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Blwyddyn Newydd Dda i chi, a chroeso i’n rhifyn cyntaf o Newyddion y Gwasanaeth 
Datgelu a Gwahardd yn 2015.  
 
Yn ôl yr arfer yr adeg hon o’r flwyddyn, byddwn yn bwrw golwg yn ôl dros y flwyddyn 
ddiwethaf  – ac mae llawer o bethau i’w dathlu. Ddiwedd 2014, roedd y Gwasanaeth 
Datgelu a Gwahardd (DBS) yn dathlu dwy flynedd ers ei sefydlu. Yn ystod y cyfnod 
hwnnw, mae wedi cyhoeddi 8 miliwn o dystysgrifau datgelu ac wedi prosesu 735,000 
o atgyfeiriadau gwahardd.  
 
Dyma’r flwyddyn y gwelodd y Gwasanaeth Diweddaru dros hanner miliwn o 
archwiliadau statws yn cael eu cynnal, a dros 300,000 o unigolion yn cael eu 
cofrestru. Dyma’r flwyddyn y gwnaethom hefyd orffen cyflawni holl argymhellion 
Adolygiad Cofnodion Troseddol Sunita Mason.  
 
Rydym yn cydnabod i ni gael mwy o gwynion nag yr hoffem eu cael gan gwsmeriaid, 
ac nad oedd rhai gwasanaethau yn gweithredu cystal ag y gallent oherwydd nifer o 
newidiadau a gafodd eu cyflwyno yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. Rydym yn 
gweithio’n galed i sicrhau bod gwasanaethau’n dychwelyd i’r safon rydych yn ei 
disgwyl gan DBS erbyn hyn, ac mae canlyniadau ein gwaith gyda heddluoedd lleol 
yn galonogol. 
 
Mae DBS yn gweithio i wella’r gwasanaeth cwsmeriaid yn gyson. Gyda hynny mewn 
golwg, rydym wedi penderfynu heddiw y bydd lansiad ein prosiect TG a 
moderneiddio busnes yn cael ei ohirio. Ar ôl gwneud gwaith manwl ar ddadansoddi 
risg a sicrhau ansawdd, rydym yn teimlo bod angen mwy o amser arnom i wneud 
newidiadau i’r seilwaith a bod yn fwy hyderus yn y system ddigidol newydd. 
 
Mae sicrhau bod y wybodaeth sydd gennym yn ddiogel yn bwysig iawn i ni, ac rydym 
am sicrhau y bydd y system yn gadarn ac yn ddibynadwy. Mae hynny’n golygu mai 
yn 2016 y bydd y system yn mynd ar waith erbyn hyn.  
 
Ond bydd yr amser hwn yn fanteisiol i ni, gan y bydd yn rhoi cyfle gwell i ni wneud yn 
siŵr ein bod yn cynnig system sy’n mynd i’r afael ag anghenion ein holl bartneriaid a 
chwsmeriaid. Mae hefyd yn golygu y bydd mwy o gyfleoedd i drafod y system 
newydd â chi, ynghyd â'r manteision busnes.  
 
Bydd ein rheolwyr cyfrifon a’n timau cyswllt busnes yn rhoi rhagor o wybodaeth i chi 
am y penderfyniad hwn a’i effaith ar eich busnes chi dros y dyddiau nesaf.  
 
Rwy’n ffyddiog y bydd 2015 yn ddechrau ar gyfnod cynhyrchiol arall yn natblygiad y 
Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.  
 
Pob dymuniad da ar gyfer y Flwyddyn Newydd, 
 
Adele Downey,  
Dirprwy Brif Weithredwr a Chyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol 



 

 

Croeso i'n cyhoeddiad cyntaf yn 2015.  

 

Y flwyddyn a fu...  

 
Fis diwethaf, roedd y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd yn dathlu dwy flynedd ers ei 
sefydlu. Yn ystod y cyfnod hwnnw, rydym wedi cyhoeddi 8 miliwn o dystysgrifau 
datgelu ac wedi prosesu 735,000 o atgyfeiriadau gwahardd.   Dim ond rhan fach o’n 
gwaith yw hynny, a’r gwaith y byddwn yn dal i’w wneud wrth i ni ddatblygu ein 
cynnyrch a’n gwasanaethau yn 2015.  
 
