
 

 

Canllaw i ymgeiswyr ar ddatgelu gwybodaeth am eu 

rhybuddiadau a’u euogfarnau yn eu ceisiadau 

Mae Coleg Gŵyr Abertawe yn sefydliad addysgol sy’n darparu addysg i blant 

ac oedolion sy’n agored i niwed. Felly y mae angen i’r Coleg asesu eich 

addasrwydd ar gyfer y swydd rydych yn ymgeisio amdani. Maw’r hawl gan 

y Coleg hefyd i ofyn cwestiynau am eich cofnod troseddol. Bydd gofyn i chi 

ddatgelu unrhyw wybodaeth benodol sy’n ymwneud â’ch rhybuddion a’ch 

euogfarnau troseddol. Rhaid i chi ddatgelu gwybodaeth am euogfarnau 

troseddol sydd wedi’u cwblhau a rhai sydd heb eu disbyddu, (ac eithrio 

euogfarnau a ddiogelir) yn ogystal â rhybuddion sydd wedi’u cwblhau a rhai 

sydd heb eu disbyddu (ac eitrhio rhybuddion a diogelir). 

Yn ôl y gyfraith, does dim rhaid i chi ddatgelu gwybodaeth am rhybuddiadau 

ac euogfarnau gwarchodedig. Er mwyn pennu a yw eich rhybudd neu’ch 

euogfarn wedi’i warchod ac a oes angen i chi ei ddatgelu yn eich cais ai 

peidio, gofynir i chi gyfeirio at y ddeddfwriaeth berthnasol, gan gynnwys y 

troseddau a restrir yn The Rehabilitation of Offenders Act 1974 (Exceptions) 

Order 1975 (Amendment) (England and Wales) Order 2013. 

Rhaid datgelu (ar bob achlysur) pob rhybudd ac euogfarn sy’n ymwneud â 

throseddau treisgar a rhywiol, yn ogystal â throseddau sy’n gysylltieg â 

diogelu plant ac oedolion sy’n agored i niwed. Annogir yn gryf i ymgeiswyr 

gyfeirio at y rhestr helaeth o droseddau o’r fath sydd ar gael ar wefan Y 

Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd. Fe fydd y rhestr o’r troseddau yn cael ei 

ddiweddaru er mwyn adlewyrchu newidiadau i deddfwriaethau’r dyfodol. 

Os cynigir cyflogaeth i chi, gallai unrhyw fethiant i ddatgelu euogfarnau neu 

rhybuddion diamddiffyn arwain at gamau disgyblu a allai olygu eich 

diswyddo o’r Coleg. Am y rheswm yma, os ydych chi’n ansicr ynghylch sut 

mae’r gyfraith yn berthnasol i chi, fe’ch anogir i geisio cyngor cyfreithiol cyn 

i chi wneud cais. 

Os ydych chi’n gwneud cais ac yn derbyn swydd lle y mae hi’n ofynnol i chi 

yn ôl y gyfraith i ddararu Datgeliad, fe fydd rhaid i chi ymgymryd â gwiriad 

cofnodion troseddol gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd. Fe fydd pob 

penodiad yn amodol ar gadarnhad boddhaol o’r cliriad hwn ac unrhyw 

wiriadau ‘cyn cyflogi’ perthnasol eraill. 

Dylid ystyried y cwestiynau isod yn er mwyn asesu a yw’n ofynnol i chi yn 

ôl y gyfraith i ddatgelu euogfarn neu rybudd ar eich ffurflen gais.

http://www.legislation.gov.uk/uksi/2013/1198/made
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Adran A: 
 

Cwestiynau i asesu a oes angen i chi ddatgelu euogfarn/au:- 
 

• C1. Ydy’r euogfarn o ganlyniad i drosedd restredig*? 
 

• C2. A dderbynioch ddedfryd o garchar / dedfryd o garchariad 

gwasanaeth? 
 

• C3. Ydych chi wedi derbyn euogfarn am unrhyw drosedd arall ar unrhyw 
adeg? 

 

 

Os ydych chi wedi ateb gyda ‘ydw’ i unrhyw un o’r cwestiynau 

uchod, mi fydd gofyn i chi ddatgelu’ch euogfarn ar eich ffurflen 

gais. 

Os taw ‘na’ oedd eich ateb i’r 3 cwestiwn uchod, a fyddech cystal ag ateb 

y cwestiwn canlynol: 

• C4. A oes 11 (neu mwy) o flynyddoedd wedi mynd heibio ers 

dyddiad eich euogfarn? 

