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Cyflwyniad 

Cronfa ddata yw Cymwysterau yng Nghymru (QiW), sydd dan berchnogaeth a 
rheolaeth Cymwysterau Cymru, y rheoleiddiwr cymwysterau nad ydynt yn 
raddau, a'r system gymwysterau genedlaethol. Mae QiW yn cynnwys 
manylion yr holl gymwysterau sydd wedi'u cymeradwyo neu eu dynodi i’w 
haddysgu yng Nghymru i ddysgwyr dan 19 oed, ac eithrio addysg uwch. Bydd 
unrhyw gymwysterau sydd wedi'u cymeradwyo neu eu dynodi gan 
Cymwysterau Cymru yn gymwys i gael arian gan Awdurdod Lleol neu 
Lywodraeth Cymru. Ar gyfer y darparwr addysg, nid y dysgwr, y mae’r arian 
hwn. 
 
Mae’r wybodaeth a gedwir yn QiW yn cynnwys: 
•teitlau cymwysterau 
•rhifau cymwysterau 
•enw’r Corff Dyfarnu sy’n dyfarnu pob cymhwyster 
•dyddiadau cychwyn a gorffen cymwysterau 
•dolenni cyswllt i ragor o wybodaeth am gymwysterau 
• gwybodaeth gan Lywodraeth Cymru, gan gynnwys a yw’n cyfrif fel dewis ar 
gyfer Llwybrau Dysgu 16-19, a gwybodaeth am fesurau perfformiad. 
 
Bydd y canllawiau hyn yn rhoi crynodeb o nodweddion QiW, a sut i chwilio am 
gymhwyster ar sail y meini prawf dymunol. Hefyd, bydd yn dangos sut mae 
Llywodraeth Cymru yn diweddaru gwybodaeth am berfformiad ar dudalen 
Gwybodaeth Perfformiad a Cwricwlwm. Bydd adran Cwestiynau Cyffredin yn 
darparu atebion i’r cwestiynau cyffredin sy’n ymwneud â gwybodaeth 
Llywodraeth Cymru. 
 
Cofiwch mai Llywodraeth Cymru sy’n llunio polisi ar fesurau perfformiad 
ysgolion ac sy’n penderfynu ar ddyrannu gwerthoedd cyfraniadol 
cymwysterau, pwyntiau perfformiad a’r codau disgownt a roddir i 
gymwysterau unigol. QiW sy’n cadw’r wybodaeth hon. Os oes gennych chi 
unrhyw gwestiynau ar sut mae’r cymwysterau’n cyfrannu at fesurau 
perfformiad, gan gynnwys gwerthoedd cyfatebol TGAU/Safon Uwch, pwyntiau 
perfformiad neu godau disgownt, e-bostiwch ims@gov.wales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ims@gov.wales
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Chwilio am gymhwyster 

Mae cronfa ddata QiW yn caniatáu i chi chwilio am gymwysterau a’u gweld, 
cymharu gwybodaeth am gymwysterau ac allforio data cymwysterau gan 
ddefnyddio botymau allforio ar yr hafan. Isod, fe welwch chi enghreifftiau o sut 
i chwilio am gymhwyster ar sail meini prawf penodol. 
 

Chwilio yn ôl ystod oedran 

Mae chwilio’r QiW yn ôl ystodau oedran cymhwyster yn caniatáu i chi weld yr 
holl gymwysterau sydd wedi’u cymeradwyo ar gyfer myfyrwyr cyn-16/ôl-16, ac 
felly’r rhai fydd yn cyfrif mewn gwybodaeth am berfformiad CA4/CA5. Rhaid i 
gymhwyster gael cymeradwyaeth ystod oedran cyn-16 (a ddynodir fel “-16”) 
ar gyfer mesurau CA4, a chymeradwyaeth ôl-16 neu ystod oedran 16-18 ar 
gyfer mesurau Ôl-16. Gallwch eu dewis yn y sgrin chwilio fel isod. 
 
