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Mae'r daflen hon yn ymdrin â chymhwysedd ystod o rolau o bob rhan
o'r sector chwaraeon yn seiliedig ar ddisgrifiadau cyffredinol o rolau
a'r cyfrifoldebau sydd ynddynt. Byddai'r canllaw hwn yn berthnasol i
ymgeiswyr cyflogedig a di-dâl.
Mae'n bosib bod pobl o fewn eich sefydliad chi yn gwneud
dyletswyddau ychwanegol i'r rhai a ddisgrifir yn y cyhoeddiad hwn. Os
felly, dylech droi at ein hofferyn a'n canllaw cymhwysedd ar-lein. Os
oes pobl o fewn eich sefydliad sydd yn gwneud gwaith gwahanol ond
sy'n debyg iawn i'r dyletswyddau a ddisgrifir yn y daflen hon, dylech
hefyd droi at ein canllaw ar-lein oherwydd gallai'r dyletswyddau hynny
fod yn destun yr un lefel o wiriad.
Mae'r wybodaeth hon ar gael ar ein gwefan yn:
www.gov.uk/government/collections/dbs-eligibility-guidance
Gall unrhyw newidiadau i rôl neu'r gweithgareddau a gwblheir gan yr
ymgeisydd effeithio ar lefel y gwiriad sydd ar gael.
Mae'r canllaw hwn yn gysylltiedig â chael gwiriadau cofnodion
troseddol yng Nghymru, Lloegr, Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw.
Mae'r wybodaeth ar wiriadau sydd ar gael yn yr Alban ar gael o
Disclosure Scotland. Mae'r wybodaeth ar wiriadau sydd ar gael yng
Ngogledd Iwerddon ar gael o Access NI.
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Cymhwysedd
Rheolir y mynediad at wiriadau'r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd
(DBS) gan y gyfraith.
Yn gyffredinol, nid yw'r cymhwysedd i ymgeisio am wiriad DBS yn
seiliedig ar swydd deitl yr ymgeisydd, ond yn hytrach caiff ei sefydlu
drwy edrych ar y gweithgareddau a'r cyfrifoldebau a gyflawnir gan
bob rôl yn unigol. Mae'n bwysig sicrhau bod deddfwriaeth yn caniatáu
i wiriad DBS gael ei gyflwyno er mwyn sicrhau nad yw hawliau
diogelwch data'r unigolyn yn cael eu tramgwyddo.
Y sefydliad a benderfyna a yw'r ymgeisydd yn addas ar gyfer y rôl
sydd hefyd yn gyfrifol am benderfynu pa lefel o wiriad sy'n briodol ar
gyfer y rôl.
Ni all ymgeiswyr ymgeisio'n uniongyrchol i'r DBS am eu gwiriad
safonol neu fanwl eu hunain. Rhaid cael sefydliad sy'n gwneud y
penderfyniad ynglŷn ag a yw ymgeisydd yn addas ar gyfer y rôl cyn
medru prosesu cais ar gyfer y lefelau hyn o wiriad.
Lle nad oes cymhwysedd ar gyfer gwiriad safonol neu fanwl yn bodoli,
yna gellid gofyn am wiriad sylfaenol – a gall unrhyw un ymgeisio am
wiriad o'r fath.
Gall ymgeiswyr ymgeisio am eu gwiriad sylfaenol eu hunain drwy ein
gwefan. Gallant ymgeisio drwy sefydliad cyfrifol hefyd. Mae gwiriadau
sylfaenol yn rhoi manylion am gollfarnau heb eu disbyddu.
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Rolau penodol yn y sector chwaraeon
Isod ceir enghreifftiau sy'n dangos sut mae cymhwysedd yn
berthnasol i rai rolau yn y sector chwaraeon. Mae deddfwriaeth yn
egluro beth yw gweithgaredd gyda phlant a reoleiddir. I gael mwy o
wybodaeth ynglŷn â'r hyn a olygir gan weithgaredd a reoleiddir, gweler
Atodiad A.

