
 

 

 
POLISI AR ATGYFEIRIO I'R GWASANAETH DATGELU A GWAHARDD (DBS): 
MYFYRWYR 

Adran Partneriaethau / Gweinyddiaeth Myfyrwyr 

Awdur Dirprwy Is-ganghellor, Partneriaethau 

Awdurdodwyd Gan: Bwrdd Academaidd 

Gweithredwyd Gan: Cyfadrannau / Gweinyddiaeth Myfyrwyr 

Cyfeirnod y Polisi: POSPSA2021018 

Polisïau a 
Ddisodlwyd: 

NA 

Fersiwn Rhif: 2.0 Pwyllgor Cymeradwyo: Bwrdd Academaidd 

Dyddiad 
cymeradwyo: 

12.05.2021 Cofnod rhif: 20.068 

Statws: Cymeradwyw
yd 

Dyddiad Gweithredu: Mai 2021 

Cyfnod cymeradwyo: 3 blynedd Dyddiad Adolygu: Mai 2024 

Rwyf wedi cynnal prawf sgrinio asesiad o'r effaith ar gydraddoldeb i helpu i 

ddiogelu rhag gwahaniaethu ac i hyrwyddo cydraddoldeb 

✓ 

Rwyf wedi ystyried effaith y Polisi/Strategaeth/Gweithdrefn (dilëwch fel sy'n 

briodol) ar yr iaith Gymraeg a darpariaeth yr iaith Gymraeg yn y Brifysgol. 

✓ 

 

1. Pwrpas y Polisi ar atgyfeirio i'r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd: 

 
Pwrpas y datganiad polisi hwn yw gosod yr amodau lle bydd y Brifysgol yn gwneud 

atgyfeiriad i'r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS). 

 
2. Diffiniad Sefydliadol y Polisi ar atgyfeirio i'r Gwasanaeth Datgelu a 

Gwahardd: 

 
2.1 Egwyddorion Cyffredinol 

 
Fel sefydliad, mae'r Brifysgol yn dosbarthu myfyrwyr i sefydliadau allanol, yn aml fel 

gofyniad uniongyrchol rhaglen astudio myfyriwr. Yn ychwanegol at hyn, efallai y ceir 

cyfleoedd lle bydd myfyrwyr yn gwneud gwaith neu weithgareddau nad ydynt yn orfodol, 

ond yn gysylltiedig ag agweddau ar eu cwrs. Mewn achosion cyffelyb, efallai y bydd 

myfyrwyr yn cael cyswllt rheolaidd gyda phlant ac oedolion bregus. 

 
Mae'r Ddeddf Diogelu Grwpiau Hyglwyf (2006) yn rhoi dyletswydd gyfreithiol ar y 

Brifysgol i wneud atgyfeiriad i'r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) mewn rhai 

amgylchiadau. Byddai 



hyn yn digwydd fel arfer pan fo'r Brifysgol wedi tynnu myfyriwr o weithgaredd a reoleiddir 

oherwydd bod y myfyriwr wedi achosi niwed, neu'n dangos eu bod mewn perygl o achosi 

niwed i blant neu oedolion bregus. Mae gan y Brifysgol hefyd gyfrifoldeb cyfreithiol i 

atgyfeirio unigolyn i'r DBS, os oedd y Brifysgol yn bwriadu gwahardd y myfyriwr am 

unrhyw rai o'r rhesymau hyn, ond bod y myfyriwr wedi tynnu'n ôl o'r rhaglen yn gyntaf. 

 
Dylid gwneud atgyfeiriad pan mae myfyriwr wedi: 

1. Cael rhybudd, neu wedi cael euogfarn ar gyfer trosedd berthnasol; neu 

2. Ynghlwm ag ymddygiad perthnasol o ran plant a/neu oedolion bregus (h.y. mewn 

gweithred, neu ddiffyg gweithredu (esgeulustra) sydd wedi niweidio plentyn neu 

oedolyn bregus, neu wedi eu rhoi nhw mewn perygl o niwed); neu 

3. Bodloni'r Prawf Niwed mewn perthynas â phlant a/neu oedolion bregus (h.y. nid 
oes ymddygiad perthnasol wedi digwydd, ond mae'r risg o niwed i blentyn neu 
oedolyn bregus yn bodoli). 

Isod, ceir eglurhad pellach am y categorïau uchod: Rhybudd 

neu euogfarn ar gyfer trosedd berthnasol 

Os yw myfyriwr sy'n gweithio gyda phlant neu oedolion bregus mewn gweithgaredd a 
reoleiddir wedi cael 

rhybudd neu euogfarn ar gyfer trosedd berthnasol, mae'n rhaid i'r Brifysgol wneud 
atgyfeiriad i'r DBS. Gwneir hyn ar unwaith pan fydd y Brifysgol yn ymwybodol o'r 
rhybudd neu'r euogfarn. 

