Gwiriadau DBS: Gweithio gydag
Oedolion yn y Sector Elusennol
Mae’r arweiniad hwn yn darparu gwybodaeth ar wiriadau cofnodion troseddol yng
Nghymru, Lloegr, Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw.

Deall gwiriadau DBS
Mae'r DBS yn cynnig pedwar lefel gwahanol o Wiriadau Datgeliad. Maent fel a ganlyn:
• Bydd Gwiriadau Datgeliad Sylfaenol yn datgelu manylion unrhyw gollfarnau heb ddarfod
a rhybuddion amodol. Gall unrhyw un wneud cais am Wiriad Datgeliad Sylfaenol ei hun trwy
ein gwefan neu trwy sefydliad sydd wedi cofrestru gyda'r DBS i gyflwyno gwiriadau sylfaenol
(a elwir yn Sefydliadau Cyfrifol). Codir ffi am Wiriad Datgeliad Sylfaenol. Mae’r ffi yma hefyd yn
daladwy gan wirfoddolwyr.
• Bydd Gwiriadau Datgeliad Safonol yn datgelu manylion unrhyw gollfarnau wedi darfod a
heb ddarfod, rhybuddiad, rhybudd a cherydd. Dim ond pan fydd unigolyn yn ymgymryd â rôl
neu gyflawni gweithgareddau a grybwyllir yn y Gorchymyn Deddf Ailsefydlu Troseddwyr 1974
(Eithriadau) 1975 ddylid ymgeisio am Wiriadau Datgeliad Safonol. Ni all unigolion ymgeisio
am eu gwiriad safonol eu hunain, dim ond cyflogwr neu recriwtiwr all ymgeisio trwy sefydliad
wedi ei gofrestru gyda'r DBS (a elwir yn Gorff Cofrestredig). Mae yna ffi ar gyfer Gwiriad
Datgeliad Safonol, ond mae am ddim ar gyfer gwirfoddolwyr.
• Bydd Gwiriadau Datgeliad Manwl yn datgelu'r un wybodaeth a gwiriad safonol, ond gall
hefyd gynnwys gwybodaeth arall nad yw'n ymwneud â chollfarn mae’r heddlu'n credu i fod
yn berthnasol i'r gweithlu yr ymgeisiwyd amdano. Dim ond os yw rôl yn bodloni’r diffiniad o
‘weithio gyda phlant’ (y gweithlu plant) ac/neu ‘weithio gydag oedolion (y gweithlu oedolion)
neu o fewn y ‘gweithlu arall’ ddylid ymgeisio am Wiriadau Datgeliad Manwl. Dim ond
cyflogwr neu recriwtiwr all ymgeisio trwy sefydliad wedi ei gofrestru gyda'r DBS (a elwir yn
Gorff Cofrestredig). Mae yna ffi ar gyfer Gwiriad Datgeliad Manwl, ond mae am ddim ar gyfer
gwirfoddolwyr.
• Bydd Datgeliad Manwl gyda Gwiriadau Rhestr Gwahardd yn datgelu'r un wybodaeth
a Gwiriad Datgeliad Manwl ac yn cynnwys gwiriad o'r Rhestr Gwahardd Plant, y Rhestr
Gwahardd Oedolion neu'r ddwy, yn ddibynnol ar gyda pha grŵp mae’r unigolyn yn gweithio
ac os yw’r rôl yn gymwys.
• Os bydd rhywun wedi ei gynnwys ar restr wahardd, mae’n golygu na ddylai gyflawni
‘gweithgaredd rheoledig’ o fewn y gweithlu mae wedi ei wahardd ohoni ac na ddylai cyflogwr
ei gyflogi yn y rôl honno. Dim ond cyflogwr neu recriwtiwr all ymgeisio trwy sefydliad wedi ei
gofrestru gyda'r DBS (a elwir yn Gorff Cofrestredig). Mae yna ffi ar gyfer Gwiriad Datgeliad
Manwl gyda Gwiriadau Rhestr Gwahardd, ond mae am ddim ar gyfer gwirfoddolwyr.
Yr isafswm oedran ble bydd gofyn i rywun ymgeisio am wiriad DBS yw 16.

Diffiniad o elusen
Os yw’ch sefydliad wedi cofrestru gyda’r Comisiwn Elusennau gyda rhif elusen gofrestredig, yna
mae’n elusen. Os nad yw’ch sefydliad wedi cofrestru gyda'r Comisiwn Elusennau, efallai ei fod yn
dal i fod yn elusen. Mae’r Ddeddf Elusennau 2011 yn diffinio ‘elusen’ fel sefydliad sydd:
• wedi ei sefydlu i ddibenion elusennol yn unig; ac
• yn amodol i reolaeth awdurdodaeth cyfraith elusen yr Uchel Lys
Mae’r Comisiwn Elusennau wedi cyhoeddi arweiniad ar eu gwefan am ragor o wybodaeth:
https://www.gov.uk/government/publications/what-makes-a-charity-cc4
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Diffiniad o wirfoddolwr
I ddibenion DBS, mae'r diffiniad o wirfoddolwr wedi ei sefydlu yn Rheoliadau (Cofnodion Troseddol)
2002 Deddf yr Heddlu 1997. Os yw rôl yn gymwys ar gyfer Gwiriad Datgeliad Safonol neu Fanwl,
rhaid i'r elusen sicrhau ei bod yn bodloni’r meini prawf a sefydlir yn y diffiniad isod cyn cyflwyno cais
am DBS rhad ac am ddim:
Rhywun sy’n cymryd rhan mewn gweithgaredd sy’n golygu treulio amser yn ddi-dâl (ac eithrio
ar gyfer teithio a mân dreuliau eraill) yn gwneud rhywbeth sydd o fudd i drydydd parti yn hytrach
na, neu yn ogystal â, pherthynas agos.
Os yw’r rôl yn bodloni'r ddwy ran o'r diffiniad hwn, yna gellir marcio’r blwch ‘gwirfoddolwr’ ar y
ffurflen gais a bydd y cais yn rhad ac am ddim.
Nid yw rhywun yn cyflawni gwaith di-dâl yn rhan o gwrs astudio a fyddai'n arwain at gymhwyster
yn cael ei ystyried i fod yn wirfoddolwr i ddibenion DBS. Nid yw profiad gwaith a fwriedir i wneud
rhywun yn fwy cyflogadwy yn cael ei ddosbarthu yn waith gwirfoddol ychwaith.

