
Croeso 
 
Croeso i’n rhifyn papur olaf o Newyddion DBS.  
 
Yn ôl eich adborth, ac o’r miloedd ohonoch sydd eisoes wedi cofrestru, rydych yn 
croesawu gwybodaeth fodern ac amserol y gallwch ei ffeilio, anfon ymlaen a 
chyfeirio ati yn hwylus a heb unrhyw gost.   
 
Mae’r DBS yn wynebu lefel digynsail o newid.  Ar hyn o bryd, mae popeth yn 
digwydd tu ôl i’r llen, ac rwy’n edrych ymlaen at roi gwybod mwy i chi mis nesaf.   
 
Bydd ein rhifyn Ebrill yn cyrraedd yn cael ei anfon yn syth at eich cyfeiriad e-bost 
enwebedig, felly os nad ydych wedi cofrestru eto, gwnewch hynny os gwelwch 
yn dda. Dydyn ni ddim eisiau i chi golli cyfle i glywed gwybodaeth gyffrous am 
ein Gwasanaeth Diweddaru a newidiadau eraill.   
 
Yn y cyfamser, hoffwn ddiolch i chi am ein helpu i ddiogelu’r rhai agored i niwed, 
sy’n dibynnu arnom ar y cyd i’w cadw’n ddiogel.  Os byddwch angen unrhyw 
beth gennym nad ydych wedi ei gael eto, rhowch wybod i ni.  Fe wyddoch sut! 
 
Gyda fy nymuniadau gorau 
 
Adriènne Kelbie 
Prif Weithredwr 
 
 
 
Dyfarniad y Llys Apêl: diweddariad 
 
Mis diwethaf, fe adroddom i chi fod y Swyddfa Gartref yn ceisio caniatâd i apelio 
yn erbyn dyfarniad yn y Llys Apêl ar ddatgelu hen euogfarnau a mân euogfarnau. 
Fe ganfu’r Llys fod y gyfraith sy’n gofyn i bobl ddatgelu pob euogfarn a rhybudd 
blaenorol i gyflogwyr yn mynd yn groes i hawliau dynol. Canfu fod y system 
bresennol yn anghymesur o ran delio gydag euogfarnau a rhybuddion sydd wedi 
darfod hanesyddol a mân.  
 
Mae’r Ysgrifennydd Cartref a’r Ysgrifennydd Gwladol dros Gyfiawnder wedi 
cyflwyno cais yn ddiweddar i apelio yn erbyn y dyfarniad hwn.   
 
Yn ddibynnol ar benderfyniad y Llys Goruchaf ar ganiatâd, mae dyfarniad y Llys 
Apêl wedi ei ohirio dros dro.   
 
Tra bydd y gohiriad hwn ar waith, mae’n fusnes fel arfer i ni. Byddwn yn dal i 
gyhoeddi tystysgrifau Safonol a Manwl ac mae’r rhain yn dangos yr holl 
euogfarnau a rhybuddion fel arfer.   
 
Byddwn yn eich diweddaru gyda’r wybodaeth ddiweddaraf ar y dyfarniad hwn 
trwy Newyddion DBS ac ar ein gwefan: www.homeoffice.gov.uk/dbs-news. 
 

http://www.homeoffice.gov.uk/dbs-news


 
Newyddion DBS: ein copi papur olaf 
 
Dyma’r rhifyn papur olaf o Newyddion DBS. O fis Ebrill, byddwn yn ei anfon 
atoch yn electronig – ond dim ond os ydych wedi cofrestru i wneud hyn allwn ni 
wneud hyn.   
 
Yn y flwyddyn ddiwethaf, rydym wedi cysylltu â chi am bethau fel: 
 

 Newidiadau pwys i’r canllaw gwirio hunaniaeth. Ym mis Mai'r llynedd, fe 
gyhoeddom erthygl dwy dudalen ar hyn yn cynnwys canllaw cam wrth 
gam i’ch helpu i ddeall y newidiadau. 

 
 Yn rhifyn Gorffennaf, fe gyflwynom Adriènne Kelbie a Bill Griffiths i chi fel 

ein Prif Weithredwr a Chadeirydd Anweithredol o’r DBS. 
 

 Y newidiadau i’r Ddeddf Diogelu Rhyddidau a gyflwynwyd ar 10 Medi a 
drafodwyd yn fanwl yn ein rhifynnau ar ddiwedd yr haf. 

