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Y mesurau perfformiad ôl-16 cyson   
Diweddariad | Ionawr 2022   

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  
 Rydym wedi rhoi stop ar gylch arferol y mesurau cyson am y tro yn sgil y tarfu a welwyd yn ystod blwyddyn astudio gyntaf y garfan yn 2019/20, 

ynghyd â chanslo cyfres arholiadau 2021.   

 Ym mis Ebrill eleni, cyhoeddwyd datganiad ystadegol ar ddeilliannau dysgwyr ôl-16 yr effeithiodd pandemig Covid-19 ar eu profiad dysgu.  
Roedd hyn yn cynnwys dadansoddiad o gynnydd dysgwyr a gwblhaodd Flwyddyn 11 yn 2020; canlyniadau Safon Uwch a chymwysterau 
cyfatebol yn 2020; effeithiau ar ddysgu galwedigaethol a phrentisiaethau; a dadansoddiad yn ôl nodweddion gwarchodedig a dangosyddion 
anfantais. 

 Byddwn yn cyhoeddi'r rhifyn nesaf yn y gyfres hon yng ngwanwyn 2022, a fydd yn dadansoddi sut yr effeithiodd y tarfu pellach ar ddysgu 
yn 2020/21 ar yr ymgysylltiad â dysgwyr, eu deilliannau a’u cynnydd.  

 

Cyflawniad 

 Cynhaliwyd ymgynghoriad anffurfiol gyda cholegau, ysgolion, awdurdodau lleol a chonsortia rhanbarthol ar ein cynnig i gynhyrchu elfen 
data cyflawni y mesurau perfformiad cyson ar gyfer 2021/22 i'w defnyddio gan ddarparwyr dysgu ar gyfer prosesau monitro a sicrhau ansawdd 
mewnol (dangosir y canlyniadau isod).  

https://hwb.gov.wales/playlists/view/dcd4b8f7-f5cf-4789-8e70-f6751bfa46bc/cy/1
mailto:post16quality@llyw.cymru
https://llyw.cymru/deilliannau-dysgwyr-mewn-addysg-ol-16-effeithiwyd-gan-bandemig-y-coronafeirws-covid-19-awst-2019-i-orffennaf-2020
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 Rydym wedi comisiynu London Economics Cymru i gynnal dadansoddiad er mwyn nodi'r nodweddion hynny ynghylch dysgwyr sy'n 
effeithio fwyaf ar gyflawniad ôl-16, ac i ddangos sut y gellir ymgorffori'r nodweddion hyn yn y mesurau cyflawni ar lefel rhaglen a chwrs 
(amlinellir y cynnydd hyd yma isod).  

 Mae Cymwysterau Cymru wedi cyhoeddi rhai newidiadau i Fagloriaeth Cymru i'w cyflwyno ym mis Medi 2023. Ni fydd adroddiadau ar 
Fagloriaeth Sgiliau Uwch newydd Cymru (lefel 3) yn cael eu llunio hyd nes y cyhoeddir deilliannau blwyddyn academaidd 2024/25. 

 

Ymgynghoriad: cynnig i lunio data cyflawni 2021/22 at ddefnydd mewnol gan ddarparwyr dysgu 

 Cynhaliwyd ymgynghoriad anffurfiol gyda cholegau, ysgolion, awdurdodau lleol a chonsortia rhanbarthol ar ein cynnig i gynhyrchu elfen 
data cyflawni y mesurau perfformiad cyson ar gyfer 2021/22. 

 Cafwyd cyfanswm o 40 o ymatebion i'r ymgynghoriad gan amrywiaeth o randdeiliaid. 

 Ymhlith y themâu allweddol a godwyd gan ymatebwyr roedd: 

 Yr angen i ystyried y data yng nghyd-destun y tarfu ar ddysgwyr a barhaodd 

 Defnyddioldeb y data i ysgolion a cholegau i'w helpu i sylweddoli effaith COVID ar gynnydd dysgwyr ac i ba raddau y llwyddwyd i’w cadw 

 Yr angen am sicrwydd bod yr adroddiadau yn cael eu cynhyrchu at ddiben monitro mewnol yn unig 

 Y gwahaniaeth mawr yng nghyfraddau Covid ar draws gwahanol siroedd sy'n effeithio ar gymariaethau ag ysgolion neu golegau eraill o 
fewn rhanbarth   

 Pryderon ynghylch amharu ar gyfres arholiadau haf 2022 

 Y bwlch amser rhwng diwrnod canlyniadau mis Awst a chyhoeddi'r adroddiadau. 

