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At Lynne Neagle, Aelod o’r Senedd 

Cadeirydd y Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg 

12 Hydref 2020 

Annwyl Lynne 

Yn y cyfarfod Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ar 18 Awst, bu ofyn i ni am ragor o 

wybodaeth am effaith y graddau safonedig arfaethedig a'r Graddau Asesu Canolfannau 

(CAGs) ar grwpiau penodol o ddisgyblion. Mewn ymateb i'r cais hwn, rydym heddiw wedi 

cyhoeddi dadansoddiad o'r canlyniadau terfynol a ddyfarnwyd yn haf 2020 ar gyfer 

cymwysterau TGAU, Safon Uwch a Safon Uwch yng Nghymru.  

Mae'r adroddiad yn rhoi dadansoddiad o newidiadau ar lefel canolfannau, awdurdodau lleol 

a chonsortia rhanbarthol yn 2020 o gymharu â'r newidiadau a welwyd yn ystod y 

blynyddoedd diwethaf. Mae canlyniadau 2020 yn cael eu cymharu â'r CAGs a'r graddau 

safonedig a ddyfarnwyd yn wreiddiol. Mae'r adroddiad wedi'i gyhoeddi ar ein gwefan 

ynghyd â'n datganiad.  

Rydym wedi rhannu'r adroddiad hwn gyda'n grŵp rhanddeiliaid 2021 er mwyn cyfeirio ato, 

ac wedi darparu'r wybodaeth fel tystiolaeth bellach ar gyfer yr Adolygiad Annibynnol a 

gomisiynwyd gan y Gweinidog Addysg.   

Byddwn yn cyhoeddi adroddiad pellach ddiwedd mis Hydref yn rhoi dadansoddiad pellach 

o'r canlyniadau terfynol a ddyfarnwyd yn haf 2020 yn ôl nodweddion gwarchodedig mewn 

asesiad manylach o'r effaith ar gydraddoldeb, gan adeiladu ar y dadansoddiad cychwynnol a 

ddarparwyd yn ein trosolwg o'r canlyniadau, a gyhoeddwyd ar 4 Medi.  

Mae'r Gweinidog wedi ysgrifennu atom yn gofyn am gyngor ar yr opsiynau ar gyfer 2021. 

Byddwn yn darparu, ac yn cyhoeddi, cyngor i'r Gweinidog cyn bo hir. Bydd ein cyngor ni, 

argymhellion yr adolygiad annibynnol, a barn rhanddeiliaid yn helpu'r Gweinidog i 

benderfynu ar y dull cyffredinol o ymdrin â'r trefniadau asesu ar gyfer 2021 ddiwedd y mis 

hwn. Yn dilyn penderfyniad y Gweinidog, byddwn yn gweithio'n agos gydag ysgolion a 

cholegau, athrawon, cyrff dyfarnu ac eraill i sicrhau bod y dull cytûn yn cael ei roi ar waith 

cyn gynted ac yn ddidrafferth â phosibl. 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y datganiad ystadegol neu unrhyw weithgaredd 

arall, yna mae croeso i chi gysylltu â mi. 

CYPE(5)-25-20 - Papur i'w nodi 1

http://qualificationswales.org/Splash
http://qualificationswales.org/Splash
https://www.youtube.com/channel/UCTlm4RliBmhjXAvyw727EmA/feed
http://qualificationswales.org/Splash
https://twitter.com/quals_wales
http://qualificationswales.org/Splash
http://qualificationswales.org/Splash
http://qualificationswales.org/Splash
http://qualificationswales.org/Splash
https://www.qualificationswales.org/cymraeg/cyhoeddiadau/amrywiad-yng-nghanlyniadau-cymwysterau-tgau-ug-a-safon-uwch-yng-nghymru-haf-2020/
https://qualificationswales.org/cymraeg/newyddion/cymwysterau-cymru-yn-cyhoeddi-dadansoddiad-or-canlyniadau-terfynol-a-ddyfarnwyd-yn-haf-2020-ar-gyfer-cymwysterau-tgau-ug-a-safon-uwch-yng-nghymru/
https://qualificationswales.org/media/6484/gq-summer-overview-revised-4-september-cym.pdf


 

 

Yn gywir 

 

Philip Blaker 

Prif Weithredwr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