 
 Daeth rhifyn Rhagfyr, ein cyntaf fel sefydliad newydd, ag enw newydd i’r 

cyhoedd a ffordd newydd o ddisgrifio ein gwaith – y gobeithiwn y 
byddwch yn dal i’w fwynhau! 

 
Er bod rhifynnau diweddar wedi bod ychydig yn dawel, fe wyddom y bydd 
pethau’n poethi wrth i’r gwanwyn nesáu.  Os nad ydych wedi cofrestru, byddwch 
ar eich colled.  Bydd yn cymryd llai na dau funud i chi, felly ewch amdani nawr – 
dewch yn eich blaen!  Ymunwch â ni yn www.homeoffice.gov.uk/dbs-subscribe a 
dweud wrthym beth yw eich enw, cyfeiriad e-bost, a’ch sector busnes.  Yna 
ticiwch y blwch Newyddion DBS yn yr adran pynciau (ac unrhyw rai eraill sy’n 
mynd â’ch bryd, megis y Gwasanaeth Diweddaru). 
 
Diogelu pobl fregus 
 
Dim ond mis Rhagfyr diwethaf y cawsom ein lansio, ac rydym eisoes wedi 
gwahardd 638 o bobl anaddas rhag gweithio gyda grwpiau bregus gan gynnwys 
plant.   Mae’n rhywbeth ysgytwol i bawb ohonom.  Oni ba eich bod yn cyfeirio, ni 
allwn ystyried rhwystro, felly gofynnwch i ni os ydych angen unrhyw gymorth 
wrth ystyried cyfeirio. 
 
Fel rhan o’r gymuned ddiogelu, fe wyddom pa mor bwysig ydi hi i chi deimlo’n 
hyderus am gydnabod pryd fydd niwed yn digwydd ac i nodi’r risg posibl o 
niwed. 
 
Byddwch yn gwybod fod yn rhaid i chi symud unrhyw un o Weithgaredd 
Reoledig y credwch allai fod wedi achosi niwed i unigolyn bregus neu blentyn a 
chyflawni ymchwiliad mewnol trylwyr.     
 
Ond efallai nad ydych yn gwybod nad oes gennym rymoedd ymchwilio, felly 
rydym yn dibynnu’n gyfan gwbl arnoch chi i ddarparu cymaint o fanylion a 

http://www.homeoffice.gov.uk/dbs-subscribe


gwybodaeth gefndirol â phosibl wrth gyfeirio rhywun.  Mae cyfeiriadau amserol 
a gyda thystiolaeth sylweddol yn ein helpu i wneud penderfyniadau heb orfod 
dychwelyd atoch chi am ragor o wybodaeth.  Mae hefyd yn ein helpu i wneud 
penderfyniad priodol a chymesur heb oedi diangen. 
 
Trwy gydweithio, gallwn sicrhau na fydd pobl anaddas fyth yn cael cyfle i weithio 
gyda grwpiau bregus, yn cynnwys plant. 
 
Gwyddom y gall hyn fod yn anodd, felly mae ein rhaglen ddigwyddiadau nawr yn 
cynnwys sesiynau wedi teilwra am y ‘ddyletswydd i gyfeirio’.  I gael gwybod 
mwy am y rhain, gweler ein calendr digwyddiadau yn ein hadran Newyddion a 
Digwyddiadau ar ein gwefan www.homeoffice.gov.uk/dbs .  
 
Sylwer: Mae digwyddiadau gwybodaeth cyfeirio'r DBS wedi eu hanelu yn 
benodol at bobl sydd â chyfrifoldeb i dynnu unigolion o swyddi mewn 
Gweithgaredd Reoledig. 
 
 
Cyfeiriadur Cyrff Cysgodol 
 
Ar 1 Ebrill, i wneud y gorau o’r ffaith y bydd ein gwefan newydd yn mynd yn fyw, 
byddwn yn lansio cyfeiriadur Cyrff Cysgodol newydd.  Bydd hyn yn helpu 
sefydliadau llai sydd eisiau canfod un yn hytrach na bod yn un! 
 
Bydd yn syml a hawdd i’w ddefnyddio, ac fe ddylai eich helpu u leoli Corff 
Cysgodol all eich helpu i gael mynediad at gynnyrch a gwasanaethau’r DBS yn 
gyflym.  
 
