
Mae data’n offeryn rheoli werthfawr iawn i ysgolion, awdurdodau lleol a Llywodraeth Cymru. Gall gwybodaeth gywir a 
chyfredol arbed amser, lleihau baich gwaith a bod yn sail ar gyfer penderfynidadau. Bwriad y calendr hwn yw eich helpu i 
gynllunio’r modd yr ydych yn rheoli data trwy nodi’r dyddiadau allweddol ar gyfer dychwelyd ffurflenni gwybodaeth statudol.

I gael gwybodaeth am y mesurau perfformiad interim, ewch i llyw.cymru/mesur-perfformiad-ysgolion.

I gael gwybodaeth am y mesurau perfformiad ôl-16 cyson, ewch i 
llyw.cymru/mesurau-perfformiad-ol-16-cyson-trosolwg.

Mae’r holl ddyddiadau isod ar gyfer bwletinau ystadegol yn rhai dros dro. Cadarnheir union ddyddiadau cyhoeddi yn 
llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil/i-ddod.

Mae fersiwn electronig o’r calendr ar gael yn llyw.cymru/calendr-casglu-data-gwybodaeth a bydd unrhyw 
ddiweddariadau neu gywiriadau yn y dyfodol yn cael eu gwneud i’r fersiwn electronig yn unig.

   Calendr y Strategaeth    
   Rheoli Gwybodaeth 

Blwyddyn academaidd 2019/2020

 Ar gyfer ymholiadau ynghylch data, anfonwch e-bost atom yn IMS@llyw.cymru neu ewch i llyw.cymru.
 Mae gwybodaeth ar gyfer Cwricwlwm i Gymru 2022 ar gael yn cwricwlwmigymru.llyw.cymru,  
 twitter.com/LlC_Addysg a facebook.com/addysgcymru.
 Tanysgrifiwch i gylchlythyr Dysg yn llyw.cymru/tanysgrifiwch-ar-gyfer-newyddion-ynghylch-addysg-hyfforddiant-dysg.

   
 ©

 H
aw

lfr
ai

nt
 y

 G
or

on
 A

w
st

 2
01

9 
   

 W
G

38
64

6

 Ar gyfer ymholiadau ynghylch data, anfonwch e-bost atom yn IMS@llyw.cymru neu ewch i llyw.cymru.

 Mae gwybodaeth ar gyfer Cwricwlwm i Gymru 2022 ar gael yn cwricwlwmigymru.llyw.cymru,  
 twitter.com/LlC_Addysg a facebook.com/addysgcymru.
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 Ar gyfer ymholiadau ynghylch data, anfonwch e-bost atom yn IMS@llyw.cymru neu ewch i llyw.cymru.
 Mae gwybodaeth ar gyfer Cwricwlwm i Gymru 2022 ar gael yn cwricwlwmigymru.llyw.cymru,  
 twitter.com/LlC_Addysg a facebook.com/addysgcymru.
 Tanysgrifiwch i gylchlythyr Dysg yn llyw.cymru/tanysgrifiwch-ar-gyfer-newyddion-ynghylch-addysg-hyfforddiant-dysg.

Nodiadau atgoffa
• Ydych chi wedi cyflwyno’ch data presenoldeb ysgolion cynradd trwy DEWi er mwyn i’ch awdurdod lleol eu hystyried?
• Ydych chi wedi diweddaru’ch System Gwybodaeth Reoli (MIS) a rhedeg yr offeryn darparu Hwb i baratoi ar gyfer yr 

asesiadau personol cenedlaethol rhifedd (gweithdrefnol) a darllen? Er mwyn galluogi’r system i weithredu, rhaid 
i ddata eich ysgol fod yn gyfoes.

• Wrth ddiweddaru eich MIS, gan ystyried GDPR, gwnewch yn siŵr eich bod yn dileu a/neu ddim yn mewnforio unrhyw 
Ffeiliau Trosglwyddo Cyffredin (CTF) ar gyfer dysgwyr nad ydynt wedi cael eu derbyn i’ch ysgol.

• Beth am gynnal eich ymarfer gwirio data cyffredin blynyddol nawr mewn da bryd ar gyfer Cyfrifiad Blynyddol 
y Gweithlu Ysgol (CBGY)?

