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Cyflwyniad

1.1

Cyd-destun

Yn dilyn adolygiad Llywodraeth Cymru o gymwysterau ar gyfer pobl ifanc 14-19 oed yn 2012, mae
cymwysterau TGAU a Safon Uwch wedi cael eu diwygio. Mae'r cymwysterau newydd hyn wedi'u
cynllunio'n benodol i ddiwallu anghenion dysgwyr yng Nghymru. Ochr yn ochr â'r diwygiadau hyn,
mae cymwysterau TGAU a Safon Uwch newydd wedi'u cyflwyno yn Lloegr.
Mewn pynciau lle mae arholiadau TGAU a Safon Uwch newydd wedi'u datblygu'n benodol i Gymru,
dim ond y fersiynau hyn o'r cymwysterau y gellir eu cynnwys fel rhan o gyrsiau a ariennir yn
gyhoeddus yng Nghymru. CBAC yw'r unig gorff dyfarnu sydd wedi cytuno i ddatblygu cymwysterau
TGAU a Safon Uwch newydd yn benodol i Gymru.
Mewn rhai pynciau lle ceir nifer isel o ymgeiswyr, mae cymwysterau wedi'u diwygio ar gyfer Lloegr,
ond nid Cymru. Mewn achosion o'r fath, gall y cymwysterau sydd wedi'u diwygio ar gyfer Lloegr gael
eu cynnig fel rhan o gyrsiau a ariennir yn gyhoeddus yng Nghymru. Caiff y cymwysterau hyn eu
cynnig gan un neu fwy o bedwar corff dyfarnu. AQA, OCR, Pearson Edexcel a CBAC (o dan ei frand
Eduqas).
Cyn y diwygiadau hyn, roedd ysgolion a cholegau yng Nghymru sy'n darparu cyrsiau a ariennir yn
gyhoeddus yn gallu dewis rhwng cymwysterau TGAU a Safon Uwch a gynigiwyd gan AQA, OCR,
Pearson Edexcel a CBAC. Ar yr adeg honno, CBAC oedd y corff dyfarnu â'r nifer fwyaf o ddyfarniadau
yng Nghymru ar gyfer y cymwysterau hyn, ond roedd yn cystadlu am ei gyfran o'r farchnad â'r cyrff
dyfarnu eraill.
Ers y diwygiadau, CBAC yw prif ddarparwr y cymwysterau TGAU a Safon Uwch diwygiedig y gellir eu
dilyn fel rhan o gyrsiau a ariennir yn gyhoeddus yng Nghymru. Mae cyrff dyfarnu eraill yn parhau i
gynnig cymwysterau cyffredinol i ysgolion annibynnol neu ddysgwyr mewn ysgolion gwladol ar gyfer
pynciau nad ydynt wedi'u diwygio yng Nghymru (e.e. TGAU Lladin).

1.2

Nodau ac amcanion

Mae Cymwysterau Cymru wedi comisiynu'r adroddiad hwn i roi darlun o'r ffordd y mae'r farchnad
ar gyfer TGAU a Safon Uwch yng Nghymru yn esblygu. Bydd Cymwysterau Cymru yn defnyddio
canfyddiadau'r astudiaeth hon i helpu i ddatblygu ei ddull o reoleiddio'r system gymwysterau.
Fel prif ddarparwr cymwysterau cyffredinol yng Nghymru, mae'r adroddiad hwn yn canolbwyntio'n
bennaf ar ffioedd a gwasanaethau CBAC ar gyfer cymwysterau TGAU a Safon Uwch. Y nod yw rhoi
darlun mwy eglur o'r ffioedd a godwyd gan CBAC am wasanaethau yn ymwneud â chymwysterau
TGAU a Safon Uwch yng Nghymru dros y blynyddoedd diwethaf. Mae'r adroddiad hefyd yn cymharu
ffioedd CBAC â ffioedd cyrff dyfarnu eraill sy'n cynnig cymwysterau tebyg yng Nghymru a Lloegr:
AQA, Pearson Edexcel ac OCR.

1.3

Ffynonellau data

Mae'r data a gyflwynir yn yr adroddiad hwn wedi'u cymryd yn gyfan gwbl, bron, o wybodaeth sydd,
neu sydd wedi bod, ar gael yn gyhoeddus.
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Mae pob corff dyfarnu y cyfeirir ato yn yr adroddiad hwn yn cyhoeddi llyfrynnau ffioedd blynyddol,
yn amlinellu'r gwasanaethau maent yn eu cynnig a'r ffioedd cysylltiedig. Daw'r mwyafrif helaeth o'r
data a gyflwynir yn yr adroddiad hwn o'r llyfrynnau hynny. Casglwyd data yn uniongyrchol gan y
cyrff dyfarnu i ategu'r data a oedd ar gael yn gyhoeddus, a llenwi'r bylchau yn y data o'r llyfrynnau
ffioedd cyhoeddedig. Roedd ein cyswllt â'r cyrff dyfarnu wedi gwella ein dealltwriaeth o'r data.
Darparwyd data ychwanegol ar y nifer o gymwysterau gan Cymwysterau Cymru, a chawsant eu
casglu a'u cyhoeddi gan Ofqual yn wreiddiol.

