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Caerdydd a Bro Morgannwg

Mae’n dal yn wir hefyd dod yr holl drwyddedau gwaith a roddir ar 
gyfer cyflogi plant o oedran ysgol gorfodol yn cael eu cyfyngu gan 
ddarpariaethau yn Rhan 2 Deddf Plant a Phobl Ifanc 1933 a Rhan 2  
Deddf Plant a Phobl Ifanc 1963. Dylai swyddogion yr Awdurdod Lleol 
asesu ceisiadau am drwyddedau cyflogi plant ar sail achosion unigol 
gan roi blaenoriaeth i'r mesurau sydd yn eu lle i ddiogelu iechyd a lles 
plant gan y cyflogwr; ac na fyddai cyflogaeth yn digwydd yn ystod yr 
hyn y byddai’n cael ei ystyried fel diwrnod ysgol. Er bod y Ddeddf yn 
gymwys yn gyffredinol, mae gan bob Awdurdod Lleol is-ddeddfau 
ychwanegol sy'n rheoleiddio'r broses o drwyddedu cyflogaeth plant a 
chaiff ymholiadau eu hannog drwy'r dolenni e-bost ar gyfer pob 
Awdurdod Lleol a fydd yn gallu cynnig cyngor a chanllawiau ar 
unrhyw geisiadau posibl neu wirioneddol ar bob cam.

I gael rhagor o wybodaeth am Gyflogaeth Plant, 
gweler isod:

n

Caerdydd a Bro Morgannwg 
Plant mewn Cyflogaeth
Oeddech chi'n gwybod bod plant rhwng 13 a 16 oed yn gallu 
gweithio neu wirfoddoli'n rhan-amser? Gall annog plant i gael 
profiad o amgylcheddau gwaith ddysgu gwersi cadarnhaol 
iddynt am gyfrifoldeb, annibyniaeth a datblygu sgiliau a fydd yn 
eu paratoi ar gyfer cyflogaeth yn y dyfodol, ond mae'n bwysig 
eu cadw'n ddiogel a sicrhau nad ydynt yn cael eu hecsbloetio. 

Hyd yn oed os yw plant yn 16 oed a bod ganddynt rif yswiriant gwladol, 
mae'n rhaid iddynt gael trwydded waith nes iddynt gyrraedd oedran 
gadael ysgol gorfodol, sef y dydd Gwener olaf ym mis Mehefin cyhyd ag 
y byddant yn 16 oed erbyn diwedd gwyliau'r haf y flwyddyn honno. 

https://gov.wales/child-employment-coronavirus

AR GYFER CAERDYDD:
 
Plant mewn Cyflogaeth Ran Amser 
 
neu cysylltwch â'r Tîm Diogelu Addysg ar:
 
E-bost: diogeluaddysg@caerdydd.gov.uk 
Ffôn: 029 2233 0876

AR GYFER BRO MORGANNWG: 
https://www.valeofglamorgan.gov.uk/en/working/
Child-Employment.aspx 
 
or contact  
 
E-bost: CIEE@valeofglamorgan.gov.uk

Ffôn: 029 2233 0876

Os oes gennych chi neu rywun yr ydych yn ei adnabod blant 
sy'n gweithio i gefnogi gweithgareddau hanfodol yn ystod yr 
argyfwng, mae Asesiadau Risg Pobl Ifanc wedi'u diweddaru 
yn seiliedig ar gyfyngiadau COVID-19 y dylid eu cwblhau.

Er mwyn diogelu plant, mae yna reolau a rheoliadau caeth i sicrhau nad 
yw eu hiechyd a’u haddysg yn dioddef.  
RHAID I BOB PLENTYN O OEDRAN YSGOL SYDD Â SWYDD 
RAN-AMSER GAEL EI GOFRESTRU GYDA’R CYNGOR CAERDYDD A 
MEDDU AR DRWYDDED WAITH.  
Cyfrifoldeb cyfreithiol y cyflogwr yw sicrhau bod hyn yn cael ei wneud, 
ynghyd ag Asesiad Risg Person Ifanc penodol. Dylai'r Asesiad amlinellu 
unrhyw beryglon sy'n ymwneud â chyflogaeth y plentyn a hysbysu'r 
rhiant/gwarcheidwad o'r canlyniad. 


