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Proses wirio hunaniaeth ddiwygiedig a manylach o 28 Mai 2012  

 

O 28 Mai 2012, cyflwynodd y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS), a adnabuwyd yn 
flaenorol fel y Swyddfa Cofnodion Troseddol (CRB), ganllawiau newydd i wirio hunaniaeth. 
Bydd y canllawiau hyn yn berthnasol i unrhyw geisiadau am wiriad DBS. 

 
Mae’r elfen fanylach yn cael ei chyflwyno er mwyn cryfhau proses wirio hunaniaeth y DBS i 
wella diogelwch y cyhoedd. Yn neilltuol, bydd y newidiadau yn ei gwneud hi’n anoddach i 
unigolion guddio cofnodion troseddau blaenorol drwy newid eu henw. Mae’r newidiadau hyn 
yn rhan o broses barhaus o welliant a fydd yn galluogi darganfyddiad haws yn y dyfodol o 
newidiadau enwau nas cyhoeddwyd.    

 

Proses wirio hunaniaeth 
 

Mae’n ofynnol i’r ymgeisydd gyflwyno amrediad o ddogfennau hunaniaeth fel rhan o 
broses ymgeisio’r DBS.  

Rhaid i Gyrff Cofrestredig: 
 

 Ddilyn y broses wirio hunaniaeth tri llwybr fel yr amlinellir yn y canllaw gan ddefnyddio’r 
rhestr o ddogfennau Grwpiau 1; 2a a 2b. 

 Gwiriwch a dilyswch yr wybodaeth a ddarperir gan yr ymgeisydd ar y ffurflen gais/ 
taflen barhad. 

 Sefydlwch wir hunaniaeth yr ymgeisydd trwy archwilio ystod o ddogfennau fel y sefydlir 
yn y canllaw hwn. 

 Sicrhewch fod yr ymgeisydd yn rhoi manylion yr holl enwau y bu ganddynt.  
 Sicrhewch fod yr ymgeisydd yn rhoi manylion yr holl gyfeiriadau y buont yn byw 

ynddynt yn y pum mlynedd diwethaf. 
 Sicrhewch fod y ffurflen gais yn cael ei chwblhau’n llawn a’r wybodaeth ynddi yn gywir. 

 

Os oes yna unrhyw anghysondebau yn yr wybodaeth a roir gan yr ymgeisydd a/neu’r 
dogfennau hunaniaeth a gyflwynir, ac nid oes amheuaeth o dwyll, ceisiwch eglurhad gan yr 
ymgeisydd. Gall methu â gwneud hyn beryglu cywirdeb y gwasanaeth DBS a chyflwyno risg 
i’ch trefniadau recriwtio neu drwyddedu. 

 
Rhaid i Gyrff Cofrestredig beidio â cheisio addasu’r ffurflen gais heb ganiatâd yr ymgeisydd a 
heb ei hysbysu, gan y bydd hynny yn gwneud datganiad yr ymgeisydd yn annilys a gall dorri 
deddfwriaeth diogelwch data. 
 

Nodwch os gwelwch yn dda: 
 

 Dim ond dogfennau dilys, cyfredol a gwreiddiol ddylech eu derbyn. 
 Peidiwch â derbyn llungopïau. 
 Peidiwch â derbyn dogfennau a argraffwyd o’r rhyngrwyd e.e. cyfriflenni banc o’r 

rhyngrwyd. 
 Dylid gwirio gwybodaeth hunaniaeth o ran enw’r ymgeisydd, dyddiad geni a 

chyfeiriad a gofnodwyd yn Adran A ac Adran B y ffurflen gais DBS. 
 Yn y lle cyntaf, chwiliwch am ddogfennau gyda phrawf hunaniaeth ffotograffig (e.e. 

pasbort, trwydded yrru math newydd, ayyb) gan wirio a yw’r ymgeisydd yn debyg i’r 
sawl sydd yn y lluniau. 
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 Dylai pob dogfen fod yn enw cyfredol yr ymgeisydd fel y nodir yn Adran A (gweler 
isod am ganllaw ar newidiadau enw diweddar). 

 Rhaid i un ddogfen gadarnhau dyddiad geni’r ymgeisydd fel y nodir yn Adran A. 
 Rhaid i chi sicrhau bod yr ymgeisydd yn datgan pob newid enw blaenorol, a rhoi 

tystiolaeth ddogfennol i gefnogi’r newid enw. Os nad yw’r ymgeisydd yn llwyddo i 
roi tystiolaeth i gefnogi’r newid enw, dylech gynnal sgwrs holi gyda’r 
ymgeisydd ynglŷn â’r rhesymau dros hyn cyn i chi gysidro dilysu eu 
hunaniaeth.  

 
 Rhaid i chi weld o leiaf un ddogfen i gadarnhau cyfeiriad cyfredol yr ymgeisydd fel y 

nodir yn Adran B, yn unol â’r canllaw. 
 Rhaid i chi roi hanes llawn a pharhaus eich cyfeiriadau dros y pum mlynedd 

diwethaf. Ble’n bosibl dylech geisio cael dogfennau i gadarnhau’r hanes 
cyfeiriadau hwn. 