1.4

Dehongli'r adroddiad hwn

Erbyn hyn, yng Nghymru, CBAC yw prif ddarparwr cymwysterau TGAU a Safon Uwch diwygiedig y
gellir eu dilyn fel rhan o gyrsiau a ariennir yn gyhoeddus. Yn Lloegr, mae cymwysterau TGAU
diwygiedig yn parhau i gael eu cynnig gan bedwar corff dyfarnu: AQA, OCR, Pearson Edexcel a CBAC,
sy'n masnachu o dan ei frand Eduqas. Fodd bynnag, o safbwynt rhyngwladol, mae Cymru, Lloegr a
Gogledd Iwerddon yn unigryw bron wrth ganiatáu i sawl corff dyfarnu gwahanol gynnig
cymwysterau cenedlaethol y mae myfyrwyr yn eu sefyll ar ddiwedd eu haddysg statudol. Mewn
rhannau eraill o'r byd, y drefn arferol i raddau helaeth iawn yw i'r mathau hyn o asesiadau gael eu
cyflwyno gan un darparwr, sydd yn aml yn gorff cyhoeddus.
Mae'r cymwysterau TGAU a ddiwygiwyd ar gyfer Cymru a Lloegr yn parhau'n gymaradwy â'i gilydd
o ran eu maint a'r galw amdanynt. Wedi dweud hynny, mae rhai gwahaniaethau pwysig yn eu
dyluniad. Er enghraifft, mae cymwysterau TGAU a ddiwygiwyd ar gyfer Cymru yn parhau i gael y
graddau A*-G, ond mae'r cymwysterau TGAU a ddiwygiwyd ar gyfer Lloegr bellach yn destun system
raddio 9-1.
Un newid pwysig yw'r berthynas rhwng cymwysterau Safon Uwch a Safon UG. Mae'r cymwysterau
Safon Uwch newydd a gynlluniwyd ar gyfer Cymru yn parhau i gynnwys elfennau UG ac U2, gyda
chanlyniadau UG yn cyfrif tuag at gymhwyster Safon Uwch. Yn Lloegr, ar y llaw arall, mae'r
cymwysterau Safon UG wedi cael eu gwahanu oddi wrth y Safon Uwch: nid yw canlyniadau Safon
UG yn cyfrif tuag at Safon Uwch mwyach, ac mae arholiadau Safon Uwch yn asesu cynnwys Safon
UG a Safon Uwch. Mae'r gwahaniaeth hwn wedi arwain at wahaniaethau sylweddol yn y ffioedd a
godir gan gyrff dyfarnu am gymwysterau Safon UG yng Nghymru ac yn Lloegr. Am y rheswm hwn,
mae'n rhaid bod yn ofalus iawn wrth ddod i unrhyw gasgliadau wrth gymharu ffioedd Safon UG a
Safon Uwch yng Nghymru a Lloegr.
Un o'r gwahaniaethau pwysig yn y ffordd mae CBAC yn gweithredu o'i gymharu â chyrff dyfarnu
eraill yw ei fod yn cynnwys ei gymwysterau TGAU a Safon Uwch i gyd drwy gyfrwng y Gymraeg a'r
Saesneg, gan gynnwys y rheini a gynigir o dan ei frand Eduqas1. Ar gyfer ei gymwysterau o dan frand
CBAC, mae hefyd yn cynnig ei DPP a'i adnoddau addysgu a dysgu yn ddwyieithog. O ran y cyrff
dyfarnu eraill, naill ai nid ydynt yn cynnig eu cymwysterau drwy gyfrwng y Gymraeg, neu maent ond
yn gwneud hynny o dan amgylchiadau penodol. Gall pob corff dyfarnu wneud cais i Cymwysterau
Cymru am arian grant i gyfrannu at rai o'r costau ychwanegol sy'n gysylltiedig â chynnig eu
cymwysterau'n ddwyieithog (e.e. cyfieithu papurau arholiad).
Wrth ystyried y data yn yr adroddiad hwn, mae'n bwysig cadw mewn cof fod y cymwysterau TGAU
a Safon Uwch newydd yng Nghymru a Lloegr wedi cael eu cyflwyno i'w haddysgu gyntaf dros dair
blwyddyn yn olynol. Cafodd y don gyntaf o gymwysterau diwygiedig eu cyflwyno o fis Medi 2015, yr

