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Cofnodion cyfarfod Pwyllgor Ymgynghorol Harbwr Abermaw a gynhaliwyd  
ar 15 Hydref 2015 yn Theatr y Ddraig, Abermaw  

 
YN BRESENNOL 
 

Y Cynghorwyr Eryl Jones-Williams, Gethin Glyn Williams (Cyngor Gwynedd), Cyng. Julian Kirham   
(Cyngor Cymuned Arthog), Cyng. R. Triggs (Cyngor Tref Abermaw), Cyng. Mark James (RNLI), Mr 
John Johnson (Cymdeithas Pysgodfeydd Môr Abermaw a Bae Ceredigion), Mrs Wendy Ponsford 
(Aelod o Glwb Hwylio Meirionnydd), Mr Martin Parouty (Grŵp Defnyddwyr Harbwr Abermaw), Mr 
Mike Ellis (Pwyllgor Ras y Tri Chopa).  

 
Swyddogion 
 
Mr Llŷr B. Jones - Uwch Reolwr – Economi a Chymuned  
Mr Arthur Jones - Uwch Swyddog Harbyrau  
Mr Glyn Jones   - Harbwr Feistr Abermaw  
Mrs Glynda O’Brien  - Swyddog Cefnogi Aelodau a Chraffu  
Mrs Mererid Watt  - Cyfieithydd 
 
Ymddiheuriadau: Y Cynghorwyr Louise Hughes, Mandy Williams-Davies (Aelod Cabinet - 
Economi), Cyng. Rob Williams (BRIG), Dr John Smith (Grŵp Mynediad Traphont Abermaw),  
Mr Barry Davies (Swyddog Morwrol a Pharciau Gwledig).     
 
 
1. ETHOL CADEIRYDD 
 
Penderfynwyd: Ail-ethol y Cynghorydd Gethin Glyn Williams yn Gadeirydd y Pwyllgor 
hwn am  y flwyddyn 2015/16. 

 
2. ETHOL IS-GADEIRYDD   
 
Penderfynwyd: Ail-ethol y Cynghorydd Eryl Jones-Williams yn Is-gadeirydd y Pwyllgor 
hwn am y flwyddyn 2015/16. 
 
3. CYHOEDDIADAU’R CADEIRYDD  
 
(a) Croesawyd yr aelodau isod i’r cyfarfod: 

 

 Cyng. R. Triggs ar ran Cyngor Tref Abermaw, fel eilydd i’r Cyng. Lark Davies  

 Cyng. Julian Kirkham ar ran Cyngor Cymuned Arthog  

 Mr Martin Parouty ar ran Grŵp Defnyddwyr Harbwr Abermaw.  
 
(b) Mynegwyd dymuniadau gorau’r Pwyllgor am adferiad iechyd buan i’r Cynghorydd Louise 

Hughes oedd wedi bod yn cwyno yn ddiweddar.   
 
4. DATGANIAD O GYSYLLTIAD PERSONOL 
 
Derbyniwyd datganiad o gysylltiad personol gan yr aelodau isod am y rhesymau a nodir:    
 

(i) Cyng. Julian Kirkham – yn perthyn i un o’r gweithredwyr fferi   
(ii) Cyng. Gethin Williams – yn aelod o’r Clwb Hwylio   
(iii) Cyng. R. Triggs – yn aelod o’r Clwb Hwylio    
(iv) Mr Mike Ellis – yn aelod o’r Clwb Hwylio   
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(v) Mr Martin Parouty – yn aelod o’r Clwb Hwylio ac yn weithredwr masnachol yn yr 
Harbwr  

(vi) Mr John Johnson – gweithredwr masnachol yn yr Harbwr. 
 

 
5. COFNODION 
 
Cyflwynwyd:  Cofnodion cyfarfod o Bwyllgor Ymgynghorol Harbwr Abermaw a gynhaliwyd 
ar 19 Mawrth 2015.  
 
Penderfynwyd: Derbyn a chymeradwyo’r cofnodion fel rhai cywir.    
 
