
Ffurflen Gwyno: Gwrychoedd Uchel 
 

Defnyddiwch y ffurflen hon os ydych am wneud cwyn i’r Cyngor am wrych uchel, o 
ran Ran 8 o Ddeddf Ymddygiad Gwrthgymdeithasol 2003.  Dylai’r ffurflen gael ei 
llenwi gan y sawl sy’n gwneud y cwyn, neu ei gynrychiolydd. 
 
Cyn llenwi’r ffurflen hon, darllenwch y nodiadau a anfonwyd gyda hi a’r daflen 

'Gwrychoedd uchel: cwyno wrth y Cyngor'.   
 

Defnyddiwch LYTHRENNAU BRAS ac inc du. 
 

RHAID I CHI DALU FFI GYDA’R FFURFLEN HON.   
Y ffi gyfredol yw £120.00 

 
Bydd y Cyngor yn dibynnu ar yr wybodaeth a roddwyd gennych chi felly gwnewch yn 
siŵr ei bod yn glir ac yn gywir. 

 
1. Eich ymdrechion i ddatrys y cwyn 
 
Disgrifiwch beth a wnaethoch i geisio datrys y mater hwn.  Rhowch ddyddiadau 
a dywedwch beth oedd y canlyniad.  Rhowch gopi o unrhyw lythyrau y soniwch 
amdanynt. 
 
1.1 Cysylltwyd â’r cymydog/perchennog y gwrych a gofynnwyd a ellid trafod y broblem. 
 
  

  

  

 

  

 

            
1.2 Gofynnwyd i’r cymydog/perchennog y gwrych ddefnyddio dulliau cyfryngu 
            
  

  

  

 

  

 

            
1.3 Hysbyswyd y cymydog/perchennog y gwrych eich bod yn bwriadu cwyno wrth y Cyngor 
            
  

  

  

 

  

 

            
 

   

 



Os nad ydych wedi rhoi cynnig ar bob un o’r camau uchod, efallai na fydd y 
Cyngor yn fodlon symud ymlaen â’ch cais. 
            
1.4 Unrhyw beth arall? 
            
  

  

  

 

 

 

                       
            
2. Y meini prawf dros wneud cwyn 
            
 Gwybodaeth am y gwrych 
            
2.1 A yw’r gwrych – neu’r rhan sy’n achosi’r broblem – wedi’i wneud o linell o 2 neu ragor o 

goed neu lwyni? 
            
     Ydy    Nac ydy     

            
2.2 A yw gan mwyaf yn fytholwyrdd neu’n lled-fytholwyrdd? 
            
     Ydy    Nac ydy     

            
2.3 A yw’n uwch na 2 fetr uwchben y llawr? 
            
     Ydy    Nac ydy     

            
2.4 Hyd yn oed os oes bylchau yn y dail neu rhwng y coed, a yw’r gwrych yn un sy’n rhwystro 

golau neu olygfeydd? 
            
     Ydy    Nac ydy     

            
2.5 A yw’n tyfu ar dir sy’n eiddo i rywun arall? 
            
     Ydy    Nac ydy     

            
 Y sawl sy’n gwneud cwyn 
            
2.6 A yw’r achwynydd yn berchen ar neu’n meddiannu (e.e. tenant) yr eiddo y mae’r gwrych 

yn effeithio arno? 
            
     Ydy    Nac ydy     

            
 Dilëwch yr un 

amherthnasol 
 Perchennog / 

Meddiannydd 
     

            



 
2.7 A yw’r eiddo yr effeithir arno yn eiddo preswyl – yn llwyr neu’n rhannol? 
            
     Ydy    Nac ydy     

            
Os ydych wedi ateb ‘Nac ydy’ i unrhyw un o’r cwestiynau yn yr adran hon, nid 
ydych wedi bodloni’r meini prawf ac ni all y Cyngor, felly, ystyried eich cwyn. 

            
3. Y rhesymau am y cwyn 
            
Disgrifiwch y problemau a gawsoch am fod y gwrych yn rhy uchel, a dywedwch pa 
mor ddifrifol ydynt.  Bydd yn arbed amser ac yn helpu’ch achos pe byddech yn 
cadw at y ffeithiau ac yn rhoi’r holl wybodaeth berthnasol i ategu’r pwyntiau a 
wnewch. 

            
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

 

 
I helpu’r Cyngor ddeall eich sefyllfa, amgaewch lun o’r gwrych a chynllun neu fraslun o’r 
safle lle mae’n tyfu a’r eiddo y mae’n effeithio arno, gyda’r gwrych wedi’i nodi’n glir arno. 

            
4. Cwynion blaenorol i’r Cyngor 
            
4.1 A oes cwyn ffurfiol wedi’i wneud i’r Cyngor eisoes am y gwrych hwn? 
            
     Oes    Nac oes     

            
4.2 Os ydych wedi ateb ‘Oes’, ydych chi’n gwybod dyddiad a/neu gyfeirnod llythyr penderfynu y 

Cyngor? 
            
   Dyddiad     Cyfeirnod    

            



4.3 Beth sydd wedi newid ers i’r Cyngor ystyried y mater hwn ddiwethaf? 
            
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  
 
  

 

            
Os nad oes dim wedi newid, efallai na fydd y Cyngor yn symud ymlaen â’ch cais. 