1Mae'n

rhwymedigaeth ar CBAC i ddarparu adnoddau'r brand Eduqas yn Saesneg, ond mae'n darparu adnoddau cyfrwng Cymraeg ar
gyfer yr adnoddau hyn ar gais.
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ail o fis Medi 2016 a'r drydedd o fis Medi 207. Yn y rhan fwyaf o achosion, cafodd y pynciau TGAU a
Safon Uwch eu diwygio ar yr un pryd yng Nghymru a Lloegr.
Pan fydd yr adroddiad hwn yn cyfeirio at 'ffioedd', ystyr hynny yw'r swm a godir gan y cyrff dyfarnu
am y gwasanaethau maent yn eu cynnig. Caiff y ffioedd hyn eu talu fel arfer gan y ganolfan (sef ysgol
neu goleg fel arfer) sy'n cyflwyno myfyriwr ar gyfer cymhwyster. Yn y rhan fwyaf o achosion, felly,
caiff y ffioedd hyn eu talu gan arian cyhoeddus.
Pan fydd yr adroddiad hwn yn cyfeirio at 'gostau', ystyr hynny yw costau gweithredu'r corff dyfarnu
a chostau darparu ei wasanaethau. Mae'r costau y mae pob corff dyfarnu yn eu hwynebu yn debygol
o fod yn wahanol gan eu bod yn cynnig amrywiaeth wahanol o gymwysterau a gwasanaethau. Er
enghraifft, mae pob corff dyfarnu yn cynnig amrywiaeth ychydig yn wahanol o bynciau TGAU a Safon
Uwch.
Wrth gymharu'r ffioedd a godir gan gyrff dyfarnu a dod i gasgliadau o'r cymariaethau hynny, mae'n
bwysig cofio nad yw pob corff dyfarnu yn darparu'r un gwasanaeth yn union, na'r un lefel o
wasanaeth, yn gyfnewid am y ffi dan sylw. Mae'r manylebau'n wahanol, er enghraifft, a gallai lefel
y gefnogaeth a ddarperir i'r canolfannau arholi fod yn wahanol hefyd.
Mae'r adroddiad hwn yn canolbwyntio ar y ffioedd a'r gwasanaethau sy'n ymwneud â
chymwysterau TGAU, Safon UG a Safon Uwch yng Nghymru. Mae'r dadansoddiad a'r cymariaethau
yn yr adroddiad hwn felly yn seiliedig ar gymwysterau TGAU, Safon UG a Safon Uwch a gynigir gan
CBAC a sut maent yn cymharu â'r rheini a gynigir gan gyrff dyfarnu eraill. Ni fwriedir i'r adroddiad
hwn fod yn ddadansoddiad o ffioedd a gwasanaethau cymwysterau TGAU, Safon UG, Safon Uwch
yn Lloegr.

1.5

Crynodeb o'r Canfyddiadau

Yn wahanol i gyrff dyfarnu eraill, mae CBAC yn tueddu i gynnig pris gwastad ar draws pynciau (h.y.
yr un ffioedd cofrestru a godir am bob pwnc), er bod ei ffioedd yn gallu amrywio ar draws
cymwysterau o wahanol feintiau (e.e. byr/hir, unedig/llinol) a chymwysterau ar wahanol lefelau (h.y.
TGAU, Safon UG a Safon Uwch). Mae'r ffioedd a gynigir gan CBAC o dan ei frand Eduqas wedi'u gosod
yn gyffredinol ar yr un lefel â'r gwasanaethau cyfatebol a gynigir dan frand CBAC.

1.6

Strwythur yr adroddiad

Mae gweddill yr adroddiad hwn wedi'i drefnu fel a ganlyn:








Mae Pennod 2 yn rhoi trosolwg o wasanaethau a gynigir gan wahanol gyrff dyfarnu ar gyfer
cymwysterau TGAU a Safon Uwch.
Mae Pennod 3 yn cymharu'r ffioedd a godir gan CBAC am fynediad i gymwysterau â ffioedd
y cyrff dyfarnu eraill. Mae'r data a gyflwynir yn caniatáu ar gyfer cymharu’r ffordd y mae'r
prisiau wedi esblygu dros amser ac yn ei gwneud yn bosibl cymharu cipolwg ar y ffioedd
cofrestru mwyaf diweddar.
Mae Penodau 4 a 5 yn gwneud cymariaethau tebyg ar gyfer gwasanaethau ar ôl y
canlyniadau a Datblygiad Proffesiynol Parhaus (DPP).
Mae Pennod 6 yn gwneud cymhariaeth â gwasanaethau eraill a gynigir ac y codir tâl
amdanynt gan CBAC i gefnogi'r system gymwysterau.
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Gwasanaethau a ffioedd sy'n ymwneud â chymwysterau
cyffredinol

