Ymgynghoriad ynghylch grymoedd
Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA) i
osod gorchmynion atal dros dro

Adroddiad yr Ymgynghoriad

Ionawr 2019

1.0 Rhagarweiniad
Ym mis Rhagfyr 2017, cyhoeddodd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ei adroddiad ar yr
ymchwiliad i Addysg a Dysgu Proffesiynol Athrawon. Roedd yr adroddiad yn cynnwys argymhelliad i
Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg y dylid rhoi grymoedd deddfwriaethol i CGA i osod gorchmynion
atal dros dro.
Ym mis Mawrth 2018, nododd Ysgrifennydd y Cabinet mewn dadl lawn ar yr adroddiad ei bod yn gofyn
i CGA ymgymryd â'i ymgynghoriad ei hun gydag ymarferwyr a rhanddeiliaid allweddol ynghylch yr
angen am rym o'r fath a sut y câi ei ddefnyddio er mwyn iddi allu ystyried yr argymhelliad ymhellach.
Mae deddfwriaeth yn ei gwneud yn ofynnol i CGA ymchwilio a gwrando ar achosion yn erbyn
personau cofrestredig ynghylch camymddygiad proffesiynol, anghymhwysedd neu droseddau.
Nododd yr ymgynghoriad pam, heb iddo feddu ar rymoedd gorchmynion atal dros dro, mae CGA o'r
farn y gallai fod risg diogelu ddifrifol i ddysgwyr a'r cyhoedd.
Aeth CGA ati i gasglu safbwyntiau mewn perthynas â chynigion i ymestyn ei rymoedd i gynnwys y
gallu i osod gorchymyn atal dros dro ar ymarfer cofrestrai lle mae ei achos yn sylweddol ddifrifol
(e.e. camymddygiad rhywiol difrifol; niwed corfforol, emosiynol, meddyliol difrifol; pryderon diogelu
difrifol) a lle mae'r heddlu'n ymchwilio. Byddai gosod mesur byrdymor o'r fath yn mynd i'r afael â
phryderon diogelu uniongyrchol.
Cynhaliwyd yr ymgynghoriad rhwng 21 Tachwedd 2018 a 21 Rhagfyr 2018.

2.0

Y broses ymgynghori

Ymgynghori â'r Cyhoedd
Lansiwyd yr ymgynghoriad ar 21 Tachwedd 2018, gyda dolen i'r dogfennau ymgynghori a oedd ar
gael ar wefan CGA. Gellid cyflwyno ymatebion yn uniongyrchol o'r wefan neu drwy ebost.
Cysylltwyd â phob rhanddeiliad drwy ebost i gyhoeddi lansio'r ymgynghoriad a darparwyd dolen i
dudalen yr ymgynghoriad.
Ymgysylltu â'r Undebau
Mae CGA yn cynnal cyfarfod blynyddol ar gyfer gweithwyr achosion ym mis Mehefin bob blwyddyn
ac yn y cyfarfod a gynhaliwyd ar 20 Mehefin 2018, trafododd swyddogion CGA yr ymgynghoriad
gyda'r gweithwyr achosion a'r rhesymeg dros y gofyniad i ganiatáu grymoedd gorchmynion atal dros
dro i CGA.
Gwahoddwyd yr holl undebau i gyfarfodydd un i un gydag uwch swyddogion CGA i drafod y
gweithdrefnau drafft a nodwyd gan CGA yn yr ymgynghoriad ei hun ac i gasglu adborth gan yr
undebau am y gweithdrefnau hynny.
Cynhaliwyd y cyfarfodydd rhwng 2 Tachwedd 2018 a 13 Tachwedd 2018 gyda chynrychiolwyr o'r
undebau canlynol:
ASCL; UNSAIN; Voice the Union; NEU; NAHT; UCAC; NASUWT; Unite the Union; UCU
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3.0

Ymatebion i'r ymgynghoriad – sefydliadau ac unigolion

Derbyniwyd cyfanswm o 39 o ymatebion fel a ganlyn: Roedd pum ymatebydd na ddefnyddiodd yr
holiadur safonol, gan ddewis darparu ymatebion personol yn lle.
8 x Cofrestrai
3 x Aelod o'r cyhoedd
Clybiau Bechgyn a Merched Cymru
Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
Comisiynydd Plant Cymru
Colegau Cymru
Cyngor Cymreig Gwasanaethau Ieuenctid Gwirfoddol (CWVYS)
Cymryd Rhan
Safonau Hyfforddiant Addysg (ETS) Cymru
Estyn
Gwasanaethau Llywodraethwyr Cymru
CCAUC
LMJ Training Ltd
NAHT Cymru
NASUWT
NEU
Y Bwrdd Diogelu Annibynnol Cenedlaethol
Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru (FfHCC)
New Directions Education Ltd
Cymwysterau Cymru
Gofal Cymdeithasol Cymru (CGC)
Cyngor Addysgu Iwerddon
Cyngor Addysgu Cyffredinol Gogledd Iwerddon
Cyngor Addysgu Cyffredinol Yr Alban
Undeb y Prifysgolion a'r Colegau (UCU)
Urdd Gobaith Cymru
Cyngor Bro Morgannwg
Llais Cymru
Grŵp Prif Swyddogion Ieuenctid Cymru
Cyngor Ysgolion Annibynnol Cymru (WISC)
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Prif ganfyddiadau
Cwestiwn 1 - A fyddai’r grym arfaethedig i osod gorchmynion atal dros dro yn darparu cam diogelu
ychwanegol i roi sicrwydd i ddysgwyr, rhieni, gwarcheidwaid a’r cyhoedd yn gyffredinol ynghylch
ymddygiad ac ymarfer cofrestrai gyda Chyngor y Gweithlu Addysg?
Cafwyd cefnogaeth ysgubol gan ymatebwyr (95%) a oedd o'r farn bod y cam diogelu ychwanegol yn
angenrheidiol ac y dylid rhoi'r grymoedd i CGA i osod gorchmynion atal dros dro.
Mynegodd llawer o ymatebwyr bryder nad oedd gan CGA y grymoedd hyn eisoes a'r farn oedd bod
hyn yn dwll diogelu sylweddol.
Cwestiwn 2 - Mae’r gweithdrefnau amlinellol yn adlewyrchu arfer gorau rheoleiddwyr eraill gan
gynnwys rhai yn y sector addysg. A ydych o’r farn bod y rhain yn briodol ac yn gymesur?
Roedd 90% o'r ymatebwyr o'r farn bod y gweithdrefnau drafft yn briodol ac yn gymesur.
Yn arbennig, teimlwyd bod cynnwys cyfnodau adolygu, sicrhau bod gan y cofrestrydd yr hawl i apelio
a chaniatáu i ganiatâd gael ei roi i'r cofrestrai'n darparu camau diogelu clir ar gyfer y cyhoedd a
chofrestreion fel ei gilydd.
Roedd sylwadau cyffredin mewn perthynas â gweithdrefnau drafft CGA yn adlewyrchu ymarfer
gorau rheoleiddwyr eraill a'r sicrwydd mae hynny'n ei ddarparu ond hefyd y dylai CGA sicrhau bod y
gweithdrefnau'n addas ar gyfer y sector addysg.
Argymhellwyd hefyd, petai CGA yn cael y grymoedd, y dylid parhau i adolygu'r gweithdrefnau er
mwyn sicrhau eu bod yn addas at eu diben ac yn cael eu defnyddio mewn modd cymesur.
Cwestiwn 3 - Hoffem ni glywed eich barn am yr effeithiau y byddai’r grym newydd yn eu cael ar yr
iaith Gymraeg, yn benodol ynghylch:
a. cyfleoedd i bobl ddefnyddio’r iaith Gymraeg; a
b. pheidio â thrin yr iaith Gymraeg yn llai ffafriol na’r iaith Saesneg
Ni nodwyd unrhyw effeithiau andwyol am fod CGA yn cydymffurfio â Safonau'r Gymraeg ac yn
darparu gwasanaeth cwbl ddwyieithog.
Cwestiwn 4 - Hoffech chi gynnig unrhyw sylwadau eraill?
Derbyniwyd ystod o “sylwadau eraill” gan ymatebwyr a oedd yn ymwneud yn gyffredinol â'r
pwyntiau a nodwyd eisoes o dan gwestiwn 1 a 2 - y consensws oedd cefnogaeth lawn i CGA gael
grymoedd gorchmynion atal dros dro.
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Ymatebion a dderbyniwyd
Cwestiwn 1 - A fyddai’r grym arfaethedig i osod gorchmynion atal dros dro yn darparu cam diogelu
ychwanegol i roi sicrwydd i ddysgwyr, rhieni, gwarcheidwaid a’r cyhoedd yn gyffredinol ynghylch
ymddygiad ac ymarfer cofrestrai gyda Chyngor y Gweithlu Addysg?
Cytuno
Anghytuno
Ddim yn cytuno nac yn
anghytuno
Heb gadarnhau / marcio
Cyfanswm

