
Mesurau perfformiad cyson ar gyfer dysgu ôl-16 

Adroddiad cynnydd, Hydref 2017  

 
Mae'r papur briffio hwn yn rhoi diweddariad ar raglen Llywodraeth Cymru i ddatblygu 
mesurau perfformiad cyson ar gyfer deilliannau dysgwyr mewn addysg bellach a 
dosbarthiadau chwech. Mae'n amlinellu'r mesurau arfaethedig a'r amserlen 
arfaethedig ar gyfer eu gweithredu. 
 
Cefndir 

 
Mae'r mesurau perfformiad presennol ar gyfer Addysg Bellach a dosbarthiadau 
chwech yn cael eu hadolygu oherwydd: 

 Cânt eu cyfrifo mewn ffyrdd gwahanol, ar sail casgliadau data ar wahân, sy'n 
golygu na ellir gwerthuso deilliannau ar gyfer dysgwyr sy'n gwneud union yr un 
rhaglenni dysgu a chymwysterau mewn gwahanol leoliadau, yn yr un ffordd. 

 Nid yw'r naill set o fesurau na'r llall bellach yn addas at y diben, gan ystyried bod 
cyllid sy’n seiliedig ar raglenni wedi cael ei gyflwyno a'r angen i feithrin gwell 
dealltwriaeth o'r hyn y gall dysgwyr ei gyflawni a'r cynnydd a wnânt. 

 
Felly, rydym wedi ymrwymo i gyflwyno set newydd o fesurau cyson yn lle’r mesurau 
perfformiad presennol i’w defnyddio ar draws Addysg Bellach a dosbarthiadau 
chwech .  Rydym yn gweithio'n agos gydag Estyn i sicrhau bod ein dulliau o 
ddadansoddi a mesur deilliannau dysgwyr yn fwy cyson. 
 

Y mesurau arfaethedig 
 

 Cyflawniad  

  Gwerth ychwanegol ôl-16 

 Cyrchfannau dysgwyr 

 
Ymgynghori 
 
Rydym wedi cwblhau’r ymgynghoriad ar ein dull arfaethedig o fesur deilliannau 
rhaglenni dysgu ôl-16 a ddarperir mewn dosbarthiadau chweched dosbarth ysgolion 
a cholegau addysg bellach.  Cadarnhaodd yr ymatebion i’r ymgynghoriad yr awydd i 
newid ac am drin pawb yn yr un modd o ran sut rydym yn mesur deilliannau ôl-16.  
Mae’n rhoi adborth gwerthfawr iawn i ni hefyd ar sut y gellir datblygu’r mesurau 
ymhellach a’u defnyddio i fesur gwelliannau dros y blynyddoedd nesaf. 
 
Cyhoeddodd Ysgrifennydd y Cabinet Ddatganiad Ysgrifenedig ar 10 Gorffennaf yn 
cadarnhau ein bwriad i fabwysiadu’r tri mesur newydd: cyflawniad dysgwyr, gwerth 
ychwanegol ôl-16, a chyrchfannau. 
 
 

http://gov.wales/betaconsultations/?lang=cy
https://ymgyngoriadau.llyw.cymru/ymgyngoriadau/mesurau-cyson-ar-gyfer-dysgu-ol-16-yng-nghymru
http://gov.wales/about/cabinet/cabinetstatements/2017/59175643/?skip=1&lang=cy


Cyflawniad  

 
Ym mis Gorffennaf, cyhoeddwyd data llinell sylfaen i ysgolion a cholegau ar y mesur 
cyflawni newydd, gan ddefnyddio data 2014/15 a 2015/16. Cyhoeddwyd y tablau 
data arbrofol drwy DEWi i’r cyswllt arferol yn yr ysgol neu goleg a gellir eu gweld dan 
‘Ffeiliau cyffredinol’ – ‘Lawrlwytho gan Lywodraeth Cymru’. 
 
