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Adran 4 
 

Recriwtio diogel gan gynnwys proses y  
Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) 

 
Pobl sydd angen cael eu gwirio: 
 

 Pob clerig sydd â thrwydded esgob yn yr Eglwys yng Nghymru 

 Deiliaid swydd eraill sydd â thrwydded esgob, gan gynnwys gweinidogion lleyg a 
Darllenwyr. 

 
Hefyd, mae gwiriadau DBS yn cael eu cwblhau ar gyfer y mathau canlynol o swyddi: 

 gweithwyr ieuenctid, gweithwyr plant, gweithwyr teuluoedd; 

 clochyddion sy’n hyfforddi plant, a chapteiniaid tyrrau sy’n rheoli’r rhai sy’n addysgu 
neu’n hyfforddi plant i ganu clychau;  

 arweinwyr grwpiau rhieni a phlant bach sy’n gofalu am blant heb bresenoldeb eu rheini; 

 unigolion sy’n gyrru cerbydau ar gyfer gweithgareddau i bobl ifanc neu blant sy’n cael 
eu trefnu gan yr eglwys; 

 mae wardeniaid, ceidwaid a gofalwyr eglwysi yn cael eu gwirio hefyd os oes ganddynt 
gyswllt rheolaidd heb oruchwyliaeth â phlant; 

 
Nid yw’r rhestr hon yn gynhwysfawr. Mewn rhai achosion, os yw unigolyn yn gweithio’n 
uniongyrchol gyda phlant, pobl ifanc a/neu oedolion mewn perygl ond nad yw’n ymddangos yn y 
rhestr hon, dylid cynnal asesiad risg i weld a oes angen gwiriad DBS.  

Yn ogystal â chwblhau gwiriadau DBS, dylid gofyn am eirda gan bobl sy’n gweithio gyda phlant, pobl 
ifanc neu oedolion mewn perygl.  

Ar ôl penderfynu bod angen gwiriad DBS, dylid anfon cais am ffurflenni cais at Weinyddwr Diogelu 
Corff Cynrychiolwyr yr Eglwys yng Nghymru, Heol y Gadeirlan, Caerdydd CF11 9XF. 
 
Y weithdrefn i’w dilyn: 

 mae cais am ffurflenni yn cyrraedd gan y clerig neu gan gydgysylltydd diogelu’r 
fywoliaeth; 

 mae ffurflenni yn cael eu hanfon gyda nodiadau cyfarwyddyd, gwybodaeth am adsefydlu 
cyn-droseddwyr, nodiadau cyfarwyddyd ar adnabod clerigion a dwy amlen. Mae’r naill 
amlen ar gyfer dychwelyd y ffurflen gais, a’r llall ar gyfer canlyniad y Datgeliad; 

 
 
Cwblhau’r ffurflen gais: 
 

 cyn cwblhau’r ffurflen, mae’n rhaid i’r ymgeisydd ddarllen y canllawiau ar y dudalen 
flaen a thaflen yr Eglwys yng Nghymru; 

 mae’n rhaid i’r sawl sy’n gwirio’r dystiolaeth gadarnhau hunaniaeth yr ymgeisydd drwy 
archwilio dogfennau amrywiol yn unol â chanllawiau’r DBS; 

 bydd y sawl sy’n gwirio tystiolaeth yn ymwneud â chlerig yn aelod o’r Tîm Diogelu 
Taleithiol. Ar gyfer ymgeiswyr eraill, bydd y dystiolaeth yn cael ei gwirio gan y clerig 
neu gan aelod o’r Tîm Diogelu Taleithiol; 
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Derbyn ffurflenni sydd wedi’u cwblhau: 
 

 mae swyddfa Heol y Gadeirlan yn gwirio ffurflenni sydd wedi’u cwblhau, ac os ydynt yn 
cynnwys unrhyw wallau neu os oes unrhyw wybodaeth ar goll, bydd y swyddfa yn cysylltu 
â’r clerig; 

 bydd y DBS yn cwblhau’r gwiriadau am ddim ar gyfer gwirfoddolwyr ac yn dychwelyd y 
canlyniadau mewn tystysgrif datgelu yn uniongyrchol i’r ymgeisydd; 

