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Nifer y ceisiadau am ystyriaeth arbennig
Cafwyd 38,280 o
geisiadau am
ystyriaeth arbennig yn
2019, i lawr 8.1% ar
2018.
Cymeradwywyd
90.1% o geisiadau yn
2019, o'i gymharu â
79.9% yn 2018.
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Pob asesiad arall

Ffynhonnell: 2018 ymlaen - cyrff dyfarnu; 2017 - Ofqual

Cymeradwywyd 34,480 o geisiadau am ystyriaeth arbennig
yn 2019, sy’n cynrychioli 3.4% o'r holl asesiadau a safwyd.
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Yr addasiad mwyaf mynych mewn marciau yn 2019 oedd 2% (30.5%).
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CYFLWYNIAD
Mae Cymwysterau Cymru yn rheoleiddio cymwysterau, ac eithrio graddau, yng
Nghymru. Yn y datganiad hwn, rydym yn cyflwyno data ar nifer y ceisiadau am
ystyriaeth arbennig ar gyfer arholiadau TGAU, UG a Safon Uwch yng Nghymru ar
gyfer cyfres arholiadau haf 2018. Mae'r ffigurau yn cynrychioli nifer y ceisiadau a’r
cymeradwyaethau, wedi'u talgrynnu i'r 5 agosaf, a gyflwynwyd gan gyrff dyfarnu ar
27 Medi 2019, gan adlewyrchu'r sefyllfa hyd at, a chan gynnwys, 26 Medi 2019.
O’r flwyddyn academaidd 2017/18 ymlaen, rydym wedi casglu ac adrodd ar ddata
yng Nghymru ar gyfer cymwysterau cyffredinol. Gwneir cymariaethau yn y datganiad
hwn â data a gasglwyd ac a gyhoeddwyd gan Ofqual ar gyfer blynyddoedd
blaenorol.
YSTYRIAETH ARBENNIG
Mae canllawiau'r Cyd-bwyllgor Cymwysterau1 yn nodi bod ystyriaethau arbennig yn
addasiad ar ôl yr arholiadau i farc neu radd ymgeisydd i adlewyrchu salwch/anaf dros
dro neu ryw ddigwyddiad arall y tu hwnt i reolaeth yr ymgeisydd ar adeg yr asesiad,
sy'n eithaf tebygol o fod wedi cael effaith faterol ar ei allu i gwblhau asesiad neu i
ddangos ei lefel cyrhaeddiad gwirioneddol. Ni ddylid drysu'r rhain gyda
darpariaethau arholi y cytunwyd arnynt yn flaenorol i sicrhau y gellir asesu myfyrwyr
yn ddilys ac nad ydynt o dan anfantais annheg oherwydd anabledd, salwch/anaf dros
dro neu os nad Cymraeg neu Saesneg yw eu hiaith gyntaf. Rydym yn trafod y math
hwnnw o addasiad yn ein hystadegau ar drefniadau mynediad.
Mae cais am ystyriaeth arbennig yn cyfeirio at gais unigol i ymgeisydd sy'n astudio
uned neu gydran benodol mewn cyfres arholiadau. Gwneir ceisiadau gan
ganolfannau fel arfer ar ôl i asesiad gael ei gynnal. Gellir gwneud cais ar ran
ymgeisydd unigol, neu grŵp o ymgeiswyr os yw’r rheswm dros ystyriaeth arbennig
yn gymwys i sawl ymgeisydd. Gellir gwneud cais hefyd ar ran ymgeisydd unigol
mewn sawl asesiad.
Gall ystyriaeth arbennig fod ar ffurf addasu marciau os oedd yr ymgeisydd yn
bresennol ar gyfer yr asesiad, neu ddyfarnu cymhwyster os nad oedd yr ymgeisydd
yn gallu bod yn bresennol i gwblhau'r holl asesiadau gofynnol. Mae'r olaf yn
ymwneud â chyfrifo marc sydd ar goll gan ddefnyddio perfformiad yr ymgeisydd
mewn unedau tebyg a’r marciau a ddosbarthwyd ar gyfer y garfan gyffredinol. Ni
fydd cyrff dyfarnu yn cymeradwyo cais os nad ydynt yn credu bod y rhesymau a
roddwyd wedi effeithio ar berfformiad yr ymgeisydd yn sylweddol.
https://www.jcq.org.uk/exams-office/access-arrangements-and-special-consideration/regulationsand-guidance
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YSTADEGAU
A YW CEISIADAU AM YSTYRIAETH ARBENNIG WEDI CYNYDDU YR HAF HWN?
Ffigur 1: Nifer y ceisiadau am ystyriaeth arbennig, cyfres haf 2015 i 2019
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Ffynhonnell: 2018 i 2019 - cyrff dyfarnu; 2015 i 2017 - Ofqual yn 2018. Roedd hyn oherwydd
bod nifer fawr o geisiadau ar ran grwpiau a wrthodwyd yn ymwneud â gwaith
adeiladu ar safle'r ysgol. Mae canllawiau'r Cyd-bwyllgor Cymwysterau yn nodi nad yw
hyn yn rheswm dilys dros ystyriaeth arbennig.
Tabl 1: Nifer y ceisiadau am ystyriaeth arbennig a wnaed ac a gymeradwywyd,
haf 2018 o gymharu â haf 2019
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Ffynhonnell: 2018 - Cyrff dyfarnu; 2017 – Ofqual