Hyfforddwyr
Mae unrhyw un a gyflogir i fod yn hyfforddwr chwaraeon plant sydd
â dyletswyddau'n cynnwys dysgu neu hyfforddi plant, neu roi cyngor
a chanllaw i blant mewn perthynas â'u lles corfforol, emosiynol neu
addysgiadol, yn gymwys am wiriad manwl gyda gwiriad rhestr blant a
waharddwyd.
Y rheswm am hyn yw eu bod yn perfformio gweithgaredd gyda phlant
a reoleiddir os bodlonir yr amod cyfnod.
Yr amod cyfnod yw:
•

ar unrhyw adeg yn amlach na thri diwrnod dros unrhyw gyfnod o
30 diwrnod; neu

•

ar unrhyw adeg rhwng 2am a 6am gyda'r cyfle i gael cyswllt wyneb
yn wyneb gyda phlant.

Pwysig i'w nodi - Os ydynt yn perfformio'r gweithgareddau hyn
fwy nag unwaith ond nid yn ddigon aml i fodloni'r amod cyfnod,
maent yn gymwys am wiriad manwl heb unrhyw wiriad o restr o
rai a waharddwyd.
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Dyfarnwyr, canolwyr a swyddogion eraill
Nid yw rôl swyddogion chwaraeon yn cael ei chrybwyll yn neilltuol
mewn deddfwriaeth fel un sy'n gymwys am wiriad DBS, ac o
ganlyniad rhaid ymdrin â phob rôl yn unigol. Y rheswm am hyn
yw oherwydd gall cyfrifoldebau swyddog amrywio o un math o
chwaraeon i'r llall ac o un clwb i'r llall.
Os yw dyletswyddau swyddog yn cynnwys dysgu, hyfforddi neu orfod
gofalu neu oruchwylio plant, a'i fod yn gwneud hynny'n ddigon aml i
fodloni amod cyfnod, bydd yn gymwys am wiriad manwl gyda rhestr
blant a waharddwyd.
Er enghraifft, byddai dyfarnwr mewn gêm tîm pêl-droed i blant sy'n
hyfforddi chwaraewyr ar y ffordd gywir i gymryd cic-gôl neu dafliad
o'r ystlys yn hyfforddi plant a byddai'n gymwys am wiriad manwl gyda
rhestr blant a waharddwyd, petai'r amod cyfnod yn cael ei fodloni.
Byddai swyddog sy'n gyfrifol am oruchwylio plant cyn neu ar ôl gêm,
neu yn ystod sesiwn hyfforddi, yn gymwys am wiriad manwl gyda
gwiriad rhestr blant a waharddwyd, petai'r amod cyfnod yn cael ei
fodloni.
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Os yw'n gwneud hyn fwy nag unwaith ond nid yn ddigon aml i fodloni'r
amod cyfnod, yna byddai'n gymwys am wiriad manwl ond heb
unrhyw wiriad o restr o rai a waharddwyd.
Os nad yw'n perfformio unrhyw un o'r gweithgareddau a nodir uchod
yna gall ymgeisio am wiriad sylfaenol.

Gyrwyr
Efallai y bydd cymhwysedd mewn rhai sefyllfaoedd i yrwyr sy'n cludo
plant i weithgareddau neu ddigwyddiadau chwaraeon ac oddi yno.
Os bydd rhywun yn gyrru cerbyd a ddefnyddir ar gyfer cludo plant
yn unig, gan gynnwys unrhyw un sy'n goruchwylio neu'n gofalu am
y plant, i weithgareddau chwaraeon neu i ddigwyddiadau eraill a
drefnwyd, yna bydd yn gymwys am wiriad manwl gyda gwiriad rhestr
blant a waharddwyd cyn belled â'i fod yn gwneud hynny'n ddigon aml
i fodloni'r amod cyfnod.
Os yw'n gwneud hyn fwy nag unwaith ond nid yn ddigon aml i fodloni'r
amod cyfnod, yna bydd yn gymwys am wiriad manwl ond heb fod
gyda gwiriad rhestr blant a waharddwyd.
Nid yw hyn yn berthnasol i ymgeiswyr sy'n gyrru plant fel rhan o
drefniant preifat, fel trefniant rhwng rhieni.