37
1

94.9%
2.6%

1

2.6%

0
39

0
100%

Rydym yn defnyddio grymoedd cyfatebol yn y Cyngor Addysgu yn Iwerddon o dan adran 47
Deddfau'r Cynghorau Addysgu. Mae'r grymoedd hyn yn gwbl werthfawr wrth dynnu
athro/athrawes sy'n peri risg i'r cyhoedd o'r ystafell ddosbarth a'r system ysgol tra bod y broses
gwyno a'r ymchwilio yn mynd rhagddi ac yn dod i ben.
Mae'r ffaith bod CGA yn un o'r unig reoleiddwyr o amgylch y byd nad oes ganddo rymoedd
gorchmynion atal dros dro'n arwydd clir bod y grym hwn yn cael ei gydnabod yn llawn fel elfen
hanfodol ac angenrheidiol o rymoedd corff rheoleiddio. Rhagwelir mai dim ond mewn nifer
cyfyngedig o achosion y byddai'r grym yn cael ei ddefnyddio. Serch hynny, y ffaith y byddai'r
achosion hyn yn 'sylweddol ddifrifol' sy'n dangos angenrheidrwydd y grym er mwyn i CGA gynnal
yn llawn ei rôl o ran diogelu dysgwyr a chynnal hyder y cyhoedd yn y gweithlu addysg.
Fel y nodwyd yn y ddogfen ymgynghori, mae camau dros dro'n gyffredin mewn gwaith rheoleiddio
ac mae gan y mwyafrif helaeth o reoleiddwyr rymoedd gorchmynion dros dro sydd wedi'u
cynnwys mewn deddfwriaeth. O ganlyniad, yn y pen draw gall rheoleiddwyr weithredu ar
wybodaeth am gofrestrai sy'n codi pryderon difrifol am ddiogelwch y cyhoedd. Fel corff
rheoleiddio, mae'r grymoedd hyn yn caniatáu i GyngAC yr Alban ddarparu cam diogelu yn erbyn y
risg a byddai'r grymoedd hyn yn ddiau'n caniatáu i CGA ddarparu'r cam diogelu ychwanegol hwn.
Mae'r risg sydd ynghlwm â pheidio â meddu ar rym o'r fath wedi'i nodi'n glir yn y ddogfen
ymgynghori ac mae'n golygu bod unigolion yn parhau ar Gofrestr gyhoeddus CGA fel unigolion y
tybir eu bod yn addas ac yn briodol i fod yn gweithio gyda dysgwyr pan y gallai, mewn gwirionedd,
fod pryderon diogelu'r cyhoedd/diogelu difrifol ynghylch ymddygiad honedig. Mae'n bwysig nodi
mai dim ond CGA sy’n meddu ar y Gofrestr i Gymru a dyma'r corff sy'n cadw gorolwg
cenedlaethol. Gallai fod modd i gyflogwyr gymryd camau diogelu er enghraifft atal o'r gwaith ond
nid yw hyn yn rhwystro'r unigolyn rhag ceisio dod o hyd i gyflogaeth mewn mannau eraill. Er
mwyn sicrhau bod y risg yn cael ei rheoli ar draws yr awdurdodaeth gyfan, CGA sydd yn y sefyllfa
orau i osod camau dros dro yn erbyn cofnod yr unigolyn ar y Gofrestr.
Un o brif nodau CGA yw diogelu buddiannau dysgwyr, rhieni a’r cyhoedd a chynnal ymddiriedaeth
a hyder y cyhoedd yn y gweithlu addysg. Dylid ystyried bod y gallu i geisio camau dros dro, yn yr
achosion mwyaf difrifol lle mae pryder clir i ddiogelwch y cyhoedd, yn fecanwaith i gyflawni'r nod
hwn.
Y pryder arbennig i mi yw'r newid yn y gyfraith yn 2013 lle mae'r heddlu ond yn atgyfeirio
pryderon lle mae modd cymryd camau priodol ar unwaith. Hyd y gwn i, CGA yw'r unig reoleiddiwr
proffesiynol, nid yn unig ym maes addysg, nad oes ganddo'r grym i weithredu ar unwaith. Mae
hyn o bryder mawr i mi am fod twll clir yn y gweithdrefnau diogelu ar gyfer plant ac oedolion
agored i niwed. Nid yw cynllun Datgelu Cyfraith Gwlad yr Heddlu (CLPD) a gyflwynwyd yn 2015,
yn cau'r twll hwn.
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Rwy’n credu byddai’r cyhoedd yn disgwyl hyn.
Mae'r Bwrdd Diogelu Annibynnol Cenedlaethol yng Nghymru yn gadarn o blaid y grym newydd
arfaethedig i CGA osod grymoedd atal dros dro. Yn ein barn ni, byddai hyn yn darparu cam diogelu
ychwanegol pan gaiff honiadau eu gwneud. Mae'n bwysig bod gan CGA rymoedd i osod
cyfyngiadau ar gyflogaeth cofrestrai lle mae risg bosibl o niwed. Mae'n ymddangos bod y
trefniadau presennol yn cynrychioli twll difrifol yn y gweithdrefnau diogelu yng Nghymru felly
rydym yn cefnogi'n gryf y cynnig i gyflwyno grymoedd atal dros dro.
Rydym yn cytuno bod y cynnig hwn yn ymddangos yn synhwyrol.
Clywais am hyn drwy fy undeb ac roeddwn o'r farn nad oedd ei angen. Mae gen i deulu a ffrindiau
sy'n gweithio mewn swyddi eraill ac maen nhw'n dweud bod hyn yn digwydd gyda nhw. Cyhyd â
bod CGA yn cadw llygad ar eu gwaith dwi ddim yn gweld problem.
Cyn ymchwilio a/neu graffu rwy'n credu y byddai gorchymyn atal dros dro yn cynyddu lefel y
diogelwch i bob rhanddeiliad.
Mae bwlch ar hyn o bryd yn y cam diogelu hwn.
Mae'n hanfodol bod GADD yn cael ei gyflwyno i ddarparu'r cam diogelu ychwanegol hwn.
Ar hyn o bryd mae grymoedd y Cyngor yn cael eu cyfyngu rhag gweithio er budd y cyhoedd. Os
oes achos diogelu difrifol iawn yn dod i sylw'r Cyngor, nid oes ganddo unrhyw rym i weithredu.
Gallai ymarferydd peryglus barhau i weithio hyd nes bod canlyniad unrhyw wrandawiad
Priodoldeb i Ymarfer yn hysbys.
Yn syml ddigon, nid yw'n iawn nac yn briodol ar hyn o bryd bod pobl yn cael gweithio hyd nes bod
achos sylweddol yn digwydd.
Rwy'n sicr y byddai'r cyhoedd yn anfodlon iawn am y mater petaent yn ymwybodol o'r sefyllfa
bresennol yma.
Mae diogelu dysgwyr yn hollbwysig ac mae sefyllfaoedd lle byddai'n rhaid i CGA aros cyn atal
cofrestrai yn amlwg yn groes i fudd dysgwyr, canfyddiad y cyhoedd a'r proffesiwn ei hun.
Dylai fod gan CGA yr un grymoedd â phob corff arall.
Mae'n iawn y dylai'r cyhoedd yn gyffredinol allu cymryd bod unrhyw ymarferydd cofrestredig yn
addas i gael mynediad i blant a/neu oedolion agored i niwed ac nad yw'n peri unrhyw risg bosibl o
niwed iddynt.
Mae’r diffyg yng ngrymoedd CGA wedi digwydd yn sgil newid yn 2013 i'r gofyniad y dylai
heddluoedd adrodd achosion difrifol i briod reoleiddwyr. (Roedd hyn yn rhan o'r amgylchedd
gwleidyddol ar y pryd a oedd o blaid dadreoleiddio. Digwyddodd hefyd ar yr adeg pan oedd
deddfwriaeth y Cynulliad yn sefydlu CGA.)
Mae angen nawr i'r twll yn y ddeddfwriaeth ddal i fyny'n gyflym â'r dybiaeth newydd mewn
perthynas ag adroddiadau gan yr heddlu. Byddai'n hynod o niweidiol i'r llywodraeth, i hyder y
cyhoedd yn y Gofrestr ymarferwyr ac i enw da CGA yn gyffredinol petai person yr oedd
camymddygiad difrifol wedi'i adrodd amdano'n parhau i ymarfer ac yn cyflawni trosedd arall.
Mae'n hanfodol, felly, i CGA feddu ar rymoedd i atal statws cofrestru person o'r fath dros dro a'i
allu i ymarfer.
Byddai'n rhoi sicrwydd i mi y byddai rhoi grymoedd i CGA osod Gorchymyn Atal Dros Dro (GADD)
yn mynd i'r afael â phryderon diogelu uniongyrchol.
Fel mae'r ymgynghoriad hwn yn ei gynnig, dim ond petai'r materion yn sylweddol ddifrifol y câi
GADD ei ddefnyddio e.e. camymddygiad rhywiol difrifol; niwed corfforol, emosiynol, meddyliol
difrifol; neu ymchwiliadau troseddol difrifol ynghylch pryder diogelu. Mae hefyd yn rhagweld mai
ychydig o achosion a fyddai o'r lefel ddifrifoldeb yma ac mai cam brys fyddai gosod GADD. Rwy'n
cytuno mai dyma'r dull gweithredu cywir.
Mae'n anomaledd nad oes gan CGA rymoedd diogelu brys o'r fath pan fo gan yr Asiantaeth
Rheoleiddio Addysg yn Lloegr a Chyngor Addysgu Cyffredinol yr Alban rym atal dros dro fel y
rheoleiddwyr mewn proffesiynau eraill a restrir ym Mharagraff 12. Mae angen mynd i'r afael â
hyn.
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Cytuno. Mae'r system bresennol yn ddiffygiol ac mae'n darparu twll peryglus o bosibl mewn
perthynas ag ymarferwyr sy'n destun ymchwiliad heddlu am ymddygiad difrifol.
Byddai'r grym arfaethedig yn ychwanegu gweithredu sydd ar goll yn y system bresennol.
At hynny, byddai'n darparu hyder a sicrwydd ychwanegol, i'r sector, i bobl ifanc ac i'r rhai hynny tu
allan i'r sector, bod gan CGA y grymoedd angenrheidiol a'r gallu i gyflawni gwasanaeth mor
gynhwysfawr â phosibl.
Yn ddiau. Pam nad oes gan CGA y grymoedd hyn eisoes?
Petai ymddygiad difrifol a fyddai'n amlygu lefel uchel o risg i ddysgwyr, mae'n hanfodol bod gan
CGA y grymoedd i atal ymarferydd tra'n aros i sbarduno'u grymoedd priodoldeb i ymarfer.
Mae Estyn yn croesawu'r cynnig i gyflwyno Gorchmynion Atal Dros Dro ar gyfer y gweithlu addysg
yng Nghymru. Mae sefydlu trefniadau o'r fath yn cyd-fynd yn gadarn â chyfrifoldebau i ddiogelu
diogelwch, urddas a llesiant dysgwyr yng Nghymru. Mae'n darparu sicrwydd pellach i blant, pobl