 
5.1 MATERION YN CODI O’R COFNODION  
 
Eitem (F) (i) – Gaeafu Cychod  
 

(a) Adroddodd yr Harbwr Feistr fod trafodaethau wedi eu cynnal gyda’r Rheolwr Parcio a 
Diogelwch a chadarnhaodd y byddai rhan o’r maes parcio ar gael i aeafu hyd at 10 cwch 
(uchafswm hyd bob cwch yn 10m).  Roedd wedi gofyn am fond am swm o rhwng £300-
£500 fel blaen-dâl ar gyfer yr ardal yma.  Nodwyd fod angen cadw’r ardal yn lân a’i 
ffensio.  Roedd y contractwr lleol o’r farn fod hyn yn syniad da.  Er hynny, i’r trefniant fod 
yn bosib byddai angen i o leiaf 5 cwch i ddefnyddio’r ardal, o ystyried costau cyffredinol y 
gwaith ffensio o tua £800. Y farn oedd y byddai’r cyfleuster yn mantoli o ran y 
buddsoddiad i’r Gwasanaeth Morwrol yn ystod y flwyddyn gyntaf, ond y gobaith oedd yn 
byddai’n gwneud elw wedi hynny.      

(b) Mewn ymateb i ymholiad gan Aelod am lwybr archwilio i’r cyfleuster arfaethedig, 
rhoddwyd sicrwydd fod y Rheolwr Parcio a Diogelwch Ffyrdd wedi cynnal ymchwiliadau 
trylwyr gyda asesiadau risg llawn ac roedd yn fodlon nad oedd yr ardal yn cael ei 
defnyddio ac roedd yn hapus gyda’r trefniadau ac roedd e-byst ar gael i gadarnhau’r 
trafodaethau.  

(c) Pwysleisiodd yr Uwch Swyddog Harbyrau mai cyfleuter posib ydoedd ar hyn o bryd ac 
roedd angen rhagor o drafodaethau, ond roedd hi’n bwysig sylweddoli y byddai unrhyw 
gwch fyddai’n cael ei adael ar y maes parcio yn gyfrifoldeb cyfan gwbl i’r perchennog. 

(d)  Nododd yr Uwch Swyddog – Economi a Chymuned y byddai’n ddefnyddiol pe byddai’r 
cyfleuster ar gael erbyn Chwefror.  Cyn gynted ag y byddent yn gwybod faint oedd â 
diddordeb i ddefnyddio’r cyfleuster yna gellid dechrau ar y gwaith paratoi.  

 
Penderfynwyd: Derbyn a nodi’r uchod.  
 
Eitem 5 (ii) – Mynediad i Gadeiriau Olwyn ar y Promenâd 
 

(a) Nodwyd fod y mater uchod wedi ei godi gan y Cyng. Eryl Jones-Williams a dywedodd ei fod 
yn aelod o Grŵp Mynediad Meirionnydd ac roedd yn deall fod swydd y Swyddog Anabledd 
yng Nghyngor Gwynedd wedi diflannu a bod y dyletswyddau yn cael ei rhannu gan swyddog 
arall.  Y broblem gyda mynediad i gadeiriau olwyn ar y promenâd oedd mai dim ond mewn 
man penodol i gellid cael mynediad a gadael y prom. Holodd yr aelod a fedrai Grŵp 
Mynediad Meirionnydd gyflwyno cais unigol i Gronfa’r Loteri.   

(b) Yn ei ateb, dywedodd yr Uwch Reolwr – Economi a Chymuned i gael mynediad ychwanegol 
i’r Promenâd byddai’n golygu gwaith peirianyddol sylweddol.  Er hynny, pe byddai Grŵp 
Mynediad Meirionnydd yn cyflwyno cais am arian fe fyddai ef (neu’r Swyddog Adfywio) yn 
fwy na bodlon i drafod y ffordd ymlaen gyda’r Grŵp.    

(c) Awgrymwyd ymhellach, gan Gadeirydd y Pwyllgor, y byddai Cyngor y Dref hefyd efallai 
eisiau trafod y posibilrwydd o sefydlu Grŵp Mynediad Abermaw mewn ymgynghoriad gyda 
Grŵp Mynediad Meirionnydd i drafod y ffordd ymlaen gyda unrhyw geisiadau grant ac ati. 
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Penderfynwyd: (i) Bod y Cyng. Eryl Jones-Williams yn trafod y posibilrwydd o 
Grŵp Mynediad Meirionnydd yn cyflwyno cais i Gronfa’r Loteri ac wedi hynny gyda 
swyddogion Cyngor Gwynedd. 
 