Achubwyr bywyd mewn pyllau nofio
Mae achubwyr bywyd mewn pyllau nofio yn gymwys am wiriad DBS
oherwydd, yn seiliedig ar ganllaw gan y Gymdeithas Achub Bywyd
Frenhinol mewn cydweithrediad â'r Gymdeithas Genedlaethol ar
Atal Creulondeb i Blant (NSPCC), mae eu dyletswyddau yn golygu y
disgwylir iddynt oruchwylio pobl sy'n nofio mewn pwll, gan gynnwys
plant. Mae hyn yn berthnasol hyd yn oed os yw'r plentyn yng nghwmni
oedolyn.
Yn sgil y disgwyliad bod goruchwyliaeth yn rhan o'u dyletswyddau,
cyn belled ag y bodlonir yr amod cyfnod, mae achubwyr bywyd yn
gymwys am wiriad manwl gyda gwiriad rhestr blant a waharddwyd,
oherwydd byddant yn cynnal gweithgaredd gyda phlant a reoleiddir.
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Os byddant yn perfformio'r rôl hon fwy nag unwaith ond nid yn ddigon
aml i fodloni'r amod cyfnod, yna byddant yn gymwys am wiriad manwl
ond heb fod gyda gwiriad rhestr blant a waharddwyd.

Gweithwyr proffesiynol mewn gofal iechyd mewn
chwaraeon
Mae amryw o rolau yn y sector chwaraeon sy'n darparu gofal iechyd,
fel ffisiotherapyddion, seicotherapyddion, sefydliadau cymorth cyntaf,
doctoriaid/nyrsys clybiau ac ati, lle mae cymhwysedd yn bodoli ar
gyfer yr unigolion hyn i'w gorfodi i ymgeisio am wiriad DBS.
Mae unrhyw un sy'n darparu gofal iechyd i blant, ac sy'n weithiwr
proffesiynol rheoledig mewn gofal iechyd neu sy'n gweithio dan
gyfarwyddyd neu oruchwyliaeth gweithiwr proffesiynol rheoledig
mewn gofal iechyd, yn cynnal gweithgaredd gyda phlant a reoleiddir
(Gweler Atodiad A am fwy o wybodaeth am hyn). Mae'r meini prawf
cymhwysedd yn berthnasol waeth pa mor aml y darperir y gofal iechyd
hwn.
Golyga hyn y gellir gofyn i ymgeisydd sy'n darparu gofal iechyd i blant
ymgeisio am wiriad manwl gyda gwiriad rhestr blant a waharddwyd.
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I fod yn gweithio dan gyfarwyddyd gweithiwr proffesiynol mewn gofal
iechyd, byddai angen i'r ymgeisydd fod yn derbyn cyfarwyddyd gan
y gweithiwr proffesiynol mewn gofal iechyd ynglŷn â sut i drin cleient
wrth i'r gofal iechyd gael ei ddarparu.
Byddai angen i'r ymgeisydd, a fyddai'n gweithio dan oruchwyliaeth
gweithiwr proffesiynol mewn gofal iechyd, gael y gweithiwr proffesiynol
hwnnw neu honno gydag ef neu hi ar yr adeg pan ddarperir y driniaeth
i'r cleient.
Mae gofal iechyd a ddarperir gan swyddogion cymorth cyntaf ond
yn weithgaredd a reoleiddir os caiff ei ddarparu ar ran sefydliad a
sefydlwyd at ddibenion o ddarparu cymorth cyntaf e.e. Urdd Sant
Ioan.
Nid yw hyn yn berthnasol i ymgeiswyr sy'n gwirfoddoli i fod yn
swyddogion cymorth cyntaf law yn llaw â'u prif rôl.

