
CYFARFOD Pwyllgor Ymgynghorol Harbwr Porthmadog 
DYDDIAD 12 Hydref 2016 
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 ac i dderbyn sylwadau’r Aelodau ar 
faterion yr harbwr. 
 

1.2 Pwrpas yr adroddiad yma yw cyflwyno diweddariad cryno i sylw’r Pwyllgor am y cyfnod 
Mawrth 2016 hyd at Hydref 2016 
 

2. Harbwr Porthmadog 
 

2.1 Yn 2016/17 roedd ffigurau cychod ar angorfeydd yn yr Harbwr fel a ganlyn; -  
 

129 o gychod ar angorfeydd blynyddol yn 2016. Mae hyn yn cymharu gyda 142 yn 
2015. Mae 21 cwch wedi gadael ar ddiwedd 2015/16 gyda 17 cwsmer newydd yn yr 
Harbwr. 
 

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

2.1 Cofrestrwyd 1001 o Gychod Pwer yng Ngwynedd yn 2016 sydd yn cymharu gydag 989 
a fu wedi cofrestru yn 2015. Roedd 37 cwch wedi cofrestru yn harbwr Porthmadog gyda 
30 cwch wedi cofrestru yn 2015.  
 

2.2 Ym Morfa Bychan cofrestrwyd 31 cwch pwer wrth gymharu gyda 14 a fu wedi cofrestru 
yn 2015.   

 
2.3 Cofrestrwyd 729 o Fadau Dwr Personol yng Ngwynedd yn 2016. Cymharai hyn gydag 

699 a fu wedi cofrestru yn 2015. 
 

3. Cod Diogelwch Morwrol 
 

3.1 Mae copi gwreiddiol o’r Cod Diogelwch Morwrol eisoes wedi ei ddosbarthu i holl 
Aelodau’r Pwyllgor ac mae hefyd ar gael ar safle we Cyngor Gwynedd. Mae’r Uwch 
Swyddog Harbyrau yn adolygu’r Cod Diogelwch. Rydym yn mawr obeithio bydd Uwch 
Arolygydd Gwylwyr y Glannau yn ymweld â’r Cyngor yn fuan yn 2017 er archwilio’r Cod 
Diogelwch a chyflwyno adborth ar y Cod sydd yn berthnasol i harbyrau bwrdeistrefol 
Cyngor Gwynedd. 
 

3.2 Mae'r ddogfen yn cael ei adolygu yn rheolaidd ac mae yn anorfod derbyn sylwadau a 
barn y Pwyllgor Ymgynghorol ar addasrwydd y Cod Diogelwch ac i dderbyn sylwadau ar 
ei chynnwys fel gallai’r Cod Diogelwch gael ei adolygu fel bod yn berthnasol i 
weithgareddau Harbwr Porthmadog. 

 

3.3 Nid oes unrhyw fater neu bryder wedi codi yn ystod 2016 sydd yn berthnasol i 
ddiogelwch yr Harbwr. Mae materion diogelwch y cyhoedd wedi achosi pryder a hyn 
gan fod y cyhoedd yn tramwyo ar Fanc y Gogledd ar lanw isel ac yn dod i drafferthion 
pan fydd y llanw yn dod fewn. 



4. Prif Faterion 
 

4.1 Mordwyo 
 

4.1.1 Cafwyd archwiliad gan Awdurdod Goleudai Ty’r Drindod ar y 26ain Gorffennaf 2016. 
Mewn cymhariaeth ac adroddiadau blaenorol roedd adroddiad 2016 yn cadarnhau 
gwelliant yng nghyflwr a lleoliadau a chyflwr Cymhorthion Mordwyo Porthmadog. 

 
4.1.2 Mae rhaglen waith cynnal a chadw’r Cymhorthion Mordwyo’r Harbwr wedi ei gwblhau a 

hyn yn unol â chaniatâd a chyfarwyddwyd ac arweiniad y Pwyllgor Ymgynghorol. Fe 
fydd diweddariad o’r sefyllfa bresennol yn cael ei gyflwyno i’r Aelodau yn y cyfarfod. 

 

4.1.3 Nid oes unrhyw Rybudd i Forwyr mewn grym yn harbwr Porthmadog. 
 

4.2 Cynnal a chadw 
 
4.2.1 Cyflwynir trefniadau a rhaglen waith ar gyfer cynnal a chadw elfennau allweddol harbwr 

Porthmadog gan yr Harbwr Feistr yn y cyfarfod. 
 

4.2.2 Bydd yr Harbwr Feistr yn cyflwyno rhaglen waith cynnal a chadw a fu i’w gweithredu yn 
Harbwr Porthmadog yn ystod y cyfnod Hydref - Rhagfyr ac yn rhoi amlinell o’r rhaglen 
waith a fu i’w gweithredu yn y cyfnod Ionawr - Mawrth 2017. Gofynnir am adborth 
aelodau’r Pwyllgor am unrhyw waith ychwanegol bydd angen ei ystyried a'i gynnwys ar 
y rhaglen waith. 