ifanc a dysgwyr agored i niwed bod eu llesiant yn parhau i fod o'r pwys pennaf.
Bydd Gorchmynion Atal Dros Dro'n cau twll cyfreithiol i atal tramgwyddwr posibl rhag parhau i
ymarfer yn broffesiynol tra'i fod yn destun ymchwiliad am bryderon difrifol. Bydd
y trefniadau newydd hyn yn alinio Cyngor y Gweithlu Addysg â'i gymheiriaid rhyngwladol a
byddant yn helpu Cymru i ateb ei rhwymedigaethau rhyngwladol er mwyn sicrhau bod pob
dysgwr yn mwynhau ei hawliau i:
 Gael ei drin gyda thegwch, parch ac urddas;
 Cael mynediad i gyfiawnder;
 Bod yn rhydd rhag pob math o drais, niwed a thriniaeth ddiraddiol.
Bydd Gorchmynion Atal Dros Dro'n gwneud cyfraniad arbennig at Erthygl 19 o Gonfensiwn y
Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn (UNCRC). Mae hyn yn nodi cyfrifoldebau'r llywodraeth i
amddiffyn plant rhag pob trais o bob math a hynny heb gyfaddawd - Mae'n nodi "Rhaid i Bartïon
gymryd pob mesur deddfwriaethol, gweinyddol, cymdeithasol ac addysgol sy'n briodol i amddiffyn
y plentyn rhag pob ffurf gorfforol neu feddyliol ar drais, anaf neu gamdriniaeth, esgeulustod neu
driniaeth esgeulus, camarfer neu gamfanteisio, gan gynnwys camdriniaeth rywiol, tra bo yng
ngofal rhiant (rhieni), gwarcheidwad (gwarcheidwaid) neu unrhyw berson arall sydd â gofal dros y
plentyn.
Dylai'r mesurau amddiffynnol hynny gynnwys, fel y bo'n briodol, weithdrefnau effeithiol ar gyfer
sefydlu rhaglenni cymdeithasol i roi cymorth angenrheidiol i'r plentyn ac i'r rhai sydd â gofal
drosto, yn ogystal ag ar gyfer ffurfiau eraill ar atal ac ar gyfer canfod achosion o gam-drin plant fel
y'u disgrifiwyd cyn hyn, hysbysu o'r achosion hynny, eu hatgyfeirio, ymchwilio iddynt, eu trin a'u
dilyn ac, fel y bo'n briodol, ar gyfer cyfranogiad barnwrol".
Mae Gorchmynion Atal Dros Dro'n atgyfnerthu cyfraniad Cyngor y Gweithlu Addysg i sicrhau dull
gweithredu cenedlaethol cyfannol sy'n amddiffyn plant a dysgwyr eraill rhag y bygythiad o drais,
niwed, camfantais a chamdriniaeth.
Mae UCU yn cytuno bod yn rhaid i'r grymoedd hyn fod ar gael i amddiffyn dysgwyr ifanc ac agored
i niwed. Rhaid i ni sicrhau bod grymoedd priodol ar gael i CGA i'w rhoi ar waith mewn
amgylchiadau arbennig iawn.
Mae UCU yn hyderus y caiff y grymoedd hyn eu defnyddio mewn amgylchiadau priodol ac na
chânt eu camddefnyddio gan y Cyngor.
Rwy'n cytuno; diogelu plant, pobl ifanc a dysgwyr yw agwedd bwysicaf ein gwaith gyda phobl
ifanc. Byddai gorchymyn atal dros dro'n diogelu'r grŵp hwn o bobl ymhellach.
Mae'n fy synnu a'm pryderu nad yw grymoedd atal dros dro'n bodoli eisoes yng ngrymoedd CGA.
Byddai gan bawb lawer mwy o hyder yng nghofrestr y proffesiwn
Credwn y dylai Cyngor y Gweithlu Addysg gael y grym i osod gorchmynion atal dros dro. Bydd yn
diogelu plant, pobl ifanc, dysgwyr a’r cyhoedd.
Cytunwn nad yw’r sefyllfa bresennol yn dderbyniol a bod angen newid y drefn
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Barn GPSI yw y byddai GADD yn wir yn darparu cam diogelu ychwanegol. Fel y rhwydwaith sy'n
cynrychioli cyflogwyr gyda'r nifer mwyaf o weithwyr ieuenctid o bell ffordd, roedd yn syndod i
GPSI ddysgu nad oes gan CGA y grymoedd hyn eisoes ac rydym yn ystyried ei bod yn iawn ac yn
briodol ei fod yn meddu arnynt, gan alinio'r corff â'r rhan fwyaf o gyrff rheoleiddio eraill.
Un o'r pryderon fyddai, heb GADD, y gallai rhiant/cyflogwr gyflogi unigolyn, heb yn wybod iddynt,
yn ystod y cyfnod interim pan oedd ymchwiliad yn mynd rhagddo, gyda'r potensial i
drosedd/troseddau pellach gael ei chyflawni/cyflawni, gan beri lefel risg ddiangen. O ystyried na
fyddai GADD yn cael ei sbarduno heb dystiolaeth dda o bryder difrifol (fel y cyflwynwyd gan yr
Heddlu), byddai'n llawer callach meddu ar y grym i sbarduno saib i gofrestriad tra bod mater yn
destun ymchwiliad.
Mae anallu Cyngor y Gweithlu Addysg i osod gorchymyn atal dros dro ar gofrestriad unigolyn
gyda'r Cyngor yn hepgoriad sylweddol ac yn bryder diogelu difrifol. Mae'r ffaith bod gan lawer o
gyrff rheoleiddio eraill sy'n meddu ar gyfrifoldebau tebyg i CGA y gallu i osod gorchmynion o'r fath
yn awgrymu'n gryf bod hyn yn cael ei ystyried yn rhan annatod o'u swyddogaethau rheoleiddio.
Ar y sail yma'n unig, dylid rhoi'r grymoedd angenrheidiol i CGA i osod gorchmynion atal dros dro.
Fodd bynnag, mae mater diogelu hefyd wrth wraidd y mater yma. Mae cofrestreion CGA yn
gweithio gyda phlant a phobl ifanc, gan gynnwys y rhai sy'n agored i niwed oherwydd anabledd a /
neu amgylchiadau personol. Ni all fod yn iawn bod CGA yn cael ei rwystro ar hyn o bryd rhag
cyflawni ei ddyletswydd i ddiogelu dysgwyr, pan fydd honiad arbennig o ddifrifol yn cael ei wneud
yn erbyn cofrestrai, oherwydd na all osod gorchymyn atal dros dro ar gofrestriad unigolyn.
Mae'r grymoedd arfaethedig i Gyngor y Gweithlu Addysg allu gosod gorchmynion atal dros dro yn
darparu cam diogelu pwysig i atgyfnerthu'r ddarpariaeth yng Nghymru sy'n sicrhau bod plant a
phobl ifanc yn cael eu cadw'n ddiogel. Mae'r sefyllfa bresennol yn gadael bwlch yn ein
mecanweithiau i amddiffyn plant a phobl ifanc, ac mae hyn yn arwain at botensial annerbyniol i
fethu yn ein dyletswyddau i blant a phobl ifanc yng Nghymru. Nid yw'r dyletswyddau hyn i
ddiogelu yn ddewisol ond yn unol â'n rhwymedigaethau o dan Ddeddf Plant 2004; Deddf
Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014; a Chonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar
Hawliau'r Plentyn (UNCRC).
Fel Comisiynydd Plant Cymru fy mhrif nod i yw diogelu hawliau a llesiant plant yng Nghymru ac
rwy'n pryderu am y diffyg grym deddfwriaethol ar hyn o bryd sy'n golygu na all Cyngor y Gweithlu
Addysg [CGA] gymryd unrhyw gamau i atal dros dro statws cofrestru person a'i allu i ymarfer ar ôl
derbyn datgeliad gan yr heddlu. Mae Datgeliad Cyfraith Gwlad yr Heddlu'n sicrhau y bydd yr
heddlu, pan fydd risg i ddiogelwch y cyhoedd, yn trosglwyddo gwybodaeth i'r cyflogwr neu'r corff
rheoleiddiol i ganiatáu iddynt weithredu'n gyflym i liniaru unrhyw berygl. Mae'r ffaith nad yw CGA
yn gallu gwneud hyn yn golygu nad yw'r camau lliniaru hyn yn gallu digwydd i'r eithaf, hyd yn oed
pan fydd yr heddlu'n adrodd bod ymddygiad difrifol yn destun ymchwilio, gan gynnwys pan fydd
yn ymwneud â niwed neu risg niwed i blant ac oedolion agored i niwed. Am hynny rwy'n cefnogi
argymhelliad Adroddiad y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ar Ymchwiliad Dysgu Proffesiynol
Athrawon ac Addysg bod angen grymoedd deddfwriaethol ar CGA i osod gorchmynion atal dros
dro ac rwy'n cefnogi cynigion CGA ar gyfer grymoedd o'r fath fel yr amlinellwyd.
Mae sefyllfa bresennol CGA yn golygu bod person sy'n destun ymchwiliad heddlu ar gyfer achos
difrifol yn gallu parhau i fod ar gofrestr sydd ar gael yn gyhoeddus fel person proffesiynol y tybir ei
fod yn addas ac yn briodol i fod yn gweithio gyda phlant a phobl ifanc. Un o brif nodau CGA yw
diogelu buddiannau dysgwyr, rhieni a’r cyhoedd a chynnal ymddiriedaeth a hyder y cyhoedd yn y
gweithlu addysg. Nid yw'r sefyllfa bresennol yn cyflawni unrhyw ran o'r nod yma. Fel y mae, os
oes gan CGA wybodaeth sy'n arwain at bryderon diogelu difrifol, ni all weithredu ar yr wybodaeth
hon, sy'n golygu bod y cyhoedd yn cael sicrwydd ffug am addasrwydd gweithwyr proffesiynol yn
unol â'r ffaith eu bod ar y gofrestr. Mae'r gofrestr felly'n methu â diogelu plant, yn arbennig y
rheiny a allai ddod i gysylltiad â gweithwyr proffesiynol sy'n gweithio'n breifat fel tiwtoriaid.
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Mae'r sefyllfa bresennol hefyd yn tanseilio union fodolaeth y gofrestr. Mae GADD yn gyffredin
mewn gwaith rheoleiddio fel modd o atal cofrestriad person dros dro tra bod pryder difrifol yn
destun ymchwiliad neu pan fydd canlyniad gweithrediadau troseddol mewn perthynas â honiadau
difrifol yn yr arfaeth. Mae'n rhesymegol y gallai aelodau'r cyhoedd dybio bod grymoedd CGA wedi'
