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1. Cyflwyniad 

 

1.1 Mae’r Canllawiau Cynllunio Atodol (CCA) hyn yn amlinellu gofyniad y Cyngor ar gyfer 

Coed, Coetiroedd a Gwrychoedd sy’n effeithio ar safleoedd datblygu newydd.  

 

1.2 Lluniwyd y canllawiau hyn i helpu i greu tirweddau trefol a gwledig cynaliadwy, ansawdd 

uchel lle mae coed, coetiroedd a gwrychoedd yn elfen allweddol.  Mae coed, coetiroedd 

a gwrychoedd yn nodweddion pwysig yn nyluniad cyffredinol safle datblygu.  Maent yn 

bwysig o ran ansawdd bywyd pobl, yn ogystal â bod â buddion ecolegol ehangach.  Mae 

polisi cynllunio cenedlaethol yn glir mai dylunio yw’r berthynas rhwng pob elfen o’r 

amgylchedd naturiol a’r amgylchedd adeiledig; felly, gall defnyddio coed, coetiroedd a 

gwrychoedd mewn modd cadarnhaol mewn safle datblygu helpu i greu datblygiad sy’n 

wirioneddol gynaliadwy.  

 

1.3 Bydd y CCA hyn yn ystyriaeth berthnasol wrth benderfynu ar bob cais cynllunio a all 

effeithio ar neu gynnig cynnwys coed, coetiroedd neu wrychoedd.  

 

1.4 Caiff datblygwyr eu hannog i drafod eu cynigion â Swyddogion Coed y Cyngor cyn 

gynted â phosibl.  Ceir eu manylion cyswllt isod: 

 

 

 

Swyddogion Coed/Coedyddiaeth/Tirwedd 

Rhif ffôn: 01633 656656 

Cyfeiriad: Y Ganolfan Ddinesig, Casnewydd, NP204UR 
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2. Cyd-destun polisi cenedlaethol a lleol 

Polisi Cynllunio Cymru 

1.5 Mae Polisi Cynllunio Cymru (PCC) yn darparu’r arweiniad strategol 

cenedlaethol yn ymwneud â materion cynllunio defnydd tir yng Nghymru.  

Mae egwyddorion datblygu cynaliadwy yn gynhenid i bolisi cynllunio 

cenedlaethol sy’n disgwyl i bawb sy’n gysylltiedig â’r system gynllunio 

gydymffurfio â’r egwyddorion datblygu cynaliadwy hynny.  Yr hyn sy’n 

arbennig o berthnasol yn yr achos hwn yw’r angen i sicrhau safbwynt 

hirdymor i ddiogelu buddiannau cenedlaethau’r dyfodol, parchu terfynau 

amgylcheddol fel nad yw’r amgylchedd yn cael ei niweidio’n ddiwrthdro, a 

helpu i fynd i’r afael â’r newid yn yr hinsawdd.  Gellir cyflawni hyn trwy 

ddylunio datblygiadau’n dda, gan ystyried y berthynas rhwng yr amgylchedd 

naturiol a’r amgylchedd adeiledig.  

 

1.6 Mewn polisi cynllunio cenedlaethol, cydnabyddir bod coed, coetiroedd a 

gwrychoedd yn bwysig iawn, fel cynefinoedd bywyd gwyllt ac o ran eu 

cyfraniad i gymeriad a harddwch y dirwedd.  Mae PCC yn glir y dylai 

Awdurdodau Cynllunio Lleol geisio gwarchod coed lle maent yn cyfrannu at 

gymeriad neu amwynder ardal benodol.  Hefyd, mae’n bwysig nodi bod 

coetiroedd hynafol a lled-hynafol yn gynefinoedd â gwerth bioamrywiaeth 

uchel na ellir eu hadfer, a dylid eu gwarchod rhag datblygiadau a fyddai’n 

achosi difrod sylweddol.  

 

1.7 Mae’n amlwg bod gan awdurdodau lleol ddyletswydd i sicrhau y gwneir 

darpariaeth briodol ar gyfer plannu neu gadw coed trwy bennu amodau wrth 

roi caniatâd cynllunio a/neu drwy wneud Gorchmynion Cadw Coed.  

Nodyn Cyngor Technegol 10 Gorchmynion Cadw Coed (1997) 

1.8 Mae’r nodyn cyngor hwn yn ymwneud yn benodol â gwneud a defnyddio 

Gorchmynion Cadw Coed.  Prif effaith Gorchymyn Cadw Coed yw gwahardd 

coed rhag cael eu torri, diwreiddio, tocio, brigdorri, difrod bwriadol neu rhag eu 

dinistrio’n fwriadol heb ganiatâd yr awdurdod cynllunio.  

Nodyn Cyngor Technegol 10 Dylunio (2016) 

1.9 Mae’r nodyn cyngor hwn yn datgan na ddylai’r ymateb i gyd-destun fod yn 

gyfyngedig i orffeniadau pensaernïol.  Mae’n bwysig helpu i integreiddio 

datblygiadau hen a newydd ac atgyfnerthu’r hierarchaeth rhwng gofodau trwy 

ystyried cadw tirnodau presennol, coed aeddfed a gwrychoedd mewn 

ardaloedd tai, yn ogystal â chyflwyno plannu newydd sy’n briodol i’r ardal.  

Mae’r canllaw yn nodi y dylid achub ar y cyfle, wrth wella’r amgylchfyd 

cyhoeddus, i amddiffyn a gwella bioamrywiaeth a helpu i leihau llygredd trwy 
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ddylunio, plannu a chynnal planhigion yn ofalus.  Hefyd, gellir defnyddio 

plannu, yn enwedig rhywogaethau o goed mawr, i wella’r microhinsawdd a 

lleihau llwch a’r ymdeimlad o sŵn trwy ddarparu cysgod a sgrinio. 

 

Cynllun Datblygu Lleol 

 

1.10 Mae polisïau’r Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) sy’n ymwneud â choed, 

coetiroedd a gwrychoedd wedi’u hamlinellu isod: 

 

Polisi GP5: Egwyddor Datblygu Cyffredinol, Yr Amgylchedd Naturiol, 

Maen Prawf vii): 

 

[CANIATEIR DATBLYGU LLE] MAE’R CYNNIG YN CYNNWYS PLANNU 

NEU GADW COED, LLE BO HYNNY’N BRIODOL, AC NID YW’N ARWAIN 

AT GOLLED NEU NIWED ANNERBYNIOL I GOED, COETIROEDD NEU 

WRYCHOEDD SYDD Â GWERTH O RAN BYWYD GWYLLT NEU 

AMWYNDER.  