Therapyddion chwaraeon
Os yw clwb chwaraeon yn cyflogi rhywun sydd â rôl sy'n cynnwys
rhoi gwasanaeth tylino chwaraeon i dimau plant, neu unrhyw blentyn
unigol, gallai'r clwb chwaraeon ofyn am wiriad manwl heb wiriad o'r
rhestr o blant a waharddwyd, os bydd yn bodloni'r amod cyfnod. Y
rheswm am hyn yw bod yr ymgeisydd yn gwneud gwaith sy'n fath o
oruchwyliaeth ar blant.
Os bydd yn perfformio'r rôl hon fwy nag unwaith ond nid yn ddigon
aml i fodloni'r amod cyfnod, yna bydd yn gymwys am wiriad manwl
ond heb fod gyda gwiriad rhestr a waharddwyd.
Os bydd tylino chwaraeon yn cael ei ddarparu gan weithiwr
proffesiynol mewn gofal iechyd, yna gweithgaredd a reoleiddir
fyddai hynny ac yn gymwys am wiriad manwl gyda rhestr blant a
waharddwyd hyd yn oed os mai dim ond unwaith y digwyddodd.
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Grwpiau rhedeg
Gallai grwpiau rhedeg cyhoeddus neu breifat sy'n cynnwys plant
weithiau benodi arweinydd y gweithgaredd rhedeg i drefnu a
goruchwylio digwyddiadau a gynhelir gan y grŵp. Os nad oes sefydliad
yn darparu'r caniatâd i'r ymgeisydd berfformio'r rôl hon, yna ni fyddai'n
medru ymgeisio am wiriad safonol na manwl, a gallai arweinydd y
gweithgaredd rhedeg ymgeisio am wiriad sylfaenol yn unig.
Os oes sefydliad a gaiff benderfynu a yw'r ymgeisydd yn addas i
berfformio'r rôl hon yna efallai y byddai cymhwysedd, yn ddibynnol ar
ba weithgareddau a berfformir gan arweinydd y gweithgaredd rhedeg
a gyda phwy mae'n gwneud hyn.
Os yw arweinydd y gweithgaredd rhedeg yn gyfrifol am grŵp rhedeg
neu ddigwyddiad a baratowyd ar gyfer plant yn bennaf, ac mae'n
gyfrifol am ddysgu, hyfforddi, gofalu a goruchwylio'r plant sy'n rhedeg
a bodlonir yr amod cyfnod, yna bydd yn cynnal gweithgaredd gyda
phlant a reoleiddir ac yn gymwys am wiriad manwl gyda gwiriad rhestr
blant a waharddwyd.
Os bydd yn gwneud hyn fwy nag unwaith ond nid yn ddigon aml i
fodloni'r amod cyfnod, yna byddai'n gymwys am wiriad manwl ond
heb fod gyda gwiriad rhestr a waharddwyd.
Ar gyfer grwpiau rhedeg sydd yn croesawu plant ac oedolion, gweler
yr adran Plant mewn Chwaraeon Oedolion.

