
CYFARFOD Pwyllgor Ymgynghorol Harbwr Pwllheli
DYDDIAD 16 Hydref 2018
TEITL Diweddariad ar Faterion Rheoli'r Harbwr
AWDUR Rheolwr Harbwr Pwllheli

1. Cyflwyniad

1.1 Prif swyddogaeth y Pwyllgor yw ystyried, trafod a chynghori ar faterion sy'n 
ymwneud â rheoli, diogelu a datblygu'r Harbwr a derbyn sylwadau'r Aelodau ar 
faterion sy'n ymwneud â Harbwr Pwllheli.

1.1 Diben yr adroddiad hwn yw rhoi diweddariad bras i'r Pwyllgor ar faterion yr Harbwr 
ar gyfer y cyfnod rhwng mis Mawrth 2018 a mis Hydref 2018, er mwyn derbyn 
adborth gan yr aelodau ar faterion diogelwch a materion gweithredol yr Harbwr.  

2 Cod Diogelwch Morol Porthladdoedd 

2.1 Mae'r Cod Diogelwch yn 'ddogfen fyw' a chaiff ei hadolygu'n rheolaidd gan staff 
harbwr y Gwasanaeth.  Mae'n angenrheidiol i'r Gwasanaeth dderbyn sylwadau a 
barn Aelodau'r Pwyllgor Ymgynghorol ar ba mor addas yw'r Cod Diogelwch ac i 
dderbyn sylwadau'n rheolaidd ar ei gynnwys, er mwyn iddo gael ei adolygu i fod yn 
berthnasol i weithgaredd yr harbwr, cymhorthion mordwyo, addasrwydd is-
ddeddfau, materion diogelwch a gwaith dydd-i-ddydd cyffredinol yn Harbwr Pwllheli.

2.2 Er bod Cod Diogelwch Morol Porthladdoedd yn cael ei adolygu'n rheolaidd gan y 
Gwasanaeth, mae'n angenrheidiol atgoffa Aelodau'r Pwyllgor Ymgynghorol o'u 
dyletswydd i gyflwyno sylwadau ar ba mor addas yw'r Cod Diogelwch a derbyn 
sylwadau ar drefniadau gwaith yr harbyrau er mwyn adolygu'r Cod i sicrhau ei fod 
yn berthnasol i weithgarwch yr harbwr a'i fod yn briodol yn lleol.

2.3 Bydd arolygwyr Asiantaeth Gwylwyr y Glannau yn ail-ymweld â'r Cyngor yng 
ngwanwyn 2019. Cynigir adolygiad dilynol ar ddyddiad pan gynhelir cyfarfod 
Pwyllgor Ymgynghorol Harbwr Porthmadog lle bydd pob aelod o Bwyllgorau 
Ymgynghorol Harbwr Gwynedd yn cael eu gwahodd i dderbyn cyflwyniad gan yr 
arolygwyr ar faterion sy'n ymwneud â'r Cod Diogelwch Morol Porthladdoedd.  Bydd 
hyn hefyd yn gyfle i Aelodau'r Pwyllgorau Ymgynghorol ofyn i'r arbenigwyr am 
faterion sy'n ymwneud â Chod Diogelwch Morol Porthladdoedd ac i'r Arolygwyr 
gadarnhau'r cyfrifoldebau am gynnwys a gweithrediad y Cod Diogelwch.

3 Materion Gweithredol

Strategaeth Garthu

3.1 Mae'r Gwasanaeth wedi comisiynu YGC i weithredu cyfres o waith yn ystod cyfnod 
2018/9 fel rhan o'r Strategaeth Garthu gymeradwy. 

3.2 Mae'r gwaith arfaethedig yn cynnwys:

a) Adnewyddu Grwyn Preseb (Crib Groyne)
b) Gwagio'r morlyn llonydd
c) Carthu basn y marina a'r sianel fordwyo



d) Carthu mynedfa'r harbwr a gwaredu'r pentwr stoc

3.3 Mae manylion y rhaglen arfaethedig wedi'u cynnwys fel eitem ar wahân ar raglen 
cyfarfod y Pwyllgor.

Mordwyo

3.4 Cynhaliwyd archwiliad manwl ar gymhorthion mordwyo Pwllheli gan arolygwyr 
Awdurdod Goleudy Trinity House ar 13 ac 14 Awst 2018. Gwelwyd bod pob un o'r 
cymhorthion ym Mhwllheli yn iawn ac yn gweithio'n iawn. 

3.5 Nid oes unrhyw Rybudd i Forwyr yn weithredol yn Harbwr Pwllheli ar hyn o bryd er 
ei bod hi'n hanfodol tynnu sylw at ddiffyg lled y sianel yn ardal fynedfa'r harbwr. Mae 
Dau Gymhorthydd Mordwyo yn sychu ar drai yn yr ardal hon. Rhagwelir y bydd y 
sefyllfa'n gwella ar ôl i'r gwaith carthu gael ei gwblhau yn 2018/19. Cyflwynir 
adroddiad PANAR gan y Gwasanaeth i sylw Trinity House bob chwarter.  Mae'n 
adrodd ar safle pob Cymhorthydd Mordwyo dan reolaeth a chyfrifoldeb y Cyngor. 
Mae Cymhorthydd Mordwyo 'Hafan y Môr' yn parhau i fod yn y lle anghywir. Fel yr 
Awdurdod Goleudy Lleol, mae'r Cyngor wedi pwysleisio wrth y perchennog y dylid 
lleoli'r cymhorthydd yn y safle cywir.