 Rydym yn bwriadu ailgyflwyno'r adroddiadau data cyflawni gyda chanlyniadau 2021/22 i'w defnyddio gan ysgolion a cholegau, a byddwn 
yn anelu at eu cyhoeddi ym mis Chwefror 2023 (yn unol â'r amserlen arferol). 

 

Dadansoddiad o’r cyd-destun 
 Yn sgil gwaith London Economics, lluniwyd model arfaethedig sy'n darparu pwynt cymharu gwahanol i'r cyfartaleddau cenedlaethol ar gyfer 

mesurau cyflawni darparwr, gan ystyried nodweddion a pherfformiad blaenorol eu dysgwyr. 

 Gall cyfraddau cyflawni amrywio'n fawr rhwng gwahanol grwpiau o ddysgwyr ac nid yw'r cyfartaledd cenedlaethol bob amser yn adlewyrchu’r 
heriau a’r uchelgeisiau mewn ysgol neu goleg penodol. Yn yr achosion hyn, gall y meincnod demograffig roi safbwynt gwahanol. 

 Rydym yn bwriadu cyflwyno rhai gweminarau ar-lein yn y flwyddyn newydd i roi rhagor o fanylion am y gwaith hwn a diweddariad ar bob un 
o'r mesurau perfformiad ôl-16. Bydd rhagor o fanylion am sut i gofrestru yn cael eu cyhoeddi cyn bo hir. 

 
 
 
 

https://www.qualificationswales.org/media/7130/adroddiad-penderfyniadau-ymgynghori.pdf
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Gwerth ychwanegol 
 Statws: Ar stop am y tro oherwydd newidiadau i’r trefniadau asesu yn 2020 a 2021. Nid oes bwriad i’w ailgyflwyno cyn blwyddyn academaidd 

2024/25. 

 Mae’r contract gwerth ychwanegol ôl-16 gyda FFT bellach wedi dod i ben ac ni chyhoeddir 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 

 Statws: Rydym wedi profi rhywfaint o oedi oherwydd problemau staffio, sydd bellach wedi'u datrys. Byddwn yn anelu at gyhoeddi’r 
deilliannau ar gyfer dysgwyr a adawodd yn 2017/18 a 2018/19 cyn gynted ag y bydd yr adnoddau dadansoddi yn caniatáu. 

 Roedd yr ystadegau cenedlaethol ynghylch i ble yr aeth dysgwyr a orffennodd raglen ddysgu yn 2018/19 i fod i gael eu cyhoeddi yn 
hydref 2021, ac roedd adroddiadau 2018/19 ar ddarparwyr unigol i fod i gael eu rhoi i ysgolion a cholegau, ond oherwydd problemau 
adnoddau bydd yr ystadegau cenedlaethol nawr yn cael eu cyhoeddi ym mis Chwefror 2022 a bydd yr adroddiadau ar ddarparwyr unigol 
ar gyfer 2017/18 a 2018/19 yn cael eu gwthio’n ôl tan y Pasg 2022. 

 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.  

 Mae'r data sydd bellach ar gael gan yr Adran Gwaith a Phensiynau a CThEM yn caniatáu i ni ddadansoddi enillion dysgwyr ar ôl iddynt 
gwblhau eu rhaglenni, ac mae'n cynnwys gwybodaeth ychwanegol am y sector cyflogwyr.  Byddwn yn archwilio hyn ymhellach yn ystod 
2022 ac rydym yn bwriadu llunio ystadegau arbrofol i'w rhannu a'u trafod yn ystod y flwyddyn. 

 

Yr hyn y mae ysgolion a cholegau eisoes wedi’i dderbyn/sydd ar gael i’r cyhoedd a’r hyn rydym yn bwriadu ei gyhoeddi: 

Cyflawniad 

 Adroddiadau cyflawni ar gyfer 2016/17, 2017/18 & 2018/19  Ystadegau Cymru gyfan ar y mesurau Cyflawni ar gyfer 2016/17, 
2017/18 & 2018/19 

 Adroddiadau cyflawni ar gyfer 2019/20 (oherwydd bod COVID-19 
wedi amharu ar ddysgu) 