 
 
Derbyn datgeliad: 
 

 ers mis Mehefin 2013, mae’r DBS wedi rhoi’r gorau i anfon canlyniad datgeliad i’r Corff 
Cofrestredig. Felly, bydd y canlyniad yn cael ei anfon at yr ymgeisydd, a bydd yn ofynnol 
iddo anfon y canlyniad gwreiddiol i swyddfa Heol y Gadeirlan;  

 ar ôl derbyn y datgeliad bydd y swyddfa yn gwirio’r canlyniad; 

 os yw datgeliad yn cynnwys rhybuddiad, euogfarn neu rybudd, bydd y canlynol yn 
digwydd: 
 mae’r copi gwreiddiol yn cael ei ddychwelyd i’r ymgeisydd; 
 mae’r Pennaeth Diogelu yn cael ei hysbysu; 
 gofynnir i esgob, clerig neu oruchwyliwr yr ymgeisydd am adroddiad ar yr 

unigolyn; 
 atgyfeirir yr achos i’r Panel Diogelu i ystyried cynnwys y datgeliad a rôl bosibl yr 

ymgeisydd yn yr Eglwys yng Nghymru; 
 mae penderfyniad yn cael ei wneud ynglŷn ag a ddylid penodi’r unigolyn; 
 cofnodir penderfyniad y Panel yn y gronfa ddata – Penodwyd neu Heb ei Benodi; 
 hysbysir yr ymgeisydd am y penderfyniad; 

 
 
Y gwasanaeth diweddaru: 
 
Mae’r Eglwys yng Nghymru yn gallu defnyddio datgeliadau sydd wedi’u sicrhau gan Gyrff 
Cofrestredig eraill o dan yr amgylchiadau canlynol: 

 mae’r ymgeisydd wedi ymrwymo i’r gwasanaeth diweddaru; 

 mae gofynion y gweithlu'r un fath â gofynion gweithlu’r Eglwys yng Nghymru; 
 
 
Y broses ar gyfer y gwasanaeth diweddaru: 
 

 mae’n rhaid i’r ymgeisydd ymrwymo i’r gwasanaeth diweddaru pan fydd y ffurflen gais 
ganddo neu yn syth ar ôl derbyn y datgeliad (o fewn 19 diwrnod i gyhoeddi’r datgeliad); 

 mae angen gwirio hunaniaeth yr ymgeisydd o hyd; 

 mae’n rhaid cwblhau ffurflen ganiatâd lle mae’r ymgeisydd yn rhoi ei ganiatâd i weld ei 
gofnod ar-lein; 

 dylai’r datgeliad gwreiddiol gael ei anfon at y gweinyddwr diogelu ynghyd â’r ffurflen 
ganiatâd hunaniaeth a’r ffurflen sy’n rhoi caniatâd i wirio’r cofnod ar-lein; 
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 ar ôl i’r gweinyddwr diogelu dderbyn y tair dogfen, mae’r cofnod ar-lein yn cael ei 
wirio; 

 cofnodir y manylion yn y gronfa ddata yn yr un modd â gwiriad gan yr Eglwys yng 
Nghymru; 

 mae llythyr yn cael ei baratoi ar gyfer yr unigolyn cyswllt, y clerig neu’r esgob; 

 mae datgeliad yr ymgeisydd yn cael ei ddychwelyd; 
 
Os yw’r datgeliad yn dangos rhybuddiad, euogfarn neu rybudd, bydd y weithdrefn uchod yn cael ei 
dilyn. 
	
	
Archwilio gwiriadau’r DBS: 
	
Dylid ailadrodd gwiriadau bob 3 – 5 mlynedd. 

Rheolir y broses hon gan Gorff Cynrychiolwyr yr Eglwys yng Nghymru.  
 

Diwedd 