 

1.11 Mae’r polisi hwn yn cydnabod y gall coed gael dylanwad pwysig ar gynllunio a 
defnyddio’r safle.  Fodd bynnag, trwy ddefnyddio arolygon coedyddiaeth, gall 
y Cyngor asesu effeithiau posibl datblygu a chynnig mesurau lliniaru addas, 
lle bo hynny’n briodol.  Dylai datblygwyr gymryd camau effeithiol i warchod 
coed, coetiroedd a gwrychoedd presennol.  Os caiff y materion hyn eu 
hintegreiddio’n sensitif ac â gofal dyladwy, dangosir y bydd yn gwella 
ansawdd y datblygiad ac amwynder o’r dechrau, yn diogelu bioamrywiaeth ac 
adnoddau naturiol, ac yn lleihau’r golled o ran coed a choetiroedd.                
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2. Datganiad o’r Egwyddorion 
 

 

2.1 Ceir nifer o fuddion gan goed, gan gynnwys eu gallu i: 

 Helpu i reoleiddio tymheredd yr aer, lleihau llygredd sŵn a hidlo/amsugno 
llygredd o’r awyr;1 

 Cynnal ystod eang o anifeiliaid a 
phlanhigion, gan gynnal a gwella 
bioamrywiaeth e.e. gall derwen aeddfed 
gynnal hyd at 5,000 o rywogaethau 
infertebratau gwahanol, sy’n ffurfio sail ar 
gyfer ecosystem iach i adar a mamaliaid;2 

 Helpu i wrthweithio achosion niweidiol 
cynhesu byd-eang;3 

 Gwella iechyd meddwl a lles; a 4 

 Bod o fantais economaidd a’r 

posibilrwydd o gynyddu prisiau tai5 

 

 

2.2 Mae gan y Cyngor dair egwyddor gyffredinol yn ymwneud â choed, coetiroedd a 

gwrychoedd o fewn ffin yr Awdurdod Lleol, sef: 

 

I. Rheoli: Annog perchnogion coed a datblygwyr i edrych ar eu stoc goed a 

sicrhau ei bod mewn cyflwr iach a diogel.  Caiff hyn ei gyflawni trwy ymweld â 

safleoedd a chyfathrebu’n rhagweithiol trwy gydol y broses ddatblygu, ac un 

o’r prif nodau yw osgoi unrhyw wrthdaro posibl rhwng datblygu a choed, 

coetiroedd a gwrychoedd. 

 

II. Plannu: Annog plannu coed amnewid priodol lle bu rhaid cwympo coed ar dir 

preifat a safleoedd datblygu.  Bydd hyn yn cynnwys dewis o rywogaethau 

coed priodol.   

 

III. Gwarchod: Mae Casnewydd yn ffodus i fod â chyfanswm gorchudd coed 

trefol o 18.9%, sydd uwchlaw cyfartaledd cenedlaethol Cymru, sef 16.8% 

(Gorchudd Coed yng Nghymru 2014, Cyfoeth Naturiol Cymru).  Un o 

amcanion y Cyngor yw cynyddu’r gorchudd coed yng Nghasnewydd i 25% 

dros y 15 mlynedd nesaf.   

 

  

                                                           
1
 Gorchudd Coed yng Nghymru 2014 (Cyfoeth Naturiol Cymru) 

2
 The Case for Trees in Development and Urban Environment 2010 (Forestry Commission England) 

3
 The Case for Trees in Development and Urban Environment 2010 (Forestry Commission England) 

4
 Faculty of Public Health report Great Outdoors: How our National Health Service Uses Green Space To 

improve Wellbeing. 
5
 Does Money grow on Trees 2005 (Cabe Space) 

http://www.fph.org.uk/uploads/r_great_outdoors.pdf
http://www.fph.org.uk/uploads/r_great_outdoors.pdf
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3. Tair egwyddor dylunio 

 

3.1 Mae 3 egwyddor cynllunio allweddol y dylai pob ymgeisydd eu hystyried pan fydd eu 

datblygiad yn effeithio ar goed, coetiroedd a gwrychoedd. 

 

Egwyddor Cynllunio 1: Cadw 

Lle bynnag y bo’n bosibl, dylid cadw coed, coetiroedd a gwrychoedd ar y safle. 

Dylid caniatáu digon o le fel nad oes unrhyw wrthdaro posibl â’r datblygiad yn y dyfodol e.e. 

y caiff difrod stormydd ei ddylunio allan o’r cynllun o’r dechrau. 

Mae hefyd yn bwysig ar gyfer cysylltedd ecolegol a bodloni nodau lles. 

 

Egwyddor Cynllunio 2: Lliniaru 

Dylai dyluniad datblygiad liniaru unrhyw effaith negyddol bosibl ar goed, coetiroedd a 

gwrychoedd.  

Gellir cyflawni hyn trwy ymgysylltu ag Ymgynghorydd Coed i gynnal arolwg coed llawn yn 

unol â BS5837:2012 ‘Trees in relation to design, demolition and construction-

Recommendations’.  

 

Egwyddor Cynllunio 3: Digolledu 

Fel y datganwyd ym Mholisi Ysgyfaint Gwyrdd mabwysiedig y Cyngor6; ‘lle caiff coed eu 

cwympo, caiff tair coeden eu plannu yn eu lle’. 

Pan nad yw’n bosibl plannu coed amnewid ar y safle, bydd y datblygwr yn darparu cyllid i 

blannu oddi ar y safle. 

  

                                                           
6
 Polisi Coed a Coetiroedd 2017 ar safleoedd y mae Cyngor Dinas Casnewydd yn berchen arnynt ac yn eu 

rheoli.  
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4. Gofynion Ceisiadau Cynllunio 

 

 

4.1 Ni chaiff unrhyw gais cynllunio a allai effeithio ar goed, coetiroedd a gwrychoedd 

presennol ei dderbyn oni bai y caiff arolwg coed ei gyflwyno, a gynhaliwyd yn unol â’r 

Safon Brydeinig berthnasol gan Ymgynghorydd Coed â chymwysterau addas. 

 

4.2  Argymhellir yn gryf bod datblygwyr yn cael yr holl wybodaeth am goed gan 

Ymgynghorydd Coed cymwys cyn llunio cynllun unrhyw ddatblygiad.  Dyma’r arfer 

gorau, oherwydd ni ddylai coed, coetiroedd a gwrychoedd gael ei ffitio o gwmpas 

cynllun tai posibl yn ôl-weithredol.  Dylai unrhyw gynllun tai geisio osgoi unrhyw 

wrthdaro posibl rhwng y datblygiad a’r coed.  Yn hytrach, dylai fanteisio i’r eithaf ar yr 

asedau hyn trwy ddarparu pwyntiau ffocal, amwynder dymunol i breswylwyr a hwb 

posibl i werth y lleiniau cyfagos.  Dylid nodi y dangoswyd bod cyflwyno gwybodaeth o 

ansawdd da am goed yn arbed amser ac arian i’r ymgeisydd. 