halinio â grymoedd rheoleiddwyr eraill. Mae'r ffaith nad yw hyn yn wir yn golygu bod y gofrestr fel
y mae o bosibl yn gamarweiniol. Os am gynnal ymddiriedaeth y cyhoedd yn y rheoleiddiwr, dylid
alinio'i rymoedd â rheoleiddwyr eraill fel bod gan y cyhoedd sicrwydd nad yw unrhyw gofrestrai'n
destun ymchwiliad cyfredol gan yr heddlu sy'n ymwneud â niwed neu risg niwed i blant neu
oedolion agored i niwed.
Hefyd mae angen rhoi sicrwydd i aelodau staff ysgolion/colegau a allai fod mewn peryg o niwed
drwy weithio mewn cysylltiad agos â pherson sy'n wynebu honiadau difrifol, yn enwedig lle mae'r
honiadau'n ymwneud â chamymddygiad rhywiol neu drais.
Rydym yn cytuno y byddai Gorchmynion Atal Dros Dro (GADD) yn darparu cam diogelu
ychwanegol fel y disgrifir uchod, ar yr amod y nodir yn amlwg yn y Rheoliadau yr ystyrir gosod
GADD dim ond os:
 yw CGA wedi categoreiddio'r achos fel un sylweddol ddifrifol ac yn dilyn gweithdrefn deg
a thryloyw; a
 bod digon o dystiolaeth i ddangos bod pryderon diogelu sylweddol; a
 bod yr Heddlu o'r farn bod angen cymdeithasol dybryd.
Mae Cymwysterau Cymru'n croesawu'r cyfle i ymateb i'r ymgynghoriad hwn sy'n cynnig ymestyn
grymoedd CGA i gynnwys y gallu i osod gorchymyn atal dros dro ar ymarfer cofrestrai.
Un o brif nodau CGA yw diogelu buddiannau dysgwyr a'r cyhoedd a chynnal hyder y cyhoedd yn y
gweithlu addysg - sef nodau sy'n alinio'n agos iawn gyda'n nodau ni ein hunain. Rydym yn
cefnogi'n llwyr y nod cyffredinol o ddiogelu buddiannau dysgwyr ac rydym eisoes yn gweithio'n
agos â CGA i wneud hynny yn ogystal â hyrwyddo hyder y cyhoedd yn y sector addysg.
Mae'r ddogfen ymgynghori'n nodi 'na all CGA, mewn sefyllfaoedd lle mae'n derbyn datgeliad am
gofrestrai sy'n adrodd camymddygiad difrifol, gymryd unrhyw gamau i atal dros dro statws
cofrestru'r person na'i allu i ymarfer’.
Rydym yn credu bod absenoldeb grymoedd deddfwriaethol nid yn unig yn peri posibilrwydd o gael
effaith ar allu CGA i gyflawni ei brif nodau fel yr amlinellir yn Neddf Addysg (Cymru) 2014, ond
mae hefyd yn peri risg i ddysgwyr a hyder y cyhoedd.
Mae'r ddogfen ymgynghori'n gynorthwyol am ei bod yn nodi sefyllfaoedd lle byddai difrifoldeb yr
achos yn cyfiawnhau camau gweithredu CGA fwy na thebyg. Mae'r ddogfen yn nodi na fyddai'r
defnydd o’r grym hwn 'yn cael ei ystyried lle mae’n derbyn gwybodaeth ynghylch camymddygiad i
raddau llai nad yw’n gysylltiedig â phryderon diogelu sylweddol a lle mae CGA o’r farn nad yw’n
cyrraedd y trothwy’.
Felly, mae'r ddogfen ymgynghori'n gynorthwyol am ei bod yn darparu rhestr ddangosol o'r
ffactorau byddai CGA yn eu hystyried wrth asesu difrifoldeb pob achos a'r defnydd cymesur o'r
grym newydd arfaethedig.
Rydym yn cefnogi'n llawn y cynnig a nodir yn yr ymgynghoriad i CGA gael y grymoedd i atal
athrawon mewn amgylchiadau priodol.
I grynhoi, mae'n hanfodol darparu camau diogelu ychwanegol i ddysgwyr, a fydd hefyd yn
hyrwyddo hyder y cyhoedd, drwy roi sicrwydd i rieni, gwarcheidwaid a rhanddeiliaid am
ymddygiad ac ymarfer cofrestrai gyda Chyngor y Gweithlu Addysg.
Cytuno, mae Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru (FfHCC) yn cefnogi ymestyn
grymoedd CGA i osod gorchymyn atal dros dro ar ymarfer cofrestrai lle mae ei achos yn sylweddol
ddifrifol ac yn destun ymchwilio er mwyn diogelu dysgwyr.
Mae CGA mewn sefyllfa unigryw fel rheoleiddiwr am nad oes ganddo rymoedd mewn
deddfwriaeth ac ni all weithredu ar wybodaeth am gofrestrai gan yr heddlu. Mae FfHCC o'r farn
bod hyn yn risg sy'n peri pryderon diogelu difrifol.
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Am fod CGA yn cadw cofrestr gyhoeddus o ymarferwyr ar gyfer y gweithlu addysg, mae aelodau
o'r cyhoedd yn gallu gwirio'r gofrestr a gallent dybio bod unrhyw ymarferydd sydd wedi'i
gofrestru'n addas i gael mynediad i ddysgwyr. Mae hyn yn cyflwyno risg ddifrifol i ddysgwyr a
byddai FfHCC yn cefnogi ymestyn grymoedd CGA i'w alluogi i atal cofrestrai tra bod pryder difrifol
yn destun ymchwiliad er mwyn amddiffyn dysgwyr.
Mae ymestyn grymoedd CGA yn cyd-fynd â phroffesiynoli'r gweithlu tra'n darparu haen
ychwanegol o reolaeth drwy awdurdod cydnabyddedig i ddiogelu cyflwyno gwasanaethau.
Byddai'r grym arfaethedig yn darparu cam diogelu ychwanegol fodd bynnag mae'n aneglur pam
nad yw'r trefniadau diogelu presennol yn ddigon cadarn heb y gorchymyn atal dros dro? Mae
cofrestreion mewn 'achosion sylweddol ddifrifol' bron yn ddieithriad yn cael eu hatal o'u gwaith
tra'n disgwyl canlyniad eu hachos.
Yr hyn sy'n cael ei gynnig yw bod cofrestreion yn cael eu hatal o'u gwaith a'u corff proffesiynol ar
yr un pryd. Mae'r llysoedd yn glir nad yw atal yn weithred niwtral a thrwy gamau gan CGA i atal
cofrestrai y mae ei achos yn parhau, mae gennym bryderon y gallai penderfyniad y rheoleiddiwr i
atal ddylanwadu ar ganlyniad achos y cyflogwr. Ni fyddem am i'r gorchymyn gael ei ddefnyddio yn
y fath fodd fel y gallai effeithio ar hawl y cofrestrai i gael gwrandawiad teg.
At hynny yn yr 'achosion sylweddol ddifrifol' hyn lle cyhuddwyd y cofrestrai ac mae ar fechnïaeth
a/neu wedi'i atal o'i waith, rydyn ni'n honni y byddai'r amgylchiadau hyn yn ddigon i ddadannog
darpar gyflogwyr synhwyrol rhag penodi person sydd yn destun ymchwiliad.
Dylid darparu cyfle i gyflogwyr adolygu honiadau a dod i benderfyniad am y camau gweithredu
gorau - os yw CGA yn cymhwyso'r GADD cyn i'r cyflogwr gael amser i'w adolygu, yna byddai'r
rheoleiddiwr yn gwneud penderfyniad am gyflogai ac yn tynnu'r penderfyniad hwn wrth y
cyflogwr.
Gallai anawsterau godi pan fo'r heddlu'n ymchwilio i honiad ac wedi gwneud datgeliad
gwarchodedig i CGA sydd wedi dwyn GADD yn erbyn y cofrestrai cyn i'r cyflogwr gael cyfle i
ymchwilio i'r achos (mewn achosion lle mae'r heddlu'n atgyfeirio'r achos nôl i'r cyflogwr).
Mae'n aneglur hefyd faint o dystiolaeth bydd gan CGA er mwyn pennu a ellir cyfiawnhau GADD ai
peidio? Rydym yn cydnabod bod amgylchiadau eithriadol lle gellid cyfiawnhau GADD fodd
bynnag mae'n hanfodol nad yw'r grym hwn yn cael ei ddefnyddio fel mater o arfer a gofynnwn fod
y dull o'i gymhwyso'n cael ei fonitro'n agos er mwyn sicrhau mai dim ond fel 'cam brys' y caiff ei
ddefnyddio.
Mae NASUWT yn bendant bod hwn yn rym diangen ac anghymesur na fyddai'n darparu unrhyw
gamau diogelu ychwanegol uwchben y gweithdrefnau presennol ar gyfer atal staff ysgolion.
Gellir rhoi'r trefniadau presennol sydd wedi'u nodi mewn arweiniad gan Lywodraeth Cymru
ynghylch gweithdrefnau disgyblu a diswyddo staff ysgolion ar waith lawer yn gyflymach na'r
broses a nodir gan CGA ar gyfer atal unigolion o'r Gofrestr.
Cred NEU Cymru yn gadarn mai dim ond mewn achosion difrifol y dylid defnyddio GADD lle nad
oes gan CGA unrhyw opsiwn arall heblaw rhoi'r weithdrefn honno ar waith. Mae'n braf gennym
nodi bod enghreifftiau o'r achosion mwyaf difrifol wedi'u nodi ym mharagraff 14 o'r ddogfen
ymgynghori ynghyd â materion y mae'n rhaid eu hystyried ym mhob achos cyn gosod y
gorchymyn ym mharagraff 16.
Wrth roi gweithdrefn GADD ar waith, mae o bwys hanfodol bod y cofrestrai'n cael cyfle i gyflwyno
sylwadau yn breifat mewn perthynas â'r materion sy'n ffurfio testun y gorchymyn arfaethedig a'u
bod yn cael cyfle i apelio. Nodwn, unwaith eto, fod y materion hyn wedi'u nodi yn yr
ymgynghoriad.
Bydd cam diogelu ychwanegol yn cael ei ddarparu sef y caiff penderfyniadau o'r fath eu hadolygu
o fewn cyfnod rhesymol ac awgrymwn mai o leiaf bob chwarter ddylai hyn fod, yn hytrach na'r
cyfnod o 6 mis a awgrymir.
Byddai'n lleihau'r posibilrwydd i berson gael cyflogaeth arall tra'i fod yn destun pryder difrifol
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Cwestiwn 2 - Mae’r gweithdrefnau amlinellol yn adlewyrchu arfer gorau rheoleiddwyr eraill gan
gynnwys rhai yn y sector addysg. A ydych o’r farn bod y rhain yn briodol ac yn gymesur?
Cytuno
Anghytuno
Ddim yn cytuno nac yn
anghytuno
Heb gadarnhau / marcio
Cyfanswm