PA GYFRAN O'R HOLL ASESIADAU A GAFODD EU CEISIADAU AM YSTYRIAETH
ARBENNIG WEDI’U CYMERADWYO?
Ffigur 2: Ceisiadau a gymeradwywyd fel cyfran o'r holl asesiadau, 2017 i 2019
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Ffynhonnell: 2018 i 2019 - cyrff dyfarnu; 2017 - Ofqual

Gwnaeth y ceisiadau am

ystyriaeth arbennig fel cyfran o'r holl asesiadau aros yn gymharol sefydlog yn 2019,
gan godi 0.2 pwynt canran i 3.4%.
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SUT MAE CEISIADAU AM YSTYRIAETH ARBENNIG YN AMRYWIO YN ÔL PWNC?
Ffigur 3: Y 15 pwnc TGAU â’r nifer mwyaf o geisiadau am

Ffigur 4: Y 15 pwnc UG a Safon Uwch â’r nifer mwyaf o

ystyriaeth arbennig, haf 2018 a 2019

geisiadau am ystyriaeth arbennig, haf 2018 a 2019
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Wrth ddehongli'r data, dylid nodi'r canlynol:
 gwneir ceisiadau ar lefel uned;
 gellir gwneud sawl cais ar gyfer yr un cymhwyster;
 mae cymwysterau'n cynnwys niferoedd gwahanol o unedau;
 mae nifer y ceisiadau ar gyfer pwnc penodol yn gysylltiedig â niferoedd y cofrestriadau, a fydd yn amrywio o bwnc i bwnc.
Fel yn 2018, TGAU Gwyddoniaeth: Y Dyfarniad Dwbl a gafodd y nifer mwyaf o geisiadau am ystyriaeth arbennig yn haf 2019. Dyma’r
pwnc TGAU gyda’r nifer mwyaf o ddyfarniadau haf 2019 hefyd, ac mae'n cynnwys saith uned.
O ran cymwysterau UG a Safon Uwch, mae Mathemateg yn parhau i fod y pwnc gyda'r nifer mwyaf o geisiadau am ystyriaeth
arbennig yn haf 2019, er gwaethaf gostyngiad o 22.6% o gymharu â 2018.
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SUT Y CAIFF YSTYRIAETH ARBENNIG EI RHANNU RHWNG CEISIADAU UNIGOL A CHEISIADAU GRŴP?
Ffigur 5: Cyfran y ceisiadau unigol a’r ceisiadau grŵp a gyflwynwyd, 2017 i 2019
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Tabl 2: Nifer y ceisiadau grŵp yn ôl maint y grŵp, haf 2019
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Ffigur 6: Nifer y ceisiadau am ystyriaeth arbennig a gymeradwywyd yn ôl y math o gais, cyfres haf 2015 i 2019
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Fe wnaeth nifer y ceisiadau a gymeradwywyd am ystyriaeth arbennig ar
gyfer dyfarniad cymhwyster gynyddu 40.2%, o 1,435 yn 2018 i 2,015 yn
2019.
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PA ADDASIADAU A WNEIR O GANLYNIAD I GEISIADAU AM YSTYRIAETH ARBENNIG?
Ffigur 7: Addasiadau marciau cymeradwy, haf 2017 hyd at haf 2019
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Mae'r canllawiau a gyhoeddwyd gan y Cyd-bwyllgor Cymwysterau yn caniatáu ar gyfer addasiadau i farc ymgeisydd. Ar gyfer pob
addasiad, ychwanegir canran o'r uchafswm marciau sydd ar gael i'r marc a roddir gan y marciwr. Mae'r byrddau arholi yn caniatáu
addasiadau o hyd at 5% o uchafswm marciau papur cwestiynau. Y byrddau arholi sy'n penderfynu ar y tariff hwn. Os adolygir y cais
ond bod ychwanegu marciau yn cael ei ystyried yn amhriodol, gall byrddau arholi ddewis peidio â gwneud unrhyw newid i farc yr
ymgeisydd (h.y. addasiad o 0%).
Ychwanegu 2% o'r uchafswm marciau oedd yr addasiad marc mwyaf cyffredin a wnaed yn haf 2019, gyda chynnydd o 9.3 pwynt
canran o gymharu â 2018. Arhosodd cyfran yr addasiadau marciau ar y tariff 3%, 4% a 5% yn 2019 yn debyg i'r cyfrannau a welwyd
yn 2017 a 2018.
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RHESTR TERMAU
Corff dyfarnu
Sefydliad sy'n datblygu cymwysterau, yn nodi ac yn monitro asesiadau ac yn
cyflwyno dyfarniadau i ddysgwyr, yn cydnabod y deilliannau dysgu yn ffurfiol
