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DIFFINIADAU

Ymgeisydd Mae'r term ymgeisydd yn cyfeirio at y rhai sy'n gwneud cais am fynediad i'r Brifysgol a'r rhai sydd angen DBS i gwblhau 
eu lleoliad gwaith.

Gwasanaeth Datgelu 
a Gwahardd (DBS)

Mae'r DBSyn galluogi sefydliadau i wneud penderfyniadau recriwtio mwy diogel ac atal pobl anaddas rhag gweithio 
gyda grwpiau sy'n agored i niwed. Mae'r gwasanaeth yn cynnwys chwilio cofnodion yr heddlu, ac mewn achosion 
perthnasol, gwybodaeth am restrau gwaharddedig.

Tystysgrif DBS Yr adroddiad a gynhyrchwyd gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd sy'n cynnwys gwybodaeth am gefndir troseddol 
unigolyn.

Cod Ymarfer y  DBS Gall gwybodaeth a ryddir ar dystysgrif DBS fod yn sensitif ac yn bersonol. Mae'r Cod Ymarfer wedi'i ddatblygu i 
sicrhau bod unrhyw wybodaeth a gyfnewidir yn cael ei thrin yn deg a'i defnyddio'n briodol. Gweler: Cod Ymarfer y 
DBS  

Deddf Adsefydlu 
Troseddwyr, 1974

Deddf Seneddol sy'n galluogi rhai rhybuddion neu euogfarnau i gael eu "gwario" (h.y. fel pe na bai erioed wedi 
digwydd) ar ôl cyfnod adsefydlu penodedig, yn dibynnu ar y gwaredu a weinyddir neu'r frawddeg a basiwyd.

Gorchymyn Deddf 
Adsefydlu 
Troseddwyr 1974 
(Eithriadau) 1975 
(Diwygio) 2013

Deddf Seneddol sy'n amlinellu swyddi a galwedigaethau sydd wedi'u heithrio o'r Ddeddf uchod. Mae Prifysgol 
Glyndŵr yn diffinio cyrsiau sy'n ei gwneud yn ofynnol i DBS gael ei eithrio o'r Ddeddf Adsefydlu Troseddwyr. 
Mae'n ofynnol i ymgeiswyr ddatgan yr holl euogfarnau, rhybuddion, ceryddu ac achosion sydd heb eu diogelu yn 
yr arfaeth.

Collfarn sydd wedi darfod Yn dibynnu ar natur y tramgwydd, unwaith y bydd cyfnod adsefydlu wedi dod i ben ac nad oes unrhyw droseddu 
pellach wedi digwydd, gellir ystyried bod collfarn wedi'i 'gwario'. Mae gwybodaeth am pryd y mae collfarn yn cael ei 
'gwario' ar gael ar wefan GOV.UK: https://www.gov.uk/exoffenders-and-employment

Collfarn troseddol
sydd heb darfod

Mae euogfarnau sy'n 'heb darfod' yn golygu nad oes digon o amser wedi mynd heibio ers y drosedd wreiddiol heb i 
unigolyn aildroseddu; rhaid datgan euogfarnau perthnasol nas gwelwyd. Nid yw troseddau sy'n denu dedfrydau o 30 mis 
o garchar neu fwy byth yn cael eu gwario ac felly mae'n rhaid eu datgan bob amser.

Collfarn droseddol 
berthnasol

Collfarnau troseddol perthnasol yw'r rhai ar gyfer troseddau yn erbyn y person, boed hynny o natur dreisgar neu rywiol, 
neu am droseddau sy'n ymwneud â chyflenwi cyffuriau neu sylweddau rheoledig yn anghyfreithlon lle mae'r gollfarn yn 
ymwneud â delio â chyffuriau masnachol neu fasnachu pobl, troseddau sy'n ymwneud â breichiau, tanau bwriadol neu'r 
rhai a restrir yn Neddf Troseddau Rhyw 2003 neu Ddeddf Terfysgaeth 2006.

Gweithgaredd a 
reoleiddir – plant ac 
oedolion

Gwaith sy'n cynnwys cyswllt â grwpiau agored i niwed na all person sydd wedi'u gwahardd ymgymryd â hwy. Mae 
canllawiau penodol ar waith sy'n amlinellu gweithgarwch rheoledig sy'n ymwneud â phlant ac oedolion:

• Oedolion: Gweithgaredd a reoleiddir (oedolion)
• Plant: Gweithgaredd a reoleiddir (Plant)

Hidlo Hidlo yw'r term a ddefnyddir i ddisgrifio'r broses a fydd yn nodi ac yn dileu euogfarnau a rhybuddion gwarchodedig fel 
nad ydynt bellach yn cael eu datgelu ar dystysgrif DBS, p'un a yw'r ymgeisydd yn bwriadu cymryd rhan mewn 
gweithgarwch a reoleiddir ai dim ond a yw'r ymgeisydd yn bwriadu cymryd rhan mewn gweithgaredd a reoleiddir.

https://www.gov.uk/government/publications/dbs-code-of-practice
https://www.gov.uk/government/publications/dbs-code-of-practice
https://www.gov.uk/government/publications/dbs-code-of-practice
https://www.gov.uk/exoffenders-and-employment
https://www.gov.uk/exoffenders-and-employment
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/216900/Regulated-Activity-Adults-Dec-2012.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/550197/Regulated_activity_in_relation_to_children.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/550197/Regulated_activity_in_relation_to_children.pdf
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CYD-DESTUN A DATGANIAD POLISI

Mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam (PGW) wedi ymrwymo i ddarparu addysg uwch a 
hyfforddiant cynhwysol o ansawdd uchel i bawb a all elwa ohono.
Yn unol â Deddf Cydraddoldeb 2010, mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i drin pob ymgeisydd 
yn deg waeth beth fo'i chefndir neu nodwedd(au) gwarchodedig.
Mae'r polisi hwn a gweithdrefnau cysylltiedig yn sicrhau bod y Brifysgol yn cyflawni ei 
chyfrifoldebau a'i rhwymedigaethau o ran diogelwch cymuned y Brifysgol, gan gynnwys 
myfyrwyr, staff ac ymwelwyr. At hynny, gan fod nifer o raglenni astudio yn ei gwneud yn 
ofynnol i fyfyrwyr ymgymryd â lleoliad sy'n cynnwys Gweithgarwch a Reoleiddir, mae hefyd 
yn diogelu plant, pobl ifanc a / neu oedolion agored i niwed y mae myfyrwyr mewn cysylltiad 
â hwy, fel rhan o'u hastudiaethau.
Ni fydd collfarn(au) troseddol o reidrwydd yn atal ymgeisydd rhag astudio yn y Brifysgol. 
Bydd yn dibynnu ar natur y cwrs, natur ac amgylchiadau'r drosedd(au) a chanlyniad gwiriad 
y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS).
Bydd yr holl wybodaeth am euogfarnau troseddol a ddarperir fel rhan o'r broses ymgeisio yn 
cael ei hystyried yn wrthrychol gan asesu unrhyw risg i gymuned y Brifysgol. Bydd y 
wybodaeth a ddarperir yn cael ei thrin fel 'data categori arbennig' yn unol â Pholisi Diogelu 
Data a Gwaredu Data'r Brifysgol, Deddf Diogelu Data 2018 a Rheoliadau Diogelu Data 
Cyffredinol 2016.
Mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam wedi llofnodi'r addewid Cyfle Teg i Fyfyrwyr ag 
Argyhoeddiadau ac mae'n cadw at egwyddorion yr addewid hwnnw yn ei harferion derbyn ar 
gyfer ymgeiswyr ag euogfarnau (https://www.unlock.org.uk/projects/unlocking-students-with-

conviction-2/fairchancepledge/)

PWRPAS
Sicrhau bod ymgeiswyr sy'n datgan euogfarn(au) troseddol yn cael eu hasesu'n briodol i 
benderfynu ar eu haddasrwydd i gael eu derbyn i'r Brifysgol/lleoliad mewn dull teg a 
rhesymol.
Er mwyn sicrhau lle mae rhaglen academaidd yn cynnwys cyswllt â phlant, pobl ifanc a/neu 
oedolion sy'n agored i niwed, neu os yw'n ddarostyngedig i ofynion proffesiynol, dim ond yr 
ymgeiswyr hynny sy'n gallu bodloni'r gofynion mynediad uwch sy'n cael eu derbyn i'r 
Brifysgol/lleoliad.
Darparu canllawiau i sicrhau bod ystyriaeth ofalus, deg a thryloyw yn cael ei rhoi i effaith 
euogfarnau datganedig.
Sicrhau bod ymgeiswyr wedi rhoi ystyriaeth briodol i'r effaith y gallai eu hanes personol ei 
chael ar gyflogaeth neu gofrestriad posibl gyda chorff proffesiynol, statudol neu reoleiddiol 
cyn iddynt ymgymryd â rhaglen astudio.