 

4.3 Bydd lefel y wybodaeth y mae’r Cyngor yn gofyn amdano yn amrywio gan ddibynnu 

ar y math o ymgeisydd a’r datblygiad; bydd y cais yn gymesur â’r cynigion.  Mae’r 

mathau o asesiadau manwl yn cynnwys:  

 

 arolygon topograffig,  

 arolygon/categoreiddio coed,  

 cynlluniau cyfyngiadau coed,  

 asesiadau goblygiadau coedyddiaeth, ac  

 amserlenni rheoli.  

 

4.4 Dylai’r wybodaeth sy’n ategu cais ddarparu gwybodaeth am ansawdd a nifer y coed 

sy’n bresennol, a nodi camau i liniaru effeithiau posibl y datblygiad, gan gynnwys y 

broses adeiladu, ar goed a gwrychoedd a’u systemau gwreiddiau, a dylid eu cynnal 

yn unol â’r Safonau Prydeinig perthnasol.  Lle byddai datblygiad arfaethedig yn 

arwain at dynnu coed a gwrychoedd, rhaid i’r datblygwr gyfiawnhau’r tynnu hwnnw a 

chynnig mesurau lliniaru addas.  Ceir mwy o wybodaeth am ofynion yr asesiad 

goblygiadau coedyddiaeth (AIS) ym mhennod 6.  

 

4.5 Bydd y ffactorau allweddol a fydd yn cael eu hasesu trwy’r wybodaeth a gyflwynir 

gyda chais cynllunio yn cynnwys: 

- Iechyd y coed, eu huchder terfynol a gwasgariad y canopi, a faint y gellir disgwyl 

iddynt dyfu’n flynyddol; 

- Difrod storm posibl gan goed sy’n rhy agos at ddatblygiadau; 

- Patrymau cysgod coed sy’n gallu effeithio ar ansawdd golau i erddi ac adeiladau; 

- Newidiadau posibl i lefel y ddaear, oherwydd y gall cyn lleied â 100mm effeithio ar 

wreiddiau coed; a 

- Newidiadau posibl i batrymau draenio. 
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5. Coed a Datblygu 

 

5.1 Bydd y Cyngor yn ceisio cadw coed ar safleoedd datblygu trwy:- 

- Warchod coed addas â Gorchymyn Cadw Coed (TPO) 

- Sicrhau bod ceisiadau cynllunio yn cyflwyno gwybodaeth am goed yn unol â’r 

Safon Brydeinig berthnasol (sef BS5837:2012 ar hyn o bryd) 

- Sicrhau bod gwrthdaro posibl rhwng datblygiad a choed yn cael ei leihau. 

5.2 Mae’r prif faterion y mae angen i ddatblygwr eu hystyried yn cynnwys: 

- maint, uchder, aeddfedrwydd a rhywogaeth; 

- osgoi torri gwreiddiau a chywasgu’r tir; a  

- lleoliad adeiladau er mwyn lleihau cysgod, cwymp dail a difrod storm posibl. 

5.3 Bydd faint o fanylder sydd ei angen yn amrywio gan ddibynnu ar y math o 

ddatblygiad sy’n mynd rhagddo; cynghorir datblygwyr i gysylltu â Swyddog Coed y 

Cyngor i drafod ymhellach.  Mae cysylltiadau i’w gweld ym mhennod 1 yr adroddiad 

hwn.  

  

 

  
Enghraifft dda o dderwen warchodedig, h.y. sydd â 

Gorchymyn Cadw Coed, sydd wedi’i chynnwys yng nghynllun 

cyffredinol safle busnes.  
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Asesiad o’r Goblygiadau Coedyddiaeth 

 

5.4 Mae’n bwysig nodi y bydd angen ystyried coed sydd wedi eu sefydlu y tu allan i safle 

datblygu arfaethedig ond sy’n effeithio ar y safle, naill ai drwy wasgariad y canopi 

neu’r system wreiddiau, hefyd mewn Asesiad o’r Goblygiadau Coedyddiaeth (AIS), 

yn unol â BS 5837 (2012).  Mae’r asesiad hwn yn cynnwys agosrwydd posibl coed at 

strwythurau a’r cyfyngiadau y bydd y coed yn eu gosod ar gynllun y safle.  Mae’r 

diagram isod yn dangos lleoliad y coed y tu mewn a’r tu allan i linell goch y safle 

datblygu, y mae angen i’r AIS eu hasesu. 

 

5.5 Efallai y bydd angen cynllun cysgod coed fel rhan o’r AIS.  Mae cynllun cysgod 

coed yn dangos i ba raddau y mae canopi’r coed yn bwrw cysgod ar adegau 

amrywiol yn ystod ac yn ystod tymhorau penodol.  Mae’r cynllun cysgod yn llywio 

dyluniad a chynllun y safle sydd, yn eu tro, yn lliniaru gwrthdaro posibl rhwng y 

datblygiad a’r coed h.y. caiff llai o arian ei wario ar gynnal a chadw coed o ganlyniad 

i’r cysgod sy’n cael ei fwrw gan y coed.  Caiff manylion penodol am y mis a’r amser 

eu nodi gan y Swyddog Coed.  

 

5.6 Nid yw’r ardal gwarchod gwreiddiau (RPA) a nodir gan yr AIS yn dangos y man 

agosaf at goeden y gellir ei ddatblygu.  Rhaid ystyried ffactorau eraill.  Mae’r llun 

uchod yn dangos tŷ a adeiladwyd y tu allan i’r ardal gwarchod gwreiddiau, ond mae’r 

eiddo’n rhy agos at y goeden o hyd, a fydd yn arwain at wrthdaro â’r goeden 

warchodedig yn y dyfodol. 

 

5.7 Y Cynllun Gwarchod Coed sy’n dangos yr ardal o gwmpas y coed sydd i’w 

gwarchod rhag cael ei datblygu ac yn manylu ar sut y cyflawnir hyn trwy leoli a’r math 

o ffens amddiffynnol.  Ceir rhai enghreifftiau o arfer da ac arfer gwael isod: 
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5.8 Mae Datganiad Dull Coedyddiaeth yn dangos sut bydd yr holl weithrediadau ar y 

safle yn digwydd heb niweidio’r coed, ac yn manylu arnynt.  Bydd faint o fanylder 

sydd ei angen yn amrywio gan ddibynnu ar y math o ddatblygiad sy’n mynd rhagddo; 

gellir trafod hyn trwy gysylltu â Swyddog Coed y Cyngor, y mae ei fanylion i’w gweld 

ym Mhennod 1.  

