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Mae’r nodyn briffio hwn yn darparu'r wybodaeth 
ddiweddaraf am 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 
hyd yma.  

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  

 Ar 10 Tachwedd, cyhoeddwyd y cyn-Gweinidog Addysg, y byddai cyfres arholiadau haf 2021 yn cael ei ganslo. Cadarnhawyd yn flaenorol 
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 eto ar gyfer 2020/21. 

 Rydym yn ystyried cynhyrchu rhywfaint o ddata mesurau perfformiad ar gyfer 2021/22 at ddefnydd mewnol gan ysgolion a cholegau. Ni fydd 
unrhyw beth a gynhyrchir yn cael ei gyhoeddi o dan lefel genedlaethol. Ymgynghorir â'r sector cyn gwneud unrhyw benderfyniad cadarn, er 
mwyn ystyried beth fyddai'n ddefnyddiol i helpu eu prosesau monitro a sicrhau ansawdd eu hunain. 

 Fel gwnaethpwyd yn 2019/20, rydym yn bwriadu cyhoeddi (ar lefel genedlaethol) dadansoddiad o ganlyniadau 2020/21 ar gyfer dysgwyr ôl-
16 yr effeithir arnynt gan COVID-19. Nid yw’r datganiadau 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. 

 

Beth sy’n newydd? 
 Cyhoeddwyd ystadegau cenedlaethol gennym ar y Canlyniadau i ddysgwyr mewn addysg ôl-16 yr effeithiwyd arnynt gan bandemig y 

coronafeirws (COVID-19) ar 21 Ebrill 2021 

 Cyhoeddodd Estyn dri adroddiad thematig ar waith addysg bellach, dysgu seiliedig ar waith a dysgu oedolion yn y darparwyr cymunedol yn 
ystod pandemig COVID-19: 

 Cymorth i iechyd meddwl a lles emosiynol dysgwyr 

 Datblygiadau mewn ymarfer dysgu anghysbell a chyfunol 

https://hwb.gov.wales/playlists/view/dcd4b8f7-f5cf-4789-8e70-f6751bfa46bc/cy/1
mailto:post16quality@llyw.cymru
https://llyw.cymru/dull-cymru-o-ymdrin-chymwysterau-yn-2021-yn-cael-ei-gadarnhau-gan-y-gweinidog-addysg-kirsty?_ga=2.182160495.972173755.1626083854-2080280639.1623162136
https://llyw.cymru/deilliannau-dysgwyr-mewn-addysg-ol-16-effeithiwyd-gan-bandemig-y-coronafeirws-covid-19-awst-2019-i-orffennaf-2020?_ga=2.268088526.1799270952.1626418862-2080280639.1623162136
https://llyw.cymru/deilliannau-dysgwyr-mewn-addysg-ol-16-effeithiwyd-gan-bandemig-y-coronafeirws-covid-19-awst-2019-i-orffennaf-2020?_ga=2.268088526.1799270952.1626418862-2080280639.1623162136
https://www.estyn.gov.wales/system/files/2021-03/Learner%20Mental%20Health%20and%20Emotional%20Wellbeing%20in%20the%20Post-16%20sectors%20cy.pdf
https://www.estyn.gov.wales/system/files/2021-03/Report%20on%20Remote%20and%20Blended%20Learning%20in%20Post%2016%20cy_0.pdf


 Sut y defnyddiodd ysgolion a cholegau'r RRRS a grantiau dal i fyny ar gyfer dysgwyr ôl-16 

 Ym mis Tachwedd/Rhagfyr, cynhaliwyd arolwg ar-lein gennym ar gyfer dysgwyr 16 oed neu hŷn, mewn chweched dosbarth ysgol, addysg 
bellach neu ddysgu seiliedig ar waith neu oedolion i ddarparu llinell sylfaen a gwella dealltwriaeth Llywodraeth Cymru o'r effaith y mae'r 
pandemig wedi'i chael ar ddysgwyr yng Nghymru.  

