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Mae’r nodyn briffio hwn yn darparu'r wybodaeth 
ddiweddaraf am ddatblygiad y mesurau 
perfformiad ôl-16 cyson.  

Cliciwch yma i weld y rhestr chwarae ar Hwb sy’n 
rhoi crynodeb o’r gwaith o ddatblygu’r mesurau.  

Rydym yn croesawu eich adborth ar unrhyw 
agweddau ar y mesurau. Os oes gennych unrhyw 
gwestiynau neu sylwadau, anfonwch nhw i 

post16quality@llyw.cymru. 

 Y mesurau: 

 
Cyflawniad 

Cyflawniad a chyrhaeddiad dysgwyr sy’n dilyn rhaglenni Safon 
Uwch, galwedigaethol a Bagloriaeth Cymru. 

   

 Gwerth 
ychwanegol 

Y cynnydd sydd wedi’i wneud gan ddysgwyr, ar ben yr hyn a 
ddisgwylir fel arfer yn seiliedig ar eu cyrhaeddiad blaenorol a’u rhyw 

   

 
Cyrchfannau 

Cyfran y dysgwyr sy’n mynd ymlaen i ddysgu pellach (gan gynnwys 
addysg uwch) a/neu gyflogaeth. 

 
 

Effaith COVID-19  

 Yn ei  datganiad ysgrifenedig  ar 18 Mawrth ar ganslo cyfres arholiadau haf 2020, cadarnhaodd y Gweinidog Addysg na fyddwn yn defnyddio'r 
canlyniadau i gyhoeddi mesurau perfformiad nac yn eu defnyddio fel rhan o'r trefniadau atebolrwydd arferol. Mae hyn yn cynnwys y mesurau 
cyson ar gyfer cyflawniad a gwerth ychwanegol, na fydd yn cael eu cynhyrchu ar gyfer 2019/20. 

 Bydd angen i ni gynnal a chyhoeddi (ar lefel genedlaethol) mathau eraill o waith dadansoddi ar y data. Ni fyddai unrhyw ddatganiad ystadegol 
yn rhan o'n cyfres reolaidd ar fesurau perfformiad, ond byddai'n rhan o'r broses o ddadansoddi effaith COVID-19 ar y garfan hon o ddysgwyr. 

 

Cyflawniad 

 Yng nghyfarfod y Fforwm Datblygu Meddalwedd ar 4 Mehefin, roedd cynrychiolwyr yr awdurdodau lleol o'r farn mai parhau â'r Casgliad Ôl-
16 llawn fyddai'r opsiwn hawsaf i ysgolion. Bydd nifer o ysgolion wedi bod yn paratoi eu data yn y fformat angenrheidiol ar gyfer y casgliad 
hwn a byddai unrhyw ddull amgen wedi achosi mwy o anawsterau nag oedd yn eu datrys. Mae'n ofynnol i'r data ynghylch rhaglenni a 
gweithgareddau dysgu a wnaed gan ddysgwyr yn ystod blwyddyn academaidd 2019/20 ddiffinio'r garfan sylfaenol ar gyfer mesurau 
cyflawniad 2020/21. Mae'r data hefyd yn werthfawr iawn i ddeall effaith y pandemig presennol ar y garfan hon o ddysgwyr. Mae colegau'n 
parhau i gyflwyno data i Gofnod Dysgu Gydol Oes Cymru (LLWR). 

 Nid ydym yn bwriadu cyhoeddi'r mesur Cyflawniad Addysg Cyffredinol dwy flynedd llawn ar gyfer 2020/21 oherwydd effaith bosibl yr amharu 
ar astudiaethau blwyddyn gyntaf y garfan yn 2019/20.   
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 Fel rhan o'r mesurau cyflawni ôl-16, rydym yn cynhyrchu ystod o wybodaeth na fyddai’n cael ei heffeithio'n uniongyrchol gan y graddau a 
gyfrifwyd, gan gynnwys cyfraddau dechrau, gadael, cadw a chwblhau. Gellir defnyddio'r data hwn i ddeall effaith COVID-19 ar ddysgwyr ar 
lefel genedlaethol, heb gynhyrchu ein hallbynnau ystadegol arferol ar gyfer y mesurau cyflawni yn 2019/20. 