 
Plannu coed yn strwythurol 

 

5.9 Plannu coed mawr newydd mewn grwpiau neu linellau i ddiffinio man neu fannau yw 

hyn.  Yr effaith gyffredinol y mae’r coed yn ei chael sy’n bwysig, yn hytrach na’u 

rhywogaeth.  Felly, mae plannu strwythurol yn llywio’r amgyffrediad o safle a sut y 

caiff ei ddefnyddio, wrth helpu i roi cymeriad i’w ardal.  Mae plannu coed ar ymylon i 

greu rhodfa yn enghraifft o blannu strwythurol, ynghyd â phlannu i greu ffin, cysgod 

neu fath o amgaead.  Dylid plannu rhodfeydd ger prif fynedfeydd a llwybrau drwodd 

ar y safle.  

 

Nid yw’n dderbyniol defnyddio 

webin oren fel ffens amddiffynnol.  

Nid yw’r ffens Heras wedi ei diogelu ac 

mae wedi ei gwthio gan y pridd cyfagos 

– nid yw hyn yn dderbyniol. 
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5.10 Lle bynnag y bo’n bosibl, bydd y prif ffyrdd sy’n mynd i mewn i’r safle ac ar ei draws 

yn cynnwys ymylon a phlannu coed h.y. i greu rhodfa.  Bydd hyn yn cynnwys ymyl 

laswellt yn gyfagos at y ffyrdd, a fydd o leiaf 2m o led ac wedi eu plannu â 

rhywogaeth briodol sydd o leiaf o faint 14/16 safon drom iawn.  Dewiswyd 

rhywogaethau coed awgrymedig ar gyfer eu canopi siâp gobled i leihau unrhyw 

broblemau priffyrdd a phreswyl, ac maent yn cynnwys:- 

 

o Acer rubrum “Armstrong” 
 

o Amelanchier arborea “Robin Hill” 
 

o Corylus coryluna 
 

o Ginkgo biloba “Nanum” a 
“Saratoga” a “Princeton Sentry" 

 
o Malus trilobata 
 

o Prunus “Sunset Boulevard” 
 

o Pyrus “Chanticleer”  
 

o Quercus fastigiata “Koster” 
 

o Quercus pulustris “Fastigiata” 
 

o Sorbus  x thuringiaca “Fastigiata” 
 

o Ulmus “New Horizon” 
 

 

 

Mae hyn yn fwy effeithiol ac ymarferol o lawer yn esthetaidd na phlannu coed unigol 

mewn gerddi blaen a chefn. 

 

5.11 Mae’r plannu strwythurol cryf yn diffinio mannau ac yn ychwanegu at ansawdd y 

datblygiad cyffredinol o ran ei dirwedd, a dangoswyd ei fod yn ychwanegu gwerth 

ariannu at safle.  Lle bynnag y bo’n bosibl, caiff plannu strwythurol ei ffafrio yn 

hytrach na phlannu coed mewn gerddi blaen a chefn. 

 

 

Coed yn gyfagos at ardaloedd chwarae mewn mannau agored 

cyhoeddus 

 

5.12 Cydnabyddir bod angen lle i goed tyfu ac y bydd angen iddynt gael eu cynnal a 

chadw.  I ddarparu amwynder tirwedd, dylid lleoli coed sbesimen mewn mannau 

agored cyhoeddus er mwyn i bawb eu mwynhau ac fel nad ydynt yn faich ariannol ar 

unigolyn. 

 

5.13 Pan gaiff coed eu cynnig mewn mannau cyhoeddus yn gyfagos at ardaloedd 

chwarae e.e. Ardaloedd Chwarae Lleol â Chyfarpar (LEAPau) neu Ardaloedd 

Chwarae Lleol (LAP), yna caiff coed pigfain (h.y. sy’n tyfu’n unionsyth) eu plannu er 

mwyn lleihau problemau cymdeithasol a chynnal a chadw.  

 

5.14 Bydd nifer y coed a’u lleoliad yn dibynnu ar faint yr ardal chwarae yn y man agored 

cyhoeddus.  Bydd y coed yn ffurfio rhan o blannu strwythurol cyffredinol y safle 

datblygu a chânt eu lleoli i sicrhau bod yr ardaloedd chwarae yn parhau’n weladwy 

ac nad ydynt yn effeithio ar gynnal a chadw yr ardaloedd chwarae. 

 

5.15  Mae coed colofnaidd awgrymedig yn cynnwys:- 
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o Acer campestre “William Caldwell” 
 

o Amelanchier “Obelisk” 
 

o Betula utilis “Edinburgh” 
 

o Fagus sylvatica “Dawyck”, “Dawyck 
Gold” a “Dawyck Purple” 
 

o Liquidambar “Slender Silhouette” 
 

o Picea abies”Cupressina” 
 

o Populus tremuloides “Erecta” 
 

o Sorbus aucuparia “Fastigiata” 
 

o Taxus fastigiata 
 

o Ulmus columnella 
 

o Ulmus x hollandica “Dampieri 
Aurea” 
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Manylion plannu coed 

 

5.16 Plannu ar dir agored ac ymylon glaswellt 

 

 

 

5.17 Plannu ar arwynebau caled e.e. palmentydd a meysydd parcio, i annog y gwreiddiau 

i dyfu ar i lawr a lleihau difrod i’r arwyneb gan wreiddiau’r coed. 
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6. Coetiroedd a Datblygu 

 

6.1 Mae coetiroedd yn ecosystemau amrywiol a chymhleth sydd wedi cymryd amser i 

ddatblygu ac esblygu.  Mae hyn yn golygu eu bod yn asedau gwerthfawr a bregus.  

Cânt eu gwarchod gan feysydd ddeddfwriaeth amrywiol a rhaid eu trin yn sensitif os 

byddant yn ategu cynlluniau datblygu. 

 

6.2 Gwarchod coetiroedd ac ymylon coetiroedd: 

- Dylid cadw coetiroedd fel endid. 

- Ni chaiff coetiroedd eu his-rannu a’u dosrannu o fewn gerddi preswylwyr. 

- Dylai fod clustogfa coetir h.y. llain o dir rhwng y coetir a chwrtil y datblygiad, sydd 

wedi ei diffinio’n glir. 

- Dylai fod o leiaf 5m rhwng unrhyw ran o’r canopi ac unrhyw ran o’r cwrtil. 

