
Amgueddfa Cymru

BAGLORIAETH CYMRU CA4 CENEDLAETHOL/SYLFAEN

Yn cyflwyno Her Fer 
Dinasyddiaeth Fyd-eang

PWNC: TLODI
FFOCWS: LLAFUR PLANT



Beth yw’r Her Fer?
•	Nod yr heriau yw profi eich Sgiliau 

Cyflogadwyedd Hanfodol 

•	Bydd yr Her Fer hon yn canolbwyntio ar
 - Fyfyrdod Beirniadol a Datrys Problemau
 - Creadigrwydd ac Arloesi
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Beth yw’r Her Fer?

•	Mae Amgueddfa Cymru’n eich 
herio i ymchwilio i’r pwnc tlodi 
a llafur plant ddoe a heddiw 
 

•	 Eich her wedyn yw datblygu 
safbwynt personol ar y mater 
hwn a phecyn adnoddau ar 
gyfer gweithgaredd i godi 
ymwybyddiaeth o’r mater hwn 
ymysg dysgwyr iau yn eich 
ysgol chi 
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Ymchwilio i Lafur Plant a’i Ddeall

•	Nid yw llafur plant yn beth newydd. Roedd yn bodoli yma yng Nghymru yn y 
diwydiannau glo a haearn yn y 19eg ganrif, er enghraifft 

•	Nid yw’r prif resymau dros lafur plant a’r rhesymau pam mae’n anodd cael 
gwared arno wedi newid 

•	Bydd ymweld ag amgueddfeydd megis Big Pit a gwneud gwaith ymchwil yn eich 
helpu i ddeall effaith llafur plant, a sut a pham mae’n bodoli hyd heddiw
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Ymchwilio i Lafur Plant a’i Ddeall

•	Os yn bosibl, dechreuwch drwy 
ymweld â Big Pit 

•	Parhewch â’ch ymchwil drwy astudio 
a chwblhau’r gweithgareddau ym 
Mhecyn Ffynonellau Tlodi a Llafur 
Plant Amgueddfa Cymru



Ymchwilio i Lafur Plant a’i Ddeall

Mae llafur plant yn bwnc emosiynol sy’n codi 
cwestiynau pwysig: 
 

•	Beth sy’n ei achosi? 

•	Pam mae wedi bod yn broblem yn y gorffennol a 
pham mae’n parhau i fod yn broblem hyd heddiw? 

•	Sut mae’n effeithio ar blant a’r cymunedau lle 
maent yn byw? 

•	A yw llafur plant yn beth drwg ym mhob achos?



A ydych yn cytuno â’r Cenhedloedd Unedig? 

Mae llafur plant yn cyfeirio at unrhyw 
waith a wneir gan blant o dan 12 oed, 
gwaith nad yw’n waith ysgafn a wneir gan 
blant rhwng 12-14 oed a gwaith peryglus 
a wneir gan blant 15-17 oed. Diffiniwyd 
gwaith ysgafn fel ‘unrhyw waith nad yw’n 
amharu ar iechyd a datblygiad y plentyn, 
ac nad yw’n ymyrryd â phresenoldeb y 
plentyn yn yr ysgol.’ 

(Confensiwn Sefydliad Llafur Rhyngwladol y Cenhedloedd 
Unedig 1973)

Plant yn gweithio mewn chwarel yn Ecuador, De America.
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A ydych yn credu bod y cytundeb hwn wedi gweithio? 

Ym 1990 mabwysiadodd y 
Cenhedloedd Unedig y Confensiwn ar 
Hawliau’r Plentyn. Yn unol ag Erthygl 
32 o’r confensiwn cytunodd 193 o 
wledydd i

‘…gydnabod hawl y plentyn i gael 
ei amddiffyn rhag cam-fanteisio 
economaidd a rhag gwneud unrhyw 
waith sy’n debygol o fod yn beryglus 
neu o ymyrryd ag addysg y plentyn, 
neu sy’n debygol o fod yn niweidiol 
i iechyd neu ddatblygiad corfforol, 
meddyliol, ysbrydol, moesol neu 
gymdeithasol y plentyn.’
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Pam rydych yn meddwl bod cymaint 
o Lafur Plant o hyd? 

Nid yw’r Cenhedloedd Unedig wedi 
rhoi terfyn ar lafur plant. Mae llafur 
plant yn parhau i fod yn gyffredin 
mewn llawer o rannau o’r byd. Mae 
amcangyfrifon o ran llafur plant 
yn amrywio. Mae’n amrywio rhwng 
250 a 304 miliwn, os caiff plant 
rhwng 5-17 oed sy’n gwneud unrhyw 
weithgaredd economaidd eu cyfrif. 

Ym 1986, cyflwynwyd Deddf Llafur Plant 
yn India a oedd yn caniatáu i blant o dan 14 
oed wneud gwaith “nad yw’n beryglus” megis 
gweithio ar fferm a gwneud crefftau.
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Ai Tlodi yw’r unig reswm dros Lafur Plant?

Mae deddfau yn yr Unol Daleithiau yn 
caniatáu i blant ysgol Amish rhwng 14-
18 oed weithio gyda’u teuluoedd ar ôl yr 
8fed dosbarth. Mae’r Amish yn credu 
mai un ffordd effeithiol o addysgu plant 
yw wrth eu gwaith.
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Beth sy’n rhaid i chi ei wneud ar gyfer yr Her Fer?

