
CYFARFOD Pwyllgor Ymgynghorol Harbwr Porthmadog 
DYDDIAD 08 Mawrth 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’ sydd yn cael ei adolygu yn reolaidd 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 a hefyd i 
dderbyn sylwadau yn rheolaidd ar ei chynnwys fel gallai’r Cod Diogelwch gael ei 
adolygu fel ei fod yn berthnasol i weithgareddau'r harbwr, safon cymhorthion 
mordwyo, addasrwydd yr is ddeddfau, materion diogelwch a gwaith cyffredinol 
Harbwr Porthmadog. 

 

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 mawr obeithio derbyn 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 nawr yn cael ei gynnal 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 Tŷ’r 
Drindod ar yr 31ain Gorffennaf 2017. Oherwydd y buddsoddiadau diweddar 
rhagwelir bydd yr adroddiad yn cadarnhau parhad mewn gwelliant yng nghyflwr a 
lleoliadau Cymhorthion Mordwyo Harbwr Porthmadog. 
 

2.1.2 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. 

 

2.1.3 Mae 2 Rybudd i Forwyr mewn grym yn harbwr Porthmadog. Mae'r rhybudd yn 
gyfredol ar gyfer Bwi Rhif 1 (Traethell) - sydd ddim ar ei safle (rhybudd rhif 10.) Nid 
yw cymhorthydd Bwi Rhif 3 (rhybudd rhif 9) 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. Mae Tŷ’r Drindod wedi eu hysbysu o’r sefyllfa ym Mhorthmadog drwy 
system PANAR. 

 

2.1.4 Fe fydd yn fwriad i gynnal a chadw'r Bwi Tramwyo presennol gan ddod a’r bwi 
presennol i’r lan fel gallai staff ei gynnal a chadw. Fe fydd y Gwasanaeth yn 
comisiynu contractwr i ymgymryd â’r gwaith ac fe fydd angen sicrhau fod y gwaith 
yn cael ei gwblhau cyn Gŵyl y Sulgwyn 2017. 



 

2.1.5 Mae sianel fordwyo Harbwr Porthmadog wedi newid yn sylweddol yn ystod yr 
wythnosau diwethaf yn enwedig yn ardal Cwt Powdwr. Mae’r Gwasanaeth yn 
archwilio’r sianel yn rheolaidd ar lanw isel er ceisio sicrhau fod y cymhorthion 
mordwyo yn y lleoliad fwyaf addas. Oherwydd y newid cyson yn y sianel mae 
sicrhau fod y cymhorthion yn eu safle cywir yn heriol.  

 

2.2 Cynnal a chadw 
 
2.2.1 Cyflwynir diweddariad ynglŷn â rhaglen waith ar gyfer cynnal a chadw elfennau 

allweddol harbwr Porthmadog 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 Porthmadog 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 Porthmadog (tymhorol) i ben ar y 

30ain Medi 2016. Fel yr adroddwyd ymestynwyd cytundeb gyflogaeth dau 
gymhorthydd Harbwr hyd at y 31 Rhagfyr 2016. Er sicrhau parhad gwasanaeth a 
chyflawni gwaith allweddol mae’r swyddi wedi eu hymestyn ymhellach a hyn 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 yn harbyrau Aberdyfi, 
Porthmadog ac Abermaw dros fisoedd y gaeaf. Mawr obeithir bydd y swyddi yn 
dychwelyd yn llawn amser mewn tri Harbwr o’r 1af Ebrill 2017 hyd at 30 Medi 2017. 

 
2.4 Materion Eraill 

 
2.4.1 Arwyddion. Fe fydd y gwasanaeth, ar y cyd gydag asiantaethau eraill, yn cynnal 

adolygiad pellach o arwyddion diogelwch yr Harbwr, arwyddion diogelwch traeth 
Morfa Bychan ac arwyddion diogelwch arfordir ardal Cwt Powdwr yn ystod yr 
wythnosau nesaf. Fe fydd y Gwasanaeth yn ystyried unrhyw newid a fydd wedi ei 
adnabod yn ystod yr archwiliad.  
 

2.4.2 Mae swyddogion y gwasanaeth eisoes wedi ymweld â safle Portmeirion ac wedi 
nodi’r math arwyddion a geiriad yr arwyddion a ddefnyddir yn yr ardal hon. Mae 
arwyddion newydd wedi eu gosod ar draeth y Graig Ddu er ceisio tynnu sylw at 
beryglon Banc y Gogledd ac fe fydd arwyddion ychwanegol yn cael eu gosod ar y 
safle yn ystod mis Mawrth. 

 

2.4.3 Ysgolion Harbwr. Mae tair ysgol wedi ei adnewyddu yn ardal y cei ac fe ragwelir 
bydd ysgolion eraill yn cael eu hadnewyddu yn ystod y flwyddyn nesaf.  

 



2.4.4 Mae cwch a fu wedi eu gadael i ddirywio ger Cei Balast wedi eu diogelu ac wedi eu 
symud i ardal y llithrfa.  Fe fydd y Gwasanaeth yn cysylltu gyda’r perchennog gan 
dynnu sylw bydd yn fwriad gwerthu neu waredu’r cwch oni bai bod y cwch yn cael ei 
chludo o’r Harbwr yn ystod y ddeufis nesaf. 

 
3. Materion Ariannol 

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

Harbwr Porthmadog yn atodol. Rhagwelir bydd y proffil gwariant yng nghyd fynd a 
rhagolwg y 3ydd Chwarter. 
 

3.2 Yn ystod y cyfnod diwethaf 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.  

 Cynllun cynnal a chadw angorfeydd Harbwr Porthmadog 

 Ymestyn cyfnod cyflogaeth staff. 

 Cynnal a chadw tiroedd ac adeiladau’r harbwr. 
 

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 
Porthmadog 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 Porthmadog yn cynyddu 2% ar gyfartaledd ar gyfer y flwyddyn 
ariannol 2017/18. Mae cynnydd yn y ffi Tollau Harbwr yn cael eu cysoni fel na fod 
yna wahaniaeth rhwng Ffi Leol a Ffi Eraill ar yr elfen Tollau Harbwr. Mae hyn yn 
golygu na fydd cynnydd yn y tollau Harbwr i rai sydd ddim yn breswyl llawn amser 
yng Ngwynedd. 

 

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 am bob 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. Nid oes 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 Pwysleisir mai ail ddrafft 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. 
 

 


