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Deddf Plant a Phobl Ifanc 1963 
Rheoliadau Plant (Perfformiadau a Gweithgareddau) (Cymru) 2015 
Ffurflen Gais (Cymru) am Gymeradwyaeth Dorfol fel eithriad o ofynion 

trwyddedu ar gyfer cynnal perfformiadau o fewn ffiniau Cyngor Sir 
Ddinbych  

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

 

 

Adran 1 – Manylion y Sefydliad 
 

Enw’r Sefydliad   
 

Cyfeiriad Cofrestredig y sefydliad 

gan gynnwys cod post  
 

 
 
 
 

Rhif(au) Ffôn  
 

Cyfeiriad e-bost  
 

  

Enw’r Ymgeisydd*   
 

Swydd o fewn y Sefydliad  
 
 

Cyfeiriad (os yn wahanol) 

gan gynnwys cod post  

 

 
 
 
 

Rhif(au) Ffôn  
 

Cyfeiriad e-bost  
 

 

*Noder: Rhaid i’r ymgeisydd allu sicrhau amddiffyn a diogelu’r plant sy’n 

ymwneud â’r perfformid(au) a bod â’r awdurdod i gytuno, ar ran y sefydliad, i 

unrhyw delerau ac amodau a osodir gan yr awdurdod lleol. 
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Adran 2 – Manylion y Perfformiad 
Os yw eich perfformiad(au) eisoes wedi eu trefnu cwblhewch Ran A. Os ydych 

wedi ymgeisio am gymeradwyaeth cyfnod penodol a heb defnu’r 

perfformiadau, cwblhewch Ran B. Peidiwch â chwblhau’r ddau Ran. 

 

Rhan A 

Teitl y Perfformiad  

Cyferiad y Lleoliad 

gan gynnwys cod post  

 

 

Dyddiad(au) y perfformiad(au)   

Amser(au) y perfformiad(au)  

Disgrifiad o’r perfformiad(au) y mae 

angen y gymeradwyaeth ar ei gyfer/eu 

cyfer. 

Rhowch ddisgrifiad mor llawn ag y 

gallwch am beth fydd angen i’r plant ei 

wneud mewn gwirionedd. 

 

Ewch ymlaen i Adran 3 
 
Rhan B 

 

Disgrifiwch y perfformiad(au) mae’ch 

sefydliad yn bwriadu ei gynhyrchu/eu 

cynhyrchu os cânt gymeradwyaeth. Gall 

hwn fod yn fras, ond rhowch gymaint o 

fanylion â phosib. 

 

Ble mae’r rhain yn debygol o gael eu 

cynnal? 

Er enghraillt, neuaddau cymunedol, 

theatrau proffesiynol, canolfannau 

siopa. 

 

Pa unigolyn/unigolion fydd yn gyfrifol am 

drefnu ac arolygu perfformiadu unigol? 

Gallai hyn fod yn swydd o fewn y 

sefydliad, yn arweinydd lleol neu’n 

swyddog 

 

Pa drefniadau sydd gennych mewn lle 

er mwyn sicrhau: 

a) bod yr ymgeisydd yn cael gwybod 

am yr holl berfformiadau sy’n cael eu 

trefnu gan y sefydliad; ac 

b) bod trefnydd/trefnwyr pob 

perfformiad yn ymwybodol o amodau’r 

gymeradwyaeth ac am y gofynion 

cyfreithiol sy’n eu lle? 
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Adran 3 – Trefniadau Diogelu 
 
Enw’r Unigolyn sy’n gyfrifol am Amddiffyn 

a Diogelu Plant 

 
 

Swydd o fewn y Sefydliad 
 

 

Cyfeiriad  

gan gynnwys cod post  
 

 
 
 
 

Rhif(au) Ffôn  
 

Cyfeiriad e-bost  
 

  

Sut ydych chi’n sicrhau bod eich polisi 

amddiffyn plant yn cael ei ddilyn o fewn 

eich sefydliad? 

 
 
 

Pa hyfforddiant amddiffyn ydych chi’n ei  

ddarparu i’r rheiny o fewn eich sefydliad  

sy’n dod i gysylltiad â phlant? 

 
 
 
 

Pa defniadau sydd gennych yn eu lle ar  

gyfer goruchwylio plant yn ystod  

ymarferion a pherfformiadau? 

 
 

Pryd adolywyd eich polisi amddiffyn  

plant ddiwethaf, a phwy wnaeth hynny?  

Atodwch gopi ‘r polisi i’r cais hwn. 

 
 

 

Adran 4 – Ceisiadau Eraill 
A oes ceisiadau Cymeradwyaeth Dorfol  

wedi eu gwneud i awdurdodau lleol 

eraill? Os oes, pa awdurdodau a pha  

ddyddiadau. 

 
 
 

A wrthodwyd rhoi Cymeradwyaeth  

Dorfol i’ch sefydliad erioed? Os do, pa  

awdurdod wrthododd y cais/ceisiadau  

a pham? 

 
 
 
 

Yw eich sefydliad erioed wedi gwneud  

cais am drwydded i blentyn gymryd  

rhan mewn perfformiadau neu  

weithgareddau? Os ydy, pa  

awdurdodau a pha ddyddiadau? 

 
 

A wrthodwyd cais am drwydded i’ch  

sefydliad erioed? Os do, pa awdurdod  

wrthododd y cais/ceisiadau a pham? 
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Datganiad o gydymffurfiad gyda Rheoliadau Plant (Perfformiadau a  

Gweithgareddau) (Cymru) 2015 
 

1. Rwy’n cadarnhau na fydd unrhyw daliadau, heblaw am dreuliau, yn 

cael eu gwneud i unrhyw berson ifanc nac unrhyw un ar eu rhan megis 

rhiant/gofalwr am gymryd rhan yn y perfformiad(au). 

2. Rwy’n cadarnhau fy mod wedi atodi polisi amddiffyn plant y sefydliad. 

3. Rwy’n cadarnhau bod rhieni/gofalwyr y bobl ifanc wedi cadarnhau eu 

bod yn ffit 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 fel y’i gosodir yn y 

“Contract Cytundeb” a’r “Canllaw” sydd wedi eu hatodi. 

5. Rwy’n cadarnhau na fydd unrhyw blentyn o oedran ysgol gorfodol 

angen unrhyw absenoldeb o’r ysgol i gymryd rhan yn y cynhyrchiad. 

 

 

 

Llofnod yr Ymgeisydd: _________________________________________ 

 

Dyddiad: _____________________________________________________ 

 

Enw mewn print bras: __________________________________________ 

 

 

 
 

 


