
CYFARFOD Pwyllgor Ymgynghorol Harbwr Aberdyfi 
DYDDIAD 12 Tachwedd 2015 
TEITL Diweddariad ar Faterion Rheolaethol yr Harbwr 
AWDUR Swyddog Morwrol a Pharciau Gwledig 

 
1. Cyflwyniad 

 
1.1 Prif swyddogaeth y Pwyllgor yw ystyried a chynghori ar faterion yn ymwneud â rheolaeth, 

diogelwch a datblygiad yr harbwr. 
 

1.2 Pwrpas yr adroddiad yma yw cyflwyno diweddariad cryno o’r cyfnod hyd at Hydref 2015 
 

2. Harbwr Aberdyfi 
 

2.1 Yn 2015/16 roedd ffigurau angorfeydd ar gyfer yr Harbwr fel a ganlyn; -  
 

- 77 o angorfeydd blynyddol. Cymharu gyda 75 yn 2014. Mae 45% o ddalwyr angorfa yn 
breswyl yng Ngwynedd gyda 55% yn breswyl tu allan i Wynedd. 

- 31% o’r cwsmeriaid blynyddol gyda chwch hwylio. 69% gyda chychod pŵer. 
- 6 cwch masnachol yn yr harbwr. Rhain fel a ganlyn - 3 Cwch Siarter Pysgota. 3 Cwch pysgota 

masnachol. 1 cwch masnachol - cynnal angorfeydd 
 

2.2 Ar y cyfan, gwelwyd cynnydd bychan mewn nifer cwsmeriaid dros y flwyddyn ddiwethaf. 
 

2.3 987 o Gychod Pŵer wedi cofrestru yng Ngwynedd yn 2015. Cymharu gydag 1001 yn 2014. 
Roedd 52 cwch wedi cofrestru yn harbwr Aberdyfi gyda 3 cwch wedi cofrestru ar lithrfa Tywyn.  

 
2.4 696 o Fadau Dŵr Personol wedi cofrestru yng Ngwynedd yn 2015. Cymharu gydag 693 yn 

2014. Roedd 23 Bad Dŵr Personol wedi cofrestru yn Aberdyfi gyda 1 Bad Dŵr Personol wedi 
cofrestru ar lithrfa Tywyn. 

 
3. Cod Diogelwch Morwrol 

 
3.1 Mae copi o’r Cod Diogelwch Morwrol eisoes wedi ei ddosbarthu ac mae ar gael ar safle we 

Cyngor Gwynedd 
 

3.2 Mae'r ddogfen yn cael ei adolygu yn rheolaidd ac fe werthfawrogir sylwadau ar ei chynnwys 
gan Aelodau o’r Pwyllgor. 

 
4. Mesuryddion Perfformiad 
 
4.1 Mae’r Gwasanaeth yn awyddus i ddatblygu Mesuryddion Perfformiad mewn perthynas â 

rheolaeth yr harbyrau. Gwahoddir syniadau neu awgrymiadau cychwynnol ar fesuryddion 
perfformiad gan aelodau’r Pwyllgor. 
 

4.2 Pwrpas mesuryddion o’r fath fyddai mesur a monitro deilliannau’r gwasanaeth a gynigir. Wrth 
lunio mesuryddion o’r fath, bydd angen sicrhau fod unrhyw wybodaeth neu ddata yn gyfredol; 
yn berthnasol; ac yn addas a chlir i’w craffu. 

 

5. Prif Faterion 
 

5.1 Mordwyo 
 

5.1.1 Cafwyd archwiliad gan Awdurdod Goleudai Tŷ’r Drindod ar y 15fed Medi 2015. Er bod 
adroddiad Tŷ’r Drindod yn tynnu sylw at nifer o ddiffygion yng nghyflwr y Cymhorthion 
Mordwyo nid oedd y manylion a oedd wedi eu cyflwyno gan y Cyngor i Tŷ’r Drindod wedi ei 
diweddaru. 