 Dylech gymharu hanes cyfeiriadau’r ymgeisydd gydag unrhyw wybodaeth arall a 
gawsoch fel rhan o’r recriwtio, gyda’u CV er enghraifft. Gall hyn amlygu a oes 
cyfeiriad heb ei roi e.e. os yw CV yr ymgeisydd yn dangos eu bod wedi bod yn 
gweithio yn Lerpwl yn ystod y pum mlynedd diwethaf, ond bod y ffurflen gais yn 
dangos cyfeiriadau Llundain yn unig, efallai yr hoffech gwestiynu’r ymgeisydd ynglŷn 
â hyn. 

 Dim ond unwaith y dylid cynnwys dogfen o bob grŵp e.e. peidiwch â derbyn dwy 
gyfriflen banc fel dwy o’r dogfennau gofynnol os ydynt gan yr un banc. 

 Ni ddylech dderbyn yr hyn sy’n cyfateb i ddogfen hunaniaeth o wlad arall os yw’r 
ddogfen honno wedi ei rhestru fel ‘(Y Deyrnas Unedig)’ ar y rhestr o ddogfennau 
hunaniaeth. 
 
Pan wneir cais am Brif statws neu statws Cydlofnodydd, dylai un ddogfen o leiaf 
ddangos llofnod yr ymgeisydd. 

 

Pa broses ddylwn i ddilyn i wirio hunaniaeth ymgeisydd? 

 

Dylech ddilyn un o dri llwybr fel yr amlinellir isod. 
 

Llwybr Un  
 

Dylai pob ymgeisydd gael eu hystyried ar gyfer Llwybr Un i ddechrau. 
 
A all yr ymgeisydd gyflwyno dogfen Grŵp 1? Os felly, rhaid i’r ymgeisydd gyflwyno 3 
dogfen:  

o 1 dogfen o Grŵp 1 (edrychwch ar y rhestr o Ddogfennau Hunaniaeth Dilys); 
a 

o 2 ddogfen arall o Grŵp 1, 2a neu 2b; rhaid i un o’r rhain gadarnhau eu cyfeiriad 
cyfredol. 

 

Os yw’r ymgeisydd wedi bodloni’r llwybr hwn, yna mae gwiriad y ddogfen wedi 
ei gwblhau.  Os na all yr ymgeisydd gyflwyno dogfen Grŵp 1 yna ewch i Lwybr 
Dau. 
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NODYN – Gwladolion yr AEE (Nid o’r Deyrnas Unedig): 
Pan fydd Gwladolyn o’r AEE wedi bod yn byw yn y Deyrnas Unedig am bum mlynedd 
neu lai, dylai’r Corff Cofrestredig ddilysu hunaniaeth trwy Lwybr Un trwy wirio Pasbort 
Cyfredol neu Drwydded Yrru Gyfredol (cerdyn llun yn unig) y Deyrnas Unedig ynghyd 
â 2 ddogfen arall.   
Yn absenoldeb dogfen Grŵp 1 rhaid i’r Corff Cofrestredig fodloni eu hunain bod 
rheswm dilys dros ddefnyddio Llwybr 2. 
 

NODYN – Pobl nad ydynt yn Wladolion yr AEE: 

Dylid dilysu pawb nad ydynt yn Wladolion yr AEE trwy Lwybr Un yn unig. 

 

 

Llwybr Dau 
 

Rhaid i’r ymgeisydd gyflwyno:  
o 3 dogfen o Grŵp 2 yn cynnwys; 

 1 ddogfen o Grŵp 2a; a 
 2 ddogfen arall o Grŵp 2a neu 2b; ac mae’n rhaid i un o’r rheini ddilysu 

eu cyfeiriad cyfredol. 
ac  

o Yna bydd angen i’r sefydliad sydd yn gwneud y gwiriad hunaniaeth sicrhau y 
defnyddir gwasanaeth dilysu hunaniaeth allanol priodol i wirio’r ymgeisydd yn 
erbyn eu cofnodion i sefydlu enw’r ymgeisydd ac ôl troed hanes bywyd. 
 

NODWCH OS GWELWCH YN DDA: Ceir manylion llawn y gwiriad dilysu 
hunaniaeth allanol ar dudalennau 6 a 7 o’r canllaw hwn.  

 
Os ydych wedi ymdrechu i ddefnyddio Llwybr Dau, ond heb allu dilysu hunaniaeth yr 
ymgeisydd yn llwyddiannus, gallech gysidro mynd ymlaen i Lwybr Tri.  

 
Fe’ch cynghorir mai dim ond mewn amgylchiadau lle rydych wedi ymchwilio’n llawn 
gyda’r ymgeisydd pam nad yw eu hunaniaeth wedi ei dilysu’n llwyddiannus trwy 
Lwybrau Un neu Ddau y dylech ddefnyddio Llwybr Tri. I wneud hyn, dylech gynnal 
trafodaeth fanwl gyda’r ymgeisydd ynglŷn â’r rhesymau tebygol pam na chafodd eu 
hunaniaeth ei dilysu cyn cysidro defnyddio Llwybr Tri. Dylech gadw cofnod o’r 
drafodaeth er defnydd mewnol gan mai cyfrifoldeb y Corff Cofrestredig yw sefydlu gwir 
hunaniaeth yr ymgeisydd trwy archwilio ystod o ddogfennau fel y sefydlir yn y canllaw 
hwn. 

