
Helo a chroeso i rifyn arbennig Chwefror, ble bydd mwyafrif y cynnwys yn cael ei neilltuo 
i drafod y newidiadau gwasanaeth sydd i ddod mis nesaf, wrth i ni baratoi i gymryd ein 
camau cyntaf tuag at Wasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) mwy modern. 

Yn rhifyn Ionawr, fe addawom y byddem yn eich hysbysu ynglŷn ag ataliad i‟n 
gwasanaethau ganol Mawrth, a gallwn bellach gadarnhau o ddydd Gwener 7 Mawrth 
am 17:00 hyd at ddydd Mercher 12 Mawrth 2014 am 08:00, ni fydd rhai o‟n 
gwasanaethau datgelu ar gael. 
Hoffem eich sicrhau ein bod wedi gwneud popeth o fewn ein gallu i leihau‟r amhariad, 
ond gan ein bod yn deall pa mor ganolog yw ein gwasanaeth datgelu i chi, hoffem 
ymddiheuro o flaen llaw am yr ataliad dros dro hwn yn y gwasanaeth, gan werthfawrogi 
y gall achosi rhywfaint o anghyfleustra i chi yn y tymor byr. 

Y newyddion da yw y byddwch yn dal i allu gwneud cais am wiriadau cofnodion 
troseddol yn ystod y cyfnod hwn, felly yn ddibynnol ar eich gofynion gwasanaeth efallai 
na effeithir yn uniongyrchol arnoch chi, ond rwy‟n eich annog i ddarllen mwy i ddysgu sut 
fydd hyn yn effeithio ar ein gwasanaethau. 

Diolch i chi o flaen llaw am eich cydweithrediad a'ch dealltwriaeth. 

Sue Quigley 
Cyfarwyddwr Gweithrediadau (Datgeliad) 

  

Argaeledd gwasanaeth: y manylion 

Yng nghanol mis Mawrth, mae ein taith tuag at foderneiddio ein gwasanaeth yn dechrau, 
a bydd hon yn caniatáu i‟r DBS ddatblygu ei wasanaethau – a chynnig rhai gwell a 
newydd yn y pen draw yn seiliedig ar eich anghenion chi. 

Ar yr un pryd, byddwn yn croesawu ein partner cyflenwi gwasanaethau newydd, Tata 
Consultancy Services (TCS). 

I gwblhau‟r cam cyntaf hwn, bydd angen i ni atal rhai o‟n gwasanaethau datgelu er mwyn 
gwneud newidiadau i‟n system TG a'n seilwaith. 

Sylwer y byddwch yn dal i allu cyflwyno ceisiadau papur ac e-Bulk yn ystod y 
cyfnod hwn. 

Darllenwch yr adrannau canlynol i weld sut yr effeithir ar bob un o‟n gwasanaethau. I 
gael trosolwg ar argaeledd ein gwasanaethau, gweler ein tabl isod. 

Ffurflenni cais 
Bydd yn dal yn bosibl anfon ffurflenni cais papur trwy gydol y cyfnod hwn. Byddant yn 
cymryd rhai dyddiau‟n ychwanegol i ymddangos ar y Gwasanaeth Olrhain. 
 
Gwasanaeth e-Bulk 
Bydd yn dal yn bosibl i gwsmeriaid anfon ffeiliau e-Bulk trwy gydol y cyfnod hwn. Gallai 
gymryd rhai dyddiau‟n ychwanegol iddynt gael eu cydnabod ac i ymddangos ar y 
Gwasanaeth Olrhain. 
 



Ceisiadau ffôn 
Ni fydd y gwasanaeth hwn ar gael rhwng 17:00 ar ddydd Gwener 7 Mawrth ac 08:00 
ar ddydd Mercher 12 Mawrth. 
 
Ni fydd ceisiadau ffôn a wneir o 13:00 ar ddydd Iau 6 Mawrth tan 17:00 ar ddydd 
Gwener 7 Mawrth yn cael eu hargraffu a'u danfon tan ddydd Mercher 12 Mawrth. 
 
Archebu ffurflenni cais 
Ni fydd y gwasanaeth hwn ar gael rhwng 17:00 ar ddydd Gwener 7 Mawrth ac 08:00 
ar ddydd Mercher 12 Mawrth. 
 
Tystysgrifau 
Ni fydd tystysgrifau DBS yn cael eu hargraffu na'u danfon rhwng dydd Gwener 7 Mawrth 
a dydd Mawrth 11 Mawrth. 