Os defnyddiwyd ‘na’ fel ateb i C4 (h.y bod llai na 11 o flynyddoedd wedi mynd 

heibio ers yr euogfarn), bydd gofyn i chi ddatgelu’r euogfarn yn eich 

ffurflen gais. 

Cwestiynau i asesu os oes angen i chi ddatgelu rhybudd/ion:- 
 

• C1. A ydy’r rhybudd yn gysylltiedig â throsedd restredig? 
 

Os defnyddioch chi ‘ydw’ fel ateb i C1, bydd gofyn i chi ddatgelu’r 

rhybudd yn eich ffurflen gais. 

Os defnyddiwyd ‘na’ fel ateb i’r cwestiwn ac os oeddech yn hŷn na 18 ar adeg y 

rhybudd, atebwch y cwestiwn canlynol: 

• C2: A oes 6 (neu mwy) o flynyddoedd wedi mynd heibio ers dyddiad y 
rhybudd? 

 

Os defnyddioch ‘na’ fel ateb i gwestiwn 2, a bod llai na 6 mlynedd 

wedi mynd heibio ers dyddiad y rhybudd, mi fydd dal gofyn i chi 

ddatgelu’r rhybudd ar eich ffurflen gais.

Os ydych chi wedi derbyn rhybudd neu euogfarn yn 18 oed neu’n hŷn, 

bydd y cwestiynau isod yn pennu a yw’n ofynnol i chi ddatgelu’r 

rhybudd / euogfarn sydd ar eich ffurflen gais. 



 

Adran B: 
 

Rhan 1: Cwestiynau i asesu a oes angen i chi ddatgelu euogfarn: 
 

• C1: A yw’r euogfarn o ganlyniad i drosedd restredig? 
 

• Q2: A dderbynioch ddedfryd o garchar / dedfryd o garchariad 

gwasanaeth? 
 

• C3: Ydych chi wedi derbyn euogfarn am unrhyw drosedd arall ar unrhyw 
adeg? 

 

Os ydych chi wedi ateb gydag ie i unrhyw un o’r tri chwestiwn, 

bydd gofyn i chi ddatgelu eich euogfarn ar eich ffurflen gais. 

Os ddefnyddioch chi ‘na’ fel ateb i’r cwestiynau uchod, atebwch y cwestiwn 

canlynol: 

• C4. A oes 5 mlynedd a 6 mis wedi mynd heibio ers dyddiad eich 

euogfarn? 

Os defnyddiwyd ‘na’ fel ateb i C4 (h.y. bod llai na 5 mlynedd a chwe mis 

wedi mynd heibio ers dyddiad yr euogfarn), bydd dal angen i chi 

ddatgelu’r euogfarn ar eich ffurflen gais. 

Rhan 2: 
 

Cwestiynau i asesu a oes angen i chi ddatgelu rhybudd / ion:- 
 

• C1: A yw’r rhybudd am drosedd restredig*? 
 

Os defnyddiwyd ‘ydy’ fel ateb i’r cwestiwn uchod, bydd gofyn i chi 

ddatgeli eich rhybudd. 

Od defnyddioch ‘nac ydy’ fel ateb i’r cwestiwn uchod, atebwch y cwestiwn canlynol 
 

• C2: A oes 2 neu mwy o flynyddoedd wedi mynd heibio ers dyddiad y 
rhybudd? 

 

Os defnyddiwyd ‘nac oes’ fel ateb i gwestiwn 2 (h.y. mae llai na 2 

flynedd wedi mynd heibio ers dyddiad y rhybudd), bydd dal angen i chi 

ei ddatgeli ar eich ffurflen gais. 

Troseddau Rhestredig * 

Rhaid datgelu (ar bob achlysur) pob rhybudd ac euogfarn sy’n ymwneud â throseddau 
treisgar a rhywiol, yn ogystal â throseddau sy’n gysylltiedig â diogelu plant ac oedolion 

sy’n agored i niwed. Anogir yn gryf i ymgeiswyr gyfeirio at y rhestr helaeth o droseddau o’r 
fath sydd ar gael ar wefan Y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd. Fe fydd y rhestr o’r 

troseddau yn cael ei ddiweddaru er mwyn adlewyrchu newidiadau i deddfwriaethau’r 

dyfodol. 

 

Os ydych chi wedi derbyn rhybudd neu euogfarn yn iau na 18 oed, bydd 

y cwestiynau isod yn pennu a yw’n ofynnol i chi ddatgelu’r rhybudd / 

euogfarn sydd ar eich ffurflen gais. 
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