Cymhwyster am wiriadau DBS
Mae mynediad at Wiriadau Datgeliadau Safonol neu Fanwl wedi ei reoli gan y gyfraith.
Dydy’r gyfraith ddim yn dweud pryd mae'n ‘rhaid’ cyflawni Gwiriad Datgeliad Safonol neu Fanwl,
ond mae’n dynodi pryd y ‘gellir’ gwneud cais am wiriad DBS. Gall sefydliadau gynhyrchu eu
canllawiau eu hunain yn datgan pryd maent eisiau gofyn am wiriadau DBS, ond rhaid i'r canllaw
hwn gydymffurfio gyda’r gyfraith sy'n caniatáu gwneud cais am wiriad DBS.
Gwiriadau DBS: Gweithio gydag Oedolion yn y Sector Elusennol
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Gall unrhyw un ymgeisio am ei wiriad Datgeliad Sylfaenol ei hun – does dim rhaid iddo fod i
ddibenion recriwtio a does dim angen bodloni unrhyw ofynion cymhwyster.
Dim ond pan fydd rhywun yn cyflawni'r gweithgareddau a fyddai'n eu gwneud yn gymwys am
wiriad y dylid ymgeisio am Wiriadau Datgeliadau Safonol neu Fanwl. Ni ddylid gwneud cais
amdanynt oherwydd y ‘gallai rhywun yn y dyfodol’ gyflawni’r gwaith hwnnw.
Mae’r Ddeddf Diogelu Grwpiau Hyglwyf 2006 yn dynodi pan fydd plentyn yn 16-17 oed ac mewn
unrhyw fath o gyflogaeth am dâl neu ddi-dâl, nid yw’r rhai sy'n ei ddysgu, hyfforddi, cyfarwyddo,
gofalu am neu oruchwylio, neu'r rhai sy'n ei ddarparu â chyngor ac arweiniad yn rhan o’u cyflogaeth
mewn gweithgaredd reoledig gyda phlant. Golyga hyn nad ydynt yn gymwys ar gyfer Gwiriad
Datgeliad Safonol neu Fanwl. Os yw'r plentyn dan 16 ac mewn unrhyw fath o gyflogaeth, yna
byddai’r sawl sy'n ei ddysgu, hyfforddi ac ati mewn gweithgaredd rheoledig (os yw'r amod cyfnod
wedi ei fodloni).

Gweithio neu wirfoddoli i elusen
Nid yw pob rôl yn gweithio neu wirfoddoli i elusen yn gymwys ar gyfer Gwiriad Datgeliad Safonol
neu Fanwl.
Mae help i weithio allan os oes cymhwyster ar gael ar ein gwefan
www.gov.uk/government/collections/dbs-eligibility-guidance
Dyma rai enghreifftiau o’r gwahanol fathau o rolau elusen.

Ymddiriedolwyr elusennau oedolion
Gellir gofyn i unrhyw ymddiriedolwr i elusen ymgeisio am Wiriad Datgeliad Manwl yn y gweithlu
oedolion os yw gweithwyr/gwirfoddolwyr yr elusen yn cynnwys rhai sy'n cyflawni gwaith sydd o
fewn y diffiniad cyfreithiol o ‘weithio gydag oedolion’. Diffinnir ‘gweithio gydag oedolion’ yn Atodiad
A y daflen hon. Mae ‘gweithio gydag oedolion’ hefyd yn cynnwys gweithgaredd rheoledig gydag
oedolion a esbonnir yn Atodiad B.
Fodd bynnag, gall yr ymddiriedolwr hefyd gyflawni rolau eraill ar gyfer yr elusen honno. Cyn eu
penodi, dylai sefydliadau asesu unrhyw gyfrifoldebau eraill yn erbyn y meini prawf cymhwyster
i weld os yw'r gweithgareddau sy'n cael eu gwneud yn syrthio dan y diffiniad o weithgaredd
rheoledig gydag oedolion. Byddai hyn yn gofyn iddynt ofyn i'r ymddiriedolwr ymgeisio am Wiriad
Datgeliad Manwl yn y gweithlu oedolion gyda Gwiriad Rhestr Gwahardd Oedolion. Diffinnir
gweithgaredd rheoledig gydag oedolion yn Atodiad B y daflen hon. Os yw'r ymddiriedolwr hefyd
mewn gweithgaredd rheoledig, dylid esbonio’r ddwy rôl yn glir yn y maes swydd yr ymgeisir
amdani.

Gweithwyr adwerthu elusen
Gall unrhyw un sy’n gweithio mewn adwerthu, e.e. siopau elusen, ymgeisio am Wiriad Datgeliad
Sylfaenol – ni waeth gyda phwy maent yn gweithio. Mae os gall sefydliadau ymgeisio am Wiriadau
Datgeliad Safonol neu Fanwl ar eu gweithwyr neu beidio yn ddibynnol ar gyda phwy maent yn
gweithio, pa weithgareddau maent yn gwneud iddynt a pha mor aml maent yn eu gwneud.
Ychydig iawn o sefyllfaoedd sydd yna ble mae Gwiriad Datgeliad Safonol neu Fanwl ar gael
oherwydd bod unigolyn yn gweithio gydag oedolion sy’n gweithio neu wirfoddoli mewn
amgylchedd adwerthu.
