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H 1 Materion Mordwyo

           Mae'r cymhorthion mordwyo ger y ddynesfa i Harbwr Porthmadog wedi bod yn destun 
gwaith cynnal a chadw parhaus, gyda gwaith pellach i'w gwblhau eto. 

1.1 Yn amodol ar gymeradwyaeth Trinity House, bydd cymhorthion mordwyo bwi rhif 1 a 
rhif 3 Starboard yn cael eu comisiynu i'r gwasanaeth i gynorthwyo morwyr wrth 
groesi'r bar tywod wrth y fynedfa i sianel Porthmadog.  

1.2 Yn unol â hynny, gwneir diwygiadau i safleoedd cymhorthion mordwyo bwi Rhif 2 a 
Rhif 4 y porthladd i alinio gyda'r marciau llaw Starboard newydd a gomisiynwyd yn 
dilyn cymeradwyaeth.

1.3 Atgoffir morwyr o'r angen i fordwyo'r sianel 1.5 awr naill ochr i'r penllanw wrth 
fordwyo cwch gyda dyfnder mwy nag 1.5 metr. Atgoffir morwyr hefyd y dylid cysylltu 
â swyddfa'r harbwr cyn cyrraedd er mwyn derbyn y wybodaeth fordwyo ddiweddaraf.  
Bydd newidiadau i unrhyw gymhorthion mordwyo yn cael eu cylchredeg drwy 
Rybudd Lleol i Forwyr.

1.4      Fel y soniwyd eisoes, mae'r Gwasanaeth yn edrych i brynu Marc Dŵr Diogel  newydd 
i'w osod yn lle'r bwi sydd yna ar hyn o bryd. Mae bwi a wneuthurwyd gan gwmni o'r 
enw Sealite wedi cael ei adnabod fel un addas, ar gost o £4,100 ar ben costau danfon. 
Gobeithir ymhellach y bydd y bwi Cymhorthydd Mordwyo Starboard Rhif 17 yn cael ei 
newid am fwi sy'n debyg o ran maint a natur i'r rheini sydd yn y sianel ger Borth-y-gest.

1.5       Ar hyn o bryd, mae dau Rybudd Lleol i Forwyr yn weithredol yn Harbwr Porthmadog.

1.5.1   Rhybudd i Forwyr rhif 21/18 - Nid yw bwi cymhorthydd mordwyo Rhif 6 ar ei safle 
priodol ar hyn o bryd, ac mae'n disgwyl cael ei leoli. 

1.5.2   Rhybudd i Forwyr rhif 22/18 - Nid yw bwi cymhorthydd mordwyo Rhif 2 ar ei safle 
priodol, ac mae'n disgwyl cael ei leoli.

1.6      Mae'r Gwasanaeth yn cynghori y bydd pob arwydd mordwyo yn ei leoliad ac yn llwyr 
weithredol mor fuan ag y bo'n ymarferol bosib, yn dibynnu ar ymrwymiadau staffio 
ynghyd â chyflwr y tywydd a'r llanw.

 
            
           



  
H 2      Materion Gweithredol

2.1 Drwy gydol cyfnod y gaeaf, mae symudiadau cychod yn nynesfeydd yr harbwr a'r 
sianel wedi bod yn gyfyngedig.  Rhagwelir y bydd y cychod hynny sydd ar y lan yn yr 
iard gychod yn cael eu dychwelyd yn raddol i'r dŵr wrth i gyfnod y Pasg gyrraedd. Yn 
ôl nifer yr ymholiadau a wnaed yn swyddfa'r harbwr dros gyfnod y gaeaf o ran 
argaeledd angorfeydd, mae'r gwasanaeth yn gobeithio cael tymor prysur. 

2.2 Mae cynlluniau i ymestyn strwythur cyfredol y pontŵn yn yr harbwr yn mynd yn eu 
blaen yn dilyn cymeradwyaeth, a gobeithir derbyn diweddariad yn y cyfarfod gan 
gynrychiolydd diddordebau Hamdden.

