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Annwyl Louise Kelly,  
 
Diolch yn fawr am eich cais i adnewyddu Cymeradwyaeth Corff o Bersonau a gyhoeddwyd 
o dan adran 37(3) o Ddeddf Plant a Phobl Ifanc 1963 ar gyfer Girlguiding Cymru. 
 
Mae'n bleser gennyf gadarnhau bod y Gymeradwyaeth Corff o Bersonau ar gyfer 
Girlguiding Cymru, yn unol â'r manylion yn eich cais dyddiedig 21 Mai 2021 yn cael ei roi ar 
gyfer y cyfnod rhwng 14 Mehefin 2021 a 13 Mehefin 2023.   
 
Mae'r Gymeradwyaeth yn berthnasol i: 
 

 Cynyrchiadau Girlguiding Cymru; ‘gang shows’, pantomeimau a chynhyrchiadau 
amatur 
 

Hoffwn fanteisio ar y cyfle hwn i egluro cwmpas yr esemptiad o'r angen i gael trwyddedau 
unigol ar gyfer plant, y mae'r Gymeradwyaeth hon yn ei roi i'ch sefydliad chi.  
 
Rhoddir y Gymeradwyaeth lle na wneir taliad i blentyn neu rywun arall ar ran plentyn (ac 
eithrio mewn perthynas â threuliau). Byddai angen cael trwydded ar gyfer plentyn os yw'n 
cael ei dalu i gymryd rhan mewn unrhyw berfformiad rhwng 14 Mehefin 2021 a 13 Mehefin 
2023.   
 
Caiff y Gymeradwyaeth hon ei rhoi ar gyfer cynyrchiadau Girlguiding Cymru yng Nghymru 
ar sail yr amodau canlynol: 
 

 Bod gofynion yn rhannau 3, 4 a 5 o Reoliadau Plant (Perfformiadau a 
Gweithgareddau) (Cymru) 2015 a chanllawiau cysylltiedig (Cadw Perfformwyr Ifanc 
yn Ddiogel 2015) yn cael eu dilyn; 
 

 Gwirfoddolwr cydnabyddedig Girlguiding Cymru sy'n gyfrifol am drefnu a goruchwylio 
perfformiadau unigol a bydd rheolwr llinell wirfoddol yn sicrhau bod y cynllunio yn 
unol â pholisïau a gweithdrefnau Girlguiding UK ac yn cytuno i'r telerau a nodir yn y 
BOPA. 

 

 Rhaid i’r arweinydd gwirfoddoli diogelu lleol Girlguiding Cymru weithio'n agos gyda'r 
awdurdod lleol perthnasol wrth drefnu unrhyw gynyrchiadau.  Rhaid i leoliad y 
cynhyrchiad a'r trefniadau ar gyfer perfformiadau a gofnodwyd ddilyn cyngor a 
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chanllawiau awdurdodau lleol a chydymffurfio a gofynion rheoliadau Covid 19 
Llywodraeth Cymru a chanllawiau ategol mewn grym ar yr adeg berthnasol; 

 

 Bydd Girlguiding Cymru yn parhau i fod yn gyfrifol am y plant yn eu gofal wrth 
gynhyrchu unrhyw berfformiad, mai cyfrifoldeb Girlguiding Cymru yw diogelu'r plant 
rhag niwed a cham-drin a bod yn gwbl ymwybodol o'r gweithdrefnau diogelu i'w 
cymryd; 

  

 Bydd Girlguiding Cymru yn parhau i roi sylw i Rheoliadau Diogelu Iechyd 
(Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) 2020 (fel y'u diwygiwyd) a chanllawiau 
cysylltiedig gan eu bod yn cael eu hadolygu'n rheolaidd a gellid eu diwygio bob 
ychydig wythnosau. 

 
Mae Cymeradwyaeth yn golygu nad oes angen gwneud cais am drwydded unigol ar gyfer 
pob plentyn. Y sefydliad sy'n cael ei gymeradwyo, nid y plant 
 
Ni ellir trosglwyddo'r Gymeradwyaeth i sefydliad arall neu i blant unigol sy'n cymryd rhan 
mewn perfformiad a drefnir gan rywun arall. Ni ellir rhoi'r Gymeradwyaeth ar gyfer 
gweithgareddau chwaraeon neu fodelu â thâl. Nid yw'r Gymeradwyaeth yn berthnasol i 
berfformiadau a gynhelir gan sefydliadau eraill y gallai'r plant gymryd rhan ynddynt. Byddai 
disgwyl i'r sefydliad sy'n trefnu'r perfformiad dan sylw gael y drwydded berfformio 
angenrheidiol wrth yr awdurdod perthnasol. 
 
Nid yw'r Gymeradwyaeth yn 'drwydded grŵp' nac yn eithriad o dan y rheol 4 diwrnod. Nid 
yw'n awdurdodi absenoldeb o'r ysgol ar gyfer unrhyw un o'r plant sy'n cymryd rhan yn y 
perfformiadau. Os bydd angen i unrhyw blant sy'n cymryd rhan fod yn absennol o'r ysgol, 
yna dim ond pennaeth yr ysgol dan sylw sy'n gallu awdurdodi'r absenoldeb, a byddai'n rhaid 
cael trwydded ar gyfer y perfformiad gan yr awdurdod lleol unigol.  
 
Rhoddir y gymeradwyaeth hon ar y cynsail bod y nifer gofynnol o hebryngwyr trwyddedig yn 
bresennol, a bod trefniadau diogelu effeithiol yn eu lle ar bob achlysur.   
 
Hoffwn dynnu eich sylw at y canllawiau a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru i ategu 
Rheoliadau Plant (Perfformiadau a Gweithgareddau) (Cymru) 2015 sy'n nodi'r trefniadau ar 
gyfer perfformiadau plant yng Nghymru, a'r angen i Urdd Gobaith Cymru roi sylw iddynt. 
 
Mae Girlguiding Cymru yn ymwybodol bod cyfyngiadau'n parhau ledled Cymru gyda'r 
bwriad o leihau lledaeniad y coronafeirws ac y gallai'r cyfyngiadau hyn effeithio ar unrhyw 
ffilmio arfaethedig ar berfformiadau sy'n digwydd ar hyn o bryd. Hoffwn fanteisio ar y cyfle 
hwn i dynnu'ch sylw at yr angen i wirio beth yn union fydd cyfyngiadau yng Nghymru ar 
unrhyw adeg mewn perthynas â pherfformiadau penodol y rhagwelir y byddant yn digwydd 
yn ystod oes y Cymeradwyaeth Corff o Bersonau hwn a'r angen i gydymffurfio ag unrhyw 
fesurau diogelwch perthnasol. 
 
Dymunaf fy nymuniadau gorau i chi, a'r holl blant dan sylw, am y ddwy flynedd i ddod. 
 
Yn gywir  
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