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Mae cymhwyster yn bodoli os bodlonir y canlynol i gyd:
• Mae’r gweithiwr neu wirfoddolwr sy'n oedolyn yn derbyn unrhyw wasanaethau neu
weithgareddau penodol o baragraffau 9 neu 10 o’r diffiniad o waith gydag oedolion (gweler
cam 1 Atodiad A);
• Mae gweithgaredd o baragraff 6 (gweler cam 2 Atodiad A) yn cael ei ddarparu i'r gweithiwr
sy'n oedolyn gan rywun arall yn yr allfa adwerthu; ac
• Mae’r sawl sy'n darparu’r gweithgaredd paragraff 6 yn gwneud hyn yn ddigon aml (gweler
cam 3 Atodiad A)
– ar unrhyw adeg ar fwy na thri diwrnod mewn unrhyw gyfnod o 30 niwrnod; neu
– ar unrhyw adeg cyn 2am a 6am ac mae’r gweithgaredd yn rhoi cyfle i’r unigolyn gael
cyswllt wyneb yn wyneb gyda’r oedolyn; neu
– o leiaf unwaith yr wythnos ar sail barhaus
Mae hyn yn berthnasol p’un a yw'r unigolyn sy'n cael ei wirio yn weithiwr cyflogedig neu'n
wirfoddolwr. Dylai ei swydd/disgrifiad o’r rôl ddynodi ei fod yn cynnwys darparu'r gweithgaredd
a restrir ym mharagraff 6 (cam 2) i’r oedolyn neu oedolion sy'n derbyn gwasanaethau neu
weithgareddau o baragraffau 9 neu 10 (cam 1). Ble na ellir sefydlu bod yr oedolion dan sylw yn
derbyn gwasanaethau neu weithgareddau penodedig, gall unigolyn ymgeisio am Wiriad Datgeliad
Sylfaenol.
Ni fydd pobl eraill yn gweithio yn y siop yn gymwys am Wiriad Datgeliad Safonol neu Fanwl ond
gallant ymgeisio am Wiriad Datgeliad Sylfaenol.
Bydd gyrwyr faniau ac ati sy'n cael eu cyflogi i gasglu dodrefn ac ati ar gyfer siopau elusen yn
gymwys am Wiriad Datgeliad Sylfaenol yn unig. Gweler yr adran ‘Pryd ar glud a danfoniadau eraill’
isod am ragor o wybodaeth.
Gweler enghraifft isod:
Mae Mr A, sy'n byw mewn llety gwarchod, yn gweithio ddwywaith yr wythnos yn ei siop
elusen leol
Mae rheolwr y siop yn gyfrifol am hyfforddi a gorchwylio Mr A pan fydd yn gweithio. Mae Mr
A wedi dweud wrth reolwr y siop ei fod yn byw mewn llety gwarchod. Gellir gofyn i’r rheolwr
ymgeisio am wiriad Datgeliad Manwl yn y gweithlu oedolion oherwydd mae’r elusen yn gwybod
bod Mr A yn byw mewn llety gwarchod ac mae’r rheolwr yn ei hyfforddi a’i oruchwylio o leiaf
unwaith yr wythnos ar sail barhaus.
Ni fydd pobl eraill yn gweithio yn y siop gyda Mr A yn gymwys am Wiriad Datgeliad Safonol na
Manwl. Gallant ymgeisio am Wiriad Datgeliad Sylfaenol.

Digwyddiadau codi arian
Fel gweithgaredd ynddo’i hun, yn gyffredinol nid yw codi arian ar gyfer elusen yn gwneud unigolyn
yn gymwys ar gyfer Gwiriad Datgeliad Safonol neu Fanwl oni bai y bodlonir y meini prawf o fewn
Atodiad A bod rhywun arall yn gwneud penderfyniad addasrwydd ynghylch y digwyddiad codi
arian. Os yw hyn yn wir, byddai'r rhai sy'n codi arian yn ‘gweithio gydag oedolion’, ac felly'n gymwys
am Wiriad Datgeliad Manwl yn y gweithlu oedolion heb Wiriad Rhestr Gwahardd Oedolion.
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Gallai rhywun sy'n farsial mewn digwyddiad, e.e. taith gerdded noddedig neu ras 5k, fod yn
wirfoddolwr neu'n gyflogai i’r elusen, felly efallai y bydd cymhwyster yn bodoli yn yr un ffordd â’r
enghraifft ‘Gweithwyr adwerthu elusen’. Os nad ydynt yn cyflawni’r gweithgareddau hyn, gall yr
elusen ofyn i'r unigolyn ymgeisio am wiriad Datgeliad Sylfaenol.
Fel rhywun sy'n cymryd rhan yn y math yma o ddigwyddiad, ni fydd unigolyn yn gwirfoddoli ar gyfer
nac wedi ei gyflogi gan yr elusen, felly ni ellir gofyn i’r elusen am Wiriadau Datgeliad Safonol neu
Fanwl ar yr unigolion hyn.

Elusennau'n darparu gofal i oedolion
Gellir gofyn i'r rhai sy'n darparu gofal i oedolion a ddisgrifir yn Atodiad A ymgeisio am Wiriad
Datgeliad Manwl yn y gweithlu oedolion ond heb wiriad o’r Rhestr Gwahardd Oedolion.
Mae'r rhai sy'n darparu gofal a ddisgrifir yn Atodiad B mewn gweithgaredd rheoledig gydag
oedolion a gellir gofyn iddynt ymgeisio am Wiriad Datgeliad Manwl yn y gweithlu oedolion gyda
gwiriad o’r Rhestr Gwahardd Oedolion.

Gwasanaethau ar gyfer pobl hŷn yn eu cartrefi
Pryd ar glud a danfoniadau eraill – Os yw'r gwasanaeth yn ymwneud â dim ond danfon
rhywbeth (hyd yn oed os oes angen mynd i mewn i’r tŷ), dim ond am Wiriad Datgeliad Sylfaenol
y gellir gofyn i'r bobl yn y rôl hon gyflawni. Mae hyn oherwydd er y gall oedolion fod yn derbyn
gwasanaeth neu weithgaredd penodol o baragraff 9 neu 10 (gweler cam 1 Atodiad A), nid yw’r
person sy'n gwneud y danfoniadau yn cyflawni unrhyw weithgareddau o baragraff 6 (gweler cam
2 Atodiad A). Os yw’r rôl yn cynnwys unrhyw weithgareddau o baragraff 6 ac nad yw’r meini prawf
eraill o Atodiad A wedi eu bodloni, yna gellir gofyn i’r person sy'n gwneud y danfoniad i ymgeisio am
Wiriad Datgeliad Manwl yn y gweithlu oedolion. Felly hefyd, os bodlonir y meini prawf yn Atodiad B,
byddai'r sawl sy'n danfon mewn gweithgaredd rheoledig a gellid gofyn iddynt ymgeisio am Wiriad
Datgeliad Manwl yn y gweithlu oedolion gyda Gwiriad Rhestr Gwahardd Oedolion. Enghraifft o hyn
fyddai gyrrwr danfon ‘Pryd ar Glud’ sydd hefyd yn gyfrifol am ysgogi a goruchwylio oedolyn gyda
dementia i fwyta ei bryd oherwydd bod ei salwch yn golygu nad yw’n cofio gwneud. Neu efallai y
bydd y gyrrwr yn gyfrifol am helpu oedolyn yn gorfforol i fwyta ei fwyd gan nad yw'n gallu bwydo ei
hun yn dilyn strôc.
