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H 1 Materion Mordwyo

1.1 Mae llwybr y brif sianel fordwyo i harbwr Aberdyfi yn parhau i newid mymryn.   Mae'r 
prif fanc tywod wrth ddynesu at yr aber wedi gostwng yn ei faint ar linell rhwng y Bwi 
'Allanol' a'r cymhorthydd mordwyo starbord, Bwi Rhif 5.   Er ei bod yn dal yn fas ar 
lanw isel, mae digon o ddŵr ar ôl i unrhyw gwch gyda dyfnder o ddwy fetr neu lai i 
fynd drwy'r sianel fordwyo dair awr bob ochr i benllanw. 

1.2 Mae'r Gwasanaeth yn parhau i fonitro llwybr y sianel fordwyo i Aberdyfi a bydd yn 
gosod cymhorthion mordwyo mewn lleoliadau addas i hwyluso teithio'n ddiogel i 
mewn i'r harbwr. 

1.3 Ar hyn o bryd, mae dau Hysbysiad Lleol i Forwyr yn weithredol yn Harbwr Aberdyfi. 

1.4 Hysbysiad i Forwyr rhif 8/19,  ar hyn o bryd nid yw cymhorthydd mordwyo starbord 
Bwi Bar Rhif 1 ar ei safle priodol. Cafodd y bwi ei niweidio'n andwyol yn ystod tywydd 
garw ac o ganlyniad nid oedd modd ei ddefnyddio.   Prynwyd bwi yn ei le ac rydym yn 
disgwyl ei dderbyn yn fuan.   

1.5 Hysbysiad Lleol i Forwyr 9/19.  Tafod y De Rhif 3 - Nid yw'r cymhorthydd mordwyo 
starbord ar ei safle priodol ar hyn o bryd, ac mae'n disgwyl i gael ei ail-leoli.

1.6 Mae'r Gwasanaeth yn hysbysu y bydd yr holl farciau mordwyo yn eu lle ac yn hollol 
weithredol cyn gynted â bo hynny'n ymarferol bosib, yn dibynnu ar ymrwymiadau'r 
contractwr mordwyo ynghyd â'r tywydd presennol ac amodau'r llanw. 

1.7 Atgoffir morwyr o'r angen i gysylltu gyda swyddfa'r harbwr cyn dynesu at yr harbwr i 
gael y wybodaeth fordwyo ddiweddaraf.   Bydd newidiadau i unrhyw gymhorthion 
mordwyo yn cael eu cylchredeg drwy Hysbysiad Lleol i Forwyr.

H 2 Materion Gweithredol

2.1 Mae gwaith pysgota masnachol wedi bod yn mynd rhagddo drwy'r haf a bydd yn 
parhau tan ddiwedd y tymor pan fydd y cyfarpar pysgota yn dechrau dod i'r lan.   Bydd 
y gwasanaeth yn parhau i weithio gyda gweithredwyr sy'n ymwneud â'r diwydiant 
pysgota lleol i sicrhau eu bod yn gweithredu'n ddiogel yn yr harbwr ac o'i amgylch, yn 
cynnwys cadw offer pysgota a pharcio cerbydau masnachol ym mlaen yr harbwr.  

2.2 Mae Ymddiriedolaeth yr Outward Bound a Chlwb Hwylio Dyfi wedi cynnal rhaglenni 
prysur dros yr haf yn ardal yr harbwr.    

2.3 Bu'n dymor cyffredin i fad achub Aberdyfi, gyda'r bad ond yn cael ei lawnsio i achub 
morwyr a phobl oedd angen cymorth ar y dŵr, ynghyd â gweithgareddau hyfforddi. 



2.4 Gwelodd y Gwasanaeth gynnydd yn nifer y carcasau anifeiliaid a olchwyd ar y 
blaendraeth a olygodd mwy o waith ymatebol i adfer a gwaredu'r anifeiliaid dan sylw.   
Os ydych yn gweld unrhyw gyrff anifeiliaid gofynnir i chi roi gwybod i'r gwasanaeth cyn 
gynted â phosib.  

H 3 Cynnal a Chadw

3.1 Yn ystod dechrau'r tymor bu'n rhaid ymgymryd â gwaith atgyweirio strwythurol ar 
gwch yr harbwr ar gost o £3500 i'r gwasanaeth.   O ganlyniad, nid yw'r cwch yn cael 
ei ddefnyddio dros dro gan y Gwasanaeth.  Mae'r Gwasanaeth yn ddiolchgar am y 
gefnogaeth a dderbyniwyd gan Ymddiriedolaeth Outward Bound Aberdyfi a Chlwb 
Hwylio Dyfi am y cymorth a gafwyd ganddynt tra roedd y cwch allan o'r dŵr. 