2.1

Gwasanaethau sydd wedi'u cynnwys fel rhan o'r ffi gofrestru

Mae cyrff dyfarnu sy'n cynnwys cymwysterau TGAU a Safon Uwch yn tueddu i gynnig amrywiaeth
debyg o wasanaethau fel rhan o'u ffi gofrestru. Mae rhai o'r gwasanaethau hyn yn gysylltiedig â
gofynion rheoleiddiol tra bod eraill yn cael eu cynnig yn wirfoddol.
Rydym wedi rhestru isod y gwasanaethau a gaiff eu cynnig fel rheol gan bob corff dyfarnu fel rhan
o'r ffi gofrestru ar gyfer cymwysterau TGAU a Safon Uwch. Mae'n bwysig nodi ei bod yn anodd bod
yn glir ynghylch beth yn union sydd wedi'i gynnwys fel rhan o'r ffi gofrestru ar gyfer unrhyw
gymhwyster penodol, gan ei fod yn amrywio mewn rhai achosion yn ôl y math o gymhwyster neu'r
pwnc. Ein crynodeb ni yw'r wybodaeth isod, wedi'i thynnu o lyfrynnau ffioedd a gwefannau'r cyrff
dyfarnu. Rydym yn defnyddio termau cyffredinol i ddisgrifio'r amrywiaeth o wasanaethau a
ddarperir fel arfer ar gyfer TGAU a Safon Uwch. Gall fod gwahaniaethau yn y ffordd y mae pob corff
dyfarnu yn disgrifio’r mathau hyn o wasanaethau.
Fel rheol, bydd y ffi gofrestru a godir am gymhwyster cyffredinol yn cynnwys y gwasanaethau
canlynol:
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Mynediad i ddogfennau craidd sy'n ymwneud â'r cymhwyster gan gynnwys y fanyleb a
deunyddiau asesu enghreifftiol.
Mynediad i ddeunyddiau ychwanegol i gefnogi addysgu a dysgu, gan gynnwys: hen
bapurau a chynlluniau marcio, canllawiau a deunyddiau i gefnogi athrawon wrth gynllunio
eu gwersi, gweithgareddau ac ymarferion i fyfyrwyr, fforymau ar-lein a byrddau trafod. Gall
natur yr adnoddau ychwanegol a ddarperir fel rhan o'r ffi gofrestru heb godi tâl ychwanegol
amrywio yn ôl y corff dyfarnu.
Mynediad i gynghorwyr pwnc a chymorth i gwsmeriaid.
Papurau arholi a thasgau a osodwyd yn allanol, gan gynnwys papurau wedi'u haddasu gan
gynnwys print bras, braille ac ati.
Marcio papurau arholi yn allanol a thasgau eraill a gaiff eu marcio'n allanol.
Cymedroli allanol o'r tasgau a gaiff eu marcio gan ganolfannau, lle mae'r math hwn o
asesiad wedi'i gynnwys mewn cymhwyster.
Ymweliadau gan gymedrolwyr allanol a dilyswyr allanol, lle mae hyn yn rhan o'r trefniadau
asesu.
Data ar ganlyniadau i ymgeiswyr a safodd yr arholiadau yn ystod y gyfres flaenorol, gan
gynnwys dadansoddiad o'r ffordd roedd myfyrwyr wedi perfformio ar dasgau a phynciau
asesu gwahanol.
Trawsgrifiad o ganlyniadau pob ymgeisydd a thystysgrif yn rhoi manylion yr holl
gymwysterau y mae'r myfyriwr wedi eu sefyll yn y gyfres arholiadau honno.
Cofrestru a chymeradwyo canolfannau newydd ac arolygu canolfannau presennol er mwyn
sicrhau eu bod yn cydymffurfio â gofynion y Cyd-bwyllgor Cymwysterau (JQC).
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2.2

Gwasanaethau ar ôl y canlyniadau ac apeliadau

Mae pob corff arholi sy'n darparu cymwysterau cyffredinol yn cynnig amrywiaeth debyg o
wasanaethau ar ôl y canlyniadau ar gyfer y cymwysterau hynny.
Mae'r gwasanaethau hyn, at ei gilydd, yn adlewyrchu'r gofynion rheoliadol ar gyfer darparu'r
cymwysterau hyn. Mae pob corff dyfarnu yn codi ffioedd am wasanaethau ar ôl y canlyniadau, yn
ogystal â'r ffioedd cofrestru hyn. Gall y ffioedd hyn gael eu had-dalu pan fydd y gwasanaeth y
gwneud cais amdano yn nodi bod y radd anghywir wedi'i dyfarnu yn wreiddiol.
Mae'r gwasanaethau ar ôl y canlyniadau yn cynnwys:




adolygiadau o waith marcio a chymedroli;
mynediad i sgriptiau; ac
apeliadau (apeliadau can 1 a cham 2 fel ei gilydd).

Mae Pennod 4 yn disgrifio'r hyn y mae'r gwasanaethau ar ôl y canlyniadau yn eu cynnwys.

2.3

Hyfforddiant i athrawon

Mae pob corff dyfarnu yn cynnig hyfforddiant i'r rheini sy'n addysgu neu'n paratoi myfyrwyr ar gyfer
ei gymwysterau. Gall rhai cyrsiau hyfforddi gyfrif tuag at ddatblygiad proffesiynol parhaus i
athrawon.
Pan gaiff manyleb newydd ei chyflwyno gyntaf, bydd cyrff dyfarnu fel arfer yn cynnig rhywfaint o
hyfforddiant am ddim. Ar gyfer manylebau sefydledig, gall cyrff dyfarnu godi ffi ychwanegol am
hyfforddiant. Mae natur yr hyfforddiant a roddir, a'r ffi a godir am yr hyfforddiant hwnnw, yn
amrywio rhwng y gwahanol bynciau a rhwng y gwahanol gyrff dyfarnu.
Caiff hyfforddiant ei gynnig ar sawl fformat gwahanol. Mae'r fformat mwy traddodiadol yn cynnwys
digwyddiadau hyfforddi wyneb yn wyneb, y gellid eu cynnig i staff o un ganolfan neu nifer o
ganolfannau ar yr un pryd. Yn fwy diweddar, mae mwy a mwy o gyrsiau hyfforddi'n cael eu cynnig
ar-lein, drwy weminarau. Nid oes unrhyw ofyniad rheoleiddiol ar gyrff dyfarnu i ddarparu
hyfforddiant o unrhyw fath i hyfforddiant, ond pan gaiff ei gynnig, ceir gofynion o ran sut y dylid ei
gyflenwi.
Mae Pennod 5 yn rhoi mwy o fanylion ar yr hyfforddiant a gynigir gan CBAC a'r ffioedd y mae'n eu
codi o'u cymharu â darparwyr cymwysterau cyffredinol eraill.