 Rydym wedi comisiynu London Economics i gynnal dadansoddiad i nodi nodweddion y dysgwr sy'n effeithio fwyaf ar gyflawniad ôl-16, 
ac yn dangos sut y gellir ymgorffori'r nodweddion hyn yn y mesurau cyflawniad ar lefel rhaglen a chwrs. Byddwn yn rhoi diweddariad pellach 
yn nhymor yr hydref, pan fydd y canfyddiadau'n ddyledus. 

 

Cyflawniad 

 Ni fyddwn yn cynhyrchu unrhyw un o’r mesuriadau Cyflawniad ar gyfer 2020/21 oherwydd effaith yr amharu ar astudiaethau blwyddyn 
gyntaf y garfan yn 2019/20.   

 Fel rhan o'r mesurau cyflawni ôl-16, rydym yn cynhyrchu ystod o wybodaeth na heffeithiwyd yn uniongyrchol gan y graddau a bennir gan y 
ganolfan, 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 2020/21. 

 Mae effaith wahanol ar ddarparwyr gwahanol (dosbarthiadau chwech, sefydliadau addysg bellach, dysgu seiliedig ar waith a dysgu oedolion) 
a rhaglenni gwahanol. Bydd rhai deilliannau yn 2021/22 yn adlewyrchu rhaglen dwy flynedd, a bydd eraill yn seiliedig ar flwyddyn o astudio. 
Felly, rydymyn ystyried y ffordd orau o ymdrin â'r mesurau perfformiad ôl-16 ar gyfer 2021/22. 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 
 Mae’r contract gwerth ychwanegol ôl-16 gyda FFT bellach wedi dod i ben ac ni cyhoeddir unrhyw adroddiadau pellach o dan y fethodoleg 

hwn. Byddwn yn gweithio gyda'r sector i ystyried trefniadau ar gyfer gwerth ychwanegol yn y dyfodol; oherwydd yr amhariad i asesiadau yn 
2020 a 2021, y cynharaf y gallai model newydd fod ar waith fyddai 2024/25.  

 

Cyrchfannau 

 Cafodd ystadegau gwladol ar gyrchfannau  ar gyfer dysgwyr a gwblhaodd rhaglen ddysgu yn 2016/17 eu cyhoeddi ym mis Ebrill 2020 ac 
adroddiadau darparwyr unigol ym mis Medi 2020. Oherwydd materion adnoddau, nid ydym eto wedi cyhoeddi adroddiadau darparwyr unigol 
2017/18 i ysgolion a cholegau na’r ystadegau cenedlaethol ar gyfer dysgwyr sy'n gorffen rhaglen ddysgu yn 2017/18.  

 Disgwylir i'r ystadegau cenedlaethol ar gyrchfannau i ddysgwyr sy'n gorffen rhaglen ddysgu yn 2018/19 gael eu cyhoeddi yn hydref 2021, 
ynghyd â chyhoeddi adroddiadau darparwyr unigol 2018/19 i ysgolion a cholegau (yn amodol ar adnoddau). 

https://www.estyn.gov.wales/system/files/2021-06/Thematic%20report%20-%20RRRS%20-%20catchup%20post-16%20cy.pdf
https://llyw.cymru/mesurau-perfformiad-cyson-ar-gyfer-dysgu-ol-16-cyrchfannau-dysgwyr-awst-2016-i-orffennaf-2017?_ga=2.259389390.559285318.1595330451-819085934.1542199704


 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.  
 

Ymgynghori ac ymgysylltu  Yr hyn rydym wedi'i ohirio 

 Byddwn yn cyhoeddi ymgynghoriad anffurfiol i gael eich barn 
ynghylch ein dull arfaethedig o ymdrin â mesurau perfformiad ar 
gyfer 2021/22, gan gynnwys cynnull gweithgor. 

 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 derfynu’r mesurau perfformiad ar 
gyfer dosbarthiadau chwech (ataliad presennol wedi’i ymestyn 
i 2021/22) 

 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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