
 

1 Os ydych yn gweithio gyda phlant ac oedolion mae’n bosibl gwneud un gwiriad ar gyfer y ddau ond mae angen 
cyrraedd y meini prawf y ddau weithlu.   2 Mae’n anodd iawn i gynnwys y holl amrywiadau mewn rhestr gwiro fel hyn 
ac mae ‘na eithriadau felly cyswlltwch a ni am fwy o wybodaeth. 

RHESTR GWIRO CYMHWYSEDD DBS AR GYFER GWEITHWYR GYDA 

Enw: __________________________________________

Rôl: ___________________________________________ 

Enw’r Eglwys:____________________________________  

Os gallwch roi tic yn un neu fwy o'r blychau yn A isod mewn perthynas â'ch gwaith gyda 

phlant yn yr eglwys rydych yn cymryd rhan mewn GWEITHGAREDD A REOLEIDDIR a 

RHAID i chi wneud gwiriad manwl DBS gyda gwiriad o'r rhestr gwahardd. 

 

Methu ticio’r blychau uchod? Darllenwch ymlaen●●● 

 Os ydych yn gweithio gyda phlant yn rheolaidd byddwch yn gymwys i gael gwiriad DBS 

manwl (heb wiriad o'r rhestr wahardd) os ydych yn gallu ticio un o'r blychau yn B isod: 

Pan fo cymhwysedd, ein polisi yw y dylid cynnal gwiriad DBS manwl. 

Mae hyn yn gyson ag egwyddorion Arfer Da a chanllawiau’r Comisiwn Elusennau  
 

Dal yn ansicr?    Cysylltwch â Swyddfa’r Panel Diogelwch Cydenwadol: 
+   01745 817584   post@paneldiogelwch.org.uk    www.paneldiogelwch.org.uk.  

 

 Gofal Personol: Rydych yn helpu plentyn gyda dyletswyddau toiled neu 

ymolchi, gwisgo, bwyta, yfed neu yn annog /promptio nhw i wneud. 
(Mae un achos yn unig yn cyfrif – dydy’r amod amledd ddim yn berthnasol yma) 

 Rydych yn gweithio yn rheolaidd gyda phlant heb oruchwyliaeth: 
 Rheolaidd yn golygu: wythnosol, neu 4 diwrnod neu fwy mewn cyfnod o 30 diwrnod, 

neu dros nos. 
Goruchwyliaeth yn golygu bob ‘na unigolyn sy’n gyfrifol am y gwaith yn bresennol - 

nid yn unig bod ‘na mwy nag un gweithiwr yn bresennol yn y stafell. 

 Rydych yn gyfrifol am y gwaith gyda chyfrifoldeb dros reoli eraill sy’n 

gwneud y gwaith. Mae’n hanfodol bod ‘na unigolyn sy wedi gwneud gwriad manwl 

gyda gwiriad o’r rhestr gwahardd yn gyfrifol am bob gweithgaredd  
 

 

 

 Rydych yn Ymddiriedolwr mewn Eglwys sydd â gweithgareddau penodol 

gyda phlant (Mae hyn yn golygu bod eich eglwys yn cyfrif fel elusen plant) 

 Rydych yn gweithio'n rheolaidd gyda'r phlant ond rydych dan oruchwyliaeth 

trwy’r amser  
    (Mae hyn yn y meini prawf cymhwysedd gweithgaredd a reoleiddir cyn 2012) 
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