2.4

Ffioedd am gofrestriadau hwyr, newidiadau hwyr i gofrestriadau,
tynnu cofrestriadau yn ôl yn hwyr a chyfnewid hwyr.

Mae'r holl gyrff dyfarnu TGAU a Safon Uwch yn codi ffioedd ychwanegol am:






Gofrestriadau hwyr – cofrestru ar ôl y terfyn amser cofrestru a bennwyd;
Cofrestriadau hwyr iawn – cofrestru ar ôl y terfyn amser cofrestru hwyr a bennwyd;
Newidiadau hwyr i gofrestriadau – er enghraifft newid yr haen mynediad neu'r opsiwn a
ddewiswyd;
Tynnu cofrestriadau yn ôl yn hwyr – tynnu cofrestriad yn ôl ar ôl dyddiad penodol;
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Ceisiadau hwyr am gyfnewid – cais hwyr am gyfuno deilliannau asesu unedau yn ddyfarniad
cyffredinol ar gyfer y cymhwyster.
Mae pob corff dyfarnu yn cyhoeddi rhestr o'r ffioedd a godir am bob un o'r sefyllfaoedd uchod.
Mae'r ffioedd penodol a godir a'r diffiniad o'r hyn sy'n cyfrif fel cais hwyr yn wahanol ar gyfer pob
corff dyfarnu. Mae'r amgylchiadau ar gyfer lleihau neu hepgor y ffi hwyr yn wahanol ar gyfer pob
corff dyfarnu hefyd.


2.5

Ffioedd eraill

O dan amgylchiadau eithriadol, mae cyrff dyfarnu yn caniatáu i fyfyrwyr gael eu trosglwyddo, h.y.
sefyll arholiad mewn canolfan wahanol na'r un a nodwyd pan wnaethant gofrestru gyntaf. Caiff
myfyrwyr eu trosglwyddo drwy system safonol a ddarperir gan y JCQ. O ganlyniad, mae pob corff
dyfarnu yn darparu'r un gwasanaeth mewn cysylltiad â throsglwyddo. Gall y ffioedd amrywio rhwng
y cyrff dyfarnu, ac maent hefyd yn dibynnu ar p'un a yw'r ganolfan dan sylw wedi'i lleoli yn y DU neu
beidio.
Mae'r cyrff dyfarnu hefyd yn codi ffi am gyhoeddi datganiad o ganlyniadau ardystio, a elwir hefyd
yn llythyrau ardystio. Mae'r llythyr ardystio hwn yn darparu copi swyddogol o ganlyniadau arholiad
terfynol myfyriwr, ond nid copi o'r dystysgrif wreiddiol ydyw. Codir ffi am lythyrau ardystio am bob
cyfres arholiadau y mae angen llythyr ar ei chyfer.
Caiff y gwasanaethau a'r ffioedd hyn eu trafod ym Mhennod 6.
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3

Ffioedd cofrestru

Mae'r bennod hon yn rhoi trosolwg cymharu o'r ffioedd a godir am gofrestru ar gyfer TGAU, Safon
UG a Safon Uwch yng Nghymru gan CBAC a phrif gyrff dyfarnu eraill.

3.1

Trosolwg o lefelau ffioedd cofrestru

3.1.1

Ffioedd cofrestru cyfartalog ar gyfer pob pwnc, TGAU a Safon Uwch

Y ffordd hawsaf o gymharu ffioedd cofrestru ar draws y cyrff dyfarnu yw nodi cyfartaledd syml o'r
holl ffioedd cofrestru.2 Mae 0 isod yn dangos cynnydd cyffredinol yn lefelau'r ffioedd cofrestru
cyfartalog ers 2010/11.
Ffigur 1 Cyfartaledd syml ar draws ffioedd lefel mynediad TGAU

Noder: nid oes data ar gael ar gyfer Edexcel cyn 2012/13.

Fodd bynnag, nid yw'r cyfartaledd syml yn ystyried y ffaith bod rhai pynciau sy'n ddwys o ran
adnoddau, ac felly sy'n ddrutach, yn cael eu dilyn gan nifer gymharol is o fyfyrwyr. Er mwyn
adlewyrchu hyn, gellir pwysoli'r ffioedd ar gyfer pob cymhwyster gan ddefnyddio'r nifer o
dystysgrifau ar gyfer y cymwysterau a gyhoeddwyd gan bob corff dyfarnu. Mae'r ffioedd cyfartalog
a bwysolir yn Ffigur 2 yn cynrychioli'r ffioedd sy'n cael eu codi ar ganolfannau yng Nghymru am
bynciau TGAU yn well. 3Noder bod y pwysoliad yn cael ei wneud ar wahân ar gyfer pob corff dyfarnu
a phob blwyddyn.