 
Mae trosedd berthnasol yn drosedd ddifrifol fydd, yn dibynnu ar ystyriaeth i 

gynrychiolaethau pan ganiateir, yn gwahardd person yn awtomatig rhag gweithio gyda 

phlant neu oedolion bregus. 

 
Bodloni prawf niwed neu ymddygiad perthnasol 

Mae'n rhaid i'r Brifysgol wneud atgyfeiriad i'r DBS os yw'r meini prawf isod wedi'u bodloni: 

• Mae wedi atal y myfyriwr rhag bod mewn cyswllt â phlant neu oedolion bregus 
(neu a fyddai/wedi gwneud hynny pe na byddai'r myfyriwr wedi tynnu'n ôl o'r 

rhaglen); oherwydd bod 

• Y person wedi bod ynghlwm ag ymddygiad perthnasol; neu bodlonwyd y Prawf 
Niwed. 

 
2.2 Dyletswydd i Atgyfeirio 

Ni fydd atgyfeiriad yn cael ei wneud yn syth ar ôl gwneud honiad. Bydd y Brifysgol yn 

cynnal archwiliad gan ddefnyddio gweithdrefnau mewnol, megis y Weithdrefn 

Addasrwydd i Ymarfer neu'r Weithdrefn Disgyblu Myfyrwyr. Mae hyn yn cynnwys casglu 

tystiolaeth i ganfod a oes sail i'r honiad. Gwneir atgyfeiriad ar ôl cwblhau gweithdrefnau 

mewnol y Brifysgol, ac os yw'r gweithgaredd yn bodloni'r meini prawf ar gyfer gwneud 

atgyfeiriad i'r DBS. 

 
Yn ogystal, dylid gwneud atgyfeiriad os yw myfyriwr yn dewis gadael y Brifysgol cyn 

cwblhau gweithgareddau perthnasol lle byddai'r myfyriwr wedi cael ei atgyfeirio pe na 

byddai wedi tynnu'n ôl. 

 
Ceir rhai sefyllfaoedd lle gallai'r Brifysgol wneud atgyfeiriad, ond nad oes dyletswydd 

gyfreithiol arnynt i wneud hynny. Er enghraifft, pe byddai tystiolaeth annigonol ar ôl 

gwneud archwiliad mewnol yn dangos bod ymddygiad perthnasol wedi digwydd, ond 

bod pryderon dwys ynghylch yr unigolyn hwnnw. Er nad yw'r amgylchiadau'n bodloni 

gofynion cyfreithiol gan fod yr unigolyn wedi tynnu'n ôl o raglen y Brifysgol, ond os 

credir/os yw'n wybodus eu bod nhw efallai, neu eu bod nhw yn parhau i weithio mewn 

gweithgaredd a reoleiddir mewn safle arall. Gellir adrodd ar hyn fel "patrwm ymddygiad", 

a gallai fod yn dystiolaeth a ddefnyddir gan y DBS i wneud penderfyniad i wahardd yn y 



dyfodol. 



2.3 Dyletswydd i ddarparu Gwybodaeth i'r DBS 

Mae gan y DBS hawl gyfreithiol i dderbyn gwybodaeth os gofynnir amdani gan 

ddarparwyr gweithgaredd a reoleiddir. Efallai y bydd achlysuron yn ystod archwiliad pan 

fydd y DBS yn gofyn am wybodaeth ychwanegol i gynorthwyo'r broses o wneud 

penderfyniad. Fodd bynnag, dim ond ar gyfer gwybodaeth sy'n bodoli y mae'r hawl hon 

yn berthnasol. 

 
2.4 Gwneud atgyfeiriad i'r DBS 

Bydd yr atgyfeiriad yn cael ei wneud ar Ffurflen Atgyfeirio DBS ym mhob achos, ac yn 

cael ei phostio at y DBS gan amgáu'r holl wybodaeth berthnasol sydd gan y Brifysgol. 

 
Bydd Arweinydd y Rhaglen / Pennaeth y Gyfadran, a dynnodd sylw at y pryder yn y lle 

cyntaf, yn gyfrifol am lansio atgyfeiriad. Er mwyn sicrhau bod y Brifysgol yn cynnal 

agwedd reolaidd o ran darparu gwybodaeth i'r DBS, dylid gwneud pob atgyfeiriad 

myfyrwyr drwy'r Dirprwy Is-ganghellor, sydd â chyfrifoldeb dros wneud yr atgyfeiriad i'r 

DBS. Fodd bynnag, bydd ymgynghoriad gyda'r adran academaidd yn hanfodol, i sicrhau 

bod holl rannau priodol y ffurflen wedi'u cwblhau mor gyflawn â phosib, a bod y 

dystiolaeth ddogfennol gywir yn cael ei darparu. 

