
Helo a chroeso i Newyddion Datgeliad mis Ebrill y DBS . 

Mae’n fis ers i’n partner gyflenwi newydd, Tata Consultancy Services (TCS), ymuno â ni. 

Rydym yn teimlo'n gyffrous iawn i fod yn gweithio ochr yn ochr â hwy i ddatblygu ein 

systemau  a phrosesau newydd – rhywbeth a fydd yn trawsnewid ein gwasanaethau yn 

ystod y blynyddoedd nesaf. Mae'n ddyddiau cynnar ond yn gyfnod cyffrous wrth i ni gynllunio 

i gyflawni ein gweledigaeth. 
Bu rhai problemau cychwynnol yn ystod y trosglwyddo i TCS. Diolch am eich amynedd tra 
ein bod yn gweithio'n galed i'w datrys. 

Mae gwella'r gwasanaeth a boddhad cwsmeriaid wrth wraidd yr hyn a wnawn ac rydym yn 

barhaus yn adolygu ein prosesau er mwyn sicrhau ein bod yn gweithio mor effeithlon ag sy’n 

bosibl. A gobeithio y bydd hyn, dros y misoedd nesaf, o fudd i chi. 

Dim ond drwy'ch help a'ch cymorth yr ydym wedi llwyddo i fynd mor bell â hyn ac yr ydym yn 

diolch ichi am eich partneriaeth barhaus. 

Sue Quigley 

Cyfarwyddwr Gweithgareddau (Datgeliad) 

 

Ôl-groniadau – beth yw'r newyddion diweddaraf? 

Yr oedd oedi wrth dderbyn ffurflenni cais ar bapur drwy’r post yn ystod yr wythnos lawn 

gyntaf ar ôl trosglwyddo i’n partner cyflenwi newydd - nid oeddd yn sefyllfa y gallem ei 

rhagweld neu gynllunio ar ei chyfer. 

Erbyn hyn mae ein gwasanaeth post arferol wedi ailddechrau, ond mae'r ôl-groniad 

cychwynnol o ran prosesu ffurflenni papur yn cael effaith o hyd. Rydym yn gweithio'n galed i 

ddatrys hyn ac wedi rhoi mesurau ar waith i fynd yn ôl i'r gwasanaeth arferol.   

Mae'n bwysig ein bod yn darparu gwasanaeth prydlon ac effeithlon y mae gennych hyder 

ynddo, felly rydym yn gweithio drwy'r ôl-groniad o ffurflenni papur yn nhrefn dyddiad. Nid yw 

wedi effeithio ar geisiadau e-Swmp gan nad ydynt yn mynd drwy'r rhan hon o'r broses. Mae 

ein gwasanaeth olrhain ar-lein yn cael ei ddiweddaru cyn gynted ag y caiff ceisiadau eu 

cofnodi ar y system. 

Rydym wir yn gwerthfawrogi eich amynedd yn ystod y cyfnod hwn. 

 

Cyngor ar lenwi'r ffurflen 

Fel rhan o'r newidiadau a wnaed i'n gwasanaeth, rydym wedi cael offer newydd yn lle’r hen 

offer a ddefnyddir ar gyfer sganio'r ffurflenni cais ar bapur.  

Mae hyn yn golygu na allwn bellach dderbyn ffurflenni pan fydd llofnodion y tu allan i'r blwch 

a ddarperir, neu wedi'u llenwi mewn inc glas. 

https://www.gov.uk/government/news/dbs-has-experienced-delays-in-receiving-post-from-royal-mail
https://www.gov.uk/government/news/dbs-service-update
https://www.gov.uk/government/news/dbs-service-update
https://www.gov.uk/disclosure-barring-service-check/tracking-application-getting-certificate


Mae'n fwy pwysig nag erioed i lynu at y rhestrau o ‘MAE’N RHAID ICHI ac 'MAE'N RHAID 

ICHI BEIDIO' ar flaen y ffurflen gais. 

Mae'r rhain yn cynnwys: 

 Defnyddio inc du drwyddi draw 

 Defnyddio PRIFLYTHRENNAU 

 Cadwch lofnodion o fewn y blwch a ddarperir 

 Rhoi dim ond un nod o fewn pob blwch 

 Rhowch linell drwy gamgymeriad, a'i gywiro i'r dde. 