(gwybodaeth, sgiliau a/neu gymwyseddau), yn dilyn gweithdrefn asesu a dilysu.
Mewn rhannau eraill o'r DU, gelwir y rhain yn Sefydliadau Dyfarnu neu Fyrddau
Arholi.
TGAU
Mae Tystysgrifau Cyffredinol Addysg Uwchradd ar gael mewn ystod eang o bynciau.
Cymwysterau TGAU yw'r prif gymwysterau cyffredinol Lefel 1 a Lefel 2 ar gyfer
dysgwyr 14-16 oed yng Nghymru.
Gellir eu defnyddio fel sail ar gyfer astudio neu hyfforddiant lefel uwch, neu fynediad
uniongyrchol i gyflogaeth.
Safon uwch
Tystysgrif Addysg Gyffredinol Safon Uwch, a elwir hefyd yn Safon Uwch TAG.
Cymwysterau a gymerir, ar ôl TGAU, mewn ystod o bynciau, a gymerir fel arfer yn 1618 oed ac sydd fel arfer yn gwrs astudio dwy flynedd. Fe'u defnyddir fel sail ar gyfer
derbyn myfyrwyr i addysg uwch, hyfforddiant pellach neu fynediad i gyflogaeth.
Uwch Gyfrannol (UG)
Cymhwyster sy'n ffurfio rhan gyntaf cymhwyster Safon Uwch. Gellir ei ystyried yn
gymhwyster sy'n sefyll ar ei ben ei hun. Yng Nghymru a Gogledd Iwerddon mae'n
cyfrannu at ganlyniad Safon Uwch. Yn Lloegr, ni all cymwysterau UG gyfrannu at
Safon Uwch.
Canolfan
Corff sy'n ymgymryd â darparu asesiad (a gweithgareddau eraill o bosibl) i ddysgwyr
ar ran corff dyfarnu. Fel arfer, sefydliadau addysgol, darparwyr hyfforddiant neu
gyflogwyr yw canolfannau.
Ystyriaeth arbennig
Ystyriaeth a roddir i ymgeiswyr sydd wedi profi salwch, anaf neu ryw ddigwyddiad
arall y tu hwnt i'w rheolaeth dros dro sydd wedi effeithio ar eu gallu i sefyll asesiad
neu ddangos lefel eu cyrhaeddiad mewn asesiad.
Cais am ystyriaeth arbennig
Mae cais am ystyriaeth arbennig yn benodol i ymgeisydd unigol sy'n sefyll uned neu
gydran benodol ar gyfer cymhwyster mewn cyfres arholiadau.
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Cais am ystyriaeth arbennig
Mae cais am ystyriaeth arbennig yn wahanol i gais gan fod sawl ymgeisydd neu
uned/cydran yn gallu bod yn rhan o’r un cais am ystyriaeth arbennig. Er enghraifft,
gellir cyflwyno ceisiadau am ystyriaeth arbennig ar ran sawl ymgeisydd a effeithiwyd
gan yr un anfantais gyda'i gilydd mewn un cais.
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NODIADAU CEFNDIR
Ar 21 Tachwedd 2017, cymeradwyodd Cynulliad Cenedlaethol Cymru Orchymyn
Ystadegau Swyddogol (Cymru) 2017 2 a enwodd Cymwysterau Cymru yn un o'r cyrff
sydd o fewn cwmpas Deddf Ystadegau a'r Gwasanaeth Cofrestru 20073. Mae
Cymwysterau Cymru yn gweithredu yn unol â Chod Ymarfer Awdurdod Ystadegau'r
DU ar gyfer Ystadegau Swyddogol4 ac mae wedi cyhoeddi'r datganiad ystadegol hwn
fel Ystadegau Swyddogol.
Ffynhonnell Data
Mae'r cyrff dyfarnu sy'n darparu cyrsiau TGAU, UG a Safon Uwch wedi cyflwyno
gwybodaeth i Cymwysterau Cymru am nifer y ceisiadau am ystyriaeth arbennig ar
gyfer pob cymhwyster yn ystod haf 2019. Dim ond ar gyfer canolfannau sydd wedi'u
lleoli yng Nghymru y mae'r data am ystyriaeth arbennig, ni waeth pa fath o ganolfan
ydyw. Mae'r datganiad hwn yn cwmpasu dadansoddiadau o geisiadau am ystyriaeth
arbennig a chymeradwyaethau ac yn edrych ar y canlyniadau sy'n gysylltiedig â'r
broses o roi ystyriaeth arbennig.
Cyfyngiadau'r data
Mae’n bosibl bod yr wybodaeth a ddarparwyd gan gyrff dyfarnu yn wallus. Felly, ni all
Cymwysterau Cymru warantu bod yr wybodaeth a dderbyniwyd yn gywir. Rydym yn
cymharu'r data dros amser ac yn gwirio ar gyfer problemau systematig. Cynhelir
gweithdrefnau sicrhau ansawdd er mwyn sicrhau cywirdeb y data a'i herio neu ei
gwestiynu, lle bo angen. Rydym yn rheoli'r broses hon yn barhaus drwy:


Sicrhau bod darparwyr data yn glir ynghylch yr hyn sy'n ofynnol ganddynt ac
yr ymgynghorir yn llawn â hwy yn ystod y cyfnodau cynllunio cychwynnol ac
unrhyw gyfnodau o newid dilynol;



Atgoffa pob darparwr (os yw'n briodol) y dylai'r holl ddata, fel amod o'u
rheoleiddio, fod yn gwbl gywir;



Bod yn wyliadwrus o newidiadau annisgwyl yn y data a gyflwynir drwy
gymharu ffurflenni unigol dros amser gan yr un darparwr;



Herio unrhyw ganlyniadau annisgwyl gyda'r darparwyr data.

Gellir gohirio cyhoeddiad os nad yw'r ystadegau yn cael eu hystyried yn addas at y
diben.

http://www.legislation.gov.uk/wsi/2017/1142/pdfs/wsi_20171142_mi.pdf
https://www.legislation.gov.uk/cy/ukpga/2007/18/contents
4
https://www.statisticsauthority.gov.uk/code-of-practice/
2
3
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Mae data wedi cael eu casglu ar bwynt priodol pan fyddant wedi'u cwblhau'n
rhesymol. Cwblhawyd hyn ar 27 Medi 2019 ar gyfer data cyfres haf 2019 yn y
datganiad hwn.
Cymariaethau
O'r flwyddyn academaidd 2017/18, cyrff dyfarnu sy’n cyflwyno data cymwysterau
cyffredinol i Cymwysterau Cymru yn hytrach nag i Ofqual. Dylid cymryd gofal wrth
ddehongli cymariaethau â data Ofqual hanesyddol.
Cwmpas Daearyddol
Mae'r datganiad hwn yn cyflwyno data ar gyfer y cymwysterau TGAU, UG a Safon
Uwch a safwyd yn ystod cyfres arholiadau haf 2019 mewn canolfannau sydd wedi'u
lleoli yng Nghymru. Nid yw'r datganiad hwn cynnwys cymwysterau TGAU, UG a
Safon Uwch a gymerwyd y tu allan i Gymru.
Diwygiadau
Unwaith y byddant wedi'u cyhoeddi, nid yw data ar ystyriaethau arbennig fel arfer yn
cael eu hadolygu, er y gall datganiadau dilynol gael eu hadolygu i gynnwys data
hwyr neu gywiro gwall.
Cyflawnrwydd y data
Mae cyrff dyfarnu yn anfon data ar ystyriaethau arbennig at Cymwysterau Cymru ar
gyfer pob cymhwyster rheoleiddiedig a gaiff eu dosbarthu fel TGAU, UG neu Safon
Uwch. Mae Cymwysterau Cymru yn cysylltu ag unrhyw gorff dyfarnu nad yw'n
dychwelyd set gyflawn o ddata o fewn y cyfnod casglu, er mwyn sicrhau bod y data
mor gyflawn â phosibl.
Talgrynnu a Chyfrinachedd
I ddiogelu cyfrinachedd, ac yn unol â pholisi interim allbynnau ystadegol
Cymwysterau Cymru, mae'r holl ffigurau wedi'u talgrynnu. Yn y sylwadau a'r tablau,
maent wedi'u talgrynnu i'r 5 agosaf. Rhoddir * yn lle ffigurau sy’n llai na 5 ond yn
fwy na 0. Mae hyn er mwyn sicrhau nad yw'r data yn datgelu ymgeisydd unigol.
Mae'r holl ganrannau o fewn y sylwadau yn seiliedig ar ffigurau gwirioneddol. Mae'r
ffigurau wedi'u talgrynnu'n annibynnol ac felly mae'n bosibl na fyddant yn symio i'r
cyfanswm.
Defnyddwyr yr ystadegau hyn
Mae'r ystadegau hyn yn debygol o fod o ddiddordeb i Cymwysterau Cymru, Ofqual,
cyrff dyfarnu a Llywodraeth Cymru. Mae defnyddwyr eraill yn cynnwys swyddogion
polisi'r llywodraeth, academyddion, ymchwilwyr a'r cyhoedd. Rydym yn croesawu
adborth gan ddefnyddwyr, felly rydym yn disgwyl cael gwell dealltwriaeth o bwy yw
10