35
1

89.7%
2.6%

2

5.1%

1
39

2.6%
100%

Cytuno, mae'r gweithdrefnau amlinellol yn ymddangos yn briodol ac yn gymesur. Maent yn
cydnabod mai dim ond mewn achosion prin o 'argyfwng' y byddai'r grymoedd hyn yn cael eu
defnyddio a dyna sut dylai fod. Defnydd cynnil a wneir o'r grymoedd hyn o dan y Deddfau
Cynghorau Addysg yn Iwerddon hefyd, a hynny dim ond mewn amgylchiadau eithriadol e.e.
honiadau o ymddygiad treisgar neu ymosodol yn rhywiol, honiadau o fynd ar ofyn myfyriwr yn
rhywiol, cyhuddiadau neu euogfarnau am droseddau difrifol neu er enghraifft lle mae gan athro
neu athrawes gofrestredig broblemau iechyd difrifol ac yn addysgu tra nad yw'n ffit yn feddygol i
addysgu.
Rwy'n gweld bod CGA hefyd yn nodi ffactorau i'w hystyried ac mae themâu sy'n gyffredin â'n
Canllawiau Adran 47 ein hunain - e.e. natur a difrifoldeb yr ymddygiad honedig, y risg o niwed i
ddysgwyr, cydweithwyr a'r cyhoedd yn gyffredinol, budd y cyhoedd ac ati.
Mae camau diogelu digonol yn y gweithdrefnau amlinellol i sicrhau bod CGA yn cynnal dull
gweithredu 'rheoleiddio ysgafn' yn unol ag ymarfer gorau rheoleiddwyr eraill. Mae'r
gweithdrefnau'n darparu cam diogelu i atal hyn rhag bod yn ymarfer am rym haearnaidd. Yn
hytrach, byddai'r gweithdrefnau'n hwyluso dull gweithredu cydlynol sy’n gyffredin ag
asiantaethau eraill fel yr heddlu.
Yn ogystal â gonestrwydd proffesiynol swyddogion CGA, erbyn hyn mae corff sefydlog o
wybodaeth a phrofiad ymysg aelodau Pwyllgorau a fydd yn sicrhau y byddai'r gweithdrefnau'n
cael eu gweithredu mewn modd ystyrlon, teg a chyfiawn.
Mae'r gweithdrefnau amlinellol yn ymddangos yn briodol ac yn gymesur. Yn arbennig, mae'r
cynigion canlynol yn darparu camau diogelu clir ar gyfer y cyhoedd a chofrestreion fel ei gilydd:
1- Mae cynnwys cyfnodau adolygu yn y broses yn gymesur er mwyn sicrhau nad yw gorchmynion
yn cael eu gosod am gyfnod hwy nag sy'n angenrheidiol.
2- Sicrhau bod gan y Cofrestrai hawl i apelio a chaniatáu i bartïon allu ceisio adolygiad o'r
gorchymyn ar unrhyw adeg.
3- Mae caniatáu i Gofrestreion gydsynio yn sicrhau bod modd rhoi gorchmynion ar waith yn
gyflym.
Mae'n ymddangos o'r ddogfennaeth mai dim ond mewn achosion lle mae ymchwiliad troseddol ar
waith neu mae gan yr heddlu ryw gysylltiad y byddai Gorchmynion Atal Dros Dro'n cael eu ceisio.
Er mai mwyafrif y ceisiadau fydd achosion o'r fath fwy na thebyg, gallai hyn fod yn gyfyngol. Gallai
fod achosion lle nad yw'r ymddygiad honedig yn cyrraedd y trothwy troseddol neu nad oes
ymchwiliad troseddol yn mynd rhagddo ond mae pryderon difrifol o ran diogelu'r
cyhoedd/diogelu yn parhau o hyd ac mae angen gosod gorchymyn atal dros dro.
Yn ogystal, mae'r ddogfen ymgynghori'n nodi lle derbynnir atgyfeiriad o ffynhonnell arall, cysylltir
â'r heddlu i holi a ydynt o'r farn bod hwn yn "angen cymdeithasol dybryd" - mae hyn yn nodi y
bydd rhan o'r penderfyniad ynghylch a ddylid ceisio gorchymyn atal dros dro yn eistedd yn
rhannol gyda'r heddlu. Fodd bynnag, mewn sefyllfa o'r fath mae'r rheoleiddiwr mewn gwell
sefyllfa i bennu a oes angen mesur dros dro.
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Mewn perthynas â diddymu Gorchymyn Atal Dros Dro'n awtomataidd, mae'n nodi na fyddai hyn
yn cael ei ddiddymu'n awtomataidd mewn achosion lle roedd yr achos llys wedi arwain at
reithfarn 'dieuog'. Yng ngoleuni'r gwahaniaethau yn safonau'r prawf, gallai fod tystiolaeth o hyd i
ystyried bod yr honiad wedi'i brofi yn ôl safon is y prawf er gwaethaf y canfyddiad ar yr ochr
droseddol. Yn y bôn ni fyddai hyn yn rheoli'r risg barhaus o ran diogelu mewn achos o'r fath.
Yn bendant. At hynny mae'n wrthnysig nad yw'r grymoedd ar gael.
Rwy'n credu eu bod yn briodol ac yn gymesur, cyhyd â bod CGA/Ysgol/ALl yn dilyn y
gweithdrefnau'n gywir a bod yr unigolyn yn cael gwybod cyn gynted â phosibl a bod modd
cynnwys eu hundeb hefyd lle bo hynny'n bosibl.
Mae'n bwysig i CGA adlewyrchu ymarfer gorau a gweithredu yn unol â rheoleiddwyr eraill.
Mae'n briodol ac yn gymesur i CGA alinio ag ymarfer cyffredin rheoleiddwyr eraill.
Cytuno, cyhyd â'u bod yn sicrhau bod yr undebau'n cael gwybod
Maent yn gymesur am fod diogelu'n hollbwysig.
Mae'r gweithdrefnau sydd wedi'u hamlinellu'n ymddangos yn briodol ac yn ffordd gadarn ymlaen.
Ni fyddai'r grym yn cael ei ddefnyddio ym mhob achos. Byddai'n cael ei ddefnyddio i ddiogelu'r
proffesiwn yn yr achosion mwyaf difrifol. Yn hyn o beth, dylai'r swyddog a awdurdodir yn briodol
ymgymryd ag asesiad risg, gan ystyried safbwyntiau'r person cofrestredig, yn dilyn atgyfeiriad
newydd. Os ystyrir ei fod yn risg uchel, yna dylid ceisio GADD. Rwy'n credu y dylai hyn gael ei
wneud mewn trafodaeth am yr achos, ac nid un person ddylai wneud y penderfyniad hwn.
Os nad yw'r person cofrestredig yn derbyn gorchymyn atal yn wirfoddol, yna mae'n broses briodol
nad yw CGA yn penderfynu gosod GADD ei hun, ond bod hyn yn cael ei wneud gan banel sy'n cael
ei gynnull yn annibynnol. Dylai hyn adlewyrchu’r Pwyllgor Priodoldeb i Ymarfer o ran ei
gyfansoddiad er mwyn sicrhau bod y proffesiynau addysg wedi’u cynrychioli yn ogystal ag aelodau
lleyg. Dylai hyn fod yn breifat fel bod modd rhannu'r wybodaeth yn rhydd ac ni fyddai'n rhagfarnu
unrhyw wrandawiad yn y dyfodol a allai gael ei gynnal yn gyhoeddus. Yn ogystal, byddai'r panel
hwn ond yn asesu risg ac ni fyddai'n ymchwilio i ffeithiau unrhyw achos. Ni ddylai unrhyw achos o
osod GADD dybio euogrwydd mewn achos. Dylai unrhyw wybodaeth mae CGA yn dibynnu arni
gael ei chyflwyno i'r person cofrestredig oni bai y byddai gwneud hynny'n rhwystro unrhyw
ymchwiliad parhaus gan yr heddlu neu o ran diogelu.
Dylai CGA geisio egluro'r amserlen ar gyfer GADD, gan gynnwys pam y dymunir gofyn am
amserlen GADD benodol. Ni ddylai 18 mis fel yr uchafswm cyfnod fod yn sefyllfa ddiofyn. Dylid
ymgorffori hyn yn y rheolau. Dylai hyn gael ei adolygu ddim mwy na chwe mis o ddyddiad y
gorchymyn. Mae'n briodol y dylai'r person cofrestredig allu gofyn i'r GADD gael ei adolygu'n
gynharach os oes ganddo sail ar gyfer hyn, gan gynnwys bod tystiolaeth newydd wedi dod i law.
Dylai fod isafswm o 28 diwrnod cyn caniatáu iddo wneud hynny. Dylai fod gan bwyllgor atal dros
dro y grym i gwestiynu'r swyddog a awdurdodir yn briodol o'r Cyngor mewn gwrandawiad
adolygu, ynghylch gwaith sy'n parhau yn y broses ymchwilio a dylai allu rhoi cyfarwyddyd, os yn
briodol, ynghylch yr hyn y dylid ei goladu erbyn y cyfnod adolygu nesaf fel nad yw'r cyngor yn
camddefnyddio'r grym atal.
Byddai angen ystyriaeth hynod o ofalus ynghylch pa gategori y byddai'r GADD yn gysylltiedig iddo
a pha oblygiadau fyddai i hyn os bydd y cofrestrai'n penderfynu ymarfer mewn categori arall yn
ystod cyfnod y GADD.
Os na osodir GADD yna dylai gorchymyn amodau ymarfer fod ar gael i'r pwyllgor, a allai osod
amodau dros dro ar ymarfer y cofrestrai. Gallai hwn fod yn amod adrodd neu'n amod sy'n sicrhau
bod unrhyw gyflogaeth newydd yn cael ei datgelu i CGA. Byddai hyn yn cael ei ddefnyddio pan
fo'r pwyllgor wedi adnabod risg bod y cofrestrai'n parhau i ymarfer ond nad yw'r risg yn ddigon
difrifol i'w dileu oddi ar y gofrestr yn gyfan gwbl.
Wrth glywed cais GADD yna dylai'r pwyllgor ystyried mai'r prawf sylfaenol ddylai fod: Ar ddiwedd
gwrandawiad priodoldeb i ymarfer, lle mae ffeithiau ac YPA wedi'u sefydlu, a fyddai'n syndod i
aelod cyffredin o'r cyhoedd bod cofrestrai wedi cael ei ganiatáu i ymarfer yn ystod y broses.
Dylai fod hawl i apelio bob amser.
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Yn ogystal â'r categorïau lle dylid gosod GADD, byddwn hefyd yn awgrymu y dylai gael ei ystyried
mewn honiadau o anonestrwydd ariannol difrifol neu achosion o anonestrwydd lefel uchel.
Dylid rhoi canlyniad gosod GADD ar lwyfan cyhoeddus. Ni ddylid datgelu'r honiadau/natur yr
ymddygiad o reidrwydd, er mwyn peidio â rhagfarnu unrhyw achos yn y dyfodol.
Ar hyn o bryd rwy'n gweithio i reoleiddiwr yn y DU fel aelod o banel PIY ac felly rwy'n gweld bod
gwir angen mynd i'r afael â'r elfen diogelu'r cyhoedd yn hyn er mwyn iddi weithio'n ddigonol i bob
un
Ni fyddai o fudd y cyhoedd peidio ag alinio â chyrff rheoleiddio eraill
Cytuno ar y ddau gyfrif
Rwy'n cytuno bod y gweithdrefnau sydd wedi'u nodi ym Mharagraffau 15 i 26 yn briodol ac yn
gymesur. Maent hefyd yn gyson â phrosesau disgyblu presennol CGA.
Byddai'r gweithdrefnau fel y maent wedi'u cyflwyno yn arwain nid yn unig at adlewyrchu ymarfer
gorau ond byddent hefyd yn alinio'r sector addysg â rheoleiddwyr eraill ac mae angen hyn yn
ddybryd, drwy weithredu dull gweithredu sydd ar goll ar hyn o bryd (ac i raddau peryglus o bosibl
yn hynny o beth) yn y sector addysg.
Mae mabwysiadu polisi a gweithdrefn sydd eisoes wedi profi eu bod yn effeithiol, yn briodol ac yn
gymesur pan fydd cyrff rheoleiddio eraill yn eu defnyddio'n ymddangos yn ffordd synhwyrol
ymlaen.
Mae Estyn yn cytuno gyda'r dull gweithredu a nodir yn y ddogfen ymgynghori ac mae o'r farn ei
fod yn deg, yn rhesymol ac yn gymesur.
Mae CGA hefyd yn ystyried achosion heblaw'r rhai hynny sydd o natur ddiogelu. Dylai'r
gweithdrefnau arfaethedig ar gyfer asesu a ddylid gosod gorchymyn atal dros dro warchod y
gweithiwr proffesiynol rhag cael ei wahardd yn amhriodol lle nad oes risg o ran diogelu.
Rydym yn anghytuno bod y grymoedd, fel y maent wedi'u drafftio ar hyn o bryd, yn addas at y
diben. Hoffem weld y gallu i'r cofrestrai gyflwyno tystiolaeth i herio'r hyn a gyflwynir i CGA yn y
weithdrefn a chyn i'r penderfyniad gael ei wneud. Yn ystod y broses hon mae'n rhaid i'r cofrestrai
allu cael ei gynrychioli.
O safbwynt UCU mae'n rhaid iddi fod yn bosibl i'r cofrestrai herio datganiadau trydydd partïon
ynghylch eu hymddygiad. Er gwaethaf yr egwyddor bod rhywun yn ddiniwed hyd nes iddo'i gael
yn euog, bydd gwarthnod gorchymyn atal yn cael effaith ar enw da unigolyn.
A bod yn gwbl onest rwy'n synnu ac yn pryderu nad yw grymoedd i osod gorchmynion atal eisoes
yn bodoli. Fel sefydliad sy'n newydd i gofrestru gyda CGA byddwn wedi disgwyl bod trefniadau
tebyg i broffesiynau eraill yn eu lle. Cytuno - rwy'n ystyried bod y cynnig hwn yn briodol ac yn
gymesur.
Wrth ddarllen y drefn arfaethedig, rydym yn hapus ei bod yn briodol ac yn gymesur.
Teimlwn fod y drefn arfaethedig yn drylwyr ac yn ceisio diffinio ‘achosion difrifol’ a ddaw i’r CGC
trwy law'r Heddlu.
Rydym hefyd yn croesawu bod trefn mewn lle i ddiddymu Gorchymyn mewn amgylchiadau
penodol.
Er y deellir bod angen dilyn proses briodol, o ystyried y pwynt a godir uchod (mewn perthynas â'r
potensial i gyflogi unigolyn y nodwyd gan yr Heddlu ei fod/ei bod yn peri pryder), y prif anhawster
i'w ystyried yma yw'r amserlen arfaethedig pe na bai'r cofrestrai'n cydsynio i orchymyn gael ei
osod. Mae'n eithaf posibl y gallai trefniant o'r fath gael ei wneud rhwng cyflogwr/rhiant a allai
ddechrau o fewn y 28 diwrnod (y mwyafswm terfyn amser arfaethedig ar gyfer cynnull panel
CGA), gyda'r potensial i droseddau pellach gael eu cyflawni.
Mae'n iawn y dylai CGA ystyried ymarfer gorau gan reoleiddwyr eraill wrth ystyried sut orau i
weithredu gorchmynion atal dros dro, petai'r grym hwnnw'n cael ei ganiatáu i'r Cyngor. Nodwn
mai bwriad CGA yw cynnull gwrandawiad gorchymyn dros dro o fewn 28 diwrnod o dderbyn
gwybodaeth sy'n peri pryder. Unwaith i'r wybodaeth honno gael ei hasesu ac y gwnaed
penderfyniad i fwrw ymlaen i wrandawiad, tybed a fyddai'n bosibl gosod "arwydd" ar gofnod
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unigolyn ar y gofrestr sy'n dynodi bod gwrandawiad i'w gynnal yn fuan. Gallai hyn ddarparu cam
diogelu ychwanegol, ond byddai angen cydbwyso hyn yn erbyn hawliau dynol y cofrestrai unigol.