Heb gymeradwyaeth/dynodiad cyn-16 ni fydd gan gymhwyster wybodaeth am 
berfformiad CA4 ac felly ni fydd yn cael ei gynnwys yng nghanlyniadau haf 
CA4. 
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Chwilio yn ôl math o gymhwyster 

Gallwch chwilio yn ôl math o gymhwyster ar QiW er mwyn edrych ar 
gymwysterau TGAU yn unig, er enghraifft. I wneud hyn, dewiswch ‘Math o 
cymhwyster’ o’r gwymplen a welir isod: 
 

 
 
 
Lle cyflwynir capiau ar gymwysterau sy’n cyfateb i TGAU o ran nifer mewn 
mesurau trothwy o 2017 ymlaen, mae’r gwahaniaeth yn dibynnu ar y math o 
gymhwyster, h.y. a yw’n gymhwyster TGAU/Safon Uwch neu beidio. Felly, i 
chwilio am gymwysterau  nad ydynt wedi’u capio, gallwch hidlo yn ôl TGAU, 
TGAU (9-1), Safon UG a Safon Uwch yn unig. Bydd y cap yn berthnasol i’r 
holl fathau eraill o gymwysterau. 
 

Statws cymhwyster 

Mae gan gymhwyster bedwar statws: 
 
Yn dod yn fuan – Nid yw cymwysterau â’r statws hwn ar gael i’w cyflwyno 
yng Nghymru hyd yma, ac nid oes gwybodaeth am berfformiad ar gael. 
Unwaith bydd dyddiad dechrau’r cymhwyster wedi cyrraedd, bydd hyn yn 
sbarduno gwybodaeth am berfformiad a bydd statws y cymhwyster yn newid i 
‘Ar gael i ddysgwyr’. 
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Ar gael i ddysgwyr – mae’r statws hwn yn golygu bod gwybodaeth am 
berfformiad wedi’i chyflwyno, a’i fod o fewn dyddiad gorffen yr ardystio a’i 
ddyddiad gorffen gweithredol. Gall dysgwyr newydd gofrestru ar y cwrs hwn. 
 
Ddim ar gael bellach i ddysgwyr newydd – mae hyn yn golygu bod y 
cymhwyster wedi pasio ei ddyddiad gorffen gweithredol, felly nid yw dysgwyr 
newydd yn gallu cofrestru mwyach. Mae’n dal o fewn dyddiad gorffen yr 
ardystio, ac felly mae’n cynnwys gwybodaeth am berfformiad. 
 
Ddim ar gael bellach – mae hwn yn golygu bod dyddiad gorffen yr ardystio 
bellach wedi pasio. 
 

Allforio cymhwyster 

Holl gymwysterau – er mwyn cael rhestr o’r holl gymwysterau ar gronfa 
ddata QiW, gallwch ddewis y botwm ‘Allforio cyflawn yn y Gymraeg/Saesneg’, 
a fydd yn lawrlwytho ffeil Excel sy’n cynnwys yr holl gymwysterau. Mae’r 
ffeiliau hyn yn cael eu diweddaru bob tro mae statws cymhwyster yn newid yn 
QiW er mwyn sicrhau ei fod yn gwbl gywir pan fo’r defnyddiwr yn ei 
lawrlwytho. Mae’r dewis allforio hwn yn cynnwys cymwysterau wedi’u harchifo 
sydd wedi’u rhestru fel rhai ‘Ddim ar gael bellach i ddysgwyr’ ac felly wedi 
pasio dyddiad gorffen yr ardystio, yn ogystal â chymwysterau sydd ‘Yn dod yn 
fuan’ ac felly heb wybodaeth am berfformiad ar hyn o bryd. 
 