Academïau chwaraeon
Gallai rhai academïau chwaraeon fel Academïau Pêl-droed Ieuenctid
fod yn berthnasol i'r disgrifiad o Academi Darpariaeth Amgen, fel
sefydliad sy'n darparu addysg amser llawn i fyfyrwyr sy'n bodloni
rhai meini prawf penodol. Os felly, cyfeirir at yr academi fel sefydliad
penodedig. Golyga hyn y bydd rhan o'r gwaith a gwblheir gan yr
academi hon yn weithgaredd gyda phlant a reoleiddir yn sgil ymhle y
caiff ei berfformio.
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Os bydd academi chwaraeon, fel Academi Pêl-droed Ieuenctid,
yn darparu addysg dan gyfarwyddyd awdurdod lleol law yn llaw
â hyfforddiant chwaraeon ac ati, yna caiff ei ddynodi'n sefydliad
penodedig mewn perthynas â gweithgaredd gyda phlant a reoleiddir.
Golyga hyn y bydd unrhyw un sy'n gweithio at ddibenion yr academi,
a fydd hefyd yn dod i gysyllltiad â phlant wrth weithio yno o bosib, yn
gymwys am wiriad manwl gyda gwiriad rhestr blant a waharddwyd,
cyn belled ag y bodlonir yr amod cyfnod. Nid yw hyn yn berthnasol i
weithwyr dros dro neu achlysurol yn yr academi.
Er enghraifft, byddai glanhawyr a staff gweinyddol sy'n gweithio mewn
Academi Pêl-droed Ieuenctid, a fydd hefyd yn dod i gysyllltiad â phlant
wrth weithio yno o bosib, yn gymwys am wiriad manwl gyda gwiriad
rhestr blant a waharddwyd.
Y rheswm am hyn yw y byddant yn perfformio gweithgaredd a
reoleiddir os bodlonir yr amod cyfnod, gan eu bod yn gweithio mewn
sefydliad penodedig.
Bydd unrhyw staff sy'n gweithio yn yr academi fwy nag unwaith ond
nad ydynt yn bodloni'r amod cyfnod, yn gymwys am wiriad manwl ond
heb fod gyda gwiriad rhestr blant a waharddwyd.

Aros dros Nos
Ar gyfer rhai gweithgareddau chwaraeon, gallai fod yn angenrheidiol
i dimau neu grwpiau aros dros nos mewn rhai lleoliadau neu
ddigwyddiadau neilltuol.
Pan wneir hyn gyda thimau plant, mae'r unigolyn sydd â'r cyfrifoldeb
am oruchwylio'r plant yn gwneud hynny dros nos gyda'r cyfle i gael
cyswllt wyneb yn wyneb â nhw. Gan fod cyfle i gael cyswllt rhwng 2am
a 6am, mae'r amod cyfnod yn cael ei fodloni hyd yn oed os digwydd
hyn ar un achlysur yn unig.
Golyga hyn bod yr unigolyn hwn yn gymwys am wiriad manwl gyda
gwiriad rhestr blant a waharddwyd.
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Nid yw hyn yn berthnasol i ymgeiswyr sy'n aros gyda phlant fel rhan o
drefniant preifat, neu drefniadau rhwng rhieni. Rhaid i'r oruchwyliaeth
gael ei gwneud ar ran y clwb chwaraeon.

Plant mewn chwaraeon oedolion
I unrhyw un sy'n cynnal un o'r rolau chwaraeon a grybwyllwyd eisoes
ar gyfer chwaraeon i dimau oed agored, er enghraifft hyfforddwr tîm
pêl-droed sydd yn croesawu oedolion yn ogystal â rhai 16 ac 17 oed,
gallai'r cymhwysedd fod ar yr un lefel o wiriad ag sydd ar gael iddynt
am berfformio'r rôl hon gyda phlant yn unig. Bydd cymhwysedd yn y
sefyllfaoedd hyn yn ddibynnol ar ba mor debygol yw hi y bydd plant yn
bresennol yn y digwyddiadau hyn neu yn rhan o'r timau.
Os rhagwelir y bydd plant yn debygol o fod yn rhan o dîm chwaraeon
oed agored a bod cryn debygolrwydd y bydd hyn yn digwydd,
er enghraifft os bu plant yn rhan o'r tîm eisoes yn ystod y tymor
blaenorol neu wedi cofrestru i ymuno â'r tîm, yna byddai'r unigolyn sy'n
perfformio unrhyw un o'r rolau a grybwyllwyd, yn gymwys am yr un
lefel o wiriad ag a nodir ar gyfer y rôl honno.
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Fodd bynnag, os yw'n annhebygol y byddai plant yn rhan o'r timau
neu ddigwyddiadau chwaraeon hyn, er enghraifft os na fu unrhyw
blentyn erioed yn rhan o'r tîm yn y gorffennol ac ni ddisgwylir i hynny
newid yn y dyfodol, yna gallai'r bobl yn y rolau hyn ymgeisio am wiriad
sylfaenol yn unig.
Y rheswm am hyn yw ni ellir ymgeisio am wiriad sylfaenol neu fanwl rhag
ofn i'r ymgeisydd wynebu sefyllfa o fod yn gwneud gwaith cymwys.