Nid yw'r ddogfen ymgynghori'n ei gwneud yn glir pam mae cyfarfodydd gorchmynion atal dros dro
i'w cynnal yn breifat oni bai bod y cofrestrai'n gofyn fel arall. Byddai wedi bod o gymorth wrth
lunio'n hymateb pe bai meddylfryd Cyngor yn hyn o beth yn hysbys i ni. Mae tryloywder yn
egwyddor bwysig, yn arbennig pan fydd materion diogelu o dan sylw.
Mae'r gweithdrefnau arfaethedig fel y maent wedi'u hamlinellu'n gymesur ac yn briodol. O dan
Ddatgeliad Heddlu Cyfraith Gwlad mae'n rhaid bod 'angen cymdeithasol dybryd' i'r heddlu adrodd
gwybodaeth i gyrff rheoleiddio. Mae'n rhaid i'r datgeliad hwn gydymffurfio â'r Ddeddf Hawliau
Dynol a'r Ddeddf Diogelu Data.
Felly, yn y penderfyniad i wneud y datgeliad hwn, dylai'r heddlu ystyried yr angen i ddiogelu yn
erbyn hawliau'r cofrestrai. Mae'n rhaid i bryderon y llywodraeth y gallai grym GADD gael ei osod
yn anghymesur gyda chanlyniadau difrifol i'r ymarferydd dan sylw gael eu gwrthbwyso gan yr
angen i fynd i'r afael â phryderon union o ran diogelu.
Fel yr amlinellir yng nghynigion CGA, dylid deall hefyd bod gosod GADD yn gam diogelu yn hytrach
nag yn gam cosbol a bod modd lliniaru unrhyw bryderon am briodoldeb ei ddefnyddio gyda
chanllawiau clir a fydd yn galluogi'r corff rheoleiddio i bennu a yw achos yn sylweddol ddifrifol i
GADD gael ei gyflwyno.
Mae ein profiad fel Rheoleiddiwr yn cydnabod defnyddioldeb GADD o ran hyder y cyhoedd, am
ein bod yn defnyddio GADD yn briodol pan fo amheuaeth ynghylch diogelwch y cyhoedd a budd y
cyhoedd yn rhan o ymchwiliadau priodoldeb i ymarfer, yn ogystal ag ystyried buddiannau'r person
cofrestredig.
I'r graddau mae'r weithdrefn arfaethedig yn cynnwys camau diogelu fel yr hawl i adolygu ac
apelio, mae'r gweithdrefnau amlinellol yn adlewyrchu ymarfer gorau rheoleiddwyr eraill. Fodd
bynnag, mae'r cynigion yn ymddangos yn ddiangen o gyfyngol o ran yr amgylchiadau lle gellid
gwneud neu hyd yn oed ystyried gorchmynion o'r fath. Nid yw rheoleiddwyr eraill yn dibynnu ar
farn yr heddlu i bennu a oes 'angen cymdeithasol dybryd' iddyn nhw gyflwyno gorchymyn.
Felly, byddai'n fuddiol petai mwy o eglurder yn y cynigion ynghylch sut byddai CGA, pan fyddai
angen, yn ymarfer ei rymoedd rheoleiddio sydd wedi'u hymestyn i gynnwys defnyddio GADD, yn
ymreolaethol, er mwyn diogelu buddiannau dysgwyr, rhieni a’r cyhoedd a chynnal ymddiriedaeth
a hyder y cyhoedd yn y gweithlu addysg.
Mae'r weithdrefn fel y mae wedi'i hamlinellu'n ymddangos yn deg ac yn dryloyw.
Cytuno, mae Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru (FfHCC) o'r farn bod y gweithdrefnau
a gynigir gan CGA yn briodol ac yn gymesur. Mae CGA wedi ymgymryd ag adolygiad ac wedi
ymgynghori ag ystod o gyrff rheoleiddio sy'n meddu ar rymoedd gorchmynion dros dro er mwyn
paratoi'r gweithdrefnau drafft i sicrhau bod ymarfer gorau sy'n rhychwantu'r cyrff hyn yn cael ei
gymryd i ystyriaeth wrth ddrafftio'u gweithdrefnau.
Mae FfHCC yn llwyr gefnogi ymestyn grymoedd CGA i osod ataliad petai achos yn ddigon difrifol,
er mwyn amddiffyn y rhai hynny sy'n gysylltiedig ac ar lefel sy'n briodol ac yn gymesur i
reoleiddwyr eraill.
Mae CGA wedi ei gwneud yn glir mai dim ond ar gyfer achosion difrifol y byddai'n defnyddio
grymoedd atal dros dro (ac mae wedi darparu diffiniadau clir o'r hyn a fyddai'n gyfystyr ag achos
difrifol) ac mae FfHCC yn fodlon mai dim ond mewn achosion brys y byddai CGA yn gwneud
defnydd o'i rymoedd estynedig. Mae FfHCC yn fodlon gyda'r gweithdrefnau dadansoddi risg a
restrwyd gan CGA, gan gynnwys yr angen am gymeradwyaeth gan y Dirprwy Brif Weithredwr, er
mwyn penderfynu ar ddifrifoldeb achos cyn gwneud defnydd o'r grymoedd atal dros dro i
amddiffyn dysgwyr. Mae diogelu dysgwyr o'r pwys pennaf.
Nodaf fod GADD yn gyffredin mewn gwaith rheoleiddio ac yn cael eu defnyddio fel arfer mewn
perthynas â phryderon diogelu difrifol. Fodd bynnag ym myd addysg mae rheoliadau, polisïau ac
arweiniad cadarn iawn eisoes yn eu lle i brosesu achosion diogelu difrifol sy'n sicrhau bod
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disgyblion yn cael eu gwarchod tra bod materion yn cael eu hymchwilio - felly prin iawn byddai
angen GADD.
Ar hyn o bryd, ni all CGA atal cofrestrai fodd bynnag mae'r cyflogwr mewn sefyllfa i brosesu'r
pryder diogelu difrifol ac atal unigolyn lle mae hynny'n briodol - mae'n ddiangen yn y mwyafrif
helaeth o achosion sy'n cynnwys elfennau o ddiogelu i gofrestrai gael ei atal ddwywaith - unwaith
gan ei gyflogwr ac eto gan ei reoleiddiwr.
Byddem yn gwrthwynebu gweld trefniant yn datblygu lle byddai cofrestrai'n cael ei atal o'i waith
ac o CGA ar sail 'angen cymdeithasol dybryd' bob tro caiff mater ei gyfeirio at yr heddlu. Gwelwn
o'n profiad ni gyda chyflogwyr sy'n derbyn honiadau o natur ddiogelu mai atal yw'r ymateb cyntaf
yn aml, a chaiff hyn ei or-ddefnyddio mewn gwirionedd yn hytrach na'i ddefnyddio fel yr opsiwn
olaf, a dyma'r ymateb cyntaf yn aml pan mae pryderon yn codi.
Yn yr un modd rydym yn pryderu y caiff grymoedd GADD eu gor-ddefnyddio a'u defnyddio fel
mater o drefn felly mewn achosion lle mae pryderon diogelu neu lle mae cysylltiad yr heddlu
mewn achos. Byddem yn gwrthwynebu gweld patrwm ac arfer o'r fath yn datblygu a gofynnwn i'r
defnydd o'r grym hwn gael ei leiafu. Byddem hefyd yn gofyn bod rhagor o fanylion yn cael eu
darparu ynghylch diddymu Gorchymyn. Dylai fod yn glir y dylai CGA ddilyn yn brydlon pan fydd
cyflogwr wedi terfynu achos a chodi ataliad.
Nid yw NASUWT o'r farn bod y grymoedd hyn yn briodol ac yn gymesur am y rhesymau a nodir
uchod. Yn arbennig, mae dyfarniadau Uchel Lys achosion Gogay, Mezey ac Agoreyo'n nodi'n glir y
byddai'r broses byddai CGA yn ei dilyn yn torri'r ymddiriedaeth a'r hyder rhwng y cyflogai a'r
cyflogwr ac felly ni ellir caniatáu i hyn ddod i rym yn llygaid yr Undeb.
Mae NEU Cymru o’r farn ei bod yn bwysig datblygu gweithdrefn sy’n cydweddu orau ag anghenion
a gofynion y sector addysg. Er y gellir ystyried ymarfer gorau eraill, mae'r gwahaniaethau sy'n codi
wrth ymdrin â gweithwyr proffesiynol sy'n gysylltiedig â darparu addysg yn mynnu bod yn rhaid
ystyried y ffactor hwnnw yn benodol wrth bennu'r weithdrefn derfynol.
Mae hefyd yn bwysig sicrhau bod y broses gyfan cael ei hadolygu'n gyson yn hytrach nag achosion
unigol yn unig. Mae cyfle i CGA fyfyrio am weithrediad unrhyw brosesau newydd gyda
rhanddeiliaid drwy'r cyfarfodydd sefydlog sydd eisoes yn eu lle ar gyfer materion o'r fath. Byddem
yn annog CGA i gynnwys hyn fel eitem sefydlog ar agendâu am y dyfodol rhagweladwy er mwyn
gallu asesu ei effaith yn llawn a gwneud unrhyw newidiadau angenrheidiol.
Byddai'n gwneud synnwyr perffaith mabwysiadu ymarferion sy'n berthnasol mewn gweithluoedd
rheoleiddedig eraill er mwyn amddiffyn dysgwyr agored i niwed
Cwestiwn 3 - Hoffem ni glywed eich barn am yr effeithiau y byddai’r grym newydd yn eu cael ar yr
iaith Gymraeg, yn benodol ynghylch:
a. cyfleoedd i bobl ddefnyddio’r iaith Gymraeg; a
b. pheidio â thrin yr iaith Gymraeg yn llai ffafriol na’r iaith Saesneg
Mae'n bosibl mai fi sy'n colli'r pwynt yma ac ymddiheuriadau os yw hynny'n wir. Nid wyf yn gweld
sut byddai CGA yn meddu ar rymoedd gorchymyn dros dro'n effeithio ar gyfleoedd i bobl
ddefnyddio’r iaith Gymraeg nac y byddai hynny'n arwain at sefyllfa lle câi'r Gymraeg ei thrin yn llai
ffafriol na'r Saesneg. Rwy'n tybio y byddai dewis i athro sy'n cael ei wahodd i gydsynio i orchymyn
dros dro gael hyn drwy gyfrwng y Gymraeg fel sy'n digwydd yn Iwerddon lle caiff athrawon ofyn
bod cais mewn perthynas â Gorchymyn dros dro o dan adran 47 yn cael ei weithredu drwy
gyfrwng y Wyddeleg.
Caiff holl gyfathrebiadau swyddogol CGA eu cyhoeddi'n ddwyieithog ac ni fyddai'r grym hwn yn
eithriad i hynny.
Heblaw sicrhau bod modd gwneud trefniadau i weithrediadau gael eu cynnal yn Gymraeg, nid oes
gen i unrhyw sylwadau pellach yn hyn o beth.
Mae CGA yn gweithredu polisi dwyieithog felly ni allaf weld bod hyn yn berthnasol yn yr achos
hwn.
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Byddai'r grymoedd newydd yn rhoi cyfle i unrhyw un sy'n dymuno defnyddio'r Gymraeg yn ei
gyfathrebiadau a'i gysylltiadau gyda CGA. Mae'n bwysig cofio bod yr adeg pan gaiff honiad ei
wneud yn adeg emosiynol i bawb dan sylw. Mae'r gallu i ddefnyddio'r Gymraeg ar adeg fel hyn ac i
beidio â derbyn triniaeth lai ffafriol na rhywun sy'n defnyddio'r Saesneg yn hawl ieithyddol ac er
budd cyfiawnder cymdeithasol.
Dim barn ar hyn
Pe bai cofrestreion sy'n siarad Cymraeg yn cael eu hatal yna gallai fod effaith ar allu'r darparwr
hwnnw i ddarparu addysg drwy gyfrwng y Gymraeg. Fodd bynnag, dylai diogelu fod o'r pwys
pennaf. Felly mae'r cynigion yn briodol, ond dylai fod gofyn i ddarparwyr gymryd camau i liniaru
unrhyw effaith ar y Gymraeg o ganlyniad i ataliad o'r fath.
Ddim yn sicr
Cyhyd â bod y gorchmynion hyn mor gyfartal yn Gymraeg ag y maent yn Saesneg, yna credaf y
byddent yn briodol ar draws pob sector a lleoliad addysg yng Nghymru. Dylid cynnwys
Comisiynydd y Gymraeg o bosibl ym mhob cam pellach cyn gweithredu'n llawn er mwyn sicrhau
bod y ddwy iaith yng Nghymru'n cael eu hystyried yn gyfartal a heb ragfarn.
Nid wyf yn teimlo y byddai effaith ar y Gymraeg.
Fel gyda phob gwrandawiad Priodoldeb i Ymarfer dylai olygu y gallai'r person cofrestredig fwrw
ymlaen yn ei ddewis iaith. Dylid gwneud cynnig rhagweithiol i gynnal gwrandawiadau GADD drwy
gyfrwng y Gymraeg ac nid y sefyllfa ddiofyn ddylai fod i'w clywed yn Saesneg.
Byddai'r gallu i ddefnyddio'r Gymraeg a'i thrin yn gyfartal â'r Saesneg yn benderfyniad cywir a
phriodol.
Ni ddylid gorfodi cofrestreion y mae'r Gymraeg yn iaith gyntaf iddynt i ymddangos gerbron paneli
mewn iaith nad ydynt wedi'i dewis
Dylai'r Gymraeg fod yn iaith gyntaf i ni. Mae cael y cyfle i ymgeisio, trafod ac ymchwilio yn
Gymraeg yn profi ein cefnogaeth i'n hiaith ein hunain.
Mae gweithdrefnau disgyblu CGA yn gyfan gwbl ddwyieithog ym mhob ffordd gan ganiatáu i
gofrestreion weithredu drwy gyfrwng y Gymraeg os dyna'u dymuniad. Byddwn yn disgwyl i'r un
dull gweithredu gael ei ddefnyddio gyda'r weithdrefn GADD arfaethedig.
Byddai'r grymoedd newydd yn rhoi cyfle i unrhyw un sy'n dymuno defnyddio'r Gymraeg (boed
hynny fel iaith gyntaf neu beidio) wrth gyfathrebu gyda CGA.
Byddai hyn yn effeithio'n gadarnhaol ar y defnydd o'r Gymraeg am na fyddai'n cael ei thrin yn llai
ffafriol na'r Saesneg yn ystod gweithdrefnau gorchmynion atal dros dro.
Nid wyf yn rhagweld unrhyw amgylchiadau lle byddai caniatáu'r grymoedd hyn yn effeithio ar y
defnydd o'r Gymraeg nac y byddai'n cael ei thrin yn llai ffafriol na'r Saesneg.
Nid yw Estyn yn rhagweld y byddai'r cynigion yn cael unrhyw effaith andwyol na negyddol ar yr
Iaith Gymraeg.
Nid ydym yn teimlo y byddai hyn yn cael unrhyw effaith ar yr iaith Gymraeg petai'r cyfieithu
disgwyliedig yn cael ei wneud.
Ni welaf unrhyw reswm pam dylai iaith fod yn anhawster
Ar bapur ni welwn y bydd y grymoedd newydd yn cael effaith negyddol ar y Gymraeg.
Yn ymarferol, byddwn am i'r CGC sicrhau bod ganddynt nifer ddigonol o siaradwyr Cymraeg gyda’r
cefndir a’r profiad perthnasol i alluogi i’r Pwyllgor Priodoldeb i Ymarfer glywed achosion ac
adolygu gorchmynion yn y Gymraeg a chynnal gwrandawiadau cyfrwng Cymraeg. (Boed hynny yn
wrandawiad preifat neu ar gais y cofrestrai yn wrandawiad cyhoeddus.)
O ystyried y byddai'r grym i osod gorchymyn atal dros dro yn rym newydd i CGA, byddai cynnydd o
ganlyniad yn y cyfleoedd i CGA ddefnyddio'r Gymraeg wrth gyflawni ei swyddogaethau
rheoleiddio.
Ni ddylai gweithredu'r grymoedd newydd hyn gael effaith andwyol ar yr iaith Gymraeg, am y
dylai'r lleoliad perthnasol drefnu gwasanaeth priodol petai person cofrestredig sy'n siarad
Cymraeg yn cael ei atal.

