Gwiriadau DBS mewn
Chwaraeon – Gweithio gydag
Oedolion

Gwiriadau DBS mewn Chwaraeon – Gweithio gydag Oedolion

1

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 ynddynt. Mae'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
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.

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 a reoleiddir, a beth yw 'gwaith gydag
oedolion'. I gael mwy o wybodaeth ynglŷn â'r hyn a olygir gan
weithgaredd a reoleiddir, gweler Atodiad A, ac ar gyfer 'gwaith gydag
oedolion’ gweler Atodiad B.
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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 oedolion, 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 gydag oedolion 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
oedolion ymgeisio am wiriad manwl gyda gwiriad rhestr oedolion a
waharddwyd.
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 gweithio dan oruchwyliaeth gweithiwr proffesiynol mewn gofal
iechyd angen i'r ymgeisydd gael y gweithiwr proffesiynol mewn gofal
iechyd 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 darparu 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.
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Rolau eraill wrth weithio ag oedolion
I fod yn gymwys wrth weithio gydag oedolion mewn amgylchedd
chwaraeon, mewn rôl nad yw'n darparu gofal iechyd, rhaid i
ymgeisydd fodloni gofynion penodol a eglurir yn Neddf yr Heddlu 1997
(Cofnodion Troseddol) Rheoliadau 2002, fel y'i diwygiwyd.
Mae hyn yn diffinio gwaith gydag oedolion sy'n darparu 'unrhyw
weithgaredd ym mharagraff 6, i oedolyn sy'n derbyn gwasanaeth
iechyd neu ofal cymdeithasol ym mharagraff 9, neu weithgaredd
penodol ym mharagraff 10' cyn belled â'i fod yn gwneud hynny'n
ddigon aml.
Mae mwy o wybodaeth ynglŷn â'r hyn a ddywed y paragraffau hyn a
pha mor aml y mae'n rhaid cynnal gweithgaredd ar gael yn y camau
yn Atodiad B.
Isod ceir rhai enghreifftiau o sut allai'r meini prawf ar gyfer gweithio
gydag oedolion fod yn berthnasol i ddetholiad o rolau.
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Hyfforddwyr
Gallai hyfforddwr tîm pêl-droed oedolion a benodwyd yn neilltuol ar
gyfer pobl ddall fod yn gymwys am wiriad manwl heb wirio'r rhestr o
oedolion a waharddwyd, cyn belled â bod yr hyfforddwr yn gwneud ei
waith yn ddigon aml a bod gan y sefydliad sy'n ei gyflogi ddisgwyliad
rhesymol bod y rhan fwyaf o'r oedolion yn derbyn gwasanaeth o ofal
iechyd neu ofal cymdeithasol (Gweler Atodiad B).
Y rheswm am hyn yw bod yr hyfforddwr yn darparu hyfforddiant yn
benodol ar gyfer oedolion sy'n derbyn gwasanaeth o ofal iechyd neu
ofal cymdeithasol.
Os yw'r rhan helaeth o'r oedolion yn y tîm pêl-droed hwn yn rhai nad
ydynt yn derbyn gwasanaeth o ofal iechyd neu ofal cymdeithasol, yna
gallai'r hyfforddwr ymgeisio am y gwiriad sylfaenol yn unig.

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.
Gallai dyfarnwr mewn cynghrair pêl-fasged i chwaraewyr mewn cadair
olwyn fod yn gymwys am wiriad manwl heb orfod gwirio'r rhestr o
oedolion a waharddwyd. Rhaid i'r sefydliad sy'n cynnal y gynghrair
fod â disgwyliad rhesymol bod y mwyafrif o'r oedolion yn derbyn
gwasanaeth o ofal iechyd neu ofal cymdeithasol. Rhaid i rôl y dyfarnwr
gynnwys gofalu neu oruchwylio'r chwaraewyr a rhaid iddo ef neu hi
fod yn gwneud hynny'n ddigon aml (Gweler Atodiad B).
Os yw'r rhan helaeth o'r oedolion yn y gynghrair yn rhai nad ydynt yn
derbyn gwasanaeth o ofal iechyd neu ofal cymdeithasol, yna gallai'r
hyfforddwr ymgeisio am y gwiriad sylfaenol yn unig.
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Therapyddion chwaraeon
Os yw clwb chwaraeon yn cyflogi rhywun sydd â rôl sy'n cynnwys rhoi
gwasanaeth tylino chwaraeon i dimau oedolion, neu unrhyw oedolyn
unigol, gallai'r clwb chwaraeon ofyn am wiriad manwl heb wiriad o'r
rhestr o oedolion a waharddwyd.
Y rheswm am hyn yw bod y therapydd chwaraeon yn darparu math
o driniaeth, mae'r oedolyn yn cael gwasanaeth o ofal iechyd neu ofal
cymdeithasol wrth gael y driniaeth, ac mae'r therapydd yn gwneud
hynny'n ddigon aml i fodloni'r holl feini prawf yn y Camau yn Atodiad B.

