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Siarter Cydraddoldeb,  
Amrywiaeth a Chynhwysiant

Cyflwyniad Rydym yn gwneud recriwtio yn fwy diogel trwy fod 
yn sefydliad gweladwy, dibynadwy a dylanwadol, gan 
ddarparu gwasanaeth rhagorol o ansawdd i’n holl 
gwsmeriaid a phartneriaid, lle mae ein pobl yn deall 
y cyfraniadau diogelu pwysig y maent yn eu gwneud 
ac yn teimlo’n falch i weithio yma. Cyd-grëwyd 
strategaeth DBS 2020-25 gyda staff a phartneriaid, er 
mwyn sicrhau bod y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd 
yn parhau i ddatblygu a ffynnu, gan ddarparu 
gwasanaethau o’r safon uchaf, ac felly’n gwneud 
cyfraniad go iawn i’r arena ddiogelu genedlaethol. 

Mae cofleidio cydraddoldeb, amrywiaeth a 
chynhwysiant (CAC) yn sylfaenol i gyflawni ein 
strategaeth, ac rydym yn gwybod bod gennym 
ychydig mwy o waith i’w wneud i fod yn Un DBS 
Cynhwysol. Mae gennym gynllun tair blynedd estynedig 
ond realistig i sicrhau bod CAC ar flaen y gad ym 
meddylfryd pawb yn DBS. Rydyn ni am fod yn gyflogwr 
sy’n gallu denu, datblygu, cadw, ac ymgysylltu â thalent 
amrywiol sydd yn gynrychioliadol o’r cymunedau yr 
ydym yn eu gwasanaethu, ac i ddarparu gwasanaeth 
rhagorol i’n holl gwsmeriaid presennol a chwsmeriaid 
newydd, sy’n amrywiol ac sydd ag ystod o wahanol 
anghenion. Rydym am i’n holl staff allu dod â’u ‘hunan 
cyfan’ i’r gwaith. Mae’r siarter hon yn esbonio i’r 
cyhoedd sut y byddwn yn symud o fod yn sefydliad 
sy’n ‘ymwybodol’ o CAC, i un sy’n wirioneddol gofleidio 
CAC. Byddwn yn gwella dealltwriaeth, cynrychiolaeth, 
cynhwysiant, ymatebolrwydd, a mynediad ar draws 
ein sefydliad i wneud gwahaniaeth gwirioneddol i’n 
cwsmeriaid a’n staff.

Cyflwyniad gan y Cadeirydd a’r Prif Swyddog  
Gweithredol 

Mae’r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) 
yn bodoli i helpu i amddiffyn y cyhoedd. Rydym 
yn gwneud hyn trwy helpu cyflogwyr i wneud 
penderfyniadau recriwtio mwy diogel a thrwy 
wahardd unigolion sy’n peri risg i grwpiau agored i 
niwed weithio a gwirfoddoli mewn rhai rolau.

Dr Gillian Fairfield, 
Cadeirydd

Mr Eric Robinson,
Prif Swyddog Gweithredol
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Amrywiaeth a Chynhwysiant

Ein 
Gwerthoedd 
DBS

Rydym yn Gweithio Gyda’n Gilydd 

Rydym yn cydweithredu, rydym yn mynd ati i wrando, 
dysgu a rhannu gwybodaeth gyda’n cydweithwyr 
ledled DBS a gyda’n partneriaid allanol. Rydym yn 
parchu ac yn gwerthfawrogi pawb, ac rydym yn 
cydnabod ac yn gwerthfawrogi ein hymdrechion ein 
gilydd. Rydym yn dryloyw, rydym yn cyfathrebu’n 
amlwg, yn agored, a chyda thryloywder yn ein holl 
ryngweithiadau yn y gwaith.

Rydym yn Gweithredu â Chywirdeb

Rydym yn atebol, rydym yn cymryd cyfrifoldeb am ein 
gweithredoedd a’n penderfyniadau, ac yn dilyn trwodd 
ar ein haddewidion. Rydym yn sicrhau ein bod yn trin 
pob un o’n cydweithwyr yn deg. Rydym yn ymddwyn 
â phroffesiynoldeb, gan geisio gwneud y peth iawn. 
Rydym yn canolbwyntio ar y cwsmer ac rydym yn rhoi 
anghenion ein cwsmeriaid yn gyntaf ym mhob un o’n 
gweithredoedd yn y gwaith, gan sicrhau ein bod yn 
darparu’r gwasanaeth gorau posib ar eu cyfer. 