17

Ni fyddai ymestyn grymoedd i CGA yn awgrymu unrhyw effaith negyddol bosibl ar gyfleoedd i bobl
ddefnyddio'r Gymraeg nac yn trin y Gymraeg yn llai ffafriol na'r Saesneg. Fodd bynnag, dylai'r
gweithdrefnau newydd, o ganlyniad i rymoedd estynedig CGA, ganiatáu i unigolion ddilyn
gweithrediadau yn eu dewis iaith, boed hynny'n Gymraeg neu'n Saesneg.
Nid yw NASUWT o'r farn y byddai unrhyw effaith amlwg ar y Gymraeg petai'r grym newydd yn
cael ei roi ar waith.
Mewn gwirionedd, ychydig o wahaniaeth fyddai wrth weithredu'r GADD yn y Gymraeg neu'r
Saesneg. Mae'r cyfle i dderbyn dogfennau a chael gwrandawiadau drwy gyfrwng y Gymraeg yn
hawl gynhenid i unrhyw gofrestrai ac nid oes unrhyw reswm pam na ddylai hynny barhau.
Anhysbys; am y gellid darparu dogfennaeth a gweithrediadau yn Gymraeg neu Saesneg ystyried
mai niwtral fyddai'r effaith.
Cwestiwn 4 - Hoffech chi gynnig unrhyw sylwadau eraill?
Rwy'n credu y byddai'n gwbl hanfodol i reoleiddiwr Addysgu feddu ar rymoedd atal dros dro er
mwyn amddiffyn y cyhoedd.
Yn ein profiad ni, mewn amgylchiadau prin maen nhw'n codi. Dechreuodd ein grymoedd
priodoldeb i addysgu ym mis Gorffennaf 2016 ac mewn 5 achos yn unig rydym wedi ystyried
gorchmynion atal dros dro. Yr Uchel Lys sy'n gorfod gwneud y Gorchymyn terfynol yn Iwerddon a
dim ond mewn 1 o'r 5 achos hyn mae'r Uchel Lys wedi caniatáu Gorchymyn Uchel Lys. Darparwyd
ymgymeriadau i beidio ag addysgu (tan ddiwedd y broses gwyno ac ymchwilio) i'r Uchel Lys mewn
2 o'r achosion rwy'n credu a darparwyd ymgymeriadau i Bwyllgor Gweithredol y Cyngor Addysgu
yn y 2 fater arall (er na fyddai'r un pwysoliad i ymgymeriadau a ddarparwyd gan Athro i'r Pwyllgor
Gweithredol ag ymgymeriadau i'r Uchel Lys ac ni fyddai'r un goblygiadau petai ymgymeriadau'n
cael eu torri).
Rwy'n credu bod y gweithdrefnau sydd wedi'u hamlinellu yn y papur Ymgynghori mewn perthynas
â grymoedd i osod gorchymyn atal dros dro yn gyfan gwbl briodol a chymesur, er budd y cyhoedd,
ac mae'n sioc i mi bod CGA wedi gweithredu cyhyd gyda 'budd y cyhoedd' yn ystyriaeth heb
rymoedd gorchmynion atal dros dro.
Roeddwn yn aelod o CyngACC adeg ei sefydlu yn 2000, gan wasanaethu dau dymor fel Dirprwy
Gadeirydd, ac rwyf wedi parhau i gadeirio Pwyllgorau Priodoldeb i Ymarfer, Addasrwydd ac
Ymchwilio i CGA.
Am hynny, mae gen i wybodaeth o lygad y ffynnon am esblygiad grymoedd CGA a'i ymarfer mewn
perthynas â'i gyfrifoldebau rheoleiddio. Mae darllen papurau achos, a chlywed tystiolaeth tystion,
wedi datgelu lefelau sylweddol o drallod emosiynol yn aml a brofwyd gan ddysgwyr, rhieni a
chydweithwyr sydd wedi'u heffeithio gan weithredoedd cofrestreion yr honnwyd iddynt fod yn
euog o ymddygiad proffesiynol annerbyniol.
Yn hyn o beth, byddai'r Gorchymyn Atal Dros Dro yn adlewyrchu cydnabyddiaeth a phwysigrwydd
cynyddol sicrhau diogelwch a llesiant dysgwyr. Mae'n sefyllfa atgas bod gofyn i CGA gadw'r
unigolyn ar y gofrestr fel person sy'n addas i fod yn berson cofrestredig mewn achosion difrifol lle
gallai dysgwyr fod wedi cael niwed emosiynol a meddyliol. Mae'n hanfodol bod Llywodraeth
Cymru yn rhagweithiol o ran sicrhau'r diogelwch hwn er mwyn cyfleu i'r cyhoedd ei hymrwymiad
tuag at ddiogelu a llesiant dysgwyr.
Mae'n braf gen i nodi y byddai'r penderfyniad i osod GADD yn cael ei wneud gan y Pwyllgorau
Priodoldeb i Ymarfer annibynnol. Dylai hyn roi cysur i unrhyw un sy'n pryderu y gallai GADD gael
eu gosod yn fympwyol.
Nid wyf yn gweld sut byddai gweithredu'r grym hwn yn cael unrhyw effaith ar yr Iaith Gymraeg.
Byddai'n braf i fyfyrwyr wybod am hyn yn ystod eu cwrs TAR. Rwy'n gwybod bod CGA yn mynd i'r
prifysgolion.
Mae'n gynnig da iawn ac efallai y dylid bod wedi ei ystyried yn gynharach.
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Er mwyn sicrhau'r ymgysylltiad mwyaf mewn gwrandawiadau GADD, yna dylid rhoi opsiwn i
gofrestreion o Ogledd Cymru fynychu mewn amrywiol ffyrdd, fel dros y ffôn, drwy Skype neu drwy
fideo-gynadledda. Ni ddylid disgwyl i gofrestrai o Ogledd Cymru fynychu gwrandawiad GADD yng
Nghaerdydd, a allai roi cofrestrai o Ogledd Cymru sy'n cymryd rhan yn y broses o dan anfantais.
Mae CGA yn sefydliad CYMRU GYFAN. Cyfarfod preifat yw hwn felly ni ddylai fod unrhyw
anhawster i'r cofrestrai fynychu drwy ddull heblaw bod yna'n bersonol.
Dylai CGA barhau i sicrhau bod ganddynt gymaint o hawliau â chyrff eraill yn y sectorau addysg, a
mwy.
Byddai'n rhoi sicrwydd i mi y byddai rhoi grymoedd i CGA osod Gorchymyn Atal Dros Dro (GADD)
yn mynd i'r afael â phryderon diogelu uniongyrchol.
Rwy'n credu y bydd aelodau'r cyhoedd o leiaf yn cael eu synnu, os nad eu syfrdanu, i glywed nad
yw GADD wedi'u caniatáu i CGA eisoes yn yr amgylchiadau eithriadol a amlygwyd yn y ddogfen
ymgynghori.
Mae gan CGA (a CyngACC cyn hynny) hanes blaenorol rhagorol o ran gwneud penderfyniadau a'i
gyngor cyfreithiol safonol. Adlewyrchir hyn yn nifer fach yr apeliadau a gyflwynir i'r Uchel Lys
mewn perthynas â chanlyniadau gwrandawiadau Priodoldeb i Ymarfer. Byddai gen i bob ffydd yng
ngallu CGA i nodi'n glir yr ychydig achosion hynny sy'n peri risg union a sylweddol i ddiogelwch
dysgwyr ac sy'n cyfiawnhau ymyrraeth GADD.
Fel Sefydliad mae gennym deimladau cryf y dylai'r grymoedd atal dros dro yma fod yn eu lle. Fel
grŵp newydd o gofrestreion (Gwaith Ieuenctid) roeddem wedi disgwyl y byddent yn eu lle.
Rydym yn teimlo'n ddigon cryf bod CGA yn meddu ar yr awdurdod newydd hwn fel y byddem yn
barod i ysgrifennu at y Gweinidog Plant, Pobl Hŷn a Gofal Cymdeithasol, Huw Irranca-Davies AC i
gefnogi'r cynnig hwn.
Byddai hwn yn gam pwysig ymlaen i'r gofrestr broffesiynol
Mae materion priodoldeb a chymesuredd yn arbennig o bwysig mewn perthynas â gosod
gorchmynion atal dros dro. Am y bydd hwn yn rym newydd i CGA, rydym yn argymell y dylai'r
Cyngor adolygu, ar ôl blwyddyn, ei ddefnydd o orchmynion o'r fath i ganfod a yw'n hyderus - wrth
edrych yn ôl - bod y defnydd ohonynt wedi bod yn effeithiol o ran diogelu dysgwyr ac eraill.
Rwy'n cefnogi CGA yn llawn bod diffyg grymoedd gorchmynion atal dros dro yn cynrychioli risg
ddiogelu ddifrifol i blant a phobl ifanc ac rwyf o'r farn bod y cynigion a amlinellir yn gam diogelu
cymesur ac angenrheidiol i amddiffyn plant.
Dylid ystyried rhoi'r gorchmynion yn eu lle'n gyflymach na 28 diwrnod. Mae hwn yn gyfnod
gormodol yng ngoleuni honiadau risg uchel, er ein bod yn cydnabod bod y cynnig yn cyfeirio at 28
diwrnod ar y mwyaf.
Yn hytrach na dileu'r enw oddi ar y gofrestr yn ystod yr ataliad, byddai'n well ei gadw ar y gofrestr,
a chynnwys nodyn am yr ataliad. Byddai hyn yn rhoi gwell gwarchodaeth i ddysgwyr.
Mae hyn oherwydd ei bod yn haws i rywun guddio'r ataliad a'r honiadau cysylltiedig os nad yw eu
henw'n ymddangos ar y gofrestr o gwbl, nag y mae iddynt guddio ataliad sydd wedi'i farcio'n glir
ar y gofrestr.
Beth yw'r rhesymeg dros gael gorchymyn dros dro ar sail cydsyniad? Nid yw'n amlwg o'r testun.
Mae un mater rydym yn amheus yn ei gylch mewn perthynas ag amddiffyn gosod GADD, a hynny
yw ein bod ar ddeall bod GADD yn cael eu gosod mewn sectorau eraill, fel iechyd, yn fuan iawn
wedi i achos gael ei gyfeirio at y corff rheoleiddiol. Gall GADD gael ei osod cyn sancsiwn disgyblu,
yn arbennig os oes ymchwiliad Heddlu, ac weithiau prin iawn o wybodaeth sydd gan gofrestreion i
allu amddiffyn eu hunain oherwydd bod cyflogwyr yn aml yn amharod i ryddhau dogfennaeth
berthnasol. Mae hyn yn ei gwneud yn anodd atal GADD rhag cael ei osod, ac mae'n golygu y dylai
CGA fod hyd yn oed yn fwy gwyliadwrus am ddifrifoldeb gosod GADD. Felly, er budd proses
ddyladwy deg, mae'n rhaid bod digon o dystiolaeth:
 bod yr achos yn ddigon difrifol (gan ddefnyddio'r ffactorau a nodir ym mharagraff 16 o'r
arweiniad i'r ymgynghoriad); a
 bod pryderon diogelu sylweddol; a
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 bod yr Heddlu o'r farn bod angen cymdeithasol dybryd.
Byddai'r gorchmynion atal dros dro yn cefnogi prosesau Adnoddau Dynol mewnol darparwyr lle
roedd cyflogwyr yn gysylltiedig â chamymddygiad proffesiynol, anghymhwysedd neu droseddau.
Fel y nodwyd uchod, mae gan NASUWT bryderon sylweddol hefyd ynghylch torri cyfrinachedd y
gweithdrefnau disgyblu a diogelu plant a fyddai'n digwydd y sgil dileu enw'n gyhoeddus oddi ar y
Gofrestr.
Mae'r niwed posibl i enw da cofrestrai yn sgil dilyn camau gweithredu o'r fath yn gwbl annerbyniol
ac nid yw'n bosibl derbyn hyn.
Sylwadau cyffredinol ychwanegol gan NASUWT:
1. Mae gan NASUWT bryderon dybryd am yr effaith bosibl ar y gweithlu addysg yn sgil defnyddio'r
gorchmynion atal dros dro arfaethedig. Mae'r Undeb o'r farn bod y grymoedd hyn yn ddiangen
ac ychydig a wnânt i ddiogelu'r cyhoedd na'r proffesiwn.
2. Mae NASUWT o'r farn bod darpariaethau digonol a phriodol eisoes yn eu lle i fynd i'r afael â
phryderon diogelu uniongyrchol, yn arbennig mewn achosion difrifol.
3. Cred NASUWT y byddai defnyddio'r grymoedd hyn, ymhell o warchod y gweithlu, yn cael effaith
andwyol sylweddol ar unigolion a'r proffesiwn yn ei gyfanrwydd. Mae'r Undeb yn glir felly ei fod
yn gwrthwynebu'r cynigion i CGA ymestyn ei rymoedd yn y modd hwn.
4. Mae NASUWT yn deall bod CGA wedi bod yn pwyso ar Lywodraeth Cymru i gael y grym hwn ers
peth amser. Mae'r Undeb yn nodi Argymhelliad Pwyllgor Plant a Phobl Ifanc y Cynulliad
Cenedlaethol yn yr ymchwiliad i Ddysgu Proffesiynol ac Addysg Athrawon ym mis Rhagfyr 2017:
‘Mae'r Pwyllgor yn argymell y dylid ymestyn cylch gorchwyl Cyngor y Gweithlu Addysg er mwyn
rhoi iddo’r pŵer i wahardd athrawon dros dro mewn amgylchiadau priodol.'
5. Fodd bynnag, mae NASUWT hefyd yn nodi o ymateb Llywodraeth Cymru bod cafeatau
sylweddol er iddi dderbyn yr Argymhelliad mewn egwyddor:
‘Mae Llywodraeth Cymru wedi gofyn am dystiolaeth bendant gan Gyngor y Gweithlu Addysg
ynglŷn â’r goblygiadau a ddeilliodd o achosion hanesyddol, lle mae Cyngor y Gweithlu Addysg
o’r farn y byddai pŵer i roi Gorchymyn Gwahardd [sic] Dros Dro wedi bod yn fesur diogelu
pwysig; a’r goblygiadau oherwydd diffyg pŵer o’r fath, a fyddai fel arall wedi cael eu hosgoi.
Hyd yma, nid yw’r wybodaeth hon wedi cael ei chyflwyno, gan gynnwys enghreifftiau lle mae’r
cyflogwr wedi methu â gweithredu’n briodol.
‘Mae’n hollbwysig bod tystiolaeth o’r fath yn cael ei chyflwyno er mwyn i Lywodraeth Cymru
benderfynu a yw’n briodol newid y gyfraith. Byddai tystiolaeth o’r fath yn llywio’r broses o
ddrafftio unrhyw ddarpariaeth ddeddfwriaethol pe bai angen hynny, ac yn helpu i roi’r
cyfiawnhad a fyddai ei angen yn ystod ymgynghoriad ac wrth i’r Cynulliad graffu ar y newid
deddfwriaethol arfaethedig.
‘Gall defnyddio pwerau Gorchymyn Gwahardd [sic] Dros Dro arwain at oblygiadau difrifol i’r
ymarferydd dan sylw. Er mai gweithred niwtral yw gwahardd dros dro yn ei hanfod gall achosi
stigma i’r sawl dan sylw hyd yn oed os penderfynir nad yw wedi camymddwyn o gwbl. Yn yr un
modd, efallai fod tystiolaeth y byddai Gorchymyn Gwahardd [sic] Dros Dro yn briodol mewn
rhai achosion. Fodd bynnag, bu sawl achos lle mae’r llysoedd wedi dyfarnu bod cyrff rheoleiddio
wedi gweithredu’n anghyfreithlon wrth osod gorchymyn o’r fath.
‘Effaith tynnu enw ymarferydd oddi ar Gofrestr Cyngor y Gweithlu Addysg yn sgil cyhuddiad neu
mewn achosion eithriadol ar adeg arestio yw y byddai rhwymedigaeth ar y cyflogwr i’w
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wahardd dros dro ar unwaith; gweithred y gall y cyflogwr benderfynu nad oes modd ei
gyfiawnhau, os nad yw’r achos yn peri risg ddifrifol na risg enbyd i ddiogelwch y cyhoedd.'
6. Nid yw NASUWT o'r farn bod y profion hyn wedi'u bodloni. Yn wir, bu sawl achos uchel eu proffil
sy'n dangos na fyddai defnyddio gorchmynion atal dros dro o gymorth.
7. Mae disgyblu staff ysgolion, ac athrawon yn arbennig, yn cael eu trafod gan arweiniad statudol
Llywodraeth Cymru. Mae hyn yn cynnwys arweiniad sylweddol ynghylch defnyddio camau atal
mewn ysgolion.
8. Mae hyn yn cynnwys y pwyntiau canlynol:


