
Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr 

CYFLOGI PLANT YSGOL – FFURFLEN GAIS 

DEDDF PLANT A PHOBL IFANC 1933 
Adrannau 18(2) a 20(2) 

 
Ar ôl ei chwblhau, dylid dychwelyd y ffurflen hon o fewn 7 diwrnod i ddechrau cyflogi’r plentyn 

I’W GWBLHAU GAN RIANT NEU WARCHEIDWAD Y PLENTYN I’W GYFLOGI 
 
Enw’r Plentyn a Gyflogir ____________________________________    Rhyw: G / B               Dyddiad geni: ________________ 
 
Cyfeiriad: ______________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________ Cod Post: ___________________ Ysgol a fynychir: _______________________ 
Ticiwch “YDY” neu “NAC YDY” ar gyfer y canlynol     YDY                NAC YDY 
 
1. A yw eich plentyn o dan ofal meddyg, meddyg ymgynghorol ac ati?  
 
2. A yw eich plentyn yn derbyn meddyginiaeth ar bresgripsiwn yn rheolaidd? 
 
Os rydych wedi ateb “YDY” i un o’r cwestiynau uchod, rhowch fwy o fanylion, gan gynnwys enw a chyfeiriad y meddyg neu’r 
meddyg ymgynghorol. 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________ 

 
Rwy’n ardystio nad yw fy mab/merch _____________  yn dioddef o unrhyw gyflwr meddygol neu anabledd a fyddai’n 
effeithio ar ei h/addasrwydd ar gyfer y gwaith arfaethedig. 
 
Llofnod Rhiant/Gwarcheidwad _________________ Perthynas â’r plenty __________________ Dyddiad _______________ 

 
Beth bynnag a ddywed y datganiad uchod, mae’r Awdurdod Addysg Lleol yn cadw’r hawl i fynnu, mewn rhai amgylchiadau, 
bod plentyn yn cael archwiliad meddygol i brofi ei fod yn ddigon iach i weithio. 

 
I’W GWBLHAU GAN Y PENNAETH 

Llofnod y Pennaeth:_____________________________________________________________________________________ 
 
Ysgol: ____________________________________________________________________  Dyddiad: ____________________ 

 
I’W GWBLHAU GAN Y CYFLOGWR 

 
Enw’r Cyflogwr: _____________________________________________ ____ Rhif Ffôn: ___________________________ 

Cyfeiriad y Busnes: ____________________________________________________________________________________ 

__________________________________________ Cod Post: ____________   Busnes: ___________________________ 

Cyfeiriad gweithle’r plentyn (os yw’n wahanol i gyfeiriad y busnes) _____________________________________________ 

Cod Post: ________________________________________________ Rhif Ffôn: _________________________________ 

Enw’r Rheolwr / Goruchwyliwr: _________________________________________________________________________ 

 



MANYLION CYFLOGAETH 
Teitl swydd y plentyn ________________________________________ Dyddiad y bydd yn dechrau’r gwaith ______________  
 
Manylion y tasgau i’w cyflawni gan y plenty __________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________________ 

 

ORIAU A DIWRNODAU GWAITH Y PLENTYN 

YN YSTOD TYMOR YR YSGOL – Uchafswm 12 awr YN YSTOD GWYLIAU’R YSGOL – Uchafswm 25 awr 
i blant 13/14 oed a 35 awr i blant 15/16 oed 

 O 

a.m. 

Tan 

a.m. 

 O a.m. Tan 
a.m. 

O a.m. Tan 
a.m. 

 O a.m. Tan 
a.m. 

Dydd Llun           

Dydd Mawrth           

Dydd Mercher           

Dydd Iau           

Dydd Gwener           

Dydd Sadwrn            

Dydd Sul           

 

 

ASESIAD RISG PERSON IFANC 
 

Rwyf wedi cynnal Asesiad Risg Person Ifanc sydd wedi cael ei drafod â rhiant/gwarcheidwad y plentyn.  Rwyf hefyd yn 
cadarnhau bod yswiriant priodol wedi’i drefnu. 
 
Llofnod y Cyflogwr: _____________________________________________  Dyddiad ________________________________ 

 

UCHAFSWM ORIAU GWAITH 
a. Ar ddiwrnod ysgol, ni chaniateir cyflogi unrhyw blentyn am fwy na 2 awr. Caiff plentyn naill ai weithio am un awr 

rhwng 7.00am a 8.00am ac un awr rhwng cau’r ysgol a 7.00pm, neu am 2 awr rhwng cau’r ysgol a 7.00pm. 
b. Ni chaniateir cyflogi plentyn am fwy na 12 awr mewn unrhyw wythnos pan mae’n ofynnol i blentyn fynychu’r ysgol. 
c. Ar ddydd Sadwrn a phenwythnosau diysgol, ni chaniateir cyflogi unrhyw blentyn o dan 15 oed am fwy na 5 awr (yn 15 

oed, dim mwy nag 8 awr) a ddim o gwbl cyn 7.00am nac ar ôl 7.00pm. 
d. Yn ystod y gwyliau, ni chaniateir cyflogi unrhyw blentyn o dan 15 oed am fwy na 25 awr yr wythnos (yn 15 oed, dim 

mwy na 35 awr) a ddim o gwbl cyn 7.00am nac ar ôl 7.00pm. 
e. Ar ddydd Sul, ni chaniateir cyflogi unrhyw blentyn am fwy na 2 awr a ddim o gwbl cyn 7.00am nac ar ôl 7.00pm. 
f. Rhaid i bob plentyn gael o leiaf dwy wythnos olynol heb waith bob blwyddyn ac mae’n rhaid i’r rhain ddigwydd o 

fewn cyfnod yn ystod blwyddyn galendr pan nad yw’n ofynnol i’r plentyn fynychu’r ysgol. 
 
Anfonwch y ffurflen wedi’i chwblhau i: 
Cymorth Dysgwyr 
Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr 
Swyddfeydd Dinesig 
Stryd yr Angel 
Pen-y-bont ar Ogwr 
CF31 4WB 

At ddiben Swyddfa’n unig    Rhif Trwydded Waith    Dyddiad Dosbarthu 

 

 
 


