Dogfennau Gwiriad Adnabod y DBS
Y Dogfennau y mae’n rhaid i’r ymgeisydd eu darparu
Rhaid i’r person sy’n cael gwiriad DBS (yr ymgeisydd) roi dogfennau gwreiddiol i’w cyflogwr (dim
copïau) i brofi eu hunaniaeth. Bydd y dogfennau gofynnol yn dibynnu ar drywydd Llwybr y cais. Rhaid
i’r ymgeisydd geisio darparu dogfennau o Lwybr 1 yn gyntaf.
Llwybr 1
Rhaid i’r ymgeisydd fod yn gallu dangos:
· Un ddogfen o Grŵp 1 isod
· 2 ddogfen bellach o un ai Grŵp 1, neu Grŵp 2a neu 2b, isod
Rhaid i o leiaf un o’r dogfennau ddangos cyfeiriad cyfredol yr ymgeisydd.
Llwybr 2
Os nad oes gan yr ymgeisydd unrhyw un o ddogfennau Grŵp 1, yna rhaid iddo fod yn gallu dangos:
· Un ddogfen o Grŵp 2a
· 2 ddogfen bellach o un ai Grŵp 2a neu 2b
Rhaid i o leiaf un o’r dogfennau ddangos cyfeiriad cyfredol yr ymgeisydd. Yna rhaid i’r sefydliad sy’n
cynnal y gwiriad ID hefyd ddefnyddio gwasanaeth dilysu ID allanol i wirio’r cais.
Llwybr 3
Gellir defnyddio Llwybr 3 ddim ond os yw’n amhosibl prosesu’r cais drwy Lwybrau 1 neu 2.
Ar gyfer Llwybr 3, rhaid i’r ymgeisydd fod yn gallu dangos:
· Tystysgrif geni a gyflwynwyd ar ôl yr enedigaeth (DU ac Ynysoedd y Sianel)
· Un ddogfen o Grŵp 2a
· 3 dogfen bellach o Grŵp 2a neu 2b
Rhaid i o leiaf un o’r dogfennau hyn ddangos cyfeiriad cyfredol yr ymgeisydd. Os na all yr ymgeisydd
ddarparu’r dogfennau hyn mae’n bosibl y bydd angen cymryd olion bysedd yr ymgeisydd.
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Grŵp 2a: Dogfennau a ymddiriedir gan y llywodraeth
Dogfen

Nodiadau

Cerdyn ffoto trwydded yrru gyfredol (llawn neu dros
dro)

Pob gwlad y tu allan i’r UE (ac eithrio Ynys Manaw ac
Ynysoedd y Sianel)

Dogfen

Nodiadau

Cerdyn ffoto trwydded yrru gyfredol (llawn neu dros
dro) – fersiwn bapur (os yw’r dyddiad cyflwyno cyn
1998)

DU, Ynys Manaw, Ynysoedd y Sianel a’r UE

Tystysgrif geni – cyflwynwyd ar enedigaeth

DU, Ynys Manaw ac Ynysoedd y Sianel

Tystysgrif Priodas / partneriaeth sifil

DU ac Ynysoedd y Sianel

Cerdyn ID Lluoedd Arfog EM

DU

Trwydded Ddrylliau

DU, Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw

Grŵp 2b: Dogfennau ariannol a hanes cymdeithasol
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