Drwy gyfarfod gyda'r pennaeth y dylai aelod o staff gael ei atal.



Nid cosb disgyblu tra bod ymchwiliad ar waith yw atal, a dylid ei gwneud yn glir i'r cyflogai nad
tybiaeth o euogrwydd ydyw.



Dylai'r pennaeth … roi cymaint o wybodaeth ag mae'n bosibl ei datgelu i’r aelod staff, heb
ymyrryd â’r ymchwiliad i’r honiad, gan gynnwys rhesymau dros unrhyw ataliad arfaethedig



Dylid rhoi cyfle i'r aelod staff wneud sylwadau mewn perthynas â'r ataliad.



Cyn gwneud y penderfyniad i atal aelod o staff, dylai'r pennaeth a/neu gadeirydd y
llywodraethwyr ystyried a oes opsiynau eraill ar gael, fel ymgymryd â gwaith o gartref nad yw'n
cynnwys dod i gysylltiad â disgyblion, neu weithio o gartref.



Fel arfer, dim ond pan fydd honiadau'n gysylltiedig ag ymddygiad o gamymddygiad difrifol y
caiff ataliad tra bod gweithrediadau disgyblu ar y gweill ei ystyried:



mae'n ymddangos bod angen eithrio'r aelod o staff o'r ysgol, er diogelwch disgyblion, staff eraill
neu eiddo neu weithrediad trefnus yr ysgol.

9. Cred NASUWT fod grymoedd corff llywodraethu ysgol, ynghyd â'r gweithdrefnau a nodir yng
Ngweithdrefnau Amddiffyn Plant Cymru Gyfan a chamau gweithredu Byrddau Lleol Diogelu
Plant, yn fwy na digon i amddiffyn plant a phobl ifanc, yn ogystal â chynnal y safonau yn y
proffesiwn ac ymddygiad proffesiynol cofrestreion CGA.
10. At hynny, yn yr achosion mwyaf difrifol lle mae'r heddlu a'r llysoedd yn gysylltiedig, byddai naill
ai'r broses o gadw unigolyn yn y ddalfa neu osod amodau mechnïaeth yn atal gweithwyr addysg
rhag dod i gysylltiad â phlant, gan wneud darpariaeth gorchmynion atal dros dro yn ddiangen.
11. Mae NASUWT yn ymwybodol bod gan lawer o awdurdodau lleol, os nad pob un, weithdrefnau
i'w dilyn wrth ystyried a ddylid atal cyflogai ai peidio. Yn yr achosion hyn, mae 'rhestr wirio' yn
aml y mae'n rhaid gweithio drwyddi er mwyn sicrhau bod ystyriaeth briodol i'r mater.
12. Yn aml mae'r rhestrau gwirio hyn yn cynnwys nifer fawr o gwestiynau y mae'n rhaid eu hystyried
cyn gallu atal. Er enghraifft:


A oes digwyddiad critigol a/neu honiad difrifol wedi bod?



A oes tystiolaeth glir bod y plentyn/oedolyn wedi dioddef niwed?
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Yn sgil ymholiadau cychwynnol, a oes tystiolaeth i ategu'r honiad?



A oes ymarferiad cychwynnol i ganfod ffeithiau wedi bod? Os oes, a yw hyn yn cadarnhau nad
yw'r honiad yn amlwg yn ffug?



A oes unrhyw ffordd y gallai'r honiad hwn fod yn ddisail?



A wnaed cyfeiriad at y gwasanaethau cymdeithasol?



A oes trafodaeth strategaeth wedi bod?



A yw'r heddlu'n gysylltiedig?



A yw presenoldeb y cyflogai'n debygol o rwystro ymchwiliad cychwynnol?



A yw'r honiad yn erbyn y cyflogai o bosibl yn gyfystyr ag ymddygiad difrifol?



Pa mor aml mae cysylltiad gyda'r defnyddiwr gwasanaeth/disgyblion yn rhan o rôl y cyflogai?



A fydd y cyflogai'n gweithio heb oruchwyliaeth gyda disgyblion/defnyddwyr gwasanaeth?



A oes risg niwed i'r unigolyn ei hun/i eraill os yw'r cyflogai'n parhau yn y gwaith?



A yw perthnasau rhwng y cyflogai a disgyblion neu gydweithwyr eraill wedi chwalu?



A oes opsiwn ymarferol arall yn lle atal (adleoli i faes gwaith arall, cyfyngu dyletswyddau
gwaith)?



Beth byddai'r risgiau'n gysylltiedig â'r dull gweithredu hwn?



Sut gellir rheoli/lliniaru'r risg hon?



Os nad oes opsiwn arall, pam hynny?



Os am ystyried cyfyngu dyletswyddau, a ydych wedi ystyried pa ddyletswyddau rydych yn
bwriadu'u cyfyngu?



A yw eich cam gweithredu'n gymesur ac yn gyfiawnadwy yn yr amgylchiadau?



Sut caiff absenoldeb y cyflogai/newid i'w ddyletswyddau gwaith ei esbonio i'w gydweithwyr?



A oes unrhyw faterion o ran diogelwch disgyblion os caiff y cyflogai ei atal?



A allwch esbonio wrth y cyflogai y rheswm(rhesymau) dros yr ataliad?

13. O gymharu â'r meini prawf hyn, mewn achosion lle nad yw ysgol yn atal cyflogai, nid yw
NASUWT o'r farn bod y rhestr o ystyriaethau sydd wedi'i nodi gan CGA yn y ddogfen ymgynghori
i asesu difrifoldeb yr achos yn ddigonol i sicrhau bod modd cyfiawnhau'n gywir atal y cyflogai.
14. Petai staff ysgol yn cael eu hatal o'u gwaith, ni fyddai unrhyw bosibilrwydd y byddent yn dod i
gysylltiad mewn unrhyw ffordd broffesiynol gyda phobl ifanc. Nid yw NASUWT yn ymwybodol
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o unrhyw achos lle roedd unrhyw faterion o'r natur yma'n codi yn dilyn ataliad. Mae'r Undeb
o'r farn felly bod y grym i CGA atal cofrestrai'n ddiangen ac yn anghymesur.
15. Mae NASUWT hefyd yn poeni'n fawr ynghylch yr effaith bosibl ar unigolion os cânt eu hatal gan
CGA. Mae hyn yn arbennig o wir os nad ydynt wedi'u hatal gan eu cyflogwr.
16. Mae achosion llys diweddar wedi nodi nad oes modd ystyried atal yn gam niwtral mwyach a
dim ond ar ôl ystyried pob opsiwn arall y dylid ystyried atal, ac ni ddylai hyn byth bod yn ymateb
'byrbwyll'.
17. Daw'r sail ar gyfer hyn o dri achos, sef:
•

Simone Agoreyo and London Borough of Lambeth, [2017] EWHC 2019 (QB);

•

Gogay v Hertfordshire County Council, [2000] IRLR 703; and

•

Mezey v South West London and St George's Mental Health NHS Trust, [2007] EWCA Civ 106.

18. Yn achos Gogay dywedodd y barnwr:
‘The assertion is made that the suspension is a “neutral action” and that, as part of the
investigatory process, the Appellant would have an opportunity to attend “an investigation
meeting” where she could provide her account of the alleged events”. A decision would then
be taken about whether there was “a case … to answer”. If there was, presumably there would
be a further hearing to determine the outcome of such a case.
‘Whilst views generally might reasonably differ as to whether suspension is a “neutral act”, the
view of the courts is that it is not.’
19. Yn achos Mezey dywedodd y barnwr:
‘The defendant contended that a suspension is a qualitatively different affair. It is: “a neutral
act preserving the employment relationship”. ‘I venture to disagree, at least in relation to the
employment of a qualified professional in a function, which is as much a vocation as a job.
‘Suspension changes the status quo from work to no work, and it inevitably casts a shadow over
the employee's competence. Of course this does not mean that it cannot be done, but it is not
a neutral act.’
20. Yn olaf, crynhodd y barnwr yn achos Agoreyo fel a ganlyn:
‘Whilst the facts were different from the present case, the need to avoid a “knee jerk” reaction,
with suspension as the default position without consideration of the alternatives, was
emphasised.
‘So far as the matters referred to … above are concerned, they add up to the conclusion that
suspension was adopted as the default position and as largely a knee-jerk reaction to the
strident terms in which Ms Fevrier’s report to Ms Alder was phrased.
‘In my judgment, suspension itself, against that background, would have been sufficient to
breach the implied term relating to trust and confidence.’
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21. Nid yw NASUWT yn cytuno felly gyda honiad CGA yn y ddogfen ymgynghori gyda'r frawddeg
'Byddai gosod GADD yn gam diogelu yn hytrach nag yn gam cosbol’.
22. Nid yw NASUWT yn credu y byddai'r elfennau mae CGA wedi'u nodi yn y ddogfen ymgynghori
wrth asesu difrifoldeb achos yn ddigonol i sicrhau nad ymateb 'byrbwyll' fyddai unrhyw ataliad
ac y gellid ei gyfiawnhau.
23. Mae'r Undeb hefyd yn nodi y byddai CGA yn ceisio defnyddio'r grym i atal pan fydd yn derbyn
gwybodaeth gan gyflogwr. Os felly, byddai'r cyflogwr, neu'r asiant, eisoes wedi ystyried a oedd
angen atal y cyflogai.
24. Mae'r Undeb yn cwestiynu beth byddai'r canlyniadau i'r cyflogai pe câi ei atal gan CGA a heb ei
atal gan ei gyflogwr, a sut gellid cymodi sefyllfa o'r fath.
25. Yn yr un modd, mae'r Undeb yn cwestiynu beth fyddai diben atal cofrestrai gan CGA petai'r
cyflogwr eisoes wedi'i atal.
26. Mae'r NASUWT yn pryderu y byddai atal o'r gofrestr, drwy ei ddiffiniad, yn weithred gyhoeddus
o gymharu â'r ffaith mai mater cyfrinachol fyddai petai corff llywodraethu neu gyflogwr yn atal
cyflogai. Byddai'r potensial i niweidio'r berthynas rhwng y cyflogai a'r cyflogwr yn sylweddol.
Byddai'r effaith bosibl ar iechyd a llesiant y cyflogwr hefyd yn fater a fyddai'n codi pryderon
difrifol.
27. At hynny, ni all NASUWT dderbyn y byddai gosod gorchymyn atal dros dro yn cael ei adolygu
bob chwe mis. Caiff cyflogeion sy'n cael eu hatal mewn ysgolion eu hadolygu'n amlach, bob
rhyw 20 i 25 diwrnod yn aml, neu'n amlach os daw gwybodaeth arall i law.
28. Mae NASUWT yn nodi eto felly bod yr Undeb yn gwrthwynebu camau i CGA gael y gallu i osod
gorchmynion atal dros dro.
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