   (ii) Bod aelodau’r Cyngor Tref oedd yn y cyfarfod yn codi’r mater 
yng ngyfarfod nesaf y Cyngor Tref am y posibilrwydd o sefydlu Grŵp Mynediad 
Abermaw.  

 
 
6. ADRODDIAD Y SWYDDOG MORWROL A PHARCIAU GWLEDIG 
 
Cyflwynwyd:   I aelodau yn ystod y cyfarfod, adroddiad ysgrifenedig gan y Swyddog Morwrol 
a Pharciau Gwledig ar weithgareddau yn Harbwr Abermaw.   
 
Darllenodd yr Uwch Swyddog Harbyrau yr adroddiad i’r aelodau a gwnaed cyfeiriad penodol i’r isod:   
 
(a) Cofrestru Cychod Pŵer  
 
Mewn ymateb i ymholiad gan Aelod am gofrestru’r holl gychod drwy drefniadau gwahanol, 
adroddwyd fod mwyafrif y cofrestriadau o safleoedd carafanau wedi eu cyfeirio at Swyddfa’r Harbwr 
Feistr ac roedd yr asesiadau risg yn cael eu cynnal gan yr Harbwr Fesitr a’u hadolygu gan y 
Swyddog Morwrol a Pharciau Gwledig a /neu Uwch Swyddog Harbyrau. Rhoddwyd sicrwydd fod 
popeth mewn llaw. 
 
Penderfynwyd: Derbyn a nodi’r uchod.  
 
(b) Mordwyo 
 
Adroddwyd fod gwaith yn mynd rhagddo gyda’r cymhorthion mordwyo ar ôl yr oedi pan roedd y 
contractwr lleol i ffwrdd.  Roedd dau fwi newydd yn y broses o gael eu prynu yn ogystal â 
goleuadau newydd, a sicrhawyd fod y Gwasanaeth Morwrol yn awyddus i gael y cymhorthion 
mordwyo i’r safon gorau gan eu bod yn flaenoriaeth o ran iechyd a diogelwch.  Dywedodd yr Uwch 
Swyddog Harbyrau ei fod yn gobeithio y byddai’r gwaith wedi ei gwblhau cyn pen y 2/3 wythnos 
nesaf.  Nodwyd ymhellach fod y bwi bar yn agored i ryferthwy’r tywydd ac roedd y Gwasanaeth 
Morwrol mewn trafodaethau gyda Hydrosphere i gael math addas.   
 
Gofynnodd cynrychiolydd Grŵp Defnyddwyr Harbwr Abermaw pam fod y cymhorthion mordwyo 
wedi eu hamwybyddu am gymaint o amser.  Atebodd yr Uwch Swyddog Harbyrau ers iddo fod yn ei 
swydd ym mis Chwefror nid oedd yn ymwybodol eu bod wedi eu diystyru.  Atgoffodd y Cadeirydd y 
Pwyllgor fod Grŵp Defnyddwyr yr Harbwr yng nghyfarfod diwethaf y Pwyllgor hwn wedi llongyfarch 
y Gwasanaeth Morwrol am safon y cymhorthion mordwyo.   
 
Dywedodd yr Uwch Reolwr – Economi a Chymuned nad oedd unrhyw ateb hawdd ynglŷn â 
esgeuluso’r cymhorthion mordwyo, ond roedd yna nifer o ffactorau cysylltiedig.  Roedd Tŷ’r Drindod 
yn archwilio holl gymhorthion mordwyo’r harbwr ac o ran Harbwr Abermaw roedd gwersi i’w dysgu 
a hyderir y bydd y rhain yn cael eu cywiro yn y dyfodol agos. 
 
