
 
 

POLISI COED CYNGOR DINAS CASNEWYDD  
AR GYFER COED A CHOETIROEDD Y MAE CDC YN 

BERCHEN ARNYNT AC YN EU RHEOLI 
2015 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Cyflwyniad 
 
Lluniwyd y polisi hwn er mwyn hysbysu'r cyhoedd, Cynghorwyr, staff Cyngor Dinas Casnewydd (CDC) a phartïon 
eraill a all ddod ar draws coed fel rhan o'u bywyd bob dydd neu'u gweithgareddau gwaith. Y bwriad yw y caiff ei 
ddefnyddio fel canllaw ymarferol a dogfen gyfeirio awdurdodol ar gyfer pob mater sy'n ymwneud â choed a 
choetir ar dir sy'n eiddo i Gyngor Dinas Casnewydd.   
 
Mae buddiannau coed mewn amgylcheddau trefol a gwledig wedi cael cryn dipyn o sylw a chyhoeddusrwydd dros 
y blynyddoedd diwethaf a chânt eu cynnwys yn gynyddol fel ystyriaethau perthnasol wrth reoli a chynllunio ardal 
CDC.  
 
Yn 1994, cyhoeddodd llywodraeth y DU y ddogfen "Sustainable Development: The UK Strategy" fel ei hymateb i 
Gynhadledd y Cenhedloedd Unedig ar yr Amgylchedd a Datblygu yn 1992, sef Uwchgynhadledd y Ddaear yn Rio 
de Janeiro. Un o argymhellion pwysig "Uwchgynhadledd y Ddaear" oedd y dylai gwledydd unigol baratoi 
strategaethau a chynlluniau gweithredu i roi'r cytundebau ar waith. Mae'r Mentrau canlynol yn ymwneud â choed 
a choetiroedd. 
 

 Agenda 21 – rhaglen weithredu gynhwysfawr i sicrhau patrwm datblygu mwy cynaliadwy yn yr 21 

ganrif. 

 Y Confensiwn Bioamrywiaeth – diogelu amrywiaeth rhywogaethau a chynefinoedd 

 Y Confensiwn Newid Hinsawdd – fframwaith gweithredu i leihau cynhesu byd-eang 

 Datganiad Egwyddorion – er mwyn rheoli coedwigoedd y byd, eu gwarchod a'u datblygu mewn ffordd 

gynaliadwy 

Mae llywodraethau Prydain a Chymru wedi cydnabod bod coed yn ystyriaeth hanfodol pan gaiff cynlluniau eu 
gwneud i gyflawni'r rhaglenni uchod. Gan ystyried hyn, mae llywodraethau yn y DU wedi ymrwymo i annog 
mesurau i blannu mwy o goed, gwella dulliau rheoli a pharhau i ddiogelu gorchudd coed y DU a choed a 
choetiroedd sy'n amwynderau pwysig. 
 
 
 
Cyfrifon y Llywodraeth Gyfan  

Mae Cyfrifon y Llywodraeth Gyfan yn cyfuno cyfrifon archwiliedig sefydliadau o bob rhan o'r sector cyhoeddus er 

mwyn rhoi darlun cynhwysfawr o sefyllfa ariannol sector cyhoeddus y DU, yn seiliedig ar gyfrifon. Eu nod yw rhoi 

tryloywder ac atebolrwydd o ran sicrhau bod mwy o ddata cyhoeddus ar gael a thrwyddynt, gellir defnyddio data 

ar dueddiadau i lywio gwaith dadansoddi a phenderfyniadau yn y dyfodol. 

O safbwynt coedyddiaeth, mae'n bwysig bod Cyngor Dinas Casnewydd (CDC) yn cadw cofnodion ariannol clir a 

chryno o gost asesiadau coed cylchol, asesiadau coed ychwanegol mewn perthynas â dadansoddi pydredd, 

presenoldeb rhywogaethau a warchodir gan Ewrop (EPS) ac ati, a chost gwaith rheoli coed ymatebol a 

rhagweithiol a wneir gan gontractwyr ar ran CDC. Drwy gadw data o'r fath, gellir ceisio rhoi cyfiawnhad dros 

gadw'r gyllideb bresennol ac, os oes angen, ddyrannu rhagor o arian er mwyn galluogi CDC i gyflawni ei 

ddyletswydd gofal mewn perthynas â choed a sicrhau ei fod yn rhoi blaenoriaeth uchel i iechyd a diogelwch y 

cyhoedd tra'n cynnal a chadw neu'n cynyddu'r stoc goed bresennol gan gyflwyno buddiannau lu i'r ddinas a'r 

cyffiniau. 

 



 

 

Yr Ased Gorchudd Coed 

Mae coed ymhlith yr asedau naturiol mwyaf hyblyg y gall cynllunwyr, llunwyr polisi, busnesau a chymunedau eu 

defnyddio i wella ansawdd yr amgylchedd adeiledig mewn ffordd gost-effeithiol. Mae Gorchudd Coed yn Nhrefi a 

Dinasoedd Cymru, a laniswyd gan Cyfoeth Naturiol Cymru yn ddiweddar, yn cynnwys yr astudiaeth fanwl gyntaf o 

orchudd coed yn ein trefi a'n dinasoedd. Ei nod yw hyrwyddo buddiannau coed ac annog mesurau i ymestyn 

coedwigaeth drefol, gan roi'r dystiolaeth sydd ei hangen arnynt i awdurdodau cynllunio lleol i'w galluogi i 

gynllunio a rheoli adnoddau coed lleol mewn modd strategol, a fydd yn eu helpu i bennu nodau i'r dyfodol, 

diffinio blaenoriaethau a llywio camau i ddatblygu eu rhaglenni coedwigaeth drefol eu hunain. 