3.

3.1 

3.2 

CWMPAS

Mae'r polisi a'r weithdrefn hon yn berthnasol i dderbyn pob ymgeisydd sy'n gwneud cais i 

raglen/lleoliad lle mae DBS yn ofyniad mynediad gorfodol.

Dylid darllen y polisi hwn ochr yn ochr â Pholisi Derbyn y Brifysgol.

https://www.unlock.org.uk/projects/unlocking-students-with-conviction-2/fairchancepledge/
https://www.unlock.org.uk/projects/unlocking-students-with-conviction-2/fairchancepledge/
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Mae'n gweithredu wrth ystyried deddfwriaeth statudol berthnasol, gan gynnwys Deddf 
Adsefydlu Troseddwyr 1974 a Gorchymyn Deddf Adsefydlu Troseddwyr 1974 (Eithriadau) 
1975 (fel y'i diwygiwyd yn 2013). Ar gyfer rhai cyrsiau, lle mae gofynion corff proffesiynol 
neu reoleiddiol penodol yn bodoli, byddant hwythau hefyd yn cael eu hystyried.

DATGELU COLLFARN(AU) 

Os yw ymgeisydd yn gwneud cais am gwrs nad yw'n gofyn am DBS fel amod mynediad, ni 
fydd yn ofynnol iddo ddatgan unrhyw euogfarnau troseddol, a wariwyd neu nas di-os. Bydd 
unrhyw ddatganiad a wneir yn yr achosion hyn yn cael ei ddiystyru o'r broses dderbyn.
Pan fo ymgeisydd yn gwneud cais am gwrs nad oes angen DBS arno fel amod Mae'n 
ofynnol i bob ymgeisydd sy'n gwneud cais am raglen lle mae DBS yn ofyniad mynediad 
gorfodol i ddatgan holl ymchwiliadau'r heddlu ac euogfarnau troseddol cyn ac yn ystod eu 
hastudiaethau. Beth bynnag fo'r llwybr ymgeisio (UCAS neu uniongyrchol), mae'r ffurflen 
gais yn gofyn am ddatgelu euogfarnau troseddol a wariwyd ac nas gwariwyd. Pan nad oes 
angen gwiriad DBS ar raglen astudio cyn dechrau'r astudiaethau ond lle mae lleoliad gwaith 
yn cynnwys cymryd rhan mewn 'gweithgaredd a reoleiddir' rheolaidd a heb oruchwyliaeth 
gyda phlant neu mewn rhai lleoliadau oedolion, efallai y bydd y Brifysgol yn ei gwneud yn 
ofynnol i fyfyrwyr gael gwiriad manylach gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd. Byddai 
angen i'r myfyriwr gael DBS boddhaol cyn y gallant ddechrau ar eu lleoliad gwaith. Ystyrir 
bod methu â datgelu gwybodaeth am euogfarnau troseddol yn fater difrifol a gallai arwain 
wedyn at dynnu lle yn ôl neu gymryd camau disgyblu. Gall y Brifysgol hefyd roi gwybod 
am weithgarwch o'r fath i unrhyw gorff allanol perthnasol, a all fwrw ymlaen â'r mater o 
dan eu gweithdrefnau sefydledig eu hunain. Os bydd ymgeisydd yn dod yn destun 
ymchwiliad troseddol, trosedd neu gollfarn berthnasol ar ôl cyflwyno ei gais DBS dylent 
hysbysu ei Arweinydd Rhaglen a/neu'r Weinyddiaeth Myfyrwyr cyn gynted â 
phosibl.Bydd y Brifysgol yn cymryd y camau angenrheidiol i benderfynu a yw'r myfyriwr yn 
gallu parhau â'i astudiaethau. Os caniateir parhau, bydd y Brifysgol yn sicrhau bod y 
myfyriwr yn ymwybodol o'r effaith bosibl y gallai collfarn ei chael ar y llwybr gyrfa o'u dewis. 
Mae gweithdrefn ddisgyblu'r Brifysgol ar gyfer Myfyrwyr yn nodi'r camau y gellir eu cymryd os 
bydd myfyriwr yn methu â datgan unrhyw gollfarn neu droseddau troseddol cyn neu yn ystod 
eu hastudiaethau. https://students.glyndwr.ac.uk/home-2/student-administration/policies-and-

procedures/

GWASANAETH DATGELU A GWAHARDD (DBS)
Gwneir y penderfyniad ynghylch a oes angen gwiriad DBS ar raglen wrth gynllunio a dilysu 
rhaglenni. Cofnodir y penderfyniad ym manyleb y rhaglen gymeradwy.
Mae sawl math o wiriadau DBS fel y crynhoir isod:

Math o
wiriad

Cymhwysedd Gwybodaeth sydd wedi'i chynnwys 
yn y dystysgrif

Safonnol Ar gyfer rolau sy'n gweithio/gwirfoddoli 
gyda phlant neu oedolion sy'n agored i 
niwed a lle mae'r rôl wedi'i chynnwys yn 
ROA 1974 (Eithriadau) Gorchymyn 1975 
(fel y'i diwygiwyd) (e.e. gweithwyr gofal 
iechyd proffesiynol neu gyfreithwyr)

Collfarnau a rhybuddion, ceryddon 
a rhybuddion sydd wedi darfod ac 
nas gwelwyd

https://students.glyndwr.ac.uk/home-2/student-administration/policies-and-procedures/
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Enhanced Ar gyfer rolau a gynhwysir yng Ngwneud 
Gorchymyn ROA 1974 (Eithriadau) 1975 (fel 
uchod) a rheoliadau Deddf yr Heddlu 1997 
(Cofnodion Troseddol) (e.e. gofalu'n rheolaidd am 
blant, eu hyfforddi, eu goruchwylio neu fod yn 
gyfrifol amdanynt yn unig neu weithgareddau 
penodedig gydag oedolion sy'n derbyn gofal 
iechyd neu wasanaethau gofal cymdeithasol ac 
ymgeiswyr am drwyddedau hapchwarae a loteri)

Euogfarnau a rhybuddiadau sydd 
wedi / heb darfod, ceryddon a 
rhybuddion

Gwybodaeth berthnasol gan yr 
heddlu

Enhanced for 
Regulated 

Activity (with 

barred list 

check) 

Ar gyfer y rhai sy'n cyflawni 
Gweithgaredd a Reoleiddir neu nifer fach 
o rolau a restrir yn benodol yn rheoliadau
Deddf yr Heddlu 1997 (Cofnodion
Troseddol) (e.e. gyrwyr tacsi a darpar
rieni sy'n mabwysiadu)

Euogfarnau a rhybuddiadau sydd wedi / 
heb darfod, ceryddon a rhybuddion

Gwybodaeth berthnasol gan yr heddlu

A yw'r unigolyn ar y rhestr(au) 
gwahardd oedolion agored i niwed neu 
blant fel y bo'n briodol

Gwasanaeth
Diweddaru'r
DBS

£13 y flwyddyn

Mae hwn yn wasanaeth dewisol y gall 
unigolion gofrestru ar ei gyfer. Mae'n 
caniatáu i'r Brifysgol i wirio bod tystysgrif 
yn gyfredol ar-lein.

