
CYFARFOD Pwyllgor Ymgynghorol Harbwr Aberdyfi.  

DYDDIAD 2 Mawrth 2021 

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 

Aberdyfi. 

 

1.2 Diben yr adroddiad hwn yw rhoi diweddariad byr i'r Pwyllgor ar faterion yr harbwr am y flwyddyn yn 

diweddu Mawrth 2021, er mwyn cael adborth gan yr aelodau ar faterion diogelwch a materion 

gweithredol yr Harbwr.   Mae'n drueni y bu'n rhaid canslo cyfarfodydd mis Mawrth a Hydref 2020, 

o ganlyniad i bandemig y Coronafeirws.    

 

2. Angorfeydd Aberdyfi a Chofrestru Cychod 

 

2.1       Yn 2020/21 roedd ffigyrau ar gyfer 'angorfeydd' yn yr Harbwr fel a ganlyn:- 

 

2.2 Bu 47 o gychod ar angorfeydd blynyddol yn 2020, o'i gymharu â 68 yn 2019.  Mae'r ffigwr wedi ei 

effeithio yn arw gan effaith pandemig Coronafeirws a'r cyfyngiadau cysylltiedig a osodwyd ar 

unigolion gan Lywodraeth Cymru.   Penderfynodd llawer o berchnogion cychod i beidio defnyddio 

eu cychod yn 2020.  

 

2.3 Mae effaith pandemig Coronafeirws wedi effeithio ar bob harbwr ar draws Gwynedd. Yn gyffredinol, 

wrth gymharu holl Harbyrau Cyngor Gwynedd, bu gostyngiad yn nifer y cwsmeriaid yn ystod y 

flwyddyn ddiwethaf. 

 

2.4 Cofrestrwyd 831 o Gychod Pŵer yng Ngwynedd yn 2020, o'i gymharu â 894 yn 2019. Cofrestrwyd 

51 o gychod yn Harbwr Aberdyfi o gymharu â 41 yn 2019.    

 

2.5 Roedd 843 o gychod dŵr personol wedi'u cofrestru yng Ngwynedd yn 2020 o gymharu gyda 827 

yn 2019.  Mae'r cynnydd yma'n adlewyrchu poblogrwydd a thueddiad presennol yr unigolyn hynny 

sy'n dymuno mwynhau eu hunain ar y dŵr.  Mae busnesau lleol hefyd wedi dangos bod unigolion 

wedi bod yn prynu ganddynt yn hytrach na theithio dramor ar wyliau.   

 

2.6 Cofrestrwyd 30 o gychod dŵr personol yn Harbwr Aberdyfi o'i gymharu â 32 y flwyddyn flaenorol. 

 

2.7 Atodir copïau o'r holl ddata sy'n ymwneud â deiliadaeth a chofrestru.  

3.       Cod Diogelwch Morol Porthladdoedd  

3.1.1   Mae Cod Diogelwch Morol Porthladdoedd (PMSC) yn amlinellu'r safon genedlaethol 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.  Mae'n angenrheidiol i'r Gwasanaeth dderbyn 



sylwadau a barn Aelodau'r Pwyllgor Ymgynghorol ar ba mor addas yw'r Cod Diogelwch Morol ac i 

dderbyn sylwadau'n rheolaidd ar ei gynnwys, iddo gael ei adolygu'n berthnasol i weithgarwch yr 

harbwr, cymorthyddion mordrwyo, addasrwydd is-ddeddfau, materion diogelwch a gwaith dydd-i-

ddydd cyffredinol yn Harbwr Aberdyfi. 

3.1.2  Yn dilyn archwiliad trylwyr o God Diogelwch Morol Porthladdoedd Gwynedd a'r system rheoli 

diogelwch gysylltiedig gan archwilwyr yr Asiantaeth Morwrol a Gwylwyr y Glannau y llynedd, mae'r 

Gwasanaeth yn bwriadu anfon llythyr cydymffurfio gyda'r cod at yr Asiantaeth Forwrol a Gwylwyr y 

Glannau.   Cwblheir hyn ar ôl cynnal yr archwiliad allanol blynyddol o'r system rheoli diogelwch.  

4.        Materion Staffio. 

4.1       Mae staff yr harbwr wedi parhau i weithio o swyddfa'r harbwr drwy gydol pandemig y Coronafeirws 

i sicrhau diogelwch yr harbwr.   Mae cownter y cyhoedd yn y swyddfa wedi'i addasu ac fe osodwyd 

arwyddion o amgylch yr harbwr i helpu gyda chydymffurfio â Rheoliadau Coronafeirws Llywodraeth 

Cymru ac i sicrhau bod staff yn aros yn ddiogel yn yr amgylchedd gwaith.  

4.2        Mae'r harbwrfeistr cynorthwyol llawn amser, Mr Oliver Simmons, wedi parhau i helpu'r harbwrfeistr 

gyda'i ddyletswyddau dyddiol gan weithio o'r harbwr.   Mae Mr Simmons ar raglen hyfforddi wedi 

ei rhaglennu dan law yr Harbwrfeistr a'r Uwch Swyddog Harbwr.   

4.3   Bwriedir cyflogi dau Swyddog Traeth tymhorol ar draeth Aberdyfi yn ystod y tymor a ddaw.   Bydd 

eu gwaith hefyd yn golygu helpu staff yr harbwr ac i’r gwrthwyneb. 

5.        Materion Ariannol.  

5.1      Trafodir crynodeb bras o gyllidebau'r harbwr a'r sefyllfa ariannol gyfredol yn y cyfarfod. Mae 

pandemig y Coronafeirws wedi cael effaith fawr ar yr incwm gafwyd o'r harbwr.   Yn unol â 

chyfarwyddiadau Cabinet Cyngor Gwynedd, bu gostyngiad yn y ffi angorfeydd i ddeiliaid 

angorfeydd am y tymor 2020-2021.   

5.2       Yn ystod y cyfnod yma, bu'n rhaid ymrwymo adnoddau ariannol ar gyfer yr isod;  

     Cynnal a Chadw Cymhorthion Mordwyo a Goleufeydd 

     Archwilio a chynnal a chadw angorfeydd y Cyngor  

     Cynnal a chadw a gweithredu cwch patrôl yr Harbwr  

     Cynnal a chadw'r tiroedd a'r celfi stryd 

     Offer a chyfarpar gan gynnwys offer diogelwch 

5.3    Ffioedd a Thaliadau 2021/22. 

Mae'r Gwasanaeth ar hyn o bryd yn aros am gadarnhad o ran y ffioedd a'r taliadau i Harbwr 

Aberdyfi, ynghyd â ffioedd lansio i Gychod Pŵer a Chychod Dŵr Personol am y tymor 2021/22.   

Rhagwelir y bydd ffioedd yr harbwr yn codi yn ôl chwyddiant o 2%, a bydd y ffioedd lansio a 

chofrestru yn parhau fel y maent.   

 

 6.     Adroddiad yr Harbwrfeistr. Mae Harbwrfeistr Aberdyfi wedi darparu crynodeb byr o'r materion 

Mordwyo a Gweithredol a wnaed ac a brofwyd yn y cyfnod rhwng Hydref 2019 a Mawrth 2021, gan 

gynnwys materion cynnal a chadw.   Mae copi o'i adroddiad wedi'i atodi. 


