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1. Pwrpas yr Adroddiad 

1.1. I roi gwybod i aelodau’r pwyllgor fod y cyngor wedi derbyn nifer o wrthwynebiadau i 

Orchymyn Diogelu Coed Rhif 4 (2020) ar dir yn 118 Bro Deg, Rhuthun a wnaed ar 9 Rhagfyr 

2020 ac i argymell cadarnhad o'r Gorchymyn Diogelu Coed. Mae’r Gorchymyn Diogelu Coed 

yn diogelu coeden dderw aeddfed (T1) yng ngardd cefn yr eiddo.  

 
2. Adroddiad 

2.1. Ar 13 Tachwedd 2020 cafodd cais i gymeradwyo amod rhif 5 o'r cyfeirnod cynllunio 

gwreiddiol 5/02/7804 ei wrthod. Y rhif cyfeirnod oedd 02/2020/0713 AC. Cynnig y cais 

oedd cael gwared ar y goeden dderw oedd wedi’i diogelu gan yr amod o ganiatâd 1986 

pan gafodd datblygiad Bro Deg ei ganiatáu'n wreiddiol. Mae’r amod fel a ganlyn: 

 
Ni chaiff unrhyw un o’r coed neu wrychoedd o fewn safle’r cais gael eu tynnu heb 

ganiatâd yr Awdurdod Cynllunio Rhanbarthol o flaen llaw. 

Rheswm: Er lles harddwch. 

 
2.2. Mae’r rhesymau a ddarperir gyda chymeradwyaeth i amod y cais ar gyfer torri’r goeden i 

lawr oherwydd y difrod y mae’r goeden wedi’i achosi i bibell draenio gyda’i gwreiddiau. 

Fodd bynnag, mae’r adroddiad draenio yn dangos difrod i’r bibell sydd o bosib wedi cael ei 

achosi gan bolyn ffens. Y rhesymau eraill a ddarparwyd gan yr ymgeisydd oedd oherwydd y 

costau o gynnal y goeden, y difrod posib y gallai'r goeden ei achos i’r eiddo mewn 

gwyntoedd cryfion a’r risg o ran diogelwch gyda dail wedi disgyn ar y llwybr. 

 
2.3. Daeth yr Ymgynghorydd Coed i’r casgliad nad oedd cyfiawnhad i dorri’r goeden i lawr gan na 

chyflwynwyd adroddiad ar y goeden i ddynodi bod unrhyw beth yn ddiffygiol gyda'r goeden 

neu ei fod yn anniogel. Daethpwyd i’r casgliad y byddai torri’r goeden i lawr yn cael effaith 

niweidiol ar amwynder gweledol yr ardal a bod y Gorchymyn Diogelu Coed Dros Dro wedi’i 

gyfiawnhau gan fod Gorchmynion Diogelu Coed yn fwy addas i ddiogelu coed dros y tymor 

hir, a ni chaniateir tocio a difrigo coed heb ganiatâd Awdurdod Cynllunio Lleol. Gwrthodwyd 

y cais (02/2020/0713 AC) ac yn sgil hynny gwnaed Gorchymyn Diogelu Coed Dros Dro gyda 

chopïau o'r gorchymyn yn cael eu cyflwyno i’r perchnogion a’r partïon a chanddynt fuddiant.  

 
2.4. Yn dilyn gwasanaeth y Gorchymyn Diogelu Coed fe dderbyniodd y Cyngor y 

gwrthwynebiadau canlynol gan y partïon a chanddynt fuddiant.  



Perchennog, Sophie Jones, 19/01/2021 gydag adroddiad arolwg gan A. Williams 

18/01/2021  E-bost o wrthwynebiad gan Ian Logan 19/01/2021, 22/12/2021 a 

ffotograff 

E-bost o wrthwynebiad gan Hefin Hughes 16/01/2021 

Llythyr o wrthwynebiad gan Nancy Perkins 16/01/2021 

Sylwadau cynllunio gan Mark Timmins 18/01/2021 

 
Mae’r holl wrthwynebiadau sy’n berthnasol i bryderon yn bennaf oherwydd ceudodau 

wedi’i hachosi oherwydd dirywiad. Mae’r adroddiad arolwg coed a ffotograffau a 

gyflwynwyd gan Ian Logan yn cyfeirio’n arbennig at y ceudodau yn y prif gymalau.  

 
2.5. Mae Ymgynghorydd Coed y Cyngor wedi archwilio’r goeden ac o’r farn bod y goeden 

angen ei thocio’n sylweddol i leihau’r risg o fethiant ond yn bennaf, oherwydd oedran 

sylweddol y goeden mae’n haeddu cael ei chadw a pharhau i’w diogelu gan y Gorchymyn 

Diogelu Coed. 

 
2.6. Cytunodd Ymgynghorydd Coed y Cyngor yn ddiweddar ar waith tocio sylweddol gyda 

Chontractwr Coed yr ymgeisydd.  Mae caniatâd ffurfiol wedi'i roi i'r gwaith coed gan yr 

Awdurdod Cynllunio Lleol ac ar fin cael ei gyflawni. O ganlyniad mae dau o’r 

gwrthwynebiadau wedi cael eu tynnu’n ôl ar yr amod fod y gwaith a gytunir arno yn cael ei 

wneud ac felly dim ond y gwrthwynebiadau sydd ar ôl sydd angen eu hystyried yn ffurfiol 

cyn cadarnhau'r Gorchymyn Diogelu Coed. Dydi’r gwrthwynebiadau yn weddill ddim yn codi 

unrhyw bryderon diogelwch na fyddai’n derbyn sylw gan y gwaith coed a gytunwyd arno ar 

gyfer y dyfodol agos. 

 
Os na fydd y gwrthwynebiad yn cael ei ystyried gan y pwyllgor a bod y Gorchymyn 

Diogelu Coed dal heb gael ei gadarnhau, bydd yn mynd yn ddi-rym ar 9 Mehefin 2021 

(h.y. ar ôl 6 mis) ac ni fydd y goeden wedi’i diogelu o hynny mlaen. 

 
3. Casgliad 

3.1. Cymryd i ystyriaeth y gwrthwynebiadau a dderbyniwyd ynghylch diogelwch y goeden a 

bod y gwaith allweddol a gytunwyd arno yn mynd i’r afael â chyflwr strwythurol y goeden, 

argymhellir fod y Gorchymyn Diogelu Coed yn cael ei gadarnhau heb addasiad.  

 
4. Argymhelliad 

4.1. Gorchymyn Diogelu Coed Rhif 4 (2020) Tir yn 118 Bro Deg, Rhuthun wedi’i gadarnhau 

heb addasiad i gynnal amddiffyniad parhaus o’r goeden dderw aeddfed. 

 

 
Dogfennau cefndirol 

Gorchymyn Diogelu Coed Rhif 4 (2020) Tir yn 118 Bro Deg, Rhuthun 

Adroddiad swyddog i wrthod y cymeradwyaeth o gais amod rhif 02/2020/0713 

Nodiadau archwilio’r ymgynghorydd coed ar 16 Chwefror 2021   


