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Proses y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS)
fel dull ar gyfer recriwtio diogel
Mae proses y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) yn rhan allweddol o’r arferion
recriwtio diogel yn yr Eglwys yng Nghymru. Mae’n darparu gwybodaeth i’r Eglwys am
euogfarnau troseddol a data cysylltiedig ar unigolion sy’n cyflawni swyddi awdurdodedig
penodol, neu’n goruchwylio gweithgareddau penodol, ar ran yr Eglwys. Mae’r DBS wedi
cytuno i gynnal gwiriadau i’r Eglwys yng Nghymru ar gyfer:
•

Pob clerig (cyflogedig a gweinidogion di-dâl) sydd â thrwydded esgob;

•

Deiliaid swyddi eraill sydd â thrwydded esgob, fel gweinidogion lleyg trwyddedig.

Efallai y bydd angen gwiriadau DBS ar gyfer gweithwyr lleyg (cyflogedig a gwirfoddol) lle
maent yn ymwneud â gwaith gyda grwpiau agored i niwed neu a/neu’n cyflawni
gweithgaredd rheoleiddiedig a ddiffinnir o dan Ddeddf Grwpiau Hyglwyf 2006 ac a
ddiwygiwyd o dan Ddeddf Diogelu Rhyddidau 2012. Ni chaniateir i ni wneud cais am
wiriadau ar gyfer rolau nad ydynt yn rhan o ganllawiau’r DBS ei hun am gymhwysedd. Mae’n
rhaid talu am wiriadau swyddi cyflogedig (a delir gan Gorff y Cynrychiolwyr) ond mae’r
gwiriadau ar gyfer gweithwyr di-dâl am ddim. Mae’r gwaith gweinyddol ar gyfer yr holl
wiriadau DBS (ar gyfer gweinidogion a gweithwyr lleyg) yn cael ei wneud yn ganolog gan
dîm Gweinyddu DBS yr Eglwys yng Nghymru yn swyddfa’r dalaith; mae’r dasg o nodi swyddi
anweinidogol sydd angen gwiriadau DBS, a darparu gwiriadau hunaniaeth ar gyfer y
ceisiadau hynny, yn cael ei wneud ar lefel leol (plwyf, ardal weinidogaeth neu ardal
genhadaeth).
Mae rhagor o wybodaeth am y canlynol ar wefan yr Eglwys yng Nghymru yn:
https://cym.eglwysyngnghymru.org.uk/adnoddau-2/y-gwasanaeth-datgelu-a-gwahardddbs/
•

Trosolwg o sut mae’r broses yn gweithio;

•

Pwy sydd angen gwiriadau DBS yn yr Eglwys yng Nghymru;

•

Canllawiau i ymgeiswyr;

•

Canllawiau i gysylltiadau diogelu lleol, yn cynnwys cynnal gwiriadau hunaniaeth
ar gyfer ceisiadau anweinidogol;

•

Gwasanaeth Diweddaru DBS.

Yn ogystal, byddai tîm Gweinyddu DBS yr Eglwys yng Nghymru’n falch o helpu gydag
unrhyw ymholiadau sydd gennych am y broses: DBSAdmin@churchinwales.org.uk
Diwedd
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