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Mesurau perfformiad cyson ar 
gyfer dysgu ôl-16 
Adroddiad cynnydd, Tachwedd 2016  
  
 
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. 
 
Nid dim ond ymestyn unrhyw rai o'r mesurau presennol fel eu bod yn cael eu defnyddio'n 
gyson ar draws lleoliadau yw ein bwriad.  Yn hytrach, rydym yn adolygu'r system gyfan, 
gyda'r bwriad o gael set o fesurau mwy 'cyflawn' ochr yn ochr â chynllunio a chyllid sy'n 
seiliedig ar raglenni. 
 
Mae'r broses o gyflwyno'r mesurau yn dibynnu ar ba mor gywir yw'r data a gasglwn o 
ysgolion a sefydliadau Addysg Bellach ac, mewn rhai achosion, mae angen i hyn wella.  
Rydym yn parhau i weithio gyda darparwyr i wella ansawdd y data. 
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Y mesurau arfaethedig 
 

 Cyflawniad1  

Gweler Atodiad A i gael crynodeb o gynnydd 
wrth ddatblygu'r mesurau. 

 Gwerth ychwanegol ôl-16 

 Cyrchfannau dysgwyr 

 

Beth sy’n digwydd nesaf? 
 
Ddechrau mis Rhagfyr 2016, cynhelir cyfarfod y gweithgor, a fydd yn cynnwys cynrychiolwyr 
o’r sector Addysg Bellach, awdurdodau lleol ac ysgolion yn ogystal â chydweithwyr o Estyn. 
Bydd y cyfarfod hwn yn cynnwys trafodaeth fanwl ar y mesurau cyflawniad arfaethedig ac 
adborth gan ddarparwyr am ein dulliau gweithredu arfaethedig. Cyn hyn, byddwn yn anelu at 
gyhoeddi adroddiadau ‘pennawd’ arfaethedig i golegau ac awdurdodau lleol i ddangos 
iddynt sut byddai'r mesurau cyflawniad yn edrych, yn seiliedig ar y data diweddaraf sydd ar 
gael. 
 
Yn amodol ar gael cymeradwyaeth Weinidogol, rydym yn bwriadu dechrau ymgynghoriad 
ffurfiol ar y mesurau cyson yn y flwyddyn newydd, er mwyn cwblhau ein gwaith erbyn haf 
2017, a sicrhau bod y mesurau newydd yn eu lle o 2017/18 ymlaen.  Bydd yr ymgynghoriad 
yn gofyn am sylwadau ar: 

 Yr egwyddor gyffredinol o gael gwared ar fesurau presennol Addysg Bellach a 
dosbarthiadau chwech a rhoi yn eu lle fesurau cyson y gellid eu defnyddio ar gyfer 
rhaglenni tebyg mewn gwahanol leoliadau; 

 Y set o fesurau arfaethedig, ac unrhyw fesurau ychwanegol y dylem eu hystyried; 

 Manylion ein cynigion ar gyfer cyfrifo cyflawniad a gwerth ychwanegol ôl-16; 

 Trefniadau ar gyfer pontio er mwyn cyflwyno set newydd o fesurau cyson yn lle’r 
mesurau perfformiad presennol;  

 Trefniadau ar gyfer y dyfodol er mwyn rhannu a chyhoeddi data am ddeilliannau ôl-16, 
gan gynnwys sicrhau bod gwybodaeth ar gael i ddysgwyr a'u rhieni i'w helpu i wneud 
penderfyniadau. 