Mae monitro'n cynnwys euogfarnau, 
rhybuddion, ceryddon neu rybuddion 
newydd, neu ddiwygiadau i rai sy'n bodoli 
eisoes.

Ar gyfer tystysgrifau uwch, bydd hyn hefyd yn 
cynnwys unrhyw wybodaeth newydd, 
berthnasol gan yr heddlu am dystysgrifau 
uwch gyda gwiriad(au) rhestr wahardd, bydd 
hyn hefyd yn cynnwys a yw'r unigolyn wedi'i 
ychwanegu at y rhestr(au) gwaharddedig

Bydd PGW yn talu cost y gwiriad DBS cychwynnol ar gyfer myfyriwr. Os bydd angen tystysgrif 
DBS newydd ar fyfyriwr drwy golli'r gwreiddiol, codir cost hyn ar y myfyriwr.

5.3 

5.4 

5.5 

5.6 

Ar gyfer rhaglenni sy'n gofyn am wiriad DBS, bydd y gofyniad hwn yn rhan o unrhyw gynnig 
amodol.

Mae'r Brifysgol yn cynnig rhai rhaglenni sy'n ei gwneud yn ofynnol i fyfyrwyr ymgymryd â 
lleoliadau neu gyfleoedd dysgu eraill sy'n cynnwys gweithgarwch rheoledig gyda phlant, 
pobl ifanc a/neu oedolion sy'n agored i niwed ac yn cymryd swyddi o ymddiriedaeth. Gall 
rhaglenni o'r fath arwain at gofrestru proffesiynol neu hawl i ymarfer mewn meysydd sydd 
wedi'u heithrio o'r Ddeddf Adsefydlu Troseddwyr ac felly mae angen datgelu pob euogfarn 
heb ddiogelwch yn llawn, ymchwiliadau, rhybuddion, ceryddu, rhwymo gorchmynion neu 
rybuddion terfynol, waeth beth fo'r dyddiad, gan gynnwys euogfarnau "wedi'u gwario". Bydd 
y rhaglenni hyn yn gofyn am wiriad o'r rhestr wahardd ar gyfer gweithgarwch a reoleiddir.

Mae'n ofynnol i'r Brifysgol sicrhau mai dim ond ymgeiswyr addas sy'n cael ymgymryd â 
rhaglenni astudio/lleoliadau sy'n cynnwys gweithgarwch a reoleiddir. Mae'r Brifysgol yn 
defnyddio'r Gwasanaeth DBS i asesu addasrwydd ymgeiswyr o'r fath, ac mae'n ei gwneud 
yn ofynnol i ymgeiswyr ddarparu Datgeliad Manylach ar gyfer gweithgarwch a reoleiddir. 
Mae hyn yn cynnwys llenwi ffurflen DBS drwy bartner gwasanaeth allanol y Brifysgol (Data 
Iwerydd) a chynnal proses ddilysu hunaniaeth.  

Dylai ymgeiswyr fod yn ymwybodol bod deddfwriaeth wedi dod i rym ym mis Mai 2013 sy'n 
caniatáu i rai hen a mân droseddau penodol gael eu heithrio rhag cael eu datgelu, er y 
gallai'r ymgeisydd fod yn cyflawni'r hyn y mae'r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd yn ei 
alw'n Weithgaredd a Reoleiddir. Ceir canllawiau ar yr hyn sy'n gyfystyr â rhybuddion a 
chollfarnau 'gwarchodedig' (nad oes angen eu datgan) a hidlo'r
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rhybuddion a'r euogfarnau hyn ar wefan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd:
(https://www.gov.uk/government/collections/dbs-filtering-guidance). 

Gofynnir i ymgeiswyr sy'n datgan euogfarn droseddol ddarparu manylion ychwanegol fel y 
gellir cynnal asesiad risg a gellir ystyried yr ymgeisydd o dan y "Gweithdrefn ar gyfer 
Ystyried Collfarn(au) Troseddol a Ddatgelwyd" Gweler Atodiad A. Fel arfer, dylid gwneud y 
cais hwn am ragor o wybodaeth cyn gwneud cynnig ffurfiol ond ar ôl i benderfyniad 
academaidd gael ei wneud ar y cais neu cyn dechrau lleoliad gwaith.

Os caiff gwybodaeth ei datgan ar gais i'r rhaglen/lleoliad, ni fydd hyn yn negyddu'r angen 
am wiriad DBS ond mae'n galluogi'r Brifysgol i gynghori ymgeiswyr yn gynnar os na fyddent 
yn cael eu derbyn i'r rhaglen neu'n gallu cwblhau eu lleoliad gwaith arfaethedig. Rydym yn 
annog pob ymgeisydd i ddarparu manylion cywir am eu cofnod troseddol yn gynnar yn y 
broses. Os caiff gwybodaeth newydd ei nodi drwy dystysgrif y Gwasanaeth Datgelu a 
Gwahardd cyn neu ar ôl ei derbyn, caiff hyn ei ystyried o dan yr un weithdrefn (Atodiad A).

Er y gallai'r Brifysgol fod yn barod i dderbyn ymgeisydd sydd â chollfarn(au) ar raglen 
astudio, nid yw cwblhau llwyddiannus yn gwarantu y bydd yr ymgeisydd yn gallu ymarfer, 
na chymryd rôl mewn proffesiwn cysylltiedig. Cyfrifoldeb yr ymgeisydd yw ceisio cyngor ac 
egluro ei safbwynt gydag unrhyw gyrff proffesiynol neu statudol perthnasol cyn eu derbyn.

Gellir caniatáu i ymgeiswyr nad ydynt yn gallu darparu tystysgrif DBS cyn dechrau'r cwrs 
gofrestru ond ni fyddant yn gallu dechrau gweithgarwch a reoleiddir hyd nes y daw DBS 
boddhaol i law. Bydd cynnig lle yn amodol ar ddarparu tystysgrif DBS addas. Gellir cwblhau 
gwiriadau'r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd yn syth ar ôl derbyn llythyr cynnig, gan 
gynnwys dros fisoedd yr haf cyn cofrestru. Ar ôl cofrestru, rhaid llenwi ffurflen gais gwiriad y 
Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd o fewn 6 wythnos i'w chofrestru. Bydd methu â chwblhau 
o fewn yr amserlen hon yn golygu y bydd y Brifysgol yn cymryd camau priodol i dorri'r
contract. Mewn achosion o'r fath, gellid tynnu myfyrwyr yn ôl o'u hastudiaethau a hysbysir y
cyrff ariannu perthnasol.

Ar ôl derbyn canlyniadau gwiriad DBS, bydd unrhyw droseddau rhestredig yn cael eu 
hadolygu gan Arweinydd perthnasol y Rhaglen. Bydd y Brifysgol yn gwirio bod gwiriad y 
Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd yn rhestru'r un manylion ag y mae'r ymgeisydd wedi'u 
datgan o'r blaen h.y. pob euogfarn heb ddiogelwch, ymchwiliadau, rhybuddion, ceryddu, 
rhwymo gorchmynion neu rybuddion terfynol, waeth beth fo'r dyddiad, gan gynnwys 
euogfarnau "wedi'u darfod".  Pan fo tystysgrif DBS yn rhestru gwybodaeth nad yw'n cyfateb 
i'r hyn a ddatganwyd neu lle mae rhybuddion / euogfarnau ychwanegol yn ymddangos nas 
datganwyd, bydd y Brifysgol yn adolygu fesul achos gan ystyried natur, math a nifer y 
rhybuddion / euogfarnau nas datganwyd. It may consider the new information as per Stage

1 and 2 of the procedure. In the case of a student being withdrawn the relevant funding 

bodies will be notified

Gallai myfyrwyr gael eu hatal neu eu gadael allan o'r rhaglen os yw datgeliad y 
Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd yn anfoddhaol. Mewn achosion o'r fath, hysbysir cyrff 
ariannu perthnasol.

