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Argymhellion Angori Cyngor Gwynedd 

 
Lluniwyd argymhellion a rheoliadau angori Cyngor Gwynedd er mwyn defnyddio’r porthladdoedd yn 

effeithlon ac er gwella diogelwch cychod sydd wedi angori yn yr harbyrau.   Fe wneir hyn drwy reoli 

lleoliad yr angorfeydd, gosod safonau i’r offer angori a drwy sefydlu archwiliadau rheolaidd a systematig o’r 

angorfeydd. 

 

Bydd angen sicrhau bod pob angorfa newydd yn cwrdd â’r safonau a argymhellir gan Gyngor Gwynedd cyn 

cyniateir i’w gosod yn yr Harbwr.  

 

Gosodwyd y safonau i gyflymder gwynt o 60 milltir fôr Grym Beaufort 11.  Pe byddai gwyntoedd dros 60 

milltir fôr a/neu lanw eithafol cyfrifoldeb deilydd yr angorfa yw cymryd rhagofalon ychwanegol.  Ceidw 

Awdurdod yr Harbwr yr hawl i ofyn i berchennog cwch i gynyddu safon angorfa unrhyw gwch pe byddent 

o’r farn bod yr isafswm safon yn annigonol.   Ni fydd Cyngor Gwynedd yn atebol am unrhyw niwed a 

achosir.  

 

Angorfeydd:-  

 

Ni fydd hyd coes y gadwyn ddaear yn ddim llai na x3 gwaith dyfnder y dwr ar H.W. (H.A.T.). Pe bydd 

dyfnder y dwr yn H.A.T. yn llai na 5 metr bydd pob coes o’r gadwyn ddaear yn 15 metr o leiaf. 

 

Bydd y gadwyn angori yn x1 gwaith dyfnder y dŵr yn H.A.T. + 2 troedfedd 

 

Bydd dan benwn yn cael eu defnyddio, un fel penwn diog i ddarparu cefnogaeth pe byddai’r penwn wedi ei 

lwytho yn methu.   

 

Bydd hyd yn penwynau yn ddwywaith y pellter o’r dwr i’r  pen blaen a’r pellter o’r pen blaen i’r gleten 

angori. 

 

Bydd y penwynau â modrwy wedi ei phlethu yn un pen a dolen feddal yn y llall  

 

Dylai fod gan pob penwn offer rhuglo priodol i orchuddio arwynebedd o un droedfedd bob ochr i’r 

chwerfannau clir blaen. 

 

Bydd bwiau angori yn cael eu cynhyrchu i ddibenion angori cychod a gorau oll os ydynt wedi eu llenwi 

gydag ewyn.  Ni fydd unrhyw fwiau marcio neu glustogau yn cael eu defnyddio. 

 

Bydd pob bwi angori yn cael ei farcio gyda’r rhif angori a gyflwynwyd gan yr Harbwr Feistr. 

 

Bydd yr holl efynnau yn cael eu rhwymo ac/neu wedi eu weldio.   

 

Gosodir y swiflau 2 droedfedd o dan y bwi angori a dylid defnyddio swiflau a luniwyd yn lle swiflau 

gyredig. 

 

Archwilir yr holl angorfeydd bob blwyddyn ar ddechrau’r tymor hwylio.  

 

Ni fydd unrhyw gwch yn lawnsio i’r angorfa cyn i’r angorfa dderbyn tystysgrif archwilio boddhaol. 

 

Os o ganlyniad i archwiliad bod unrhyw ddolen, gefyn, swifl neu ddarn arall o’r offer angori wedi ei 

niweidio neu wedi gwisgo a hynny yn draean o’i faint arferol bydd yn cael ei newid yn briodol.  

 

Argymhellir gosod anod sinc ar ben pob cadwyn.  

 

Mae Cyngor Gwynedd yn cadw’r hawl i newid y fanyldeb yma ar unrhyw adeg. 
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Manyldeb Isafswm Angorfeydd Cyngor Gwynedd  
Gwynedd Council Minimum Specification for Moorings 

                      

Hyd y Cwch 
Length of Boat 

Angorau 
Anchors 

Cadwyn 
Chain 

Penwn 
Pennant 

Gefynnau 
Shackles 

Troed. 
Ft 

Metr. 
Mtrs 

Pysgotwr 
Fisherman 

Perfformiad Uchel 
High Performance 

Daear 
Ground 

Cadwyn Angori 
Riser 

Cadwyn 
Chain 

Neilon 
Nylon 

Swifl 
Swivel 

Daear  
Ground 

Cadwyn Angori 
Riser 

0 - 20 0 - 6 15 Kg 10 kg 11 mm 9.5 mm 8 mm 12 mm 13 mm 13.5 mm 11 mm 

20 - 25 6 - 7.6 20 kg 14 Kg 14 mm 11 mm 9.5 mm 14 mm 16 mm 16 mm  13.5 mm 

25 -  30 7.6 - 9.1 23 Kg 15 Kg 16 mm 12 mm 10 mm 16 mm 16 mm 19 mm 13.5 mm 

30 - 35 9.1 - 10.7 39 kg 26 Kg 19 mm 16 mm 12 mm 20 mm 19 mm  22 mm 19 mm 

35 - 40 10.7 - 12.2 64 kg 42 kg 26 mm 19 mm 16 mm 24 mm 25 mm 28 mm 22 mm 

 

 

 