- Rhaid i’r datblygwr ddarparu manylion am gynnal a chadw’r glustogfa. 

 

6.3 Dylid rhoi ystyriaeth ofalus i ddyluniad cynllun y datblygiad ac ardaloedd coetirol.  Lle 

mae’n bosibl, dylai eiddo wynebu ardaloedd coetirol er mwyn darparu golwg naturiol, 
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yn hytrach na chreu clustogfa sydd wedi ei chuddio y tu ôl i ffensys gerddi, â’r perygl 

o ymddygiad gwrthgymdeithasol yn y dyfodol.  Efallai y bydd angen ystyried materion 

fel goleuadau stryd, yn enwedig os yw’r coetir yn gartref i rywogaethau 

gwarchodedig, fel ystlumod.  

 

 

  



Ar gyfer Coed, Coetiroedd a Gwrychoedd a Safleoedd Datblygu Ionawr 2017 

17 
 

7. Gwrychoedd a Datblygu 

 

7.1 Lle yr ystyrir bod cadwraeth hirdymor gwrychoedd brodorol dan fygythiad gan eu 

tynnu, gallai Cyngor Dinas Casnewydd gynnal asesiad o’r gwrych i ganfod ei 

bwysigrwydd yn yr ardal.  Caiff yr asesiad ei gynnal gan unigolyn â phrofiad a 

hyfforddiant addas, sydd fel arfer â chefndir mewn ecoleg, pensaernïo tirweddau neu 

goedyddiaeth.  

 

7.2 Caiff yr asesiad o wrychoedd ei gynnal yn unol â meini prawf penodol, ac mae’n 

cynnwys, ond nid yw wedi ei gyfyngu, i’r canlynol: 

Tir comin; 

Tir gwarchodedig; 

Tir sy’n cael ei ddefnyddio ar gyfer amaethyddiaeth neu goedwigaeth; 

Tir sy’n cael ei ddefnyddio i gadw neu fagu ceffylau, merlod neu asynnod. 

7.3 Gallai methu cydymffurfio â hysbysiad cadw gwrych neu hysbysu Cyngor Dinas 

Casnewydd am y bwriad i dynnu gwrych pwysig arwain at erlyniad ac, os cewch eich 

canfod yn atebol, gallai arwain at ddirwy ddiderfyn. 

 

7.4 Am ragor o wybodaeth, cyfeiriwch at Atodiad A cyhoeddiad DEFRA “The Hedgerow 

Regulations: a guide to the law and good practice”7 

 

7.5 Dylid nodi nad yw’r Rheoliadau Gwrychoedd yn ymwneud â gwrych sy’n ffurfio rhan o 

ffin eiddo preswyl. 

 

7.6 Camau gweithredu allweddol yn ymwneud â gwrychoedd: 

 

- Ni ddylai gwrychoedd gael eu tynnu heb gael caniatâd gan yr awdurdod lleol 

ymlaen llaw. 

- Lle y bo’n briodol, cyhoeddir hysbysiadau cadw gwrychoedd. 

- Caiff achosion o dorri’r rheoliadau gwrychoedd eu gorfodi a chaiff camau cyfreithiol 

eu cymryd, lle bo hynny’n fanteisiol. 

 

 

 

  

                                                           
7
 Ar gael i’w weld yn: http://www.planningportal.gov.uk/uploads/pins/hedgerow__guide_part_1.pdf 
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8. Gorchmynion Cadw Coed 

 

8.1 Mae Nodyn Cyngor Technegol 10: Gorchmynion Cadw Coed (1997), a gyhoeddwyd 

gan Lywodraeth Cymru, yn amlinellu sut gall Awdurdodau Lleol wneud a defnyddio 

Gorchmynion Cadw Coed i wahardd gwaith fel torri, brigdorri, tocio, gwneud difrod 

bwriadol neu ddinistrio coeden neu goed yn fwriadol er budd amwynder, heb 

ganiatâd yr awdurdod cynllunio.  Ceir hawl i apelio yn erbyn y broses ganiatâd.  

Mae’n bwysig nodi bod Swyddfa’r Dirprwy Brif Weinidog (OMDP) wedi cyhoeddi 

“Tree Preservation Orders: A guide to the law and good practice”, a fabwysiadwyd 

gan Gyngor Dinas Casnewydd fel y ffordd safonol o weinyddu Gorchmynion Cadw 

Coed yn ei ardal. 

 

8.2 Caiff coed a/neu goetiroedd yr ystyrir eu bod mewn perygl uchel o dirfeddianwyr neu 

ddatblygwyr a all gwympo neu “frigdorri” coed(en), a all arwain at ddatbrisio cymeriad 

y dirwedd mewn ardal, eu hamddiffyn.  Gellir cynnwys pob math a rhywogaeth o 

goed, gan gynnwys coed gwrychoedd, ond nid gwrychoedd, llwyni na phrysglwyni.  

Sut gallaf ddarganfod a oes gorchymyn yn gwarchod coeden? 

8.3 Cysylltwch â Chyngor Dinas Casnewydd i ddarganfod a yw eich coeden yn cael ei 

gwarchod gan Orchymyn Cadw Coed.  Mae manylion cyswllt y Swyddog Coed i’w 

gweld ym Mhennod 1.  

Sut mae’r Cyngor yn penderfynu a oes angen Gorchymyn Cadw Coed? 

8.4 Ceir tri phrif amgylchiad pan gaiff gorchmynion eu gwneud: 

I. Coed mewn Ardaloedd Cadwraeth: Pan gaiff y Cyngor ei hysbysu am waith 

a fydd yn cael ei wneud i goed mewn Ardal Gadwraeth, gellir llunio barn 

ynghylch p’un a oes angen Gorchymyn Cadw Coed ai peidio.  

II. Coed ar safleoedd datblygu: Pan gaiff cais cynllunio ei dderbyn, gall y 

Cyngor ystyried gwneud y cyfryw orchmynion cadw, os yw o’r farn eu bod yn 

angenrheidiol.  

III. Coed sydd dan fygythiad am resymau eraill: Gall cymdogion sydd â 

phryderon ynghylch coed penodol gysylltu â’r Cyngor, a fydd yn ystyried eu 

hachos. 

Tri dosbarthiad o Orchymyn Cadw Coed 

8.5 Ceir tri dosbarthiad o Orchymyn Cadw Coed hefyd: 

I. Coed unigol – Gwarchod coed unigol, y mae gan bob un ohonynt gyfeirnod 

unigryw; y rhagddodiad ‘T’ wedi’i ddilyn gan rif e.e. T40.  

