
 
 

RHEOLIADAU (PERFFORMIADAU) PLANT  1968 
(Gwelliannau Amrywiol 1998) 

 

 

CYFRIFOLDEBAU GWARCHODWR 
 
Eich cyfrifoldeb CYNTAF yw tuag at y plentyn dan eich gofal.  Tra rydych yn gwarchod, ni ddylech 
fod yn cyflawni unrhyw ddyletswyddau eraill. Cofiwch, rydych yn lle rhiant (ac eithrio pan fo’r 
plentyn dan ofal athro/athrawes).   
 
Eich cyfrifoldeb chi,  ynghyd â Deiliad Trwydded Perfformio, yw sicrhau y dilynir y Rheoliadau (ac 
unrhyw anghenion ychwanegol a gyhoeddir gan yr Awdurdod sy’n trwyddedu’r plentyn), gydol yr 
amser. Efallai y cewch eich hun dan bwysau o du’r cwmni cynhyrchu o dro i dro, i lacio’r 
Rheoliadau oherwydd ad-drefnu amser ond rhaid cofio mai tuag at y plentyn mae eich dyletswydd 
pennaf. Felly, mae meddu ar wybodaeth gadarn o’r Rheoliadau, gwybod ble i fynd am gyngor 
ychwanegol, a chyplysu hynny gyda sgiliau negydu cadarn, oll yn elfennau hanfodol mewn 
gwarchodaeth dda.  
 

1. Dylech fod gyda’r plentyn gydol yr amser, boed ar y set/llwyfan, ystafelloedd gwisgo,  
adloniant, prydau ac egwyl. ayb.  Chi yw’r UNIGOLYN ALLWEDDOL mae’r plentyn yn 
chwilio am warchodaeth, derbyn eglurhad a chefnogaeth ganddo/ganddi- chi yw’r allwedd i 
brofiad perfformio hapus. Os yw’r cyfleusterau’n ‘annigonol’, dylech negydu am rai gwell 
gyda’r cynhyrchydd. Gofal am y plentyn sy’n holl bwysig bob amser. Gallwch gael 
cefnogaeth ychwanegol gan eich AALL sy’n trwyddedu, yr AALL sy’n trwyddedu’r plentyn 
neu’r ALL y cynhelir y perfformiad ynddo.   

2. Dywed y gyfraith na ddylai uchafswm nifer y plent sydd yn eich gofal fod yn uwch na 12.   
Fodd bynnag, mewn llawer o achosion, gallai hynny fod yn llawer gormod os ceir nifer o 
blant ifanc a phobl ifanc ac yn arbennig  os ydynt yn byw oddi cartref. Dylid cymryd y 
ffactorau hyn i ystyriaeth wrth benderfynu ar nifer y plant rydych yn cytuno i’w gwarchod. 
Dylai plant dros 5 oed gael ystafelloedd ar wahân ar gyfer bechgyn a genethod.    

3. Dylai’r metron fod yn ymwybodol o’r pwynt cyswllt ar gyfer pob rhiant a rhoddir cydsyniad y 
rhiant os oes angen rhoi moddion i unrhyw un o’r plant yn eu gofal. Ni ddylai plentyn byth 
berfformio os yw’n wael. Os digwydd i blentyn gael ei daro’n wael neu’n cael ei anafu tra dan 
ofal y Gwarchodwr neu’r Tiwtor,  rhaid cael cymorth meddygol a hysbysu’r 
rhiant/gwarcheidwad a’r AALL sy’n trwyddedu’n syth. Dylai bod gennych rif cyswllt rhieni bob 
amser.  

4. Dylid rhoi ystyriaeth briodol i amser teithio, gan gymryd i ystyriaeth oedran y plentyn, hyd y 
cyfnod a dreuliwyd yn y man perfformio a hyd y cynhyrchiad.  Gallai fod yn fwy synhwyrol i’r 
cwmni cynhyrchu drefnu dyddiadau mae plentyn yn perfformio mewn blociau bob wythnos 
(yn hytrach na diwrnod yma ac acw gydol wythnos) neu ddarparu llety yn nes at ble cynhelir 
y perfformiad yn lle teithio am sawl awr bob dydd  neu bob yn ail ddiwrnod a mynychu’r ysgol 
ar y dyddiau rhyngddynt.  Gellir newid trefniadau os nad ydynt yn gweithio’n foddhaol. 
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5.  Byw i ffwrdd o adref – Mae’r gwarchodwr yn gyfrifol am y plentyn.  Mae’n ofynnol i’r 
gwarchodwr ddangos gofal arbennig er mwyn sicrhau llety digonol a chyfforddus ar gyfer y 
plant. Onid yw’r gwarchodwr wedi dewis y llety,  dylai ef/hi eu harchwilio’n syth ar ôl 
cyrraedd, a hysbysu cyflogwr y plant yn syth os caiff y llety ei ystyried yn anfoddhaol mewn 
unrhyw ffordd. Eto, os oes problemau neu bryderon na ellir eu datrys, dylid cysylltu â’r AALL 
sy’n trwyddedu’r plentyn neu’r ALL ble cynhelir y perfformiad. 