Gall rhaglenni hefyd ofyn i fyfyrwyr gwblhau hunan ddatganiad blynyddol i gadarnhau nad 
ydynt wedi derbyn unrhyw geryddu, rhybuddion, euogfarnau na rhybuddion yr heddlu nad 
ydynt wedi'u diogelu ers gwiriad neu ddatganiad diwethaf y Gwasanaeth Datgelu a 
Gwahardd. Bydd unrhyw faterion a ddatganwyd yn cael eu hystyried o dan Weithdrefn 
Addasrwydd i Ymarfer y Brifysgol.

Yn achos rhaglenni astudio lle y gallai fod angen datgeliad dbS ar gyfer lleoliad / prosiect 
terfynol, gofynnir am y Datgeliad cyn y lleoliad. Os nad yw

https://www.gov.uk/government/collections/dbs-filtering-guidance
https://www.gov.uk/government/collections/dbs-filtering-guidance
https://www.gov.uk/government/collections/dbs-filtering-guidance
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5.15 

6.

6.1 

6.2 

myfyriwr yn darparu tystysgrif DBS foddhaol, byddai'n ofynnol iddo ddod o hyd i leoliad nad 
oes angen tystysgrif DBS ar ei gyfer

Rhaid i fyfyrwyr ar y rhaglen BA Gwaith Cymdeithasol gwblhau gwiriad DBS newydd bob 
tair blynedd. Felly, bydd angen DBS newydd ar ôl unrhyw gyfnod o atal dros dro neu 
dynnu'n ôl dros dro o'r rhaglen, oni bai bod y myfyriwr eisoes wedi'i gofrestru gyda'r 
Gwasanaeth Diweddaru, ac os felly bydd hyn yn cael ei wirio ar-lein. Yn ogystal, bydd yn 
ofynnol i unrhyw fyfyriwr sydd angen ailadrodd blwyddyn astudio ar y rhaglen BA Gwaith 
Cymdeithasol gwblhau DBS newydd.

YMGEISWYR O'R TU ALLAN I'R DU
Pan dderbynnir ceisiadau am raglenni/lleoliadau sy'n gofyn am wiriad DBS gan ymgeiswyr 
y tu allan i'r DU, efallai na fydd datgeliadau'r DBS yn fawr o werth os na fu fawr ddim 
preswyliaeth yn y DU. Dim ond gwybodaeth gyfyngedig sydd gan ddata a gedwir ar 
gyfrifiadur cenedlaethol yr heddlu am euogfarnau tramor ac efallai y bydd yn anodd cael 
tystiolaeth foddhaol o hunaniaeth ymgeiswyr tramor.
Mewn achosion o'r fath, os bu unrhyw gyfnod o breswyliad yn y DU bydd y Brifysgol yn 
cynnal gwiriad DBS. Gofynnir i ymgeiswyr hefyd ddarparu prawf o hunaniaeth a gwiriad 
troseddol tramor o'u gwlad enedigol. Mae'r Brifysgol yn cadw'r hawl i ofyn am unrhyw 
gwybodaeth arall o'r fath y gwêl yn dda. Mae canllawiau pellach ar gael gan: gwiriadau 
cofnodion troseddol dramor.

7.

7.1 

7.2 

7.3 

7.4 

7.5 

DERBYN TYSTYSGRIFAU DBS GAN SEFYDLIADAU ERAILL / CYRSIAU ERAILL 
Bydd y Brifysgol ond yn derbyn tystysgrif DBS sy'n bodoli eisoes y gofynnir amdani gan 
sefydliadau eraill lle mae'r ymgeisydd wedi cofrestru gyda Gwasanaeth Diweddaru'r DBS, 
gall staff y Brifysgol wirio statws tystysgrif y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd ar-lein. Nid yw 
hyn ond yn berthnasol pan gynhyrchir y dystysgrif wreiddiol i'r Brifysgol ei dilysu ac mae ar 
gyfer yr un math o weithlu (e.e. gweithlu plant) a lefel y dystysgrif (e.e. safon / gwell / gwell 
gyda gwiriad rhestr wahardd) yn unol ag amodau'r cynnig presennol o le. Os yw cofnod 
presennol Gwasanaeth Diweddaru'r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd ar gyfer lefel uwch o 
wiriad neu ar gyfer gweithlu gwahanol nag sydd ei angen ar y cwrs, nid oes gan y Brifysgol 
hawl gyfreithiol i weld y wybodaeth hon. Byddai'r Brifysgol yn gofyn i'r ymgeisydd lenwi 
ffurflen gais DBS newydd i ofyn am y lefel a'r gweithlu cywir ar gyfer y rhaglen astudio. 
Mae'n bosibl ychwanegu'r dystysgrif newydd at danysgrifiad y Gwasanaeth Diweddaru heb 
unrhyw gost ychwanegol.
Nid oes gan dystysgrifau DBS unrhyw gyfnod dilysrwydd, ond mae tystysgrif yn gywir ar y 
dyddiad y'i cyhoeddir ac mae'n bosibl bod cofnod troseddol unigolyn wedi newid yn y 
cyfamser. Pan dderbynnir DBS o sefydliad arall mae'r Brifysgol yn dibynnu ar sefydliad arall 
sydd wedi bod yn gyfrifol am ddilysu hunaniaeth yr unigolyn. Cyfrifoldeb cyfreithiol pob 
sefydliad yw penderfynu a oes angen gwiriad DBS newydd arno a phryd.
Mae'r Brifysgol yn argymell bod myfyrwyr yn tanysgrifio i Wasanaeth Diweddaru'r DBS. Gall 
myfyrwyr gofrestru fel rhan o'r broses ar gyfer gwneud cais am DBS neu o fewn 19 diwrnod 
i'r dystysgrif gael ei chyhoeddi.
Bydd myfyrwyr nad ydynt wedi ymuno â'r gwasanaeth diweddaru, y gofynnir iddynt ddarparu 
DBS newydd ar gais darparwr y lleoliad, yn atebol i dalu cost y Gwasanaeth Datgelu a 
Gwahardd eu hunain.
Rhaid i fyfyrwyr blaenorol sydd wedyn yn ymuno â rhaglenni neu fyfyrwyr newydd sy'n newid 
rhaglenni o fewn y Brifysgol ailym ymgeisio am dystysgrif DBS, lle bo angen, oni bai eu bod 
wedi cofrestru gyda'r Gwasanaeth Diweddaru. Yr unig eithriad yw pan fo rhaglen newidiadau

https://www.gov.uk/government/publications/criminal-records-checks-for-overseas-applicants
https://www.gov.uk/government/publications/criminal-records-checks-for-overseas-applicants
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7.6 

8.

8.1 

8.2 

9.

9.1 

9.2 

10.

10.1 

existing myfyrwyr sy'n bodoli eisoes o fewn eu semester cyntaf a'u gwiriad DBS presennol yn 
bodloni gofynion mynediad y rhaglen newydd, h.y. gweithlu a lefel briodol.

