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FFURFLEN 1  
FFURFLEN GAIS AR GYFER GWAITH GWIRFODDOL GYDA PHLANT,  

POBL IFANC AC OEDOLION BREGUS 

________________________________________________________ 

.   

Enw’r Sefydliad / lle addoli: 

Swydd neu swyddogaeth:            
(E.e. Athro Ysgol Sul) 

 
Gofynnwn i bob darpar weithiwr gyda phlant, pobl ifanc ac oedolion bregus lenwi’r furflen hon. 

Defnyddiwch daflen ychwanegol os nad oes digon o le ar y ffurflen i roi eich ateb llawn. Cedwir y 

wybodaeth yn gyfrinachol gan y sefydliad / lle addoli oni wneir cais gan awdurdod priodol. 

 
1. Manylion Personol 

 

2. Eich profiad 

Rhowch fanylion eich profiad(au) Cristnogol gyda’r eglwys(i) / sefydliad(au) y bu ichi wneud hwy, 

gan nodi enwau, dyddiadau a natur yr hyn y buoch yn ei wneud: 

Rhowch fanylion eich profiad o weithio gyda phlant, pobl ifanc ac oedolion bregus.                          

Nodwch unrhyw gymwysterau priodol sydd gennych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enw Llawn: 

Cyfeiriad: 

 

Rhif Ffôn: 

Cyfeiriad Ebost: 
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3. Geirda 

Nodwch fanylion dau unigolyn sy’n fodlon rhoi geirda ar eich rhan. Os ydych yn gweithio ar hyn o bryd 

(yn gyflogedig neu’n wirfoddol) dylai’ch cyflogwr fod yn un ohonynt. Cedwir yr hawl i geisio geirda gan 

unigolion eraill pe bai angen hynny. 

  

4. Datganiad 

Rwy’n cadarnhau fod yr wybodaeth a roddir ar y ffurflen hon yn gywir a chyflawn. Rwy’n deall ac yn 

cytuno gyda’r amodau sy’n berthnasol i’r Gwiriad Datgelu Troseddau ac yn cytuno, os caf y mhenodi, i 

wneud cais trwy’r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd. 

Rwyf wedi anfon y ffurflen hunan-ddatganiad i’r sawl sy’n penodi mewn amlen ar wahân. 

 

 

Llofnod:              Dyddiad:        

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Afonwch y ffurflen hon at y sawl sy’n gyfrifol am benodi gwirfoddolwyr 

Rydym yn ymrwymo, fel sefydliad, i gydymffurfio gyda Deddf Diogelu Data 1998, a phob deddf sy’n berthnasol i 

Ddatgeliadau Cofnodion Troseddol. 

 

 

 

 

Tachwedd 2013 yn seiliedig ar ffurflen CCPAS, gyda’u caniatâd 

Enw: 

Cyfeiriad:                                                                      

Côd Post:                                                                         

Ffôn :                                                                             

Swydd:                                                                      

Perthynas:                                                                     

Enw: 

Cyfeiriad:                                                                        

Côd Post:                                                                         

Ffôn :                                                                             

Swydd:                                                                      

Perthynas:                                                                     