H 3 Cynnal a Chadw

3.1 Gwneir gwaith cynnal a chadw ar yr angorfeydd yn dilyn archwiliad tanddwr er mwyn 
galluogi i'r contractwr angorfeydd newid unrhyw offer sydd wedi gwisgo.  Rhagwelir 
y bydd y gwaith hwn yn cael ei gwblhau cyn cyfnod y Pasg.  Hyd yma, nid yw'r 
gwasanaeth wedi derbyn pris i gynnal y gwaith archwilio.

3.2 Mae rhan newydd o ffens fetel â mynedfa giât gysylltiol wedi cael eu gosod rhwng 
swyddfa'r harbwr a chefn y Ganolfan, gyda gwaith tarmacio i'w gwblhau o gwmpas 
gwaelod y polion newydd. Mae Gweinyddwyr y Ganolfan yn ymwybodol o'r 
datblygiadau.

3.3 Mae meinciau o gwmpas amgylchedd yr harbwr wedi cael eu hadnewyddu, gyda 
gwaith pellach i'w gwblhau. Mae'r gwasanaeth dal yn derbyn ceisiadau i osod 
meinciau o gwmpas yr harbwr, gyda llefydd cyfyngedig ar gael yn unig.

3.4 Yn ystod tywydd garw, mae'r harbwrfeistr wedi gallu cynnal gweithdrefnau 
gweinyddol gan gynnwys prosesau asesiad risg o beryglon a adnabuwyd o gwmpas 
amgylchedd yr harbwr.

H 4 Materion Eraill

4.1 Borth-y-gest. Mae’r gwaith ar wal y morglawdd wedi’i gwblhau. Mae plinthiau 
concrit wedi cael eu gosod o gwmpas blaen y maes parcio sy’n edrych tuag at y 
bae, i dderbyn meinciau sydd heb gael eu gosod eto. Gobeithir cwblhau'r gwaith 
hwn cyn diwedd mis Mawrth.

4.1.1 Gobeithir gosod silffoedd dingi sy'n edrych dros y maes parcio ym Morth-y-gest 
mewn ymdrech i dacluso'r ardal lastwellog lle mae nifer o gychod yn cael eu cadw 
ar hyn o bryd. Rhoddir rhybuddion perthnasol ar gychod yn yr ardal honno. Yn ystod 
y broses hon, bydd cychod nad ydynt yn addas i'r môr a threlars rhydlyd yn cael eu 
symud oddi yno. Mae'r Gwasanaeth yn ymwybodol y bydd mesur o'r fath yn 
amhoblogaidd gyda nifer o breswylwyr



4.3 Arwyddion diogelwch RNLI. Mae proflenni arwyddion diogelwch RNLI, sydd i'w 
gosod yn ardal Morfa Bychan, wedi cael eu derbyn a'u gwirio. Disgwylir i'r arwyddion 
fod yn eu lle cyn diwedd cyfnod y Pasg.

4.4 Mae'r Gwasanaeth wedi derbyn budd cyfranogwyr sy'n rhan o raglen Gwobr Dug 
Caeredin, sydd wedi cynorthwyo staff yr harbwr i lanhau amgylchedd yr harbwr ym 
Mhorthmadog, ac ar bromenâd Cricieth hefyd, dros gyfnod y gaeaf.  Mae'n galonogol 
gweld y fath weithgareddau’n cael eu cynnal yn y gymuned. Mae nifer o ddigwyddiadau 
glanhau traethau wedi digwydd yn yr ardal dros gyfnod y gaeaf hefyd, a chefnogwyd y 
digwyddiadau hynny gan offer wedi'i ddarparu gan y Gwasanaeth.  Mae’r Gwasanaeth 
yn ddiolchgar i bob unigolyn sy'n cyfranogi yn y fath weithgarwch

H5 Digwyddiadau

5.1 Mae'r Gwasanaeth wedi cael ei hysbysu o ddigwyddiad 'Gwledd Symudol' y 
bwriedrir ei chynnal yn  Harbwr Porthmadog ar 13 Gorffennaf 2019.  

5.2 Rhagwelir y bydd y gwasanaeth yn derbyn hysbysiadau pellach o fewn y mis 
nesaf ynghylch digwyddiadau neu weithgareddau arfaethedig eraill o fewn 
amgylchedd yr harbwr, yn benodol y rheini a gynhelir yn flynyddol fel arfer. 

 