Cyfeillachwyr – Fel gyda’r enghraifft uchod, dydy cyfeillachu gyda rhywun, neu ddarparu
cwmnïaeth, ddim yn un o'r gweithgareddau a restrir ym mharagraff 6 (gweler Atodiad A), felly dim
ond am Wiriad Datgeliad Sylfaenol y gellir gofyn i bobol yn y rôl hon ymgeisio.
Gwneud siopa ar ran rhywun – Os trefnir hyn trwy sefydliad a sefydlwyd i ddarparu'r gwasanaeth
hwn i unigolion nad ydynt yn gallu siopa eu hunain oherwydd oed, salwch neu anabledd, yna mae
pobl yn y rôl hon mewn gweithgaredd rheoledig gydag oedolion a gellir gofyn iddynt ymgeisio am
Wiriad Datgeliad Manwl yn y gweithlu oedolion gyda Gwiriad Rhestr Gwahardd Oedolion. Mae hyn
oherwydd ei fod wedi ei enwi mewn deddfwriaeth (gweler pwynt 5 Atodiad B). Os nad yw'r rôl
wedi ei threfnu trwy sefydliad, h.y. mae rhywun yn cynnig mynd i siopa ar ran cymydog oedrannus
fel trefniant personol, yna does dim cymhwyster am Wiriad Datgeliad Safonol na Manwl. Gall yr
unigolyn ymgeisio am Wiriad Datgeliad Sylfaenol ei hun os yw eisiau.

Darparu gweithdai i oedolion
Gellir gofyn i'r rhai sy'n darparu gweithdai neu ddosbarthiadau i oedolion ymgeisio am Wiriad
Datgeliad Manwl yn y gweithlu oedolion ond heb wiriad o’r Rhestr Gwahardd os:
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• Yw’r oedolion yn y gweithdy neu ddosbarth yn derbyn un neu fwy o wasanaethau neu
weithgareddau penodedig a restrir yng ngham 1 Atodiad A;
• Maent yn darparu un o'r gweithgareddau a restrir yng ngham 2 Atodiad A; a
• Maent yn gwneud hyn yn ddigon aml – cam 3 Atodiad A
Er enghraifft, mae amgueddfa yn cynnal gweithdai rheolaidd ar gyfer oedolion gyda dementia.
Gan ddilyn y camau yn Atodiad A:
Mae’r amgueddfa'n pennu bod y mynychwyr yn derbyn rhyw fath o ofal iechyd, yn cynnwys
triniaeth, therapi neu ofal lliniarol o unrhyw fath. Golyga hyn ar gyfer cam 1, mae’r oedolion yn
derbyn gwasanaeth iechyd neu ofal cymdeithasol o baragraff 9.
Yna mae’r amgueddfa’n penderfynu bod yr unigolyn sy'n cynnal y gweithdy’n gyfrifol am ddysgu
neu gyfarwyddo'r mynychwyr, gan fodloni’r gofyniad paragraff 6 yng ngham 2.
Cynhelir y gweithdai yn wythnosol dros gyfnod o 3 mis ar gyfer gwahanol fynychwyr. Mae hyn
yn bodloni'r gofyniad cam 3 sy'n golygu y gall yr amgueddfa ofyn i'r unigolyn sy'n darparu'r
gweithdy i ymgeisio am Wiriad Datgeliad Manwl yn y gweithlu oedolion heb Wiriad Rhestr
Gwahardd Oedolion.
Os mai dim ond unwaith y mis y cynhelir y gweithdai, yna ni fyddai’r maen prawf yng ngham 3
wedi ei fodloni a byddai’r amgueddfa yn gallu gofyn i'r unigolyn ymgeisio am wiriad Datgeliad
Sylfaenol yn unig.
Os yw'r unigolyn sy'n darparu’r gweithdai yn darparu unrhyw rai o'r gweithgareddau yn Atodiad
B i'r mynychwyr, byddai mewn gweithgaredd rheoledig gydag oedolion hyd yn oed os mai dim
ond un gweithdy arall fyddai'n ei gynnal. Mae hyn yn golygu y byddai'n gymwys am Wiriad
Datgeliad Manwl yn y gweithlu oedolion gyda gwiriad o’r Rhestr Gwahardd Oedolion.

Swyddi seiliedig ar ffydd
Fel gyda phob swydd elusennol, nid yw rolau ffydd wedi eu henwi mewn deddfwriaeth ac felly nid
ydynt yn gymwys am Wiriad Datgeliad Safonol neu Fanwl yn awtomatig.
Dylai'r rhai sy'n gwneud penderfyniadau addasrwydd ystyried y gweithgareddau mae pobl yn
gweithio/gwirfoddoli ar gyfer sefydliadau ffydd yn eu cyflawni, ar gyfer pwy maent yn eu cyflawni a
pha mor aml, i benderfynu ar gymhwyster.
Bydd arweiniad yn Atodiad A ac Atodiad B yn eich helpu i benderfynu os yw rôl yn gymwys, ac
os felly, pa lefel o wiriad DBS sy’n addas. Gall pob rôl ymgeisio am Wiriad Datgeliad Sylfaenol.
Enghraifft
Gofalydd Eglwys
Dydy dyletswyddau cyffredinol Gofalydd Eglwys, e.e. gofalu am yr eiddo, arwain gorymdeithiau
ac ati, ddim yn gwneud y rôl yn gymwys ar gyfer Gwiriad Datgeliad Safonol na Manwl. Gall
ymgeisio am Wiriad Datgeliad Sylfaenol.
Pe byddai gan Ofalydd Eglwys ddyletswyddau penodol eraill wedi eu cynnwys yn ei rôl yn
ymwneud â gofal bugeiliol, yna byddai'n cymryd rhan mewn ‘gwaith gydag oedolion’ i ddibenion
gwiriad DBS ac felly, gallai fod yn gymwys am Wiriad Datgeliad Manwl yn y gweithlu oedolion.