Rheolwyr a goruchwylwyr
Os cyflogir unrhyw unigolyn i weithio fel goruchwyliwr sydd â
dyletswyddau'n cynnwys rheolaeth neu oruchwyliaeth ddyddiol
rhywun sy'n gymwys am wiriad manwl gyda gwiriad rhestr blant a
waharddwyd am fod yn rhan o weithgareddau gyda phlant a reoleiddir,
yna bydd yr unigolyn sy'n gweithredu fel y goruchwyliwr hefyd yn
gymwys am yr un lefel o wiriad.
Er enghraifft os cyflogir achubwr bywyd ac mae'n gymwys am wiriad
manwl gyda gwiriad rhestr blant a waharddwyd am fod yn rhan o
weithgareddau gyda phlant a reoleiddir, yna bydd unrhyw unigolyn a
gyflogir i reoli'r achubwr bywyd o ddydd i ddydd hefyd yn gymwys am
wiriad manwl gyda gwiriad rhestr blant a waharddwyd.
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Adrodd pryderon i'r DBS
Os yw sefydliad yn cyflogi pobl, a thâl neu beidio, sy'n gwneud
gweithgaredd a reoleiddir (gweler Atodiad A), a bod yn rhaid i'r
sefydliad atal rhywun rhag gwneud y gweithgaredd hwn yn sgil
ei ymddygiad, yna rhaid iddynt adael i'r DBS wybod am hyn.
Dyletswydd i atgyfeirio yw'r enw a roddir ar hyn, ac mae gan sefydliad
ddyletswydd gyfreithiol i atgyfeirio unigolion i'r DBS os yw o'r farn
bod pobl wedi achosi niwed neu y gallent achosi niwed i blant neu
oedolion yn y dyfodol.
Mae methu â darparu gwybodaeth er ei bod hi'n ddyletswydd gwneud
hynny yn drosedd yn unol â'r geiriad yn adran 38 o Ddeddf Diogelu
Grwpiau Bregus 2006.
Os nad ydych yn sicr o'ch dyletswydd i atgyfeirio dylech geisio cyngor
cyfreithiol.
Mae mwy o wybodaeth ynglŷn ag atgyfeirio ar gael ar ein gwefan yn:
https://www.gov.uk/guidance/making-barring-referrals-to-thedbs
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ATODIAD A – Diffiniad o weithgaredd gyda phlant a
reoleiddir
Mae gweithgaredd a reoleiddir yn rhywbeth na ddylid ei wneud gan
bobl sydd wedi'u cynnwys ar y rhestr waharddedig berthnasol.
Os bydd rhywun sy'n gwybod yn bersonol ei fod ef neu hi wedi'i
wahardd rhag gweithgaredd gyda phlant a reoleiddir yn ymgeisio am
unrhyw fath o waith sy'n bodloni'r diffiniad o weithgaredd a reoleiddir
isod, mae'n cyflawni trosedd; ac felly hefyd unrhyw un sy'n defnyddio'r
unigolyn mewn rôl sy'n ymwneud â gweithgaredd a reoleiddir gan
wybod bod yr unigolyn 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 o'r farn bod pobl wedi achosi niwed neu y gallent achosi
niwed i grwpiau bregus yn y dyfodol, gan gynnwys plant. Mae'n rhaid
iddynt hefyd ddarparu gwybodaeth i'r DBS pan ofynnwn amdani a
gallent wynebu dirwy oni bai bod ganddynt esgus rhesymol dros
beidio â darparu'r wybodaeth honno.
Gall gweithgaredd a reoleiddir gael ei osod mewn un o 4 rhan isod:
Rhan 1
Rhaid i'r gweithgareddau a reoleiddir canlynol gael eu cynnal unwaith
yn unig er mwyn cael eu hystyried yn weithgaredd gyda phlant a
reoleiddir:
•

