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Darparwr  Gwasanaet h: 
Drwy b? er cydweithio, mae Vibrant Nation Ltd (?rydym?, ?ni? ac ?ein?) wedi llunio cytundeb gyda Complete Background 
Screening Limited (?CBS?) a fydd yn darparu gwasanaethau archwilio?r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (?GDG?) i Vibrant 
Nation ac i sefydliadau eraill sy?n dymuno prynu gwasanaethau o?r fath drwyddom ni. Mae CBS wedi?i gofrestru fel Corff 
Ymbarél gyda GDG ac, o?r herwydd, mae ganddo awdurdod i gynnal gwasanaethau archwilio?r GDG.  

 Gwasanaet h Cynhwysfawr  y GDG:   
Mae?r system ar-lein, sydd wedi cael ei datblygu gan CBS ac sy?n eiddo iddo, wedi cael ei phrofi a?i chymeradwyo 
gan y Weinyddiaeth Gyfiawnder a?r Swyddfa Gartref, gan roi mynediad uniongyrchol i chi i?r GDG. Nid oes cyfleuster 

drwy gyfrwng ein gwasanaeth i brosesu archwiliadau papur.    

 
 Bydd y syst em  yn galluogi i  chi wneud y 
canlynol:  

  - Creu ceisiadau newydd ac anfon 
cyfarwyddiadau e-bost at ymgeisydd i lenwi?r 
ffurflen  

- Cadw cofnod o?r holl geisiadau  

- Derbyn canlyniadau electronig  

- Darparu llwybr archwilio llawn a chofnodi 
sylwadau am bob cais  

- Gweld a yw gwybodaeth droseddol yn cael ei 
datgelu  

- Monitro?r datgelu drwy ein Gwasanaeth 
Diweddaru (gweler isod)  

- Rheoli pob cais drwy gyfrwng y broses gyfan.  

Mant eision ychwanegol:  

  

- Gwasanaeth llinell gymorth ar gael 
9.00am-5.00pm (Llun-Gwener)  

- Safoni a darparu rheolaeth ar y broses GDG 
a?i dangos yn glir  

- Lleihau ôl troed carbon  

- Penderfyniadau recriwtio cyflymach, lleihau?r 

risg o golli?r ymgeiswyr gorau.  
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 Cwest iynau Cyf f redin: 

 Sut  m ae dechrau arni?  

  

I ddechrau arni gyda?n system, mae?n rhaid i chi 
lenwi?r ffurflen cyn cofrestru ar ein gwefan. 
Wedyn, os cewch chi eich derbyn ar ein rhaglen, 
byddwch yn derbyn pecyn croeso. Mae?r pecyn 
hwn yn cynnwys ein cytundeb gwasanaeth 
safonol a hefyd ffurflen awdurdod i chi ddweud 
wrthym ni pwy sy?n cael mynediad gweinyddu i?r 
system ar eich rhan. O fewn 5 diwrnod gwaith i 
gyflwyno?r wybodaeth sydd ei hangen, dylech 
dderbyn enw defnyddiwr a chyfrinair ar gyfer y 
system. Ar ôl derbyn y manylion hyn, byddwch 
yn weithredol ac yn barod i ddechrau ar y broses 
wirio.  

  

Sut  m ae cael help os ydw  i?n cael anawst erau 
gyda?r  syst em ? 

  

Mae gwasanaeth llinell gymorth ar gael i holl 
ddefnyddwyr y system (yn y Gymraeg ac yn 
Saesneg) rhwng 9.00am a 5.00pm, o ddydd Llun i 
ddydd Gwener (ac eithrio Gwyliau Banc.  

Hefyd, mae?r system wedi cael ei chynllunio gan 
CBS fel nad ydych chi?n gallu symud ymlaen i?r 
sgrin nesaf os nad yw cwestiwn wedi cael ei ateb 
neu os oes gwybodaeth allweddol, fel rhif 
trwydded yrru, wedi?i nodi?n anghywir. Felly, mae 
CBS wedi ceisio lleihau?r cyfleoedd am 
gamgymeriadau?n codi pan mae defnyddwyr yn 
cwblhau?r broses ymgeisio.  