 
 
Os ydych chi eisiau allforio cymwysterau cyfredol, yna dewiswch y botymau 
‘Allforio  yn y Gymraeg/Saesneg’ neu ‘Allforio gyda graddau yn y 
Gymraeg/Saesneg’.  Dim ond cymwysterau â statws ‘Yn dod yn fuan’, ‘Ar gael 
i ddysgwyr’ a ‘Ddim ar gael bellach i ddysgwyr newydd’ sydd wedi’u cynnwys 
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yma. Mae’r botwm ‘Allforio gyda graddau yn y Gymraeg/Saesneg’ yn cynnwys 
gwybodaeth am berfformiad pob gradd o fewn y cymhwyster, fel trothwyon 
lefelau, pwyntiau perfformiad ac a ellir ei gynnwys o fewn elfen pwnc-benodol 
y sgôr pwyntiau wedi’i chapio neu beidio. 
 
Gallwch chi hefyd allforio’ch canlyniadau ar QiW. I wneud hyn, dewiswch y 
botwm ‘Allforio i CSV’ ar ochr dde’r sgrin ar ôl i chi hidlo’ch canlyniadau. 
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Newidiadau i wybodaeth am berfformiad ar QiW 

Bydd gwybodaeth am berfformiad ar gyfer blwyddyn adrodd yn parhau’r un 
fath o 31 Awst y flwyddyn flaenorol, gan gychwyn o 2018 ymlaen. Er 
enghraifft, mae hyn yn golygu y bydd gwybodaeth am berfformiad 2018 yn 
cael ei ‘rhewi’ ar 31 Awst 2017. Yr unig eithriad i hyn fydd unrhyw newid a 
wnaed gan Lywodraeth Cymru pan fo gwybodaeth wallus am berfformiad 
wedi’i chyflwyno. 
 
I gael rhagor o wybodaeth am sut mae Llywodraeth Cymru yn cyfrifo 
gwybodaeth am berfformiad ar sail manylion cymwysterau gan Cymwysterau 
Cymru, darllenwch y Ddogfen Rhesymeg ar wefan Llywodraeth Cymru 
 
Hefyd, mae gan Lywodraeth Cymru log archwiliad gan Cymwysterau Cymru 
sy’n dangos yr holl newidiadau a wnaed i gymhwyster ers ei fod ar gael ar 
QiW. Gellir defnyddio hwn i olrhain cymhwyster dros amser, a gweld a yw 
unrhyw newid i’r cymhwyster wedi golygu newid gwybodaeth am berfformiad. 

 

 

http://gov.wales/docs/dcells/publications/171107-school-performance-measurement-in-wales-contribution-qualifications-cy.pdf


 

9 
 

Cwestiynau cyffredin 

Sut alla i wirio y bydd cymhwyster yn cyfrif mewn mesurau 
perfformiad? 

Cam 1: Cysylltwch â QiW i ddechrau. Mae pob cymhwyster sydd wedi’i 
gymeradwyo/ddynodi i’w gyflwyno yng Nghymru yn ymddangos ar QiW a 
bydd yn cyfrannu at fesurau perfformiad sy’n destun yr un amodau. 
Darllenwch y ‘Gwybodaeth am Fesurau Perfformiad’ penodol am restr o 
gymwysterau QiW i weld sut mae’n cyfrif tuag at fesurau ar hyn o bryd. Os 
oes unrhyw fylchau yn y wybodaeth am berfformiad yna e-bostiwch 
ims@gov.wales. Os na allwch chi weld cofnod o’r cymhwyster rydych chi’n 
chwilio amdano, yna holwch Cymwysterau Cymru (Cam 4) neu’r sefydliad 
dyfarnu yn uniongyrchol. 
 
Cam 2: Gofalwch fod y cymhwyster yn bodloni’r meini prawf canlynol: 

 Ystod oedran priodol: dylai’r cymhwyster fod wedi’i gymeradwyo ar 
gyfer ystod oedran cyn-16 ar gyfer mesurau CA4, a chymeradwyaeth 
cyn-16 neu 16-18 ar gyfer mesurau Ôl-16. 