 
Os byddwch yn parhau i fethu â dilysu hunaniaeth yr ymgeisydd trwy ddefnyddio 
Llwybrau Un, Dau neu Dri, yna dylech nodi hyn ar y ffurflen gais ym Mlwch W59 a 
dychwelyd y ffurflen i’r DBS. Yna bydd angen anfon yr ymgeisydd at yr Heddlu i 
gymryd olion bysedd, ond dylech nodi fod hyn yn debygol o oedi’r broses 
ymgeisio DBS ac yn sgil hyn eich proses recriwtio. 
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Llwybr Tri 

 
Cyn i chi gysidro eu prosesu trwy Lwybr Tri, dylai POB Corff Cofrestredig fod 
wedi disbyddu Llwybr Un ac ymdrechu i gael mynediad at wiriad dilysu allanol 
(Llwybr Dau) yn llwyr.   
 
Os na all yr ymgeisydd gwrdd ag anghenion Llwybrau Un a Dau, dylech fod wedi cael 
trafodaeth fanwl gyda nhw i sefydlu pam na lwyddasant i gwrdd â’r anghenion hyn ac a 
fu newid enw diweddar neu flaenorol na chafodd ei ddatgan.  
 
Ar gyfer Llwybr Tri, rhaid i’r ymgeisydd gyflwyno:  

o Tystysgrif Geni (Y Deyrnas Unedig ac Ynysoedd y Sianel) – (a 
gyhoeddwyd ar adeg y geni gan Y Swyddfa Gofrestru 
Gyffredinol/awdurdod perthnasol h.y. Cofrestryddion – nid yw llungopïau 
yn dderbyniol) a   

o 4 dogfen arall o Grŵp 2 yn cynnwys: 
 1 ddogfen o Grŵp 2a: a 
 3 dogfen arall o Grŵp 2a neu 2b; rhaid i un o’r rhain ddilysu eu cyfeiriad 

cyfredol. 
 

Os yw’r ymgeisydd yn methu â chyflwyno’r ddogfen angenrheidiol a osodir yn 
Llwybr Tri, bydd angen anfon yr ymgeisydd at yr Heddlu i gymryd olion bysedd, 
ond dylech nodi fod hyn yn debygol o oedi’r broses ymgeisio DBS ac yn sgil 
hyn eich proses recriwtio.  

 

Beth os na allaf ganfod hunaniaeth yr ymgeisydd trwy ddefnyddio un o’r tri llwybr?   

Os na fedrwch chi neu’ch gwiriwr hunaniaeth sefydlu hunaniaeth ymgeisydd yn unol â 
chanllawiau hunaniaeth y DBS yna dylech nodi ateb NA ar gyfer W59 ar y ffurflen gais.  
Gofynnir i ymgeiswyr na allant gyflwyno’r dogfennau angenrheidiol am eu caniatâd i gymryd 
eu holion bysedd yn unol â gweithdrefnau cyfredol. Dylai Cyrff Cofrestredig fod yn ymwybodol 
y bydd hyn yn golygu bod angen i’r ymgeisydd i fynychu Gorsaf Heddlu ar amser penodol, a 
gall hyn oedi’r holl broses ymgeisio. 

 

Rhestr o Ddogfennau Hunaniaeth Dilys  
 
 Grŵp 1 – Prif Fanylion Hunaniaeth a Ymddiriedir 
 

 Pasbort cyfredol dilys.  
 Trwydded Preswylio Biometrig (y Deyrnas Unedig). 
 Trwydded Yrru Gyfredol (y Deyrnas Unedig) (Llawn neu dros dro) Ynys 

Manaw/Ynysoedd y Sianel; 
o Cerdyn llun yn unig (dim ond os yw’r unigolyn yn ei gyflwyno gyda’r drwydded 

gyfatebol gysylltiedig; ac eithrio Jersey). 
 Tystysgrif Geni (y Deyrnas Unedig ac Ynysoedd y Sianel) – a gyhoeddwyd ar adeg y 

geni; 
o Ffurflen lawn neu fer yn dderbyniol gan gynnwys y rhai a gyhoeddwyd gan 

awdurdodau’r Deyrnas Unedig dramor, megis Llysgenadaethau, Uchel 
Gomisiynau a Lluoedd EM. (Nid yw llungopïau yn dderbyniol). 
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Grŵp 2a – Dogfennau a Gyhoeddwyd gan Lywodraeth/Gwladwriaeth a Ymddiriedir 
 

 Trwydded Yrru Gyfredol o’r Deyrnas Unedig (yr hen fersiwn papur). 
 Trwydded Yrru Gyfredol Heb Lun o’r Deyrnas Unedig (yn ddilys am hyd at 12 mis o’r 

dyddiad pan ddaeth yr ymgeisydd i mewn i’r Deyrnas Unedig). 
 Tystysgrif Geni (y Deyrnas Unedig ac Ynysoedd y Sianel) – (a gyhoeddwyd ar ôl y 

geni gan y Swyddfa Gofrestru Gyffredinol/awdurdod perthnasol h.y. Cofrestryddion – 
Nid yw llungopïau yn dderbyniol). 

 Tystysgrif Priodas/Partneriaeth Sifil (y Deyrnas Unedig ac Ynysoedd y Sianel). 
 Tystysgrif mabwysiadu (y Deyrnas Unedig ac Ynysoedd y Sianel). 
 Cerdyn Hunaniaeth Lluoedd EM (y Deyrnas Unedig). 
 Trwydded Gynnau (y Deyrnas Unedig ac Ynysoedd y Sianel). 

