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H 1 Materion Mordwyo

1.1 'Rydym yn parhau i gadw golwg ar lwybr y brif sianel fordwyo i harbwr Aberdyfi ac 
mae'n dal i weld yn mynd i gyfeiriad y gogledd. Caiff llanwau seryddol isel eu darogan 
yn niwedd Chwefror a dechrau Mawrth, fydd yn rhoi gwell dangosiad o'r fynedfa i'r 
afon ar draws y bar tywod yng ngheg yr aber.  Yn dilyn arolwg o'r sianel, bydd y 
Gwasanaeth wedyn yn gosod cymhorthion mordwyo mewn lleoliadau addas i hwyluso 
teithio'n ddiogel ar draws y bar. 

1.2 Atgoffir morwyr o'r angen i fordwyo'r sianel dair awr bob ochr i benllanw ac y dylid 
cysylltu gyda swyddfa'r harbwr cyn cychwyn, i gael yr wybodaeth fordwyo 
ddiweddaraf. Bydd newidiadau i unrhyw gymhorthion mordwyo yn cael eu cylchredeg 
drwy Rybudd Lleol i Forwyr.

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

1.4 Rhybudd i Forwyr rhif 1/18 - Tafod y De Rhif 3 - Nid yw'r cymhorthydd mordwyo 
starbord ar ei safle priodol ar hyn o bryd, ac mae'n disgwyl cael ei leoli. 

1.5 Rhybudd i Forwyr rhif 5/18 nid yw cymhorthydd mordwyo starbord Bwi Bar Rhif 1 ar 
ei safle priodol. Roedd y bwi wedi dod yn rhydd o'r angorfa mewn gwyntoedd cryfion 
ac wedi cyrraedd Iwerddon.  Gyda chymorth yr Harbwrfeistr yn Wexford, Arklow 
Marine ac un o drigolion lleol Castletown mae'r bwi bellach wedi ei adfer o draeth 
Kilpatrick a bydd yn dychwelyd i harbwr Aberdyfi yn nechrau Mawrth.   Dymuna'r 
Gwasanaeth ddiolch i Mr Bartlett, gweithredwr masnachol yn yr harbwr, am ei gymorth 
gyda hyn.   

1.6 Rhybudd i Forwyr rhif 7/18 Bwi Allanol Aberdyfi, nid yw'r golau mordwyo ar y marc 
Dŵr Diogel yn goleuo.  Rydym wedi prynu golau newydd a braced i'r bwi yma a bydd 
yn cael ei osod cyn gynted â phosib. 

1.7 Mae'r Gwasanaeth yn hysbysu y bydd yr holl farciau mordwyo yn eu lle ac yn hollol 
weithredol cyn gynted â bo hynny'n ymarferol bosib, yn dibynnu ar ymrwymiadau'r 
contractwr mordwyo ynghyd â'r tywydd presennol ac amodau'r llanw. 

H 2 Materion Gweithredol

2.1 Drwy gydol cyfnod y gaeaf, mae symudiadau cychod yn nynesfeydd yr harbwr a'r 
sianel wedi bod yn gyfyngedig. Mae Ymddiriedolaeth yr Outward Bound a Chlwb 
Rhwyfo Aberdyfi wedi parhau i weithredu. Fel arall, mae symudiadau wedi eu cyfyngu 
i gychod oedd am gael eu storio dros y gaeaf yn iard gychod Ynys Las, cychod 
pysgota ac ambell gwch dŵr personol.            



2.2 Mae'r holl weithgareddau pysgota masnachol wedi peidio gyda'r bwriad o ddechrau 
gweithio tua diwedd Chwefror.

2.3 Bu'n gyfnod tawel i fad achub Aberdyfi, gyda'r bad ond yn cael ei lawnsio ar gyfer 
ymarferion hyfforddi. 

H 3 Cynnal a Chadw

3.1 Gwneir gwaith cynnal a chadw ar angorfeydd ymwelwyr cyn diwedd mis Mawrth i 
alluogi'r contractwr angorfeydd i'w gosod yn eu lle cyn gwyliau'r Pasg.   

3.2 Mae gwaith sylweddol wedi ei wneud ar 'storfa'r bwiau', gan gynnwys tynnu'r llawr 
'mezzanine' i roi mwy o le storio. 

3.3 Rheiliau newydd o amgylch bandstand glan y môr Tywyn.   Gwaith sylweddol i wella 
ardal y promenâd canolog.  Byddwn yn peintio'r rheiliau pan fydd y tywydd yn 
gynhesach.  

3.4 Arwyddion diogelwch RNLI -  Bydd y gwaith o ail-osod arwyddion ar lan y môr yn 
Nhywyn a gosod arwyddion mwy o amgylch Aberdyfi yn cael ei wneud cyn y Pasg. 

3.5 Gwaith cynnal a chadw ar storfeydd cychod harbwr Aberdyfi.   

3.6 Trefniadau Gweinyddu yn cynnwys prosesau asesiad risg

H 4 Materion Eraill

4.1 Llwybr Pren y Clwb Golff  Mae dyfodol y llwybr cerdded pren yn parhau yn ansicr 
ar hyn o bryd, yn enwedig o ystyried y cyfyngiadau cyllidebol.   Mae trafodaethau yn 
mynd rhagddynt rhwng y Gwasanaeth a Chlwb Golff Aberdyfi am berchnogaeth a'r 
cyfrifoldeb dros gynnal a chadw'r llwybr pren ac mae angen eglurhad ar hyn cyn y 
gellid gwneud penderfyniad am ei ddyfodol ac unrhyw wariant y gellir ei achosi. 