II. Grwpiau o goed - Gwarchod nifer o goed mewn ardal ddiffiniedig, eto â 

chyfeirnod unigryw, sef y rhagddodiad ‘G’ wedi’i ddilyn gan rif h.y. G20.  Gallai’r 

grŵp gynnwys nifer ddiffiniedig o rywogaethau coed a manylu ar beth ydynt e.e. 

gallai G1 gynnwys 12 derwen, 5 onnen a 3 cheiriosen. 

III. Coetiroedd – Gwarchod pob coeden o bob maint, gan gynnwys coed ifanc a 

glasbrennau, o fewn ffin ddiffiniedig e.e. gellir disgrifio W1 fel coetir collddail 

cymysg.  Mae gan y rhain gyfeirnod unigryw hefyd, sef y rhagddodiad ‘W’ wedi’i 

ddilyn gan rif h.y. W85. 
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Sut caiff Gorchymyn Cadw Coed ei wneud? 

8.6 Caiff Gorchmynion Cadw Coed eu gwneud a’u cadarnhau gan Swyddogion, dan 

bwerau dirprwyedig yng Nghyngor Dinas Casnewydd.  Daw gorchymyn i rym ar 

unwaith ac fe’i gelwir yn “Orchymyn Cadw Coed Dros Dro”, y gellir ei “Gadarnhau” yn 

ddiweddarach. 

  

8.7 Cyn pen cyfnod o chwe mis ar ôl gwneud y gorchymyn “dros dro”, rhaid i’r 

Gorchymyn Cadw Coed gael ei gadarnhau, neu fe fydd yn darfod.  Rhaid gwneud 

sylwadau cyn pen 28 niwrnod o gael hysbysiad am y gorchymyn dros dro.  Caiff y 

sylwadau hyn eu hystyried wrth i’r Cyngor ystyried p’un a yw am gadarnhau’r 

gorchymyn ai peidio.  Os ceir gwrthwynebiadau i’r Gorchymyn Cadw Coed Dros Dro, 

bydd aelodau’r Pwyllgor Cynllunio yn ystyried adroddiad, a fydd yn cael ei gyflwyno 

a’i drafod mewn Pwyllgor Cynllunio llawn.  Os na wneir unrhyw wrthwynebiad, caiff y 

Gorchymyn Cadw Coed ei lofnodi gan y Pennaeth Adfywio, Buddsoddi a Thai. 

Beth fydd yn digwydd ar ôl i goeden gael ei gwarchod? 

8.8 Ar ôl i goeden gael statws Gorchymyn Cadw Coed Dros Dro, bydd wedi ei gwarchod.  

Bydd angen caniatâd gan yr Awdurdod Lleol i wneud gwaith i’r goeden, p’un a oes 

ganddi Orchymyn Cadw Coed wedi’i gadarnhau neu un dros dro.  Mae hyn yn 

cynnwys unrhyw docio (gan gynnwys tocio gwreiddiau) a chwympo.  Mae’n drosedd i 

wneud gwaith ar goeden iach warchodedig heb y caniatâd hwn.  Nid yw peidio â bod 

yn ymwybodol bod y goeden wedi’i gwarchod yn amddiffyniad.  Mae’r Llysoedd wedi 

rhoi dirwyon sylweddol am droseddau yn ymwneud â gwaith anawdurdodedig i goed 

gwarchodedig.  Lle y cwympwyd coed heb ganiatâd i greu llain ddatblygu, 

cynyddwyd y ddirwy’n sylweddol i adlewyrchu’r ymgodiad yng ngwerth y tir, gan 

arwain at ddirwy sylweddol iawn (a chofnod troseddol) i’r troseddwr. 

Cyflawni gwaith ar goed gwarchodedig 

8.9 Mae rhywfaint o waith y gellir ei gyflawni ar goed gwarchodedig heb ganiatâd, fel yr 

amlinellir isod.  Os nad ydych yn sicr, dylech gysylltu â Swyddog Coed y Cyngor am 

ragor o wybodaeth (mae’r manylion cyswllt yn adran 1 y ddogfen hon). 

 

a. Pan fydd y goeden yn farw, neu’n peri perygl enbyd.  Mae hyn yn cynnwys tynnu 

pren marw neu ganghennau peryglus oddi ar goeden sy’n ddiogel fel arall.  Cewch 

eich cynghori’n gryf i geisio cadarnhad ysgrifenedig arbenigol gan feddyg coed 

cymwys a/neu gysylltu â Swyddog Coed y Cyngor cyn mynd ati.  Yn achos coeden 

sy’n peri perygl enbyd, dylai’r unigolyn sy’n cael ei gyflogi i gwympo’r goeden allu 

cadarnhau hynny. 

b. Pan fydd y gwaith yn cydymffurfio â rhwymedigaethau a bennir gan Ddeddf 

Seneddol. 

c. Ar gyfer gwaith gan ymgymerwyr statudol8; yn y rhan fwyaf o achosion, bydd 

eithriadau’n berthnasol i waith i leihau rhwymedigaeth statudol. 

                                                           
8 Mae ymgymerwyr statudol, sef y rhain sy’n gyfrifol am osod, cynnal a chadw, ac atgyweirio cyfleustodau, 

systemau telathrebu, meysydd awyr, priffyrdd a seilwaith tebyg arall hefyd yn mwynhau nifer o eithriadau i 

gyflawni gwaith coed sy’n ofynnol er mwyn cyflawni eu dyletswyddau.  Fodd bynnag, mae’n bwysig nodi y 
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ch. Caiff gwaith i wneud coed difrodedig, afiach neu beryglus, neu rannau ohonynt, yn 

ddiogel ei ystyried yn eithriedig rhag telerau’r Gorchymyn Cadw Coed a 

rhwymedigaethau statudol tebyg.  

d. Ar gyfer tocio coed ffrwythau lle caiff y coed eu tyfu i gynhyrchu ffrwythau. 

dd. Ar gyfer gwaith i alluogi datblygiad i fynd rhagddo yn unol â chaniatâd cynllunio llawn. 

Coed meirw neu beryglus 

8.10 Heblaw mewn argyfwng, rhaid i chi roi o leiaf bum niwrnod o rybudd ysgrifenedig i 

Gyngor Dinas Casnewydd cyn i chi gyflawni gwaith ar goeden warchodedig farw neu 

beryglus.  Os byddwch yn tynnu coeden i lawr neu’n gwneud gwaith arall iddi mewn 

argyfwng, rhaid i chi roi gwybod i ni’n ysgrifenedig/trwy neges e-bost, ynghyd ag 

anfon llun, cyn gynted â phosibl ar ôl i’r gwaith ddod yn angenrheidiol.  Mae’n bwysig 

nodi y gallech gael eich erlyn os tybir eich bod wedi cyflawni gwaith anawdurdodedig.  