3.2 Mae cwch yr Harbwr hefyd wedi cael dau beiriant Honda newydd ar gost 
ychwanegol i'r gwasanaeth o £8968.  

3.3 Bydd yr Harbwrfeistr yn cyflwyno'r rhaglen waith cynnal a chadw sydd i'w chwblhau 
yn harbwr Aberdyfi yn ystod y cyfnod mis Tachwedd 2019 - mis Mawrth 2020.  
Gwerthfawrogwn adborth gan aelodau'r Pwyllgor ynghylch unrhyw waith arall fydd 
angen ei ystyried a'i gynnwys yn y rhaglen waith.

H 4 Materion Eraill

4.1 Llwybr Pren y Clwb Golff  Yn ystod dechrau'r tymor fe dynnodd Clwb Golff Aberdyfi 
mwyafrif y llwybr pren o'r safle, gan adael dim ond rhan fechan ar ôl ym mhen 
gorllewinol y twyni tywod. Ar hyn o bryd, mae ysgolion tywod pren a ddarparwyd 
gan y Gwasanaeth yn parhau yn eu lle i roi mynediad ar draws y twyni i'r traeth tu 
hwnt. 

4.2 Pont Bryn Llestair  Mae'r sefyllfa gyda'r bont dros y rheilffordd i Fryn Llestair yn 
parhau fel yr oedd pan adroddwyd ar hyn ddiwethaf.  

4.3  Lloc y Pysgotwyr Erbyn hyn codwyd ffens 2m o amgylch lloc y pysgotwyr am gost 
i'r Gwasanaeth o £8500.00 i sicrhau diogelwch y safle ac i atal taflu gwastraff 
anghyfreithlon.   Wedi hynny, rydym wedi bod yn tacluso'r ardal a bydd y gwaith 
yma'n parhau dros y gaeaf.   Trosglwyddwyd yr offer pysgota o ochr cei'r harbwr i'r 
safle i'w gadw a rhagwelir y bydd mwy o offer pysgota yn cael ei drosglwyddo fel y 
daw hi'n aeaf. 

4.4       Parcio Cerbydau ar Ochr y Cei  Mae'r Gwasanaeth yn parhau yn ymrwymedig i 
wella diogelwch cerddwyr ar y cei drwy gyfyngu mynediad i gerbydau yn y lleoliad 
hwnnw.  Mae'r Prif Swyddog Morwrol mewn cysylltiad â'r unigolion hynny sy'n â 
chynhwysyddion ar dir ym mherchnogaeth Awdurdod yr Harbwr, ble y gobeithir 
darparu man parcio bach i gerbydau gan wneud i ffwrdd â'r angen i barcio ar ochr y 
cei.                   

4.5 Eiddo. Wedi ystyriaeth fanwl a thrafodaeth daethpwyd i'r casgliad mai'r lleoliad 
gorau i Swyddfa'r Harbwr yw ei lleoliad presennol.   Mae lleoliad y swyddfa, ger y 
prif lithrfa gyhoeddus yn fan canolog i'r rhai sy'n defnyddio'r lithrfa a dyma'r lleoliad 
sydd orau gan ymwelwyr gyda ymholiadau am faterion yr harbwr. 



Hysbyswyd gwasanaeth eiddo Cyngor Gwynedd am y penderfyniad a bydd yn 
cymryd camu priodol i sicrhau bod tenantiaid posib yn ymwybodol o'r cyfleoedd a all 
godi yng Nghanolfan Dyfi yn fuan, fuan iawn.

Mae'r gwasanaeth wedi gwneud ymholiadau gyda Ymgynghoriaeth Gwynedd (YGC) 
am unrhyw newidiadau posib y gellid eu gwneud i swyddfa bresennol yr harbwr i 
gydymffurfio gyda gofynion lles staff a iechyd a diogelwch. 

4.6 Digwyddiadau

           Roedd y digwyddiadau isod ymysg y rhai a gynhaliwyd yn Harbwr Aberdyfi yn 2019

o Dyfifest
o Diwrnod ar y Cei 
o Gŵyl 'Pawennau' Aberdyfi
o Nofio Aberdyfi
o Digwyddiad Elusennol - 'Watercraft Blackrock Blast'  