2Mae'r

data a nodir isod ond yn cynnwys cyrsiau TGAU llawn a chaiff TGAU dwbl eu cyfrif fel un pwnc. Nid yw'r ffioedd ar gyfer cyrsiau
TGAU byr wedi'u cynnwys.
3Caiff

y ffioedd eu pwysoli yn ôl nifer y tystysgrifau yng Nghymru yn unig ar gyfer pob corff dyfarnu (Ofqual, adroddiad blynyddol ar y
farchnad cymwysterau 2016-17). Fodd bynnag, dylid nodi bod y fasged o gymwysterau sy'n cael ei hardystio ar gyfer pob corff dyfarnu
yn newid wrth i'r cymwysterau a ddiwygiwyd ar gyfer Cymru gael eu nodi am y tro cyntaf. Mae'r niferoedd ar gael rhwng 2012/13 a
2016/17. Noder bod y nifer o dystysgrifau i bob cwrs fesul corff dyfarnu wedi'i thalgrynnu i'r lluosrif o bump agosaf.
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Ffigur 2 Cyfartaledd wedi'i bwysoli ar draws ffioedd lefel mynediad TGAU

Noder: cyfartaledd o'r hen fanylebau a'r manylebau diwygiedig wedi'u pwysoli yn ôl nifer y tystysgrifau ar gyfer pob corff dyfarnu yng
Nghymru. Mae CBAC yn cynnwys cyrsiau o dan frand Eduqas. Nid oedd data ar gyfer 2017/18 ar gael ar deg ysgrifennu'r adroddiad hwn.

Mae'r ffi gofrestru gyfartalog wedi'i phwysoli ar gyfer TGAU yn is na'r cyfartaledd syml, a hynny ar
draws pob corff dyfarnu a phob blwyddyn. Mae hyn i'w ddisgwyl, gan fod ffioedd cofrestru yn aml
yn uwch ar gyfer pynciau lle mae nifer y tystysgrifau yn is.
Mae Ffigurau 3 a 4 isod yn cyflwyno cyfartaledd syml a chyfartaledd wedi'i bwysoli y ffioedd
cofrestru ar gyfer Safon UG. Eto, mae pwysoli'r ffi gyfartalog yn ôl nifer tystysgrifau'r cymwysterau
yng Nghymru yn lleihau'r cyfartaledd gan fod nifer gymharol is yn dilyn y pynciau drutaf.

8
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Ffigur 3 Cyfartaledd syml ar draws ffioedd cofrestru ar lefel Safon UG

Noder: nid oes data ar gael ar gyfer Edexcel cyn 2012/13.

Ffigur 4 Cyfartaledd wedi'i bwysoli ar draws ffioedd cofrestru ar lefel Safon UG

Noder: cyfartaledd o'r hen fanylebau a'r manylebau diwygiedig wedi'u pwysoli yn ôl nifer y tystysgrifau ar gyfer pob corff dyfarnu yng
Nghymru. Mae CBAC yn cynnwys cyrsiau o dan frand Eduqas. Nid oedd data ar gyfer 2017/18 ar gael ar deg ysgrifennu'r adroddiad hwn.

Mae Ffigurau 5 a 6 isod yn cyflwyno'r un cyfartaleddau ar gyfer ffioedd cofrestru ar lefel Safon Uwch
Fel o'r blaen, mae pwysoli'r ffi gyfartalog yn ôl nifer tystysgrifau'r cymwysterau yng Nghymru yn
lleihau'r cyfartaledd gan fod nifer gymharol is yn dilyn y pynciau drutaf – megis cyrsiau Safon Uwch
cymhwysol.
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Ffigur 5 Cyfartaledd syml ar draws ffioedd lefel mynediad Safon Uwch

Noder: nid oes data ar gael ar gyfer Edexcel cyn 2012/13.

Ar gyfer TGAU, Safon Uwch a Safon UG, mae'r ffi gofrestru gyfartalog syml ar gyfer y manylebau
diwygiedig yn dueddol o fod yn is na'r ffi gofrestru gyfartalog ar gyfer yr hen fanylebau. Ymddengys
mai'r rheswm am hyn yw nad yw'r cymwysterau mewn pynciau cymhwysol wedi'u diwygio. Mae'r
ffioedd cofrestru ar gyfer y pynciau cymhwysol hyn yn dueddol o fod yn uwch. Mae'r ffioedd
cofrestru cyfartalog (syml) ar gyfer TGAU ar gyfer CBAC yn eithriad. Mae'r cyfartaledd ar gyfer ei
fanylebau TGAU diwygiedig yn uwch na'r cyfartaledd ar gyfer ei hen fanylebau. Mae Adran 3.2 yn
rhoi mwy o fanylion am hyn.
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Ffigur 6 Cyfartaledd wedi'i bwysoli ar draws ffioedd lefel mynediad Safon Uwch

Noder: cyfartaledd o'r hen fanylebau a'r manylebau diwygiedig wedi'u pwysoli yn ôl nifer y tystysgrifau ar gyfer pob corff dyfarnu yng
Nghymru. Mae CBAC yn cynnwys cyrsiau o dan frand Eduqas.

3.1.2

Cymharu â mynegeion pris

Gall ffioedd cofrestru gynyddu mewn ymateb i gynnydd cyffredinol yn sail costau'r cyrff dyfarnu. Er
mwyn cynnig cymhariaeth deg, rydym yn cymharu esblygiad ffioedd cofrestru cyfartalog wedi'u
pwysoli pob corff dyfarnu ag esblygiad dau fynegai pris perthnasol. Mynegai Prisiau Defnyddwyr 4 a
mynegai ONS ar enillion yn y sector addysg5.
Mae ffioedd cofrestru ar gyfer TGAU a Safon Uwch wedi bod yn cynyddu ar gyfradd uwchlaw'r ddau
fesur chwyddiant hyn, a hynny yn achos pob corff dyfarnu. Noder, fodd bynnag, nad yw'r mynegeion
hyn yn olrhain y costau gwirioneddol sydd ar y cyrff dyfarnu wrth gynnig y cymwysterau hyn, a allai
ddilyn llwybr gwahanol, er enghraifft oherwydd y costau sy'n gysylltiedig â diwygio'r cymwysterau.