Bydd defnyddio’r arweiniad yn Atodiad A yn eich helpu i ddeall pa lefel o wiriad fyddai'n briodol.
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Gyrru ar gyfer elusen neu fel gwirfoddolwr
Mae gyrwyr ond yn gymwys ar gyfer Gwiriadau Datgeliad Safonol neu Fanwl dan amgylchiadau
penodol iawn. Dydy p’un a yw’r gwaith yn gyflogedig neu'n ddi-dâl ddim yn newid pa lefel o wiriad
DBS sydd ar gael. Ym mhob achos, rhaid gwneud y gyrru yn rhan o drefniant trydydd parti ffurfiol,
er enghraifft gwasanaeth cludiant ysbyty h.y. nid trefniant personol rhwng ffrindiau neu gymdogion.
Mae unigolion yn cyflawni gweithgaredd rheoledig os ydynt yn gyrru oedolion, yn cynnwys unrhyw
un sy’n cynorthwyo’r oedolion, i, o, neu rhwng llefydd ble mae’r oedolion yn derbyn gofal iechyd,
gofal personol neu waith cymdeithasol oherwydd eu hoedran, salwch neu anabledd. Dim ond
unwaith mae angen gwneud y gyrru yma i fod yn weithgaredd rheoledig.
Mae hyn yn golygu y gellir gofyn i'r unigolyn ymgeisio am Wiriad Datgeliad Manwl yn y gweithlu
oedolion gyda Gwiriad Rhestr Gwahardd Oedolion.
Nid yw gyrru oedolion i unrhyw lefydd eraill, e.e. teithiau pleser, yn weithgaredd rheoledig gydag
oedolion, ond byddai'n ‘waith gydag oedolion’ (Gweler Atodiad A). I fodloni’r meini prawf, byddai
angen i oedolion fod yn derbyn gwasanaethau neu weithgareddau iechyd neu ofal cymdeithasol
o gam 1 (paragraffau 9 neu 10 y diffiniad o ‘gweithio gydag oedolion’), a byddai'n rhaid gwneud y
gyrru yn ddigon aml i fodloni cam 3. Os yw’r rôl gyrru yn bodloni'r diffiniad hwn, yna gall y sefydliad
ymgeisio am Wiriad Datgeliad Manwl yn y gweithlu oedolion heb Wiriad Rhestr Gwahardd Oedolion
ar y gyrrwr. Os gwneir y gyrru'n llai aml, yna dim ond am Wiriad Datgeliad Sylfaenol fyddai’r gyrrwr
yn gallu ymgeisio.

Gweithwyr llinell gymorth
Gallai unigolion sy'n delio gyda galwadau llinell gymorth fod yn gymwys ar gyfer Gwiriad Datgeliad
Safonol neu Fanwl yn ddibynnol ar os ydynt yn darparu cyngor neu arweiniad yn rhan o'r rôl, i bwy
maent yn ei ddarparu a pha mor aml maent yn ei ddarparu. Dydy p’un a yw’r rôl yn gyflogedig
neu'n ddi-dâl ddim yn effeithio pa lefel o wiriad DBS y gellir gofyn iddynt ymgeisio amdani.
Gallai llinell gymorth a sefydlwyd yn benodol ar gyfer oedolion sy'n derbyn unrhyw rai ‘r
gwasanaethau neu weithgareddau iechyd neu ofal cymdeithasol o baragraffau 9 neu 10 o'r diffiniad
o weithio gydag oedolion (cam 1 yn Atodiad A) ymgeisio am wiriadau Datgeliad Manwl yn y gweithlu
oedolion heb Wiriad Rhestr Gwahardd Oedolion ar y rhai sy'n ateb galwadau os ydynt:
• yn darparu cyngor ac arweiniad i'r oedolion; ac
• yn gwneud hyn;
– ar fwy na thri diwrnod mewn unrhyw gyfnod o 30 niwrnod; neu
– cyn 2am a 6am gyda'r cyfle i gael cyswllt wyneb yn wyneb gyda’r oedolyn; neu
– o leiaf unwaith yr wythnos ar sail barhaus.
Gweler Atodiad A am ragor o wybodaeth am ‘weithio gydag oedolion’.
Dim ond am Wiriad Datgeliad Sylfaenol all llinellau cymorth a sefydlir ar gyfer y cyhoedd yn
gyffredinol, h.y. heb ei anelu yn benodol at oedolion, ofyn i'w gweithwyr/gwirfoddolwyr ymgeisio.
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Enghraifft
Mae elusen yn darparu gwasanaeth gwrando i'r cyhoedd. Nid yw’r gwasanaeth wedi ei anelu’n
benodol at blant nac oedolion. Mae’r rhai sy’n ateb galwadau yn cyfeirio galwyr at weithwyr gofal
iechyd a gwasanaethau cefnogaeth fydd yn darparu’r cyngor neu arweiniad priodol.
Dim ond am Wiriad Datgeliad Sylfaenol all yr elusen ofyn i’r rhai sy'n ateb galwadau ymgeisio.

Cymedroli ystafell sgwrsio ar y we
Gellir gofyn i gymedrolwyr ystafelloedd sgwrsio a sefydlwyd i'w defnyddio’n bennaf gan oedolion
sy'n derbyn unrhyw wasanaethau neu weithgareddau o baragraffau 9 a 10 am y diffiniad cyfreithiol
o ‘weithio gydag oedolion’ (cam 1 Atodiad A) i ymgeisio am Wiriad Datgeliad Manwl yn y gweithlu
oedolion heb wiriad o'r Rhestr Gwahardd Oedolion os ydynt yn gwneud hyn yn ddigon aml.
Rhaid i'r cymedrolwyr wneud un neu fwy o’r canlynol:
• Fod yn monitro cynnwys y gwasanaeth;
• Allu dileu neu atal ychwanegu cynnwys i’r gwasanaeth; neu
• Rheoli mynediad at y gwasanaeth.
Rhaid i gymedrolwyr hefyd:
• Gael mynediad at gynnwys y gwasanaeth;
• Gael cyswllt gyda’r oedolion sy'n defnyddio’r gwasanaeth, boed hynny ar-lein neu wyneb yn
wyneb; a
• Wneud hyn fwy na thair gwaith mewn unrhyw gyfnod o 30 niwrnod, neu ar unrhyw adeg
rhwng 2am a 6am (gyda'r cyfle ar gyfer cyswllt wyneb yn wyneb gyda’r oedolion), neu
unwaith yr wythnos ar sail barhaol.
