Cyflwyno cwyn yn erbyn Heddlu Dyfed
Powys
Defnyddiwch LYTHRENNAU BRAS wrth gwblhau’r ffurflen hon. Os bydd gennych unrhyw anawsterau wrth
gwblhau’r ffurflen hon, ac eisiau ei drafod, galwch 101 os gwelwch yn dda. Pe dymunwch i rywun
weithredu ar eich rhan (ffrind neu berthynas o bosib) rhowch eu manylion a’ch caniatâd i weithredu ar
eich rhan. Mae fersiwn Saesneg o’r ffurflen hon ar gael.

Eich manylion (achwynydd)
Teitl:
Enw cyntaf:

Cyfenw:

Cyfeiriad:

Cod post:
Rhif ffôn adref :

Ffôn symudol:

E-bost:

Os bydd rhywun yn cwyno ar eich rhan (rhowch eu manylion)
Enw:
Cyfeiriad:

Cod post:
Rhif ffôn :

E-bost:

Caniatâd (i’w arwyddo gan yr achwynydd)
Rhoddaf ganiatâd i’r person a enwir uchod i weithredu ar fy rhan
Llofnod:

1

Am bwy rydych yn cwyno?
Os ydych yn gwybod manylion y person yr ydych yn cwyno yn ei gylch, manylwch isod
Enw, rheng, dogfennau adnabod ac unrhyw ffurf
adnabod arall
Enw, rheng, dogfennau adnabod ac unrhyw ffurf
adnabod arall
Os ydych chi’n gwybod o ba orsaf mae’r swyddog/ion yn gweithio ohoni, rhowch fanylion os gwelwch yn
dda:

Am beth rydych yn cwyno?
Disgrifiwch yr amgylchiadau a arweiniodd at eich cwyn. Rhowch fanylion am:
- Bwy oedd yn gysylltiedig â’r gŵyn
- Beth a ddywedwyd a beth a wnaethpwyd
- Ble ddigwyddodd y digwyddiad
- Pryd ddigwyddodd y digwyddiad
- Os oedd niwed neu anaf
- Unrhyw un arall a oedd yn dyst i’r digwyddiad
- Manylion tystion
Ar hyn o bryd does dim ond angen crynodeb o’ch cwyn, ond cewch atodi gwybodaeth ychwanegol os
bydd angen. Defnyddiwch y lle a roddir ar waelod y ffurflen hon os gwelwch yn dda.

2

Llofnod a dyddiad
Arwyddwch a dyddiwch os gwelwch yn dda i gadarnhau bod y wybodaeth a roddwyd gennych yn gywir:
Llofnod:

Dyddiad:

Anghenion arbennig
Os oes gennych unrhyw anghenion arbennig ac angen cefnogaeth neu addasiadau ar eich cyfer i’ch
helpu wrth gyflwyno’r gŵyn hon, rhowch wybod inni isod os gwelwch yn dda:

3

Monitro ar gyfer Cydraddoldeb
Mae’n ofynnol i Heddlu Dyfed Powys, fel pob corff cyhoeddus, gofnodi amrywiaeth y rhai sy’n defnyddio ei
wasanaethau, ac mae wedi ymroi i sicrhau bod gan bawb fynediad cyfartal iddynt. Atebwch y cwestiynau
isod amdanoch chi eich hun os gwelwch yn dda, fel bod modd i ni sicrhau bod hyn yn digwydd. Defnyddir y
wybodaeth am y rhesymau a amlinellwyd yn unig, a bydd yn aros yn gyfrinachol. Does dim rhaid i chi ateb y
cwestiynau, ac mae’n bosib bod yn well gennych beidio ag ateb. Ni fydd hyn yn gwneud unrhyw
wahaniaeth i’r ffordd y byddwch chi’n cael eich trin.
RHYW
Gwryw
Benyw
Arall

☐
☐
☐

Trawsryweddol - Gwryw
Trawsryweddol – Benyw
Gwell gennyf beidio â
dweud

☐
☐
☐

CREFYDD A CHRED
Dim crefydd
Cristion
Bwdhydd
Hindŵ

☐
☐
☐
☐

Sikh
Mwslim
Unrhyw grefydd arall
Gwell gennyf beidio â
dweud

☐
☐
☐
☐

Iddew

☐

Unrhyw gyfeiriadedd
arall
Gwell gennyf beidio â
dweud

☐

RHYWEDD
Heterorywiol

☐

Hoyw neu Lesbiaidd

☐

Deurywiol

☐

ETHNIGRWYDD
Gwyn
Gwyn Prydeinig
Gwyn Gwyddelig
Unrhyw gefndir Gwyn arall

Asiaidd neu Asiaidd
Prydeinig
Indiaidd
Pacistanaidd
Bangladeshaidd
Unrhyw gefndir Asiaidd arall
Tseiniaidd neu Grŵp Ethnig Arall
Tseiniaidd
Unrhyw grŵp ethnig arall

☐

Cymysg
Du a Gwyn Caribïaidd
Du a Gwyn Affricanaidd
Gwyn ac Asiaidd
Unrhyw gefndir cymysg arall

☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐

Du neu Ddu Prydeinig
☐
☐
☐
☐

Caribïaidd
Affricanaidd
Unrhyw gefndir Du arall

Heb nodi
☐

☐
☐
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☐
☐
☐

Ble i anfon y ffurflen hon
Dychwelwch y ffurflen hon os gwelwch yn dda i Adran Safonau Proffesiynol Heddlu Dyfed Powys.
Gyda’r Post:
Adran Safonau Proffesiynol, Heddlu Dyfed-Powys, Blwch Post 99, Llangynnwr,
Caerfyrddin, SA31 2PF
Gydag e-bost:
psd@dyfed-powys.pnn.police.uk
Yn Bersonol:
Ewch â hi i’ch gorsaf heddlu leol
Am wybodaeth bellach am y broses gwyno, gweler ein taflen “Canllaw i Gyflwyno Cwyn yn erbyn
yr Heddlu” neu ewch at ein gwefan www.dyfed-powys.police.uk

Nodiadau ychwanegol (os bydd angen)
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