6.  Perfformiadau Peryglus – Ni all unrhyw blentyn (yn gyffredinol) o dan 16 oed, gymryd rhan 
mewn perfformiadau peryglus.  Ond o 12 oed ymlaen, dim ond os ydynt wedi eu trwyddedu 
y gellir hyfforddi plant i gymryd rhan mewn perfformiadau peryglus. Dylai hyn gael ei 
awdurdodi gan yr AALL cyn y perfformiad a bod y gwarchodwr yn cadw gwyliadwriaeth 
ychwanegol gydol yr amser.   

7. Yn unol â’r gyfraith  (cyf 39(5)), dylai cynhyrchwr gadw cofnodion i’w dangos i swyddog sy’n 
ymweld pe bai angen. Yn aml, dynodir gwarchodwyr i gadw’r cofnodion hyn mewn perthynas 
â’r plentyn: 

 

• Amseroedd mae’r plentyn yn y man perfformio 

• Amseroedd mae’r plentyn yn perfformio ac/neu yn ymarfer  

• Amseroedd caiff plentyn egwyl a phrydau  

• Amseroedd mae’r plentyn yn aros rhwng perfformiadau, h.y. ad-drefnu  
 
Gweler tabl isod  
 
Os ydych yn teimlo dan bwysau i ddilyn trefniadau cynhyrchiad a’ch bod yn ansicr ynghylch a yw’r 
hyn maent yn ei ofyn i’r plentyn ei gyflawni yn gyfreithlon  – Stopiwch!  Meddyliwch! Ac Edrychwch 
ar! y rheoliadau cyn cytuno i wneud unrhyw beth.  Oni ellir cael datrysiad boddhaol,  ffoniwch yr 
AALL neu’r AL naill ai ar yr adeg honno neu cyn gynted ag sy’n ymarferol bosibl i gael cyngor neu 
gefnogaeth bellach.  

 

PLANT SY’N CYNNAL ADLONIANT – LWFANSAU DYDDIOL 
 

Oedran Dan 5 5 –  8 Oed 9 Oed a Hŷn 
Uchafswm Amser a 
Man Perfformio 

5 Awr 7½ Awr 9½ Awr  

Uchafswm Amseroedd 
yn Bresennol  

Rhwng 9.30y.b. – 
4.30y.p. 

Rhwng 9.00y.b. – 
4.30y.p. 

Rhwng 7.00y.b. – 7y.h. 

Uchafswm Amser 
Perfformio 

2 Awr  3 Awr 4 Awr 

Uchafswm amser 
parhaus y gellir 
perfformio heb orffwys 

30 munud 45 munud 1 Awr  

Lleiafswm amseroedd 
gorffwys/prydau  

Pob adeg pan nad 
yw’n perfformio 

Presennol 3½ awr =  2 
egwyl (1awr cinio & 
gorffwys am 15 mun) 
 
Presennol 8 awr = 3 
egwyl (2x1hr pryd & 15 
munud o orffwys) 

Presennol 4awr = 2 
egwyl (1awr pryd & 
gorffwys am 15 mun) 
 
Presennol 8awr = 3 
egwyl (2x1awr pryd & 
gorffwys am 15munud)  

Addysg DIM 3awr bob diwrnod 
ysgol* 

3awr bob diwrnod 
ysgol* 

*  Gellir cyfansymio’r amser sydd ei angen ar gyfer hyfforddiant dros gyfnod o 4 wythnos,  neu os 
yn perfformio am lai na 4 wythnos yn ystod y cyfnod hwnnw,  cyhyd â bod y plentyn yn derbyn o 
leiaf 6 awr yr wythnos a dim mwy na 5 awr yn ystod unrhyw ddiwrnod 



 

 
EITHRIADAU I’r uchod ar gyfer BBC, ITV, cytundebwr rhaglen  (Deddf Teledu 1964 a.1(5)) 
neu gorff sy’n cyflenwi rhaglenni ar gyfer cytundebwr o’r fath ar gyfer PLANT 9 OED & HŶN 
YN UNIG  Cyf 27(2)(a) 
 
Uchafswm amser yn bresennol bob wythnos 7 diwrnod  – 12awr mewn unrhyw 1 diwrnod neu 
10awr y diwrnod ar unrhyw 2 ddiwrnod neu 9½ awr bob diwrnod ar unrhyw 3 diwrnod cyhyd nad 
yw’n bresennol ar unrhyw ddiwrnod arall yr wythnos honno & ddim yn bresennol ar ôl 7y.h. ar fwy 
na 20 diwrnod yn ystod y 12 mis blaenorol. Amseroedd rhwng  7y.b. a 7y.h. neu rhwng  10y.b. a 
10y.h. 
 
Dewis arall i’r Eithriadau uchod  (Cyf 27(2)(b)) 
 
Uchafswm amser yn bresennol bob wythnos 7 diwrnod  – 12 awr 1 diwrnod ar yr amod nad yw’n 
bresennol am fwy na 4 awr ar unrhyw ddiwrnod yr wythnos honno ac: 
 

• Nad yw’n cymryd rhan am fwy na 12 awr ar unrhyw ddiwrnod arall yr wythnos honno a;  

• Ddim yn cymryd rhan ar ddiwrnod yn dilyn diwrnod roedd yn bresennol ar ôl  7yh. ac; 

• Na fu’n bresennol ar ôl  7y.h. yn ystod unrhyw un o’r 6 diwrnod blaenorol; 

• Amseroedd rhwng 7y.b. a 7y.h. neu rhwng 10y.b. a 10y.h. 
 

 


