
Dechreuwch
yma

A yw'r gweithgaredd
yn drefniant preifat

rhwng teulu; 
ffrindiau neu
gymdogion?

Nid yw datgeliad yn
berthnasol

oherwydd NID yw
trefniadau preifat

yn cael eu cynnwys
gan ddeddfwriaeth
neu bolisi Recriwtio

NA

IE

A yw'r rôl yn
golygu gweithio
gyda phlant neu
oedolion mewn

perygl neu
oruchwylio'r rhai

sy'n gwneud
hynny?

NA

IE

Mae'r rôl yn
annhebygol o fod

mewn
gweithgaredd

rheoledig neu'n
gymwys i gael
Datgeliad DBS 

Gwell - cysylltwch
â AD os oes angen

rhagor o 
arweiniad arnoch

A yw'r rôl yn
gweithio'n

uniongyrchol â 
phlant?

NA

A yw'r rôl yn
gweithio'n

uniongyrchol
gydag oedolion?

IE
A yw'r rôl yn

cynnwys y 
ddarpariaeth (hyd
yn oed os mai dim 
ond yn achlysurol

neu unwaith) gofal
iechyd, gofal

personol, cludo
oedolion i neu oddi

ar leoedd lle
byddant yn derbyn

gofal iechyd; 
gwasanaethau gofal
personol neu waith

cymdeithasol; 
cymorth gydag

arian parod; talu
biliau neu siopa?

IEMae'r rôl yn Weithgaredd
Rheoledig felly mae rhaid

cael Datgeliad Manwl CYN i'r
rôl ddechrau (yn dilyn

gweithdrefnau Recriwtio) NA

NA

A yw'r rôl yn
cynnwys rheoli o 

ddydd i ddydd
neu

oruchwyliaeth
rhywun sy'n
gweithio'n

uniongyrchol
gydag oedolion?

Nid yw'r rôl yn debygol o fod yn gymwys i wirio rhestrau gwaharddedig; fodd bynnag bydd yn gymwys
i gael datgeliad heb wirio rhestr gwahardd

NA

IE Ydy'r rôl bob amser
yn cael ei

oruchwylio?

IE Gan fod y rôl yn cael ei
oruchwylio, gellir cael

Datgeliad Manwl ond ni ellir
mynediad at wybodaeth am 

restr gwahardd o dan y 
Gyfraith.NA

A yw'r rôl yn cynnwys
addysgu heb

oruchwyliaeth aml neu
ddwys; hyfforddiant; 
cyfarwyddyd; gofalu

amdano; goruchwylio
plant; darparu cyngor
neu arweiniad lles neu
yrru cerbyd yn unig ar

gyfer plant?

NA

IE

Mae'r rôl yn Weithgaredd Rheoledig felly mae
rhaid cael Datgeliad Manwl CYN i'r rôl

ddechrau (yn dilyn gweithdrefnau Recriwtio)

IE

Ydy'r rôl yn cynnwys
unrhyw ofal
personol, er

enghraifft golchi, 
cymorth corfforol

gyda bwydo, toiled 
neu wisgo - hyd yn
oed os mai dim ond

ar un achlysur?

NA

IE

Siart Llif Gwneud Penderfyniadau Gweithgaredd Rheoledig


