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Croeso i CBS

    

Nod y ddogfen ganlynol yw  helpu cwsm er iaid i reoli eu 
prosesau per t hnasol i  Archw il iadau?r  DBS a?r  Gwasanaet h 

Diweddaru yn well.    

  
 

  

Rydyn ni eisiau eich arwain chi drwy?r broses ar gyfer cyflwyno ceisiadau DBS a?ch 
helpu chi i ddeall yr adnoddau rheoli sydd ar gael gennym ni ? gan roi i chi ateb 

canolog i reoli pob agwedd ar y broses o ddatgeliadau troseddol.   
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Nodiadau Cyfarwyddyd y DBS    

Parhau dros y dudalen   



Ar  ôl derbyn y ddogfen ofynnol er  
m wyn cof rest ru, byddwch yn cael 

e-bost  gyda?ch m anylion 
m ewngofnodi: 

Drwy ddilyn y ddolen sydd wedi?i 
darparu yn yr  e-bost  sydd i?w  weld 

ym a, cewch eich cyfeir io i?ch 

t udalen m ewngofnodi.   

Manylion 
m ewngofnodi ar  

e-bost    
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Gwnewch yn si? r  eich bod yn 
copïo ac yn gludo?r  enw  

defnyddiw r  a?r  cyf r inair  sydd 

wedi?u darparu.   

 Nodi?r  
m anylion 

m ewngofnodi   
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Wedyn byddwch yn y Bas Dat a 
Dat geliadau/Sgr in Chw il io?r  

Ym geiswyr  ? m ae?r  dudalen ym a?n 
eich galluogi i  greu, cyf lwyno a 

m onit ro pob cais.

Gwnewch yn si? r  eich bod yn 
new id eich cyf r inair  i  r ywbet h m wy 
cof iadwy gan ddefnyddio?r  opsiwn 

uchod. Am  resym au diogelwch, 
dim  ond i?w  ddefnyddio?r  t ro cynt af  

m ae eich cyf r inair  gwreiddiol.   

Sgr in Chw il io am  
Ddat geliad   
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I greu 
archwiliad troseddol 
newydd, dewiswch 

?Ychwanegu Ymgeisydd 
DBS newydd?. Bydd 
ffenest newydd yn 

ymddangos.   
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RHAID cwblhau?r  dudalen ym a er  
m wyn creu cais. 

Rhaid cwblhau?r  dudalen ym a yn 
unol â?r  ddeddfwr iaet h oherwydd 

nid ydych yn gallu gofyn am  
wybodaet h am  hanes t roseddol 
unigolyn oni bai fod gennych chi 
haw l gyf reit h iol i  wneud hynny.

 Dim  ond os yw ?r  ym geisydd yn 
bodloni?r  m eini praw f  a ddif f innir  

fel gweit hgarwch a reoleiddir  
ddylech chi ddew is m ynediad i?r  

Rhest r i Gwaharddedig.   

Sut  i greu Cais

6Anogir pob unigolyn sydd angen archwiliad DBS i gofrestru gyda Gwasanaeth Diweddaru?r DBS. Ar ôl 
cofrestru, gall cyflogwyr wirio statws archwiliad troseddol person yn gyson a bydd modd defnyddio?r 

dystysgrif droseddol ar gyfer swyddi eraill mewn cyflogaeth neu wirfoddoli.   
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Ar  ôl i  gais gael ei greu, ewch yn ôl i  
Sgr in Chw il io?r  Ym geisydd a chw il io am  

y cais gofynnol.  

Mae dau gam  ym  m hob cais.                   

Cam  1 ? l lenw i?r  f fur f len gais 

Cam  2 ? dilysu pwy yw ?r  ym geisydd.

Gall yr  ym geisydd neu?r  Arolygiaet h 
Gofal Cym ru gwblhau Cam  1. Dim  ond 
y Arolygiaet h Gofal Cym ru /  person a 

benodir  al l  gwblhau Cam  2  
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Cam 1: Os hoffech 
chi gwblhau?r cais ar 

ran yr ymgeisydd, 
cliciwch ar bensil y 

ffurflen gais.   

Cam 2: Ar ôl llenwi?r 
ffurflen gais, bydd dyddiad yn 
ymddangos o dan ?Ymgeisydd 

wedi cyflwyno?. Wedyn rydych chi?n 
gallu cwblhau cam terfynol y 

broses a dilysu pwy yw?r 
ymgeisydd. Cliciwch ar y pensil 

ID er mwyn gwneud hyn 
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Mae?r  syst em  wedi?i rhaglennu i 
w ir io bod yr  holl wybodaet h 

ofynnol yn cael ei nodi?n gyw ir . 