4.2 Pont Bryn Llestair.  Mae'r sefyllfa gyda'r bont dros y rheilffordd i Fryn Llestair yn 
parhau fel yr oedd pan adroddwyd ar hyn ddiwethaf.  Cynhaliwyd archwiliad a 
dosbarthwyd manylion hyn i Ymddiriedolaeth yr Outward Bound ac i'r Cyngor 
Cymuned.    

4.3  Lloc y Pysgotwyr Rhoddwyd tendr i godi ffens 2m o uchder o amgylch lloc y 
pysgotwyr i gwmni North Wales Fencing am gost o £8500.00 gyda dyddiad cau i 
gwblhau'r gwaith ar 20ain Ebrill 2019.   

4.3.1 Rhoddwyd cyfarwyddyd i gwmni C & A Asbestos Removal Ltd i dynnu'r gwastraff 
asbestos a adadwyd yng anghyfreithlon yn y lloc am gost o £580.00 a TAW ynghyd 
â £40.00 o ran nodyn llwyth gwastraff. Mae’r Gwasanaeth ar hyn o bryd yn aros i 
hyn gael ei gwblhau. 

4.3.2 Cysylltodd y Gwasanaeth â chwmni sgipiau Aber i dynnu oergelloedd a rhewgelloedd 
a adawyd yng anghyfreithlon yn y lloc, sydd efallai yn cynnwys nwyon a fedrai fod yn 
beryglus ynghyd â gwastraff cyffredinol arall.   Ar adeg ysgrifennu'r ddogfen hon 
rydym yn aros am ateb, fel y gellid bwrw ymlaen gyda'r gwaith uchod. 



4.3.3 Cynhaliwyd trafodaethau gyda physgotwyr lleol am osod offer pysgota a chewyll ar 
ochr y cei.  Wedi codi'r ffens a chlirio'r gwastraff o'r lloc, bydd y pysgotwyr yn symud 
ac yn storio eu cewyll a'u hoffer yn ardal y lloc.    

              
Mae'r Gwasanaeth yn ddiolchgar am y gwaith sydd eisoes wedi dechrau i glirio a 
thacluso'r lloc gan bysgotwyr lleol a Chlwb Hwylio Dyfi.  

           
       
4.4       Parcio Cerbydau ar Ochr y Cei  Er mwyn gwella diogelwch cerddwyr ar ochr y cei 

drwy cynllun gwahanu traffig, ni chaniateir mynediad i gerbydau ar y cei o'r 1af Ebrill 
2019, ac eithrio i ddibenion llwytho neu ddadlwytho offer.   

            
Ni chaniateir i unrhyw gerbyd aros am amser ar ochr y cei heb fod y perchennog yn 
bresennol.  Mae'r cyfyngiad yma yn cynnwys cerbyd a ddefnyddir gan yr 
harbwrfeistr fydd yn cael ei ad-leoli i ardal wahanol o fewn ffiniau'r harbwr.  

                       

4.5     Cynwysyddion yn yr Harbwr   Mae’r Gwasanaeth wedi ysgrifennu at yr unigolion sydd 
â chynwysyddion wedi eu lleoli yn yr harbwr i ofyn iddynt eu symud ar unwaith gan fod 
cyfleusterau'r harbwr yn cael eu hailwampio a'u tacluso.  

           
Bwriedir creu lle parcio ble gellir storio'r cynhwysyddion yma er budd gweithredwyr 
masnachol pan fyddant yn gweithio yn yr harbwr, ynghyd â'r cerbyd a ddefnyddir gan yr 
harbwrfeistr.  

           
Mae gan yr Harbwrfeistr y dasg o lunio cynllun o'r ardal fydd yn cynnwys ardal storio 
amgen.  

                     

H5 Digwyddiadau

Mae Clwb Hwylio Dyfi wedi cyflwyno eu rhaglen rasio dros y tymor hwylio.  
Cynhelir cystadleuaeth tlws y Llywydd ar yr 22ain Mehefin yr un diwrnod a 
'Blackrock Blast' PWC Gwynedd a'r bwriad yw cyrraedd yr harbwr am 1300 awr 
gan adael ddim hwyrach na 1400 awr.  Byddwn yn trafod rheolaeth hyn yn fanwl 
gyda  Llywydd y Clwb a'r Ysgrifennydd Hwylio.  

Digwyddiad Grŵp Gweithredu Lleol Pysgodfeydd (FLAG) 'Diwrnod ar y Cei' wedi 
ei drefnu ar gyfer 20fed Ebrill.

Mae’r Gwasanaeth wedi derbyn cais i gynnal digwyddiad Nofio yn Aberdyfi ar 6ed 
Gorffennaf gan Weswimrun Ltd. Nid ydym wedi cymeradwyo hyn eto gan fod angen 
rhagor o wybodaeth.  


