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• Ebost/Email:
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• Ffôn/Tel:

101
01267 222020 y tu allan i ardal Dyfed-Powys
01267 222020 if outside the Dyfed-Powys area

Apelio yn erbyn ymchwiliad yr heddlu i’ch cwyn
Defnydd Mewnol Yn Unig

Mae’n rhaid i ni dderbyn eich apêl o fewn 29 diwrnod o ddyddiad y llythyr sy’n dweud
wrthych am ganlyniad y gŵyn. Mae hyn yn cynnwys yr amser mae eich apêl yn treulio yn
y post.
Ticiwch y blwch priodol:

Enw cyntaf: (Ysgrifennwch yn glir)

Mr

Mrs

Miss

Ms

Arall (nodwch os
gwelwch chi’n dda)

Cyfenw: (Ysgrifennwch yn glir)

Cyfeiriad:

Cod Post:
Rhif ffôn adref :

Rhif ffôn symudol:

E-bost:

Dyddiad y gwnaethoch eich cwyn

Rhif cyfeirnod (os yw’n hysbys)

Dywedwch wrthym pam rydych chi’n apelio yn erbyn yr ymchwiliad i’ch cwyn drwy ddewis
un rheswm neu fwy isod. Ticiwch y blychau perthnasol os gwelwch chi’n dda:
Ydych chi’n teimlo eich bod chi heb gael digon o wybodaeth am yr hyn y daeth yr
ymchwiliad i’ch cwyn o hyd iddo neu’r camau gweithredu mae’r awdurdod priodol
yn bwriadu cymryd yn dilyn eu hymchwiliad?
Ydych chi’n anghytuno â chanfyddiadau ymchwiliad yr awdurdod priodol i’ch cwyn?
Ydych chi’n anghytuno â’r camau gweithredu arfaethedig sy’n deillio o ymchwiliad
yr awdurdod priodol i’ch cwyn?
Ydych chi’n anghytuno â’r penderfyniad a wnaed gan yr awdurdod priodol o ran pa
un ai a oes gan swyddog y gwnaethoch gwyn amdano achos i’w ateb neu os y bu
perfformiad anfoddhaol?
Ydych chi’n anghytuno â’r penderfyniad a wnaed gan yr awdurdod priodol i beidio â
chyfeirio ymchwiliad eich cwyn i Wasanaeth Erlyn y Goron?
Esboniwch pam rydych chi eisiau apelio yn seiliedig ar y rheswm/rhesymau a ddewiswyd
uchod, gan barhau ar ddalen ar wahân os oes angen.

Os oes gennych unrhyw ddogfennau sy’n cefnogi’ch apêl, rhestrwch nhw isod neu
atodwch nhw i’r ffurflen hon wrth gyflwyno’ch apêl.

Llofnod yr unigolyn sy’n cyflwyno’r apêl hwn:

Dyddiad:

Monitro Cydraddoldeb
Fel pob corff cyhoeddus, mae dyletswydd ar Heddlu Dyfed-Powys i gofnodi amrywiaeth y rhai
sy’n defnyddio ei wasanaethau, ac mae wedi ymrwymo i sicrhau bod gan bawb fynediad
cyfartal atynt. Atebwch y cwestiynau canlynol amdanoch os gwelwch chi’n dda, fel ein bod ni’n
medru sicrhau bod hyn yn digwydd. Bydd y wybodaeth ond yn cael ei defnyddio ar gyfer y
rhesymau a amlinellwyd, a bydd yn aros yn gyfrinachol. Does dim rhaid i chi ateb y cwestiynau,
ac efallai byddai’n well gennych beidio ateb. Ni fydd hyn yn gwneud unrhyw wahaniaeth i’r
ffordd rydych chi’n cael eich trin.

RHYW
Gwryw
Benyw
Arall

CREFYDD A CHRED
Dim Crefydd
Cristion
Bwdhydd
Hindŵ

Trawsryweddol - Gwryw
Trawsryweddol - Benyw
Gwell gennyf beidio â
dweud

Sikh
Mwslim
Unrhyw grefydd arall
Gwell gennyf beidio â
dweud

Iddew
CYFEIRIADEDD RHYWIOL
Heterorywiol
Hoyw neu Lesbiaidd

Unrhyw gyfeiriadedd
arall
Gwell gennyf beidio â
dweud

Deurywiol
ETHNIGRWYDD
Gwyn
Gwyn Prydeinig
Gwyn Gwyddelig
Unrhyw gefndir Gwyn arall

Asiaidd neu Asiaidd
Brydeinig
Indiaidd

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

Pacistanaidd
Bangladeshaidd
Unrhyw gefndir Asiaidd arall

Affricanaidd
Unrhyw gefndir Du arall

Tsieinïaidd neu Grŵp Ethnig
arall
Tsieinïaidd
Unrhyw grŵp ethnig arall

Heb ddatgan

Ble i anfon y ffurflen hon
Dychwelwch y ffurflen hon at Adran Safonau Proffesiynol Heddlu Dyfed-Powys os gwelwch chi’n dda.
Post:
Adran Safonau Proffesiynol, Heddlu Dyfed-Powys, Blwch Post 99, Llangynnwr, Caerfyrddin, SA31 2PF
E-bost:
psd@dyfed-powys.pnn.police.uk
Yn Bersonol:
Ewch â’r ffurflen i’ch gorsaf heddlu leol

Nodiadau Ychwanegol (os oes angen)