 Yn ei datganiad ysgrifenedig  ar 3 Gorffennaf, cydnabu’r Gweinidog Addysg fod effaith wahanol ar ddarparwyr gwahanol (dosbarthiadau 
chwech, sefydliadau addysg bellach, dysgu seiliedig ar waith a dysgu oedolion) a rhaglenni gwahanol. Bydd rhai deilliannau yn 2020/21 yn 
adlewyrchu rhaglen dwy flynedd, a bydd eraill yn seiliedig ar flwyddyn o astudio. Felly, byddwn yn ystyried y ffordd orau o ymdrin â'r mesurau 
perfformiad ôl-16 ar gyfer 2020/21. Byddwn yn ymgynghori â'r sector cyn gwneud unrhyw benderfyniad pendant, er mwyn ystyried beth 
fyddai'n ddefnyddiol i'w helpu gyda'u prosesau monitro a sicrwydd ansawdd eu hunain. 

 

Gwerth ychwanegol 
 Cafodd y contract gwerth ychwanegol ôl-16 gyda FFT ei ymestyn i fis Mawrth 2021 er mwyn cynnwys yr adroddiadau ar gyfer 2019/20, nad 

ydynt bellach yn cael eu cyhoeddi.  

 Rydym wedi gohirio gwerthusiad arfaethedig o'r mesurau perfformiad a fyddai wedi llywio penderfyniadau ar ddyfodol y mesur gwerth 
ychwanegol. Golyga hyn y byddwn o bosibl yn gweld oedi o hyd at dair blynedd cyn y gellir cyflwyno unrhyw fersiwn newydd o'r mesur; bydd 
hyn yn effeithio ar y data ar gyfer 2019/20 a 2021/22 (gyda'r olaf yn seiliedig ar garfan TGAU 2020 yn cyrraedd diwedd dwy flynedd o 
astudiaethau Lefel 3), ac ymddengys nad oes llawer o werth ailgyflwyno'r mesur am flwyddyn yn 2020/21 ac wedyn ei dynnu'n ôl eto. Rydym 
dal yn bwriadu gwerthuso'r defnydd o'r mesur gwerth ychwanegol fel rhan o'n cyfres gyffredinol o fesurau cyson. 

 Rydym wedi comisiynu Canolfan Ymchwil Data Gweinyddol Cymru i nodi nodweddion dysgwyr sy'n effeithio fwyaf ar gyflawniad ôl-16, a 
modelau ar gyfer ymgorffori'r nodweddion hyn i'r mesurau cyflawni ar lefel rhaglen a chwrs. Byddwn yn rhoi diweddariad ar hyn yn yr hydref. 

 

Cyrchfannau 

 Yn dilyn oedi oherwydd camgymeriad yn y broses paru data, cafodd ystadegau gwladol ar gyrchfannau  ar gyfer dysgwyr a gwblhaodd 
rhaglen ddysgu yn 2016/17 eu cyhoeddi ym mis Ebrill 2020. Bydd adroddiadau 2016/17 darparwyr unigol yn cael eu cyhoeddi i ysgolion a 
cholegau yn nhymor yr hydref.  

 Disgwylir i ystadegau gwladol ar gyrchfannau ar gyfer dysgwyr a orffennodd rhaglen ddysgu yn 2017/18 eu cyhoeddi yn hydref 2020, ynghyd 
ag adroddiadau 2017/18 i ysgolion a cholegau. 

 Gan fod y mesur hwn yn cael ei gyhoeddi ar amserlen wahanol i'r mesurau eraill (er mwyn rhoi amser i ddysgwyr symud ymlaen i gyrchfan 
parhaus ac i'w data gael eu casglu, eu paru a'u dadansoddi), nid ydym yn adrodd ar garfan 2019/20 tan fis Medi 2022. Byddwn yn ystyried 
sut y bydd yr amharu ar ddysgu a brofwyd gan garfan 2019/20 yn effeithio ar y mesurau cyrchfannau.  
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Ymgynghori ac ymgysylltu  Yr hyn rydym wedi'i ohirio 

 Byddwn yn sefydlu gweithgor i gael eich barn ar ein dull 
gweithredu arfaethedig ar gyfer mesurau perfformiad 2020/21. 

 Pa ddata (os o gwbl) fyddai'n ddefnyddiol i'ch helpu gyda'ch 
prosesau monitro a sicrhau ansawdd chi? 

 

Anfonwch eich sylwadau i post16quality@llyw.cymru 

  Yr ymgynghoriad ffurfiol ar ddisodli'r mesurau perfformiad ar 
gyfer dosbarthiadau chwech.  

 Y gwerthusiad sylfaenol o'r mesurau yn 2020 i nodi'r 
canlyniadau anfwriadol posibl a chamau i'w lliniaru. 

 Datblygu'r porthol ar-lein Dewisiadau Ôl-16 (sy'n debyg i Fy 
Ysgol Leol). 
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