
 

 

 

Hysbysiadau Cosb 
 

Annwyl Riant/Gwarcheidwad, 
 

Diben y llythyr hwn yw eich hysbysu y gellir cyflwyno hysbysiadau cosb pan fydd gan blentyn 
absenoldebau anawdurdodedig o’r ysgol. Byddant yn cael eu cyflwyno yn unol â Chôd Ymddygiad 
Cyngor Sir Caerfyrddin, sydd ar gael ar wefan Cyngor Sir Caerfyrddin.  
 

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin o’r farn bod unrhyw absenoldeb o’r ysgol, am ba bynnag reswm, yn 
niweidiol i gyfleoedd bywyd hirdymor plentyn, felly dylid ei osgoi os yw hynny’n bosibl. Mae lleihau 
absenoldeb o’r ysgol yn flaenoriaeth allweddol, yn genedlaethol ac yn lleol, oherwydd bod colli’r 
ysgol yn niweidio lefelau cyrhaeddiad disgybl, yn tarfu ar drefnau ysgol a gall adael disgybl yn agored 
i ymddygiad gwrthgymdeithasol a throseddau ieuenctid.  

Gellir cyflwyno hysbysiad cosb yn hytrach nag erlyniad gyda’r nod o geisio sicrhau gwelliant i 
bresenoldeb y disgybl. 

Gall yr ysgol wneud cais am hysbysiad cosb i Gyngor Sir Caerfyrddin yng nghyswllt absenoldeb 
anawdurdodedig o’r ysgol. Os yw’r rhiant/gofalwr yn rhoi rheswm dros yr absenoldeb, yna 
penderfyniad y pennaeth fydd derbyn neu beidio â derbyn hwn, a sicrhau bod y gofrestr yn cael ei 
marcio yn briodol.  

Os oes cais am hysbysiad wedi’i wneud, bydd y rhiant/gofalwr yn derbyn llythyr ffurfiol sy’n rhoi 15 
diwrnod iddo ddarparu tystiolaeth i Gyngor Sir Caerfyrddin nad oedd cyfiawnhad am yr 
absenoldebau anawdurdodedig o dan yr amgylchiadau ac y dylid diwygio’r gofrestr yn unol â hynny. 
Cyfrifoldeb y Pennaeth fydd penderfynu a yw’r dystiolaeth yn cael ei derbyn a pha un a ddylid 
diwygio’r gofrestr. (Sylwer nad oes cyfyngiad ar nifer y rhybuddion ffurfiol y gellir eu cyflwyno). 

Pan na cheir unrhyw ymateb i’r llythyr ffurfiol neu phan fydd y dystiolaeth yn annigonol, bydd 
hysbysiad cosb yn cael ei gyflwyno i’r rhiant/gofalwr os bydd Cyngor Sir Caerfyrddin o’r farn bod 
hynny’n briodol.   

£60 yw swm yr hysbysiad cosb os caiff ei dalu o fewn 28 diwrnod i’w gyflwyno, ac os na chaiff ei 
dalu yn ystod y cyfnod hwn bydd y gosb yn cynyddu i £120 a rhoddir 14 diwrnod arall i’w thalu 
(cyfanswm o 42 diwrnod o’r dyddiad cyflwyno). Os na chaiff y gosb ei thalu, bydd Cyngor Sir 
Caerfyrddin yn ystyried cychwyn achos erlyn yn erbyn y rhiant/gofalwr am drosedd o dan Adran444 
o Ddeddf Addysg 1996.  

Os oes rheswm pam mae eich plentyn yn absennol, mae'n bwysig eich bod yn cyfleu hyn i'r ysgol 
a lle bo'n briodol yn ymgysylltu ag unrhyw gymorth ac arweiniad a roddir. 
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