 
 
Yn y cyfamser, os oes gennych unrhyw gwestiynau, gallwch gysylltu â ni drwy 
post16quality@cymru.gsi.gov.uk.  
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 Rydym wedi newid enw'r mesur hwn o 'Llwyddiant' i ‘Cyflawniad’ i helpu i wahaniaethu rhwng y 

mesur hwn a mesur llwyddiant presennol Addysg Bellach 
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Atodiad A 
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Mesur cyrhaeddiad a 
chadw, gan adlewyrchu 

nodau’r dysgwr 

Mesur cyrhaeddiad, gan 
roi ystyriaeth i fannau 
cychwyn dysgwyr gan 
gynnwys eu 

cyrhaeddiad blaenorol 

Mesur dilyniant dysgwyr 
i ddysgu pellach neu 

gyflogaeth 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mae’r mesur hwn ar y cam mwyaf datblygiedig o’r broses, ac rydym wedi gwneud gwaith helaeth gyda'n hystadegwyr a gydag 
Estyn i ddatblygu dull y gellid ei ddefnyddio ar draws sefydliadau Addysg Bellach ac ysgolion. 

 Rydym yn cynnig mesur cyflawniad newydd a fydd, mewn amser, yn disodli'r mesurau 'Llwyddiant AB' a 'Trothwy Lefel 3'.  Bydd 
yn cael ei rannu yn is-fesurau ar gyfer: 

(i) Rhaglenni Safon Uwch ac addysg gyffredinol (gan gynnwys Bagloriaeth Cymru a gweithgareddau cyfatebol eraill a wneir fel 
rhan o raglenni 'cymysg'). Bydd hyn yn seiliedig ar y ganran o ddysgwyr sy'n ennill graddau A*A, A*-C ac A*-E mewn 
rhaglen dwy flynedd, gan ystyried y cyfraddau cadw. 

(ii) Rhaglenni galwedigaethol, yn seiliedig ar ennill 'prif' gymwysterau a chymwysterau 'eraill'. 

(iii) Bagloriaeth Cymru, yn seiliedig ar ennill cymhwyster Bagloriaeth cyffredinol. 

 Mae'r gwaith o fodelu'r mesurau wedi bod ar waith ers tro a'n nod yw darparu data sampl i awdurdodau lleol a cholegau y tymor 
hwn, i hysbysu ymgynghoriad pellach yn y flwyddyn newydd.   

Prif fesur: Cyflawniad 

 Mae gwerth ychwanegol yn ystyried cyrhaeddiad blaenorol dysgwyr a newidynnau eraill, er mwyn darogan eu cyrhaeddiad yn eu 
gweithgareddau dysgu presennol a mesur eu cynnydd o gymharu â dysgwyr tebyg. 

 Rydym wedi penodi FFT Ltd i fod yn gontractwr er mwyn datblygu a gweithredu model gwerth ychwanegol ôl-16.  Mae’r cwmni 
yn gweithio, i ddechrau, gyda grŵp o 10 o golegau ac awdurdodau lleol. 

 Yng ngwanwyn 2017, cynhelir ymgynghoriad gyda’r sector cyfan ar y dull arfaethedig a fformatau adrodd, fel bod y model yn 
gallu bod yn ei le erbyn dechrau’r flwyddyn academaidd 2017/18. 

Prif fesur: Gwerth ychwanegol ôl-16 

 Rydym wrthi'n caffael set ddata gyfatebol a fydd yn ein galluogi ni i gyfuno data o ysgolion, dysgu ôl-16, addysg uwch a 
sefydliadau dyfarnu. Caiff hwn ei ddefnyddio i gyfrifo cyrchfannau addysgol o 2017 ymlaen. 

 Mae Llywodraeth y DU wedi sefydlu rhaglen fawr ar gyfer cyfateb data sy'n cynnwys gwybodaeth am enillion a buddion, a elwir 
yn astudiaeth hydredol o ddeilliannau addysg.  Rydym yn gobeithio cymryd rhan yn y rhaglen hon i hysbysu mesurau 
cyrchfannau cyflogaeth, yn ogystal ag ymchwil ehangach ar gynnydd dysgwyr a deilliannau hirdymor. 

 Byddwn yn ymgynghori ymhellach gyda'r sector er mwyn diffinio mesurau cyrchfannau yn ystod 2017. 

Prif fesur: Cyrchfannau dysgwyr 