Mae astudiaeth Gorchudd Coed yn Nhrefi a Dinasoedd Cymru wedi dangos bod brigdwf cymedr Cymru yn cyfateb 

i 16.8% yn 2009, yn ôl amcangyfrifon. Un ffaith nodedig yw y gwelir bod gan Gasnewydd fwy o orchudd coed na'r 

cyffredin, gydag amcangyfrifon o 18.9% yn y flwyddyn honno. 

Mae'r astudiaeth yn dangos bod coetiroedd trefol yn cynrychioli 44% o frigdwf trefol Cymru a chaiff gweddill 

brigdwf trefol Cymru ei gynrychioli gan goed 'amwynder' nad ydynt mewn coedwigoedd, sef coed unigol neu 

grwpiau o goed sy'n tyfu ar hyd strydoedd ac mewn gerddi, meysydd parcio a mannau agored preifat a 

chyhoeddus trefol eraill. Mae rolau awdurdodau lleol wrth reoli mannau agored cyhoeddus yn hynod o bwysig 

oherwydd dengys yr astudiaeth fod ardaloedd o'r fath yn gartref i 46% o'r holl orchudd coed yng nghymunedau 

Cymru ar gyfartaledd er eu bod ond yn cyfrif am 20% o dir trefol. Mae'r astudiaeth yn dangos y canlynol hefyd: 

 Caiff 27% o fynwentydd eu gorchuddio gan frigdwf coed 

 Dim ond 15% o'r holl orchudd coed sydd mewn ardaloedd â dwysedd uchel o dai 

 Mae gerddi preswyl preifat yn cyfrif am 34% o ardaloedd trefol ac yn darparu 21% o'r holl orchudd coed 

trefol 

 Mae llwybrau trafnidiaeth, gan gynnwys lleiniau ymyl ffordd a phalmentydd, yn cyfrif am 23% o dir trefol 

ond dim ond 8% o'r gorchudd coed 

 Mae lefelau brigdwf ar diroedd ysgolion ac ysbytai yn awgrymu bod cyfleoedd i gynyddu gorchudd coed a 

fyddai'n arwain at fuddiannau cysylltiedig amlwg o ran iechyd, llesiant a dysgu. 

 

Un ffaith sy'n peri pryder yn yr astudiaeth yw bod amcangyfrifon yn dangos bod tua 11,000 o goed mawr wedi 

cael eu colli mewn amgylcheddau trefol ledled Cymru rhwng 2006 a 2009 sy'n awgrymu bod etifeddiaeth Cymru o 

goed o oes Fictoria yn gyflym ddiflannu. Ar nodyn mwy cadarnhaol, mae'r astudiaeth hefyd yn nodi bod potensial 

i gyflwyno gorchudd coed ar safleoedd 'tir gwyrdd' (ardaloedd o bridd, glaswellt a llwyni). Pe bai coed yn cael eu 

plannu ar bob safle 'tir gwyrdd', gan osod y coed cywir yn y mannau cywir, gallai gorchudd coed mewn ardaloedd 

trefol ledled Cymru gynyddu 35-52%. 

Mae pwysau cynyddol ar boblogaethau coed trefol a cheir rhesymau amrywiol i egluro pam eu bod yn cael eu 

symud neu nad oes coed newydd yn cael eu plannu yn eu lle; 

 Mae'r boblogaeth yn heneiddio sy'n arwain at nifer gynyddol o goed sy'n marw neu goed peryglus 

 Mwy o fygythiad gan blâu a chlefydau, yn aml mewn perthynas â rhywogaethau coed penodol 

 Diffyg dealltwriaeth o atebion a fyddai'n helpu i integreiddio coed i mewn i'r seilwaith trefol yn well o ran 

materion fel colli golau, dail a ffrwythau sy'n disgyn, draeniau wedi'u blocio, llwybrau troed anwastad o 

ganlyniad i wreiddiau, ac ymsuddiant 



 Galw cynyddol am ddatblygiadau adeiladu newydd 

 Gosod a chynnal a chadw seilwaith cyfleustodau 

 Ni lynir wrth yr egwyddor o blannu'r coed cywir yn y mannau cywir, gan amharu ar allu'r coed i gyrraedd 

eu llawn botensial 

 Diffyg dealltwriaeth o fuddiannau coed i'r gymdeithas 

 
 
 
Datganiad Egwyddorion 
 
Er mwyn adlewyrchu polisi llywodraethol ehangach, mae CDC wedi datblygu'r tair Egwyddor Allweddol ganlynol 
ar gyfer coed a choetir yr Awdurdod yn ardal CDC: 
 

 Rheoli ein stoc goed –  
Mae gan CDC raglen archwilio gynhwysfawr sy'n cynnwys pob coeden sy'n eiddo i ni. Caiff tîm rheoli coed 
CDC ei hysbysu os gwelir bod angen gwneud gwaith ar goeden yn ystod yr archwiliadau hyn. Mae'r Tîm 
Coed yn gwneud y rhan fwyaf o waith coedyddiaeth rhagweithiol ac ymatebol CDC er mwyn lleddfu, lle bo 
angen, unrhyw broblemau a achosir gan goed mewn ardaloedd trefol dwys ac er mwyn rheoli gorchudd 
coed a choetir mewn ffordd gyfrifol sy'n sicrhau bod y nodweddion gwerthfawr hyn yn cael eu cadw am 
gyfnod hirdymor. 
 

 Ailblannu coed lle mae'r stoc goed wedi'i cholli neu wedi'i symud 
Bydd CDC yn arwain drwy esiampl mewn safleoedd dan ei reolaeth drwy ailblannu coed lle bo hynny'n 
ymarferol a bydd yn ceisio annog mesurau i blannu coed a choetir ar safleoedd nad ydynt yn eiddo i CDC.  
 