 Ystadegau Cymru gyfan ar ddeilliannau dysgwyr mewn addysg ôl-
16 a effeithiwyd gan bandemig y coronafeirws (COVID-19) ar gyfer 
2019/20 

https://llyw.cymru/mesurau-perfformiad-cyson-ar-gyfer-dysgu-ol-16-cyflawniad-gwerth-ychwanegol-awst-2016-i-gorffennaf
https://llyw.cymru/mesurau-perfformiad-cyson-ar-gyfer-dysgu-ol-16-cyflawniad-awst-2017-i-gorffennaf-2018
https://llyw.cymru/mesurau-perfformiad-cyson-ar-gyfer-dysgu-ol-16-cyflawniad-awst-2018-i-orffennaf-2019
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fgov.wales%2Foutcomes-learners-post-16-education-affected-coronavirus-covid-19-pandemic-august-2019-july-2020&data=04%7C01%7CBethan.Milton%40gov.wales%7C1dec58b4015842a0ba5808d905530932%7Ca2cc36c592804ae78887d06dab89216b%7C0%7C0%7C637546676453347586%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=TViCIs8%2BRKf2R0uELkGRwCQc0kglDBXAVMi777RW0UQ%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fgov.wales%2Foutcomes-learners-post-16-education-affected-coronavirus-covid-19-pandemic-august-2019-july-2020&data=04%7C01%7CBethan.Milton%40gov.wales%7C1dec58b4015842a0ba5808d905530932%7Ca2cc36c592804ae78887d06dab89216b%7C0%7C0%7C637546676453347586%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=TViCIs8%2BRKf2R0uELkGRwCQc0kglDBXAVMi777RW0UQ%3D&reserved=0


4 
 

 Adroddiadau cyflawni ar gyfer 2020/21 – rydym yn rhagweld mai 
dim ond at ddefnydd ysgolion a cholegau y caiff y rhain eu llunio 
(yr amserlen i’w chadarnhau) 

 Ystadegau Cymru gyfan ar  ddeilliannau dysgwyr mewn addysg ôl-
16 a effeithiwyd gan bandemig y coronafeirws (COVID-19) ar gyfer 
2020/211 (disgwylir ym mis Ebrill 2022) 

 Adroddiadau cyflawni ar gyfer 2021/22 (disgwylir mis Chwefror 
2023) 

 Ystadegau Cymru gyfan ar y mesurau Cyflawni ar gyfer 2021/22 
(disgwylir mis Chwefror 2023) 

Cyrchfannau 

 Adroddiadau cyrchfannau ar gyfer 2015/16 & 2016/17  Ystadegau Cymru gyfan ar y mesurau Cyrchfannau ar gyfer 2015/16 
& 2016/17 

 Adroddiadau cyrchfannau ar gyfer 2017/18 & 2018/19 (disgwylir y 
rhain erbyn Pasg 2022) 

 Ystadegau Cymru gyfan ar y mesurau Cyrchfannau ar gyfer 2017/18 
& 2018/19 (disgwylir mis Chwefror 2022) 

 

Dyddiadau i’ch dyddiadur  Yr hyn rydym wedi'i ohirio 

Rydym yn bwriadu cyflwyno rhai gweminarau ar-lein i roi rhagor o fanylion 
am y gwaith hwn ar bob un o'r mesurau perfformiad ôl-16. Mae hyn yn 
cynnwys y gwaith ymchwil rydym wedi’i gomisiynu gan London Economics er 
mwyn nodi’r prif elfennau sy’n llywio llwyddiant o ran cymwysterau ôl-16: 

 Sesiwn ddiweddaru ar y mesur cyflawni a dadansoddiad London 
Economics o’r cyd-destun (meincnod demograffig):  

o Dyddiad cyntaf: 2 Chwefror 2022 - 10:30-12:00 

o Ail ddyddiad: 15 Chwefror 2022 - 13:30-15:00 

 Cyrchfannau – Chwefror 2022 

Bydd rhagor o fanylion am sut i gofrestru yn cael eu cyhoeddi cyn bo 
hir. 

  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). 

 

                                                           
1 I ddangos yr effaith barhaus ar y dysgwyr o 2019/20 (sydd bellach yn eu hail flwyddyn o astudio ôl-16) yn ogystal â'r effaith ar ddysgwyr o 2020/21 (yn eu blwyddyn gyntaf o 

astudio 

https://gov.wales/consistent-performance-measures-post-16-learning-learner-destinations-august-2015-july-2016
https://gov.wales/consistent-performance-measures-post-16-learning-learner-destinations-august-2016-july-2017
https://gov.wales/consistent-performance-measures-post-16-learning-achievement-august-2017-july-2018
https://gov.wales/consistent-performance-measures-post-16-learning-achievement-august-2018-july-2019