 

Grŵp 2b – Dogfennau Ariannol/Hanes Cymdeithasol 
 

 Cyfriflen morgais (y Deyrnas Unedig neu AEE)** (ni ddylid derbyn cyfriflenni o’r tu allan 
i’r AEE). 

 Cyfriflen Banc/Cymdeithas Adeiladu (y Deyrnas Unedig ac Ynysoedd y Sianel neu 
AEE)* (ni ddylid derbyn cyfriflenni o’r tu allan i’r AEE). 

 Llythyr Cadarnhau Agor Cyfrif Banc/Cymdeithas Adeiladu (y Deyrnas Unedig). 
 Cyfriflen Cerdyn Credyd (y Deyrnas Unedig neu AEE)* (ni ddylid derbyn cyfriflenni o’r 

tu allan i’r AEE). 
 Cyfriflen Ariannol ** – e.e. pensiwn, gwaddol, ISA (y Deyrnas Unedig). 
 Cyfriflen P45/P60 ** (y Deyrnas Unedig ac Ynysoedd y Sianel). 
 Cyfriflen y Dreth Gyngor (y Deyrnas Unedig ac Ynysoedd y Sianel). ** 
 Trwydded Waith/Visa (y Deyrnas Unedig) (Trwydded Breswylio’r Deyrnas Unedig) (yn 

ddilys hyd at y dyddiad terfyn). ** 
 Llythyr Nawdd gan ddarparwr cyflogaeth arfaethedig (y tu allan i’r Deyrnas Unedig/y tu 

allan i’r AEE yn unig – yn ddilys ar gyfer ymgeiswyr sy’n byw y tu allan i’r Deyrnas 
Unedig pan wnaed y cais yn unig). 

 Bil Gwasanaethau (y Deyrnas Unedig)* – Nid Ffôn Symudol. 
 Cyfriflen Budd-daliadau* – e.e. Lwfans Plentyn, Pensiwn. 
 Dogfen gan Lywodraeth Ganolog/ Llywodraeth Leol / Asiantaeth y Llywodraeth/ 

Awdurdod lleol yn rhoi hawliad (y Deyrnas Unedig ac Ynysoedd y Sianel)* – e.e. gan 
yr Adran Waith a Phensiynau, y Gwasanaeth Cyflogaeth, Cyllid a Thollau, y Ganolfan 
Waith, Canolfan Byd Gwaith, Nawdd Cymdeithasol. 

 Cerdyn Hunaniaeth Cenedlaethol yr UE. 
 Cerdyn sydd â’r logo achrediad PASS (y Deyrnas Unedig ac Ynysoedd y Sianel). 
 Llythyr gan Brifathro neu Bennaeth Coleg (rhai 16/19 oed mewn addysg llawn amser – 

(ei ddefnyddio mewn amgylchiadau arbennig yn unig wedi ceisio gyda phob dogfen 
arall) (y Deyrnas Unedig). 

 

Nodwch os gwelwch yn dda:  
Os yw dogfen ar y Rhestr o Ddogfennau Hunaniaeth Dilys wedi ei: 
 

 Dynodi â * - dylai fod yn llai na thri mis oed.  
 Dynodi â ** - dylai fod wedi ei chyhoeddi yn y 12 mis diwethaf. 
 Heb ei dynodi – gall fod yn fwy na 12 mis oed. 
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Gwasanaeth dilysu allanol 
 

Beth yw gwiriad dilysu hunaniaeth allanol? 
 
Ffordd amgenach o gadarnhau hunaniaeth ymgeisydd yw gwiriad dilysu hunaniaeth allanol.  
Bydd yn gofyn i chi ddarparu manylion ymgeisydd (fel y cyflwynir ar y ffurflen gais) i’ch 
cyflenwr o ddewis, a fydd yn cymharu’r data a gawsoch gan yr ymgeisydd yn erbyn cyfres o 
ffynonellau data annibynnol ac allanol.   
 
I gael mynediad at wasanaethau’r DBS gofynnwn i Gyrff Cofrestredig ddilyn gwiriad sydd 
wedi ei alinio â’r safon ganlynol: 
 

 LEFEL 2 (O bell) – fel y manylir yn ‘Gofynion Sylfaenol Llywodraeth Ei Mawrhydi ar 
gyfer Cadarnhau Hunaniaeth Unigolion/Fersiwn 2.0/Ionawr 2003’.  
 
Cynhyrchwyd y ddogfen hon gan Swyddfa’r Cabinet ac mae’n darparu canllawiau ar 
gyfer cadarnhau hunaniaeth unigolion, cyn caniatáu mynediad at wasanaethau 
llywodraeth. Mae gwiriad ‘Lefel 2 (O bell)’ yn rhoi sicrwydd sylweddol bod gwir 
hunaniaeth y sawl sydd yn cofrestru wedi ei wirio. 

 

Mae’n bwysig nodi y cydnabyddir y safonau a sefydlir yn ‘Gofynion Sylfaenol Ei Mawrhydi’ yn 
eang o fewn y diwydiant gwirio hunaniaeth.  Ni fydd angen i’r cydlofnodwyr gael unrhyw 
wybodaeth fanwl ar yr hyn y mae ‘Lefel 2’ yn ei gynnwys. Bydd y sefydliadau hynny sydd yn 
darparu’r gwiriadau mewn sefyllfa i allu roi sicrwydd eu bod yn cydymffurfio â’r safonau a 
ddisgrifir yn y canllaw. 
 