Y mis hwn Peidiwch ag anghofio rhoi hysbysiad preifatrwydd i bob   
  dysgwr newydd a ffurflen gwirio data i bob dysgwr ac aelod  
  o’r gweithlu.
Y mis hwn Mesurau cyson ôl-16: Bydd adroddiadau Cyrchfannau    
  2016/2017 yn cael eu darparu trwy system Setiau Data   
  Craidd Cymru Gyfan (SDCCG).
06/09/2019  Cyhoeddiad 1 o’r pecynnau data: I gynnwys data cyd-destunol 

a data presenoldeb ysgolion uwchradd (ac eithrio data dysgwyr 
sy’n derbyn prydau ysgol am ddim/data dysgwyr nad ydynt yn 
derbyn prydau ysgol am ddim). 

17/09/2019  Mae DEWi yn agor er mwyn ysgolion lanlwytho data casgliad 
ôl-16 2018/2019 i Lywodraeth Cymru.

20/09/2019 Rhaid cyflwyno data presenoldeb ysgolion cynradd i   
  Lywodraeth Cymru. Bydd eich awdurdod lleol yn rhoi cyngor   
  i chi am ei ddyddiad cau.

 Medi 2019
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 Ar gyfer ymholiadau ynghylch data, anfonwch e-bost atom yn IMS@llyw.cymru neu ewch i llyw.cymru.
 Mae gwybodaeth ar gyfer Cwricwlwm i Gymru 2022 ar gael yn cwricwlwmigymru.llyw.cymru,  
 twitter.com/LlC_Addysg a facebook.com/addysgcymru.
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Nodiadau atgoffa
• Ydych chi wedi cyflwyno’ch data casgliad ôl-16 i DEWi eto er 

mwyn i’ch awdurdod lleol eu hystyried?  

• Beth am gynnal eich ymarfer gwirio data rheolaidd blynyddol nawr 
mewn da bryd ar gyfer Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel 
Disgyblion (CYBLD)?    

Nodiadau

Y mis hwn   Mesurau cyson ôl-16: Cyhoeddi adroddiadau Gwerth 
Ychwanegol dros dro 2018/2019 trwy Aspire Analytics.

03/10/2019 Crynodeb o berfformiad ysgol uwchradd (SSSP) dros  
  dro i’w gyhoeddi ar DEWi (bellach wedi’i alinio â mesurau  
  perfformiad interim CA4).

04/10/2019  Y dyddiad cau terfynol ar gyfer cyflwyno data presenoldeb 
cynradd diwygiedig ar gyfer 2018/2019 wedi’r cyfnod 
dilysu. Bydd eich awdurdod lleol yn rhoi cyngor i chi am ei 
ddyddiad cau.

18/10/2019 Rhaid cyflwyno data  ôl-16 i Lywodraeth Cymru. Bydd eich  
  awdurdod lleol yn rhoi cyngor i chi am ei ddyddiad cau. 

w/g 25/10/2019  Cyhoeddiad 2 o’r pecynnau data: I gynnwys data dros dro 
CA4 (bellach wedi’i alinio â mesurau perfformiad interim 
CA4), data dosbarthiadau chwech a data terfynol ysgolion 
uwchradd ar gyfer presenoldeb.

 Hydref 2019
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 Ar gyfer ymholiadau ynghylch data, anfonwch e-bost atom yn IMS@llyw.cymru neu ewch i llyw.cymru.
 Mae gwybodaeth ar gyfer Cwricwlwm i Gymru 2022 ar gael yn cwricwlwmigymru.llyw.cymru,  
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05/11/2019   Diwrnod cyfrifiad CBGY – mae DEWi yn agor er mwyn  
  lanlwytho data i Lywodraeth Cymru.
w/c 11/11/2019 Wythnos gwrth-fwlio.
14/11/2019  Ail SSSP dros dro i’w gyhoeddi ar DEWi (bellach wedi’i  
  alinio â mesurau perfformiad interim CA4).