Gwasanaethau ar-lein 

 Ni fydd y Gwasanaeth Diweddaru ar gael rhwng 17:00 ar ddydd Gwener 7 
Mawrth ac 08:00 ar ddydd Mercher 12 Mawrth. 
 Ni fydd y Gwasanaeth Olrhain ar gael rhwng 17:00 ar ddydd Gwener 7 Mawrth 
ac 08:00 ar ddydd Mercher 12 Mawrth. Gallai ceisiadau DBS a dderbynnir yn ystod y 
cyfnod hwn gymryd rhai dyddiau‟n ychwanegol i ymddangos ar y Gwasanaeth Olrhain 
pan fydd yn ailgychwyn. 
 Ni fydd y Gwasanaeth Adult First ar gael rhwng 17:00 ar ddydd Gwener 7 
Mawrth ac 08:00 ar ddydd Mercher 12 Mawrth. Ni chyhoeddir canlyniadau Adult First 
ar ddydd Llun 10 na dydd Mawrth 11 Mawrth. 

Canolfan Alwadau Datgeliad 

Bydd ein canolfan alwadau datgeliad ar agor ar 
gyfer ymholiadau cyffredinol yn unig yn ystod y 
cyfnod hwn. 

Dydd Gwener 7 Mawrth  

8:00 tan 17:00 
o‟r gloch 

cau’n gynnar 

Dydd Sadwrn 8 Mawrth 
10:00 tan 17:00 
o‟r gloch 

gwasanaeth 
cyfyngedig 

Dydd Sul 9 Mawrth Ar gau fel arfer   

Dydd Llun 10 Mawrth 
8:00 tan 18:00 
o‟r gloch 

gwasanaeth 
cyfyngedig 

Dydd Mawrth 11 Mawrth 
8:00 tan 18:00 
o‟r gloch 

gwasanaeth 
cyfyngedig 

Dydd Mercher 12 Mawrth  
8:00 tan 18:00 
o‟r gloch 

yn ôl i 
wasanaeth 
arferol 

Yn ystod y dyddiau o wasanaeth cyfyngedig: 

 Dim ond ateb ymholiadau ynglŷn â‟n gwasanaethau datgelu fyddwn ni‟n gallu 
gwneud. 
 Ni fyddwn yn gallu ateb ymholiadau ynglŷn â chais sydd ar droed, nac ynglŷn â 



chynnwys tystysgrif DBS benodol. 

Os ydych chi eisiau siarad â ni ynglŷn â chais presennol neu‟ch tystysgrif DBS, ffoniwch 
ni‟n ôl o ddydd Mercher 12 Mawrth. 

Newidiadau i’r dystysgrif 

Byddwn yn newid ein cyflenwr argraffu tua‟r adeg hon ac yn gwneud mân newidiadau i‟r 
dystysgrif: 

 Byddwn yn amnewid y cod bar ar y gornel dde uchaf am god QR bychan a 
chyfres o rifau. 
 Mae‟r ffont ychydig yn wahanol. 

Byddwn yn cadw‟r un nodweddion diogelwch er mwyn i chi allu gwirio ei bod yn 
dystysgrif DBS ddilys trwy brofi‟r sêl sensitif i wres ac edrych ar y dyfrnod. 

Trefniadau ariannol 
Yn rhan o‟n symudiad i bartner cyflenwi gwasanaethau newydd (TCS), bydd yna newid 
i‟n trefniadau bancio. 

Bydd yr holl brif lofnodyddion a chysylltiadau cyllid yn derbyn llythyr yn esbonio‟r 
trefniadau newydd. 

Sylwer, bydd unrhyw sieciau wedi eu cyfeirio at unrhyw dalai heblaw‟r „Gwasanaeth 
Datgelu a Gwahardd‟ neu‟r „DBS‟ a dderbynnir wedi 6 Mawrth 2014 yn cael eu gwrthod 
a‟u dychwelyd. 

  

Gwasanaethau Cwsmeriaid – y pum prif ymholiad 

Rhwng Mehefin 2013 ac Ionawr 2014, derbyniodd ein tîm Gwasanaethau Cwsmeriaid 
prysur 31,000 o ymholiadau – mae hynny‟n cyfateb i 246 o ymholiadau bob dydd, ac eto 
mae‟r rhan fwyaf o‟r cwestiynau hyn eisoes wedi eu hateb ar ein gwefan. 

