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Caiff y ffurflen hon ei gwahanu oddi wrth weddill eich ffurflen 
gais ac ni chaiff ei hystyried wrth lunio’r rhestr fer. 

Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn archwilio cefndir pob 
ymgeisydd llwyddiannus er diogelwch. Llenwch bob adran o’r 
ffurflen hon mewn llythrennau bras wedyn llofnodwch y  
datganiad isod a nodi’r dyddiad.
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(NODER. Mae swyddi sy’n cynnwys cysylltiad â phlant/oedolion sy’n agored i niwed 
wedi’u heithrio o Ddeddf Adsefydlu Troseddwyr 1974. Gweler isod).
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Ydych chi erioed wedi eich cael yn euog o drosedd (ac eithrio troseddau parcio), naill ai 
mewn llys yn y DU, llys tramor neu lys milwrol, sydd heb ddarfod o dan Ddeddf Adsefydlu 
Troseddwyr 1974?

Ydych chi’n rhydd ar brawf, wedi’ch rhyddhau yn amodol neu wedi’ch ymrwymo gan lys i 
gadw’r heddwch ar ôl cael eich cyhuddo o unrhyw drosedd?

Oes unrhyw gyhuddiad wedi ei ddwyn yn eich erbyn nad yw wedi ei benderfynu eto?
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A gawsoch rybudd swyddogol gan yr heddlu ar unrhyw adeg yn ystod y 5 mlynedd diwethaf?

Ydych chi wedi eich cael yn euog o drosedd ddisgybladwy gyda chyflogwr blaenorol, 
neu a ydych wedi cael rhybudd neu gael eich diswyddo o ganlyniad i’ch ymddygiad, eich 
perfformiad neu eich cofnod presenoldeb? 
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Os ydych chi wedi rhoi ateb cadarnhaol i unrhyw un o’r cwestiynau uchod, rhowch y manylion llawn isod  
gan gynnwys dyddiadau a lleoliadau unrhyw wrandawiadau a natur unrhyw droseddau

Deddf Adsefydlu Troseddwyr 1974
Mae swyddi sy’n cynnwys cysylltiad â phlant a/neu oedolion sy’n agored i niwed wedi’u 
heithrio o Ddeddf Adsefydlu Troseddwyr 1974. Yn ogystal â disgwyl i’r holl staff ddatgan 
troseddau a dedfrydau sy’n gyfredol, mae hyn yn golygu bod yn rhaid i staff sy’n ymgeisio 
am swyddi sy’n cynnwys cysylltiad â phlant a/neu oedolion sy’n agored i niwed ddatgan 
gwybodaeth sy’n berthnasol i unrhyw ddedfryd, rhybudd swyddogol, cerydd neu rybudd 
terfynol sydd wedi darfod. Nid oes hawl gan ymgeiswyr gelu’r wybodaeth hon, a dylid 
datgan y manylion isod.

Pob swydd:
Rhowch fanylion unrhyw drosedd, dedfryd, rhybudd swyddogol, cerydd neu rybudd terfynol cyfredol.

Swyddi sy’n cynnwys cysylltiad â phlant/oedolion sy’n agored i niwed (gweler y disgrifiad swydd):
Rhowch fanylion unrhyw ddedfryd, rhybudd swyddogol, cerydd neu rybudd terfynol sydd wedi darfod. 
Noder y bydd yn rhaid i ymgeiswyr llwyddianus i’r swyddi hyn ddarparu Tystysgrif gan yr Awdurdod 
Datgelu Annibynnol (ISA) a/neu Ddatgeliad Manylach y Swyddfa Cofnodion Troseddol (CRB).
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