Os bydd y syst em  yn canfod 
cam gym er iad neu angen rhagor  o 

wybodaet h, bydd neges 
cam gym er iad yn ym ddangos yn 

rhoi gwybod i chi am  y m aes sydd 

angen rhagor  o sylw.     

Y Ffur f len Gais   
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Tudalen 
grynhoi 1

Tudalen 
grynhoi 2

Tudalen Olaf  Cam  1 
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Ar ôl nodi?r holl 
wybodaeth, cliciwch ar 

CYFLWYNO?R FFURFLEN. 
Wedyn byddwch yn 

gweld y neges 

ganlynol   
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Dewiswch y pensil 
ID er mwyn cwblhau?r 

cam terfynol a chyflwyno?r 
cais i?r DBS ar gyfer ei 
brosesu. Bydd tudalen 

newydd yn ymddangos yn 
gofyn am fwy o 

wybodaeth.   

Dilysu Pwy Yw ?r  Ym geisydd

Cam  2
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Nid oes raid cwblhau pob m aes.

 Fodd bynnag, rhaid i chi sicrhau 
m ai?r  unigolyn yw ?r  person m ae?n ei 

honni, a chadw at  nodiadau 
cyfarwyddyd y Swyddfa Gar t ref  

sydd yn eich pecyn cof rest ru 
gwreiddiol. Os yw ?r  syst em  yn gofyn 

am  fwy o wybodaet h neu?n dod o 
hyd i gam gym er iad, cewch wybod 

am  hyn.   

Dilysu Pwy Yw ?r  
Ym geisydd   

Un camgymeriad cyffredin gyda dilysu yw?r drwydded yrru. Er enghraifft, mae trwydded yrru?n 
cynnwys manylion am gyfenw, rhyw, dyddiad geni a blaenlythrennau unigolyn ac ati. Er mwyn 
gwirio bod rhif y drwydded yn gywir, bydd yn gwirio yn erbyn yr wybodaeth sydd wedi?i rhoi yn 
rhan gynharach y cais. Felly, argymhellir yn gryf eich bod yn gwirio bod yr enwau cyntaf a chanol 
wedi?u nodi yn yr adran gywir er mwyn sicrhau bod rhif y drwydded yrru?n cyfateb i?r wybodaeth 
sydd wedi?i rhoi.   
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Archw il iad Ter fynol Cyn Cyf lwyno

  

Ar  waelod y dudalen sy?n dilysu pwy 
yw ?r  ym geisydd, m ae?n ofynnol i  chi 

gadarnhau lefel yr  archw il iad 
t roseddol sy?n ofynnol, a hefyd 

darparu rhagor  o wybodaet h am  y 
rôl:   

Tudalen  Dilysu Pwy 
Yw ?r  Ym geisydd   

Tudalen Dilysu Pwy Yw ?r  Ym geisydd ? Archw il iad Ter fynol Cyn Cyf lwyno

Ar waelod y dudalen sy?n dilysu pwy yw?r ymgeisydd, mae?n ofynnol i chi 
gadarnhau lefel yr archwiliad troseddol sy?n ofynnol, a hefyd darparu rhagor o 

wybodaeth am y rôl: 

Pan 
rydych yn fodlon 

eich bod yn gwneud cais 
am yr wybodaeth gywir, 

CYFLWYNWCH Y CAIS. Bydd 
statws y cais yn newid i 

?Cwsmer Wedi Cyflwyno? ar y 
brif sgrin a byddwch yn 

gweld y neges 

ganlynol:   
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Ar  ôl cwblhau proses y dat geliad, 
bydd y syst em  yn anfon e-bost  yn 
aw t om at ig at  y Arolygiaet h Gofal 

Cym ru yn rhoi gwybod am  st at ws y 
cais. Bydd hyn yn cynnwys rhif  y 

dat geliad, dyddiad ei gyhoeddi ac a 
oes unrhyw  wybodaet h droseddol 
yn cael ei chadw am  yr  ym geisydd. 

Byddwch yn derbyn un o?r  
negeseuon e-bost  sydd i?w  gweld ar  

y chw it h.  

Dat geliad Wedi?i 
Gwblhau   

Bydd yr ymgeisydd yn 
derbyn copi o?i dystysgrif 

droseddol. Bydd y DBS yn ei 
hanfon i?w gyfeiriad cartref hyd 

at ddeg diwrnod ar ôl i chi 
dderbyn un o?r negeseuon 

e-bost uchod.   