O safbwynt y goleuadau ar y bwiau oedd mewn cyflwr gwael, ac yn arbennig dydd Sadwrn diwethaf 
(10.10.15), dywedodd yr Harbwr Feistr fod y cymhorthion mordwyo wedi dod i’r lan i’w trwsio a 
chyflwynwyd Rhybudd i Forwyr ynglŷn â hyn (dosbarthwyd copi o’r rhybudd er gwybodaeth yn ystod 
y cyfarfod).  O ran bwi’r sianel fordwyo, roedd y golau wedi cael ei godi i'r uchafswm ac roedd golau 
newydd wedi ei archebu i'r bwi bar a sicrhawyd y byddai'r goleuadau mordwyo yn gweithio cyn 
gynted â phosib.  
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Nodwyd ymhellach fod sianel gyda bwiau da yn arbennig o bwysig yn enwedig i annog mwy o bobl i 
ymweld â’r Harbwr. 
 
Derbyniodd yr Uwch Reolwr – Economi a Chymuned y sylwadau a wnaed ac erfyniwyd ar aelodau’r  
pwyllgor a defnyddwyr i gysylltu â’r Harbwr Feistr os oedd ganddynt unrhyw bryderon am y 
cymhorthion mordwyo.    
 
Penderfynwyd: Derbyn a nodi’r uchod.  
 
(c) Rhaglen Waith 

 
Rhestrodd yr Uwch Swyddog Harbyrau y gwaith oedd ar raglen waith Harbwr Abermaw yn ystod y 
tri mis nesaf, oedd yn cynnwys yr isod: 
 

 Tynnu bysedd y pontŵn  

 Archwilio a chynnal a chadw y rhan sy'n weddill o'r pontŵn 

 Ysgol y Glwyd 

 Cynnal a chadw ac ail-wampio’r bwiau  

 Glanhau’r lloc  

 Cynnal a chadw’r hysbysfyrddau  

 Cynnal a chadw meinciau  

 Glanhau ac atgyweirio clwyd y morglawdd  

 Cynnal a chadw’r ffensio ar wal yr harbwr  

 Cynnal a chadw’r promenâd  

 Cynnal a chadw rheslau’r dingis  
 
Cadarnhaodd yr Harbwr Feistr ei fod wedi ymgymryd â gwaith i risiau'r Fferi. 
 
Cafwyd y sylwadau isod gan yr aelodau: 
 

(i) Bydd y rhesel i’r dingis yn welliant mawr 
(ii) O ran y meinciau, nodwyd fod Cyngor Tref Abermaw yn berchen ar, ac yn gyfrifol am rai 

ohonynt ac y dylid sicrhau pwy oedd yn berchen ar beth.  
 

Penderfynwyd: Derbyn a nodi’r uchod. 
 

(d) Cyllidebau 
 
Cyflwynodd yr Uwch Swyddog Harbyrau daenlen o’r gyllideb a thywyswyd yr aelodau drwy’r 
wybodaeth a nodwyd fod tanwariant o £5,946.  I ateb ymholiad am ddibrisiant o £11,900, dywedodd 
yr Uwch Reolwr – Economi a Chymuned fod hyn yn ffurf o gyllideb gryno oedd yn cyfeirio at asedau 
ac adeiladau ar draws holl wasanaethau’r Cyngor ac nid oedd yn effeithio ar gyllideb Harbwr 
Abermaw. 
 
I ateb ymholiad o ran cyllideb o £3,000 ar lyfrau gweinyddol, cadarnhawyd fod hyn yn cyfeirio at y 
llyfrau log, llyfrau archebu ac ati ond byddai ymholiadau pellach yn cael eu gwneud gan yr Uwch 
Swyddog Harbyrau am hyn.  
 
Oherwydd y ffaith fod dwy daenlen ar wahân i'r gyllideb, gofynnwyd yn garedig mai dim ond un a 
gyflwynir yn y dyfodol i osgoi penbleth i’r aelodau.  
 
Penderfynwyd: (a) Derbyn taenlen y gyllideb yn amodol i wneud ymholiadau pellach  
i gyfeirnod 3250 – llyfrau gweinyddol. 
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   (b) Gofyn i’r Gwasanaeth Morwrol i gyflwyno un daenlen cyllideb yn 
y dyfodol er mwyn ei gwneud hi’n haws i aelodau gyfeirio ati.  
 
(e) Staff 
 
Cadarnhawyd y bydd Dafydd Rhun Thomas wedi ei leoli ym Mhorthmadog tan 31 Rhagfyr 2015 a 
bydd yn gweithio yn Abermaw, Aberdyfi a Hafan, Pwllheli, fel bo’r angen.   
 