Anfonwch e-bost i admin@vibrantnation.co.uk a 
gallwn drefnu hyn ar eich cyfer chi. Nid oes ffi 
ychwanegol am y rhan yma o?r gwasanaeth.  

  

Ydw i?n gallu rhedeg adroddiad i ddadansoddi 
dat a?r  defnyddwyr  e.e. faint  o archw il iadau 
sydd wedi cael eu prosesu ar  ferched 24-44 
oed? 

  

Ydych, unwaith eto, anfonwch eich cais ar e-bost 
i admin@wsa.wales a gallwn wneud hyn i chi. Ar 
hyn o bryd, nid oes ffi ychwanegol am y rhan 
yma o?r gwasanaeth.  

  

A fydd y gwasanaet h ar  gael yn y Gym raeg?  

  

Bydd. Mae gwasanaeth y llinell gymorth ar gael 
yn y Gymraeg ac mae disgwyl y bydd y 
gwasanaeth gwirio ar-lein ar gael yn ddwyieithog 
o fis Ionawr 2017 ymlaen.  
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Cwest iynau Cyf f redin: 

 A fydd hyf forddiant  yn cael ei gynnig ar  
gyfer  y syst em  newydd?  

  

Mae nodiadau a fideo cyfarwyddyd, ar ffurf 
cyfarwyddyd sgrin fesul sgrin ar gyfer y 
defnydd o?r gwasanaeth, yn cael eu darparu 
fel rhan o?ch pecyn croeso. Hefyd mae 
gwasanaeth y llinell gymorth ar gael ar gyfer 
cefnogaeth. O dro i dro byddwn yn cynnal 
rhaglenni ystafell ddosbarth, yn seiliedig ar 
alw. Bydd ffi am y gwasanaeth yma. Os oes 
arnoch angen hyfforddiant o?r natur yma, 
cofiwch gysylltu er mwyn i ni allu trafod eich 
gofynion - 02920 334995.  

  

Faint  fydd y gwasanaet h yn ei gost io?  

  

Mae rhestr gynhwysfawr o wasanaethau a 
ffioedd cysylltiedig ar gael ar ein gwefan 
https://www.vibrantnation.co.uk/

copy-of-our-services. Mae?r ffi weinyddu ar 
gyfer Archwiliad Manwl yn dechrau o £4.50 
ac eithrio TAW.  

  

Sylwer bod grant wedi?i sicrhau gan 
Chwaraeon Cymru i dalu?r ffi weinyddu ar 
gyfer archwiliadau?r holl gyrff rheoli 
chwaraeon cenedlaethol tan 31 Mawrth 
2017 yn unig. Ar ôl y dyddiad yma, bydd y 
ffioedd safonol yn berthnasol i?r sefydliadau 
hyn. Nid yw?r grant yma?n talu cost y 

gwasanaeth diweddaru (sy?n cael ei 
ddisgrifio?n fanylach isod). Os ydych yn 
dymuno cofrestru eich sefydliad i 
ddefnyddio?r gwasanaeth diweddaru, bydd y 
ffioedd safonol y manylir arnynt yn ein 
cytundeb gwasanaeth safonol yn berthnasol, 
gan ddod i rym ar unwaith.  

  

A fydd fy sefydliad yn gallu dod yn aelod 
o?r  WSA er  m wyn elwa o?r  gost yngiad?  

  

Mae unrhyw sefydliad sydd â diddordeb 
mewn chwaraeon neu hamdden 
gorfforol/ iechyd o unrhyw fath yn gymwys i 
wneud cais am aelodaeth. Cliciwch yma i 
gael gwybod mwy 
http://wsa.wales/membership/. 

Bet h yw ?r  broses dalu?  

  

Bydd yn ofynnol i bob defnyddiwr/sefydliad sy?n 
dymuno defnyddio?r gwasanaeth lofnodi ein 
cytundeb gwasanaeth safonol, a fydd yn 
cynnwys telerau credyd. Bydd unrhyw gr? p sydd 
â chyfansoddiad ffurfiol ac sydd angen 
gwasanaeth gwirio, dim ots pa mor fawr neu 
fach yw?r sefydliad, yn cael gwneud cais am 
ddefnyddio?r gwasanaeth. Mae?r WSA yn cadw?r 
hawl, ar sail ei disgresiwn, i ofyn am flaendal gan 
y defnyddwyr.  
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Cwest iynau Cyf f redin:

  

A fydd sefydliadau nad ydynt  yn aelodau o?r  
WSA yn cael defnyddio?r  gwasanaet h?  