Cynnal a Chadw

3.6 Bydd rhestr o'r gwaith fydd yn cael ei gwblhau yn yr Hafan ac yn yr harbwr yn cael 
ei dosbarthu yn ystod y cyfarfod. Gofynnir am adborth gan aelodau'r Pwyllgor 
ynghylch unrhyw waith arall fydd angen ei ystyried a'i gynnwys yn y rhaglen waith.

3.7 Yn ystod y cyfnod hwn, roedd yn rhaid ymrwymo adnoddau ariannol ar gyfer yr hyn 
a ganlyn: -

- Cynnal a Chadw Goleuadau Mordwyo
- Lefelu/carthu Gwely'r Sianel
- Trosglwyddo'r system TCC o adeilad yr Harbwr i adeilad yr Hafan
- Deciau pontŵn newydd
- Amnewid goleuadau pont mynedfa'r pontŵn
- Cynnal a chadw’r peiriant codi cychod
- Prynu 'power washer' newydd ar gyfer doc y peiriant codi cychod
- Cynnal a chadw angorfeydd yr harbwr allanol
- Cynnal a chadw’r ddau gwch gwaith
- Cynnal a chadw cwch patrolio GP 2
- Cynnal a chadw tiroedd.

3.8 Anfonwyd archeb i 'HTEC' i gyflenwi cyfleuster hunan-wasanaeth ar gyfer pwmp 
tanwydd petrol i Gei Petrol yr Hafan.  Gobeithiwn y bydd y pwmp petrol newydd yn 
weithredol yn y Flwyddyn Newydd. Bydd y pwmp tanwydd Disel yn parhau fel 
gwasanaeth gan weinydd yn unig am y tro.

3.9 Oherwydd oedran un o'r pympiau petrol ar y cei, penderfynwyd amnewid y pwmp 
hynaf - bydd hyn yn sicrhau bod cyn lleied â phosib o gerbydau'n torri lawr a llai o 
broblemau gyda danfon tanwydd i gwsmeriaid.



4 Materion Staffio

4.1 Nid oes unrhyw swyddi gwag ym Mhwllheli ar hyn o bryd. Cyfanswm y staff yw 11 
gan gynnwys un swyddog diogelwch dros nos o "Draig Security".

4.2 Bydd swydd dymhorol gweinydd tanwydd y cei yn dod i ben ar ddiwedd mis Hydref 
ac adolygir yr angen am y swydd cyn i dymor 2019 ddechrau.

5 Materion Ariannol

5.1 Darparwyd adroddiad ariannol hyd at ddiwedd mis Medi 2018 yn Atodiad 1.

5.2 Mae’r adroddiad yn cynnig crynodeb o ffigurau gwariant ag incwm hyd ar 31 Awst 
2018, ac amcangyfrif hyd ar 31 Mawrth 2019. Mae’r amcangyfrif incwm diwedd y 
flwyddyn o £1,268,714 o’i gymharu a chyllideb (targed) o £1,351,780 gan arwain at 
orwariant net o £77,013. Wrth gwrs, o gofio fod y gyllideb yn seiliedig ar warged 
incwm o £542,720, byddai incwm net yr HAfan ar gyfer 2018/9 tua £465,707.

6 Ffïoedd a Thaliadau 2018/19

6.1 O ran ffïoedd a thaliadau arfaethedig ar gyfer Hafan Pwllheli a'r Harbwr Allanol yn 
2019/20, bwriad y Gwasanaeth yw addasu'r ffïoedd yn unol â chyfradd chwyddiant. 
Ar hyn o bryd, nid yw'r Gwasanaeth wedi derbyn cadarnhad o'r cyfraddau y dylai 
eu rhoi ar waith. 

7 Ystadegau Blynyddol yr Harbwr/Hafan 

7.1 Mae manylion ystadegau'r Hafan a'r Harbwr ar gyfer 2018 wedi'u cynnwys yn 
Atodiad 2.

7.2 Mae nifer deiliaid yr angorfeydd blynyddol sy'n talu am angori yn 2018 wedi 
gostwng ychydig, o 305 i 292. Rhagwelwn y bydd nifer y cychod sydd wedi'u 
dosbarthu fel cychod ymweld yr un fath â 2017 a gallai gynyddu ychydig wrth i ni 
gasglu'r ystadegau ar gyfer y flwyddyn gyfan ar ddiwedd mis Mawrth 2019.

7.3 Mae angorfeydd yr harbwr wedi gostwng o 60 yn 2017 i 55 yn 2018.

7.4 Daeth gwiriad ar hap ar nifer y cychod ym marina'r Hafan ar 12 Medi i'r casgliad mai 
357 oedd nifer y cychod (cymysgedd o gychod preswyl ac ymweld); mae hyn 
gyfystyr ag 85% o'r capasiti ar y pryd.

7.5 Mae gwerthiant tanwydd yn gyson gyda 2017, gyda dim ond ychydig o ostyngiad 
mewn gwerthiant disel ond ychydig o gynnydd mewn gwerthiant petrol.

8 Digwyddiadau



8.1 Eto eleni, cafod nifer o ddigwyddiadau cenedlaethol a rhyngwladol eu denu i 
Bwllheli. Cafodd y digwyddiadau eu senu a’u cynnal gan Plas Heli Cyf. 

9. Argymhelliad

9.1 I nodi a derbyn cynnwys yr adroddiad


