
CYFARFOD Pwyllgor Ymgynghorol Harbwr Pwllheli 
DYDDIAD 21 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 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 a hefyd i dderbyn 
sylwadau yn rheolaidd ar ei chynnwys fel gallai’r Cod Diogelwch gael ei adolygu fel yn 
berthnasol i weithgareddau'r harbwr, safon cymhorthion mordwyo, addasrwydd yr is 
ddeddfau, materion diogelwch a gwaith cyffredinol Harbwr Pwllheli. 

 

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 
 

2.1.1 Strategaeth Garthu - cyflwynir diweddariad ar y Strategaeth Garthu a’r gwaith sydd 
ynghlwm a’r Strategaeth Garthu yn y cyfarfod. Gwerthfawrogir barn yr Aelodau ar y 
Strategaeth Garthu a fu eisoes wedi ei ddosbarthu. 
 

2.1.2 Trefniant carthu ceg yr harbwr - gwanwyn 2017/18. Bydd y Gwasanaeth yn cynnal 
archwiliad o’r sianel yn ystod y llanw isel mwyaf ffafriol yn ystod yr wythnosau nesaf. 
Bwriedir cynnal arolygiad hydrograffeg er adnabod a fydd angen comisiynu gwaith ‘Bed 
levelling’ yn y sianel. Rhagwelir bydd ceg yr harbwr yn cael ei garthu yn ystod mis Ebrill. 

 
2.2 Mordwyo 

 
2.2.1 Fe fydd archwiliad manwl yn cael ei gynnal ar gymhorthion mordwyo Pwllheli gan 

archwilwyr Awdurdod Goleudai Tŷ’r Drindod ar y 25ain Gorffennaf 2017. Yn sgil y 
buddsoddiadau sylweddol diweddar rhagwelir bydd yr adroddiad yn cadarnhau parhad 
mewn gwelliant yng nghyflwr a lleoliadau Cymhorthion Mordwyo’r Harbwr. 
 

2.2.2 Ar hyn o bryd nid oes unrhyw Rybudd i Forwyr mewn grym yn Harbwr Pwllheli. 
 
2.2.3 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. Mae golau'r Bwi Tramwyo wedi ei newid fel bod y golau i’w weld ymhellach 
o’r môr. 

 

2.2.4 Fe fydd yn fwriad i gynnal a chadw’r Bwi Tramwyo sydd allan ar ei safle gan ddod a’r 
bwi presennol i’r lan fel gallai staff ei gynnal a chadw. Fe ragwelir bydd y gwaith hwn yn 



cychwyn ym mis Medi. Fe fydd angen i’r Gwasanaeth gomisiynu contractwr i ymgymryd 
â’r gwaith i osod bwi newydd (dros dro) ac i gludo’r bwi presennol i’r cei mewn da bryd.  

 

2.3 Cynnal a chadw 
 
2.3.1 Bydd Rheolwr yr Harbwr yn cyflwyno rhaglen waith cynnal a chadw a fu i’w gweithredu 

yn Harbwr Pwllheli 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 a hyn yn unol â’r 
cynlluniau a gyflwynwyd ger bron Aelodau yn yr Hydref. Gofynnir am adborth aelodau’r 
Pwyllgor am unrhyw waith ychwanegol bydd angen ei ystyried a'i gynnwys ar y rhaglen 
waith. 

 
2.4 Materion Staff 
 
2.4.1 Mae trefniadau adolygol ynglŷn â strwythur staff harbwr Pwllheli yn parhau. Yn dilyn 

llwyddiant yr ad drefniant sydd wedi ei dreialu rhagwelir bydd y trefniant yn parhau at y 
dyfodol agos.  Fe fydd y Gwasanaeth yn parhau i ystyried opsiynau ac yn parhau i 
adolygu trefn goruchwyliaeth diogelwch nos yr Hafan. Mae goruchwyliaeth yr Hafan yn 
parhau dros gyfnod 24/7 ac mae angen adolygu a yw'r trefniant hwn yn effeithiol. 

