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O dan Reoliadau Addysg (Hysbysiadau Cosb) (Cymru) 2013, rhoddwyd y grym i 

Awdurdodau Lleol roi Hysbysiadau Cosb Benodedig (HCB) fel dewis arall yn hytrach na 

chymryd camau cyfreithiol yn erbyn rhieni/gofalwyr wrth ymateb i absenoldeb heb ganiatâd 

o'r ysgol. 

Mae'r broses ar waith yn Sir Ddinbych ers 1 Medi 2015. Mae'r wybodaeth isod yn amlinelliad 

cryno o'r amgylchiadau y bydd FPN yn cael ei ddefnyddio. 

Beth yw Hysbysiad Cosb Benodedig? 

Mae’n ddirwy am absenoldeb heb awdurdod o'r ysgol  Nid oes angen ymddangos yn y llys 

ac nid yw'n arwain at record droseddol. Mae Talu Hysbysiad Cosb Benodedig yn ddewis 

arall i rieni yn hytrach na chael eu herlyn yn y Llys Ynadon. 

Beth yw absenoldeb heb ganiatâd? 

Mae'n absenoldeb o'r ysgol nad oes cyfiawnhad iddo nac yr ystyrir yn dderbyniol gan y 

pennaeth. (Noder, Dim ond Pennaeth ysgol eich plentyn all awdurdodi absenoldeb disgybl) 

Pwy sy’n rhoi Hysbysiad Cosb Benodedig? 

Yr Awdurdod Lleol sy’n eu rhoi, ar gais y penaethiaid. 

Pryd maen nhw’n cael eu rhoi? 

• pan fydd disgybl yn absennol heb ganiatâd am o leiaf 10 diwrnod mewn blwyddyn 

ysgol (nid oes rhaid iddynt fod yn ddiwrnodau olynol) 

• am absenoldeb gwyliau heb ganiatâd. Cynghorir rhieni y gall cymryd gwyliau teuluol 

yn ystod y tymor arwain at roi HCB 

• Os nad yw rhiant/rhieni, gofalwr/gofalwyr yn ceisio ymgysylltu â'r ysgol neu'r 

Awdurdod Lleol ynghylch absenoldeb eu plentyn 

• Os yw plentyn yn dod i sylw'r heddlu yn rheolaidd yn ystod oriau ysgol ac yn 

absennol o'r ysgol heb reswm derbyniol, gall awdurdod yr heddlu ofyn i'r Awdurdod 

Lleol roi HCB. 

Cyn rhoi Hysbysiad Cosb Benodedig, byddwch yn derbyn llythyr o rybudd ar ôl 5 diwrnod 

o absenoldeb heb ganiatâd yn amlinellu nifer y dyddiau y bu eich plentyn yn absennol a'r 

posibilrwydd y byddwch yn derbyn Hysbysiad Cosb Benodedig. 

   

 

COLLI’R YSGOL, EICH COLLED CHI I  

RHYBUDDION COSB BENODEDIG 

AM DDIFFYG PRESENOLDEB YN YR YSGOL 
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Ni fydd llythyr rhybuddio yn cael ei roi pan gymerir 10 neu fwy o ddiwrnodau o wyliau heb 

ganiatâd yn ystod y tymor. Bydd Hysbysiad Cosb Benodedig yn cael ei gyhoeddi dan yr 

amgylchiadau hyn. 

 

 

Rwyf wedi derbyn llythyr rhybuddio ac eisiau osgoi Rhybudd Cosb. Beth ddylwn ei 

wneud?   

• Sicrhau fod eich plentyn yn mynd i'r ysgol bob dydd ac yn cyrraedd yn brydlon, 

• Os yw eich plentyn yn sâl gwnewch yn siŵr eich bod yn cysylltu â'r ysgol ar y 

diwrnod cyntaf ac yn egluro'r amgylchiadau  

• Ceisiwch osgoi trefnu gwyliau yn ystod y tymor. 

Faint yw cost y ddirwy?  

£60 os caiff ei dalu o fewn 28 diwrnod o dderbyn yr hysbysiad, ac yn codi i £120 os telir 

ar ôl 28 diwrnod ond o fewn 42 diwrnod i'w dderbyn. 

Penderfyniad i’r Awdurdod Lleol yw a ddylid rhoi HCB i un neu ddau riant/gofalwr. 

Sut ydw i’n talu? 

Bydd yr Hysbysiad Cosb yn cael ei anfon drwy'r post i'ch cyfeiriad cartref a bydd yn 

cynnwys gwybodaeth ar sut i dalu. 

Beth fydd yn digwydd os na fyddaf yn talu? 

Os na fyddwch yn talu'r gosb yn llawn o fewn yr amserlen uchafswm a ganiateir o 42 

diwrnod o'i gyflwyno, bydd yn rhaid i'r Awdurdod Lleol ddechrau achos cyfreithiol yn eich 

erbyn am drosedd o dan Adran 444 (1) Deddf Addysg 1996 h.y. am fethu â sicrhau 

presenoldeb rheolaidd yn yr ysgol. Gall hyn arwain at ymddangosiad yn y llys ynadon ac 

at ddirwy o hyd at £1,000 fesul rhiant am bob plentyn. 

A oes modd apelio?   

Na, nid oes hawl statudol i apelio. Unwaith y rhoddir Hysbysiad Cosb Benodedig bydd 

ond yn bosibl ei dynnu'n ôl os gellir dangos y cafodd ei roi ar gam. 

A fydd yn bosibl i mi gael fe erlyn os byddaf yn talu'r HCB?  

Gallwch gael eich erlyn am yr un cyfnod o absenoldeb a nodwyd yn yr Hysbysiad Cosb 

Benodedig ond gallech gael eich erlyn yn dilyn hynny am gyfnodau pellach o 

absenoldeb heb ganiatâd o'r ysgol. 

Mae pob achos yn cael ei ystyried yn unigol. 

Pam fod presenoldeb yn yr ysgol mor bwysig? 
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• Mae presenoldeb da yn cynyddu cyrhaeddiad a chyflawniad, 

• Mae presenoldeb da yn gwella cyfleoedd, 

• Mae presenoldeb da yn cefnogi plant a phobl ifanc ac yn eu cadw'n fwy diogel 

• Mae mynd i'r ysgol yn lleihau'r risgiau sy'n gysylltiedig ag absenoldeb. 

 

COFIWCH 

Byddai'n well gan yr Awdurdod Lleol weithio gyda rhieni/gofalwyr i ddatrys presenoldeb 

gwael na throi at gamau gorfodi fel Hysbysiadau Cosb Benodedig neu’r Llys.  

I gael help neu gyngor pellach cysylltwch â’r Gwasanaethau Addysg ar: 

 

Gwasanaethau Addysg  

Ffôn 01824 - 708064                              e-bost: schoolfpn@denbighire.gov.uk 

   