 Mae’r flwyddyn adrodd ar gyfer y cohort disgyblion dan sylw cyn 
dyddiad gorffen yr ardystio: mae cymhwyster wedi’i gynnwys mewn 
gwybodaeth am berfformiad Llywodraeth Cymru ar gyfer blwyddyn 
adrodd os yw dyddiad gorffen ardystio’r cymhwyster naill ai ar neu ar ôl 
1 Medi y flwyddyn academaidd honno. Er enghraifft, mae cymhwyster 
wedi’i gynnwys mewn gwybodaeth am berfformiad 2018 os yw dyddiad 
gorffen ardystio’r cymhwyster hwnnw ar/ar ôl 1 Medi 2017. 

 
Cam 3: Ystyriwch: 

 Rheolau disgownt – gwiriwch godau disgownt QiW ac a fydd y 
cymwysterau’n disgowntio yn erbyn ei gilydd, ac felly ni fydd pob un yn 
cyfrif tuag at y mesurau os cânt eu dyfarnu i ddisgybl unigol. Gallwch 
wirio’r cymwysterau sydd â sawl cod disgownt ar ein gwefan. 

 Newidiadau i fesurau perfformiad yn 2017 a 2018 - gwiriwch ein 
negeseuon gyda’r sector ynglŷn â sut mae newidiadau’n cael eu 
cyflwyno i’r dull o gyfrifo mesurau perfformiad, a sut gall cymwysterau 
gyfrannu atynt trwy edrych yma. 
 

Cam 4: Nodwch mai’r corff rheoleiddio, Cymwysterau Cymru, sy’n gyfrifol am 
benderfyniadau cymeradwyo/dynodi cymwysterau i’w gweithredu yma yng 
Nghymru. Felly, dylech anfon unrhyw ymholiadau am gymeradwyo/dynodi 
cymwysterau yn uniongyrchol atyn nhw. 
 

 
 

https://www.qiw.wales/
mailto:ims@gov.wales
http://gov.wales/topics/educationandskills/schoolshome/schooldata/ims/usingdataeffectively/?skip=1&lang=cy
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Pa gymwysterau sy’n cael eu cyfrif fel rhan o’r cap ar 
gymwysterau nad ydynt yn rhai TGAU, i drothwyon Lefel 1 a 
Lefel 2? 

Lle cyflwynir capiau i nifer y cymwysterau sy’n cyfateb i TGAU mewn mesurau 
trothwy o 2017 ymlaen, y ffordd o wahaniaethu yw yn ôl math o gymhwyster, 
h.y. ai TGAU ydyw neu ddim. Felly:  
 

 Bydd TGAU galwedigaethol yn cael eu cyfrif fel TGAU 

 Bydd cymwysterau nad ydynt yn rhai TGAU sy’n cael eu dosbarthu fel 
cymwysterau cyffredinol yn destun yr un trefniadau capio â’r 
cymwysterau nad ydynt yn rhai TGAU sy’n gallu cyfrannu 

 Fel cymwysterau nad ydynt yn rhai TGAU, bydd cymwysterau Her 
Sgiliau Cymru yn destun yr un trefniadau capio â chymwysterau nad 
ydynt yn rhai TGAU sy’n gallu cyfrannu 
 

Mae’r sefyllfa gliriach hon ar gael ar dudalen ‘Gwybodaeth Perfformiad’ 
Llywodraeth Cymru ar QiW, sy’n cynnwys maes newydd: ‘A yw hwn yn 
amodol i'r terfyn 40% ar gymwysterau sydd heb fod yn TGAU? 

 

Pa fath o gymwysterau sy’n cyfrif mewn mesurau perfformiad 
Cyfnod Allweddol 4?  