Dyma’r flwyddyn pan wnaethom hefyd gyflawni holl argymhellion Adolygiad 

Cofnodion Troseddol Sunita Mason – sydd hefyd wedi helpu i lywio’r gwaith o 

foderneiddio rhai o’n prosesau.  

Roedd y Gwasanaeth Diweddaru yn dathlu blwyddyn ers ei sefydlu. Erbyn diwedd y 

flwyddyn honno, roedd dros hanner miliwn o archwiliadau statws wedi cael eu cynnal 

a 300,000 o unigolion wedi cofrestru â’r gwasanaeth.  Yn ôl eich adborth, mae’r 

ffordd hwylus o gael gafael ar wybodaeth a dilysu gwybodaeth wedi creu argraff 

arnoch, sy’n pwysleisio ymhellach bod y gwasanaeth hwn wedi bod yn rhan 

allweddol o’r gwaith o ddiogelu grwpiau agored i niwed.  

Rydym hefyd wedi lansio'r e-ganllaw ar gyfer llenwi’r ffurflen gais yn ystod y cyfnod 
hwn. Yn ôl yr adborth a gafwyd ers ei lansio, mae’r e-ganllaw yn gynllun arall sydd 
wedi cael derbyniad da, ac mae dros 45,000 o bobl wedi defnyddio’r adnodd 
defnyddiol hwn hyd yma.  

 

Gweithio gyda’n gilydd i warchod y gymuned ehangach 

 
Rydym wedi bod yn rhan amlwg o nifer o ganlyniadau pwysig dros y blynyddoedd 
diwethaf.   Dyma rai enghreifftiau:   
 

 Fe wnaeth tystiolaeth gan DBS helpu i ddyfarnu cyn-athro ysgol yn euog o 97 
o droseddau cam-drin plant a gyflawnodd 40 mlynedd yn ôl.  
 

 Fe wnaethom helpu i sicrhau’r erlyniad cyntaf o dan Ymgyrch FALCON (sef 
‘Fraud and Linked Crimes Online’), a arweiniodd at arestio unigolyn a oedd 
wedi bod yn gweithio mewn cartref henoed ers bron i flwyddyn.  
 

 Bu ein tîm yn arwain ymchwiliadau i gwmni a oedd yn cyflwyno ceisiadau am 
archwiliadau gwirfoddolwyr drwy dwyll. Cafodd y cwmni ei ddadgofrestru yn 
dilyn hynny, a rhoddwyd gwybod i’r heddlu am y twyll gwerth £60,000.  Yn 

https://www.gov.uk/government/publications/criminal-records-regime-review
https://www.gov.uk/government/publications/criminal-records-regime-review
https://www.gov.uk/dbs-update-service
https://www.gov.uk/government/publications/completing-the-dbs-application-form-e-guide


ddiweddarach, cafodd perchennog y cwmni ddedfryd o 12 mis yn y carchar, 
wedi'i gohirio am ddwy flynedd. Bu’n rhaid iddo hefyd wneud 200 awr o 
Wasanaeth Cymunedol. Dyma’r achos cyntaf o’i fath i DBS. 
 

 Ar lefel ryngwladol, rydym wedi helpu i gyflymu nifer o geisiadau staff 

meddygol a gwirfoddolwyr ar ran yr elusen Achub y Plant i helpu ei gwaith 

gyda phobl sy'n dioddef o Ebola yng Ngorllewin Affrica.   

 

 

Gweithio’n well gyda’n gilydd 

 

Rydym yn falch iawn o’n perthynas waith gadarn gyda’r heddlu, ac wedi parhau i 

weithio gyda’r heddlu er mwyn gwella'r gwasanaethau rydym yn eu cynnig. Er 

enghraifft, yn dilyn ein hadolygiad o brosesau ceisiadau Heddlu Gogledd Swydd 

Efrog a’n hargymhellion, mae eu hamser prosesu ceisiadau wedi gwella 90 y cant, a 

nifer yr achosion a oedd wedi cronni wedi lleihau 88 y cant dros gyfnod o 12 mis. 