Sut alla i gael mynediad at wiriad dilysu hunaniaeth allanol? 
 

Mae yna nifer fawr o gyflenwyr all gyflawni gwiriad i chi yn unol â’r safon ofynnol.  Buasem yn 
argymell bod Cyrff Cofrestredig yn cychwyn eu hymholiadau trwy chwilio ar y rhyngrwyd e.e. 
chwilio yn y Deyrnas Unedig am ‘Ddilysu Hunaniaeth’. 
 
Rydym yn ymwybodol bod Call Credit Group, Equifax, Experian, a GB Group yn gweithio 
tuag at ddarpariaeth gwasanaethau dilysu hunaniaeth wedi ei deilwrio ar gyfer dibenion 
DBS.  Gall dyddiadau terfynol i lansio’r gwasanaethau hyn amrywio a dylech gysylltu â nhw 
yn uniongyrchol i gadarnhau pa bryd byddant yn cychwyn.  
 
Gall cofrestru i gael mynediad at wasanaeth dilysu hunaniaeth allanol wahaniaethu o un 
cyflenwr i’r llall.  Buasem yn eich annog i drafod eich anghenion gyda mwy nag un cyflenwr i 
gael mynediad at wiriadau yn y modd mwyaf priodol ar gyfer eich sefydliad ac i gytuno ar 
gostau. 
 

Sut ydw i’n penderfynu a yw ymgeisydd wedi pasio neu fethu gwiriad dilysu 
hunaniaeth allanol? 
 
Dylech nodi wrth ddod o hyd i gyflenwr dilysu hunaniaeth posib bod angen penderfyniad 
‘PASIO/METHU’ fel rhan o’r gwiriad y gofynnwch amdano.   
 

http://tna.europarchive.org/20040105022325/http:/www.cabinet-office.gov.uk/csia/documents/pdf/HMG%20Verification%20of%20the%20identity%20of%20individuals%20V2.0%20Jan%202003.pdf
http://tna.europarchive.org/20040105022325/http:/www.cabinet-office.gov.uk/csia/documents/pdf/HMG%20Verification%20of%20the%20identity%20of%20individuals%20V2.0%20Jan%202003.pdf
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Gan ddibynnu ar y canlyniad, byddwch yna’n dilysu’r ymgeisydd neu yn cysidro symud i 
Lwybr Tri o’r broses. 
 
Canllaw pum cam syml i gael mynediad at wiriad dilysu hunaniaeth allanol 
 
Mae’r canlynol yn rhoi gwybodaeth gyffredinol ar sut i gael mynediad at wiriad dilysu 
hunaniaeth allanol addas. Canllaw yw hwn yn unig ac nid yw’n gyflawn. 
 
 
Cam 1 
Dylai cyflenwyr ymchwil sydd yn darparu gwasanaeth dilysu hunaniaeth (h.y. trwy’r defnydd 
o beiriant chwilio ar y rhyngrwyd – yn teipio geiriau fel ‘dilysu hunaniaeth’ gael canlyniadau 
sy’n cynnig nifer o wefannau cyflenwyr). Dylech ddarllen yr wybodaeth gyffredinol a ddarperir 
gan y cyflenwyr hyn ynglŷn â’r math o wasanaethau a ddarperir ganddynt cyn penderfynu 
cysylltu â nhw ai peidio. 
 
Cam 2 
Unwaith y byddwch wedi nodi cyflenwr addas, dylech gysylltu trwy’r rhif ffôn neu’r cyfeiriad e-
bost a roddir ar eu gwefan. Defnyddiwch yr anghenion canlynol yn eich trafodaethau i 
benderfynu a all y cyflenwr ddarparu gwiriad hunaniaeth sydd yn addas ar gyfer dibenion y 
DBS: 
 
Mae angen gwiriad dilysu hunaniaeth arnom sydd yn:  
 

 Cydymffurfio â’r safonau a osodir yn Lefel 2 (o bell) o ‘gofynion Sylfaenol Llywodraeth 
Ei Mawrhydi ar gyfer Cadarnhau Hunaniaeth Unigolion/Fersiwn 2.0/Ionawr 2003’. 

 Darparu canlyniad PASIO/METHU syml (gall rhai cyflenwyr roi sgôr neu ganran, nid 
yw’r rhain yn dderbyniol). 

 Darparu tudalen ganlyniadau ar ffurf copi caled neu un all gael ei hargraffu.  
 

Cam 3 
Os yw’r cyflenwr dilysu hunaniaeth yn medru cwrdd â’r anghenion uchod; dylech gasglu 
gwybodaeth bellach wedyn trwy ofyn cwestiynau fel: 
 

 Fedrwch chi gynnal y math hwn o wiriad yn awr, neu a yw’r gwasanaeth yn parhau i 
gael ei ddatblygu?  

 Faint fydd yn gostio? 

 Sut ydw i’n cofrestru gyda chi? 

 Beth yw’r dulliau a’r prosesau talu? 

 Beth yw’ch amodau a thelerau? 
 