Darparu gofal personol – sef:
- help corfforol gyda, neu annog ac yna goruchwylio plentyn wrth
fwyta neu yfed gan fod angen hynny ar y plentyn oherwydd ei
salwch neu anabledd; neu
- ddarparu unrhyw fath o hyfforddiant, cyfarwyddyd neu ganllaw
i blentyn wrth fwyta neu yfed gan fod angen hynny ar y plentyn
oherwydd ei salwch neu anabledd; neu
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- help corfforol gyda, neu annog ac yna goruchwylio plentyn
wrth fynd i'r toiled, ymolchi neu wisgo gan fod angen hynny ar y
plentyn oherwydd ei salwch neu anabledd; neu
- ddarparu unrhyw fath o hyfforddiant, cyfarwyddyd neu ganllaw
i blentyn wrth fynd i'r toiled, ymolchi neu wisgo gan fod angen
hynny ar y plentyn oherwydd ei salwch neu anabledd.
•

Darparu gofal iechyd drwy, neu dan gyfarwyddyd neu
oruchwyliaeth gweithiwr iechyd proffesiynol a reoleiddir.

Rhan 2
Rhaid i'r gweithgareddau canlynol gael eu cwblhau fwy na thair gwaith
mewn unrhyw gyfnod o 30 diwrnod, neu ar unrhyw adeg rhwng 2am
a 6am (gyda'r cyfle i gael cyswllt wyneb yn wyneb gyda phlant) i gael
eu cydnabod fel gweithgareddau gyda phlant a reoleiddir:
•

Dysgu a hyfforddi plant oni bai bod hynny'n ymylol i'r gwaith
o ddysgu a hyfforddi unigolion nad ydynt yn blant. Os yw'r
ymgeisydd sy'n gwneud y gweithgareddau hyn yn cael ei
oruchwylio gan rywun sydd yn cynnal gweithgaredd gyda phlant a
reoleiddir, yna nid yw ef neu hi mewn gweithgaredd a reoleiddir ei
hunan felly mae'n gymwys am wiriad manwl heb wiriad rhestr blant
a waharddwyd.

•

Gofalu am blant neu eu goruchwylio, oni bai bod y gofal yn ymylol
i'r gofal neu'r oruchwyliaeth o unigolion nad ydynt yn blant;

•

Rhoi unrhyw fath o gyngor neu ganllaw yn gyfan gwbl neu yn
rhannol i blant mewn perthynas â'u llesiant corfforol, emosiynol
neu addysgiadol; nid yw hyn yn cynnwys cyngor cyfreithiol.

Nid oes raid i ymgeiswyr fod mewn cyswllt â'r un plant dros y cyfnod
amser hwn – gall fod gydag unrhyw nifer o wahanol grwpiau/unigolion.
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Rhan 3
Rhaid i'r gweithgareddau canlynol gael eu cwblhau fwy na thair
gwaith mewn unrhyw gyfnod o 30 diwrnod, i gael eu cydnabod fel
gweithgareddau gyda phlant a reoleiddir:
•

Cymedroli ystafell gwe-sgwrsio sy'n debygol o gael ei defnyddio'n
gyfan gwbl neu'n rhannol gan blant

•

Gyrru cerbyd yn benodol ar gyfer plant, gan gynnwys unrhyw
un sy'n goruchwylio neu'n gofalu am y plant, fel rhan o drefniant
trydydd parti.

Mae'r gweithgareddau canlynol hefyd yn weithgaredd gyda phlant a
reoleiddir:
•

Rheolaeth neu oruchwyliaeth ddyddiol o unigolyn sy'n gwneud
gweithgaredd a reoleiddir

•

Bod yn ofalwr maeth

Rhan 4
Os nad yw'r bobl mewn rolau chwaraeon yn gwneud unrhyw un
o'r gweithgareddau a eglurir yn rhannau 1-3, gallent fod yn gwneud
gweithgaredd gyda phlant a reoleiddir serch hynny os cwblheir eu
gwaith mewn rhai sefydliadau penodol ac yn bodloni rhai meini prawf
neilltuol.
Y sefydliadau hyn yw:
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•