ein defnyddwyr dros amser. Mae Cymwysterau Cymru yn defnyddio'r ystadegau hyn
i sicrhau bod cyrsiau TGAU, UG a Safon Uwch yn addas at y diben ac yn cyrraedd y
safonau disgwyliedig.
Ystadegau a chyhoeddiadau cysylltiedig
Mae nifer o ddatganiadau ystadegol yn ymwneud â'r un hwn, gan gynnwys:


Datganiad5 ‘Canlyniadau arholiadau: Medi 2018 i Awst 2019', a gyhoeddwyd
gan Lywodraeth Cymru.



Ein datganiad6 'Trefniadau Mynediad ar gyfer cymwysterau TGAU, UG a Safon
Uwch yng Nghymru: blwyddyn academaidd 2018/19'.



Datganiad7 'Ystyriaeth arbennig ar gyfer TGAU a Safon Uwch: cyfres
arholiadau haf 2019' gan Ofqual.

Gwybodaeth ddefnyddiol
Mae rhestr termau ar gael ar dudalen 7 i'ch helpu i ddehongli'r datganiad hwn. Ceir
gwybodaeth am gyhoeddiadau yn y dyfodol ar wefan Llywodraeth Cymru8 ac ar ein
gwefan9. Mae cofrestr10 QiW yn rhoi gwybodaeth am gymwysterau cymeradwy a
dynodedig sy'n gymwys i gael arian cyhoeddus yng Nghymru.
Y diweddariad nesaf
Rhagfyr 2020.
Adborth gan ddefnyddwyr
Rydym yn croesawu adborth ar unrhyw agwedd ar yr ystadegau hyn y gellir ei
ddarparu drwy e-bost i ystadegau@cymwysteraucymru.org
© (2019) Rhoddir caniatâd i'w atgynhyrchu ar yr amod y cyfeirir at Cymwysterau
Cymru fel y ffynhonnell wreiddiol.

Gweler https://llyw.cymru/canlyniadau-arholiadau-medi-2018-i-awst2019?_ga=2.85534489.1283923351.1575976296-2045564844.1558453959
6
Gweler https://qualificationswales.org/cymraeg/cyhoeddiadau/trefniadau-mynediad-ar-gyfer-tgausafon-ug-a-safon-uwch-yng-nghymru-blwyddyn-academaidd-201819/
7
Gweler https://www.gov.uk/government/statistics/special-consideration-in-gcse-as-and-a-levelsummer-2019-exam-series
8
Gweler https://llyw.cymru/ystadegau-acymchwil?upcoming=true&lang=en&_ga=2.222322911.552091110.15755371741544987904.1553074319
9
Gweler https://qualificationswales.org/cymraeg/ein-gwaith/ymchwil-ac-ystadegau/upcomingpublications/
10
https://www.qiw.wales/?lang=cy
5
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