Pan fo myfyrwyr yn astudio rhaglen mewn perthynas â'u cyflogaeth, a bod y cyflogwr 
hwnnw wedi cynnal gwiriad DBS o'r blaen, gall y Brifysgol barhau i'w gwneud yn ofynnol i 
fyfyrwyr fod yn ddarostyngedig i 8.1 (am y rhesymau a nodir yn 8.2), os ydynt yn ymgymryd ag 
unrhyw ran o leoliad gyda thrydydd parti ar wahân i'w cyflogwr. Os cyflawnir yr holl 
weithgarwch lleoli gyda'r cyflogwr presennol, nid oes angen gwiriad DBS newydd gan y 
Brifysgol.
DARPARU'R DYSTYSGRIF DBS I'R BRIFYSGOL NEU DDARPARWR LLEOLIAD 
Bydd y partner gwasanaeth allanol (Data Iwerydd) yn hysbysu'r Brifysgol am wiriadau DBS 
glân,ond lle mae'r gwiriad yn tynnu sylw at 'gadarnhaol' ar gyfer digwyddiad wedi'i gofnodi, nid 
yw'r Brifysgol yn derbyn copi o'r dystysgrif gyfan yn awtomatig.Cyfrifoldeb y myfyriwr 
ywgyflwyno'r dystysgrif wreiddiol i'r Brifysgol i'w dilysu. Hyd nes y bydd y myfyriwr wedi 
cyflwyno'r dystysgrif wreiddiol y gofynnwyd amdani i'r Brifysgol, nid yw proses wirio'r 
Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd wedi'i chwblhau ac mae'r myfyriwr yn parhau i fod yn destun 
y posibilrwydd o dynnu'n ôl.
Cyfrifoldeb y myfyriwr yw darparu'r dystysgrif DBS i'r lleoliad perthnasol neu ddarparwr cyfle 
dysgu arall ar gais.

TALU AM WIRIADAU DBS
Bydd y Brifysgol yn talu am y gwiriad DBS cyntaf ar gyfer myfyrwyr. Bydd yn rhaid i 
fyfyrwyr sy'n gohirio astudiaethau, neu'n colli eu tystysgrifau DBS ac sydd angen eu disodli 
dalu'r ffi am wiriad newydd.
Anogir myfyrwyr i danysgrifio i Wasanaeth Diweddaru'r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd 
ond mae'n ofynnol iddynt dalu'r ffi flynyddol eu hunain.

MATERION SY'N CODI NAD YDYNT WEDI'U CYNNWYS YN Y POLISI A'R WEITHDREFN

 Pan fydd materion yn codi nad ydynt wedi'u cynnwys yn y polisi hwn, bydd y penderfyniad 

terfynol yn cael ei wneud gan Brif Lofnodwr DBS y Brifysgol.

11. POLISÏAU A GWEITHDREFNAU PERTHNASOL
• Polisi Derbyniadau
• Cod Ymarfer y DBS: https://www.gov.uk/government/publications/dbs-code-

ofpractice

• Addasrwydd ar gyfer y Weithdrefn Ymarfer
• Gweithdrefn Ddisgyblu ar gyfer Myfyrwyr
• Datganiad Polisi ar Recriwtio Cyn-droseddwyr: Myfyrwyr
• Polisi ar Gyfeirio at y DBS: Myfyrwyr
• Polisi Diogelu Data a Gwaredu Data
• Polisi ar Storio, Trin, Defnyddio, Cadw a Gwaredu Gwybodaeth am Ddatgelu a

Gwahardd yn Ddiogel: Myfyrwyr
• Polisi Diogelu
• Derbyn Myfyrwyr Dan 18 oed: Polisi a Gweithdrefn
• Polisi/Strategaeth/Gweithdrefn Dysgu sy'n Gysylltiedig â Gwaith

Dolenni defnyddiol eraill:
• Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd:

https://www.gov.uk/government/organisations/disclosure-and-barring-service

https://www.gov.uk/government/publications/dbs-code-of-practice
https://www.gov.uk/government/publications/dbs-code-of-practice
https://www.gov.uk/government/publications/dbs-code-of-practice
https://www.gov.uk/government/publications/dbs-code-of-practice
https://www.gov.uk/government/organisations/disclosure-and-barring-service
https://www.gov.uk/government/organisations/disclosure-and-barring-service
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• Deddf Adsefydlu Troseddwyr 1974:
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1974/53/contents

• Gorchymyn Adsefydlu Troseddwyr (Eithriadau) 1975 (Diwygio) (Cymru a Lloegr)
2013: http://www.legislation.gov.uk/uksi/2013/1198/contents/made

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1974/53/contents
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1974/53/contents
http://www.legislation.gov.uk/uksi/2013/1198/contents/made
http://www.legislation.gov.uk/uksi/2013/1198/contents/made
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ATODIAD A

Y Weithdrefn ar gyfer Ystyried Collfarn(au) Troseddol a Ddatgelwyd wrth fynd i 
mewn 

Bydd pob ymgeisydd ar gyfer cyrsiau a gwmpesir gan y weithdrefn hon yn destun gwiriad gan y 
Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd a bydd gwiriad boddhaol yn ffurfio amod cynnig neu'n caniatáu i 
fyfyriwr ymgymryd â'r lleoliad o'i ddewis. Mae'r Brifysgol yn cadw'r hawl i dynnu cynnig yn ôl os nodir 
euogfarnau nas datganwyd. Ar ôl cofrestru gall gweithdrefnau disgyblu myfyrwyr fod yn berthnasol. 

1) Pan fo cais yn dderbyniol ar sail academaidd ond bod collfarn droseddol yn cael ei datgan, bydd
staff derbyn yn cyfeirio'r cais at y Rheolwr Derbyn.

2) Bydd y Rheolwr Derbyn yn anfon llythyr safonol at yr ymgeisydd yn gofyn am ragor o wybodaeth
am fanylion unrhyw drosedd, gan gynnwys collfarn(au) troseddol a dreuliwyd nad ydynt wedi'u
diogelu 1, gan gynnwys natur y tramgwydd, y dyddiadau a'r ddedfryd. Mae'r llythyr yn rhoi cyfle
i'r ymgeisydd ddarparu manylion cyswllt trydydd parti, megis Swyddog Prawf, a chaniatâd
ysgrifenedig i'r Brifysgol gysylltu â'r unigolyn hwn i gael rhagor o wybodaeth i gynorthwyo gydag
asesiad risg y Brifysgol. Mae'r llythyr yn amlinellu dyletswydd gofal y Brifysgol a chyfrinachedd
gwybodaeth. Mae'r ymgeisydd yn cael cyfle i ddarparu sylwadau ysgrifenedig mewn perthynas
ag amgylchiadau'r drosedd(au).

3) Os bernir bod gwybodaeth yn anghyflawn neu os oes angen ei hegluro, bydd y Rheolwr Derbyn
yn cysylltu â'r ymgeisydd.

4) Os na dderbynnir ymateb i'r llythyr hwn o fewn 15 diwrnod gwaith, caiff y cais ei wrthod.

Adolygiad Cam Un: Ystyriaeth Arweinydd Rhaglen

1) Where a response is received or where the DBS certificate is returned with convictions prior to

enrolment it should be forwarded to the relevant Programme Leader. The Programme Leader and

a nominated department representative will have the discretion to accept an applicant if s/he

considers that the offence(s) disclosed are not relevant or of a minor nature that will not involve a

risk to the University or University community. Bydd Arweinydd y Rhaglen yn ystyried safonau a
chanllawiau rheoleiddio proffesiynol. Mae ganddynt yr opsiwn i gyfweld â'r ymgeisydd i drafod y
mater yn fanylach i gefnogi'r broses o wneud penderfyniadau.

2) Pan fydd rhaglen yn cynnwys lleoliadau ymarfer, bydd yr adolygiad cam un hwn o'r cais yn
cynnwys, lle y bo'n bosibl, ymgynghori â darparwr(wyr) gwasanaeth cynrychioliadol y bydd eu
sefydliad(au) myfyrwyr yn cael eu lleoli ynddynt. Rhaid i'r cynrychiolwyr hyn fod â'r gallu i wneud
penderfyniadau ar ran eu sefydliad(au).

