
 
 

 
 
 

COLEG GŴYR ABERTAWE 
 

Polisi ar Recriwtio Cyn-droseddwyr 
 

Mae'r polisi hwn ar gael i bob un sy'n gwneud cais am Ddatgeliad 
ar gychwyn y broses recriwtio. 
 
Fel sefydliad sy'n defnyddio gwasanaeth datgelu'r Swyddfa Cofnodion 
Troseddol (CRB) i asesu addasrwydd ymgeiswyr i ymgymryd â swyddi o 
ymddiriedaeth, mae Coleg Gŵyr Abertawe yn cydymffurfio'n llawn â Chod 
Ymarfer CRB ac yn ymrwymo i drin pob ymgeisydd am swyddi yn deg. 
 
Mae Coleg Gŵyr Abertawe yn ymrwymo i beidio â gwahaniaethu yn 
annheg yn erbyn unrhyw un sy'n destun Datgeliad ar sail collfarn neu 
wybodaeth arall a ddatgelir. 
 
Mae Coleg Gŵyr Abertawe wedi ymrwymo i drin ei staff, ei ddarpar staff 
neu ddefnyddwyr ei wasanaethau yn deg, waeth beth fo hil, rhyw, 
crefydd, cyfeiriadedd rhywiol, cyfrifoldebau ar gyfer dibynyddion, oedran, 
anabledd corfforol/meddyliol neu gefndir troseddol yr unigolion hynny. 
 
Awn ati i hyrwyddo cyfle cyfartal i bawb gyda'r cymysgedd iawn o 
ddoniau, sgiliau a photensial a chroesawn ystod eang o ymgeiswyr i 
wneud cais, gan gynnwys y rhai sydd â chofnodion troseddol.  Dewiswn 
ymgeiswyr am gyfweliad ar sail eu sgiliau, eu cymwysterau a'u profiad. 
 
Gofynnir am Ddatgeliad dim ond pan fydd asesiad risg trwyadl yn 
dangos fod un yn gymesur ac yn berthnasol i'r swydd dan sylw.  Ar 
gyfer y swyddi hynny lle mae Datgeliad yn ofynnol, bydd pob ffurflen gais, 
hysbyseb swydd a briff recriwtio yn cynnwys datganiad yn nodi y bydd 
Datgeliad yn ofynnol os yw'r unigolyn yn cael cynnig y swydd. 
 
Pan fydd Datgeliad yn ffurfio rhan o'r broses recriwtio, anogwn bob 
ymgeisydd sy'n cael ei alw i ddod am gyfweliad i ddarparu manylion am ei 
gofnod troseddol yn gynnar yn y broses ymgeisio.  Gofynnwn i'r 
wybodaeth hon gael ei hanfon ar wahân ac yn gyfrinachol at unigolyn 
dynodedig yng Ngholeg Gŵyr Abertawe, gan sicrhau y bydd yr wybodaeth 
hon yn cael ei gweld gan y rhai y mae angen iddynt ei gweld yn unig fel 
rhan o'r broses recriwtio. 
 
Pan fydd Coleg Gŵyr Abertawe yn ceisio recriwtio pobl i swyddi sydd 
wedi'u heithrio o dan Ddeddf Adsefydlu Troseddwyr 1974, byddwn yn 
cynghori bod y swydd yn un sy'n gofyn am ddatgelu'r holl wybodaeth am 
gofnodion troseddol, gan gynnwys manylion a dyddiadau collfarnau sydd 
wedi'u 'disbyddu', rhybuddiadau, ceryddon a rhybuddion olaf.  Os yw'r 
swydd yn desun Datgeliad Manwl, bydd gwybodaeth berthnasol arall 
heblaw'r gollfarn, fel ymholiadau’r heddlu ac erlyniadau sydd ar ddod, yn 
ofynnol. 



 
 

 
Byddwn yn sicrhau bod pawb yng Ngholeg Gŵyr Abertawe sy'n ymwneud 
â'r broses recriwtio wedi cael hyfforddiant addas i adnabod ac asesu 
perthnasedd ac amgylchiadau'r troseddau.  Byddwn yn sicrhau hefyd eu 
bod nhw wedi cael canllawiau a hyfforddiant priodol ar y ddeddfwriaeth 
berthnasol sy'n ymwneud â chyflogi cyn-droseddwyr, e.e. Deddf Adsefydlu 
Troseddwyr 1974 a Gorchymyn (Eithriadau) 1975 Deddf Adsefydlu 
Troseddwyr, fel y'i diwygiwyd. 
 
Yn ystod y cyfweliad, neu mewn trafodaeth ar wahân, byddwn yn sicrhau 
bod trafodaeth agored a phwyllog yn cael ei chynnal ar destun unrhyw 
droseddau neu fater arall a allai fod yn berthnasol i'r swydd.  Gallai methu 
â datgelu gwybodaeth sy'n uniongyrchol berthnasol i'r swydd a geisir 
arwain at dynnu'r cynnig o gyflogaeth yn ôl. 
 
Mae pawb sy'n destun Datgeliad CRB yn cael gwybod am fodolaeth Cod 
Ymarfer CRB a bydd copi ohono ar gael os gofynnir amdano. 
 
Ymrwymwn i drafod unrhyw fater a ddatgelir mewn Datgeliad gyda'r sawl 
sy'n ymgeisio am y swydd cyn tynnu cynnig amodol o gyflogaeth yn ôl. 
 
Ni fydd cael cofnod troseddol yn eich gwahardd o reidrwydd rhag 
gweithio gyda ni.  Bydd yn dibynnu ar natur y swydd ac amgylchiadau a 
chefndir unrhyw droseddau. 