 Tachwedd 2019
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Nodiadau
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Nodiadau

Rhagfyr/ Dadansoddiadau Gwerth Ychwanegol terfynol i ysgolion 
Ionawr   uwchradd i’w cyhoeddi ar DEWi (bellach wedi’i alinio â 

mesurau perfformiad interim CA4).
05/12/2019 SSSP dros dro terfynol i’w gyhoeddi ar DEWi (bellach   
  wedi’u halinio â mesurau perfformiad interim CA4).
18/12/2019 Mae DEWi yn cau ac mae rhaid cyflwyno data CBGY.
w/g 20/12/2019 Cyhoeddiad 3 o’r pecynnau data: I gynnwys data  
  terfynol CA4 (bellach wedi’u halinio â mesurau perfformiad  
  interim CA4), data presenoldeb ysgolion cynradd a data  
  terfynol dosbarthiadau chwech.  
25/12/2019 Dydd Nadolig.
26/12/2019 Dydd San Steffan.

 Rhagfyr 2019
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 Ar gyfer ymholiadau ynghylch data, anfonwch e-bost atom yn IMS@llyw.cymru neu ewch i llyw.cymru.
 Mae gwybodaeth ar gyfer Cwricwlwm i Gymru 2022 ar gael yn cwricwlwmigymru.llyw.cymru,  
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Nodiadau

01/01/2020 Dydd Calan.
14/01/2020  Diwrnod cyfrifiad CYBLD ac Addysg Heblaw Yn Yr 

Ysgol (EOTAS) – mae DEWi yn agor er mwyn i ysgolion 
lanlwytho data CYBLD i Lywodraeth Cymru.

Nodiadau atgoffa
• Ydych chi wedi diweddaru’ch System Gwybodaeth Reoli (MIS) 

a rhedeg offeryn darparu Hwb i baratoi ar gyfer yr asesiadau 
personol cenedlaethol rhifedd (gweithdrefnol) a darllen? 
Er mwyn galluogi’r system i weithredu, rhaid i ddata eich ysgol fod 
yn gyfoes.

 Ionawr 2020
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Y mis hwn  Mesurau cyson ôl-16: dyddiad dros dro ar gyfer cyhoeddi 
adroddiadau gwerth ychwanegol terfynol trwy DEWi.

Y mis hwn  Mesurau cyson ôl-16: Adroddiadau Cyrhaeddiad terfynol 
2018/2019 i’w cyhoeddi trwy system SDCCG.

 Chwefror 2020
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Nodiadau atgoffa
• Ydych chi wedi cyflwyno eich data CYBLD i DEWi eto er mwyn i’ch 

awdurdod lleol eu hystyried?

Nodiadau
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06/03/2020  CYBLD ac EOTAS – rhaid cyflwyno data CYBLD 
i Lywodraeth Cymru. Bydd eich awdurdod lleol 
yn rhoi cyngor i chi am ei ddyddiad cau.  

 

Nodiadau
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10/04/2020 Gŵyl Banc yn y DU: Dydd Gwener y Groglith.
13/04/2020 Gŵyl Banc yn y DU: Dydd Llun y Pasg.
21/04/2020  Mae ffenestr y profion rhifedd (rhesymu rhifyddol) 

cenedlaethol ar gyfer ysgolion uwchradd rhwng  
o 21 Ebrill a 5 Mai.

28/04/2020  Mae ffenestr y profion rhifedd (rhesymu rhifyddol) 
cenedlaethol ar gyfer ysgolion cynradd rhwng 
28 Ebrill a 5 Mai.

 Ebrill 2020
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Nodiadau atgoffa
• Ydych chi wedi diweddaru’ch System Gwybodaeth 

Reoli (MIS) a rhedeg offeryn darparu Hwb i baratoi ar 
gyfer yr asesiadau personol cenedlaethol rhifedd 
(gweithdrefnol) a darllen? Er mwyn galluogi’r system 
i weithredu, rhaid i ddata eich ysgol fod yn gyfoes.

Nodiadau
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08/05/2020 Gŵyl Banc yn y DU: Calan Mai. 
12/05/2020  Casgliad Data Cenedlaethol (CDC) a Phrofion Cenedlaethol 

Cymru (PCC) – Dyddiad a bennwyd ar y gofrestr ar gyfer y 
dysgwyr sydd i’w cynnwys yn y datganiad. Mae DEWi yn fyw i 
ysgolion lanlwytho data asesiadau athrawon CDC i Lywodraeth 
Cymru.