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-the-dbs
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Atodiad A – Diffiniad o weithgaredd gydag oedolion
a reoleiddir
Gellir gofyn i unrhyw un sy'n cynnal gweithgaredd sy'n berthnasol i'r
diffiniad o weithgaredd gydag oedolion a reoleiddir ymgeisio am wiriad
manwl gan gynnwys gwiriad rhestr oedolion a waharddwyd.
Mae'r gweithgareddau canlynol yn weithgaredd gydag oedolion a
reoleiddir; waeth pa mor aml cânt eu cynnal:
1. Darparu gofal iechyd i oedolyn drwy, neu dan gyfarwyddyd neu
oruchwyliaeth gweithiwr iechyd proffesiynol
-	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 gweithio dan oruchwyliaeth gweithiwr proffesiynol
mewn gofal iechyd angen i'r ymgeisydd gael y gweithiwr
proffesiynol mewn gofal iechyd gydag ef neu hi ar yr adeg pan
ddarperir y driniaeth i'r cleient.
2. Darparu gofal personol; sy'n cynnwys:
a)	rhoi cymorth corfforol i fwyta, yfed, mynd i’r toiled, ymolchi,
bathio, gwisgo, gofal y geg neu ofal y croen, gwallt neu
ewinedd ar gyfer oedolion sy'n methu â gofalu am eu hunain
oherwydd oedran, salwch neu anabledd
b)	ysgogi ac yna goruchwylio wrth fwyta, yfed, mynd i’r toiled,
ymolchi, bathio, gwisgo, gofal y geg neu ofal y croen, gwallt
neu ewinedd ar gyfer oedolion sy'n methu â phenderfynu
gwneud hyn eu hunain oherwydd oedran, salwch neu
anabledd
c)	hyfforddi, cyfarwyddo, cynghori neu roi canllaw ar sut i roi
cymorth corfforol i oedolyn i fwyta, yfed, mynd i’r toiled,
ymolchi, bathio, gwisgo, gofal y geg neu ofal y croen, gwallt
neu ewinedd ar gyfer oedolion sy'n methu â gofalu am eu
hunain oherwydd oedran, salwch neu anabledd
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3.	Darparu gofal cymdeithasol gan weithiwr gofal cymdeithasol o
waith cymdeithasol perthnasol i oedolyn sy’n gleient neu’n ddarpar
gleient,
4.	Rhoi cymorth i oedolyn na all ymdopi ei hun oherwydd oedran,
salwch neu anabledd gyda chynhaliaeth feunyddiol ei gartref, yn
ymwneud â:
a) rheoli arian parod yr oedolyn;
b) talu biliau'r oedolyn;
c) siopa.
5. Cymorth wrth gynnal materion yr unigolyn ei hun, pan fydd:
a) atwrneiaeth arhosol wedi ei chreu
b) atwrneiaeth barhaus yn cael ei chreu neu yr ymgeisir amdani
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 ddyddiol unrhyw un sy'n cwblhau
unrhyw rai o'r gweithgareddau a restrir yn 1-6 uchod.
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Atodiad B – Diffiniad o waith gydag oedolion
Bydd ymgeisydd yn gwneud gwaith gydag oedolion os yw'n bodloni'r
meini prawf yn y 3 cham a nodir isod.

Cam 1 – Gyda phwy mae'r ymgeisydd yn gweithio?
Rhaid i ymgeisydd fod yn cynnal gweithgaredd i oedolion sy'n derbyn
gwasanaeth iechyd neu ofal cymdeithasol ar hyn o bryd ym mharagraff
9, neu weithgaredd penodol ym mharagraff 10.
Paragraff 9:
a)	Llety preswyl i oedolyn mewn perthynas ag unrhyw ofal neu nyrsio
sydd ei angen ganddo
b)	Llety i oedolyn sydd yn ddisgybl neu a fu'n ddisgybl mewn ysgol
breswyl arbennig
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, gan gynnwys triniaeth, therapi neu ofal
lliniarol o unrhyw fath
f)	Cefnogaeth, cymorth neu gyngor i helpu i ddatblygu neu gynnal
gallu unigolyn 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.

Dyslexia;

ii.

Dyscalculia;

iii. Dyspraxia;
iv. Syndrom Irlen;
v.