3) Wrth ystyried collfarn(au) a rhybuddiad(au) dylid ystyried y canlynol

• Hunan-ddatgeliad yr ymgeisydd
• Graddau'r risg gyhoeddus a achosir
• Hyd yr amser ers y drosedd
• Unrhyw batrwm o droseddu
• Newidiadau yn sefyllfa'r ymgeisydd ers i'r drosedd gael ei chyflawni

1 Certain specified old and minor offences are since May 2013 ‘protected’ and are not subject to disclosure by the DBS and 

cannot be taken into account. For further guidance see the DBS eligibility and filtering guidance:  

https://www.gov.uk/government/publications/dbs-check-eligible-positions-guidance and 
https://www.gov.uk/government/collections/dbs-filtering-guidance 

https://www.gov.uk/government/publications/dbs-check-eligible-positions-guidance
https://www.gov.uk/government/collections/dbs-filtering-guidance
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• Amgylchiadau sy'n gysylltiedig â'r drosedd
• Esboniad yr ymgeisydd o'r drosedd
• Tystiolaeth a gyflwynwyd gan yr ymgeisydd, neu ganolwyr, o gymeriad da
• Ymrwymiad yr ymgeisydd i weithio'n ddiogel ac yn effeithiol i gynnal 
ymddiriedaeth a hyder cleifion, cleientiaid, myfyrwyr a disgyblion.

4) Bydd Arweinydd y Rhaglen yn ystyried a ddylid cynnig lle ar hyn o bryd. Os penderfynir derbyn yr 
ymgeisydd, dylai Arweinydd y Rhaglen amlinellu'r rhesymau dros y penderfyniad. Dylai pawb sy'n 
rhan o adolygiad Cam Un lofnodi hyn. Bydd y penderfyniad a'r rhesymeg yn cael eu cofnodi ar 
"Ffurflen Penderfyniad Cam 1: ar gyfer ymgeiswyr sy'n datgan collfarn droseddol wrth fynd i 
mewn" (gweler Atodiad B).

5) Dylai Arweinydd y Rhaglen ystyried a ddylid datgelu canfyddiadau'r panel yn gyfrinachol i'r Uned 
Dysgu Seiliedig ar Waith a fydd yn ystyried yr euogfarnau wrth drefnu lleoliadau gwaith.

6) Rhaid cyfeirio'r cais yn ffurfiol at y Panel Addasrwydd ar gyfer Astudio ac Ymarfer i gael 
penderfyniad terfynol lle mae adolygwyr Cam Un:

i. lack sufficient evidence to make a decision and/or

ii. are undecided about the appropriate decision and/or

iii. where the conviction is of sufficient seriousness to warrant arranging a panel to consider 
the matter further and/or

iv. are considering rejecting the application and/or

v. are unable to agree about a decision

7) O dan iii) uchod, trefnir panel fel arfer i ystyried yr euogfarnau canlynol:

• Unrhyw fath o drais gan gynnwys (ond heb fod yn gyfyngedig i) ymddygiad bygythiol, 
troseddau'n ymwneud â'r bwriad i niweidio neu droseddau a arweiniodd at niwed corfforol 
gwirioneddol.

• Troseddau a restrir yn Neddf Troseddau Rhyw 2003.
• Y cyflenwad anghyfreithlon o gyffuriau neu sylweddau rheoledig lle mae'r gollfarn yn 

ymwneud â delio â chyffuriau masnachol, masnachu mewn pobl, meddiant gyda'r bwriad o 
gyflenwi.

• Troseddau'n ymwneud â thân gwyllt, cyllyll ac arfau
• Troseddau'n ymwneud â llosgi bwriadol.
• Troseddau a restrir yn Neddf Terfysgaeth 2006.

Nid yw'r rhestr hon yn hollgynhwysol a bydd gan y cyswllt dynodedig ddisgresiwn i ofyn i banel 
am resymau nad ydynt wedi'u cynnwys yn y rhestr hon, yn enwedig pan ei fod o / hi'n penderfynu 
bod sail bosibl dros atal y cynnig o le. 

Adolygiad Cam 2: Addasrwydd ar gyfer y Panel Astudio ac Ymarfer

1) Efallai y bydd angen i adolygydd Cam Un gyfeirio'r cais at Banel Addasrwydd ar gyfer Astudio
ac Ymarfer.

2) Bydd aelodaeth Panel Addasrwydd ar gyfer Astudio ac Ymarfer yn dod o gronfa o staff a
gymeradwyir gan y Bwrdd Academaidd. Bydd Panel Addasrwydd ar gyfer Astudio ac Ymarfer
yn cynnwys o leiaf:

Aelodau Categori A:
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 un Deon neu Ddeon Cysylltiol sy'n gyfrifol am raglen(au) a reoleiddir yn broffesiynol)
 dau Arweinydd Rhaglen ar gyfer rhaglenni a reoleiddir yn broffesiynol

Fel arfer, bydd Deon neu Ddeon Cysylltiol yn cymryd y Cadeirydd yn annibynnol ar faes pwnc yr 
achosion sy'n cael eu hystyried.

Yn ogystal, gwahoddir y canlynol i fynychu cyfarfod y panel a bydd ganddynt rôl yn y broses o 
wneud penderfyniadau mewn perthynas ag achosion sy'n benodol i'r rhaglen y maent yn 
gysylltiedig â hi:
Aelodau Categori B:

 Arweinydd y Rhaglen neu'r Tiwtor Derbyn ar gyfer unrhyw achos sy'n cael ei ystyried
gan y panel

 Cynrychiolydd partner proffesiynol / darparwr(wyr) lleoliad perthnasol (hyd at uchafswm o
ddau) (e.e. Ymddiriedolaeth GIG, Awdurdod Addysg Lleol, ysgol). Rhaid i'r cynrychiolwyr
hyn fod â'r gallu i wneud penderfyniadau ar ran eu sefydliad. Dim ond ar gyfer yr achosion
hynny sy'n ymwneud â'r rhaglen y maent yn gysylltiedig â hi y bydd y cynrychiolwyr hyn yn
bresennol.

Bydd nifer yr aelodau yng Nghategori A bob amser mewn mwyafrif.
3) Bydd gan y panel yr opsiwn i gyfweld â'r ymgeisydd. Os ystyrir y byddai hyn o werth. Fodd 

bynnag, mae'n bosibl bod yr ymgeisydd wedi cael ei gyfweld yng Ngham 1 ac efallai y bydd y 
wybodaeth hon eisoes ar gael.

4) Bydd Llofnodwr Arweiniol y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd yn enwebu aelod o staff i weithredu 
fel swyddog i'r Panel Addasrwydd ar gyfer Astudio ac Ymarfer. Bydd y Swyddog yn gyfrifol, mewn 
ymgynghoriad â'r Cadeirydd, am drefnu cyfarfod arferol y panel. Bydd y Swyddog yn llunio 
adroddiad ar gyfarfod y panel i'w gymeradwyo gan y Cadeirydd a bydd yn drafftio unrhyw 
ohebiaeth ag ymgeiswyr.

5) Arweinydd y Rhaglen sy'n gyfrifol am gyflwyno adroddiad Adolygiad Cam Un i'r panel. Dylai'r 
adroddiad gyflwyno'r dystiolaeth allweddol i'r panel ac amlinelliad o drafodaeth Cyfnod Un.