Rydym yn Dilyn Rhagoriaeth  

Rydym yn herio ein hunain i fod yn greadigol ac 
yn archwilio ffyrdd newydd o weithio fel y gallwn 
ddarparu’r gwasanaeth gorau posibl i’n cwsmeriaid. 
Rydym bob amser yn ceisio cynhyrchu ein gwaith o’r 
ansawdd gorau, yn gyson ac yn gywir.
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Ein Pobl 

• Byddwn yn sefydliad cynhwysol lle mae staff yn 
ymgysylltu ac yn teimlo eu bod yn cael eu trin yn deg, 
gyda mynegai uchel ar gyfer ymgysylltu â chyflogeion

• Byddwn yn sicrhau bod ein staff yn deall pam mae 
CAC yn bwysig wrth Wneud Recriwtio yn Ddiogelach

• Byddwn yn dod yn fwy cynrychioliadol o’n 
cymunedau a defnyddio’r amrywiaeth profiad a 
meddwl hwn i gyflawni ein hamcanion strategol

• Fe’n gwelir fel sefydliad enghreifftiol, lle mae talent o 
gefndiroedd amrywiol yn cael cefnogaeth a llwyddiant 

Ein Cwsmeriaid 

• Byddwn yn rhoi ystyriaethau CAC wrth galon ein holl 
benderfyniadau

• Byddwn yn cael ein hystyried yn sefydliad cefnogol, 
cynhwysol, blaengar sy’n gwrando wrth ddarparu ein 
gwasanaeth 

• Byddwn yn deall anghenion ein cwsmeriaid a 
ffactorau amgylcheddol ehangach

• Byddwn yn gweithio mewn partneriaeth â 
sefydliadau sy’n rhannu ein gwerthoedd i wneud 
gwelliannau i gynhyrchion a gwasanaethau, ac yn 
rhannu arfer da a data

•  Byddwn yn sicrhau bod unrhyw ragfarnau wrth 
ddarparu gwasanaeth yn cael eu nodi, eu deall, ac yn 
cael sylw ar y cyfle cynharaf

• Byddwn yn sicrhau na wahaniaethir yn erbyn 
grwpiau cwsmeriaid yn eu mynediad at a’u 
dealltwriaeth o’n gwasanaethau, ein cynhyrchion a 
phrosesau, neu wrth eu gweithredu

• Byddwn yn sicrhau bod ein gwasanaethau, ein 
cynhyrchion a’n hadeiladau yn hygyrch, gan ddiwallu 
anghenion unigol yn unol â rheoliadau
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Siarter Cydraddoldeb,  
Amrywiaeth a Chynhwysiant

• Byddwn yn sefydliad cynhwysol lle bydd staff yn 
ymgysylltu ac yn teimlo eu bod yn cael eu trin yn deg, 
gyda mynegai uchel ar gyfer ymgysylltu â chyflogeion
Byddwn yn modelu arweinyddiaeth gynhwysol ac 
yn annog sgyrsiau dewr, gan annog staff i ddod â’u 
‘hunan cyfan’ i’r gwaith. Ni fyddwn yn goddef bwlio 
ac aflonyddu o fewn DBS. Bydd uwch arweinwyr yn 
hyrwyddo nodweddion gwarchodedig wrth wneud 
penderfyniadau, a bydd staff a rhwydweithiau staff 
yn helpu i lunio ein dulliau trwy weithgareddau 
ymgysylltu. Byddwn yn adeiladu rhaglen o ddysgu ac 
yn datblygu gweithgareddau o fewn DBS i sicrhau bod 
yr holl staff yn deall pwysigrwydd CAC a thueddiadau 
anymwybodol.

• Byddwn yn sicrhau bod ein staff yn deall pam mae 
CAC yn bwysig wrth Wneud Recriwtio yn Ddiogelach
Bydd disgwyliadau ein staff wrth gefnogi amrywiaeth yn 
ei holl ffurfiau’n glir, a bydd staff yn deall pam bod yn 
bwysig wrth Wneud Recriwtio yn Ddiogelach, gan ein 
galluogi i ddod yn sefydliad dibynadwy.

• Byddwn yn dod yn fwy cynrychioliadol o’n 
cymunedau a defnyddio’r amrywiaeth profiad a 
meddwl hwn i gyflawni ein hamcanion strategol
Byddwn yn gwella ein hamrywiaeth ar draws y 
sefydliad trwy gynllunio gweithlu ac olyniaeth yn 
effeithiol, a gwella amrywiaeth meddwl ac amrywiaeth 
mewn nodweddion gwarchodedig o fewn y sefydliad.

• Fe’n gwelir fel sefydliad enghreifftiol, lle mae 
talent o gefndiroedd amrywiol yn cael cefnogaeth a 
llwyddiant
Byddwn yn gwella ein dulliau o recriwtio a dethol, cadw 
talent, dyrchafu, a mynediad teg at gyfleoedd i gefnogi 
hyn. Byddwn yn cyhoeddi data ar ein hymrwymiadau i 
amrywiaeth yn allanol.