Mae’r dull hwn o wella’r gwasanaethau a gynigir yn cael ei roi ar waith yn y 53 

rhwydwaith rydym yn cydweithio â nhw ar hyn o bryd. 

Mae’ch adborth ar ein gwasanaethau wedi bod yn allweddol wrth i ni geisio gwella 

profiad ein cwsmeriaid. Mae’r ffaith ein bod bellach yn datrys 99 y cant o'r holl 

gwynion adeg y cyswllt cyntaf yn adlewyrchu hynny. Er ein bod yn cydnabod bod 

nifer y cwynion sydd wedi dod i law wedi cynyddu yn ystod y misoedd diwethaf, 

rydym yn gweithio’n galed i newid hynny ar unwaith.  

Fel cam cyntaf i fynd i'r afael â hynny rydym wedi cynyddu cyfnod tanysgrifio’r 

Gwasanaeth Diweddaru i 19 diwrnod yn hytrach nag 14 diwrnod, ac wedi cyflwyno 

proses ailargraffu newydd dros e-bost er mwyn hwyluso a chyflymu'r broses o wneud 

cais am ailargraffu tystysgrif DBS. Mae’r gwasanaeth ailargraffu wedi helpu i haneru 

hyd yr amser aros yn ystod oriau brig i 1.14 munud ar gyfer y gwasanaeth hwn. Er 

bod yr amseroedd aros cyffredinol ar gyfer ein prif ganolfan alwadau hefyd wedi 

lleihau i 1 munud, byddwn yn ceisio'r lleihau'r amser hwn ymhellach yn 2015. 

Rydym wedi ymrwymo i wella profiad cwsmeriaid yn barhaus, a byddwn yn gweithio 

gyda MORI i gynllunio mwy o holiaduron adborth cwsmeriaid ac ymarferion cwsmer 

cudd yn ystod y flwyddyn i ddod. 

Edrych tua'r dyfodol  

 

Rydym wedi penderfynu y bydd ein prosiect moderneiddio digidol, R1, yn cael ei 

ohirio am y tro er mwyn gwneud yn siŵr ei fod mor ddiogel a hwylus â phosib. 



Ar ôl gwneud gwaith manwl ar ddadansoddi risg a sicrhau ansawdd, rydym yn teimlo 

bod angen mwy o amser arnom i wreiddio trefniadau'r system ddarparu a chael mwy 

o hyder yn y system ddigidol newydd. 

Mae sicrhau bod y wybodaeth sydd gennym yn ddiogel yn bwysig iawn i ni, ac rydym 

am sicrhau y bydd y system yn gadarn ac yn ddibynadwy. 

Ni yw’r sefydliad cyntaf i gyflwyno prosiect TG o’r math hwn ar ran y llywodraeth, ac 

rydym yn dod ar draws heriau’n gyson wrth i ni fwrw ymlaen â’r gwaith.  

Un o’r heriau hynny oedd yr angen i symud i system ddarparu wahanol tua chwe mis 

yn ôl. Roedd y newid hwn yn hanfodol ond doedd gennym ddim rheolaeth lwyr 

drosto, ac rydym nawr yn gweld effaith y newid hwnnw.  Mae angen i ni gael llawer 

mwy o sicrwydd o ran cynllun y system er mwyn gwneud yn siŵr y bydd yn addas i’n 

busnes. 

Gan weithio gyda’n cydweithwyr yn Nhîm Technoleg y Swyddfa Gartref ac yng 

Ngwasanaeth Ymgynghori Tata, rydym wedi gwneud cynnydd da ar y gwaith o 

ddatblygu'r system ei hun.  

Ar ôl ei lansio, bydd llawer o fanteision i'r system: 

 Bydd unigolion yn gallu gwneud cais ar-lein, drwy Gyrff Cofrestredig, am 
archwiliadau DBS ar wefan newydd hawdd ei defnyddio. Bydd yr unigolion yn 
gallu defnyddio gwasanaeth sgwrsio ar y we os bydd angen help arnyn nhw, a 
chael negeseuon testun a fydd yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf am eu 
ceisiadau. 

