrochi Aberdyfi yn parhau i gael ei fonitro yn rheolaidd gan Gyfoeth 
Naturiol Cymru ac fel rhan o gynllun ehangach mae Dŵr Ymdrochi ‘Traeth y Fynwent’ hefyd yn 
cael ei brofi gan Gyfoeth Naturiol Cymru. 

   
 

2.5 Materion Eraill 
 

 
2.5.1 Wal y Cei. Fe fydd diweddariad ynglŷn â chynlluniau a datblygiadau diweddaraf parthed Wal y 

Cei yn cael ei gyflwyno er sylw Aelodau yn y cyfarfod. 
 
 

2.5.2 Tir Comin / tir ystorfa. Gwastraff. Mae pryder yn parhau fod parhad mewn digwyddiadau 
gwaredu gwastraff yn anghyfreithlon ar dir dan gyfrifoldeb y Cyngor sydd ger y Clwb Golff . Er 
bod y Gwasanaeth wedi anelu at gomisiynu contractwr i ymgymryd â gwaith clirio’r gwastraff ac 
yn anelu i fod wedi cwblhau'r gwaith cyn diwedd mis Mawrth 2017 rhaid adrodd i’r Pwyllgor bydd 
oedi yn y gwaith.  Mae hyn oherwydd diffyg contractwyr lleol i ymgymryd â’r Gwaith. Mae’r 
Gwasanaeth yn parhau i anelu at gwblhau'r Gwaith cyn dechrau tymor yr Haf 2017.  Mae 
gwastraff math ‘asbestos’ wedi ei waredu ar y tir sydd yn golygu bydd costau sylweddol i glirio’r 
safle. 

 

2.5.3 Fel y bydd wedi ei adrodd i’r Pwyllgor ym mis Hydref mae yn allweddol bwysig fod unigolion 
sydd ag offer pysgota ar y safle yn sicrhau fod eu holl offer yn daclus ac wedi ei storio yn gywir. 
Bydd unrhyw offer pysgota yn cael ei waredu pe bydd y Gwasanaeth o’r farn na fod yr offer wedi 
ei storio yn gywir a phe na fod defnydd i’r offer. Pwysleisir unwaith yn rhagor fod cynrychiolwr y 
Gymdeithas Bysgota a chynrychiolwyr eraill yn sicrhau fod yna neges glir ynglŷn â’r bwriad yn 



cael ei gyflwyno i’r pysgotwyr heb oedi. Hyd yma nid oes unrhyw ymdrech wedi ei wneud gan 
bysgotwyr i glirio Defnydd neu i storio offer yn daclus ar y safle. 

 

2.5.4 Unwaith  bydd y gwaith wedi ei gwblhau fe fydd y Gwasanaeth yn trefnu i osod ffens ddiogelwch 
ar y safle er gwahardd mynediad i rai heb awdurdod. 

 

2.5.5 Symud Tywod - 2017. Fe fydd Gwaith symud tywod oddi ar ran o’r traeth ger y llithrfa yn 
cychwyn ar ddechrau mis Mawrth 2017. Bydd cyfnod y gwaith yn ddibynnol ar y maint tywod 
sydd wedi casglu yn yr ardal. 

 

2.5.6 Er ceisio arbed tywod rhag chwythu oddi ar y Traeth mae staff yr Harbwr wedi adeiladu ffens ar 
ochr y promenade. Fe fydd y ffens yn cael ei dad gysylltu cyn Gwyl Y Pasg ac yn cael ei ail osod ar 
ddechrau mis Hydref. 

 

 
3. Materion Ariannol 

 
3.1 Mae crynodeb o gyllideb yr Harbwr yn adrodd ar y sefyllfa ariannol gyfredol yn atodol. 

 
3.2 Yn ystod y cyfnod, bu’n ofynnol i ymrwymo adnodd cyllid ar gyfer y canlynol: - 

 

 Cynnal a chadw a phwrcasu Cymhorthion Mordwyo a Llusernau 

 Cynnal a chadw offer a chelfi.  

 Cynnal a chadw cwch ac ôl gerbyd y cwch 

 Ymestyn cyfnod cyflogaeth staff. 

 Cynnal a chadw tiroedd. 

 Peiriannau newydd Cwch Patrol Harbwr Aberdyfi (ychydig oedi - prosiect cyn diwedd Ebrill 
2017) 
 
 

3.3 Mae’r cyllidebau yn cael eu monitro yn fisol ac mae Adolygiad Ail Chwarter wedi ei gynnal yn 
ystod yr wythnos gyntaf ym mis Hydref. Mae’r atodiad yn adlewyrchiad o’r adolygiad 2il 
Chwarter. 
 

3.4 Ffioedd a Thaliadau 2017/18.  Mae taenlen ffioedd arfaethedig Harbwr Aberdyfi 2017 eisoes 
wedi ei gyflwyno i’r Pwyllgor Harbwr gan ofyn am sylwadau. Cadarnheir bydd chwyddiant 
Harbyrau ar gyfer 2017/18 yn parhau yn 1.85%.  Er cwrdd â her cyllideb a tharged incwm y 
gwasanaeth awgrymwyd fod ffioedd Harbwr Aberdyfi yn cynyddu 2% ar gyfartaledd ar gyfer y 
flwyddyn ariannol 2017/18. Bydd cynnydd mewn ffi angora cychod masnachol yn codi 6% yn 
harbyrau Aberdyfi ac Abermaw. 

 

3.5 Yn 2017 bydd angen i’r Cyngor ychwanegu ffi am bob angorfa ym mhob Harbwr sydd dan 
reolaeth y Cyngor. Mae’r ffi wedi ei ychwanegu gan Stad Y Goron sydd yn hawlio £25.00 gan bob 
unigolyn sydd ag angorfa yn yr harbwr. Mae gofyn fod y Cyngor, fel yr Awdurdod Harbwr, yn codi 
ac yn casglu’r ffi hwn ar ran Stad Y Goron. Ni does TAW ynghlwm a’r ffi ychwanegol. Mae’r ffi 
ychwanegol hefyd yn daladwy am angorfeydd ymwelwyr ac fe fydd gofyn fod y taliad hwn yn 
cael ei ariannu drwy gyllideb yr Harbwr. 
 

3.6 Pwysleisiwyd mai drafft yn unig a fydd wedi ei gyflwyno ger bron Aelodau hyd yma ac mae’r 
ffioedd yn ddarostyngedig ar dderbyn cadarnhad gan yr Arweinydd Portffolio cyn diwedd 
Mawrth 2017. Mae holl gwsmeriaid yr Harbwr wedi derbyn copi o’r ffioedd arfaethedig a ffurflen 
cais am angorfa ar gyfer 2017/18. 
 

 