Mae hyn yn ein galluogi i edrych ar gyfraddau cadw dysgwyr a’r graddau y maent yn 
eu cyflawni, yn hytrach na mesurau gor-syml sy’n seiliedig ar y rhai sy’n sefyll 
arholiadau. Rydym wedi bod yn cyfarfod ag ysgolion, awdurdodau lleol a cholegau i 
egluro’r fethodoleg ar gyfer y mesur cyflawni yn fanylach. 
 
Ein blaenoriaeth yw gwella cywirdeb data a gyflwynir gan ysgolion a cholegau. I 
ysgolion, mae hyn yn digwydd drwy gasglu data ôl-16 (sy’n cael ei wneud rhwng 19 
Medi ac 16 Hydref 2017). O ran colegau, mae’n bwysig sicrhau bod y data a 
gyflwynir drwy Gofnod Dysgu Gydol Oes Cymru (LLWR) yn gywir ac yn fanwl erbyn 
y dyddiad rhewi terfynol (18 Rhagfyr 2017). 
 
Mae’n hollbwysig bod ysgolion a cholegau yn cofnodi data rhaglenni, gan gynnwys 
statws cwblhau, yn gywir er mwyn i ni allu cyfrifo cyfraddau cyflawni. Dylai’r data 
llinell sylfaen helpu ysgolion a cholegau i nodi anghysondebau yn eu data a deall sut 
bydd yn cael ei ddefnyddio mewn mesurau perfformiad yn y dyfodol. 
 
 

Gwerth ychwanegol ôl-16 

 
Penodwyd FFT Ltd y llynedd i ddatblygu model gwerth ychwanegol ôl-16 a darparu  
adroddiadau gwerth ychwanegol blynyddol i ysgolion a cholegau. Ym mis Ebrill, 
cyhoeddwyd adroddiadau peilot i bob ysgol a choleg a chynhaliwyd cyfres o weithdai 
peilot lle derbyniwyd llawer o adborth cadarnhaol, ynghyd ag awgrymiadau ar gyfer 
datblygu pellach. Gellir gweld yr adroddiadau hyn ar wefan Aspire Analytics 
(https://analytics.fftaspire.org). Os ydych chi angen eich atgoffa o’ch cyfrinair, 
cysylltwch â post16quality@llyw.cymru   
 
Mae tri dangosydd gwerth ychwanegol: 

 Cyfanswm y cofnodion 

 Cyfanswm sgôr pwyntiau'r dysgwr 

 Cyfartaledd gradd y dysgwr 
 
Bydd adroddiadau’r flwyddyn gyntaf, yn defnyddio data 2016/17, yn cael eu cyhoeddi 
i ysgolion a cholegau yr wythnos yn dechrau 27 Tachwedd 2017. Bydd yr iteriad 
cyntaf yn cynnwys dysgwyr ym mhob sefydliad AB a chweched dosbarth mewn 
ysgolion yng Nghymru sy’n 16-18 oed ar 31 Awst cyn y flwyddyn academaidd, a 
oedd yn rhoi cynnig ar o leiaf un cymhwyster â gradd sy’n gyfwerth o ran maint â 
Safon Uwch yn y flwyddyn academaidd berthnasol. 

 

https://analytics.fftaspire.org/
mailto:post16quality@llyw.cymru


Bydd ein gwaith yn y dyfodol ar Gwerth Ychwanegol yn edrych ar y potensial i 
gynnwys: 

 dysgwyr ar Lefel 2 ac is 

 Dysgwyr hŷn 

 Adroddiadau pennu targedau 
 
 

Cyrchfannau dysgwyr 

 
Nid oes mesurau ar waith ar hyn o bryd ar gyfer sefydliadau addysg bellach neu 
chweched dosbarth mewn ysgolion. Cyhoeddwyd ystadegau arbrofol ar gyrchfannau 
addysgol yn 2014 a 2015, gan ddefnyddio data cyfatebol. 
 