O safbwynt bod Dafydd Rhun Thomas ar ddyletswydd yn Abermaw yn ystod dyddiau gwyliau 
blynyddol yr Harbwr Feistr, dywedodd yr Uwch Swyddog Harbyrau y byddai'r mater yma yn cael ei 
gyfeirio i'r Swyddog Morwrol a Pharciau Gwledig i wneud penderfyniad.  Cadarnhawyd ymhellach y 
byddai aelod o staff ar ddyletswydd o’r 1af Ebrill i Hydref yn yr harbwr. 
 
Penderfynwyd: Derbyn a nodi’r uchod.   
 
 
(f) Digwyddiadau 
 
Cyfeiriwyd ar y digwyddiadau oedd wedi eu trefnu yn ystod 2015 oedd yn cynnwys: 
 

 Ras y Tri Chopa 

 Digwyddiadau rhwyfo “Paddlesports” Abermaw 

 Digwyddiad “Motorcross” Abermaw 

 Digwyddiadau hyfforddi Clwb Hwylio Abermaw i hwylio dingis 
 
Gofynnwyd i’r aelodau os oeddent yn gwybod am unrhyw ddigwyddiadau iddynt adael i’r Uwch 
Swyddog Harbyrau neu Harbwr Feistr i wybod fel bod modd gwneud trefniadau paratoi o ran 
asesiadau risg, staff ac ati.    
 
Penderfynwyd: Derbyn a nodi’r uchod.  
 
 
(g) Cod Diogelwch yr Harbwr – Ymgynghoriad Cenedlaethol  
 
Adroddwyd fod dogfen yr Ymgynghoriad Cenedlaethol ar God Diogelwch yr Harbwr mewn ffurf 
drafft a chytunwyd i anfon copi pdf electronig i bob aelod (gofynnwyd i’r aelodau i ddarparu eu 
cyfeiriadau e-bost ar restr a ddosbarthwyd yn ystod y cyfarfod). 
 
Penderfynwyd: Bod yr Uwch Swyddog Harbyrau yn anfon copi o God Diogelwch yr 
Harbwr i bob aelod o'r Pwyllgor Ymgynghorol a ddarparodd gyfeiriad e-bost yn y cyfarfod.   
 
 
 
(h)     Darpariaeth Disel Coch 

 
Gofynnodd yr Uwch Swyddog Harbyrau am adborth gan gwsmeriaid os oeddent wedi profi unrhyw 
wahaniaeth yn ansawdd y disel coch a ddarparwyd.    
 
Awgrymwyd ymhellach y gallai’r Harbwr Feistr efallai anfon neges e-bost i’r holl gwsmeriaid i ofyn 
am eu barn. 
 
Penderfynwyd: Derbyn a nodi’r uchod.   
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Ffioedd 2016  
 
Nodwyd y byddai cynnydd o 1% yn y ffioedd a thaliadau am 2016/17.  
 
Yn ystod y drafodaeth ddilynol codwyd y materion a ganlyn: 
 

(a) Mewn ymateb i’r pryder oherwydd colli incwm i’r Harbyrau, dywedodd yr Uwch Reolwr – 
Economi a Chymuned fod yn rhaid i bob harbwr unigol fod yn gynaliadwy o ran incwm.  Er 
hynny, roedd yr aelodau yn ymwybodol o’r hinsawdd ariannol ac roedd y Gwasanaeth 
Morwrol yn ceisio annog ac adfer gweithgareddau ar hyd yr arfordir.  Yr unig harbwr oedd yn 
gwneud elw oedd Hafan, Pwllheli. 

(b) Roedd aelod o’r farn pe byddai’r Cyngor yn buddsoddi yn yr Harbwr byddai’n golygu newid 
enfawr i dref Abermaw ac roedd angen denu mwy o gychod i ymweld â’r Harbwr.   

(c) I ateb yr uchod, dywedodd yr Harbwr Feistr nad oedd y gwasanaeth yn troi unrhyw un i lawr 
o ran angorfeydd ac aeth ymlaen i esbonio’r drefn gyda chyflwyno angorfeydd oedd yn 
eiddo i’r Cyngor o’i gymharu ag angorfeydd mewn perchnogaeth breifat.  Er hynny, fel 
awdurdod roedd gweithdrefnau iechyd a diogelwch yr oedd yn rhaid glynu atynt a’u 
blaenoriaethu.  