 Diogelu a Gwarchod –    
Caiff yr holl goed sy'n eiddo i Gyngor Dinas Casnewydd eu diogelu gan yr Awdurdod. Ni fyddwn yn 
caniatáu unrhyw waith ar ein coed heb ganiatâd yr Awdurdod. Yn ogystal, caiff nifer sylweddol o goed a 
choetir preifat a chyhoeddus yng Nghasnewydd eu diogelu gan ddeddfwriaeth genedlaethol. Mae hyn yn 
cynnwys Gorchmynion Diogelu Coed, rheolaethau cynllunio a dynodiadau tir arbennig fel Ardaloedd 
Cadwraeth a Henebion Cofrestredig. Ceir rhagor o fanylion am ddiogelu coed yn y Canllawiau Cynllunio 
Atodol, 
Trees and Development: A guide to Tree Protection on Private Land 2015. 
Mae'r Canllaw hwn yn ymwneud â choed sy'n destun mesurau diogelu statudol a'r rhai y mae cynigion 
cynllunio yn effeithio arnynt. 

 
 
 
 
Buddiannau Coed 
 
Mae buddiannau coed a choetir yn niferus ac amrywiol gyda rhai'n fwy amlwg nag eraill. Yn ogystal â chyfraniad 
sylweddol coed, coetir a pherthi i estheteg a bioamrywiaeth yn ardal CDC, ceir rhestr o fuddiannau eraill nad 
ydynt yn amlwg o bosibl isod: 
 

 Dal carbon ac amsugno / hidlo gronynnau  
 

 Mae coed yn darparu cysgod, gan oeri ardaloedd trefol dwys a gwneud amgylcheddau awyr agored yn 
fwy dymunol. 

 

 Mae coed yn dal ac yn storio glaw, gan leihau'r baich ar systemau draenio a lleihau dŵr ffo a llifogydd 
lleol. 

 



 Mae coed yn asedau ariannol i awdurdodau lleol. Gellir cyfrifo eu gwerth, sy'n aml yn sylweddol, gan 
ddefnyddio system CAVAT (Capital Asset Value for Amenity Trees) a ddatblygwyd gan Gymdeithas 
Swyddogion Coed Llundain. 

 

 Gwelwyd bod lefelau troseddu yn is mewn ardaloedd â phoblogaethau coed iach ac aeddfed. 
 

 Mae ardaloedd manwerthu wedi canfod y gallant gynhyrchu 15% yn fwy o refeniw os oes mwy o goed yn 
yr ardal. 

 

 Gall coed leihau biliau gwresogi drwy gysgodi'r eiddo rhag tywydd garw eithafol. 
 

 Mae cyfraddau gwella cleifion mewn ysbytai yn llawer gwell pan fo'r claf yn gallu gweld coed neu goetir.  

 Mae prisiau tai ar strydoedd â choed yn aml yn uwch na strydoedd tebyg heb unrhyw goed. 

 Coed yw'r olion diwethaf yn aml o ddefnydd tir blaenorol. 

 Mae gan goed werth diwylliannol a chymdeithasol sylweddol. 
 
 
Caiff arwyddocâd a buddiannau coed eu cydnabod a'u mynegi mewn polisïau cenedlaethol a lleol gan gynnwys: 
 

 Polisi Cynllunio Cymru 

 Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 12 Dylunio. Gorffennaf 2014 

 Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 10 Gorchmynion Diogelu Coed Hydref 1997 

 Cynllun Datblygu Unedol Cyngor Dinas Casnewydd –   

 Cynllun Datblygu Lleol Cyngor Dinas Casnewydd 2014 – 2026 Drafft Adneuo 
 
 
 
 
 
RHEOLI COED SY'N EIDDO I GYNGOR DINAS CASNEWYDD 
 
Yn Gyffredinol  
 
Mae Cyngor Dinas Casnewydd yn gyfrifol am reoli ei stoc goed er mwyn sicrhau bod y coed yn iach a lleihau'r risg i 
iechyd a diogelwch y cyhoedd. Mae gan y Cyngor ddyletswydd gofal i berchnogion, meddianwyr a defnyddwyr tir 
cyfagos a defnyddwyr ei dir ei hun.   Rydym yn cyflawni'r ddyletswydd gofal hon drwy wneud gwaith rheoli 
rhagweithiol a gwaith brys ymatebol ar goed.  
 
 
Deall atebolrwydd 

O dan gyfraith sifil a chyfraith troseddau, mae gan berchennog tir sy'n cynnwys coeden gyfrifoldebau mewn 

perthynas ag iechyd a diogelwch pobl ar y tir hwnnw neu dir cyfagos, ac mae ganddo atebolrwydd posibl hefyd 

dros goed neu ganghennau sy'n cwympo.  

Mae cyfraith sifil yn cynnwys dyletswyddau ac atebolrwydd posibl i dalu iawndal os na chaiff y dyletswyddau hyn 

eu cyflawni. Mae'r ddyletswydd gofal yn golygu cymryd gofal rhesymol i osgoi camau gweithredu neu 

hepgoriadau sy'n achosi risg ragweladwy resymol o anaf i unigolion neu ddifrod i eiddo. Mae'r llysoedd o'r farn 

mai cyfrifoldeb sylfaenol deiliad y ddyletswydd, wrth gymryd gofal rhesymol fel perchennog tir rhesymol a 

gofalus, yw ystyried y risgiau sy'n gysylltiedig â'i goed. Fodd bynnag, mae cydbwysedd y risgiau a gyflwynir gan 



goed yn gyffredinol, eu hamwynder neu'u gwerth arall a chost gwahanol fathau o archwiliadau a mesurau adferol 

oll yn berthnasol wrth geisio sicrhau bod gofal rhesymol yn cael ei gymryd. Er nad yw'r llysoedd wedi diffinio'r 

safon archwilio sy'n ofynnol, mae'r wybodaeth a'r safon archwilio y mae'n rhaid eu defnyddio wrth asesu coed yn 

hynod o bwysig. Yn ogystal, mae'r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch wedi nodi “for trees in a frequently 

visited zone, a system for periodic, proactive checks is appropriate”. 

