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Cofrestriadau yn ôl grŵp blwyddyn
Cyflwyniad
Er mwyn bodloni ein swyddogaethau rheoleiddio ac achredu fel y’u nodwyd yn
Neddf Cymwysterau Cymru 20151, rydym yn mynnu bod cyrff dyfarnu’n darparu data
arholiadau ar gyfer cymwysterau a reoleiddir.
Mae’r canllaw hwn yn seiliedig ar ddogfen Canllaw ar gyfer ceisiadau yn ôl grŵp
blwyddyn2 Ofqual.

Pryd fydd data’n cael ei gasglu?
Casglir data yn unol â’r rhaglen adrodd sy’n cael ei chytuno a’i chynnal gan dîm
ystadegau Cymwysterau Cymru, sydd i’w chael ar ein gwefan.

Pa ddata fydd yn cael ei gasglu?
Bydd data cofrestriadau yn ôl grŵp blwyddyn yn cael ei gasglu ar gyfer TGAU, Safon
UG, Safon Uwch, Tystysgrifau Lefel 1/Lefel 2, y Cymhwyster Prosiect Estynedig (EPQ)
a Thystysgrif Her Sgiliau Cymhwyster Bagloriaeth Cymru.

http://www.legislation.gov.uk/anaw/2015/5/contents/enacted
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/6
54550/Guidance_for_Entries_by_Year_Group.pdf
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Canllawiau cwblhau cyffredinol
Mae’r cais hwn am nifer y cofrestriadau cyfnewid ar gyfer cymwysterau TGAU a
thystysgrifau lefel 1/2 ym mhob pwnc, wedi’u dadansoddi yn ôl grŵp blwyddyn (bl9i bl13+) a math o ganolfan, cymwysterau Safon Uwch ac UG ym mhob pwnc, wedi’u
dadansoddi yn ôl grŵp blwyddyn (bl11- i bl14+) a math o ganolfan, a Thystysgrif Her
Sgiliau Cymhwyster Bagloriaeth Cymru wedi’i ddadansoddi yn ôl grŵp blwyddyn a
math o ganolfan.
Dim ond data ar gyfer canolfannau yng Nghymru ar gyfer y gyfres berthnasol o
arholiadau y dylid ei adrodd.
Mae cofrestriadau cyfnewid yn ôl grŵp blwyddyn yn seiliedig ar oedran ar 31 Awst. Er
enghraifft, dylai ymgeiswyr yng Nghymru sy’n cofrestru ar gyfer cyfres arholiadau haf
2018 a fydd yn 16 ar 31 Awst 2018 gael eu dosbarthu’n rhai sydd ym Mlwyddyn 11.
Dylai data ar gyfer pob cod manyleb gael ei ddarparu hyd yn oed os yw’n ddim.

Codau canolfan
Math o
Ganolfan

Disgrifiad
1 Uwchradd Cyfun neu Ganol
2 Uwchradd Dethol
3 Uwchradd Modern
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14

Uwchradd Cyfun neu Ganol
Uwchradd Dethol
Uwchradd Modern
Annibynnol
AB Sefydledig
Coleg Chweched Dosbarth
Coleg Trydyddol
Arall (gan gynnwys ymgeiswyr preifat)
Academi Dinas
Ysgolion Rhad

Cymunedol,
Gwirfoddol a
Gynorthwyir ac
a Reolir
Sefydledig

Fformat ffeil
Rhaid i’r ffeil fod mewn fformat CSV a rhaid i’r rhes gyntaf fod yn benynnau fel yr
arddangosir yng ngholofn ‘Enw’ y tabl isod. Rhaid i’r rhesi dilynol gael gwerthoedd y
data i’w adrodd y mae’n rhaid iddynt gyfateb i’r fformat a’r rheolau dilysu isod.
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Enw

Disgrifiad

ExamSeries

Y gyfres arholiadau y
mae’r data’n
berthnasol iddi e.e.

Safle

Mynegiad
Rheolaidd Dilysu

Disgrifiad o
Fynegiad
Rheolaidd

1

^(June|November)([
][0-9][0-9][09][0-9])$

Enw mis llawn y
gyfres
arholiadau a
blwyddyn

June 2016

ReportingDate

AwardingOrganisation

QAN

QWNumber

QualificationLevel

Dyddiad yr oedd y ffeil i
fod i gael ei chyflwyno
ni waeth pryd y cafodd
ei lanlwytho mewn
gwirionedd. Y fformat a
dderbynnir yw ffurf
ganonaidd 120 ODBC
bbbb-mm-dd
Enw’r sefydliad dyfarnu
Rhif Achredu
Cymhwyster, er
enghraifft 123/1234/1