Cam 4 
Efallai yr hoffech gysylltu â nifer o gyflenwyr dilysu hunaniaeth i gadarnhau pa un sydd fwyaf 
addas ar gyfer eich dibenion chi.  
 
Cam 5 
Dechreuwch gynnal gwiriadau dilysu hunaniaeth allanol ar ymgeiswyr er mwyn sefydlu eu 
hunaniaeth.  
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Dim ond unwaith ddylid cynnal y broses o gael mynediad at gyflenwr gwiriad hunaniaeth 
allanol.  Unwaith y byddwch wedi nodi cyflenwr addas ni ddylai fod angen arnoch chwilio am 
un arall, oni bai’ch bod yn pednerfyni nad yw’r gwasanaeth yn foddhaol. 
 
Beth os yw’r ymgeisydd wedi ei fabwysiadu? 
 
Os cafodd ymgeiswyr eu mabwysiadu cyn bod yn 10 oed, dylai Cyrff Cofrestredig hysbysu 
ymgeiswyr nad yw’n ofynnol iddynt gyflwyno eu cyfenw adeg geni yn Adran A ffurflen gais y 
DBS, fe ddylent yn hytrach roi eu henw mabwysiadol yn y adran hon. 
 
Y rheswm am hyn yw oherwydd mai 10 oed yw’r hyn a ystyrir yn oed cyfrifoldeb troseddol, 
dan y Ddeddf Plant a Phobl Ifanc 1933, Pennod 12, Adran 50. Golyga hyn nad oes 
posibilrwydd y gall unigolyn fod â chofnod troseddol mewn enw a ddefnyddiwyd hyd at 10 
oed. 
 
Dim ond tri newid mewn enw y gall ffurflen gais bapur DBS ei dal, beth 
ddylwn i wneud ar gyfer ymgeiswyr sydd wedi newid eu henwau fwy na 
thair gwaith? 
 
Yn y sefyllfaoedd hyn, rhaid i chi ddychwelyd ‘Taflen Barhad’ gyda’r ffurflen gais. 
 

Sut alla i wirio trwyddedau gyrru? 
 

Peidiwch â derbyn trwyddedau os nad ydynt wedi eu cynnwys ar y rhestr o Ddogfennau 
Hunaniaeth Dilys. Mae rhifau trwyddedau gyrru o Gymru, Lloegr a’r Alban yn cynnwys 
gwybodaeth ynglŷn ag enw, rhyw a dyddiad geni’r ymgeisydd. Ysgrifennir yr wybodaeth 
hon mewn arddull arbennig ond gall gael ei dadansoddi a’i chymharu yn erbyn yr 
wybodaeth a gyflwynir gan yr ymgeisydd yn Adran A. 
 

Nodwch nad yw’r dyddiad geni ar drwyddedau gyrru o Gymru, Lloegr a’r Alban, a 
gyhoeddwyd cyn 
1977, yn cael ei gofnodi fel gwybodaeth ar wahân ar y drwydded. Gellir cael y dyddiad geni 
o rif y drwydded yrru a’i wirio yn erbyn y blwch dyddiad geni ar y ffurflen gais. 
 
Er enghraifft, ffurf y rhif ar gyfer Christine Josephine Robinson, a anwyd ar 2 Gorffennaf 1975 

 
R O B  I  N    7 5 7 0  2 5    C J 9 9 9 0 1 
N N N N N    Y M M D D Y    I  I C C C C C 
 

 N = Pum llythyren cyntaf y cyfenw (os yw’r cyfenw yn cychwyn MAC neu MC, caiff 
ei roi fel MC i’r cyfan). 

 Y = BLWYDDYN geni. 
 M = MIS geni (ar gyfer benyw, bydd y rhif a gynrychiolir gan yr M cyntaf yn cael gwerth 

5 wedi ei ychwanegu i’r digid cyntaf e.e. byddai benyw wedi ei geni ym mis Tachwedd 
(h.y. 11) yn dangos ‘61’ yn y blychau MM neu os wedi ei geni ym mis Chwefror (h.y. 
02) byddai’n dangos ‘52’). 

 D = DIWRNOD geni. 
 I = Blaenlythyren y ddau enw cyntaf. Os mai dim ond un sydd, yna bydd 9 yn 

disodli’r ail lythyren. Os yw’r drwydded yn nodi bod gan yr ymgeisydd enw canol, 
sicrhewch fod un wedi cael ei roi yn Adran A. 
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 C = Cynhyrchwyd gan gyfrifiadur. 
 
Nodwch os gwelwch yn dda, ar gyfer trwyddedau gyrru Gogledd Iwerddon; Ynys Manaw a 
Jersey bod rhif y drwydded mewn arddull wahanol. Mae rhif y drwydded yn unigryw i’r 
gyrrwr ac ni ellir defnyddio’r dilysiad ‘enw’ neu ‘ddyddiad geni’ a ddangosir uchod. 
 
Beth ddylai Corff Cofrestredig ei wneud os ydynt yn amau hunaniaeth neu ddogfennau 
ffug? 
 
Os ydych yn amau eich bod wedi derbyn hunaniaeth neu ddogfennau ffug pan 
gyflwynwyd y cais, peidiwch â pharhau gyda’r broses ymgeisio. 
 

