
Cais i Gymeradwyo Grŵp o Blant 
 

Tud 1 o 2 

Deddf Plant a Phobl Ifanc 1963 
Rheoliadau Plant (Perfformiadau a Gweithgareddau) 

(Cymru) 2015 
 

Ffurflen gais i Gymeradwyo Grŵp o Blant 
fel eithriad i ofynion trwyddedu i berfformiad(au) i’w gynnal yn 

ffiniau  
CYNGOR BWRDEISTREF SIROL PEN-Y-BONT AR OGWR 

 
Deddf Plant a Phobl Ifanc 1963 a37(3)(b) 

 

Adran 1 – Manylion y Sefydliad 
 

Enw’r Sefydliad  

Cyfeiriad Cofrestredig y 
Sefydliad 
Gyda chod post 
 

 

Rhifau ffôn     

Cyfeiriad E-bost   

 

Enw’r Ymgeisydd*  

Swydd yn y Sefydliad:  

Cyfeiriad os yn wahanol 
Gyda chod post 
 

 
 
 
 

Rhifau ffôn     

Cyfeiriad E-bost   

 
*  Rhaid i’r ymgeisydd allu sicrhau diogelwch y plant sydd yn y perfformiad(au) a 
chael yr awdurdod i gytuno, ar ran y sefydliad, i unrhyw delerau ac amodau a 
gyflwynir gan yr awdurdod lleol. 
 



Cais i Gymeradwyo Grŵp o Blant 

Anfonwch y ffurflen gais a’r contract wedi’i lofnodi i: Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont at 
Ogwr, Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont at Ogwr, CF31 4WB neu e-bostiwch: 
pupilservices@bridgend.gov.uk 
Tud 2 o 5 

Adran 2 – Manylion y perfformiad  
Os yw'r perfformiad(au) eisoes wedi’i drefnu cwblhewch Ran A. Os ydych wedi 
gwneud cais am gymeradwyaeth tymor penodol a heb drefnu’r perfformiadau, 
cwblhewch Ran B. Peidiwch â chwblhau’r ddwy Ran. 
 
Rhan A 
 

Teitl y Perfformiad  

Cyfeiriad y lleoliad 
gyda’r cod post 

 

Dyddiad(au) perfformiad(au)  

Amser(oedd) perfformiad(au)  

Disgrifiad o’r perfformiad(au) sydd angen 
ei gymeradwyo/cymeradwyo. 
Rhowch ddisgrifiad cyflawn o’r hyn y 
bydd yn rhaid i’r plant ei wneud. 

 
 

Parhau i Adran 3 
 
Rhan B 
 

Disgrifiwch y perfformiad(au) y mae’ch 
sefydliad yn gobeithio ei lwyfannu/eu 
llwyfannu os rhoddir cymeradwyaeth 
Gallai fod yn ddisgrifiad cyffredinol ond, 
lle y bo’n bosibl, rhowch ddisgrifiad 
cyflawn 

 

Ym mha le y mae’r rhain yn debygol o 
gael eu cynnal? 
E.e. neuaddau cymunedol, theatrau 
proffesiynol, canolfannau siopa 

 

Pwy fydd yn gyfrifol am drefnu a 
goruchwylio perfformiadau unigol? 
Gall hyn fod yn swydd yn y sefydliad, yn 
arweinydd lleol neu’n swyddog. 

 

Pa drefniadau sydd gennych i sicrhau 
bod: 
a) yr ymgeisydd yn cael gwybod am bob 
perfformiad a drefnir gan y sefydliad; a 
b) bod trefnydd/wyr pob perfformiad yn 
cael gwybod am amodau’r 
gymeradwyaeth hon a’r gofynion 
cyfreithiol perthnasol? 
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Cais i Gymeradwyo Grŵp o Blant 
 

Tudalen 3 o 4 

Adran 3 – Trefniadau diogelu 
 

Enw’r Person sy’n gyfrifol am 
Ddiogelu ac Amddiffyn Plant  

 

Swydd yn y Sefydliad  

Cyfeiriad  
gyda’r cod post 
 

 
 
 
 

Rhifau ffôn     

Cyfeiriad E-bost   

 

Sut ydych chi’n sicrhau bod eich polisi 
amddiffyn plant yn cael ei ddilyn ym 
mhob rhan o’r sefydliad?   

 

Pa hyfforddiant diogelu ydych chi’n ei roi 
yn eich sefydliad i bobl sy’n dod i 
gysylltiad â phlant? 

 

Pa drefniadau sydd gennych i oruchwylio 
plant mewn ymarferion a 
pherfformiadau? 

 

Pryd oedd y tro diwethaf i’ch polisi 
amddiffyn plant gael ei adolygu a chan 
bwy? Atodwch gopi o’r polisi gyda’r cais 
hwn. 

 

 
 

Adran 4 – Ceisiadau eraill 
 

A wnaed ceisiadau BOPA i awdurdodau 
lleol eraill? 
Os felly, pa awdurdodau ac ar ba 
ddyddiadau? 

 

Ydy’ch sefydliad erioed wedi cael BOPA 
wedi’i wrthod? 
Os felly, pa awdurdodau wrthododd y 
cais/ceisiadau a pham? 

 

Ydy’ch sefydliad erioed wedi gwneud 
cais am drwydded i blentyn gymryd rhan 
mewn perfformiadau neu 
weithgareddau? 
Os felly, pa awdurdodau ac ar ba 
ddyddiadau? 

 

Ydy’ch sefydliad erioed wedi cael cais 
am drwydded wedi’i wrthod? 
Os felly, pa awdurdodau wrthododd y 
cais/ceisiadau a pham? 

 



Cais i Gymeradwyo Grŵp o Blant 

Anfonwch y ffurflen gais a’r contract wedi’i lofnodi i: Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont at 
Ogwr, Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont at Ogwr, CF31 4WB neu e-bostiwch: 
pupilservices@bridgend.gov.uk 
Tud 2 o 5 

 
 

Datgan cydymffurfiaeth â Rheoliadau Plant (Perfformiadau a 
Gweithgareddau) (Cymru) 2015  
 
1. Rwy’n cadarnhau na chaiff taliad am gymryd rhan yn y perfformiad(au), ar wahân i 

dreuliau, ei wneud i unrhyw bobl ifanc neu i unrhyw un ar eu rhan fel rhiant/gofalwr. 
2. Rwy’n cadarnhau bod y polisi amddiffyn plant y sefydliad yn atodedig. 
3. Rwy’n cadarnhau bod rhieni/gofalwyr y bobl ifanc wedi cadarnhau eu bod yn ffit ac iach 

ac na fydd eu hiechyd yn dioddef drwy gymryd rhan yn y perfformiad(au). 
4. Rwy’n cadarnhau bod y Sefydliad yn cytuno i’r telerau a nodir yn y “Contract Cytundeb” 

a’r “Canllawiau” a atodir. 
5. Rwy’n cadarnhau nad oes yn rhaid i unrhyw blentyn o oedran ysgol gorfodol fod yn 

absennol o’r ysgol i fod yn rhan o’r cynhyrchiad. 
 
 

Llofnod yr Ymgeisydd: ______________________________________           

Dyddiad:     _________________________ 

Printiwch Enw:   ____________________________________  

 

 
 

mailto:pupilservices@bridgend.gov.uk