Mae pobl yn aml yn gofyn i ni sut mae’r mathau canlynol o gymwysterau yn 
cyfrannu at fesurau perfformiad Cyfnod Allweddol 4: 
 
Cymwysterau Lefel Mynediad: Mae’r rhain islaw’r cymwysterau Lefel 1 ar 
Fframwaith Credydau a Chymwysterau Cymru (FfCChC). Ni fyddant yn cyfrif 
tuag at fesurau trothwy Lefel 1 (Bagloriaeth Cymru (Sylfaen) o 2018) na 
throthwy Lefel 2 (Bagloriaeth Cymru (Cenedlaethol) o 2018). Gallant gyfrannu 
at y mesur Sgôr Pwyntiau wedi’i Chapio. 
 
Cymwysterau Lefel 3: Gall cymwysterau Lefel 3 gyfrif tuag at fesurau Cyfnod 
Allweddol 4 cyn belled â’u bod wedi’u cymeradwyo/dynodi i’w cyflwyno i 
ddysgwyr cyn-16.  
 
Cymwysterau sy’n rhannol gyfatebol i TGAU 
Gall cymwysterau sy’n cyfateb i lai nag 1 TGAU o ran maint gyfrannu at 
fesurau trothwy (Lefel 2 cynwysedig, Lefel 2 a Lefel 1) a’r Sgôr Pwyntiau 
wedi’i Chapio, a gellir cyfrif cyfanswm cyfuniad ohonynt i sicrhau’r nifer 
cyffredinol a ddymunir. Mae CBAC wedi cadarnhau na allai’r cymwysterau 
hyn gyfrannu tuag at ddyfarnu cymwysterau Bagloriaeth Cymru. Mae rhagor o 
fanylion am feini prawf dyfarnu cymwysterau Bagloriaeth Cymru ar gael gan 
Cymwysterau Cymru ac ym manylebau cymwysterau Bagloriaeth Cymru 
CBAC.  

http://qualificationswales.org/qualifications/welsh-baccalaureate/?lang=cy&
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Beth yw’r gwahaniaeth rhwng y tablau gwybodaeth am 
berfformiad ar gyfer blynyddoedd adrodd 2016 a 2017? 

O ran 2016, dangosir cyfraniadau cymhwyster at bob un o’r trothwyon lefel fel 
canrannau. Er enghraifft, mae’r cymhwyster isod yn cynnwys 40% o gyfraniad 
tuag at drothwy Lefel 1 a Lefel 2 bob gradd, ond dim cyfraniad Lefel 3. 
 

 
 
Ar gyfer 2017 a thu hwnt, dangosir y cyfraniadau hyn fel cyfwerthedd 
TGAU/Safon Uwch. 
 

Mae hyn yn golygu bod y cymhwyster yn werth dau gymhwyster TGAU yn 
nhrothwyon Lefel 1 a Lefel 2, ond nad oes unrhyw gyfwerthedd Safon Uwch 
ar gyfer trothwy Lefel 3. 
 

Beth yw’r gwahaniaeth rhwng y maes dewis cyn-16/ôl-16 a’r 
meysydd ystod oedran? 

Mae adran ‘Gwybodaeth cwricwlwm’ tudalen gwybodaeth am berfformiad 
Llywodraeth Cymru yn cynnwys y meysydd dewis cyn-16 a dewis ôl-16. 
Meysydd cwricwlwm  yw’r rhain, sy’n dangos a yw’r cymhwyster wedi’i 
gategoreiddio fel dewis neu beidio i ddysgwyr cyn-16, o ran bodloni Mesur 
Dysgu a Sgiliau (Cymru) 2009. I weld a yw cymhwyster wedi’i gymeradwyo ar 
gyfer oedran arbennig, bydd angen i chi edrych ar y grŵp oedran y mae’r 
cymhwyster wedi’i gymeradwyo/dynodi ar ei gyfer. Felly, rhaid gwirio’r maes 
‘ystodau oedran’ yn QiW er mwyn cynnwys mewn mesurau perfformiad. Ni 
allwch ddefnyddio’r meysydd dewis cyn-16 a’r dewis ôl-16 i bennu a fydd 
cymhwyster yn cael ei gynnwys mewn mesurau perfformiad ysgol. 
 