 I adrodd ar amheuaeth o dwyll hunaniaeth cliciwch yma 
 Am fwy o wybodaeth am dwyll hunaniaeth cliciwch yma 
 Os ydych yn amau twyll unwaith y mae gwiriad DBS wedi ei gyflwyno, rhaid i 

chigysylltu â’r DBS 
 

Fe’ch cynghorir dan Adran 8 y Ddeddf Lloches a Mewnfudo 1996 hefyd ei bod hi’n ofynnol i 
holl gyflogwyr y Deyrnas Unedig wneud gwiriadau sylfaenol ar ddogfennau i helpu sicrhau 
nad oes unrhyw un yn gweithio’n anghyfreithlon. Wrth wneud y gwiriadau bydd cyflogwyr yn 
sefydlu amddiffyniad iddynt eu hunain pe canfyddir bod unrhyw un o’u gweithwyr yn 
gweithio’n anghyfreithlon yn y dyfodol. 
 
Mae mwy o wybodaeth ar gael ar wefan Asiantaeth Ffiniau’r Deyrnas Unedig a Llinell 
Gymorth Cyflogwyr Asiantaeth Ffiniau’r Deyrnas Unedig ar 0845 010 6677. 
 
Mae’r canllaw canlynol yn berthnasol i unigolion sy’n gwneud cais am wiriad DBS a’r rhai 
sydd yn gwneud cais am Brif statws neu statws Cydlofnodydd. 
 

Sut ydw i’n gwirio am arwyddion o dwyll? 
 

Gwiriwch bob amser am arwyddion o ymyrraeth wrth wirio dogfennau hunaniaeth. Dylid 
cwestiynu dogfennau os ydynt yn dangos arwydd o ddifrod, yn enwedig yn y rhannau gyda 
gwybodaeth bersonol fel enw a’r llun. Dylai’r canllawiau canlynol eich helpu i nodi unrhyw 
arwyddion amheus wrth i chi ddilysu dogfennau. 
 
Gwirio pasbort 
 
Gwiriwch safon gyffredinol a chyflwr y pasbort. Byddwch yn amheus os yw wedi ei 
ddifrodi’n sylweddol; yn aml fe ddefnyddir difrod damweiniol i guddio ymyrraeth. Dylid 
astudio lluniau yn ofalus am arwyddion o ddifrod i’r laminiad plastig neu am ormodedd o 
lud neu hollt yn y laminiad; byddai’r arwyddion hyn yn awgrymu newid llun. Os yw’r llun yn 
anarferol o fawr, gall hyn ddangos ymgais i guddio llun arall oddi tano. Dylai bod stribed 
boglynnog wedi ei osod yn y laminiad, fydd yn bachu rhan o’r llun. 
 
Gwiriwch nad oes difrod i’r rhan hon. Os yw’r pasbort gan wladolyn tramor, gallwch barhau i 
ddilyn yr un dulliau cyffredinol â’r uchod. 
 
Gwiriad sylfaenol o basbort y Deyrnas Unedig  
 

http://www.actionfraud.org.uk/report_fraud
http://www.met.police.uk/fraudalert/
http://www.homeoffice.gov.uk/agencies-public-bodies/crb/contact
http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/business-sponsors
http://www.homeoffice.gov.uk/publications/agencies-public-bodies/ips/general-ips-publications/passports/basic-passport-checks
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Gwirio trwydded yrru gyda llun 
 

Archwiliwch y drwydded am dystiolaeth o ymyrraeth â’r llun neu unrhyw newidiadau i’r 
manylion print. 
 
Eich trwydded yrru newydd 
Nodweddion diogelwch Lefel 1 Trwydded Yrru’r Deymas Unedig 
 
Gwirio trwydded yrru o’r hen fath (heb lun) 
 
Tynnwch y ddogfen o’r waled blastig a gwiriwch ei bod wedi ei hargraffu ar y ddwy ochr. 
Dylai bod dyfrnod i’w weld yn amlwg wrth ddal y drwydded i fyny at y golau ac ni ddylai fod 
unrhyw atalnodi yn yr enw na’r cyfeiriad. Dylai’r dyddiad ‘Dilys hyd at’ nodi diwrnod cyn 
penblwydd y deiliad yn 70 oed (oni bai bod y deiliad eisoes dros 70 oed).  Felly gellir 
croesgyfeirio’r dyddiad ‘Dilys hyd at’ gyda dyddiad geni’r ymgeisydd a fanylir yn Adran A. 
 
Gwirio tystysgrif geni 
 

Nid tystiolaeth o hunaniaeth yw tystysgrifau geni, ac maent yn hawdd i’w cael. Er gall 
tystysgrifau geni a gyhoeddwyd ar adeg y geni roi mwy o hyder eu bod yn perthyn i’r 
unigolyn, yn wahanol i dystysgrif a gyhoeddwyd yn ddiweddar ni fyddant yn dangos a oes 
unrhyw wybodaeth wedi ei gywiro neu ei ddisodli gan gofrestriad newydd.  
 
Gwiriwch ansawdd y papur a ddefnyddir; mae tystysgrifau dilys yn defnyddio gradd safonol. 
Dylai bod dyfrnod i’w weld pan godir y ddogfen i fyny at y golau.  Byddai unrhyw arwydd o 
esmwytho’r wyneb yn arwydd bod yr ysgrifen wreiddiol wedi cael ei golchi neu ei rhwbio i 
ffwrdd. Ni ddylai fod yna unrhyw arwyddion o ymyrraeth, newidiadau gyda hylif cywiro, 
ysgrifennu dros destun neu gamgymeriadau sillafu. 
 