Mae cyfraith troseddau yn cynnwys y risg o gamau erlyn pe bai deddfau perthnasol yn cael eu torri. Mae Deddf 

Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith 1974 yn rhoi dyletswydd ar gyflogwyr i sicrhau, i'r graddau sy'n rhesymol 

ymarferol, nad ydynt yn rhoi cyflogeion nac aelodau o'r cyhoedd mewn perygl wrth gynnal eu busnes. Er bod 

gweithgareddau fel cwympo neu docio coeden yn amlwg yn berthnasol i'r ddeddf hon, mae'n debygol bod tyfu a 

rheoli coed ar dir hefyd yn dod o dan y ddyletswydd hon os bydd gweithrediadau o'r fath yn rhan o waith y 

cyflogwr. Gall rheoliad 3 o Reoliadau Rheoli Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith 1999 hefyd fod yn berthnasol mewn 

perthynas â chynnal asesiadau risg o stoc goed.  

Er ei bod yn amlwg bod risgiau'n gysylltiedig â choed ac na ellir gwarantu bod unrhyw goeden yn gwbl ddiogel, 
mae'n bwysig sylweddoli mai'r farn gyffredin yw bod risgiau o'r fath yn isel. Fodd bynnag, mae llawer o bryderon 
ac ansicrwydd wedi codi dros y blynyddoedd diwethaf ynghylch rheoli coed er mwyn sicrhau eu bod yn ddiogel. 
Mae hyn i'w briodoli'n bennaf i nifer o achosion llys ac ymatebion eraill i achosion anarferol lle mae pobl wedi'u 
lladd neu'u hanafu gan goed neu ganghennau sy'n cwympo. Felly, mae'n bwysig bod gan berchnogion tir fel CDC 
strategaeth resymol a chytbwys ar waith i reoli'r risgiau sy'n gysylltiedig â choed. Mae arferion y gellir eu 
hamddiffyn sy'n gyson â dyletswydd gofal, yn seiliedig ar ofal rhesymol, tebygolrwydd rhesymol ac ymarferoldeb 
rhesymol, yn ffordd gost-effeithiol o reoli stoc goed. Er y gellir cwestiynu'r gost o wneud hyn, dylid gwerthfawrogi 
bod y gost hon, mewn gwirionedd, yn fuddsoddiad doeth, nid yn unig o ran sicrhau diogelwch y cyhoedd tra'n 
cynnal y buddiannau lu a gyflwynir gan goed, ond hefyd o ran sicrhau y gall yr awdurdod amddiffyn ei hun yn 
gadarn pe bai damwain yn digwydd.  Mae trefniadau rheoli o'r fath yn ddrud ac felly mae'n rhaid i waith ar goed 
gael ei wneud yn nhrefn blaenoriaeth. Rhoddir y flaenoriaeth uchaf i goed sy'n peri'r risg fwyaf i ddiogelwch pobl 
ac eiddo. Dyma pam y gallai fod angen gohirio gwaith risg is o bryd i'w gilydd. Byddwn yn ceisio rhoi gwybod i bobl 
am ohiriadau o'r fath. Hefyd, byddwn yn ceisio cysylltu â chymdogion a phartïon â diddordeb ynghylch gwaith ar 
goed a chynlluniau i symud coed, pan fyddwn yn mynd ati i wneud y gwaith hwn. Fodd bynnag, efallai na fydd hyn 
yn bosibl bob amser. Weithiau, mae'n bosibl y bydd yn rhaid i'r Cyngor symud coeden beryglus o eiddo cymdogol, 
os yw'r goeden honno'n effeithio ar y briffordd, er enghraifft, ac os na allwn hysbysu perchennog y tir mewn da 
bryd.  Mae hawl gyfreithiol gennym i wneud hyn o dan Ddeddf Llywodraeth Leol (Darpariaethau Amrywiol) 1976. 
 
 
Gwaith rhagweithiol ar goed 
 
Mae gwaith rheoli rhagweithiol yn golygu cynnal asesiadau cylchol o iechyd a chadernid strwythurol y coed gan 
wneud gwaith priodol os caiff anghenion eu nodi, yn unol â BS 3998:2010 – Tree Work Recommendations ac arfer 
da cyfredol a pherthnasol arall yn y diwydiant. Caiff deddfwriaeth bywyd gwyllt berthnasol ei hystyried hefyd, yn 
bennaf mewn perthynas ag adar nythu a'r posibilrwydd y gallai ystlumod fod yn bresennol. Mae'n rhaid glynu 
hefyd wrth ddeddfwriaeth sy'n ymwneud â rheoli coed mewn ardaloedd â dynodiadau amddiffyn, er enghraifft 
SoDdGA, a rhaid cael caniatâd gan yr awdurdodau perthnasol lle bo angen.  
 
 
Gwaith ymatebol ar goed 
 
Gwneir gwaith rheoli ymatebol mewn ymateb i sefyllfa frys fel difrod i goed y cyngor yn dilyn storm neu ar ôl 
cadarnhau adroddiadau am goeden beryglus. Mewn achosion eithafol, gallwn ddefnyddio contractwyr allanol i 
helpu gyda gwaith arbenigol neu waith clirio ar ôl stormydd. Os oes gan aelodau o'r cyhoedd ymholiad am 
gontractwyr coed neu'u gwaith, dylent gysylltu â Chanolfan Gyswllt y Ddinas fel y gall CDC gadarnhau p'un a yw'r 
contractwyr yn gweithio yn unol â'n cyfarwyddyd ni. 
 



