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1. Pwrpas yr Adroddiad 
 
1.1. Mewn ymateb i gais gan y cyhoedd mae Gorchymyn Diogelu Coed dros dro 
(GDC) wedi’i wneud dan bwerau dirprwyedig. 
1.2. Mae’r partïon sydd wedi’u  heffeithio wedi’u hysbysu’r ffurfiol ynghylch y GDC ac 
wedi cael cyfle i’w wrthwynebu (os ydynt yn dymuno gall trydydd bartïon 
â diddordeb hefyd gyflwyno sylwadau i gefnogi’r GDC. 
1.3. Pwrpas yr adroddiad yw rhoi gwybod i aelodau’r pwyllgor bod y Cyngor  
wedi derbyn nifer o wrthwynebiadau i Orchymyn Diogelu Coed dros dro Rhif 7 (a) 
(2021), tir ger 73a Erw Goch a wnaed ar 8 Rhagfyr 2021 ac i argymell bod y 
Gorchymyn Diogelu Coed yn cael ei gadarnhau. Mae’r Gorchymyn Diogelu Coed yn 
ymwneud â diogelu un dderwen fes goesynnog (T1) a thair fasarnen (T2, T3 a T4) ar 
dir ger 73a Erw Goch ar ochr y llwybr troed sy’n cysylltu Erw Goch â Ffordd 
Wrecsam a Lon Speiriol - Isaf. 
1.4. Argymhellir y dylid cadarnhau’r GDC dros dro a’i fod felly’n aros mewn grym. 
 
2. Adroddiad 
 
2.1. Ar 7 Mai 2021 penderfynodd y Pwyllgor Cynllunio ganiatáu cais i godi tŷ ar 
wahân ar dir a oedd yn arfer bod yn rhan o ardd 73a Erw Goch. Y rhif cyfeirnod oedd 
02/2020/0811. Codwyd pryderon yn ystod y cais am effaith y datblygiad ar y coed 
cyfagos. Cafwyd cais gan aelod o’r cyhoedd bod Gorchymyn Diogelu’n cael ei 
roi ar y coed er mwyn rhoi rywfaint o amddiffyniad i’r coed ac i sicrhau eu bod yn  
cael eu diogelu rhag y datblygiad newydd. 
2.2. Asesodd Ymgynghorydd Coed y Cyngor y coed dan sylw gan ddefnyddio 
arweiniad TEMPO a daeth i’r casgliad bod rhinwedd mewn diogelu 4 o'r coed ac y 
dylid gwneud gorchymyn gan fod y coed yn nodweddion amlwg a deniadol ar y 
llwybr troed sy’n cysylltu Erw Goed a Ffordd Wrecsam a Lon Speiriol-Isaf. 
2.3. Ar ôl cyflwyno’r GDC cafodd y Cyngor wrthwynebiadau gan y partïon â 
diddordeb canlynol: 
J Jones, 69 Erw Goch, Rhuthun. 
Mr a Mrs Parry, 72 Erw Goch, Rhuthun. 
C Bellis 
H. Mosford-Evans 
N. Mosford-Jones 
L. Gibson (Mosford) 
 
2.4. Mae’r gwrthwynebiadau'n ymwneud ag ymholiadau ynghylch perchnogaeth y 
coed, pwy sy’n gofalu amdanynt ar hyn o bryd a phwy fydd yn gofalu amdanynt yn y 
dyfodol, pryderon am ddiogelwch o ran canghennau marw a chwestiynau ynghylch y 