Trwy glicio ar fotwm, gallwch gael mynediad at ein gwefan a'n gwasanaethau ar-lein, 
sy‟n arbed amser ac arian ac yn rhoi ateb i chi yn y fan a‟r lle. I chi allu dechrau arni, 
rydym wedi nodi‟r pum ymholiad mwyaf cyffredin yn y chwe mis diwethaf ac wedi 
darparu dolen i ragor o wybodaeth. 

Mae 6,000 o ymholiadau (19%) ynglŷn â‟r prosesu cyffredinol sy‟n digwydd wrth gyflawni 
gwiriad DBS. Mae ein gwefan yn cynnwys llawer o wybodaeth am wahanol rannau o'r 
broses fydd yn eich helpu i ddatrys eich ymholiad. 

Mae dros 4,500 (15%) o ymholiadau ynglŷn â chymhwystra, ac nid oes yr un sector neu 
rôl swydd yn fwy cyffredin nag un arall. Yn aml mae'r cwestiynau gan gyflogwyr ynglŷn 
ag a yw rolau penodol yn gymwys am wiriad DBS, a gan ymgeiswyr sydd naill wedi cael 
gwahoddiad i ymgeisio, neu sydd yn y broses o ymgeisio, am rôl a allai fod angen 
gwiriad DBS. Gwiriwch ein canllaw cymhwystra DBS am ragor o wybodaeth. 

Mae 3,500 (11%) o ymholiadau ynglŷn â‟r Gwasanaeth Diweddaru, yn benodol sut i 

https://www.gov.uk/disclosure-barring-service-check
https://www.gov.uk/disclosure-barring-service-check
https://www.gov.uk/government/publications/dbs-check-eligible-positions-guidance
https://www.gov.uk/dbs-update-service
https://www.gov.uk/government/collections/dbs-update-service-promotional-material


danysgrifio a faint o ddyddiau sydd gan ymgeisydd i danysgrifio. 

Gall cyflogwyr a sefydliadau eraill wirio statws tystysgrif DBS ar-lein a chael canlyniadau 
ar unwaith. Os ydych chi‟n ymgeisydd, gallwch gofrestru ar-lein cyn gynted ag y bydd 
gennych eich cyfeirnod ffurflen gais. Gallwch ofyn am y cyfeirnod wrth i chi wneud cais 
am eich gwiriad DBS. 

Neu, gallwch aros a chofrestru gyda‟ch rhif tystysgrif pan dderbyniwch eich tystysgrif 
DBS. Rhaid i chi wneud hyn o fewn 14 niwrnod ar ôl cyhoeddi’r dystysgrif. 

Mae‟r cofrestriad yn parhau am flwyddyn ac yn costio £13 y flwyddyn (yn daladwy drwy 
gerdyn debyd neu gredyd yn unig). Fe gewch rif adnabod gyda‟ch cofrestriad i‟w 
ddefnyddio i fewngofnodi i‟r gwasanaeth. 

Ceir rhagor o wybodaeth a chanllawiau yma: 

Canllaw i ymgeiswyr 
Rhagolwg i ymgeiswyr 
Canllaw i gyflogwyr 
Rhagolwg i gyflogwyr 
Cyflwyniad i gyflogwyr 
Cyflwyniad i randdeiliaid 

Mae bron i 2,500 (8%) o ymholiadau ynglŷn â chynnydd cais, y gellir ei fonitro trwy 
ein gwasanaeth olrhain DBS. Mae am ddim ac ar gael 24 awr y dydd. 

Mae dros 1200 (4%) o‟r ymholiadau ynglŷn ag ymgeiswyr tramor ac ymgeiswyr o’r 
Deyrnas Unedig sydd wedi byw dramor. Gall cyflogwyr ofyn i ymgeiswyr o wledydd 
tramor gael gwiriad cofnodion troseddol, neu „Dystysgrif o Gymeriad Da‟, gan wlad eu 
geni. Nid yw‟r rhain yr un fath â gwiriad DBS. 

Gallai hefyd fod yn bosibl i gyflogwyr gael gwiriad o‟r fath trwy lysgenhadaeth berthnasol 
y Deyrnas Unedig, ond mae‟n rhaid i‟r ymgeisydd gydsynio i hyn. Ceir rhagor o 
wybodaeth yn gwiriadau cofnodion troseddol o wlad dramor. 