Efallai y bydd gofyn i chi blannu coeden arall o faint a rhywogaeth briodol hefyd yn yr 

un lle â’r goeden a gwympwyd.  Dylech wneud hyn cyn gynted ag y bo’n rhesymol 

bosibl e.e. yn ystod y tymor plannu cyntaf ar ôl tynnu’r goeden.  Bydd gan y goeden 

newydd yr un warchodaeth gyfreithiol a’r goeden y mae’n ei disodli. 

Pwy sy’n gyfrifol am iechyd a diogelwch a chostau yn gysylltiedig â choed 

gwarchodedig? 

8.11 Y tirfeddiannwr sy’n gyfrifol am iechyd, diogelwch ac unrhyw waith sy’n ofynnol i 

warchod coed a choetiroedd (nid yw Awdurdod Lleol).  Mae hyn yn cynnwys unrhyw 

gostau yr eir iddynt.  Caiff perchnogion coed eu cynghori’n gryf i sicrhau y caiff eu 

stoc goed ei harolygu’n rheolaidd (e.e. bob 3 blynedd) gan Ymgynghorydd Coed 

cymwys.  Bydd unrhyw argymhellion sy’n cael eu cynnwys yn yr adroddiad yn ffurfio 

sail ar gyfer cais i gyflawni gwaith ar goed gwarchodedig.  Trwy sicrhau y caiff coed 

eu rheoli’n rhagweithiol, mae perchnogion coed wedi cyflawni eu dyletswydd gofal 

gyfreithiol. 

Sut wyf yn gwneud cais i gyflawni gwaith ar Orchymyn Cadw Coed? 

8.12 Mae ffurflen gais ar gael ar wefan y Cyngor www.newport.gov.uk/planning. Fel arall, 

anfonwch neges e-bost at planning@newport.gov.uk neu ffoniwch 01633 656656 i 

ofyn am ffurflen. 

 

8.13 Efallai yr hoffech drafod y gwaith arfaethedig â Swyddog Coed y Cyngor (mae’r 

manylion cyswllt ym mhennod 1 yr adroddiad hwn). 

 

 

   

                                                                                                                                                                                     
dylent ystyried y ddeddfwriaeth o hyd a chyflawni’r gwaith lleiaf sydd ei angen yn unig, gan amharu cyn lleied â 

phosibl. 

 

http://www.newport.gov.uk/planning
mailto:planning@newport.gov.uk
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9. Coed ac Ardaloedd Cadwraeth 

 

10.1 Ardaloedd o ddiddordeb pensaernïol neu hanesyddol arbennig yw Ardaloedd 

Cadwraeth.  Hefyd, gall nodweddion tirwedd, gan gynnwys coed, gyfrannu at gymeriad 

arbennig Ardal Gadwraeth.  Mae 15 Ardal Gadwraeth yng Nghasnewydd: 

 

1. The Shrubbery 6. Beechwood Park 11. Kensington Place 

2. Caerllion 7. Lower Machen 12. Camlas Mynwy a 
Brycheiniog 

3. Canol y Dref 8. Lower Dock Street 13. Redwick 

4. St Woolos 9. Parc Belle Vue  14. Parc Stow  

5. Waterloo 10. Clytha 15. Tŷ Tredegar a’i Dir 

 

10.2 Yn ei hanfod, caiff coed mewn Ardaloedd Cadwraeth yr un lefel o warchodaeth â choed 

sydd â Gorchmynion Cadw Coed.  Y prif wahaniaeth yw sut caiff y gwaith arfaethedig ei 

weinyddu.  Pan fydd gwaith yn cael ei gynnig ar goeden mewn Ardal Gadwraeth, rhaid 

rhoi gwybod i’r Cyngor am y bwriad hwn o leiaf 6 wythnos cyn cyflawni’r gwaith. 

Sut gallaf ddarganfod a yw coeden mewn Ardal Gadwraeth ai peidio? 

10.3 Gallwch fynd i wefan y Cyngor www.newport.gov.uk a chwilio ar ‘Fy Mapiau’  neu 

gysylltu â Swyddog Cadwraeth y Cyngor i ddarganfod a yw eich coeden wedi ei lleoli 

mewn Ardal Gadwraeth ai peidio (rhif ffôn 01633 656656).  

Gwaith i goed mewn Ardaloedd Cadwraeth 

10.4 Os gwneir cais i gyflawni gwaith ar goed mewn Ardal Gadwraeth, rhaid rhoi o leiaf chwe 

wythnos o “hysbysiad o fwriad” yn ysgrifenedig i Gyngor Dinas Casnewydd i gyflawni’r 

gwaith hwn, ynghyd â chynllun yn dangos ble mae’r goeden/coed wedi ei/eu lleoli. 

 

10.5 Mae gan y Cyngor dri dewis wrth ymateb i’r hysbysiad: 

 

I. Gall y Cyngor ateb gan roi gwybod nad oes ganddo unrhyw wrthwynebiad,  

II. Gall y Cyngor ddewis peidio ag ateb cyn pen y cyfnod o 6 wythnos, yna gall yr 

unigolyn sy’n cyflawni’r gwaith gymryd nad oes gan y Cyngor unrhyw 

wrthwynebiad; neu 

III. Gall y Cyngor gyflwyno Gorchymyn Cadw Coed ar y goeden, sy’n atal unrhyw 

waith rhag cael ei gyflawni heb gael caniatâd ymlaen llaw. 

 

10.6 Gall gwaith fynd rhagddo pan nad oes unrhyw wrthwynebiad i’r gwaith arfaethedig; pan 

nad yw’r goeden neu’r coed yn deilwng o Orchymyn Cadw Coed; neu pan na wnaed 

penderfyniad cyn pen chwe wythnos o dderbyn yr hysbysiad. 

 

10.7 Mae’n drosedd i gwympo, dadwreiddio, brigdorri, tocio, dinistrio’n fwriadol neu ddifrodi 

coeden mewn Ardal Gadwraeth.  

 

10.8 Rhaid i unrhyw waith ar goed yn ardal Cyngor Dinas Casnewydd, gan gynnwys coed 

gwarchodedig, gael ei gyflawni’n unol â Safon Brydeinig 3998 2010 “gwaith coed – 

argymhellion”, ac arfer gorau’r diwydiant yn ymwneud â gwaith coed, naill ai’n 

http://www.newport.gov.uk/
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uniongyrchol neu’n anuniongyrchol gan feddygon coed sydd â chymwysterau da ac 

sydd wedi eu hyswirio. 

Sut gallaf roi gwybod am waith coed arfaethedig? 