  

Byddant, bydd y gwasanaeth yn agored i 
sefydliadau nad ydynt yn aelodau o?r WSA. Y ffi 
weinyddol i sefydliadau dielw o bob rhan o?r 
Trydydd Sector fydd £5.50 ac eithrio TAW a?n 
cyfradd fasnachol yw £10.00 ac eithrio TAW. 

  

Bet h yw ?r  gwasanaet h diweddaru a sut  m ae?n 
gweit h io?  

  

Mae gwasanaeth diweddaru?r Gwasanaeth 
Datgelu a Gwahardd wedi cael ei greu er mwyn 
galluogi i archwiliad gan y Gwasanaeth Datgelu a 
Gwahardd fod yn symudol. Felly, nid oes raid i 
unigolyn gael archwiliad ar wahân ar gyfer pob 
swydd mae?n ei wneud. Ar ben hynny, bydd yn 
galluogi i sefydliadau sy?n gweithio gyda?r 
unigolyn wirio am ddiweddariadau i?w gofnodion 
gyda?r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd yn 
amlach. Er hynny, er mwyn cofrestru ar gyfer 
gwasanaeth diweddaru?r Gwasanaeth Datgelu a 
Gwahardd, dim ond 19 diwrnod o ddyddiad 
cyhoeddi tystysgrif sydd gan unigolyn i gofrestru 
ar gyfer y gwasanaeth hwn. Gan fod y cyfnod 
yma?n gyfyng iawn, a chan fod rhaid dibynnu?n 
llwyr ar yr unigolyn i ddelio â?r broses yma, nid 
ydym yn credu bod y system yn gweithio cystal 
ag y gallai.  

  

Mae CBS wedi gweithio ar ddatrysiad i geisio rhoi 
sylw i?r her hon. Ar ôl cofrestru ar gyfer 
gwasanaeth, bydd gan eich sefydliad gyfleuster i 
ofyn am ganiatâd yr ymgeisydd i (i) cael ei roi?n 
rhan o?r gwasanaeth diweddaru wrth wneud y 
cais gwreiddiol a (ii) cael archwiliadau pellach 
bob blwyddyn nes eich bod yn gofyn am dynnu 
enw?r ymgeisydd. Mae?r Gwasanaeth Datgelu a 
Gwahardd yn darparu?r gwasanaeth diweddaru 
hwn am ddim i wirfoddolwyr (yn unol ag 
archwiliad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd) 
ac mae?n gofyn am £13.00 ar gyfer darparu?r 
gwasanaeth diweddaru mewn perthynas â 
gweithwyr cyflogedig. Ein ffi weinyddu flynyddol 
ni ar gyfer ein fersiwn ar-lein o?r gwasanaeth hwn 
(a godir yn ychwanegol at ffi?r Gwasanaeth 
Datgelu a Gwahardd) yw £3.00 ac eithrio TAW i 
aelodau?r WSA a £3.50 ac eithrio TAW i eraill. 
Mae canllaw cynhwysfawr i?n ffioedd a?n 
prisiau ar gael ar ein gwefan

https://www.vibrantnation.co.uk/  

Mae rhagor o wybodaeth am y gwasanaeth 
diweddaru ar gael ar wefan y Gwasanaeth 
Datgelu a Gwahardd 
https://www.gov.uk/government/

publications/

dbs-update-service-applicant-guide

  Rhagor  o gwest iynau? 

 Os oes gennych chi ragor o gwestiynau, 
cofiwch gysylltu â?n swyddfa ni dros y ffôn: 
02920 334995 neu ar e-bost: 
admin@vibrantnation.co.uk.  

https://www.vibrantnation.co.uk/
https://www.gov.uk/government/publications/dbs-update-service-applicant-guide
https://www.gov.uk/government/publications/dbs-update-service-applicant-guide
https://www.gov.uk/government/publications/dbs-update-service-applicant-guide
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