Nid oes cymhwyster i ofyn i bobl sy'n adeiladu'r ystafelloedd sgwrsio neu wefannau i ymgeisio am
Wiriad Datgeliad Safonol neu Fanwl. Gellir gofyn i bobl yn y rolau hyn ymgeisio am Wiriad Datgeliad
Sylfaenol.
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ATODIAD A – Gweithio gydag oedolion – Mynediad at Wiriadau Datgeliad
Manwl
Gellir gofyn i unrhyw un sy'n cyflawni gweithgaredd sydd wedi ei gwmpasu gan y diffiniad o ‘weithio
gydag oedolion’ i ymgeisio am Wiriad Datgeliad Manwl heb Wiriad Rhestr Gwahardd Oedolion.
I ddibenion DBS, mae oedolyn agored i niwed yn rhywun sy’n 18 oed neu’n hŷn.
Diffinnir ‘gweithio gydag oedolion’ yn Rheoliadau Deddf yr Heddlu 1997 (Cofnodion Troseddol)
(Diwygiad) 2013 fel ‘unrhyw weithgaredd ym mharagraff 6, i oedolyn sy'n derbyn gwasanaeth
iechyd neu ofal cymdeithasol ym mharagraff 9, neu i weithgaredd penodedig ym mharagraff 10
a gyflawnir yn ddigon aml’. Gellir cyfrifo hyn trwy ddilyn y tri cham isod i bennu os yw swydd yn
gymwys:

Cam 1 – Nodi gyda phwy fydd yr unigolyn yn gweithio
Rhaid i'r unigolyn fod yn cyflawni gweithgaredd gydag oedolion sy'n derbyn gwasanaeth iechyd a
gofal cymdeithasol ym mharagraff 9, neu weithgaredd penodedig ym mharagraff 10. Sef:
Paragraff 9 Rheoliadau Deddf yr Heddlu 1997 (Cofnodion Troseddol) (Diwygiad) 2013:
a) Llety preswyl ar gyfer oedolyn mewn perthynas ag unrhyw ofal neu nyrsio mae angen.
b) Llety ar gyfer oedolyn sydd neu sydd wedi bod yn ddisgybl mewn ysgol arbennig breswyl.
c) Tai gwarchod.
d) Unrhyw fath o ofal, neu gymorth a ddarperir oherwydd oed, iechyd neu anabledd sydd gan
oedolyn, a ddarperir iddo ef neu hi yn y cartref.
e) Unrhyw fath o ofal iechyd, yn cynnwys triniaeth, therapi neu ofal lliniarol o unrhyw fath.
f) Cefnogaeth, cymorth neu gyngor i helpu datblygu neu gynnal gallu oedolyn i fyw’n
annibynnol mewn llety.
g) Unrhyw wasanaeth a ddarperir yn benodol i oedolion oherwydd eu hoed, unrhyw anabledd,
salwch corfforol neu salwch meddwl. Nid yw hyn yn cynnwys yr anableddau canlynol:
i. dyslecsia
ii. dyscalcwlia
iii. dyspracsia
iv. syndrom Irlen
v. alecsia
vi. clefyd prosesu clybodol
vii. cam-ysgrifennu
h) Unrhyw wasanaeth a ddarperir yn benodol i famau beichiog neu rai sy'n cael gofal nyrs sydd
mewn llety preswyl.
Os yw rhywun yn cyflawni gweithgaredd ar gyfer oedolyn sy'n derbyn gwasanaeth ym
mharagraff 9, ewch i Gam 2.
Os nad yw’r oedolion yn derbyn gwasanaeth ym mharagraff 9, gwiriwch os ydynt yn derbyn
gwasanaeth ym mharagraff 10.
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Paragraff 10 Rheoliadau Deddf yr Heddlu 1997 (Cofnodion Troseddol) (Diwygiad) 2013:
a) Cadw oedolyn mewn carchar, canolfan remand, sefydliad troseddwyr ifanc, canolfan
hyfforddiant: ddiogel, neu ganolfan fynychu;
b) Cadw person yn y ddalfa (o fewn ystyr Rhan 8 y Ddeddf Mewnfudo a Lloches 1999) sy'n
cael ei gadw mewn canolfan symud neu gyfleuster cadw tymor byr neu yn unol â threfniadau
hebrwng a wnaed dan y Ddeddf honno;
c) Goruchwylio oedolyn dan orchymyn llys gan berson y gweithredu i ddibenion Rhan 1 y
Ddeddf Cyfiawnder Troseddol a Gwasanaethau Llys 2000;
d) Goruchwylio oedolyn gan berson yn gweithredu i ddibenion a grybwyllir yn adran 1(1) y
Ddeddf Rheoli Troseddwyr 2007;
e) Darparu cymorth i oedolyn oruchwylio materion mewn sefyllfaoedd ble:
i. mae atwrneiaeth arhosol wedi ei chreu mewn perthynas â'r oedolyn yn unol ag adran
9 o Ddeddf Galluedd Meddyliol 2005 neu cyflwynir cais dan baragraff 4 o Atodlen 1 o'r
Ddeddf honno ar gyfer cofrestru offeryn sydd â'r nod o greu atwrneiaeth arhosol wedi ei
chreu mewn perthynas â'r oedolyn;
ii. mae atwrneiaeth barhaus (fel rhan o ystyr Atodlen 4 o'r Ddeddf honno) mewn perthynas
â'r oedolyn yn cael ei chofrestru yn unol â'r Atodlen honno neu cyflwynir cais dan yr
Atodlen honno ar gyfer cofrestru atwrneiaeth barhaus mewn perthynas â'r oedolyn;
iii. cyflwynwyd gorchymyn dan adran 16 o'r Ddeddf honno gan y Llys Gwarchod mewn
perthynas â gwneud penderfyniadau ar ran yr oedolyn, neu gwnaed cais am orchymyn
o'r fath;
iv. mae eiriolwr galluedd meddwl annibynnol wedi ei benodi neu ar fin cael ei benodi mewn
perthynas â'r oedolyn yn unol â'r trefniadau dan adran 35 o'r Ddeddf honno;
v. mae gwasanaethau eiriolaeth annibynnol (fel rhan o ystyr adran 248 o Ddeddf Iechyd
Gwladol 2006 neu adran 187 y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Cymru) 2006 yn cael eu
darparu neu ar fin cael eu darparu mewn perthynas â'r oedolyn; neu
vi. mae cynrychiolydd wedi ei benodi neu ar fin cael ei benodi i dderbyn taliadau ar ran yr
oedolyn yn unol â rheoliadau a wnaed dan y Ddeddf Gweinyddu Nawdd Cymdeithasol
1992;
f) Gwneir taliadau i’r oedolyn neu i berson arall ar ran yr oedolyn dan drefniadau a wneir dan
adran 57 y Ddeddf Iechyd a Gofal Cymdeithasol 2001;
g) Gwneir taliadau i’r oedolyn neu i berson arall ar ran yr oedolyn dan adran 12A(1) neu dan
reoliadau a wneir dan adran 12A(a) Deddf y Gwasanaeth Iechyd Gwladol 2006 neu dan
reoliadau a wneir dan adran 12A(4) y Ddeddf honno
Os nad yw’r unigolyn yn gweithio gydag oedolion sydd o fewn y ddau baragraff uchod, yna nid oes
cymhwyster ar gyfer Gwiriad Datgeliad Manwl.
