
Diogelu 2018 

 

Q / /W/Feb18 0800 2888 329 safeguarding@wcva.org.uk  
 www.wcva.org.uk/safeguarding 
 

 

GWASANAETH DATGELU A GWAHARDD – ffeithlen 

 

Mynediad at wiriadau 

Gall mudiadau trydydd sector yng Nghymru gael at wiriadau’r Gwasanaeth Datgelu a 
Gwahardd drwy gorff ymbarél sydd wedi’i gofrestru â’r GDG. Byddant yn codi ffi prosesu 
am bob gwiriad. 
Nid yw’r GDG yn codi tâl am wirio gwirfoddolwyr ond mae’n codi tâl am wirio staff 
cyflogedig.  
 

GDG 

Daeth y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (GDG) i fodolaeth fis Rhagfyr 2012 pan unodd y 
Swyddfa Cofnodion Troseddol (Criminal Records Bureau – CRB gynt) a’r Awdurdod 
Diogelu Annibynnol, er mwyn darparu mynediad at gofnodion troseddol a gwahardd pobl 
anaddas rhag gweithio gyda grwpiau agored i niwed.  
 

Gwiriadau manylach y GDG 

Mae gwiriad manylach yn chwilio cyfrifiadur cenedlaethol yr heddlu am hanes troseddol; 
collfarnau, rhybuddiadau, rhybuddion neu geryddon, a fydd yn ymddangos ar dystysgrif 
GDG yn amodol ar y rheolau hidlo a ddaeth i rym fis Mai 2013, a gallai hefyd gynnwys 
gwybodaeth gan yr heddlu lleol sy’n berthnasol i weithlu penodol h.y. gweithio gydag 
oedolion a/neu blant.     
 

Gwiriadau manylach y GDG gyda gwiriad o restr wahardd y GDG 

Dim ond i’r rheini sy’n gweithio neu’n gwirfoddoli mewn gweithgaredd rheoledig (gweler 
isod) y mae’r rhain ar gael. 
 

Deddfwriaeth 

Cyflwynodd Deddf Diogelu Grwpiau Hyglwyf 2006 weithgaredd rheoledig a’i ddiffinio fel 
gwaith na chaiff rhywun sydd wedi’i wahardd ei wneud. Diwygiodd Deddf Diogelu 
Rhyddidau 2012 y diffiniad o weithgaredd rheoledig i ganolbwyntio ar waith sy’n cynnwys 
cyswllt agos a heb oruchwyliaeth â grwpiau agored i niwed. 
 

Gweithgaredd rheoledig 

Rhaid i gyflogwr beidio â rhoi rhywun sydd wedi’i wahardd mewn gweithgaredd rheoledig, 
gan wybod ei fod wedi’i wahardd. Ni ddylai rhywun sydd wedi’i wahardd geisio ymwneud â 
gweithgaredd rheoledig.  
 

Ar gyfer rolau sy’n cyfrif yn weithgaredd rheoledig â phlant neu oedolion mewn perygl 
oherwydd oedran, salwch neu anabledd, yn ôl y gyfraith rhaid gwirio’r rhestr wahardd 
briodol (oedolion, plant neu’r ddwy) a wneir drwy wiriad manylach y GDG (gweler uchod).  
 

……….a gweithgaredd nad yw’n rheoledig 

Mae’n bosib y bydd rolau nad ydynt yn cyfrif yn weithgaredd rheoledig ond sy’n gweithio’n 
agos â grwpiau agored i niwed yn gymwys am wiriad manylach y GDG ond heb wirio rhestr 
wahardd. Bydd lefel yr oruchwyliaeth yn effeithio ar a yw’r rôl yn cyfrif yn weithgaredd 
rheoledig ai peidio (gweler isod). Serch hynny, bydd unrhyw a phob trosedd ddifrifol yn dal 
i gael ei rhestru ar y dystysgrif GDG. Mae gwneud cais am wiriad manylach GDG ar gyfer 
gweithgaredd nad yw’n rheoledig yn fater o arfer da. Mae gwneud cais am wiriad pan nad 



Diogelu 2018 

 

Q / /W/Feb18 0800 2888 329 safeguarding@wcva.org.uk  
 www.wcva.org.uk/safeguarding 
 

 

yw’r rôl yn gymwys, neu ofyn i weld mwy o wybodaeth nag y mae gan gyflogwr hawl i’w 
gweld, yn drosedd. 
 