 
Ar ôl gwneud atgyfeiriad, ceir cadarnhad gan y DBS ynghylch a ydynt yn gwahardd y 

myfyriwr rhag gweithio gyda phlant neu oedolion bregus ai peidio, dim ond os yw'r 

Brifysgol yn dangos 'diddordeb dilys' yn y person sydd wedi'i atgyfeirio, er enghraifft, a 

fydd y myfyriwr yn parhau i fod ar gofrestr y Brifysgol. Os caiff ei wahardd, ni fydd y 

myfyriwr yn cael gwneud gweithgaredd a reoleiddir gyda'r grwpiau hyn. Yn ychwanegol 

at hyn, nid fydd y Brifysgol yn gallu caniatáu i'r myfyriwr gymryd rhan mewn 

gweithgaredd o'r fath. Bydd hyn yn creu goblygiadau pe na fyddai myfyriwr yn cael ei 

dynnu oddi ar ei raglen astudio, ond wedi cael ei wahardd o restrau'r DBS o ganlyniad i 

atgyfeiriad. Mae achosion o'r fath yn brin iawn, ac efallai y byddant yn arwain at fyfyriwr 

yn newid cwrs, yn tynnu'n ôl o'r Brifysgol yn wirfoddol, neu ddod â'u cofrestriad i ben. 

 
3. Cwmpas y Polisi 

 
Mae’r polisi hwn yn berthnasol i’r holl fyfyrwyr yn y Brifysgol. 

 

4. Cyfrifoldebau dros Ddarpariaeth 

 
4.1 Cyfrifoldebau Penaethiaid Cyfadrannau 

• Codi unrhyw fater all arwain at atgyfeiriad gyda Dirprwy Is-ganghellor 

• Gwneud archwiliadau a all fod yn ofynnol. 

• Sicrhau eu bod nhw'n ymwybodol o'r polisi hwn, ac i gydymffurfio gyda'i ofynion. 

 
4.2 Cyfrifoldebau'r Dirprwy Is-ganghellor 

• Gwneud atgyfeiriadau i'r DBS a bod yn bwynt cyswllt. 

 
4.3 Cyfrifoldebau'r holl staff 

• Sicrhau eu bod nhw'n ymwybodol o'r polisi hwn, ac i gydymffurfio ag unrhyw archwiliadau. 

• Cydymffurfio â gofynion y polisi hwn. 

 
5. Strategaeth Weithredu 

 
5.1 Cymorth a Chyngor 



Gellir cael cefnogaeth a chyngor pellach gan y Dirprwy Is-ganghellor 

 
5.2 Gweithdrefnau 

• Polisi a Gweithdrefn ar gyfer Ystyried Derbyniadau i'r Brifysgol ar gyfer Rhaglenni sy'n 

Gofyn am Wiriad DBS gan Ymgeiswyr gydag Euogfarnau Troseddol Prifysgol 

Glyndŵr 

 
5.3 Polisïau   

• Polisi Storio, Defnyddio, Cadw a Dileu yn Ddiogel Prifysgol Glyndŵr 

• Atgyfeiriad i'r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd Prifysgol Gyndŵr 

• Datganiad Polisi ar recriwtio cyn-droseddwyr Prifysgol Glyndŵr 

 
5.4 Canllawiau a Ffurflenni 

• Ffurflen atgyfeirio DBS 

• Cod Ymarfer DBS 

• DBS Canllaw llofnodwr ar gyfer cwblhau'r ffurflen gais DBS 

• Canllaw i ymgeisydd ar gyfer cwblhau'r ffurflen gais DBS 

 
5.5 Strategaeth Gyfathrebu 

Mae'r polisi hwn ar gael yn My Uni Portal /Moodle 

 
6. Gwerthuso 

 
Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i welliant parhaus yn ei darpariaeth gwasanaeth a bydd 

yn parhau i fonitro pa mor effeithiol yw'r polisi hwn gyda data ansoddol a meintiol. Bydd 

y broses hon yn sicrhau bod gwerthusiad manwl o effeithiolrwydd y polisi yn cael ei 

wneud a bydd unrhyw broblemau gweithredu neu reoli yn cael eu dwyn i sylw'r Dirprwy 

Is-ganghellor 

Bydd y polisi hefyd yn cael ei adolygu yn unol â gofynion gan y DBS. 


