
Atodiad 13 - Canllawiau ar Adsefydlu Troseddwyr 

1. Fel sefydliad sy'n defnyddio'r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) i asesu addasrwydd 

ymgeiswyr ar gyfer swyddi â chyfrifoldeb sy'n ymwneud â phlant, pobl ifanc ac oedolion a allai fod 

mewn perygl o niwed, mae'r Brifysgol yn cydymffurfio'n llawn â Chod Ymarfer y DBS sydd ar gael ar 

(http://www.homeoffice.gov.uk/agencies-publicbodies/dbs/. Gallwch gael copi papur o'r Cod gan yr 

Adran AD. 

2. Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i drin ymgeiswyr am gyflogaeth, staff a defnyddwyr ei gwasanaethau 

yn deg, waeth bynnag am oedran, anabledd, ailbennu rhywedd, priodas a phartneriaeth sifil, 

beichiogrwydd a mamolaeth, hil, crefydd neu gred, rhyw, cyfeiriadedd rhywiol neu ddewis iaith 

(Cymraeg neu Saesneg). 

3. Mae'r Brifysgol yn annog ceisiadau am swyddi gan amrywiaeth eang o ymgeiswyr, gan gynnwys y 

sawl sydd â record droseddol. Rydym yn dewis yr holl ymgeiswyr ar gyfer cyfweliadau ar sail  eu sgiliau, 

eu cymwysterau a'u profiad. 

4. Prif ystyriaethau'r Brifysgol o ran ymgeiswyr a chanddynt euogfarnau troseddol yw: 

 Sicrhau diogelwch a lles ein staff a'n myfyrwyr, ymwelwyr, gwirfoddolwyr a chontractwyr  

 Sicrhau diogelwch eiddo ac arian y Brifysgol 

 Diogelu enw da'r Brifysgol  

 Cyflawni ein cyfrifoldebau a'n dyletswyddau cyfreithiol 

Gwneir unrhyw benderfyniad o ran dethol ar sail y ffactorau uchod a'u perthnasedd i'r swydd.  

5. Dim ond wedi i asesiad trwyadl ddangos bod gwiriad DBS yn gymesur ac yn berthnasol i'r swydd dan 

sylw y gwneir cais am wiriad o'r fath. Yn achos y swyddi hynny lle mae gofyn cael Datgeliad, bydd yr 

hysbysebion swydd a'r dogfennau recriwtio yn cynnwys datganiad yn nodi y gwneir cais am Ddatgeliad 

os bydd yr unigolyn yn cael cynnig y swydd. 

6. Oni bai bod natur y swydd yn caniatáu i'r Brifysgol ofyn cwestiynau am holl record droseddol 

unigolyn, yr unig gwestiynau y byddwn yn eu gofyn ar y ffurflen gais yw rhai am euogfarnau 'heb eu 

disbyddu' fel y'u diffinnir yn Neddf Adsefydlu Troseddwyr 1974. 

7. Ystyrir bod swyddi mewn rhai rhannau o'r Brifysgol wedi'u heithrio o ddarpariaethau Deddf 

Adsefydlu Troseddwyr 1974. Mae hyn yn golygu bod yn rhaid i gyn-droseddwyr ddatgelu gwybodaeth 

am euogfarnau wedi'u disbyddu yn ogystal â rhai heb eu disbyddu.  Eto, lle ceir y gofyniad hwn fe 

nodir hynny'n glir yn yr hysbyseb ar gyfer y swydd. Mae rhagor o wybodaeth ar gael yn ein Canllawiau 

ar gyfer Ymgeiswyr y mae gofyn iddynt ddefnyddio gwasanaeth Datgelu'r DBS . 

8. Mae ffurflenni cais y DBS ar gael gan yr Adran AD.   

9. I gael manylion cyfrinachedd mewn perthynas â gwiriadau DBS a diogelu data, gweler ein Hysbysiad 

Preifatrwydd i Ymgeiswyr am Swyddi, sydd ar gael ar:  

https://www.aber.ac.uk/en/media/departmental/humanresources/docs/Privacy-Notice----

Recruitment-via-E-Recruiter.pdf 

 

http://www.homeoffice.gov.uk/agencies-publicbodies/dbs/
https://www.aber.ac.uk/en/media/departmental/humanresources/docs/Privacy-Notice----Recruitment-via-E-Recruiter.pdf
https://www.aber.ac.uk/en/media/departmental/humanresources/docs/Privacy-Notice----Recruitment-via-E-Recruiter.pdf


9. Bydd y Brifysgol yn sicrhau hefyd bod pawb sy'n ymwneud â'r broses recriwtio a dethol wedi cael 

hyfforddiant addas i allu canfod ac asesu perthnasedd ac amgylchiadau trosedd sy'n berthnasol i 

gyflogi cyn-droseddwyr dan Ddeddf Adsefydlu Troseddwyr 1974. 

10. Mewn cyfweliad, neu drafodaeth ar wahân, bydd y Brifysgol yn sicrhau bod trafodaeth agored a 

rhesymegol yn cael ei chynnal ynghylch unrhyw droseddau neu unrhyw fater arall a allai fod yn 

berthnasol i'r swydd.  

11. Gallai methu â datgelu gwybodaeth sy'n uniongyrchol berthnasol i'r swydd y gwneir cais amdani 

arwain at dynnu'r cynnig o gyflogaeth yn ôl. 

12. Bydd y Brifysgol yn tynnu sylw pawb sy'n destun Datgeliad DBS at fodolaeth Cod Ymarfer y DBS ac 

yn darparu copi ohono os gwneir cais am hynny. 

13. Mae'r Brifysgol yn ymrwymo i drafod unrhyw fater a ddatgelir mewn Datgeliad gyda'r person sy'n 

gwneud cais am y swydd cyn tynnu'r cynnig amodol o gyflogaeth yn ôl.  Ni fydd y ffaith fod gan 

ymgeisydd euogfarn droseddol o reidrwydd yn atal y person hwnnw rhag gweithio gyda ni. Bydd hyn 

yn dibynnu ar natur y swydd ac amgylchiadau a chefndir y troseddau. 

 

 


