Ffurflen Gais Adolygiad Achos Ymddygiad Gwrthgymdeithasol
SBARDUN CYMUNEDOL
Dylech lenwi pob rhan o’r ffurflen er mwyn ein galluogi i asesu p’un a
gyrhaeddwyd y trothwy ar gyfer adolygiad
Argraffwch a llenwch y ffurflen hon cyn ei hanfon at:
Sbardun Cymunedol, Swyddfa Diogelwch Cymunedol, Neuadd y Sir, Yr
Wyddgrug, CH7 6ND

ADRAN UN: Manylion cyswllt
Rhowch eich manylion cyswllt i ni: bydd angen i ni gadw mewn cysylltiad â’r sawl sy’n
gwneud cais am adolygiad achos.
Dyma’r pwynt cyswllt ar gyfer pob gohebiaeth drwy gydol y broses adolygu achos.

Eich enw llawn:
Eich rhyw
Eich oed:

Sefydliad / Grŵp
(os yw’n berthnasol)
Swydd yn y sefydliad / grŵp
(os yw hynny’n berthnasol)
Cyfeiriad llawn

Cod post

Cyfeiriad e‐bost
Rhif ffôn cartref
Rhif ffôn symudol
Dull
dewisedig

cyfathrebu Ffôn cartref

Ticiwch un yn unig

Ffôn symudol
E-bost
Llythyr

Dioddefwr:

Ticiwch un blwch

Ie

Ai chi yw’r dioddefwr ynteu
cynrychiolydd
y
Cynrychiolydd
dioddefwr/dioddefwyr?
dioddefwr:

Na

y Ticiwch un blwch
Ie
Na

Enw’r Dioddefwr
(os yw’n wahanol i’r enw
uchod):
Cyfeiriad y dioddefwr:
(os yw’n wahanol i’r enw
uchod):

Os ydych yn cynrychioli dioddefwr/dioddefwyr, rhaid i chi gael caniatâd wedi’i arwyddo i
wneud cais am adolygiad achos.

ADRAN DAU: Caniatâd gan y dioddefwr
Os ydych yn gweithredu ar ran dioddefwr, bydd angen i ni weld caniatâd ysgrifenedig
ganddynt yn ogystal â chadarnhad ysgrifenedig yn nodi eu bod yn fodlon i wybodaeth ynglŷn
â’u hachos gael ei rhannu â chi.
Dylech gadarnhau fod modd cael gafael ar ganiatâd wedi’i arwyddo.
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ADRAN TRI: Gwybodaeth am y digwyddiad

Rhaid i chi fod wedi adrodd wrth un o’r sefydliadau canlynol am bob digwyddiad;
Cyngor Sir y Fflint
Heddlu Gogledd Cymru
Landlord Cymdeithasol Cofrestredig
Bwrdd Iechyd Lleol
E.e. Efallai’ch bod wedi rhoi gwybod i Gyngor Sir y Fflint am bob un o’r tri digwyddiad neu
ddau i Gyngor Sir y Fflint ac un i Heddlu Gogledd Cymru

DIGWYDDIAD UN
Dyddiad ac amser y
digwyddiad:
Manylion cryno gan
gynnwys lleoliad:
Enw (os gwyddoch)
Adroddwyd wrth:
Sefydliad
Rhif Digwyddiad neu
Gyferinod (os
gwyddoch)
Dyddiad ac amser eich
adroddiad:
Ffôn

Dull o adrodd:

Cymerwyd camau
gweithredu gan:

Ebost

Ysgrifenedig

Wyneb
yn
wyneb

DIGWYDDIAD DAU
Dyddiad ac amser y
digwyddiad:
Manylion cryno gan
gynnwys lleoliad:
Enw (os gwyddoch)
Adroddwyd wrth:
Sefydliad
Rhif Digwyddiad neu
Gyferinod (os
gwyddoch)
Dyddiad ac amser eich
adroddiad:
Ffôn

E-bost

Ysgrifenedig

Dull o adrodd:

Cymerwyd camau
gweithredu gan:

DIGWYDDIAD TRI
Dyddiad ac amser y
digwyddiad:
Manylion cryno gan
gynnwys lleoliad:
Enw (os gwyddoch)
Adroddwyd wrth:
Sefydliad
Rhif Digwyddiad neu
Gyferinod (os
gwyddoch)
Dyddiad ac amser eich

Wyneb yn wyneb

adroddiad:
Ffôn

E-bost

Ysgrifenedig

Dull o adrodd:

Wyneb yn
wyneb

Cymerwyd camau
gweithredu gan:

ADRAN PEDWAR: Rheswm dros wneud cais am adolygiad achos
Po fwyaf o wybodaeth a roddwch yn yr adran hon, y gorau fydd dealltwriaeth cyfarfod yr adolygiad
achos o’r sefyllfa bresennol a’ch datrysiad disgwyliedig.

Beth yw’r sefyllfa bresennol?

A fyddech cystal ag esbonio pam eich bod yn anfodlon â’r camau a gymerwyd?

Beth hoffech ei weld yn cael ei wneud i ddatrys y broblem?

Ydych chi’n cael cymorth gan unrhyw asiantaeth mewn perthynas â’r digwyddiadau hyn ar hyn o
bryd? Pa asiantaethau eraill ydych chi’n credu a allai helpu i ddatrys y broblem?
Rhowch fanylion

Unrhyw wybodaeth arall yr hoffech ei rhoi ynglŷn â’r digwyddiadau?

“Fel dioddefwr y digwyddiad(au) a nodwyd ar y ffurflen hon, rwy’n cadarnhau fod y manylion a
ddarparwyd yn y ffurflen hon yn gywir ac rwy’n deall y gallai’r manylion hynny gael eu rhannu
gydag asiantaethau eraill sy’n gysylltiedig â’r broses hon.”
Enw’r dioddefwr

Llofnod

Dyddiad

Hyd yn oed os gwrthodir caniatâd, mae’n bosibl y bydd y sefydliadau’n rhannu
gwybodaeth yn ôl yr angen neu fel â ganiateir o dan ddarpariaethau statudol.

ADRAN PUMP: MONITRO CYDRADDOLDEB
Nid yw’n orfodol i chi lenwi’r adran hon.

Gwyn

Ethnigrwydd: Edrychwch ar y
rhestr ar y dde a thiciwch un
blwch y teimlwch sy’n
disgrifio’ch ethnigrwydd

Prydeinig

Gwyddelig

Cymreig

Saesnig

Albanaidd

Unrhyw
arall

gefndir

gwyn

Cymysg
Gwyn a Du Caribïaidd

Gwyn ac Asiaidd

Gwyn a Du Affricanaidd

Unrhyw gefndir cymysg
arall

Asiaidd neu Asiaidd Prydeinig
Indiaidd

Pacistanaidd

Bangladeshaidd

Unrhyw gefndir Asiaidd
arall

Du neu Ddu Prydeinig
Caribïaidd

Affricanaidd

Unrhyw gefndir Du arall
Tsieineaidd neu grŵp ethnig arall
Tsieineaidd
Heb ddatgan
Gwell gennyf beidio â
dweud

Unrhyw un arall