 
Gwaith nad yw Cyngor Dinas Casnewydd yn ei wneud   
  
Ni fydd y Cyngor yn caniatáu nac yn cynnal unrhyw waith rheoli nad yw'n hanfodol ar stoc goed yr awdurdod lleol. 
Mae'r rhesymau a restrir isod yn amlinellu natur y ceisiadau mwyaf cyffredin, ac nid ystyrir bod yr un o'r 
enghreifftiau hyn yn hanfodol. Mae'r rhain fel a ganlyn: 
 
Rhesymau cosmetig neu ymddangosiad – Mae'r gwaith hwn yn ddiangen ac yn gostus a gall effeithio ar iechyd 
hirdymor a chadernid strwythurol coed. Yn ystod gwaith tocio, gall pathogenau fynd i mewn i goeden drwy 
doriadau ac yn ogystal â hyn, mae gwaith tocio fel arfer yn ysgogi aildyfiant sylweddol a fydd yn galw am waith 
rheoli cylchol yn y dyfodol am gost sylweddol a pharhaus. 
 
Colli golau / cysgod – Nid yw cyfraith statudol na chyfraith gwlad yn rhoi hawl i olau yn y DU, felly ni fydd CDC yn 
gwneud gwaith ar goed er mwyn creu golau naturiol neu leihau cysgod ar gyfer eiddo domestig. Fodd bynnag, pan 
fydd dwy neu fwy o goed bytholwyrdd neu rannol-bytholwyrdd wedi'u plannu mewn llinell sy'n golygu y gellid eu 
hystyried yn berth o bosibl, gallai Rhan 8 o Ddeddf Ymddygiad Gwrthgymdeithasol 2003 fod yn berthnasol. 
 
Gosod Paneli Solar – Mae'r ffaith nad yw cyfraith statudol na chyfraith gwlad yn rhoi hawl i olau yn y DU hefyd yn 
effeithio ar y defnydd o baneli solar. Dylai unrhyw goed sy'n bresennol a'r effaith y gallent ei chael, ar hyn o bryd 
ac yn y dyfodol, gael eu hasesu wrth ystyried gosod paneli solar. 
 
Colli signal teledu neu loeren neu ymyrraeth â'r signal – Mae prynu trwydded deledu neu danysgrifio â darparwr 
gwasanaeth fel Sky yn rhoi'r hawl i'r prynwr ddefnyddio'r cyfarpar sy'n derbyn unrhyw signal sydd ar gael. Fodd 
bynnag, nid oes unrhyw hawl gyfreithiol i signal teledu / lloeren yn y DU.  Ni fydd CDC yn gwneud gwaith ar goed 
am fod rhywun wedi colli signal neu am fod coed yn ymyrryd â'r signal. Dylid gofyn am gyngor gan y darparwr 
gwasanaeth ar liniaru problemau sy'n ymwneud â derbyniad.  
 
Colli golygfeydd – Am nad oes hawl i olygfa heb ei chuddio gan goed yn y DU, ni fydd CDC yn gwneud gwaith ar 
goed yn unig swydd er mwyn gwella golygfeydd o eiddo domestig neu fasnachol. Mae hyn yn cynnwys ardaloedd 
oedd â golygfeydd o bosibl yn y gorffennol.  Mae CDC yn cadw'r hawl i symud ein coed ein hunain os credwn ac os 
gallwn ddangos y bydd hyn o fudd i'r dirwedd gyhoeddus ac amwynder gweledol.   
 
Dail, ffrwythau a malurion sy'n cwympo - Rhaid disgwyl malurion rhesymol fel dail, ffrwythau, cnau, blodau, 
gweddillion, mân bren marw ac isgynhyrchion naturiol sy'n rhan o brosesau bywyd y coed, mewn ardaloedd lle 
ceir coed. Felly, ni fydd CDC yn gwneud gwaith ar goed er mwyn datrys problemau o'r fath. Mae ysgarthiadau 
adar a phryfed, ysgarthiadau melwlis yn bennaf sy'n gysylltiedig â phryfed gleision, y tu hwnt i reolaeth CDC ac 
felly ni wneir unrhyw waith ar goed er mwyn atal y broblem bosibl hon.  
 
Canghennau sy'n bargodi dros dir cyffiniol – Nid oes gan CDC ddyletswydd i docio canghennau sy'n bargodi oni 
fyddant yn gwrthdaro'n uniongyrchol â strwythur adeiledig cyfagos neu y gallent wrthdaro â strwythur o'r fath. 
Mae gan berchennog neu feddiannydd tir cyffiniol hawl dan gyfraith gwlad i docio canghennau sy'n bargodi yn ôl 
i'r llinell derfyn. Fodd bynnag, dylid nodi hefyd fod gan berchnogion a meddianwyr tir cyfagos ddyletswydd gofal i 
berchnogion coed ac felly dylent gymryd rhagofalon rhesymol wrth arfer eu hawl dan gyfraith gwlad er mwyn 
sicrhau nad ydynt yn effeithio ar iechyd hirdymor a chadernid strwythurol coed. Os oes unrhyw un yn dymuno 
arfer ei hawl dan gyfraith gwlad mewn perthynas â choed sy'n eiddo i'r cyngor, anogir yr unigolyn hwnnw i 
gysylltu â'r awdurdod lleol. Gwneir hyn fel y gallwn sicrhau nad yw'r gwaith yn effeithio ar iechyd y goeden nac yn 
torri dynodiadau amddiffynnol. Dylai unrhyw waith rheoli coed lynu wrth y canlynol: 

 
 Dylai'r holl waith gael ei wneud yn unol â BS 3998:2010 Tree Work – Recommendations 

 Dylai gwaith gael ei wneud ar adeg pan na fydd dail yn blodeuo neu'n cwympo 

 Dylai pob darn o waith gael ei wneud yn unol â deddfwriaeth bywyd gwyllt berthnasol  

 Dylai fod gan unrhyw gontractwr a gyflogir gymwysterau ac yswiriant addas 

 Dylai unrhyw falurion sy'n deillio o'r gwaith gael eu gwaredu mewn modd diogel ac ecogyfeillgar   
 



 
 
 
 
COED MEWN PERTHYNAS Â PHRIFFYRDD 
 
Yn yr amgylchedd trefol ac yn wir yr amgylchedd gwledig hefyd, gall gwrthdaro godi rhwng coed a'r gallu i 
ddefnyddio'r briffordd gyhoeddus yn ddiogel. Mae Deddf Priffyrdd 1980 (diwygiwyd yn 1986) yn berthnasol i goed 
sy'n eiddo i CDC a choed preifat a all effeithio ar briffordd fabwysiedig. 
 