4Swyddfa

Ystadegau
Gwladol;
Mynegai
Prisiau
https://www.ons.gov.uk/economy/inflationandpriceindices/timeseries/d7bt/mm23

Defnyddwyr,

pob

eitem;

5Gan

fod cost llafur yn debygol o fod yn rhan sylweddol o gostau gwasanaethau arholiadau a chymwysterau, caiff ei defnyddio fel mesur
procsi ar gyfer y newidiadau a wynebir gan y cyrff dyfarnu. Swyddfa Ystadegau Gwladol, Arolwg Blynyddol o Oriau ac Enillion,
https://www.ons.gov.uk/employmentandlabourmarket/peopleinwork/earningsandworkinghours/datasets/ashe1997to2015selectedest
imates
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Ffigur 7 Cymharu mynegai ffioedd cofrestru ar gyfer TGAU â Mynegai Prisiau Defnyddwyr ac
enillion addysg

Noder: 2012/13 = 100. Yn seiliedig ar ffioedd cofrestru cyfartalog wedi'u pwysoli. Mae'r cyfartaledd wedi'i bwysoli yn seiliedig ar
fanylebau diwygiedig a hen fanylebau ar gyfer pob corff dyfarnu yng Nghymru. Cafodd y cymwysterau diwygiedig eu haddysgu am y tro
cyntaf ym mis Medi 2015.

Ffigur 8 Cymharu mynegai ffioedd cofrestru ar gyfer Safon UG â Mynegai Prisiau Defnyddwyr
ac enillion addysg

Noder: 2012/13=100. Yn seiliedig ar ffioedd cofrestru cyfartalog wedi'u pwysoli. Mae'r cyfartaledd wedi'i bwysoli yn seiliedig ar
fanylebau diwygiedig a hen fanylebau.
Cafodd y cymwysterau diwygiedig eu haddysgu am y tro cyntaf ym mis Medi 2015
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Ffigur 9 Cymharu ffioedd cofrestru ar gyfer Safon Uwch â Mynegai Prisiau Defnyddwyr ac
enillion addysg

Noder: 2012/13 = 100. Yn seiliedig ar ffioedd cofrestru cyfartalog wedi'u pwysoli. Mae'r cyfartaledd wedi'i bwysoli yn seiliedig ar
fanylebau diwygiedig a hen fanylebau.
Cafodd y cymwysterau diwygiedig eu haddysgu am y tro cyntaf ym mis Medi 2015

3.2

Newidiadau i ffioedd cofrestru dros amser

Mae'r cyfartaledd syml a'r cyfartaledd wedi'i bwysoli yn rhoi trosolwg o esblygiad y ffioedd cofrestru.
Mae data ar bynciau penodol yn rhoi golwg manylach ar esblygiad y ffioedd cofrestru ar gyfer
pynciau a gynigir gan CBAC, a sut mae'r ffioedd hyn yn cymharu â chyrff dyfarnu eraill. Yma, rydym
yn canolbwyntio ar y cyfnod amser o 2010/11 i 2017/18.
Rydym yn cyflwyno ac yn trafod esblygiad ffioedd lefel mynediad ar gyfer nifer gyfyngedig o bynciau.
Mae chwe phwnc â'r nifer fwyaf o dystysgrifau gan CBAC yn 2016/176 yng Nghymru, am lefel
cymhwyster benodol. I adlewyrchu agweddau o'r farchnad cymwysterau cyffredinol yng Nghymru,
cyflwynir hefyd ffioedd cofrestru ar gyfer Cymraeg Ail Iaith. Caiff yr holl asesiadau cyfrwng Cymraeg
eu darparu am yr un ffi â'u cymwysterau cyfatebol drwy gyfrwng y Saesneg.
Noder bod y pynciau â'r niferoedd mwyaf yn wahanol ar gyfer TGAU a Safon UG a Safon Uwch; a
bod y ffigurau isod yn cyflwyno'r ffioedd cofrestru ar gyfer manylebau diwygiedig pryd bynnag y
byddant ar gael. Fel arall, maent yn cyflwyno'r ffi gofrestru ar gyfer yr hen fanylebau cysylltiedig.
Mae'r ffigurau isod yn defnyddio llinellau dotiog i ddangos y flwyddyn y cafodd pob pwnc ei
ddiwygio. Mae'r flwyddyn ddiwygio ar gyfer Cymru wedi'i diffinio fel y flwyddyn gyntaf y mae'r ffi ar
gyfer manyleb ddiwygiedig ar gael gan CBAC7. Mae'r flwyddyn ddiwygio ar gyfer Lloegr wedi'i diffinio
fel y flwyddyn gyntaf y mae'r ffi ar gyfer manyleb ddiwygiedig ar gael gan AQA, OCR, Pearson Edexcel
neu CBAC o dan ei frand Eduqas. Os yw'r flwyddyn ddiwygio yr un peth ar gyfer Cymru a Lloegr, un
llinell ddotiog a gyflwynir yn y ffigur. Os yw'r blynyddoedd yn wahanol, mae'r blynyddoedd diwygio
perthnasol yng Nghymru a Lloegr wedi'u nodi gan ddefnyddio lliwiau gwahanol.