Byddwn yn symud holl fanylion y Cyrff Cysgodol ar draws o’r hen safle i un 
newydd, ond gofynnwn i’r holl Gyrff Cysgodol presennol wirio fod eu manylion 
yn dal yn gywir unwaith y bydd y cyfeiriadur yn fyw ar 1 Ebrill. 
 
Pan fydd yn weithredol, rhowch wybod i ni beth ydych chi’n feddwl yn: 
customerservices@dbs.gsi.gov.uk  
 
Byddwn yn dod â rhagor o wybodaeth ar y wefan a manylion pellach ar y 
cyfeiriadur Cyrff Cysgodol i chi yn rhifyn mis nesaf o Newyddion DBS. 
 
Sylwer: ni allwn ychwanegu manylion newydd a diweddariadau i’r gronfa ddata 
Cyrff Cysgodol ar wefan y Swyddfa Gartref bellach gan fod angen ei baratoi i 
symud i’n gwefan newydd ar 1 Ebrill.  Byddai’n gymorth mawr i ni pe gallech 
ddal gafael ar eich ceisiadau i ddiweddaru tan 1 Ebrill pan fydd y cyfeiriadur 
newydd yn weithredol. 
 
Mae gan wefan y DBS gartref newydd 
 
Ar 1Ebrill, mae ein gwefan newydd yn symud i safle newydd y llywodraeth 
www.gov.uk.  
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Dyma’r trydydd tro i ni symud mewn llai na blwyddyn – ond gobeithiwn ein bod 
wedi cadw’r ymgais orau i’r olaf.  Mae’n ddrwg gennym am y rhwystredigaeth, 
anghyfleustra a chostau posibl mae hyn wedi achosi i chi, gan eich bod unwaith 
eto angen diweddaru eich llenyddiaeth i adlewyrchu’r newidiadau hyn.  (Nid 
oedd hyn yn fater o fewn ein rheolaeth). 
 
Mae’r symudiad yn rhan o fenter ehangach y llywodraeth i gael popeth mewn un 
lle.  
 
I wneud y symud yn haws i chi, bydd unrhyw un sy’n ymweld â’n hadran ar 
safle’r Swyddfa Gartref yn cael eu hailgyfeirio yn awtomatig at www.gov.uk a 
byddwn yn cadw ciplun o’n safle presennol ar wefan yr Archifau Cenedlaethol. 
 
O 1 Ebrill, bydd yr holl wybodaeth amdanom a’n gwasanaeth ar gael mewn dwy 
adran ar un safle: 
 
Gwybodaeth prif ffrwd  
 
Gallwch gael mynediad at wybodaeth am ein sefydliad a’n gwasanaethau. Mae’r 
adran hon wedi ei hanelu at helpu Cyrff cofrestredig, ymgeiswyr a’r cyhoedd yn 
gyffredinol. 
 
Adran llywodraeth fewnol  
 
Gallwch gael mynediad at ein newyddion diweddaraf, trosolwg o’n 
gwasanaethau a gwybodaeth gorfforaethol. Mae’r adran hon wedi ei hanelu at 
helpu ein rhanddeiliaid a gweithwyr y diwydiant.  
 
Bydd yr holl gyfeiriadau gwe presennol yn cael eu hailgyfeirio i GOV.UK, felly 
does dim angen i chi boeni am newid eich dolenni a nodau tudalen. 
 
Pan fyddwn yn symud i’r wefan newydd, byddwn yn e-bostio'r dolenni GOV.UK 
DBS at bawb sydd wedi cofrestru ar gyfer diweddariadau. 
 
Byddwn yn rhoi gwybod i chi’n awtomatig am holl newidiadau'r DBS os ydych 
wedi tanysgrifio ar ein cronfa ddata.  Tan 31 Mawrth, gallwch danysgrifio ar 
www.homeoffice.gov.uk/dbs-subscribe . 
 