6) Bydd y panel yn ystyried yr holl wybodaeth a ddarperir ac yn cynnal asesiad risg ac yn ystyried 
camau y gellid eu cymryd yn ymarferol i fynd i'r afael ag unrhyw risgiau a nodwyd heb amharu ar 
allu'r ymgeisydd i ddilyn ei raglen astudio ddewisol. Gan ystyried adborth Arweinydd y Rhaglen, 
bydd y panel yn ystyried unrhyw godau ymarfer proffesiynol perthnasol. Yna bydd y panel naill 
ai'n:

• Awdurdodi derbyn y myfyriwr (o bosibl yn amodol ar DBS boddhaol, os nad yw eisoes wedi'i 
dderbyn). Caiff yr awdurdodiad osod amodau a fydd yn cael eu nodi;

• Cytuno i geisio gwybodaeth ychwanegol, i gefnogi'r broses o wneud penderfyniadau gydag 
amserlen; neu

• Penderfynu na ddylid derbyn y myfyriwr, gan roi rhesymau.
• Gohirio ystyried penderfyniad lle mae tâl yn yr arfaeth neu ymchwiliad parhaus
• Argymhell bod yr ymgeisydd yn cael ei gynghori i ystyried rhaglen astudio amgen neu 

fynediad gohiriedig.

7) Os bydd y panel yn penderfynu derbyn yr ymgeisydd, bydd hefyd yn ystyried a fyddai'n briodol 
caniatáu i'r ymgeisydd gymryd lle yn llety preswyl y Brifysgol a gwneud argymhelliad ar hyn a fydd 
yn cael ei gyfleu i Gyfarwyddwr Gweithredol y Gwasanaeth Gweithrediadau a Llety. Mae'r 
penderfyniad ynghylch a fydd ymgeisydd yn cael lle yn llety preswyl y Brifysgol yn fater ar wahân i 
benderfynu a yw'n cael ei dderbyn i'r Brifysgol, a bydd yn cael ei gyfathrebu gan y Gwasanaeth 
Llety. Mae hyn yn wir hefyd am
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 fyfyrwyr sydd eisoes wedi'u lleoli mewn llety myfyrwyr, bydd y Cyfarwyddwr Gweithrediadau 
Gweithredol yn gwneud y penderfyniad terfynol ynghylch a ddylid terfynu cytundeb tenantiaeth y 
myfyrwyr a chyfleu'r penderfyniad hwn i'r myfyriwr.

8) Bydd y panel yn penderfynu pa aelodau o staff, os o gwbl, y dylid eu hysbysu o'r wybodaeth a
ddatgelwyd gan yr ymgeisydd ac unrhyw amodau a osodwyd ar ôl i'r Brifysgol dderbyn yr
ymgeisydd, yn gyfrinachol. Er enghraifft, gellir penderfynu y dylid hysbysu'r canlynol:

i. staff academaidd neu weinyddol a fydd â chysylltiad personol agos â'r myfyriwr (er
enghraifft, mewn cyfarfodydd neu diwtorialau un-i-un);

ii. Pennaeth Gwasanaethau Myfyrwyr (a fydd yn benodol yn ystyried anghenion cymorth y
myfyriwr).

iii. Yr uned Dysgu Cysylltiedig â Gwaith a fydd yn trefnu lleoliad gwaith y myfyriwr.

9) Bydd penderfyniad y Panel Addasrwydd i Astudio ac Ymarfer yn cael ei hysbysu i'r ymgeisydd yn
ysgrifenedig o fewn 5 diwrnod gwaith i ddyddiad y panel gan y Swyddog i'r panel, gan gopïo'r
llythyr at y Rheolwr Derbyn. Gall y panel ddewis gwneud atgyfeiriadau pellach lle bo angen pan fo
pryder y gallai'r penderfyniad sy'n cael ei wneud effeithio ar iechyd yr ymgeisydd.

Cam Tri: Apêl

1) Gall ymgeisydd y gwrthodir ei dderbyn gan y panel apelio i'r Dirprwy Is-Ganghellor os yw o'r
farn bod penderfyniad y panel yn afresymol neu os na ddilynwyd y gweithdrefnau. Nid yw
anghytuno â phenderfyniad y panel ynddo'i hun yn rheswm digonol dros apelio.

2) Rhaid cyflwyno'r apêl o fewn 10 diwrnod gwaith i ddyddiad y llythyr gan Gadeirydd y panel yn
amlinellu penderfyniad y panel. Rhaid i unrhyw apêl roi rhesymau a thystiolaeth.

3) Bydd y Dirprwy Is-Ganghellor yn trefnu i banel o dri aelod o staff uwch nad oeddent wedi
ymwneud yn flaenorol ag ystyried yr achos adolygu'r penderfyniad a phenderfynu a ddylid
cadarnhau'r penderfyniad ai peidio. Bydd penderfyniad y Panel Apêl yn derfynol.
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Atodiad B - Ffurflen Penderfyniad Cam 1: Ar gyfer ymgeiswyr sy'n datgan collfarn droseddol wrth ymuno

Enw'r Ymgeisydd:

Rhif Adnabod
Dyddiad Geni:
Rhaglen / Blwyddyn Astudio:

Hunanddygyfi'r ymgeisydd: Pennu a ddatganwyd euogfarnau troseddol ar ffurflen gais

Dyddiad adroddiad y DBS (os yw'n berthnasol)

Tramgwydd/au a Ddatgelwyd:

(dylech gynnwys collfarn / dirwy os 
yw'n hysbys)

Unrhyw dystiolaeth a gafwyd: 
(e.e. datganiad ysgrifenedig gan yr 
ymgeisydd)

Ffactorau i'w hystyried os 
bydd ymgeisydd yn cael ei 
gyfweld yng Ngham 1 gan 
Arweinydd y Rhaglen:

• Graddau'r risg gyhoeddus a
achosir

• Hyd yr amser ers y drosedd
• Unrhyw batrwm o droseddu
• Newidiadau yn sefyllfa'r

ymgeisydd ers i'r drosedd gael
ei chyflawni

• Amgylchiadau sy'n gysylltiedig
â'r drosedd

• Esboniad yr ymgeisydd o'r
drosedd

• Tystiolaeth a gyflwynwyd gan yr
ymgeisydd, neu ganolwyr, o
gymeriad da

• Ymrwymiad yr ymgeisydd i
weithio'n ddiogel ac yn
effeithiol i gynnal
ymddiriedaeth a hyder cleifion,
cleientiaid, myfyrwyr a

•

disgyblion.
Date of meeting with applicant:  

Admin2
Sticky Note
Dyddiad y cyfarfod gyda'r ymgeisydd
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Os yw'r rhaglen yn gofyn am 
leoliadau ymarfer, lle bo'n 
bosibl, ymgynghori â 
darparwr/darparwyr lleoliadau 
cynrychioliadol y byddai'r 
myfyriwr yn cael ei leoli yn ei 
sefydliad
Cam 1 Canlyniad:
Fel arfer, trefnir Panel i ystyried yr 
euogfarnau canlynol:

• Unrhyw fath o drais gan gynnwys (ond 
heb fod yn gyfyngedig i) ymddygiad 
bygythiol, troseddau'n ymwneud â'r 
bwriad i niweidio neu droseddau a 
arweiniodd at niwed corfforol 
gwirioneddol.

• Troseddau a restrir yn Neddf 
Troseddau Rhyw 2003.

• Y cyflenwad anghyfreithlon o 
gyffuriau neu sylweddau rheoledig lle 
mae'r gollfarn yn ymwneud â delio â 
chyffuriau masnachol, masnachu pobl, 
meddiant gyda'r bwriad o gyflenwi.

• Troseddau sy'n ymwneud â breichiau 
gwyllt, cyllyll ac arfau.

• Troseddau'n ymwneud â llosgi 
bwriadol.

• Troseddau a restrir yn Neddf 
Terfysgaeth 2006.