 



5.1.2 Mae rhaglen waith cynnal a chadw’r Cymhorthion Mordwyo wedi ei gwblhau a hyn yn unol a 
chaniatad a chyfarwyddwyd y pwyllgor Ymgynghorol. Fe fydd diweddariad o’r sefyllfa 
bresennol yn cael ei gyflwyno i’r Aelodau yn y cyfarfod. 

 

5.1.3 Nid oes unrhyw Rhybudd i Forwyr mewn grym yn harbwr Aberdyfi.  
 

5.2 Cynnal a chadw 
 
5.2.1 Cyflwynir trefniadau a rhaglen waith ar gyfer cynnal a chadw harbwr Aberdyfi yn y cyfarfod. 

 
5.2.2 Bydd yr Harbwr Feistr yn cyflwyno rhaglen waith cynnal a chadw a fu i’w gweithredu yn Harbwr 

Aberdyfi yn ystod y cyfnod Hydref - Rhagfyr ac yn rhoi amlinell o’r rhaglen waith a fu i’w 
gweithredu yn y cyfnod Ionawr – Mawrth 2016. Gofynnir am adborth aelodau’r Pwyllgor am 
unrhyw waith ychwanegol bydd angen ei ystyried.  

 
5.3 Materion Staff 
 
5.3.1 Mae cyfnod cyflogaeth Cymhorthydd Harbwr (tymhorol) Aberdyfi wedi dod i ben ers y 30eg 

Medi 2015. Er sicrhau cefnogaeth i’r gwasanaeth ar draws y sir mae cyfnod cyflogaeth 
Cymhorthion Harbwr Abermaw a Porthmadog wedi eu hymestyn hyd at ddiwedd mis Hydref 
2015. Fe fydd dau gymhorthydd harbwr yn rhan o’r tîm Morwrol er sicrhau bod yn bosibl 
ymateb i ddigwyddiadau a chwblhau rhaglen waith cynnal a chadw harbyrau Aberdyfi, 
Abermaw a Phorthmadog. 
 

5.4 Materion Eraill 
 

5.4.1 Diweddariad Wal y Cei a’r lanfa yn Aberdyfi 
5.4.2 Ardal y ‘Tir Comin’ 
5.4.3 Pontydd Llwybr Ynys Picnic 
5.4.4 Gwaredu cychod gweini pe na fod y cwch wedi ei gofrestru 
5.4.5 Ymgynghoriaeth Cenedlaethol - https://www.gov.uk/government/consultations/harbour-

closure-and-pilotage-function-removal-orders-draft-guidance 
 

6. Materion Ariannol 
 

6.1 Mae crynodeb o gyllidebau’r Harbwr wedi ei gynnwys yn yr atodiadau. 
 

6.2 Yn ystod y cyfnod, bu’n ofynnol i ymrwymo adnodd cyllid ar gyfer y canlynol: - 
 

 Cynnal a chadw Cymhorthion Mordwyo a Llusernau 

 Cynnal a chadw angorfeydd y Cyngor 

 Ymestyn cyfnod cyflogaeth staff 

 Cynnal a chadw/clirio tywod 
 

6.3 Mae’r cyllidebau yn cael eu monitro yn fisol ac mae Adolygiad Ail Chwarter yn cael ei gynnal yn 
ystod yr wythnosau cyntaf ym mis Hydref. 
 

7. Digwyddiadau 
 

7.1 Dros gyfnod 2015, trefnwyd nifer o ddigwyddiadau gan gynnwys 
 

 Gŵyl Bwyd Môr 

 Ysgol Traeth  

 RS300 Cenedlaethol RS Vario Cenedlaethol 

 Regatta Rhwyfo a Digwyddiad Caerdydd (Porthmadog) 
 

7.2 Bwriedir cynnwys rhestr digwyddiadau ar gyfer Haf 2016 yn y cyfarfod nesaf, ac fe ofynnir am 
unrhyw wybodaeth berthnasol a allwn ei gynnwys yn yr adroddiad. 

https://www.gov.uk/government/consultations/harbour-closure-and-pilotage-function-removal-orders-draft-guidance
https://www.gov.uk/government/consultations/harbour-closure-and-pilotage-function-removal-orders-draft-guidance