            
5. Pwy yw pwy/Y partïon 
            
5.1 Manylion yr achwynydd  
   Teitl  Enw(au)   Cyfenw    
 Enw           

   Perchennog  
 
Ticiwch bob  

Meddiannydd 
    
 bocs 

Tenant  
 
perthnasol 

Arall – 
nodwch beth 

   

 Statws           
    

 

  

 

    
 Cyfeiriad     

            
      

            
 Dinas/Tref     

            
 Sir           Cod Post      

            
     

 

Rhif ffôn yn 
y dydd 

          
     

 

Rhif ffôn 
symudol 

          
 Rhif ffacs     

            
 Cyfeiriad  

e-bost 
    

            
 A yw’r achwynydd yn fodlon i ni gysylltu ag ef/hi dros yr e-bost? 
            
     Ydy    Nac ydy     

 
 



 
5.2 Cyfeiriad yr eiddo y mae’r gwrych yn effeithio arno ac enw’r un sy’n byw yno, os o gwbl, 

ac os yw’n wahanol i’r person yn 5.1  
   Teitl  Enw(au)   Cyfenw    
 Enw           

            
 Cyfeiriad     

            
      

            
 Dinas/Tref     

            
 Sir           Cod Post      

            
     

 

Rhif ffôn yn 
y dydd 

          

     

 

Rhif ffôn 
symudol 

          

 Rhif ffacs     

            
 Cyfeiriad    

e-bost 
    

            
 A yw’r person hwn yn fodlon i ni gysylltu ag ef/hi dros yr e-bost? 
            
5.3 Manylion yr Asiant neu berson arall sy’n gweithredu ar ran yr achwynydd (os o gwbl)  
   Teitl  Enw(au)   Cyfenw    
 Enw           

            
            
 Cyfeiriad     

            
      

            
 Dinas/Tref     

            
 Sir           Cod Post      

            
     

 

Rhif ffôn yn 
y dydd 

          
     

 

Rhif ffôn 
symudol 

          
 Rhif ffacs     

            
 Cyfeiriad    

e-bost 
    

            
 A yw’r Asiant, neu berson arall, yn fodlon i ni gysylltu ag ef/hi dros yr e-bost? 

            
     Ydy    Nac ydy     

 



 
            
5.4 Cyfeiriad y safle lle mae’r gwrych yn tyfu ac enw’r sawl sy’n byw yno, os yw’n hysbys 
   Teitl  Enw(au)   Cyfenw    
 Enw           

            
   

   
 

Cyfeiriad 
neu 
ddisgrifiad 
o’r lleoliad  

  

 

            
 Dinas/Tref     

            
 Sir           Cod Post      

            
     

 

Rhif ffôn yn 
y dydd 

          

     

 

Rhif ffôn 
symudol 

          

 Rhif ffacs     

            
 Cyfeiriad    

e-bost 
    

            
5.5 Enw a chyfeiriad y person sy’n berchen ar yr eiddo lle mae’r gwrych yn tyfu, os yw’n 

wahanol i 5.4 ac os yw’n hysbys 
   Teitl  Enw(au)   Cyfenw    
 Enw           

            
 Cyfeiriad     

            
      

            
 Dinas/Tref     

            
 Sir           Cod Post      

            
     

 

Rhif ffôn yn 
y dydd 

          
     

 

Rhif ffôn 
symudol 

          

 Rhif ffacs     

            
 Cyfeiriad    

e-bost 
    

                       
 
 
 
 
 
 
 



 
 
6. Dogfennau i’w hanfon gyda’r cais 
            
6.1 Ydych chi wedi amgáu’r canlynol: 
          Ticiwch 

y bocs 
 

            
 Llun o’r gwrych    

            
 Braslun yn dangos lleoliad y gwrych a’r eiddo cyfagos    

            
 Copïau o’r ohebiaeth rhyngoch chi a’ch cymydog am y gwrych    

            
 Copïau o unrhyw ddogfennau eraill y soniwch amdanynt (rhestrwch y 

rhain ar wahân) 
   

                       
            
7. Anfon y cwyn 
            
7.1 Rwy’n cadarnhau fy mod wedi llenwi cymaint o’r ffurflen hon ag y gallaf, a bod y 

wybodaeth arni yn gywir, hyd y gwn. 
            
     Ticiwch y 

bocs 
       

            
            
            
            
7.2 Amgaeaf y ffi o £120.00 
            
     Ticiwch y 

bocs 
       

            

 Enw    Dyddiad    

            

7.3 POSTIWCH Y FFURFLEN HON A PHOPETH ARALL AT: 

            
  

  

  

  

  

  

  

 

Rheolwr Gorfodaeth Gynllunio 
Swyddfa’r Cyngor 
40 Heol Spilman 
Caerfyrddin 
Sir Gaerfyrddin 
SA31 1LQ 
 
e-bost:  planning.enforcement@carmarthenshire.gov.uk 

 

            
7.4 Hefyd, anfonwch gopi o’r ffurflen at y bobl a enwir yn Adran 5 uchod. 

            
 Ticiwch y bocs i ddangos eich bod wedi gwneud hyn     

 


