
CYFARFOD Pwyllgor Ymgynghorol Harbwr Porthmadog
DYDDIAD 11 Mawrth 2020  
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 byr i'r Pwyllgor ar faterion yr harbwr am y cyfnod 
rhwng mis Hydref 2019 a Mawrth 2020, er mwyn cael adborth gan yr aelodau ar faterion diogelwch 
a gweithredol yr Harbwr. 

1.3 Mae Pwyllgor Harbwr Porthmadog yn Bwyllgor Harbwr statudol, a sefydlwyd yn unol ag Adran 6(2) 
(a-j) Gorchymyn Addasu Harbwr Porthmadog 1998.  Yn ôl y gorchymyn, mae pymtheg (15) aelod 
yn gwasanaethu ar Bwyllgor Ymgynghorol Harbwr Porthmadog.  Ceir rhestr gynhwysfawr o'r 
grwpiau a'r sefydliadau sy'n cael eu cynrychioli ar y pwyllgor Harbwr yng Ngorchymyn yr Harbwr.

2. Angorfeydd Porthmadog a Chofrestru Cychod

2.1 Yn unol â blynyddoedd blaenorol, bydd archwiliad tanddwr o'r angorfeydd yn yr harbwr yn cael ei 
gynnal dan oruchwyliaeth yr Harbwrfeistr. Hyd yma, mae nifer o ymholiadau eisoes wedi cyrraedd 
swyddfa'r harbwr ynglŷn ag angorfeydd yr harbwr a chofrestru cychod ar gyfer y flwyddyn sydd o'n 
blaenau.    

       
        

3.      Cod Diogelwch Morol Porthladdoedd 

3.1.1 Mae Cod Diogelwch Morol Porthladdoedd (PMSC) yn nodi'r safon genedlaethol, dan arweiniad y 
llywodraeth, ar gyfer pob agwedd o ddiogelwch morol porthladdoedd. Ei 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. 

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.    

3.1.2   Mae gan y Gwasanaeth God Diogelwch sydd wedi ei ddiwygio a'i ddiweddaru yn llawn ar gyfer 
Harbyrau Gwynedd, gan gynnwys harbwr Porthmadog, a gymeradwywyd gan yr Asiantaeth 
Forwrol a Gwarchodwyr y Glannau yn dilyn archwiliadau a gynhaliwyd y llynedd.

3.1.3 Fel mater o arfer safonol, bydd y Gwasanaeth yn parhau i adolygu ei God Diogelwch Morol 
Porthladdoedd. Dylai aelodau'r Pwyllgor Ymgynghorol gyflwyno unrhyw sylwadau a allai fod 
ganddynt ar ba mor addas yw'r Cod Diogelwch, ynghyd ag unrhyw sylwadau ynglŷn â threfniadau 
gwaith yr harbwr, er mwyn sicrhau bod y cod yn parhau yn berthnasol i weithgareddau'r harbwr 
lleol.

4.        Materion Staffio



          Mae'r Awdurdod Harbwr yn falch o gadarnhau bod ganddo bellach dri harbwrfeistr cynorthwyol, 
sydd wedi eu cyflogi'n llawn amser gan Gyngor Gwynedd, ac sydd yn gweithio ar draws harbyrau 
Porthmadog, Abermaw ac Aberdyfi. Yn wahanol i'r staff a benodir yn dymhorol, trwy ddilyn rhaglen 
hyfforddiant strwythuredig, bydd yr harbwrfeistri cynorthwyol sydd newydd eu penodi yn cynnig 
proffesiynoldeb uwch a gwell amodau gweithio, ac yn hwyluso cynllunio olyniaeth o fewn y 
Gwasanaeth.

5.        Materion Ariannol

5.1     Bydd crynodeb bras o gyllidebau'r harbwr a'r sefyllfa ariannol bresennol hyd at ddiwedd y flwyddyn 
ariannol yn cael ei rannu â'r Pwyllgor yn y cyfarfod.

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

 Cyflogi Cynorthwyydd Harbwr llawn amser  
  Cynnal a chadw cymorthyddion mordwyo a goleufeydd, gan gynnwys Bwi Fairway Porthmadog
  Cynnal a chadw cychod yr harbwr, gan gynnwys prynu offer ychwanegol ar gyfer y cwch patrôl 

Powercat er mwyn cydymffurfio â gofynion y Cod Ymarfer a galluogi'r cwch i gael ei ddefnyddio 
ar y môr 

          
       
  Cynnal a chadw'r tiroedd a'r celfi stryd

5.3    Ffioedd a Thaliadau 2020/21

Ar ddiwrnod y cyfarfod, bydd y Gwasanaeth yn darparu manylion ffioedd a thaliadau Harbwr 
Porthmadog ar gyfer y cyfnod rhwng Ebrill 2020 ac Ebrill 2021, ynghyd â'r ffioedd lansio ar gyfer 
cychod pŵer a chychod personol ar gyfer yr un cyfnod.

 6.   Adroddiad yr Harbwrfeistr. Bydd Harbwrfeistr Porthmadog yn darparu crynodeb o'r materion 
Mordwyo a Gweithredol a wnaed ac a brofwyd yn y cyfnod rhwng mis Hydref 2019 a mis Mawrth 
2020, gan gynnwys materion cynnal a chadw. Copi o'i adroddiad yw'r brif ddogfen.