  

100,000 yn ymuno â’r Gwasanaeth Diweddaru 

Mae 100,000 o bobl wedi ymuno â‟r Gwasanaeth Diweddaru DBS blaenllaw ar gyfer 
gwiriadau cofnodion troseddol mewn dim ond wyth mis. 

“Ein rôl yw helpu cyflogwyr i wneud penderfyniadau cyflogaeth diogel, ac i helpu i 
ddiogelu‟r bobl fwyaf bregus yn ein cymunedau. Fe wyddom fod arian yn brin, a pha mor 
gyflym mae'n rhaid i gyflogwyr weithio i fodloni anghenion cymunedol, felly rydym yn 
falch iawn fod ein Gwasanaeth Diweddaru newydd yn cwtogi ar fân reolau, a chost, i 
nifer o bobl sydd angen tystysgrif DBS i wneud eu gwaith,” meddai Adriènne Kelbie, Prif 
Weithredwr y DBS. 

“Mae pobl sy‟n cofrestru yn cael y fantais o allu gwirio ar-lein os yw eu tystysgrifau yn dal 
yn ddilys, a does dim rhaid aros am dystysgrif bapur newydd i ddechrau rôl newydd.  

https://www.gov.uk/government/publications/dbs-update-service-applicant-guide
https://www.gov.uk/government/publications/dbs-update-service-preview-for-applicants
https://www.gov.uk/government/publications/dbs-update-service-employer-guide
https://www.gov.uk/government/publications/dbs-update-service-preview-for-employers
https://www.gov.uk/government/publications/dbs-update-service-employer-presentation
https://www.gov.uk/government/publications/dbs-update-service-stakeholder-presentation
https://secure.crbonline.gov.uk/enquiry/enquirySearch.do
https://www.gov.uk/government/publications/criminal-records-checks-for-overseas-applicants


“Mae cyflogwyr hefyd yn elwa gan y gallant wirio'r dystysgrif ar-lein, ble bynnag a phryd 
bynnag sy‟n gyfleus iddynt, heb unrhyw gost ychwanegol, gan eu helpu i wneud 
penderfyniadau recriwtio cyflym a diogel.” 

Efallai na fydd rhaid i bobl sy‟n ymuno â‟r gwasanaeth ac nad ydynt yn gweld unrhyw 
newid i‟w cofnod troseddol, ymgeisio am wiriad llawn arall fyth eto, dim ond talu £13 y 
flwyddyn yn hytrach na hyd at £44 am bob gwiriad. Yn yr wyth mis ers lansio‟r 
Gwasanaeth Diweddaru DBS, cyflawnwyd dros 81,501 o wiriadau statws gan gyflogeion. 
Mae 72 o danysgrifwyr wedi cael gwybod nad yw eu tystysgrifau gwreiddiol bellach yn 
ddilys, gan fod eu statws wedi newid o ganlyniad i ddiweddariad i wybodaeth gan yr 
heddlu.  Ar 17 Chwefror roedd yna 101,754 o danysgrifwyr. 

  

Gweminar am ddim 

Teitl: Pryd a sut i holi ynghylch euogfarnau troseddol 
Pryd: 10-11am, 19 Mawrth 
Fe wyddom y gall fod yn anodd i chi gael gwybod am yr adnoddau defnyddiol 
diweddaraf, ac felly pan glywsom am hwn fe feddyliom yr hoffech chi gael gwybod 
amdano hefyd. Mae‟r weminar am ddim hon yn rhan o gyfres i gefnogi ymgyrch Ban the 
Box Business in the Community, a fydd yn helpu cyflogwyr i ddeall pryd a sut i holi 
ynghylch euogfarnau troseddol yn ystod y broses recriwtio. 

Gyda siaradwr gwadd o Nacro a llawer o gyngor defnyddiol arall, mae‟r sesiwn ar-lein yn 
rhoi cyfle i chi ofyn cwestiynau ac ymchwilio i‟r dull gorau ar gyfer eich sefydliad chi.  

Cofrestrwch yma i gadw lle ac ewch i www.bitc.org.uk/banthebox am ragor o wybodaeth. 

 

  
 

 

http://www.bitc.org.uk/banthebox
http://www.bitc.org.uk/banthebox
http://www.bitc.org.uk/news-events/events/ban-box-webinar-when-and-how-ask-about-criminal-convictions
http://www.bitc.org.uk/banthebox