22/05/2020  Casglu data am bresenoldeb ysgolion uwchradd – mae DEWi 
yn fyw i ysgolion lanlwytho data presenoldeb ysgolion uwchradd 
i Lywodraeth Cymru.

25/05/2020 Gŵyl y Banc yn y DU.

Nodiadau
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 Ar gyfer ymholiadau ynghylch data, anfonwch e-bost atom yn IMS@llyw.cymru neu ewch i llyw.cymru.
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02/06/2020  Rhaid cyflwyno data profion rhifedd (rhesymu rhifyddol) 
cenedlaethol. Bydd eich awdurdod lleol yn rhoi cyngor i chi am 
ei ddyddiad cau.   

12/06/2020  Mae rhaid cyflwyno data asesiadau athrawon CDC. Bydd eich 
awdurdod lleol yn rhoi cyngor i chi am ei ddyddiad cau.

12/06/2020  Rhaid cyflwyno data presenoldeb ysgolion uwchradd 
i Lywodraeth Cymru. Bydd eich awdurdod lleol yn rhoi cyngor  
i chi am ei ddyddiad cau.

Nodiadau atgoffa 
• Cofiwch gyflwyno data newydd i system addysg Cymru a Lloegr (NEWBES) i’ch awdurdod lleol erbyn diwedd Mehefin.
• Cofiwch roi eich CTF ar y wefan drosglwyddo data diogel S2S mor fuan â phosibl ar gyfer dysgwyr sy’n gadael neu yn  

symud ymlaen i’r ysgol uwchradd er mwyn osgoi problemau lanlwytho.
• Ydych chi wedi cyflwyno’ch data profion rhifedd (rhesymu rhifyddol) cenedlaethol i DEWi eto iddynt gael  

eu hystyried gan eich awdurdod lleol?
• Ydych chi wedi cyflwyno eich data asesiadau athrawon CDC i DEWi eto er mwyn i’ch awdurdod lleol eu hystyried?
• Ydych chi wedi cyflwyno eich data presenoldeb ysgolion uwchradd i DEWi er mwyn i’ch awdurdod lleol eu hystyried?
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 twitter.com/LlC_Addysg a facebook.com/addysgcymru.
 Tanysgrifiwch i gylchlythyr Dysg yn llyw.cymru/tanysgrifiwch-ar-gyfer-newyddion-ynghylch-addysg-hyfforddiant-dysg.

Nodiadau

Y mis hwn Cyhoeddi datganiad ystadegol canlyniadau CYBLD.

03/07/2020  Dyddiad terfynol ar gyfer cyflwyno’r data diwygiedig at 
ddibenion CDC wedi’r cyfnod dilysu. Bydd eich awdurdod lleol 
yn rhoi cyngor i chi am ei ddyddiad cau.

10/07/2020  Y dyddiad cau terfynol ar gyfer cyflwyno data presenoldeb 
diwygiedig ar gyfer ysgolion uwchradd wedi’r cyfnod 
dilysu. Bydd eich awdurdod lleol yn rhoi cyngor i chi am eu 
dyddiad cau.

20/07/2020  DEWi yn fyw i ysgolion lanlwytho data presenoldeb ysgolion 
cynradd i Lywodraeth Cymru. Cofiwch ei gyflwyno yn ystod 
mis Medi. Bydd eich awdurdod lleol yn eich cynghori am ei 
ddyddiad cau.
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http://llyw.cymru/tanysgrifiwch-ar-gyfer-newyddion-ynghylch-addysg-hyfforddiant-dysg


 Ar gyfer ymholiadau ynghylch data, anfonwch e-bost atom yn IMS@llyw.cymru neu ewch i llyw.cymru.
 Mae gwybodaeth ar gyfer Cwricwlwm i Gymru 2022 ar gael yn cwricwlwmigymru.llyw.cymru,  
 twitter.com/LlC_Addysg a facebook.com/addysgcymru.
 Tanysgrifiwch i gylchlythyr Dysg yn llyw.cymru/tanysgrifiwch-ar-gyfer-newyddion-ynghylch-addysg-hyfforddiant-dysg.

13/08/2020 Diwrnod canlyniadau safon uwch.
20/08/2020 Diwrnod canlyniadau TGAU.
31/08/2020 Gŵyl banc yn y DU.

Nodiadau
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