 
4.3 Materion Staff 
 
4.3.1 Mae cyfnod cyflogaeth Cymhorthydd Harbwr (tymhorol) Porthmadog wedi dod i ben 

ers y 30ain Medi 2016. Er sicrhau cefnogaeth a parhad i’r gwasanaeth ar draws y sir mae 
cyfnod cyflogaeth Cymhorthion Harbwr Abermaw ac Aberdyfi wedi eu hymestyn hyd at 
ddiwedd mis Rhagfyr 2016. 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 Porthmadog, Aberdyfi ac Abermaw dros fisoedd y gaeaf. Fe fydd 
lleoliad gwaith Cymhorthydd Harbwr Abermaw yn cael ei ail leoli i Borthmadog am y 
cyfnod cychwynnol er sicrhau cymorth ychwanegol ym Mhorthmadog dros fisoedd y 
gaeaf. 
 

4.4 Materion Eraill 
 

4.4.1 Ymholiad Cwmni Llong Fasnachol.  Mae ymholiad wedi ei gyflwyno gan gwmni 
llongau masnachol yn ymholi i’r posibilrwydd o fewnforio cargo trwm ar fwrdd llongau 
masnachol i Borthmadog a hyn ar gyfer gorsaf bwer cyfagos.  Tra bod yn gynnig 
gyffroes bydd rhaid ystyried y gwaith sylweddol bydd angen ei gwblhau i ollwng 
angorfeydd, symud pontwn ac ail leoli rhan helaeth o gychod yr harbwr cyn bod llong 
fasnachol yn gallu morio i’r Harbwr ac angori ar wal cei'r Harbwr. 
 

4.4.2 Ardal llithrfa Harbwr Porthmadog a thiroedd cyfagos. Mae holl gychod gweini a fu 
wedi eu clymu wrth ochr y llithrfa ers amser maith bellach wedi eu clirio. Mae hyn wedi 
gwella edrychiad y safle ac wedi gwella Diogelwch yr ardal. Bydd staff yr Harbwr yn 
paratoi ar gyfer ail leoli cynhwysydd storio offer yr Harbwr cyn diwedd mis Hydref 2016 
er gwella edrychiad y safle. 

 



4.4.3 Cynllun Clwb Hwylio Madog.  Mae cynrychiolwr Clwb Hwylio Madog eisoes wedi 
cyflwyno adroddiad ar lafar yn datgan bwriad y Clwb i gyflwyno cais ar gyfer cynyddu 
nifer pontŵn yn yr Harbwr.  Atodir cynllun bras yn amlinellu’r lleoliad ble mae’r Clwb 
Hwylio yn dymuno lleoli’r pontŵn. Gofynnir am farn Aelodau ar y cynllun cychwynnol 
atodol. 

 
4.4.4 Ardal Borth y Gest 

 
 

5. Materion Ariannol 
 

5.1 Bydd crynodeb o gyllidebau’r Harbwr a sefyllfa ariannol gyfredol yn cael ei gyflwyno yn 
y cyfarfod. 
 

5.2 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. Buddsoddwyd £4K yn y cyfnod. 

 Ymestyn cyfnod cyflogaeth staff 

 Cynnal a chadw tiroedd a meinciau. Torri glaswellt a diogelu coed 

 Teledu Cylch Cyfyng. Buddsoddwyd £3K mewn sustem Newydd er gwarchod eiddo 
a defnyddwyr yr Harbwr. Hyd yma mae tri achos wedi ei ymchwilio iddo gan yr 
Heddlu o ganlyniad TGC. Un achos trist oedd pan gafodd cathod bychain ei rhoi 
yn bin ysbwriel ger swyddfa’r Harbwr gan aelod o’r cyhoedd. 

 Cwch Y Dwyfor.  Buddsoddiad sylweddol (£10K) i drwsio’r cwch ac er cyrraedd 
gofynion y Cod Ymarfer. Mae’r cwch gwaith wedi ei lleoli yn barhaol yn Harbwr 
Porthmadog er sicrhau fod yr holl gymhorthion mordwyo ar eu safle priodol drwy’r 
flwyddyn 

 

5.3 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. 

 
5.4 Ffioedd a Thaliadau 2017/18.  Atodir taenlen ffioedd arfaethedig Harbwr Porthmadog 

2017. Rhagwelir bydd chwyddiant Harbyrau ar gyfer 2017/18 yn 1.85%.  Er cwrdd â her 
cyllideb a tharged incwm y gwasanaeth awgrymir fod ffioedd Harbwr Porthmadog yn 
cynyddu 2% ar gyfartaledd ar gyfer y flwyddyn ariannol 2017/18. Pwysleisir mai drafft 
yn unig sydd wedi ei gyflwyno ger bron Aelodau ac mae’r ffioedd yn ddarostyngedig ar 
dderbyn cadarnhad gan yr Arweinydd Portffolio yn fuan yn 2017. 
 
 

6. Digwyddiadau 
 

6.1 Cynhaliwyd y canlynol yn Harbwr Porthmadog yn 2016: - 
 

 Digwyddiad Arddangos Beics Modur  

 Digwyddiad Ras Cychod Hir Celtaidd Pwllheli i Borthmadog gan gynnwys nifer 
gystadlaethau eraill Cychod Hir Celtaidd a fu wedi eu trefnu drwy Glwb Hwylio 
Madog 

 Nifer ymweliadau gan gwmniiau ffilmio 
 

 