Os yw rhywun yn cyflawni gweithgaredd gydag oedolyn sy'n derbyn gwasanaeth ym
mharagraff 10, ewch i Gam 2.
Os nad yw’r oedolion yn derbyn gwasanaeth naill ai ym mharagraff 9 neu 10 dim ond am
Wiriad Datgeliad Sylfaenol all y person sy'n gweithio gyda nhw ymgeisio.
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Cam 2 – Nodi pa weithgaredd fydd yr unigolyn yn ei ddarparu
Os yw’r oedolion yn derbyn gwasanaeth iechyd a gofal cymdeithasol, neu weithgaredd penodedig
o’r rhestru uchod, yna dylid ystyried y gweithgaredd sy'n cael ei ddarparu i’r oedolion hynny. Rhaid
bod unigolyn yn gwneud un o'r gweithgareddau canlynol ym mharagraff 6:
Paragraff 6 Rheoliadau Deddf yr Heddlu 1997 (Cofnodion Troseddol) (Diwygiad) 2013:
a) Darparu unrhyw fath o ofal neu oruchwyliaeth.
a) Darparu unrhyw fath o driniaeth neu therapi.
c) Darparu unrhyw fath o hyfforddiant, addysgu, cyfarwyddyd, cymorth, cyngor neu arweiniad.
d) Cymedroli gwasanaeth cyfathrebu rhyngweithiol electronig cyhoeddus.
e) Cyflawni unrhyw fath o waith mewn cartref gofal os oes cyfle i’r person sy'n cyflawni'r gwaith
gael cyswllt gyda’r preswylwyr.
f) Darparu cynrychiolaeth neu wasanaethau eirioli.
g) Trosglwyddo oedolion, p’un a yw’r person sy'n gofalu amdanynt gyda nhw neu beidio
Os yw rhywun yn cyflawni un o’r gweithgareddau uchod, ewch i Gam 3.
Os nad yw'n cyflawni un o'r gweithgareddau hyn, dim ond am Wiriad Datgeliad Sylfaenol all
wneud cais.
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Cam 3 – Sefydlu a fydd yn cael ei wneud yn ddigon aml
Os yw'r oedolion yn derbyn gwasanaeth neu weithgaredd o Gam 1 a bod yr unigolyn sy'n darparu
gweithgaredd ar eu cyfer o Gam 2; yna rhaid ei fod yn darparu'r gweithgaredd hwn ddigon aml i
fodloni'r gofyniad o weithio gydag oedolion.
Bodlonir y gofyniad hwn os yw'r unigolyn sy'n gwneud y gweithgaredd yn ei wneud:
a) ar unrhyw adeg ar fwy na thri diwrnod mewn unrhyw gyfnod o 30 niwrnod; neu
b) ar unrhyw adeg rhwng 2am a 6am a bod y gweithgaredd yn rhoi cyfle i'r unigolyn gael
cyswllt wyneb yn wyneb gyda'r oedolyn; neu
c) unwaith yr wythnos o leiaf yn barhaus.
Fe sefydlir y meini prawf yn ym mharagraff (5B)(c) Rheoliadau Deddf yr Heddlu 1997 (Cofnodion
Troseddol) (Diwygiad) 2013.
Os yw’r unigolyn yn bodloni’r holl ofynion yng Nghamau 1-3, mae’n cyflawni'r hyn a elwir i
ddibenion gwirio DBS yn ‘gweithio gydag oedolion’.
Mae hyn yn golygu cymhwyster i ofyn iddo ymgeisio am Wiriad Datgeliad Manwl. Does yna ddim
mynediad i Wiriad Rhestr Gwahardd Oedolion ar gyfer unrhyw un sy'n cyflawni gwaith gydag oedolion.
Os yw’r rôl yn bodloni’r meini prawf yng nghamau 1 a 2, ond ddim yn bodloni'r meini prawf amledd
yng ngham 3, yna efallai na fydd y rôl yn gymwys ar gyfer Gwiriad Datgeliad Safonol. Dylech
ddefnyddio’r offeryn cymhwyster ar ein gwefan i wirio os yw hyn yn wir –
www.gov.uk/find-out-dbs-check.
Dylid trin pob achos yn unigol. Ceir arweiniad manwl ar ‘weithio gydag oedolion’ yn y Canllaw
Gweithlu Oedolion ar y safle isod:
www.gov.uk/government/publications/dbs-workforce-guidance
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ATODIAD B – Gweithgaredd rheoledig gydag oedolion – Mynediad at wiriadau
rhestrau gwahardd
Mae gweithgaredd rheoledig yn rhywbeth na ddylai person sydd wedi ei wahardd ei wneud. Os yw
rhywun wedi ei gynnwys yn y Rhestr Gwahardd Oedolion, ni ddylai ymgeisio i weithio mewn rôl sy'n
cynnwys gweithgaredd rheoledig gydag oedolion.