 Peidio â defnyddio hylif cywiro 

Bydd datblygu ein gwasanaethau yn golygu y gallwn, yn y pen draw, gynnig cynhyrchion 

newydd a gwell sydd wedi’u hadeiladu o gwmpas eich anghenion, ond mae angen eich help 

arnom i wneud hyn. Os na ddilynir y canllawiau ar y ffurflen, mae’n bosibl y caiff y cais ei 

wrthod. 

Nodyn atgoffa  

 

Er mwyn ein helpu i brosesu eich ffurflenni cais mor gyflym ac mor gywir â phosibl, nodwch 

ar gyfer pob cais, mae’n rhaid llenwi adran x 61 o'r ffurflen gais gyda'r gweithlu priodol 

(ar linell 1) a'r swydd y gwneir cais amdani (yn llinell 2). 

Mae ein e-ganllaw ar gael i roi rhagor o gymorth i chi os ydych yn ansicr ynglŷn â sut i lenwi'r 

ffurflen gais. 

 

Lleihau anghydfodau e-Swmp 

Os ydych yn gorff cofrestredig, mae defnyddio ein gwasanaeth e-Swmp  i gyflwyno 

ceisiadau electronig lluosog a derbyn canlyniadau electronig yn ffordd wych o wella 

amseroedd ymateb a galluogi penderfyniadau recriwtio gynt. 

Fodd bynnag, rydym wedi sylwi ar gynnydd mewn achosion o anghydfod gan ymgeiswyr e-

Swmp sy’n dweud bod y wybodaeth bersonol ar eu tystysgrif yn anghywir (e.e. mae sillafiad 

eu henw neu eu cyfeiriad yn anghywir). O'r 3,754 o anghydfodau yn ymwneud â manylion 

personol a dderbyniwyd gennym rhwng Tachwedd 2013 a mis Mawrth eleni, roedd 1,320 

(35%) ar gyfer ceisiadau e-Swmp. 

Mae natur y broses e-Swmp yn caniatáu i gyrff cofrestredig gyflwyno ceisiadau’n 

uniongyrchol i’n system, felly mae'n hanfodol eich bod yn gwirio manylion ceisiadau e-Swmp 

a ddarparwyd gan yr ymgeisydd yn drylwyr er mwyn sicrhau eu bod yn gywir cyn eu 

cyflwyno. 

Ni chaiff unrhyw anghydfod sy’n deillio o wallau cyn cyflwyno eu caniatáu a bydd rhaid 

gwneud cais newydd, a fydd yn ychwanegu at y gost a’r oedi i'r ymgeisydd a'r corff sydd 

angen gweld y dystysgrif. 

https://www.gov.uk/e-bulk-submitting-multiple-applications-for-dbs-checking-formerly-crb


 

Cyfeiriadau ‘dan ofal’ ar gyfer ymgeiswyr tramor 

Mae recriwtio staff medrus o dramor yn gyflym ac yn effeithlon yn rhywbeth hanfodol i lawer 

o gyflogwyr y Deyrnas Unedig. Er mwyn ei gwneud mor hawdd â phosibl i ymgeiswyr tramor 

dderbyn eu Tystysgrif DBS, gallwch ofyn iddynt ystyried defnyddio cyfeiriad ‘dan ofal’ yn y 

Deyrnas Unedig. Gall y cyfeiriad hwn fod yn gyfeiriad aelod o’r teulu, ffrind, cyflogwr neu 

gyfeiriad y corff cofrestredig. Gall yr ymgeisydd gasglu'r dystysgrif pan fydd yn dod i'r 

Deyrnas Unedig neu gall drefnu iddi gael ei hanfon ymlaen ato/ati. 

I wneud hyn, mae angen rhoi’r cyfeiriad 'dan ofal' yn adran b (enghraifft 1) o’r ffurflen gais, 

gan nodi’n glir ei fod yn gyfeiriad ‘o dan ofal’. Gellir wedyn ddarparu cyfeiriad presennol yr 

ymgeisydd yn adran c (enghraifft 2) a bydd angen ei wirio yn y ffordd arferol. 

Enghraifft 1 

Enghraifft 2 

Gweler ein e-ganllaw i gael mwy o arweiniad ynglŷn â chyfeiriadau anarferol a materion eraill 

yn ymwneud â chyfeiriadau. 

 

https://www.gov.uk/government/publications/completing-the-dbs-application-form-e-guide