rhesymau pam bod rhinwedd mewn diogelu’r coed yma ond nid y coed eraill ar y 
llwybr troed. Roedd tri o’r ymatebion a gafwyd yn dweud nad ydynt am i’r coed gael 
eu tynnu. 
2.5. O ran y pryderon am ganghennau marw, gellid tynnu’r canghennau pe bai 
angen gyda  chaniatâd yr Awdurdod Cynllunio Lleol. Aseswyd y coed gan 
Ymgynghorydd Coed y Cyngor a farnodd eu bod yn iach heb unrhyw 
beth o bwys o’i le arnynt. Nid oes unrhyw arwyddion bod  y coed yn beryglus a/neu 
bod arnynt angen gwaith cynnal a chadw brys. 
2.6. Wrth gyflwyno GDC dros dro mae’n ofynnol i’r Cyngor roi gwybod i’r partïon â 
diddordeb ond nid oes raid darganfod pwy yw perchnogion y coed sy’n destun GDC 
dros dro. Mae’r partïon â diddordeb wedi’u hysbysu ac nid rôl y Cyngor, wrth wneud 
GDC dros dro, yw cyflafareddu dros berchnogaeth tir 
2.7. Mae Swyddog Cyfreithiol y Cyngor wedi cadarnhau bod y coed yn sefyll mewn 
‘bwlch’ rhwng ffiniau  cofrestredig y tai a’r llwybr troed sy’n cael ei gynnal gan yr 
Awdurdod Lleol. Mae coed wedi’u plannu ar y briffordd yn gyfrifoldeb 
ar berchennog y briffordd. 
2.8. Felly oherwydd bod rhai o’r coed yn hongian dros y llwybr troed, mae ar yr 
Awdurdod Lleol ddyletswydd i atal rhwystr ar y llwybr troed (adran 130 Deddf 
Priffyrdd 1980.  Mae ar yr Awdurdod Lleol ddyletswydd statudol dan ddeddf Tai 1980 
a Deddf Llywodraeth Leol (Darpariaethau Amrywiol) 1976, i ddiogelu’r cyhoedd 
os bydd y coed, am ba bynnag reswm, yn mynd yn beryglus: 
Os yw coeden, llwyn eu lystyfiant arall yn achosi rhwystr ar y briffordd, mae ar yr 
awdurdod priffyrdd ddyletswydd i atal y rhwystr hwnnw (adran 130  o Ddeddf 
Priffyrdd 1980) 
2.9. Ystyrir y bydd pryderon y preswylwyr o ran pwy sy’n gyfrifol am y coed yn bodoli 
o hyd pa un a gaiff y gorchymyn diogelu coed ei gadarnhau ai peidio. Nid ystyrir felly 
bod y fath bryderon yn dylanwadu’n arwyddocaol ar y penderfyniad a ddylid 
cadarnhau’r Gorchymyn Diogelu Coed neu ddim. 
2.10. Ni fyddai’r cadarnhad yn rhwystro gwaith rhesymol ac angenrheidiol rhag  
cael ei wneud ar y coed, dim ond y byddai angen caniatâd i wneud y gwaith yn  
gyntaf. 
2.11. Os na chaiff y gwrthwynebiadau eu hystyried gan y Pwyllgor a’r GDC yn 
parhau heb ei gadarnhau bydd yn dod i ben ar 8 Mehefin 2022 (h.y. ar ôl 6 mis) ac ni 
fydd y coed wedi’u diogelu. 
 
2. Casgliad 
 
2.10. Gan ystyried y gwrthwynebiadau a gafwyd ynglŷn â pherchnogaeth, cynnal a 
chadw a diogelu’r coed, a gan gadw mewn cof y cyngor a gafwyd gan 
Ymgynghorydd Coed y Cyngor, argymhellir bod y GDC yn cael ei gadarnhau heb ei 
addasu. 
 
3. Argymhelliad 
 
3.10. Bod Gorchymyn Diogelu Coed Rhif 7 (a) (2021) Tir Ger 73a Erw Goch yn cael 
ei gadarnhau heb ei addasu er mwyn diogelu’r coed. 
 
Dogfennau Cefndir 
 
Gorchymyn Diogelu Coed Rhif 7 (a) (2021) Tir Ger 73a Erw Goch. 
Archwiliad  TEMPO yr ymgynghorydd coed. 