1. Gwneud gwaith ymchwil ar y pwnc Tlodi a Llafur Plant a 
chyflwyno Safbwynt Personol ar y mater byd-eang hwn 

2. Datblygu gweithgaredd Codi Ymwybyddiaeth i’w ddefnyddio 
gyda disgyblion iau. Cynhyrchu Pecyn Codi Ymwybyddiaeth 
sy’n cyfleu eich syniadau 

3. Cwblhau Myfyrdod Personol



TASg 1  Eich Safbwynt Personol

•	Chwiliwch am wybodaeth am y pwnc o 
amrywiaeth o ffynonellau 

•	Chwiliwch am wybodaeth am yr agweddau 
gwleidyddol, economaidd, cymdeithasol, 
technolegol, cyfreithiol ac amgylcheddol 
(PESTLE) 

•	Nodwch eich barn bersonol am dlodi 
a llafur plant, gan wneud sylwadau am 
ddibynadwyedd y ffynonellau yr ydych yn 
cyfeirio atynt
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gwnewch Sylwadau ar Ddibynadwyedd eich Ffynonellau

Pa wybodaeth y gallwch ei chael o’r ffynhonnell 
hon? A yw’r wybodaeth yn fanwl neu wedi’i 
chyfyngu mewn unrhyw ffordd?

Beth sy’n gwneud y ffynhonnell hon yn gredadwy 
ac yn ddibynadwy? Er enghraifft, a yw’n ddogfen 
swyddogol gan y llywodraeth, a yw’n dystiolaeth 
uniongyrchol gan lygad-dyst, neu a yw’n cyd-fynd 
â ffynonellau dibynadwy eraill?  

A allai’r ffynhonnell neu rannau ohoni fod yn 
annibynadwy h.y. a allai fod yn anghywir, yn 
gelwydd, yn rhagfarnllyd, neu wedi’i gorliwio?

Pa mor ddefnyddiol yw’r 
ffynhonnell?

Pa resymau sydd dros 
gredu’r ffynhonnell?

A oes unrhyw resymau dros 
amau’r ffynhonnell?



gwnewch sylw ar yr agweddau gwleidyddol, Economaidd, 
Cymdeithasol, Technolegol, Cyfreithiol ac Amgylcheddol 

Barn a gweithredoedd llywodraethau a gwleidyddion

Agweddau a gweithredoedd rhieni a chyflogwyr

Credoau cymdeithasol, diwylliannol a chrefyddol mewn 
rhai cymunedau

Y defnydd o lafur plant gyda thechnoleg, peiriannau neu 
gyfarpar penodol

Cyfreithiau sy’n ymwneud â llafur plant a pha mor 
effeithiol ydynt

gWLEIDYDDOL

ECONOMAIDD

CYMDEITHASOL

TECHNOLEgOL

CYFREITHIOL

AMgYLCHEDDOL



TASg 2  Codi Ymwybyddiaeth 

•	 Lluniwch becyn adnoddau ar gyfer 
gweithgaredd i godi ymwybyddiaeth o agwedd 
ar Dlodi a Llafur Plant ymysg disgyblion iau 
yn eich ysgol chi 

•	Byddwch yn greadigol ac yn arloesol. Gallech 
ystyried cyflwyniadau, taflenni, ymgyrchoedd, 
gwefannau, blogiau, barddoniaeth, caneuon, 
posteri neu, yn well fyth, cyflwynwch eich 
syniadau gwreiddiol eich hun
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TASg 3  Eich Myfyrdod Personol

•	Cofnodwch ac adolygwch eich rôl bersonol a’ch cyfraniad 

•	Myfyriwch ar eich effeithiolrwydd personol, gan gynnwys eich rôl chi ac fel 
aelod o dîm 

•	Os ydych wedi gweithio fel tîm, cofnodwch ac adolygwch sut y gwnaethoch 
ddatblygu a defnyddio eich sgiliau personol a’ch sgiliau o ran gweithio 
mewn tîm 

•	Gwnewch yn siŵr eich bod yn cynnwys Creadigrwydd ac Arloesedd, a 
Myfyrdod Beirniadol a Datrys Problemau
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Sut y byddwch yn cael eich barnu?

•	Pa mor dda rydych yn gweithio fel unigolyn neu fel rhan o dîm 

•	 Eich Myfyrdod Beirniadol a’ch gallu i Ddatrys Problemau, a’ch 
Creadigrwydd ac Arloesedd  

•	Ansawdd eich Safbwynt Personol a’ch gweithgaredd a phecyn 
Codi Ymwybyddiaeth



I’ch helpu i ateb eich briff, byddem yn awgrymu eich bod yn:  

1. Ymweld â Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru 

2. Paratoi ar gyfer yr Her Fer drwy ddefnyddio Pecyn 
Ffynonellau a gweithgareddau Amgueddfa Cymru 

•	 Pwll glo go iawn yw Big Pit ac un o amgueddfeydd 
mwyngloddio gorau Prydain. Dilynwch daith amlgyfrwng 
o amgylch pwll glo modern gyda rhith-löwr yn yr 
Orielau Glofaol, arddangosfeydd yn y Baddonau Pen 
Pwll ac Adeiladau Hanesyddol y Pwll Glo sydd ar agor i’r 
cyhoedd am y tro cyntaf 

•	 Mae’r daith dan ddaear fyd-enwog yn mynd â chi 300 
troedfedd dan ddaear gyda glöwr go iawn i weld sut 
fywyd oedd gan y miloedd o ddynion a oedd yn gweithio 
yn y pyllau glo 


