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H 1      Materion Mordwyo 

 

1.1 Yn dilyn yr arolygon a gynhaliwyd gan yr Harbwrfeistr o'r sianel fordwyo i'r harbwr,  fe 

ymgymerwyd â gwaith i leoli Cymhorthion Mordwyo (AtoN) Rhif 1, Rhif 2 a Rhif 3 yn 

nechrau Ebrill 2020.   Fe wnaeth y sianel droi yn sylweddol tua'r De ac fe hysbyswyd 

morwyr i ddilyn y bwiau yn ôl eu trefn.   
 

1.1.1 Fe wnaeth y sianel aros yn sefydlog am fwyafrif y tymor ac fe gafodd ei monitro yn 

barhaus gan y Gwasanaeth.   Tua diwedd y tymor fe wnaeth y banc canol symud tua'r 

gorllewin gan achosi'r sianel i sythu, ac yn ei dro arweiniodd hyn i fwiau Rhif 1 a Rhif 

2 symud o'u lle ac nid oedd modd adfer bwi Rhif 1.    

 

1.2     Bob blwyddyn, mae Tŷ'r Drindod, yr Awdurdod Goleudai Cyffredin, yn cynnal 

archwiliad annibynnol ar bresenoldeb a swyddogaeth y cymhorthyddion mordwyo a 

gofnodwyd yn Harbwr Aberdyfi.   Yn ychwanegol, bob dwy flynedd cynhelir archwiliad 

pellach gan Dŷ'r Drindod o'r cofnodion cynnal a chadw bwiau a'r asesiadau risg sy'n 

gysylltiedig gyda diogelwch Mordwyo yn yr harbwr.   Cwblhawyd yr archwiliadau yn 

ystod hydref 2020.  

 

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

 

1.3.1    Hysbysiad Lleol i Forwyr Rhif 18/20: Y Bwi Bar tymhorol:  Cymhorthydd Mordwyo Llaw 

Rhif 2 Port: Fl.R.5s.  Mae'r bwi cymhorthydd mordwyo tymhorol yma wedi ei dynnu.    

 

1.3.2  Hysbysiad Lleol i Forwyr  Rhif 19/20:  Bwi Bar, Cymhorthydd Mordwyo Rhif 1 

Starboard:  Fl.G.5s. Nid yw'r cymhorthydd mordwyo ar ei safle priodol. Mae’r golau 

wedi diffodd.  

 

1.4    Mae'r Gwasanaeth wedi bod mewn cysylltiad gyda chontractwr angorfeydd lleol i 

ymgymryd â'r holl waith angenrheidiol ar y cymhorthyddion mordwyo cyn gynted â bo 

hynny'n ymarferol fel bod y marciau mordwyo yn eu lle cyn dechrau tymor 2021.      

  

1.5       Dymuna'r Gwasanaeth bwysleisio pwysigrwydd cysylltu â swyddfa'r harbwrfeistr yn 

Aberdyfi i gael gwybodaeth gyfredol am ddiogelwch mordwyo.  

 

H 2 Materion Gweithredol 

 

2.1      Parhaodd y gwasanaeth yn weithredol drwy gydol cyfnod clo cyntaf y Coronafeirws 

gan sicrhau ein bod yn cadw at yr holl reoliadau.    Cafodd y Coronafeirws a 

chyfyngiadau cysylltiedig Llywodraeth Cymru, osodwyd ar fywydau unigolion i atal 

lledaeniad y feirws, effaith fawr ar weithrediad yr Harbwr yn ystod 2020.   O ganlyniad, 

bu'n rhaid i'r Awdurdod Harbwr gyflwyno Hysbysiadau Lleol i Forwyr i roi gwybod i 

ddefnyddwyr yr harbwr am y cyfyngiadau a osodwyd fel aeth amser rhagddo.   Er i ni 

gyflwyno'r Hysbysiadau, mae'r Gwasanaeth wedi cael llif o geisiadau gan unigolion yn 

holi pa weithgareddau y gellir ac na ellir eu hymgymryd yn yr harbwr.    



2.1.1   O fis Mehefin i Hydref 2020, blaenoriaeth y gwasanaeth oedd diogelwch dŵr ar y lan 

ac ar y dŵr.    Gyda'r cynnydd yn niferoedd yr ymwelwyr a gyda sawl lleoliad ar hyd 

yr arfordir yn cael eu hadnabod fel mannau mwy peryglus, bu'r uned forwrol yn 

gweithio'n agos gyda gwasanaethau lleol eraill a gwirfoddolwyr i ddarparu cyngor 

diogelwch gan ymateb i ddigwyddiadau pan roedd angen.   Dymuna'r Gwasanaeth 

ddiolch i'r gymuned leol am eu cymorth a'u gwyliadwriaeth.    

 

 2.1.2    Parhaodd y pysgota masnachol am ychydig ar ôl y cyfnod clo gyda'r perchnogion yn 

gwerthu eu dalfa yn lleol tan fo'r marchnadoedd yn ail-agor.  

 2.2       Disgwylir y bydd epidemig y Coronafeirws i raddau yn parhau i effeithio ar weithrediad 

yr harbwr am y tymor 2021 a ddaw.   Mae gwaith yn cael ymgymryd yn awr i baratoi ar 

gyfer codi'r cyfnod clo presennol  

H 3 Cynnal a Chadw   

   

3.1      Mae gwaith cynnal a chadw wedi ei gynnal ar ben gorllewinol yr harbwr i ddarparu 

rhwystr yn erbyn y lefel cynyddol y traeth yn yr ardal honno.   Mae contractwyr lleol 

a'r clwb golff wedi cynorthwyo i gael gwared o'r tywod sydd wedi ymgasglu yn yr 

ardal yma.       