Deddf Priffyrdd 1980 – Caiff ei gweinyddu gan awdurdodau cymwys perthnasol fel Awdurdodau Priffyrdd Lleol a 
Llywodraeth Cymru yng Nghymru. Yn y rhan fwyaf o achosion bydd CDC yn gweinyddu'r ddeddf drwy ddefnyddio 
pwerau dirprwyedig mewn ffordd debyg i reolaethau cynllunio a gyflwynwyd gan y Ddeddf Cynllunio Gwlad a 
Thref.  
 
Mae rhannau amrywiol o'r Ddeddf Briffyrdd yn rhoi dyletswydd ar berchnogion a meddianwyr tir i sicrhau bod y 
briffordd, gan gynnwys llwybrau troed a seilwaith cysylltiedig, yn cael ei chynnal a chadw mewn modd diogel a 
phriodol. Mae enghreifftiau o waith llystyfiant a gyflwynir gan y Ddeddf Briffyrdd yn cynnwys y canlynol, ymhlith 
eraill: 
 

 Tocio i ddarparu gofod fertigol o 5.2m uwchben priffordd 

 Tocio i ddarparu gofod fertigol o 2.4m uwchben llwybr troed 

 Tocio er mwyn sicrhau gwasgariad golau digonol o golofn neu osodiad golau 

 Tocio er mwyn gwaredu llystyfiant peryglus 

 Tocio er mwyn caniatáu i olau gyrraedd arwyneb ffyrdd 

 Tocio i ganiatáu ymlediadau golwg gofynnol ar gyffyrdd 

 Tocio i alluogi cerddwyr i gerdded yn ddiogel 
 
Y Ddeddf Priffyrdd mewn perthynas â thir sy'n eiddo i CDC – Bydd CDC yn ymdrechu i wneud yr holl waith sy'n 
ofynnol o dan y ddeddf o fewn 14 diwrnod gwaith i nodi'r angen am y gwaith. Mewn rhai achosion, efallai na fydd 
hyn yn bosibl am nad oes staff ar gael neu oherwydd gofynion mynediad.  
 
Y Ddeddf Priffyrdd mewn perthynas â thir nad yw'n eiddo i CDC – Mae Deddf Priffyrdd 1980 yn gymwys i bob 
perchennog neu feddiannydd tir. Bydd CDC yn gosod hysbysiadau ym mhob lleoliad sy'n briodol ac yn gymesur â 
defnyddio'r briffordd neu'r llwybr troed dan sylw, yn ei farn ef. Fel arfer, daw CDC i wybod am safleoedd lle mae 
angen hysbysiadau drwy'r ganolfan alwadau neu cânt eu nodi gan swyddogion CDC, fel arolygwyr priffyrdd a 
Swyddogion Coed a Choetir, yn ystod eu dyletswyddau beunyddiol. 
 
Gwaith Brys ar Goed ar Briffyrdd – Bydd CDC yn gwneud gwaith brys i ddiogelu unrhyw goeden neu goed sydd 
wedi methu'n rhannol neu'n gyfan gwbl ac sy'n effeithio ar y rhwydwaith priffyrdd. Os nad yw perchennog-
feddiannydd y tir sy'n cynnwys y goeden/coed wedi cael hysbysiad am hyn eisoes, CDC fydd yn talu am y gwaith. 
 
 
 
 
 
 
EGWYDDORION POLISI ERAILL 
 
 
Darparu Ardal Bridd Ddefnyddiadwy 
 



Mae angen ardal bridd ddefnyddiadwy ar goed at ddibenion hidlo dŵr a thryledu nwyon, y mae'r ddwy broses 
hyn yn hollbwysig er mwyn datblygu a chynnal a chadw system wreiddio iach a hyfyw. Yn yr amgylchedd trefol, 
mae argaeledd ardaloedd pridd defnyddiadwy o'r fath yn aml yn broblem fawr ac mae hyn yn arbennig o 
berthnasol mewn perthynas â choed ar Briffyrdd lle mai arwynebau caled sydd fwyaf cyffredin. 
 
Dylid osgoi'r arfer presennol o osod tarmac hyd at brif foncyff coed pan fo hynny'n bosibl. Mae strwythur 
canghennau coed yn cyfeirio dŵr, yn enwedig yn ystod glaw trwm ar hyd y prif ganghennau ac i lawr y prif foncyff, 
felly drwy ddefnyddio griliau coed, pafin resin hydraidd neu ardal fach heb darmac o gwmpas gwaelod y goeden, 
gall llawer o ddŵr fynd i mewn i'r pridd sy'n rhan o amgylchedd gwreiddio'r goeden. Dylid bob amser osgoi 
defnyddio arwynebau anhydraidd, fel concrid, o amgylch gwaelod coed. 
 