Ystyriwyd yng Nghyfnod 1
ACCEPT; PROGRESS WITH APPLICATION       
FURTHER CONSIDERATION;   

REFER TO PANEL        identify reason below  

REASON:     Lack sufficient evidence to make a decision    

Heb benderfynu ar y penderfyniad priodol  

Mae collfarn yn ddigon difrifol i gyfiawnhau ystyriaeth bellach  
Ystyried gwrthod yr ymgeisydd

Methu cytuno ar benderfyniad 

Dyddiad:

Enw a Llofnod yr 
adolygydd cyntaf:
Dyddiad:

Enw a Llofnod yr ail 
adolygydd:

HYSBYSU'R RHEOLWR DERBYN A'R GOFRESTRFA ACADEMAIDD O'R CANLYNIAD. ASESU A DDYLID 
HYSBYSU'R UNED DYSGU SEILIEDIG AR WAITH. UNWAITH Y DAETH YR ACHOS I'R CASGLIAD EI FOD 
WEDI'I FARCIO'N GYFRINACHOL / GYDAG ID MYFYRIWR A'I YCHWANEGU AT FFEIL MYFYRIWR 
ELECTRONIG A GEDWIR YM MAES GWEINYDDU MYFYRWYR.

Admin2
Sticky Note
Diffyg digon o dystiolaeth i wneud penderfyniad

Admin2
Sticky Note
RHESWM

Admin2
Sticky Note
Nodi'r rheswm isod

Admin2
Sticky Note
CYFEIRIO AT Y PANEL

Admin2
Sticky Note
DERBYN

Admin2
Sticky Note
PARHAU'R GYDA'R CAIS

Admin2
Sticky Note
YSTYRIAETH BELLACH
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Atodiad C: Diagram Proses: Gweithdrefn ar gyfer ymgeiswyr sy'n datgan Collfarn(au) Troseddol 
wrth fynd i mewn

Derbyniwyd y cais
A yw'r ymgeisydd wedi datgan collfarn 

droseddol?

Ydy
Parhau i brosesu'r 

cais

Ydy
A yw'r ymgeisydd wedi bodloni'r holl feini 

prawf mynediad academaidd?

Nac Ydy
Gwrthod ymgeisydd

Ydy
Cyfeirio'r myfyriwr at y Rheolwr Derbyn i anfon 

llythyr safonol at yr ymgeisydd

A dderbynnir ymateb o fewn 15 diwrnod 
gwaith?

Naddo
Gwrthod ymgeisydd 

Do
Gofyn am eglurhad /rhagor o wybodaeth. Os oes angen. Rheolwr 

Derbyniadau i anfon euogfarnau a ddatganwyd ymlaen at Arweinydd y 
Rhaglen ar gyfer adolygiad Cyfnod 1. 

Opsiwn i ymgynghori â darparwr lleoliad nodweddiadol a chyfweld 
ymgeisydd / myfyriwr.

A all Arweinydd Rhaglen ddefnyddio disgresiwn i dderbyn?

Ydy
Trosglwyddo'n ôl i'r tîm 

derbyniadau a'r enquries 
i barhau i brosesu'r cais. 
Cofnodi'r rhesymeg ar 
ffurflen Penderfyniad 

Cam 1.

No 
Refer for Stage 2 Review 

a) Officer to the Panel to write to relevant parties e.g. probation
officer for comment (if relevant) 

b) Set up Suitability for Study & Practice panel to consider
application 

c) Suitability for Study & Practice Panel considers relevant
documentation, complete risk assessment and make a decision.

A yw'r cais wedi'i gymeradwyo?

Nac Ydy
Ymgeisydd i gael gwybod o fewn 5 diwrnod 

gwaith.
Ymgeisydd i gael gwybod am yr hawl i 

apelio yn erbyn penderfyniad y panel o fewn 
10 diwrnod gwaith i

letter. 

Ydy
Ymgeisydd i gael gwybod o fewn 5 

diwrnod gwaith.

A yw'r ymgeisydd i'w dderbyn i lety'r 
Brifysgol?

Ydy
No further

Nac Ydy
Trosglwyddo argymhellion 

y panel i'r Cyfarwyddwr 
Gweithrediadau 

Gweithredol i'w hystyried 
ymhellach.
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Appendix C: Form for assessing risk in relation to applicants who have relevant criminal convictions 

 Name of Applicant: 

UCAS Number: 

Course Applied for:      Proposed Year of Entry: 

Cadeirydd / Aeoldau'r Panel:  

Dyddiad y Panel:  

Nodiadau Ychwanegol Asesiad Risg

A ddatgelodd yr 
ymgeisydd euogfarnau/
rhybuddion yn y 
gorffennol yn y ffurflen 
gais?

Yes No 

If NO, question applicant about why:  

 If mitigating circumstances then complete assessment.

 If no mitigating circumstances, end application process if
appropriate.

If YES, complete this assessment. 

Beth oedd y drosedd?

LEFEL RISG MEWN PERTHYNAS Â 
CHWESTIYNAU:

 UCHEL   MEDIUM   ISEL

Beth oedd y dedfryd?
Gwarchodol Wedi'i hatal, cymuned,  

rhyddhau cymunedol

Warning, caution, 

reprimand, fine, 

absolute discharge 

Pryd y cafodd y drosedd 
ei chyflawni?

Dyddiad: High 

In the past 3 years 

Medium 

Between 3 and 10 years 

Low 

More than 10 years 
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Additional Notes Risk Assessment 

Is the type/nature of the offence 

directly relevant to the programme 

applied for?  

If yes, in what way? 

Yes No 

High 

Yes 

Medium 

Some link between 

offence and aspects of 

course of study  

Low 

No 

Is there a pattern of specific 

offences?  

If yes, state nature of pattern: Yes No 

High 

Yes 

Medium 

Some instances 

Low 

No pattern 

Has the applicant supplied 

additional references?  

How do the referees rate the  
applicant’s suitability for  

attendance at the HE provider and 

participation in the life of the 

provider?  

Yes 

- 

No 

- 

High 

Referees declare applicant 

unsuitable  

Medium 

Referees share some 

reservations   

Low 

Referees declare 

applicant suitable  

Does the applicant/referee offer 

any mitigating circumstances 

concerning past offence/s?  
Yes No 

High 

No 

Medium 

Some mitigating 

circumstances  

Low 

Yes 

Any aggravating factors to take into account (e.g. intent/harm/exploitation/breach of 

trust):   
What has changed since offence occurred? (e.g. treatment etc) 

Applicant’s attitude towards offence/s? 
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Who else has been consulted about this disclosure (partner agencies/probation officer 

etc):  
Name: 

Position: 

Date consulted: 

Reply:  

 Name: 

Position: 

Date consulted: 

Reply:  

Name: 

Position: 

Date consulted: 

Reply:  

Panel – Declaration and Decision  

The Panel understands the University’s policy on the recruitment of applicants with criminal convictions and has recognised this in its deliberations. 

On consideration of the risk assessment form and other materials submitted by the applicant and others the Panel’s decision is:   

Applicant is able to proceed with admission 

process:   


Rationale / specify any additional conditions to be included on the offer letter: 

Seek additional information, to support the 

decision making process, for example 

specialist advice:  



Specify who is taking this forward & how:  

Defer consideration or decision where there 

is a pending charge or ongoing investigation: 


Applicant to be advised to consider an 

alternative programme of study or deferred 

entry:   



Further detail: 

Applicant to be rejected:   

Reasons: 

Identify staff members to be informed of the 

outcome:   
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If permitted to continue, should Work Based 

Learning Unit be informed to take into 

account convictions when arranging work 

placement.  

If eligible, comment on whether it would be 

appropriate for the applicant to be 

permitted to take a place in University 

residential accommodation:  

Signed by Panel Chair : 

Date:   

Date applicant informed:             (copy Admissions Manager into decision letter)  

Copy of letter appended to this form?     Y/N  

Date accommodation recommendation communicated to the Executive Director of Operations:   

Details of additional attachments/appendices/reports/letter from applicant or referee or probation officer or similar appended to this form: 

On behalf of Panel, form completed by: 

Signature:   Date: 