3.2      Mae'r rheiliau pren ar ben llwyfan glanio glanfa'r harbwr wedi cael eu newid gyda 

ffens 'tube clamp' wedi'i galfaneiddio a chynnwys giât.   

3.3       Bydd gwaith yn parhau i dacluso a chynnal yr ardal storio dingis.  

3.4       Bydd hysbysfyrddau gwybodaeth yn cael eu gosod a'u diweddaru cyn y tymor.   

Bydd marcwyr atal badau yn cael eu hailwampio a'u gosod yn eu lle ar gyfer mis 

Mai.    

3.5  Mae cynnydd diweddar yn nifer y carcasau ar y blaendraeth wedi arwain i sawl 

diwrnod o waith ymatebol gan y Gwasanaeth.    Mae'r Gwasanaeth yn gofyn os 

ydych yn gweld unrhyw gyrff anifeiliaid i chi roi gwybod i'r gwasanaeth cyn gynted 

â phosib.   Adroddwyd i'r swyddfa bod dolffin cyffredin byw wedi'i olchi i'r lan yng 

nghanol mis Ionawr.   Yn anffodus, oherwydd iechyd gwael bu'n rhaid i filfeddyg 

lleol roi'r creadur i gysgu ar y safle.    

3.6  Oherwydd ein bod yn disgwyl cyfnod prysur dros yr haf, mae gwaith yn digwydd ar 

hyn o bryd i baratoi ar gyfer y tymor a ddaw gyda'r pwyslais ar ddiogelwch ar y lan 

ac ar y dŵr.  

           H 4 Materion Eraill 

 

4.1 Cynllun Gwella Wal Ochr y Cei:   Bydd y dogfennau contract o ran y gwaith 

peirianneg i adnewyddu wal y cei yn cael eu hail-gyflwyno ar gyfer tendro yn ystod 

diwedd mis Chwefror - ganol mis Mawrth. Fe wneir hyn gan wybod bod y deunydd 

a'r costau cysylltiedig eraill wedi cynyddu ers cyn i'r pandemig ddechrau.  Er bod yr 

oedi yn peri pryder, nid oedd hi'n bosib osgoi gwaith angenrheidiol pellach o'r fath.   

Cyflwynir rhagor o wybodaeth a diweddariad yn y cyfarfod.  

 



 

4.2 Bryn Llestair (Picnic Island) Mae'r gwaith ar ddyluniad y bont newydd yn mynd 

rhagddo.  Cynhaliwyd trafodaethau gyda Railtrack sydd wedi cyflwyno Trwydded 

ddrafft i'r Cyngor fydd yn galluogi i gontractwr a benodir weithio ar y prosiect i dynnu 

a gosod pont newydd.  Rydym wedi ymgynghori gyda Outward Bound Cymru ac 

maent yn rhan o'r gweithgor.     Mae'r arian ar gyfer y bont drwy gefnogaeth Cyngor 

Gwynedd ac Ymddiriedolaeth Outward Bound.  Mae cais FLAG yn aros i gael ei 

asesu a hyderir y bydd FLAG yn gallu ariannu'r prosiect yn rhannol.  

4.3   Canolfan Dyfi: Rhoddwyd cyfle i denantiaid gymryd tenantiaeth o'r swyddfeydd 

gwag yng Nghanolfan Dyfi.     

4.4      Ffensiau'r Harbwr: Mae gwaith wedi ei gynnal ar ben gorllewinol yr harbwr i 

ddarparu rhwystr yn erbyn lefel gynyddol y traeth.   Mae contractwyr lleol a'r clwb 

golff wedi cynorthwyo i gael gwared o'r tywod sydd wedi ymgasglu yn yr ardal yma.       

 

4.5       Parcio i Geir yn yr Harbwr: Mae gwaith wedi ei gynnal yn yr ardal storio, ar ben 
gorllewinol yr harbwr, i ddarparu lle parcio i gerbyd yr harbwr ac i weithredwyr 
masnachol.    Aed ati hefyd i ymdrin gyda a thacluso'r ardal ar gyfer cynhwysyddion 
chwaraeon dŵr / gwynt.   

             

H5 Digwyddiadau 

5.1  Mae'n drueni y bu'n rhaid canslo nifer o ddigwyddiadau a gynlluniawyd i'w cynnal yn 
harbwr Aberdyfi o ganlyniad i'r Coronafeirws.   Ni ragwelir y bydd unrhyw 
ddigwyddiad mawr yn cael ei gymeradwyo yn 2021.   

5.2  Ar gyfer yr holl ddigwyddiadau arfaethedig yn y dyfodol, hoffai'r Gwasanaeth atgoffa 
aelodau ei bod yn hanfodol cydymffurfio gyda'r Rheoliadau Coronafeirws sy'n bodoli 
ar y pryd a'r cyngor a gynhyrchwyd gan Lywodraeth Cymru gan gydgysylltu gyda 
Awdurdod yr Harbwr ar y cyfle cyntaf posib i gael caniatâd i gynnal y digwyddiad.              

5.3  Ar hyn o bryd, mae'r gwasanaeth wedi derbyn hysbysiad cynnar am ddigwyddiad 

'PWC Gwynedd Blackrock Blast' a bennwyd ar gyfer 19 Mehefin 2021 fydd yn 

ymweld ag Aberdyfi fel rhan o'r digwyddiad.   Bydd y trefnwyr yn monitro'r sefyllfa o 

ran y Coronafeirws fel yr aiff y flwyddyn rhagddi a bydd angen i drefnwyr 

digwyddiadau gydymffurfio'n llawn gyda chyfarwyddebau Llywodraeth Cymru o ran 

rheoli digwyddiadau.  

             

  

 

 