(d) Gofynnwyd a fedrai’r Uwch Swyddog Harbyrau ymchwilio i’r posibilrwydd o lunio cynllun 
busnes i’w gyflwyno i Benaethiaid Adrannau am angorfeydd ychwanegol. 

(e) Yn ei ateb dywedodd yr Uwch Swyddog Harbyrau fod yr agwedd iechyd a diogelwch yn 
bwysig ac roedd o’r farn fod angen edrych ar y darlun ehangach yn hytrach na chynyddu’r 
angorfeydd, a denu mwy o bobl i ddigwyddiadau. 

(f) Pwysleisiwyd fod angen rhoi gwasanaeth blynyddol i angorfeydd yr harbwr.  Oherwydd 
anghysondebau rhwng angorfeydd oedd yn eiddo i’r Cyngor ac angorfeydd preifat, 
gofynnwyd i’r Harbwr Feistr lunio cynllun o bob angorfa yn yr Harbwr er mwyn gwella 
gweithdrefnau iechyd a diogelwch.  Aeth yr Uwch Swyddog Harbyrau ymlaen i ddweud ei 
fod ef mewn ymgynghoriad gyda’r Swyddog Morwrol a Pharciau Gwledig, yn y broses o 
edrych ar y prosesau o ran ‘caniatâd i osod’ ble na fedrai neb osod angorfa heb y gwaith 
papur angenrheidiol a chaniatâd yr Harbwr Feistr.  Roedd hefyd angen archwiliad blynyddol 
o’r angorfeydd i sicrhau eu bod yn cydymffurfio gyda'r agweddau iechyd a diogelwch ac 
roedd angen codi ymwybyddiaeth cwsmeriaid ynglŷn â pha ofynion oedd eu hangen. 
Gofynnodd y Cadeirydd fod adroddiad pellach ar hyn yn cael ei gyflwyno i gyfarfod nesaf y 
Pwyllgor Harbwr ym Mawrth 2016, ynghyd â rhestr o angorfeydd y Cyngor mewn harbyrau 
eraill yng Ngwynedd er cymhariaeth.   

(g) I ateb y cwestiwn ynglŷn â fyddai’r Gwasanaeth Harbwr yn cael symud cwch, dywedodd yr 
Harbwr Feistr y gellid symud cychod pe byddai’r gwaith papur priodol o ran archwiliadau, 
yswiriant ac ati heb eu cyflwyno.   

 
Penderfynwyd: (a) Derbyn a nodi’r uchod.   
 
   (b) Bod yr Uwch Swyddog Harbyrau yn cyflwyno adroddiad cynnydd 
i gyfarfod nesaf y Pwyllgor hwn ym Mawrth 2016, fel yr amlinellwyd yn (f) uchod.    
 
 
7. MATERION A YSTYRIWYD AR GAIS AELODAU’R PWYLLGOR YMGYNGHOROL   
 

(a) Lansio o Bwynt Penrhyn – statws yswiriant.  Sut mae hyn yn cael ei fonitro?  
 

Diolchodd y Cyng Julian Kirkham, ar ran Cyngor Cymuned Arthog, i’r Swyddog Morwrol a 
Pharciau Gwledig am ddatrys y problemau ym Mhwynt Penrhyn o ran biniau sbwriel, arwyddion 
ac ati.  Er hynny, roedd pryder o hyd gyda lansio o Bwynt Penrhyn ac yn enwedig felly heb 
yswiriant.  Gofynnwyd a fyddai’r cwch patrol yn cadw golwg yn fwy aml ar hyn.  
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Penderfynwyd:  Cytunodd yr Uwch Swyddog Harbyrau i drafod y mater 
ymhellach gyda’r Harbwr Feistr o ran mwy o ymweliadau â Phwynt Penrhyn.  
 
