
CYFARFOD Pwyllgor Ymgynghorol Harbwr Porthmadog
DYDDIAD 6 Mawrth 2019
TEITL Diweddariad ar Faterion Rheoli'r Harbwr
AWDUR Uwch Swyddog Harbyrau

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 Porthmadog.

1.2 Diben yr adroddiad hwn yw rhoi diweddariad bras i'r Pwyllgor ar faterion yr harbwr ar 
gyfer y cyfnod rhwng mis Hydref 2018 a mis Mawrth 2019, er mwyn derbyn adborth gan 
yr aelodau ar faterion diogelwch a materion gweithredol yr Harbwr. 

2. Angorfeydd Harbwr Porthmadog 

2.1      Fel yn y blynyddoedd diwethaf, rhagwelir y bydd archwiliad tanddwr o'r angorfeydd yn  
     yr harbwr yn cael ei gynnal cyn cyfnod y Pasg, yn amodol ar ymrwymiadau'r contractwr     
     angorfeydd a’r amodau tywydd ar y pryd.

3.        Cod Diogelwch Morol Porthladdoedd 

3.1. Mae Cod Diogelwch Morol Porthladdoedd (PMSC) yn amlinellu'r safon genedlaethol ar 
gyfer pob agwedd o ddiogelwch morol porthladdoedd. Y nod yw gwella diogelwch i bawb 
sy'n defnyddio neu'n gweithio yn amgylchedd y porthladdoedd morol. Mae'n berthnasol 
i bob Awdurdod Harbwr Statudol. 

3.2 Mae'r Cod yn nodweddu arfer dda a gydnabyddir gan amrediad eang o fudd-ddeiliaid 
yn y diwydiant ac mae Cyngor Gwynedd yn deall y gall peidio â chadw at arfer dda fod 
yn arwydd o awdurdod harbwr sy'n torri dyletswyddau cyfreithiol penodol. 

3.3 Mae'n angenrheidiol i'r Gwasanaeth dderbyn sylwadau a barn Aelodau'r Pwyllgor 
Ymgynghorol ar ba mor addas yw'r Cod Diogelwch Morol mewn perthynas â’r 
gweithgarwch yn harbwr Porthmadog, gan gynnwys y cymorthyddion mordwyo, 
addasrwydd is-ddeddfau, materion diogelwch a gwaith dydd-i-ddydd cyffredinol er mwyn 
adolygu’r System Rheoli Diogelwch Harbyrau sydd wedi’i chynnwys yn y Cod. 

3.4 Fel yr adroddwyd o'r blaen rhwng 19 a 21 Medi 2017, cynhaliwyd archwiliad manwl gan 
archwilwyr Asiantaeth Morwrol a Gwylwyr y Glannau ar y trefniadau diogelwch penodol 
a systemau Harbyrau Bwrdeistrefol Gwynedd er mwyn sicrhau cydymffurfiaeth â'r Cod 
Diogelwch Morol.  Fel dilyniant i'r adolygiad blaenorol, trefnwyd ail ymweliad â Gwynedd 
yn ystod y cyfnod 4-6ed o Fawrth 2019. Mae Capten Forkanul Quader o Arolygaeth 
Asiantaeth Forwrol a Gwarchodwyr y Glannau yn bwriadu bod yn bresennol yng 
nghyfarfod y Pwyllgor.



3.5      Mae argraffiad diwygiedig o'r Cod Diogelwch i Harbyrau Gwynedd gan gynnwys y 
gwelliannau a awgrymwyd gan Arolygwyr Asiantaeth Forwrol a Gwarchodwyr y Glannau 
wedi ei gwblhau. Cwblhawyd archwiliadau Iechyd a Diogelwch o bob harbwr gan 
gynnwys Harbwr Porthmadog yn ddiweddar ac mae archwiliad allanol o'r System Rheoli 
Diogelwch i harbyrau Gwynedd wedi ei drefnu i'w gwblhau erbyn diwedd mis Chwefror 
2019 gan yr Unigolyn Dynodedig sydd newydd ei benodi, Capten M. Forbes.

4.    Materion Staffio

4.1 Fel yr adroddwyd yn y cyfarfod blaenorol, mae'r gwasanaeth bellach mewn sefyllfa i 
gadarnhau bod swydd harbwrfeistr cynorthwyol llawn amser i'w chreu yn Harbwr 
Porthmadog, i helpu'r harbwrfeistr gyda'i ddyletswyddau a'i gyfrifoldebau. Bydd hefyd 
angen i ddeiliad y swydd weithio yn harbyrau Aberdyfi ac Abermaw pan a phryd fo 
angen. Gwahoddir ceisiadau gan ddarpar ymgeiswyr drwy'r cyfryngau ac wedi’r broses 
gyfweld, rydym yn gobeithio y bydd gennym ymgeisydd llwyddiannus fydd yn y swydd 
erbyn Pasg 2019.

5.        Materion Ariannol

5.1 Bydd crynodeb bras o gyllidebau'r harbyrau a'r sefyllfa ariannol bresennol hyd at 
ddiwedd y chwarter yn cael ei ddarparu yn y cyfarfod.

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

 Cynnal a chadw tiroedd a meinciau 
 Cynnal a chadw cwch patrolio'r harbwr
 Offer a chyfarpar er mwyn cynnal a chadw 

Ffioedd a Thaliadau 2019/20. Mae manylion ffioedd a thaliadau angorfeydd Harbwr 
Porthmadog am y cyfnod 2019/20 yn amgaeedig.   
Nid yw'r ffioedd lansio a chofrestru Cychod Pŵer a Badau Dŵr Personol wedi eu 
cadarnhau hyd yma, ond ni ddisgwylir iddynt fod yn sylweddol wahanol i'r flwyddyn 
flaenorol.  

6.0    Adroddiad yr Harbwrfeistr.  Bydd yr Harbwrfeistr ym Mhorthmadog yn rhoi crynodeb 
o'r materion Modrwyo a Gweithredol a godwyd yn ystod y cyfnod rhwng mis Mawrth a 
mis Hydref 2018 a Mawrth 2019, gan gynnwys materion cynnal a chadw. Mae copi o'i 
adroddiad wedi'i atodi.

            
            
           
 