Efallai y 
byddwch chi (y 

Arolygiaeth Gofal Cymru) 
yn dymuno ystyried 

ychwanegu?r person hwn at y 
Gwasanaeth Diweddaru er 

mwyn cael diweddariadau am 
unrhyw newid i wybodaeth 

droseddol yr 

ymgeisydd.  
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 Canlyniadau?r  DBS   

Wedyn rydych 
chi?n gallu gweld 

tudalen grynhoi o 
ganlyniadau?r datgeliad 
mewn fformat addas 

i argraffydd.  

Cliciwch ar 
?Llwybr Archwilio a 

Chanlyniadau?.   
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Fe allwn ni eich helpu chi gyda 
rheoli hyn. 

Gan m ai dim  ond copi papur  o?r  
dyst ysgr if  droseddol m ae?r  

ym geisydd yn ei gael, rydyn ni?n 
gwer t hfawrogi ei bod yn anodd i 
gyf logwyr  reoli hyn a sicrhau eu 

bod yn gweld yr  wybodaet h 
droseddol a hefyd cadw llwybr  

archw il io o?r  digwyddiadau. Byddwn 
yn eich helpu chi i  reoli?r  broses 

gyfan hon!   

Gwybodaet h 
Droseddol   

Os oes gan berson hanes t roseddol, bydd y pum  cam  canlynol yn cael eu rhoi ar  
wait h: 

- Y Arolygiaeth Gofal Cymru yn cael e-bost yn rhoi gwybod iddo bod gwybodaeth 
droseddol yn cael ei chadw (fel y dangosir ar y dudalen flaenorol)  

- Yr ymgeisydd yn cael e-bost yn rhoi gwybod iddo bod rhaid iddo roi tystysgrif i?r 
Arolygiaeth Gofal Cymru ar frys (gweler isod)  

- Y Arolygiaeth Gofal Cymru yn parhau i dderbyn hysbysiadau i weld y dystysgrif 
droseddol  

- Ar ôl derbyn y dystysgrif droseddol, y Arolygiaeth Gofal Cymru yn hysbysu?r 
system a hefyd yn ychwanegu sylw (os oes angen) 

- Y llwybr archwilio?n cael ei ddiweddaru a?r broses yn cael ei chwblhau   

Nodiadau Cyfarwyddyd y DBS    
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Mae llawer  o sefydliadau?n gwella 
eu gweit hdrefnau diogelu drwy 
gofrest ru unigolion ar  gyfer  y 

Gwasanaet h Diweddaru. 

Mae?r  gwasanaet h hwn yn galluogi 
cyf logwyr  i gael m ynediad parhaus 
at  ddat geliad t roseddol unigolyn er  

m wyn sicrhau nad oes unrhyw  
wybodaet h wedi?i hychwanegu, gan 

sicrhau addasrwydd parhaus yr  
ym geisydd.   

Y Gwasanaet h 
Diweddaru   

Ar ôl cofrestru unigolyn ar y cynllun, ni fyddai angen archwiliad troseddol arall wedyn byth 
o bosib, ac ni fyddai?n rhaid i?r Arolygiaeth Gofal Cymru ymgymryd â?r broses ymgeisio eto. 

Gall yr ymgeisydd gofrestru pan fyddant yn llenwi'r ffurflen gais. 

Mae Proses y 
Gwasanaeth 

Diweddaru?n eich galluogi i 
gofrestru ymgeiswyr, 

uwchraddio eich gofynion 
diweddaru, cofnodi 

diweddariadau a gweld 
llwybr archwilio llawn o?r 

pwynt cofrestru.   
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Bet h m ae?n ei olygu i chi?

Y Gwasanaet h 
Diweddaru   

Yr Athro   

"Bob tro rydyn ni?n cael 
cynorthwy-ydd newydd 
rydyn ni?n gallu mynd 

ar-lein a gwirio ei hanes 
troseddol. Syml!? 

?Rydw i?n edrych ar ôl 
eiddo mwyaf gwerthfawr 

rhieni bob dydd yn fy 
ngwaith. Mae?n hanfodol 

bwysig bod posib rhoi 
sicrwydd cyson iddyn 

nhw bod eu plant mewn 
dwylo diogel.? 