 

 Bydd atgyfeiriadau gwahardd hefyd yn cael eu gwneud ar-lein, a bydd pobl 
sydd wedi cael eu cyfeirio yn gallu gweld beth yw hanes eu hachos neu 
gyflwyno sylwadau drwy’r wefan.  

 

 Bydd pobl sy'n cyfeirio achosion yn gallu cydweithio â ni mewn amgylchedd 
digidol gwell o lawer. Bydd hefyd yn canoli ein gwaith gyda'n partneriaid 
mewn un system, a byddwn yn rhoi gwybodaeth mewn amgylchedd digidol 
amserol o safon. 

 

 Bydd y system yn datrys nifer o ddiffygion yn ymwneud â phrosesau. Mae 
gwella’r amser mae’n ei gymryd i ni brosesu ceisiadau hefyd yn un o nodau 
R1, ynghyd â rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi yn ystod y broses. 

 

 Bydd cerrig milltir y prosiect yn cynnwys grwpiau ffocws golwg a naws, 
arolygon a gweithdai profi i ddefnyddwyr, a bwriedir eu cynnal yn ystod y 
flwyddyn nesaf. 
 

 Gwella’r Gwasanaeth Diweddaru. 
 



Mae llawer o gynnydd eisoes wedi’i wneud, ond mae angen i ni gael mwy o sicrwydd 

ynghylch sut bydd y system yn integreiddio â’r system ddarparu newydd.  Mae 

angen i ni fod yn gwbl ffyddiog y bydd yn gweithio’n briodol i’n cwsmeriaid a’n 

partneriaid.  

Mae hynny’n golygu mai yn 2016 y bydd y system yn mynd ar waith erbyn hyn. Ond 

bydd yr amser hwn yn fanteisiol i ni, gan y bydd yn rhoi cyfle gwell i ni wneud yn siŵr 

ein bod yn cyflwyno system sy’n mynd i’r afael ag anghenion ein holl bartneriaid a 

chwsmeriaid. Mae’n golygu y bydd modd i ni drafod manteision y system yn y 

dyfodol, a’r manteision busnes, mewn ffordd fwy ystyrlon o lawer.   

Dydy’r mater hwn ddim yn effeithio ar ein Cynllun Strategol, ac rydym yn dal i 

ddatblygu’r ffordd rydym yn cynnig ein gwasanaethau ac yn gweithio gyda chi. Yn 

ystod y flwyddyn nesaf byddwn yn mynd ati i ddatblygu ein cynnyrch a’r ffordd rydym 

yn gweithredu ein busnes er mwyn paratoi ar gyfer y systemau newydd. 

Er bod lansiad ein system newydd wedi’i ohirio am y tro, mae hyn yn gyfle i ni 

sicrhau y bydd manteision priodol yn deillio o’r system am flynyddoedd i ddod. 

Byddwn yn rhoi mwy o wybodaeth wrth i ni barhau i gynllunio ac adeiladu ein 

systemau digidol ac yn cynnig mwy o gyfleoedd i’n partneriaid gyfrannu at y gwaith 

o'u datblygu.  

 
 

 
 
 

Er gwybodaeth 
 

 
Neges Atgoffa – Gwrthod Hen Ffurflenni Cais DBS 

Yn ystod yr ychydig fisoedd diwethaf, rydym wedi bod yn anfon cyflenwad o ffurflenni 

cais newydd i bob Corff Cofrestredig sy'n defnyddio ffurflenni papur. 

Ni fyddwn yn derbyn ceisiadau ar yr hen ffurflen mwyach.  

Gwnewch yn siŵr eich bod yn dechrau defnyddio’r ffurflenni newydd ac yn cael 

gwared ar unrhyw hen stoc. 

Mae’n hawdd adnabod y ffurflen newydd drwy edrych ar gyfeirnod y ffurflen yn y 

gornel dde uchaf. Mae cyfeirnod y ffurflen newydd yn dechrau gyda F01 – roedd 

cyfeirnod yr hen ffurflenni yn dechrau gyda F00. 

I gael gwybod pam ei bod yn bwysig iawn eich bod yn defnyddio'r ffurflen gais 
newydd, darllenwch ein stori ar y we.  

https://www.gov.uk/government/news/updated-dbs-disclosure-application-form