Sefydliad addysgiadol sy'n darparu addysg amser llawn yn gyfan
gwbl neu yn rhannol i blant

•

Uned atgyfeirio disgyblion

•

Darparwr addysg feithrin

•

Canolfan gadw ar gyfer plant

•

Cartref plant neu gartref a ddarperir dan Ddeddf Plant 1989

•

Canolfan blant (a reolir gan neu ar ran, neu drwy drefniadau a
wnaed gyda, awdurdod lleol o Loegr, y cynigir gwasanaethau
plentyndod ganddi a lle y darperir gweithgareddau ar gyfer plant
ifanc, drwy ddarpariaeth blynyddoedd cynnar neu fel arall)

•

Safle gofal plant perthnasol

•

Ysbyty plant yng Nghymru yn unig

Os yw'r gweithwyr chwaraeon yn gweithio yn unrhyw un o'r sefydliadau
a restrir uchod, rhaid iddynt hefyd fodloni'r holl feini prawf isod:
•

Maent yn gweithio yno fwy na thair gwaith mewn unrhyw gyfnod
o 30 diwrnod, neu dros nos rhwng 2am a 6am gyda'r cyfle i gael
cyswllt wyneb yn wyneb gyda phlant; a

•

Mae'r cyfle ganddynt, yn sgil eu swydd/rôl, i gael cyswllt â'r plant
yn y sefydliad; ac

•

Maent yn gweithio yno at ddibenion y sefydliad; a

•

Nid yw'n waith dros dro nac yn achlysurol; ac

•

Os nad ydynt yn cael tâl, er mwyn iddynt fod mewn gweithgaredd
a reoleiddir, rhaid iddynt beidio â chael eu goruchwylio gan rywun
arall sydd mewn gweithgaredd a reoleiddir. Os ydynt mewn rôl â
thâl, gallant gael eu goruchwylio gan rywun arall a pharhau i fod
mewn gweithgaredd a reoleiddir.

Mae'r meini prawf hyn ar gyfer rolau atodol yn neilltuol e.e. staff
gweinyddol, glanhawyr ac ati.
Beth os nad yw'r gweithgareddau'n cael eu cynnal yn ddigon aml?
Os cwblheir unrhyw un o'r gweithgareddau o fewn rhannau 2-4
uchod, ond nid yn ddigon aml i fodloni'r diffiniad o weithgaredd
gyda phlant a reoleiddir, yna nid yw deilydd y swydd yn cynnal
gweithgaredd a reoleiddir. Gall sefydliadau barhau i ofyn am wiriadau
manwl o'r gweithlu plant ond ni allant ofyn am wiriad o'r rhestr blant a
waharddwyd.
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Ymwadiad: Nid cyngor cyfreithiol yw hwn. Os
oes angen cymorth arnoch i sicrhau eich bod
yn cydymffurfio â'r gyfraith, dylech siarad â
chynghorydd cyfreithiol.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar wefan DBS. Gallai'r
gwefannau canlynol fod yn ddefnyddiol.
www.gov.uk/find-out-dbs-check (Ein hofferyn cymhwysedd)
Mae gwybodaeth am weithgaredd gyda phlant a reoleiddir ar gael
hefyd gan yr Adran Iechyd a Gofal Cymdeithasol (DHSC):
www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/
attachment_data/file/550197/Regulated_activity_in_relation_
to_children.pdf
Gwybodaeth am y canllaw Gweithlu Plant:
https://www.gov.uk/government/publications/dbs-workforceguidance
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Cyswllt
Ymholiadau cyffredinol: customerservices@dbs.gov.uk
Cysylltiadau corfforaethol: communications@dbs.gov.uk
Teleffon: 03000 200 190
Iaith Gymraeg: 03000 200 191
Minicom: 0300 020 0192
Rhyngwladol: +44 151 676 9390
Gwefan:
www.gov.uk/dbs
20
Fersiwn 1 Tachwedd 2018