Rhif
Cymeradwyo/Dynodi
CC, er enghraifft
C00/1234/1

Lefel cymhwyster, er
enghraifft GCSE

2

^(20)\d\d[-](0[19]|1[012])[-](0[19]|[12][0-9]|3[01])$

3

^.{1,100}$

4

^.{1,10}$

Y dyddiad yn y
fformat canlynol:
blwyddyn
(pedwar digid),
llinell doriad, mis
(dau ddigid),
llinell doriad,
dyddiad (dau
ddigid)
Derbynnir 1 i
100 o nodau
Derbynnir 1 i 10
o nodau
Derbynnir 1 i 10
o nodau, yn
dechrau ag C

5

^.{1,10}$

6

^(GCSE|AS|Alevel|Le
vel1/Level 2
Certificates| Project
L3|
National/Foundation
Skills Challenge
Certificate|
Advanced Skills
Challenge
Certificate|
Foundation (post
16) Skills Challenge
Certificate| National

Derbynnir
gwerth gwag os
nad oes gan y
cymhwyster rif
CC
Un o’r rhestr
ganlynol: GCSE,
AS, Alevel,
Level1/Level
2Certificates
orProject L3,
National/Founda
tion Skills
Challenge
Certificate,
Advanced Skills
Challenge
Certificate,
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(post 16) Skills
Challenge
Certificate)$

SpecificationCode

SpecificationTitle

FullOrShortCourse

Gelwir y cod manyleb
hefyd yn God Dyfarnu
Pwnc a Chod Cyfnewid
Teitl manyleb a elwir
hefyd yn deitl pwnc
I nodi a ydy’r pwnc yn
gwrs llawn neu fyr ar
gyfer cymwysterau
perthnasol, er
enghraifft TGAU
Derbynnir -2 lle nad
yw’n berthnasol, er
enghraifft Safon
Uwch.

7

^.{1,7}$

8

^.{1,150}$

9

^(FullCourse|Short
Course|-2)$

RouteOfAssessment

QualificationStatus

Derbynnir 1 i
150 o nodau
Derbynnir full
course, short
course neu -2
Derbynnir -2 lle
nad yw’n
berthnasol, er
enghraifft
Safon Uwch

Derbynnir
modular, linear
neu -2
10

^(Modular|Linear|2)$

11

^(Reformed|Legacy|)
$

Derbynnir -2 lle nad
yw’n berthnasol, er
enghraifft Safon Uwch
I nodi a yw’r pwnc yn
ddiwygiedig neu’n
etifeddol, ar gyfer
cymwysterau
perthnasol

Derbynnir 1 i 7 o
nodau

Dylid hefyd
defnyddio -2 ar
gyfer
dyfarniadau
dwyradd

Dylid hefyd defnyddio
-2 ar gyfer
dyfarniadau dwyradd
I nodi a yw’r asesu’n
fodiwlaidd neu’n llinol
ar gyfer cymwysterau
perthnasol, er
enghraifft TGAU

Foundation
(post 16) Skills
Challenge
Certificate,
National (post
16) Skills
Challenge
Certificate

Derbynnir -2 lle
nad yw’n
berthnasol, er
enghraifft
Safon Uwch

Derbynnir
reformed neu
legacy
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Country

I nodi bod y data yn
berthnasol i Gymru yn
unig.

12

^Wales
$

Derbynnir Wales

Y gwerthoedd a
dderbynnir ar
gyfer TGAU a
Thystysgrifau
Lefel 1/2:
Year 9-, Year 10,
Year 11, Year 12,
Year 13+

YearGroup

I nodi grŵp blwyddyn
yr ymgeisio

13

^(Year 9|Year10|Year
11|Year12|Year
13+|Year11-|Year
13|Year14+|-2)$

Y gwerthoedd a
dderbynnir ar
gyfer Safon UG
a Safon Uwch:
Year 11-,
Year 12, Year 13,
Year 14+
Derbynnir -2 lle
nad yw’r grŵp
blwyddyn yn
hysbys neu lle
nad oes data
gan fanyleb

CentreType

I nodi’r math o
ganolfan ar sail codau
canolfan a ddisgrifir ar
dudalen 4 o’r ddogfen
hon

NumberOfCandidates

Nifer yr ymgeiswyr yn
ôl lefel cymhwyster, cod
manyleb, gwlad, grŵp
blwyddyn a math o
ganolfan a nodir

Derbynnir
gwerth rhifol
rhwng 1 a 14
14

15

^\d{1,2}$

^\d{1,8}$

Derbynnir -2 lle
nad oes data
gan fanyleb
Derbynnir
gwerth rhifol
rhwng 0 a
99,999,999
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Cysylltiadau
Am bob ymholiad sy’n berthnasol i’r broses casglu data, newidiadau i ddata a ddarparwyd yn
flaenorol, neu am arweiniad cyffredinol, cysylltwch â:

Cymwysterau Cymru
Adeilad Q2
Lôn Pencarn
Parc Imperial
Coedcernyw
Casnewydd NP10 8AR
Rhif ffôn

01633 373 222

E-bost:

DataProject@Qualificationswales.org
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