Mae Llywodraeth Cymru yn cymryd rhan yn Astudiaeth Deilliannau Addysg Hydredol 
(LEOS) Llywodraeth y DU, sef rhaglen gysylltu data fawr sy’n cyfateb data addysgol i 
wybodaeth am gyflogaeth, enillion a budd-daliadau sydd ym meddiant yr Adran 
Gwaith a Phensiynau a Chyllid a Thollau Ei Mawrhydi. 
 
Mae’r rhaglen hon eisoes ar waith yn Lloegr a bydd cymryd rhan yn ein galluogi i 
olrhain a mesur cyrchfannau dysgwyr o Gymru. Fel ymarfer peilot, rydym wedi 
cynnwys Addysg Bellach a Dysgu Seiliedig ar Waith yng nghylch cyfateb data 2017 
gyda’r Adran Gwaith a Phensiynau. Bydd yr Adran yn defnyddio dulliau adnabod 
personol i greu cyswllt â data ar gyflogaeth, enillion a budd-daliadau. Yn dibynnu ar 
yr ymarfer peilot, ein bwriad yw parhau i gymryd rhan yn y prosiect gan gyfateb data 
bob blwyddyn, gyda chyfle i ehangu i ysgolion ac AU. Rydym eisoes wedi sefydlu set 
data addysg flynyddol sy’n cyfateb, a fydd yn ein galluogi i edrych ar gynnydd 
dysgwyr o ran addysg a hyfforddiant. Byddwn yn cyhoeddi rhagor o wybodaeth am 
hyn yn ddiweddarach eleni. 
 
Ymgysylltu â rhanddeiliaid 

 
Rydym wedi bod yn cwrdd ag ysgolion a cholegau i godi ymwybyddiaeth o’r prosiect 
mesurau cyson ôl-16 a thrafod y tablau data cyflawni arbrofol a gyhoeddwyd ar 12 
Gorffennaf yn fanylach. Mae manylion y cyfarfodydd yn y tabl isod. 
 
Dyddiad Cyfarfod 

12 Gorffennaf 2017 Sir Benfro 

13 Gorffennaf 2017 Abertawe 

20 Gorffennaf 2017 Rheolwyr Systemau Gwybodaeth Reoli (MIS) Addysg Bellach 

7 Medi 2017 Bont ar Ogwr 

12 Medi 2017 Ynys Môn 

13 Medi 2017 Sir Gaerfyrddin 

15 Medi 2017 Gwynedd 

18 Medi 2017 Ceredigion 

21 Medi 2017 Caerffili 

21 Medi 2017 Sir Fynwy 

http://gov.wales/statistics-and-research/educational-destinations-key-stage-4-post-16-learners/?skip=1&lang=cy-4-post-16-learners/?lang=en
http://gov.wales/statistics-and-research/educational-destinations-key-stage-4-post-16-learners/?skip=1&lang=cy-4-post-16-learners/?lang=en


Dyddiad Cyfarfod 

21 Medi 2017 Casnewydd 

21 Medi 2017 Torfaen 

21 Medi 2017 Rhondda Cynon Taf 

22 Medi 2017 Grŵp Cwricwlwm ac Ansawdd Addysg Bellach 

3 Hydref 2017 Castell-nedd Port Talbot 

3 Hydref 2017 Bro Morgannwg (Penaethiaid 6ed Dosbarth) 

4 Hydref 2017 Wrecsam 

6 Hydref 2017 Sir y Fflint 

6 Hydref 2017 Sir Ddinbych 

10 Hydref 2017 Conwy 

11 Hydref 2017 Caerdydd 

11 Hydref 2017 Powys 

21 Tachwedd 2017 Bro Morgannwg (Penaethiaid) 

 
 
Os oes gennych unrhyw gwestiynau, gallwch gysylltu â ni drwy 

post16quality@llyw.cymru  

mailto:post16quality@gov.wales