Alexia;

vi. Anhwylder prosesu clywedol;
vii. Dysgraphia.
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h)	Unrhyw wasanaeth a ddarperir yn benodol i famau beichiog neu rai
sy'n cael gofal nyrs sydd mewn llety preswyl.
Os bydd rhywun yn cynnal gweithgaredd gydag oedolyn sy'n
derbyn gwasanaeth ym mharagraff 9, ewch i Gam 2.
Os nad yw'r oedolion yn derbyn gwasanaeth ym mharagraff 9,
gwiriwch a ydynt yn derbyn gwasanaeth ym mharagraff 10.
Paragraff 10:
Dal oedolyn mewn carchar, canolfan remand, sefydliad i droseddwyr
ifanc, canolfan hyfforddi ddiogel neu ganolfan ymbresenoli
a)	Cadw unigolyn sy'n cael ei ddal (fel rhan o ystyr Rhan 8 o Ddeddf
Mewnfudo a Lloches 1999) a gedwir mewn canolfan symud neu
gyfleuster cadw tymor byr neu yn unol â threfniadau hebrwng a
wneir dan y Ddeddf;
b)	Goruchwyliaeth o oedolyn dan orchymyn llys gan unigolyn sy'n
gweithredu at ddibenion Rhan 1 o Ddeddf Cyfiawnder Troseddol a
Gwasanaethau Llys 2000;
c)	Goruchwyliaeth o oedolyn gan unigolyn sy'n gweithredu at
ddibenion a grybwyllwyd yn adran 1(1) o Ddeddf Rheoli Troseddwr
2007:
d)	Darparu cymorth i oedolyn gyda'i waith 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;
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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;
e)	Gwneir taliadau i'r oedolyn neu i unigolyn arall ar ran yr oedolyn
dan drefniadau a wnaed dan adran 57 o Ddeddf Iechyd a Gofal
Cymdeithasol 2001;
f)	Gwneir taliadau i'r oedolyn neu i unigolyn arall ar ran yr oedolyn
dan drefniadau a wnaed dan adran 12A(1) neu reoliadau a wnaed
dan adran 12A(a) o Ddeddf Gwasanaeth Iechyd Gwladol 2006, neu
dan reoliadau a wnaed dan adran 12A(4) o'r Ddeddf honno.
Os bydd rhywun yn cynnal gweithgaredd gydag oedolyn sy'n
derbyn gwasanaeth ym mharagraff 10, ewch i Gam 2.
Os nad yw'r oedolion yn derbyn gwasanaeth yn un ai paragraff 9
neu 10, caiff yr unigolyn sy'n gweithio efo ef neu hi ymgeisio am
wiriad sylfaenol yn unig.
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Cam 2 – Beth yw’r gweithgaredd?
Os yw'r oedolion yn derbyn gwasanaeth iechyd a gofal cymdeithasol,
neu weithgaredd penodol gan y paragraffau yng ngham 1, yna dylid
ystyried y gweithgaredd a ddarperir i'r oedolyn hynny. Rhaid bod
unigolyn yn gwneud un o'r gweithgareddau canlynol ym mharagraff 6:
Paragraff 6:
a) Darparu unrhyw fath o ofal neu oruchwyliaeth
b) Darparu unrhyw fath o driniaeth neu therapi
c)	Darparu unrhyw fath o hyfforddiant, addysgu, cyfarwyddyd,
cymorth, cyngor neu ganllaw yn gyfan gwbl neu yn rhannol ar
gyfer oedolion yng ngham 1.
d)	Cymedroli gwasanaeth cyfathrebu rhyngweithiol electronig
cyhoeddus i'w ddefnyddio'n gyfan gwbl neu yn rhannol ar gyfer
oedolion yng ngham 1.
e)	Gwneud unrhyw fath o waith mewn cartref gofal os oes gan yr
unigolyn sy'n gwneud y gwaith gyfle i gael cyswllt â'r preswylwyr
f)

Darparu gwasanaethau cynrychioli neu eiriolaeth

g)	Trawsgludo oedolion, hyd yn oed os ydynt yng nghwmni rhywun
sy'n gofalu amdanynt
Os oes rhywun yn perfformio un o'r gweithgareddau uchod,
ewch i Gam 3.
Os nad ydynt yn perfformio un o'r gweithgareddau uchod, gallant
ond ymgeisio am wiriad sylfaenol.
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Cam 3 – Pa mor aml mae hyn yn cael ei wneud?
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 cyflawni’r y
gweithgaredd yn ei wneud:
a)	ar unrhyw adeg yn amlach na 3 diwrnod dros unrhyw gyfnod o 30
diwrnod; ac
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.
Os yw'r ymgeisydd yn bodloni'r gofynion ym mhob un o'r camau
hyn, yna mae'n cynnal yr hyn y cyfeirir ato at ddibenion gwiriadau
DBS yn waith gydag oedolion.
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Golyga hyn y byddai'n gymwys i orfod ymgeisio am wiriad ar lefel
fanwl. Nid oes mynediad at restr o oedolion a waharddwyd i unrhyw
un sy'n cynnal gwaith gydag oedolion.
Dylid trin pob achos yn unigol. Mae canllaw manwl ar weithio gydag
oedolion ar gael yn y Canllaw Gweithlu Oedolion ar ein gwefan isod:
www.gov.uk/government/publications/dbs-workforce-guidance

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)
Gwybodaeth am y canllaw Gweithlu Oedolion:
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
Ffôn: 03000 200 190
Cymraeg: 03000 200 191
Minicom: 0300 020 0192
Rhyngwladol: +44 151 676 9390
Gwefan:www.gov.uk/dbs
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