 
 
Difrod canfyddedig i strwythurau adeiledig 
 
Pan ystyrir bod difrod i strwythurau adeiledig yn gysylltiedig â choed sy'n eiddo i CDC, dylai perchnogion yr eiddo 
gysylltu â'r cwmni sy'n darparu yswiriant adeiladau iddynt yn gyntaf. Mae dyletswydd ar y Cyngor i ymchwilio i 
bob hawliad sy'n ymwneud â difrod strwythurol ar ôl i dystiolaeth addas gael ei chyflwyno. Gall canfyddiadau 
ymchwiliad yswiriant ganfod bod y Cyngor yn atebol ac arwain at argymhellion ynghylch coeden sy'n eiddo i'r 
Cyngor (tocio, gosod rhwystrau gwreiddiau ac ati). Byddai'n ofynnol i'r Cyngor weithredu'n unol â'r rhain yn y 
sefyllfa hon. 
 
Byddai angen ystyried pob hawliad unigol ar sail ei rinweddau ei hun a dilyn canllawiau'r Protocol Lliniaru ar y Cyd 
a luniwyd gan Gymdeithas Swyddogion Coed Llundain. Nid yw canlyniadau hawliadau blaenorol am iawndal na 
setliadau iawndal blaenorol yn gosod cynsail cyfreithiol ar gyfer hawliadau eraill posibl. 
 
 
Difrod Troseddol i Goed sy'n Eiddo i CDC 
 
Caiff unrhyw waith anghyfreithlon neu anawdurdodedig ar goed y mae CDC yn berchen arnynt neu'n eu rheoli ei 
ystyried yn ddifrod troseddol. Mae hyn yn cynnwys gwenwyno coed, rhywbeth sy'n dod yn fwyfwy cyffredin, yn 
anffodus. Bydd CDC, i'r graddau sy'n ymarferol bosibl, yn gweithio gyda'r heddlu ac yn ceisio erlyn y rhai sy'n 
gyfrifol am waith anghyfreithlon ar goed. 
 
 
Bydd CDC yn ceisio osgoi unrhyw golled net o ran coed sydd o dan ei reolaeth o fewn unrhyw gyfnod o bum 
mlynedd. 
 

Mae'n anochel y caiff coed eu colli o ganlyniad i (ymhlith pethau eraill) fandaliaeth, clefyd, marwolaeth neu os oes 
rhaid eu symud er mwyn cydymffurfio â rhwymedigaeth statudol. Er mwyn osgoi lleihad yng nghyfanswm y coed, 
caiff cofnodion eu cadw o goed a gollir a choed newydd a gaiff eu plannu yn ardal CDC. 
 
 
Mae Casnewydd wedi ymrwymo i blannu coed newydd tan 2017, drwy'r Polisi Ysgyfaint Gwyrdd 2012-2017 
(CONT679657) a fabwysiadwyd ym mis Awst 2008.  Nod hirdymor y polisi hwn mewn perthynas â stoc goed y 
cyngor oedd cynyddu gorchudd coed yn y ddinas. Câi hyn ei gyflawni drwy gynnydd blynyddol yn nifer y coed a 
blannir yn y ffyrdd canlynol: 
 

 Plannu o'r Newydd: Plannu rhywogaethau coed priodol o'r newydd mewn Mannau Agored Cyhoeddus, 
Coridorau Strategol a safleoedd porth presennol ym mhob rhan o'r ddinas, a ariennir drwy gyfraniadau 
plannu a ffynonellau grant allanol eraill. 

 Lliniaru Effaith Datblygiadau: byddwn yn parhau i liniaru effaith coed a gollir drwy waith datblygu nid yn 
unig drwy osod coed newydd yn eu lle, ond hefyd drwy blannu coed ychwanegol i wneud iawn am y rhai a 
gollir, lle bo hynny'n ymarferol. 



 Rheoli Uniongyrchol: cynnal cydbwysedd y stoc goed drwy reoli ein stoc goed ein hunain; 

 Cynnwys y Gymuned: gweithio gyda grwpiau cymunedol sefydledig i blannu coed ar safleoedd y cyngor.  
 

Un o egwyddorion y polisi hwn yw parhau â nod y polisi Ysgyfaint Gwyrdd y tu hwnt i 2017 drwy ystyried y 
pedwar amcan uchod fel rhan annatod o'r polisi hwn.   
  
 
Pan fo digon o le i blannu coeden a gadael i'r goeden honno dyfu a ffurfio yn ei ffordd ei hun, bydd CDC yn 
ceisio plannu'r goeden fwyaf bosibl yn amodol ar yr angen i ddewis coed am resymau'n ymwneud â chymeriad, 
dyluniad ac addasrwydd. 
 

Dylai coed gael eu plannu yn unrhyw leoliad rhesymol addas sydd ar gael o fewn ffiniau CDC. Efallai na fydd twf a 
ffurf coeden yn y pen draw yn dilyn ei phatrwm tyfu naturiol bob amser. Caiff llawer o ddulliau rheoli gwahanol 
fel barbro a thocio ffurfiannol eu mabwysiadu er mwyn cadw coed yn yr amgylchedd trefol yn yr hirdymor a gallai 
fod angen mabwysiadu dulliau rheoli o'r fath er mwyn cadw coed a blannwyd yn flaenorol mewn lleoliadau 
amhriodol neu mewn lleoliadau lle mae'r tir cyfagos wedi newid defnydd. 
 
 
Mae CDC yn cydnabod bod lle yn brin mewn ardaloedd trefol a bydd yn ceisio defnyddio safleoedd amgen er 
mwyn plannu coed. 
 

Mae CDC yn deall y gallai mynwentydd, mannau agored cyhoeddus, parciau ffurfiol a rhai o'r ymylon priffyrdd 
lletaf fod yn safleoedd plannu addas ar gyfer coedlannau, coederddi ac, o bosibl, gnydau y gellir eu cynaeafu. 
Drwy ddewis rhywogaethau priodol yn ofalus, bydd CDC yn gwneud gwell defnydd o'r tir sydd ar gael i blannu 
coed. 
 