10.9 Mae ffurflen gais ar gael ar wefan y Cyngor www.newport.gov.uk/planning.  Fel arall, 

anfonwch neges e-bost at planning@newport.gov.uk neu ffoniwch 01633 656656 i ofyn 

am ffurflen.  

 

10.10 Efallai yr hoffech drafod y gwaith arfaethedig â Swyddog Coed y Cyngor (mae’r 

manylion cyswllt ym mhennod 1 yr adroddiad hwn).  

Cofrestr gyhoeddus a chyhoeddusrwydd 

10.11 Mae’r Cyngor yn cadw cofrestr gyhoeddus o’r holl hysbysiadau sy’n cael eu derbyn ar 

gyfer gwaith i goed – gweler y rhestrau wythnosol yn yr adran gynllunio ar wefan y 

Cyngor.  Nid oes rhaid i’r Cyngor gyhoeddi hysbysiad am waith coed.  Fodd bynnag, os 

yw’r cynnig yn cynnwys cwympo coed, efallai y byddwn yn rhoi hysbysiad ar y safle 

neu’n rhoi gwybod i breswylwyr cyfagos. 

Pa benderfyniadau sydd ar gael i’r Cyngor? 

10.12 Gall y Cyngor naill ai: Penderfynu gwneud y goeden neu’r coed yn destun Gorchymyn 

Cadw Coed, neu benderfynu peidio â gwneud y goeden neu’r coed yn destun 

Gorchymyn Cadw Coed.  Bydd y Cyngor yn rhoi gwybod i’r ymgeisydd am ei 

benderfyniad ac yn rhoi gwybod pryd gall y gwaith fynd rhagddo. 

A oes unrhyw waith y gellir ei gyflawni heb roi 6 wythnos o rybudd? 

10.13 Heblaw mewn argyfwng, rhaid i chi roi o leiaf bum niwrnod o rybudd ysgrifenedig i ni cyn 

i chi gyflawni gwaith ar goeden warchodedig farw neu beryglus.  Os byddwch yn 

tynnu coeden i lawr neu’n gwneud gwaith arall iddi mewn argyfwng, dylech roi gwybod 

i’r Cyngor yn ysgrifenedig cyn gynted â phosibl ar ôl i’r gwaith ddod yn angenrheidiol.  

Gallech gael eich erlyn os bydd y Cyngor yn tybio eich bod wedi cyflawni gwaith 

anawdurdodedig.  Os caiff coeden ei thynnu oherwydd ei bod yn farw neu’n beryglus, 

efallai y bydd y Cyngor yn gofyn i chi blannu coeden arall o faint a rhywogaeth briodol 

yn yr un lle a’r goeden a gwympwyd.  Fel arfer, dylai coed newydd gael eu plannu yn 

ystod y tymor plannu cyntaf ar ôl tynnu’r goeden.  Bydd gan y goeden newydd yr un 

warchodaeth gyfreithiol a’r goeden y mae’n ei disodli. 

 

10.14  Hefyd, ar gyfer gwaith ar goeden sydd â diamedr nad yw’n fwy na 75mm 1.5 metr 

uwchben lefel y ddaear, (neu 100mm os ydych yn cwympo coed i wella twf coed eraill, 

er enghraifft gweithrediadau teneuo). 

 

10.15 Pan fydd angen cyflawni gwaith i weithredu caniatâd cynllunio llawn ar unwaith. 

 

10.16 Mae’r cosbau ar gyfer cyflawni gwaith ar goed mewn Ardal Gadwraeth yr un fath ag ar 

gyfer Gorchmynion Cadw Coed.  Os caiff ei ddyfarnu’n euog o droseddu, gall yr 

unigolyn a gyflawnodd y gwaith, a gomisiynodd y gwaith neu a ganiataodd i’r gwaith 

fynd rhagddo fod yn atebol i dalu dirwy o hyd at £20,000 am y drosedd gyntaf, a swm 

diderfyn wedi hynny 

http://www.newport.gov.uk/planning
mailto:planning@newport.gov.uk
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11. Trwyddedau Cwympo ar gyfer coed ar dir preifat 

11.1 Dan Ddeddf Coedwigaeth 1967, mae angen trwydded cwympo i gwympo dros 5 
metr ciwbig o goed mewn unrhyw chwarter calendr (e.e. mis Ionawr i fis Mawrth, mis 
Ebrill i fis Mehefin, mis Gorffennaf i fis Medi a mis Hydref i fis Rhagfyr), ac os bydd 
mwy na 2 fetr ciwbig yn cael eu gwerthu.  Mae 5 metr ciwbig yn gyfwerth â thuag un 
dderwen fawr neu 50 o brysgoed castan tenau.  Ceir manylion llawn am sut i wneud 
cais gan Cyfoeth Naturiol Cymru9.  D.S. Nid yw hyn yn effeithio ar goed mewn gerddi 

preifat.  
 
 

12. Coed a Choetiroedd ar dir y Cyngor sydd i’w werthu ar gyfer ei 

ddatblygu 

 

12.1 Fel y tirfeddiannwr, bydd y Cyngor yn cymryd pob cam rhesymol i ddiogelu a chadw 

coed ar ei dir ei hun.  Nid yw’r Cyngor yn rhoi Gorchmynion Cadw Coed ar ei goed 

ei hun oherwydd, fel y tirfeddiannwr, mae ganddo reolaeth dros yr hyn sy’n digwydd 

iddynt.  Fodd bynnag, caiff penderfyniadau i docio neu gwympo coed sylweddol neu 

grwpiau o goed eu hasesu gan swyddogion proffesiynol, ac mae’r un meini prawf yn 

gymwys ag ar gyfer coed sy’n destun Gorchymyn Cadw Coed ar dir preifat. 

 

12.2 Fodd bynnag, wedi i dir y Cyngor gael ei werthu, nid oes unrhyw warchodaeth ar 

hyn o bryd ar gyfer y stoc goed a arolygwyd ac a gynhaliwyd gan yr Awdurdod 

Lleol. 

 

12.3 Felly, cyn gwerthu tir y Cyngor, bydd gan yr Awdurdod Lleol gyfle i wneud 

Gorchymyn Cadw Coed ar gyfer coed a choetiroedd o werth. 

 

12.4 Mae hyn er mwyn sicrhau y caiff un o’r materion allweddol yn y Cynllun Datblygu 

Lleol ei fodloni (dinas wyrddach ac iachach), a bydd hefyd yn cyfrannu at nod 

Casnewydd o wella ei gorchudd coed. 

 

 

                                                           
9http://naturalresources.wales/forestry/tree-felling-and-other-regulations/tree-felling-

licences/?lang=cy 
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