Os oes gennych unrhyw sylwadau neu gwestiynau parthed gwefan y DBS, 
cysylltwch â ni yn: customerservices@dbs.gsi.gov.uk     
 
Heb gyflenwi cyfeiriad pum mlynedd 
 
Fe wyddom eich bod yn dibynnu arnom i anfon tystysgrifau'r Gwasanaeth 
Datgelu a Gwahardd (DBS) atoch o fewn yr amser y byddwch eu hangen, a dim 
ond pan fyddwch yn derbyn ceisiadau wedi eu cwblhau’n gywir y gallwn wneud 
hyn. 
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Mae adrannau b ac c (hanes cyfeiriad) ar y ffurflen yn ffynonellau gwallau 
rheolaidd. Ers Mawrth 2012, o’r 374,154 o wallau, mae 47,202 yn ymwneud â 
materion hanes cyfeiriad. 
 
Dyma ein hawgrymau i osgoi’r gwall gynllwyn hwn: 
 

 Dylai ymgeiswyr ddarparu hanes cyfeiriad llawn yn mynd yn ôl hyd at 
bum mlynedd lawn cyn y dyddiad pan fyddant yn cwblhau eu cais.  

 
 Sicrhewch fod y cyfeiriad a ddarperir yn adran b yn gyfeiriad presennol yr 

ymgeisydd (ble maent am i ni ysgrifennu atynt a ble byddant yn derbyn 
eu tystysgrif).  Os yw rhan gyntaf y cyfeiriad yn weddol hir, gellir ei rannu 
ar draws dwy linell o flychau yn adran b32. Cofiwch adael blwch gwag 
rhwng pob gair.  

 
 Rhowch y dyddiad pan symudodd yr ymgeisydd i mewn i’w cyfeiriad 

presennol yn b37 gan ddefnyddio’r fformat MMBBBB yn unig. 
 

 Rhowch bob cyfeiriad arall ble bu’n byw yn ystod y pum mlynedd 
diwethaf yn adran c. Ar gyfer pob cyfeiriad, nodwch: 

 
- Enw neu rif y tŷ a’r stryd 
- Y dref/dinas 
- Y sir 
- Y cod post 
- Y wlad 

 
 Ar gyfer cyfeiriadau yn adran c, rhowch y dyddiadau pan fu’r ymgeisydd yn byw 
yno (o ac i) gan ddefnyddio’r fformat MMBBBB yn unig. Dylid darparu 
cyfeiriadau pellach ar ddalen barhau swyddogol, y gellir ei lawrlwytho o 
www.homeoffice.gov.uk/dbs    
 

 Sicrhewch nad oes yna unrhyw fylchau mewn dyddiadau; fodd bynnag , 
mae dyddiadau sy’n gorgyffwrdd yn dderbyniol. 

 
 Peidiwch ag ysgrifennu ‘presennol’, ‘dal yno’, ‘cyfredol’, ‘ddim yn 

berthnasol’, ‘Amh’, nac unrhyw frawddegau tebyg yn unrhyw un o’r 
meysydd. 

 
Rydym yn deall bod hyn yn lawr o wybodaeth i chi ei hystyried, ond mae’r adran 
hon yn profi i fod yn drafferthus ac fe hoffem ddarparu cymaint o gymorth â 
phosibl i chi i gael hyn yn iawn.   
 
Am ragor o wybodaeth, ac ar gyfer ein ‘Canllaw cyfeiriadau anarferol DBS’, ewch 
i www.homeoffice.gov.uk/publications ac edrych ar ein hadran canllaw.  
 
 
Cadwch eich rhifau yn ddiogel! 
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Mae rhai ohonoch wedi cysylltu â ni am eich bod wedi derbyn ceisiadau Rhyddid 
Gwybodaeth yn gofyn am eich rhifau Corff Cofrestredig.  
 
Rydym am ddiolch i chi am ddod â hyn i’n sylw ac ar yr un pryd, hoffem eich 
atgoffa o bwysigrwydd cadw eich rhif Corff Cofrestredig a rhif Cydlofnodydd yn 
ddiogel.  
 
Defnyddir y rhifau hyn yn bennaf ar gyfer cydlofnodi ffurflenni cais y DBS. Gellir 
defnyddio eich rhif Cydlofnodydd, sy’n unigryw i chi, i gael mynediad at 
wasanaethau megis olrhain ar-lein y DBS, archebu ffurflenni cais gwag a gwirio 
cynnydd cais hefyd. 
 
I atal camddefnydd a’r risg o dwyll, cadwch eich rhif cyfeirnod a manylion 
Cydlofnodydd yn ddiogel. Dylech rannu gwybodaeth gyda phobl sydd angen 
gwybod yn rhan o’u proses recriwtio ac addasrwydd yn unig. 