Mae’r rhestr ganlynol yn rhoi gwybodaeth gyffredinol ynglŷn â chwblhau tystysgrif a all helpu i 
gadarnhau a yw’r dystysgrif ac/neu’r manylion wedi cael eu ffugio ai peidio. Darperir hyn fel 
canllaw yn unig ac nid yw’n gyflawn: 
• Dylai fformat y dystysgrif fod yn addas ar gyfer y flwyddyn gofrestru. 
• Dim ond y cyfenw ddylai fod wedi ei nodi mewn blaenlythrennau, nid yr enw(au) cyntaf. 
• Dylid dangos dyddiadau geni gyda’r diwrnod a’r mis mewn geiriau a’r flwyddyn mewn rhifau. 
 
Gall yr wybodaeth ganlynol ddangos bod y dystysgrif wedi cael ei diwygio: 
 

•Gall bylchau rhwng manylion ffug a ychwanegwyd fod yn anghyson o’u cymharu â                         

gwybodaeth wreiddiol. Gall bylchau ‘trwchus’ neu  ‘denau’ awgrymu bod manylion wedi eu 
hychwanegu. 

• Efallai na osodwyd manylion ffug yn gyfunion â geiriau eraill. 
• Efallai nad yw’r llythrennau’r un maint na siâp o’u cymharu â gweddill y manylion. 
• Gall ffurf y llawysgrifen ymddangos yn glogyrnaidd ac nid yn llifo gyda gweddill y manylion. 
• Gall y newidiadau fod yn anghyson e.e. cyfenwau rhieni wedi eu diwygio, ond nid y 

llofnodion. 
• Gall y rhannau o amgylch y manylion ffug a ychwanegwyd neu a dynnwyd allan ymateb yn 

wahanol o dan olau uwchfioled e.e. dangos arwyddion o staenio. Yn ychwanegol, gall y 
rhannau hyn o bapur ymddangos yn  deneuach ble ymyrrwyd  gyda ffibrau’r papur trwy 
rwbio. 

http://www.dft.gov.uk/dvla/forms/onlineleaflets.aspx
http://www.dft.gov.uk/dvla/forms/onlineleaflets.aspx
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Am fwy o wybodaeth am wirio tystysgrifau geni, edrychwch trwy’r canllaw ar adran y 
Gwasanaeth Hunaniaeth a Phasbort ar wefan Y Swyddfa Gartref.  
  

Gwirio cerdyn hunaniaeth llun yr UE 
 

Archwiliwch y drwydded am dystiolaeth o ymyrraeth â’r llun neu unrhyw newidiadau i’r 
manylion a argraffwyd. 
 
Gwirio cerdyn hunaniaeth Lluoedd EM 

 

Archwiliwch y drwydded am dystiolaeth o ymyrraeth â’r llun neu unrhyw newidiadau i’r 
manylion a argraffwyd.  
 

Gwirio trwydded gynnau 
 

Gwiriwch fod y drwydded wedi ei hargraffu ar bapur diogelwch glas gyda dyfrnod arfbais 
frenhinol a phatrwm ysgafn yn datgan y geiriau ‘Home Office’. Archwiliwch y drwydded am 
dystiolaeth o ymyrraeth â’r llun neu unrhyw newidiadau i’r manylion a argraffwyd, a ddylai 
gynnwys cyfeiriad cartref a dyddiad geni. Dylai’r drwydded fod wedi ei harwyddo gan y deiliad 
ac yn cynnwys llofnod awdurdodedig pennaeth yr heddlu ar gyfer yr ardal ble mae’r deiliad yn 
byw, neu berson sy’n dirprwyo ei awdurdod fel rheol. 
 

Gwirio trwydded breswylio biometrig  
 

I edrych ar nodweddion y drwydded a sut i’w gwirio dilynwch y ddolen hon. 
 

Ffyrdd eraill o wirio hunaniaeth  

 

Sicrhewch fod yr holl lythyrau a chyfriflenni yn rhai diweddar h.y. o fewn cyfnod o dri mis. 
Peidiwch â derbyn dogfennau a argraffwyd o’r rhyngrwyd. Gwiriwch y defnyddir papur 
pennawd, bod penawdau banc yn gywir a’r holl ddogfennau yn edrych yn ddilys. Dylai’r 
cyfeiriad fod wedi ei groesgyfeirio gyda’r hyn a nodwyd yn Adran B. 
 

Ble i fynd i gael help 
 

Darperir gwefan PRADO gan Gyngor yr Undeb Ewropeaidd. Mae posib i gyflogwyr 
ddefnyddio’r wefan hon i nodi’r mesurau diogelu sylfaenol sydd wedi eu cynnwys mewn 
dogfennau Ewropeaidd ac ychydig o ddogfennau cenedligrwydd eraill. 
 
The Public Register of Authentic Identity and Travel Documents On-line (gwefan PRADO) 
 

 

 

 

 

 

http://www.homeoffice.gov.uk/publications/agencies-public-bodies/ips/general-ips-publications/a-guide-to-birth-certificates
http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/sitecontent/documents/residency/brp-information-leaflet.pdf
http://prado.consilium.europa.eu/