?Fel Prif Weithredwr ar 
Awdurdod Lleol, rydw i?n 
croesawu?r gwasanaeth 
yma. Mae?n hanfodol 
bwysig bod pob corff 
cyhoeddus yn rhoi lle 
blaenllaw i ddiogelu. 
Rhaid i ni ddangos i?r 
cyhoedd ein bod ni?n 

gwneud popeth posib i 
sicrhau diogelwch y plant 

a?r oedolion agored i 
niwed yn ein gofal ni. 

Rydyn ni?n archwilio ein 
staff yn wythnosol, gan 
ddibynnu ar eu sefyllfa, 

ac rydyn ni?n gallu 
dangos yn hyderus i?r 

cyhoedd bod pob mesur 
yn ei le i warchod y bobl 
fwyaf agored i niwed yn 

ein cymdeithas ni.? 

Gofal Preifat  

Y Prif Weithredwr   

Nodiadau Cyfarwyddyd y DBS    
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Bet h m ae?n ei olygu i chi?

Y Gwasanaet h 
Diweddaru   

Y Rhiant  

?Rydyn ni?n 
gwirfoddoli deirgwaith yr 
wythnos gyda gwahanol 
elusennau a grwpiau yn 

yr ardal ac angen 
gwahanol archwiliad DBS 

ar gyfer pob un. Mae?n 
hurt. Rydyn ni eisiau rhoi 
ein hamser i helpu pobl 
llai ffodus ac rydyn ni?n 

cael ein clymu gan 
fiwrocratiaeth yn aros i 

archwiliad troseddol 
arall eto fyth gael ei 

gwblhau. Mae croeso 
mawr i?r cynllun newydd 

yma! Dim ond un 
archwiliad troseddol 
fyddwn ni?n ei gael a 

bydd posib ei ddefnyddio 
ar gyfer pob sefydliad 

rydyn ni?n gweithio ag o.?  

?Fel rhiant sengl yn 
gweithio, rydw i?n 

dibynnu ar ofal plant 
mewn meithrinfa leol. 
Mae cymaint o straeon 

erchyll am 
ddarpariaethau ond mae 
gwybod bod y feithrinfa?n 

diogelu fy mhlentyn i?n 
gyson yn rhyddhad 

mawr.?  

"Rydyn ni?n symud o 
un ysbyty i un arall, yn 

wythnosol weithiau. 
Mae?r personél 

adnoddau dynol yn cael 
anawsterau gweinyddol 

gan fod raid i?n 
hasiantaeth ni ddarparu 

gwybodaeth ein 
datgeliad. Dydi hyn ddim 

yn broblem erbyn hyn 
gan ein bod ni?n cario ein 

tystysgrifau troseddol 
gyda ni ac mae ein 

cyflogwyr ni?n gallu eu 
gwirio nhw wrth i ni 
gyrraedd. Rydyn ni?n 

dechrau gweithio?n syth!?  

Y Gwirfoddolwyr  

Y Gweithwyr Dros Dro   

Nodiadau Cyfarwyddyd y DBS    
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Bet h m ae?n ei olygu i chi?

Y Gwasanaet h 
Diweddaru   

?O?r diwedd, system 
sy?n rheoli fy mhrosesau i 

ar fy nghyfer i! Mae 
archwiliadau DBS yn gur 
pen gweinyddol enfawr. 

Gobeithio bod y 
gwasanaeth yma?n 

golygu y bydd hynny yn y 
gorffennol ac y byddaf i a 

fy nhîm yn gallu 
canolbwyntio ar y 

meysydd eraill yn yr 
adran.?   

Yr Henoed   

?Rydw i?n poeni am 
fynd yn h?n a gallu 

ymddiried yn y bobl y 
bydd rhaid i mi eu cyflogi 
i fyw bywyd egnïol. Mae?r 
gwasanaeth yma?n help i 

mi gael sicrwydd bod 
pobl addas yn fy 

nghartref i.?  

?Bydd y gwasanaeth 
yma?n arbed ffortiwn i?n 

sefydliad ni yn y pen 
draw! Dim angen mwy o 
archwiliadau troseddol, 
dim gwaith gweinyddol 

llafurus, dim mwy o oedi 
gyda dechrau mewn 

cyflogaeth. Mae?n 
gwneud synnwyr llwyr i?n 

cwmni ni.?  

Y Rheolwr Adnoddau Dynol   

Y Bos
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CBS House
40-42 Robert Street 

Pontypridd 
CF37 3DY 

  5 St John?s Lane
London

EC1M 4BH 

T: 01443 799900

E: info@cbscreening.co.uk

www.cbscreening.co.uk

Diolch i chi am  
ddew is CBS    

 Rydyn ni?n edrych ymlaen at weithio gyda 
chi   