“Byddwn 
yn modelu 
arweinyddiaeth 
gynhwysol ac yn 
annog sgyrsiau 
dewr, gan annog 
staff i ddod â’u 
‘hunan cyfan’ i’r 
gwaith.”
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• Byddwn yn gweithio mewn partneriaeth â 
sefydliadau sy’n rhannu ein gwerthoedd i wneud 
gwelliannau i gynhyrchion a gwasanaethau, ac yn 
rhannu arfer da a data
Byddwn yn gosod disgwyliadau clir o’r sefydliadau yr 
ydym yn gweithio gyda nhw i sicrhau eu bod yn cefnogi 
ein nodau CAC. Byddwn yn gweithio gyda phartneriaid 
i ddatblygu rhwydweithiau cefnogol lle gallwn geisio 
arfer da a phrofi syniadau cyn i ni eu gweithredu. 
Byddwn yn gwneud defnydd da o fewnwelediad i 
ddeall lle mae angen newid a pha ymyriadau fydd yn 
gweithio.

• Byddwn yn sicrhau bod ein gwasanaethau, ein 
cynhyrchion a’n hadeiladau yn hygyrch i bawb, gan 
ddiwallu anghenion unigol yn unol â rheoliadau  
Byddwn yn sicrhau, o leiaf, ein bod yn cydymffurfio 
â Dyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus a 
Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff y Sector Cyhoeddus, gan 
sicrhau ein bod ein gwasanaethau yn hygyrch i bawb. 

• Byddwn yn deall anghenion ein cwsmeriaid a 
ffactorau amgylcheddol ehangach 
Bydd staff o fewn DBS yn deall cymhlethdodau’r 
cymunedau amrywiol rydym yn eu gwasanaethu. 
Trwy ddatblygu ymwybyddiaeth gyfoethocach o 
rwystrau a chyfleoedd trwy wrando ar brofiadau byw 
a rhannu straeon, bydd ein rhyngweithiadau â grwpiau 
cwsmeriaid amrywiol yn cael eu gwella a byddwn yn 
darparu gwell gwasanaeth. 

• Byddwn yn cael ein hystyried yn sefydliad cefnogol, 
cynhwysol blaengar sy’n gwrando wrth gyflenwi ein 
gwasanaeth 
Byddwn yn ceisio adborth ar ein gwasanaethau, gan 
greu sgwrs ddwy ffordd gyda’n cwsmeriaid.

• Byddwn yn sicrhau bod unrhyw ragfarnau wrth 
ddarparu gwasanaeth yn cael eu nodi, eu deall, ac yn 
cael sylw ar y cyfle cynharaf
Byddwn yn defnyddio asesiadau effaith a data 
cydraddoldeb fel offer hanfodol wrth wneud 
penderfyniadau i ddeall unrhyw effaith debygol o 
newidiadau yr ydym yn eu cynnig. Byddwn yn sicrhau 
ein bod yn cyfathrebu ein canllawiau yn glir i’r holl 
gynulleidfaoedd a cheisio adborth ar effaith unrhyw 
newidiadau a wnawn. 

• Byddwn yn rhoi ystyriaethau CAC wrth galon ein 
holl benderfyniadau
Bydd anghenion amrywiol ein cwsmeriaid yn cael 
eu hystyried ym mhopeth a wnawn - ein systemau 
a’n prosesau, ein polisïau, a’n llywodraethu - gan 
ein helpu i gael gwared ar unrhyw anghymesuredd a 
gwahaniaethu yn yr holl agweddau ar ein gwaith. 

• Byddwn yn sicrhau na wahaniaethir yn erbyn 
grwpiau cwsmeriaid yn eu mynediad at a’u 
dealltwriaeth o’n gwasanaethau, ein cynhyrchion a 
phrosesau, neu wrth eu gweithredu
Byddwn yn ceisio gwella mynediad i bob grŵp, gan 
gynnwys y rhai sy’n anodd eu cyrraedd, ar bob cam 
o’r gwasanaeth cyflenwi. Byddwn yn gweithio gyda 
chwsmeriaid i ddeall sut y gallwn eu helpu i gael 
mynediad gwell i’n gwasanaethau. 



Dysgwch ragor am DBS 

Ewch i’n gwefan yn: www.gov.uk/dbs

Dewch o hyd i ni ar ein llwyfannau cyfryngau  
cymdeithasol amrywiol:

Twitter: @DBSgovuk
Facebook: @DBSgovuk
LinkedIn: Disclosure and Barring Service (DBS)
YouTube: Disclosure and Barring Service

Cysylltwch â ni:

Liverpool 
PO BOX 165, L3 1QY


