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Yr wyf i, y cyflogwr, yn datgan bod asesiad risg wedi’i gynnal mewn cysylltiad â’r swydd hon a fy mod wedi
asesu addasrwydd y person ifanc i gyflawni’r dyletswyddau yma ac yn cyflwyno asesiad risg gyda’r ffurflen
hon i Gyngor Sir Powys.
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Manylion ysgol – i’w cwblhau gan yr ysgol dim ond ar ôl i adrannau’r rhiant/gofalwr a’r
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Neuadd y Sir, Llandrindod, Powys, LD1 5LG

Nodiadau Arweiniol
Dylid nodi nad cyngor cyfreithiol o unrhyw fath yw’r nodiadau arweiniol hyn.
Deddf Plant a Phobl Ifanc 1933 yn bennaf sy’n llywodraethu cyflogi plant. Mae’r Ddeddf hon yn ymwneud â
phlant rhwng 13 ac 16 oed. Mae plentyn yn aros yn ddarostyngedig i’r Ddeddf hon hyd nes iddo gwblhau’r
flwyddyn academaidd pryd mae’n cyrraedd ei ben blwydd yn 16 oed. O dan yr amgylchiadau hyn, mae’r
flwyddyn academaidd yn parhau tan y dydd Gwener olaf ym mis Mehefin.

Rheoleiddio Cyflogaeth
Mae’r wybodaeth dalfyredig a ganlyn wedi’i darparu er budd masnachwyr neu eraill sy’n dymuno cyflogi plant
mewn gwaith a ganiateir.

Yr Oedran Isaf
Ni chaniateir cyflogi unrhyw blentyn o dan 13 oed.

Oriau Gwaith
Diwrnodau Ysgol
Ar ddiwrnodau ysgol, cyfyngir cyflogaeth i ddwy awr y dydd fan bellaf: naill ai awr rhwng 07.00 a 08.30 ac
awr rhwng diwedd yr ysgol a 19.00, neu ddwy awr rhwng diwedd yr ysgol a 19.00. Ni chaiff plentyn weithio
am fwy na 12 awr mewn wythnos ysgol.
Sadyrnau a Gwyliau Ysgol
Yn ystod Sadyrnau a Gwyliau Ysgol:
 Caiff plentyn o dan 15 oed gael ei gyflogi am bum awr y dydd fan bellaf yn ddarostyngedig i
uchafswm o 25 awr yr wythnos;
 Caiff plentyn 15 oed a throsodd gael ei gyflogi am wyth awr y dydd fan bellaf yn ddarostyngedig i
uchafswm o 35 awr yr wythnos.
Mae cyfanswm yr oriau’n eithrio toriadau i orffwys lle mae’r rhain yn hirach na 15 munud.
Noder: Mae Deddf Plant a Phobl Ifanc 1933 yn gosod cyfyngiadau ar gyflogi plant cyn 07.00 ac ar ôl 19.00.
Suliau
Ar ddydd Sul, cyfyngir ar gyflogi plant i ddwy awr rhwng 07.00 a 19.00.

Mathau gwaharddedig o waith
Ni chaniateir i unrhyw blentyn o unrhyw oed gael ei gyflogi:
(a)
mewn sinema, theatr, disgo, neuadd ddawns neu glwb nos, ac eithrio mewn cysylltiad â
pherfformiad a roddir yn gyfan gwbl gan blant 1;
(b)
i werthu neu ddosbarthu alcohol ac eithrio mewn cynwysyddion wedi’u selio;
(c)
i ddosbarthu llaeth;
(d)
i ddosbarthu olewydd tanwydd;
(e)
mewn cegin fasnachol;
(f)
i gasglu neu ddidoli sbwriel;
(g)
mewn unrhyw waith sy’n fwy na thri metr uwchben lefel y ddaear neu, yn achos gwaith mewnol,
yn uwch na thri metr uwchben lefel y llawr;
(h)
mewn gwaith sy’n cynnwys bod yn agored i niwed oherwydd cyfryngau ffisegol, biolegol neu
gemegol;
(i)
i gasglu arian neu werthu neu ganfasio o ddrws i ddrws, ac eithrio o dan oruchwyliaeth oedolyn;
(j)
mewn gwaith sy’n cynnwys bod yn agored i ddeunydd i oedolion neu mewn sefyllfaoedd sydd
fel arall yn anaddas i blant;
(k)
i werthu dros y ffôn;
(l)
mewn unrhyw ladd-dy neu yn y rhan honno o unrhyw siop gigydd neu eiddo arall sy’n
gysylltiedig â lladd da byw, cigydda neu baratoi carcasau neu gig i’w gwerthu;
(m) fel gweinydd neu gynorthwyydd mewn ffair neu arcêd ddifyrion neu mewn unrhyw eiddo arall a
ddefnyddir at ddiben difyrru’r cyhoedd drwy gyfrwng peiriannau awtomatig, gemau hapchwarae
neu fedrusrwydd neu ddyfeisiau tebyg;
(n)
yng ngofal personol preswylwyr unrhyw gartref gofal neu nyrsio preswyl oni fydd o dan
oruchwyliaeth oedolyn cyfrifol.
1

Nid yw hyn yn atal plant rhag cymryd rhan mewn perfformiadau o dan ddarpariaethau trwydded a roddwyd yn unol â
Deddf Plant a Phobl Ifanc 1963 a’r Rheoliadau cysylltiedig.