 
Bydd CDC yn gweithio i lunio cynlluniau rheoli coed a choetir newydd neu ddiwygiedig lle bo hynny'n briodol. 
 

Bydd CDC yn parhau i wneud gwaith Coedyddiaeth a Choedwigaeth o safon uchel yn unol ag unrhyw gynlluniau 
rheoli presennol a chynlluniau rheoli yn y dyfodol. Bydd hyn yn sicrhau y defnyddir dull rheoli coed cytbwys a 
rhesymol yn ardal CDC ac yn ein galluogi i ddyrannu adnoddau'n gywir. 
 
Bydd CDC yn ceisio bod yn dryloyw o ran ei gamau gweithredu a'i holl benderfyniadau ynghylch coed. 
 

Ar gais, bydd CDC yn rhoi sylwadau i unrhyw un sy'n gofyn am wybodaeth am gamau gweithredu a gymerwyd neu 
benderfyniadau a wnaed ynghylch rheoli coed a choetir. Dylid nodi bod diogelwch y cyhoedd yn ystyriaeth 
hollbwysig wrth wneud penderfyniadau am goed a choetir yn ardal CDC.  
 
 
Bydd CDC yn parhau â gwaith tocio fel rhan o waith rheoli cylchol. 
 

Yn achos llawer o fathau o waith rheoli coed parhaus, fel barbro a thocio er mwyn clirio llwybrau bysiau / 
priffyrdd, mae'n rhaid ailadrodd y gwaith yn rheolaidd. Caiff gwaith o'r fath ei gynnwys mewn unrhyw gynlluniau 
rheoli ar gyfer ardal CDC er mwyn sicrhau y caiff adnoddau eu dyrannu'n gywir ar yr adeg gywir.  
 
 
Lle bo hynny'n bosibl, bydd CDC yn ceisio sicrhau bod camerâu teledu cylch cyfyng yn cael eu gosod mewn 
mannau lle na chânt eu cuddio gan goed nawr nac yn y dyfodol. 
 

Gall tocio coed yn rheolaidd fod yn niweidiol a gellir osgoi hyn drwy osod camerâu teledu cylch cyfyng yn ystyriol 
yn y mannau cywir. Caiff gweithredwyr camerâu teledu cylch cyfyng eu hannog i weithio'n agos gyda'r Heddlu a 
CDC er mwyn sicrhau bod y cyfarpar cynyddol bwysig hwn yn cael ei ddefnyddio yn y ffordd orau bosibl.   
 



 
Bydd CDC yn ceisio annog a manteisio ar gyfleoedd i greu, ymestyn a chysylltu coetiroedd ac ardaloedd coediog 
sefydledig. 
 

Er mwyn datblygu a chynnal seilwaith gwyrdd a choedwig drefol ardal CDC, bydd CDC yn ceisio plannu coed a fydd 
yn ymuno â nodweddion sydd eisoes yn bodoli i ddatblygu bioamrywiaeth, nodweddion ecolegol fel coridorau 
bywyd gwyllt a nodweddion eraill o'r fath sy'n rhan o'r dirwedd. 
 
 
Bydd CDC yn ceisio cynnwys grwpiau cymunedol a grwpiau diddordeb lleol lle bo hynny'n ymarferol bosibl. 
 

Mae plannu a rheoli coed yn aml yn bwnc sy'n ysgogi cryn ymateb mewn llawer o ardaloedd trefol a gwledig. Gan 
ystyried hyn, bydd CDC yn ceisio ymgynghori â grwpiau priodol pan fydd yn ymgymryd â gwaith sylweddol yn 
ardal CDC. 
 
 
 
 
 
Bydd CDC yn ceisio rheoli ardaloedd addas o goed a choetir fel ased ariannol yn hytrach na rhwymedigaeth. 
 

Pan gaiff agwedd ochrol ei mabwysiadu mewn perthynas ag agweddau penodol ar reoli coed, gall rhywbeth a 
arferai gael ei ystyried yn rhwymedigaeth bur gael ei droi'n waith rhydd rhag costau neu, o bosibl, yn ffynhonnell 
refeniw. Mae pren, boncyffion a sglodion coed oll yn werthfawr a gallant gael eu defnyddio gan ystod eang o 
grwpiau lleol fel mentrau ysgolion coedwig mewn ysgolion babanod ac iau, gall rhandiroedd ddefnyddio sglodion 
coed ar gyfer tomwellt neu fel arwyneb i lwybrau. Weithiau, gall y pren a ddaw o goed y mae'n rhaid eu symud 
fod yn werthfawr i'r graddau y gellid ei ddefnyddio i adennill rhywfaint o gost y gwaith o gwympo'r coed neu'r 
gost gyfan. 
 
 
 
Bydd CDC yn rheoli coed mewn ymateb i nodiadau canllaw gan y llywodraeth 
 
O bryd i'w gilydd bydd awdurdodau lleol yn gyfrifol am symud coed er mwyn rheoli clefydau neu'u hatal rhag 
lledaenu. Gwneir hyn yn unol â chanllawiau a geir yng nghyhoeddiad DEFRA Protecting Plant Health – A Plant 
Biosecurity Strategy for Great Britain. Gall CDC chwarae rhan mewn strategaeth ehangach ar reoli achos o glefyd 
sy'n cynnwys asiantaethau llywodraeth, sefydliadau anllywodraethol, perchnogion tir a'r cyhoedd. Lle gall gwaith 
rheoli o'r fath gael effaith andwyol ar anheddau domestig a mannau agored cyhoeddus, byddwn yn hysbysu'r 
cyhoedd pryd a pham y caiff y gwaith ei wneud. Yn ogystal, bydd CDC yn rhoi cyngor ar fesurau bioddiogelwch 
perthnasol er mwyn atal clefydau rhag lledaenu.   
 
 
 