Os yw rhywun sy’n gwybod ei fod wedi ei wahardd o weithgaredd rheoledig gydag oedolion yn
ymgeisio am waith sy'n bodloni’r diffiniad o weithgaredd rheoledig isod, mae’n cyflawni trosedd;
fel y mae unrhyw un sy'n ei alluogi i weithio mewn rôl yn ymwneud â gweithgaredd rheoledig gan
wybod ei fod wedi ei wahardd. Gallai'r ddau wynebu hyd at 5 mlynedd o garchar a/neu ddirwy.
Gelwir sefydliad sydd â nifer fawr o rolau sy'n bodloni'r diffiniad o weithgaredd a reoleiddir yn
'ddarparwr gweithgaredd a reoleiddir'. Mae gan y sefydliadau hyn ddyletswydd gyfreithiol i atgyfeirio
i’r DBS pan fyddant yn credu bod person wedi achosi niwed neu'n cyflwyno risg o niwed i grwpiau
bregus, gan gynnwys oedolion sy'n derbyn gwasanaethau neu weithgareddau penodol. Rhaid
iddynt hefyd ddarparu gwybodaeth i'r DBS pan ofynnir iddynt wneud hyn gennym ni a gellir eu
dirwyo oni bai bod ganddynt esgus digonol dros beidio darparu’r wybodaeth.
Gellir gofyn i unrhyw un sy'n cyflawni gweithgaredd sydd wedi ei gwmpasu gan y diffiniad o
weithgaredd rheoledig gydag oedolion ymgeisio am Wiriad Datgeliad Manwl yn cynnwys Gwiriad
Rhestr Gwahardd Oedolion.
Mae'r gweithgareddau canlynol yn weithgareddau rheoledig gydag oedolion; waeth pa mor aml
maent yn cael eu cyflawni:
1. Darparu gofal iechyd i oedolyn gan, neu dan gyfarwyddyd neu oruchwyliaeth, gweithiwr gofal
iechyd a reoleiddir.
2. Darparu gofal personol; sy'n cynnwys:
a) cymorth corfforol gyda bwyta, yfed, mynd i’r toiled, golchi, ymolchi, gwisgo, gofal geneuol
neu ofal croen, gwallt neu ewinedd ar gyfer oedolion nad ydynt yn gallu cyflawni hyn eu
hunain oherwydd oedran, salwch neu anabledd;
a) ysgogi ac yna goruchwylio wrth fwyta, yfed, mynd i’r toiled, golchi, ymolchi, gwisgo,
gofal geneuol neu ofal croen, gwallt neu ewinedd ar gyfer oedolion nad ydynt yn gallu
penderfynu gwneud hyn eu hunain oherwydd oedran, salwch neu anabledd;
a) hyfforddi, cyfarwyddo, darparu cyngor neu ddarparu arweiniad ar fwyta, yfed, mynd
i’r toiled, golchi, ymolchi, gwisgo, gofal geneuol neu ofal croen, gwallt neu ewinedd
i oedolion nad ydynt yn gallu cyflawni hyn eu hunain oherwydd oedran, salwch neu
anabledd;
3. Darparu gwaith cymdeithasol gan weithiwr gofal cymdeithasol o waith cymdeithasol
perthnasol i oedolyn sy’n gleient neu ddarpar gleient.
4. Cynorthwyo oedolyn nad yw'n gallu ymdopi ei hun oherwydd oedran, salwch neu anabledd
gyda rhedeg ei gartref o ddydd i ddydd yn ymwneud â:
a) rheoli arian parod yr oedolyn;
b) talu biliau'r oedolyn;
c) siopa.
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5. Cymorth wrth gynnal materion yr unigolyn ei hun, pan fydd:
a) atwrneiaeth arhosol wedi ei chreu, ac mae Swyddfa’r Gwarcheidwad Cyhoeddus yn
gwneud penderfyniad addasrwydd
b) atwrneiaeth barhaus yn cael ei chreu neu yr ymgeisir amdani, ac mae Swyddfa’r
Gwarcheidwad Cyhoeddus yn gwneud penderfyniad addasrwydd
c) y Llys Gwarchod wedi gwneud gorchymyn mewn perthynas â gwneud penderfyniadau ar
ran yr oedolyn
d) eiriolwr iechyd meddwl annibynnol neu alluedd meddwl yn cael ei benodi
e) gwasanaethau eiriolaeth annibynnol yn cael eu darparu
f) cynrychiolydd yn cael ei benodi i dderbyn budd-daliadau ar ran yr oedolyn
6. Cludo oedolion i'r gwasanaethau iechyd gofal, gofal personol a/neu wasanaethau gofal
cymdeithasol, ac oddi yno a rhwng y gwasanaethau hynny, gan na allant wneud hynny eu
hunain oherwydd oedran, salwch neu anabledd
7. Rheolaeth neu oruchwyliaeth o ddydd i ddydd o unrhyw un sy’n cyflawni unrhyw rai o’r
gweithgareddau a restrir yn 1-6 uchod.
Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar wefan DBS. Efallai y bydd y tudalennau canlynol yn
ddefnyddiol.
www.gov.uk/find-out-dbs-check (Ein hofferyn cymhwyster)
www.gov.uk/government/publications/dbs-workforce-guidance
Mae gwybodaeth am weithgareddau rheoledig gydag oedolion hefyd ar gael gan yr Adran Iechyd a
Gofal Cymdeithasol (DHSC).
www.gov.uk/government/publications/new-disclosure-and-barring-services
Mae gwybodaeth am weithgareddau rheoledig gyda phlant hefyd ar gael gan yr Adran Addysg
(DfE).
www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/550197/Regulated_
activity_in_relation_to_children.pdf
Mae cyflogwyr y GIG yn darparu amrywiaeth o arweiniad penodol i'r sector ar eu gwefan ac mae
ganddynt offeryn cymhwyster ar gyfer rolau yn y GIG
www.nhsemployers.org/case-studies-and-resources/2017/04/dbs-eligibility-tool
Gellir cael gwybodaeth ar wiriadau sydd ar gael yn yr Alban gan Disclosure Scotland:
https://www.mygov.scot/organisations/disclosure-scotland/
Gellir cael gwybodaeth ar wiriadau sydd ar gael yng Ngogledd Iwerddon gan Access NI:
https://www.nidirect.gov.uk/campaigns/accessni-criminal-record-checks
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