 

2.5 Materion Gweithredol 
 

2.5.1 Arwyddion Diogelwch. Mae’r Gwasanaeth, a hyn ar y cyd gyda Sefydliad y Bad Achub, 
wedi cychwyn ar waith cynnal adolygiad o arwyddion diogelwch ardal yr Harbwr a 
thraethau Pwllheli. Fe fydd y Gwasanaeth yn ymateb i ganlyniad yr archwiliad. Mawr 
obeithir bydd unrhyw arwydd newydd yn cyfrannu at ddiogelwch ar y rhan hon o 
arfordir Gwynedd.  

 

3. Materion Ariannol 
 

3.1 Mae crynodeb o gyllideb yr Harbwr a’r Hafan 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.  

 Buddsoddiad angorfeydd harbwr allanol 

 Cynnal a chadw cwch ac ôl gerbyd y cwch gan bwrcasu cwch newydd (ail law) ar 
gyfer y gwasanaeth. 

 Ymestyn cyfnod cyflogaeth staff. 

 Cynnal a chadw tiroedd. 
 

 
3.3 Ffioedd a Thaliadau 2017/18.  Mae taenlen ffioedd arfaethedig Harbwr Pwllheli a 

Hafan Pwllheli 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% gyda 
chwyddiant Hafan yn 1.12%. Golygai hyn mae yn debygol bydd ffioedd a thaliadau 
Hafan a’r Harbwr Allanol yn cynyddu 2% ar gyfer 2017/18.   

 



3.4 Yn 2017 bydd gofyn i’r Cyngor ychwanegu ffi am bob angorfa a hyn ym mhob Harbwr 
sydd dan reolaeth a chyfrifoldeb 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. 

 

3.5 Er bod hyn yn cael effaith ar angorfeydd yn yr Harbwr Allanol ni fydd y ffi ychwanegol 
yn daladwy am angorfeydd pontŵn yn yr Hafan gan fod y marina gyda chytundeb ar 
wahân gyda ffi sylweddol yn cael ei dalu yn flynyddol ac sydd yn daladwy ar incwm gros 
yr Hafan. 
 

3.6 Bydd ffioedd a thaliadau'r Hafan ar gyfer 2017/18 yn cael ei ystyried yn ystod yr 
wythnosau nesaf. Rhagwelir bydd graddfa chwyddiant Hafan ar gyfer 2017/18 yn 1.12%. 
Rhagwelir felly bydd angen ystyried y raddfa chwyddiant ac ystyried a fydd angen 
cynyddu ffioedd a thaliadau'r Hafan er cwrdd â’r raddfa chwyddiant. 

 

3.7 Fel yr adroddwyd i Aelodau yn yr Hydref cyflwynwyd trefn amgen i’r drefn arferol o 
godi ffi angorfa pontŵn peth amser yn ôl. Ers hyn mae dwy drefn codi ffi mewn 
bodolaeth yn yr Hafan. Mae’r drefn hanesyddol, ble mae rhai cwsmeriaid, sef 
cwsmeriaid sydd yn yr Hafan ers dros 10 mlynedd bellach yn talu at Uchafswm Hyd 
Gwch (LOA.) Mae cwsmeriaid a fu wedi angori mwy diweddar yn yr Hafan yn talu 
uchafswm gwerth yr angorfa ar drefn ‘Bandio’ (Banding.) 

 

3.8 Mae yn galonogol i adrodd fod y Cyngor wed cefnogi cais yr Uned i unioni trefn codi ffi 
yn yr Hafan. O’r 1af Ebrill 2017 ymlaen fe fydd y drefn codi ffi am angorfa pontŵn yn 
dychwelyd at drefniant Uchafswm Hyd Gwch (LOA) yn Hafan Pwllheli. Rhagwelir bydd 
hyn yn lleihau cost angorfa flynyddol i 95% o’r cwsmeriaid sydd ar drefniant codi ffi 
‘banding’ ac fe fawr obeithir bydd hyn yn denu cwsmeriaid newydd i’r hafan dros y tair 
blynedd nesaf. 

 
3.9 Pwysleisir 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. 
Mae holl gwsmeriaid yr Harbwr gan gynnwys yr Hafan wedi derbyn copi o’r ffioedd 
arfaethedig a ffurflen cais/contract am angorfa ar gyfer 2017/18. 
 

 