Diogelu – Dyletswydd i Atgyfeirio at y GDG 

Mae gan fudiad sy’n cyflogi ddyletswydd i atgyfeirio at y GDG unrhyw unigolyn sy’n 
niweidio, neu’n peri bygythiad o niwed, wrth weithio mewn gweithgaredd rheoledig. 
 

Recriwtio mwy diogel 

Defnyddir gwiriadau o gofnodion troseddol ar lefel uwch fel rhan o broses recriwtio fwy 
diogel ac ni ellir gwneud cais amdanynt ond pan fo’r gwaith neu’r gwirfoddoli yn cynnwys 
cyswllt â grwpiau agored i niwed, gan gynnwys plant a phobl ifanc. Er dibenion gwiriadau’r 
GDG, mae gwirfoddolwyr yn cael eu trin yr un fath â staff cyflogedig ac ystyrir mudiadau 
sy’n recriwtio gwirfoddolwyr yn gyflogwyr yn y cyswllt hwn. 
 

Recriwtio mwy diogel – ailddefnyddio gwiriad GDG 

Mae gwasanaeth diweddaru’r GDG yn caniatáu i ailddefnyddio tystysgrif GDG ond dim ond 
o fewn yr un gweithlu ac ar yr un lefel o wiriad. Cyfrifoldeb a dewis yr ymgeisydd yw 
tanysgrifio i’r gwasanaeth diweddaru. Gall cyflogwr, gyda chaniatâd yr ymgeisydd, wirio 
statws ymgeisydd am ddim arlein i weld a oes gwybodaeth newydd ar gael, y gellir wedyn 
wneud cais amdani drwy wiriad GDG newydd gan ymddangos ar dystysgrif newydd.  
 

Tystysgrif un cyhoeddiad 

Ar ôl cwblhau gwiriad GDG, anfonir un dystysgrif GDG yn syth at yr ymgeisydd. Rhaid i 
fudiadau (cyflogwyr) ofyn i weld y dystysgrif hon er mwyn asesu addasrwydd ac asesu risg 
unrhyw wybodaeth a ddatgelir.  
 

Goruchwylio 

Nid yw gwirfoddolwyr sy’n gweithio gyda phlant, pan nad yw’n cynnwys darparu gofal 
personol neu iechyd, bellach yn cyfrif yn weithgaredd rheoledig os ydynt yn cael eu 
goruchwylio yn unol ag arweiniad yr Adran Addysg; rhaid iddynt gael eu goruchwylio gan 
rywun sydd ei hun mewn gweithgaredd rheoledig ac sydd wedi cael gwiriad manylach 
GDG gyda gwiriad o’r rhestr wahardd (plant).  
 

 

Gwybodaeth bellach 

 
Y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd ar gyfer yr holl ganllawiau 
https://www.gov.uk/government/organisations/disclosure-and-barring-service 

  

 
Canllawiau’r GDG ar feini prawf cymhwysedd / gweithgaredd rheoledig / goruchwylio 
https://www.gov.uk/government/collections/dbs-eligibility-guidance#dbs-workforce-guides 

 

 
Gweler ein taflenni gwybodaeth cysylltiedig  

 Gwiriadau o gofnodion troseddol – trosolwg 
 Gweithgaredd rheoledig ar gyfer oedolion  
 Gweithgaredd rheoledig ar gyfer plant 
 

 Hyfforddiant ychwanegol – cysylltwch â ni 

https://www.gov.uk/government/organisations/disclosure-and-barring-service
https://www.gov.uk/government/collections/dbs-eligibility-guidance#dbs-workforce-guides
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