(b) Dyddodiad a chasgliad tywod a chael gwared ohono   
 
Roedd yr Uwch Reolwr – Economi a Chymuned yn ymwybodol o’r pryder am dywod yn casglu 
yn arbennig ar y sarn.  Roedd yn wir dweud fod nifer o gwynion wedi eu derbyn yn ystod yr haf 
a bod y Gwasanaeth Morwrol wedi ymdrechu i ddelio gyda’r sefyllfa ond roedd hon yn broses 
naturiol.  Trefnwyd cyfarfod rhwng Cadeirydd y Pwyllgor hwn, Prif Wethredwr yr Awdurdod ac 
Ymgynghoriaeth Gwynedd ac fe gydnabuwyd fod yna broblem ond nad oedd yn hawdd ei 
datrys.  Yn y cyfarfod cytunodd Ymgynghoriaeth Gwynedd i ymchwilio i’r dewisiadau oedd ar 
gael yn y tymor hir.  Roedd Cyngor Tref Abermaw hefyd wedi nodi pryder am y mater ac roedd 
safle cyfarfod wedi ei drefnu gyda chynrychiolwyr o Gyfoeth Naturiol Cymru oedd hefyd o blaid 
ymchwilio i’r dewisiadau tymor hir.  Hyderir y cynhelir cyfarfodydd lleol eraill er mwyn ceisio’r 
farn leol.  
 
Penderfynwyd:  Nodi a derbyn yr uchod.  
 
(c) Pontŵn   

 
Mynegodd Grŵp Defnyddwyr Harbwr a Moryd Abermaw ddiolch i’r Cyngor am atgyweirio’r 
pontŵn, ased gwerthfawr i’r harbwr oedd yn gwella ei apêl fel cyrchfan i gychod oedd yn 
ymweld. 
 
Dywedodd Uwch Swyddog yr Harbyrau fod ychydig o faterion oedd angen eu cywiro o ran 
cynnal a chadw a gorfodaeth ac ati.  
 
(d)   Cau Pont Abermaw i gerddwyr  

 
Penderfynwyd:  Y dylai’r mater yma gael ei gyfeirio i ymgynghoriad Her Gwynedd 
ynglŷn â pharhau i dalu ffi i Network Rail i ganiatáu i gerddwyr, beicwyr a rhai ar feic 
modur i ddefnyddio pontdroed Abermaw.    

 
 
8. UNRHYW FATER ARALL  
 
Plac Coffa 50 mlynedd – Cwch Fferi y ‘Prince of Wales’  
 
Cyfeiriodd y Cadeirydd at erthygl yn y papur lleol am alwadau i gael plac coffa i gofio am ddamwain 
angheuol fferi y ‘Prince of Wales’ a darodd doll-bont Llyn Penmaen hanner cantrif yn ôl ar 22 
Gorffennaf 1966.   
 
Yn ystod y drafodaeth ddilynol, roedd aelodau o’r farn fod y mater yma wedi ei gyfeirio i Gynghorau 
Tref Abermaw a Dolgellau.  Cefnogodd aelodau Pwyllgor Ymgynghorol yr Harbwr y cais ond o ran y 
drefn awgrymwyd y dylid ei gyfeirio at Gadeiryddion Cynghorau Tref Abermaw a Dolgellau am 
ystyriaeth pellach.  Cytunodd Cadeirydd ac Is-gadeirydd Pwyllgor Ymgynghorol Harbwr Abermaw i 
drafod y cais gyda’r ddau Gyngor Tref uchod.  
 
Penderfynwyd:   Bod Pwyllgor Ymgynghorol Harbwr Abermaw yn cefnogi gosod plac 
coffa er cof am y rhai foddodd ar Gwch Fferi y ‘Prince of Wales’, ond o ran trefn fod 
Cadeirydd ac Is-gadeirydd Pwyllgor Ymgynghorol yr Harbwr yn ymgynghori gyda 
Chadeiryddion Cynghorau Tref Abermaw a Dolgellau i drafod y ffordd ymlaen.    
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9. DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF   
 
Penderfynwyd:  Nodwyd y cynhelir cyfarfod nesaf y Pwyllgor Ymgynghorol ar 22 Mawrth 
2016.   
 
 
 
 
 

Dechreuodd y cyfarfod am 10.30 a.m. a daeth i ben am 12.55 p.m. 
 
 

CADEIRYDD. 