6Hon

yw'r flwyddyn ddiweddaraf y mae'r data ar gael ar ei chyfer. TGAU Gwyddoniaeth Ychwanegol oedd un o'r chwe phwnc â'r nifer
fwyaf o dystysgrifau yng Nghymru, ond gan mai TGAU ategol yw hon - wedi'i chymryd gan y rheini sydd hefyd yn astudio TGAU
gwyddoniaeth eraill - rydym wedi cyflwyno data ffioedd am TGAU gwyddoniaeth dyfarniad sengl.
7Ac

eithrio ei frand Eduqas.
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Mae'n bwysig nodi nad yw'r llinellau dotiog yn cynrychioli'r flwyddyn gyntaf y cafodd y fanyleb
ddiwygiedig ei haddysgu neu ei harholi. Maent yn cynrychioli'r flwyddyn gyntaf y mae ffi gofrestru
ar gael. 8
TGAU
Ar y cyfan, mae ffioedd cofrestru TGAU ar gyfer y rhan fwyaf o bynciau wedi bod yn debyg ar draws
y cyrff dyfarnu, ac maent wedi bod yn cynyddu'n araf ond yn gyson dros amser ers 2010/11.
Gan edrych yn agosach at y gwahaniaethau yn y ffioedd rhwng y cyrff dyfarnu, mae'r data'n
cadarnhau'r hyn a nodwyd uchod sef bod y ffioedd cofrestru a godir gan CBAC am yr hen fanylebau
yn gymharol isel. Er enghraifft, yn y rhan fwyaf o flynyddoedd, cododd CBAC y ffi isaf am TGAU
Gwyddoniaeth a TGAU Astudiaethau Crefyddol.
Cafodd y don gyntaf o gymwysterau TGAU diwygiedig eu cyflwyno i'w haddysgu am y tro cyntaf ym
mis Medi 2015. Cyflwynodd CBAC ei fanylebau diwygiedig am bris uwch nag yr oedd wedi'i godi am
yr hen fanylebau. Gellir gweld hyn yn y ffigurau isod ar ffurf naid yn y ffioedd cofrestru ar gyfer TGAU
Mathemateg a'r TGAU sy'n ymwneud â Saesneg, gyda ffioedd CBAC at ei gilydd ar ben uchaf y raddfa
ar ôl y broses ddiwygio. 9

8Yn

eu llyfrynnau ffioedd, mae'r cyrff dyfarnu weithiau'n darparu ffioedd cofrestru dangosol yn y flwyddyn cyn yr arholiad cyntaf.

9Noder,

o ran y manylebau a nodir isod, nad oes TGAU Gwyddoniaeth dyfarniad sengl. Mae TGAU Gwyddoniaeth a TGAU Gwyddoniaeth
Ychwanegol wedi eu diwygio fel TGAU Gwyddoniaeth Ddwbl i'w haddysgu gyntaf yn 2016 a'u harholi gyntaf yn 2018. Mae 0 a 0 ond yn
darparu'r ffioedd ar gyfer TGAU Gwyddoniaeth dyfarniad sengl. Ceir hefyd TGAU Gwyddoniaeth Gymhwysol dyfarniad sengl ddiwygiedig
sydd wedi ei chymeradwyo i'w defnyddio yng Nghymru nad yw wedi'i nodi yma. Yn ogystal, nid oedd modd cofrestru ar gyfer y
cymhwyster TGAU Astudiaethau Crefyddol diwygiedig o 2018/19 (Cymru) neu 2017/18 (Lloegr).
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Ffigur 10 TGAU Mathemateg: Esblygiad dros amser

Ffigur 11 TGAU Mathemateg: Ystyriaeth fanylach
Blwyddyn ddiwygio
gyntaf: Cymru a Lloegr

Blwyddyn ddiwygio
gyntaf: Cymru a Lloegr

Noder: nid oes data ar gael ar gyfer Edexcel cyn 2012/13.
Noder: nid oes data ar gael ar gyfer Edexcel cyn 2012/13.

Ffigur 12 TGAU Mathemateg – Rhifedd: Esblygiad dros amser

Ffigur 13 TGAU Mathemateg – Rhifedd: Ystyriaeth fanylach

Blwyddyn cyflwyno

Blwyddyn cyflwyno

Noder: Cymhwyster newydd yw hwn a gymeradwywyd i'w ddefnyddio yng Nghymru gan CBAC ers
2015/16.
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Noder: Cymhwyster newydd yw hwn a gymeradwywyd i'w ddefnyddio yng Nghymru gan CBAC ers
2015/16.
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Ffigur 14 TGAU Saesneg Iaith: Esblygiad dros amser

Ffigur 15 TGAU Saesneg Iaith: Ystyriaeth fanylach
Blwyddyn ddiwygio
gyntaf: Cymru a Lloegr

Blwyddyn ddiwygio
gyntaf: Cymru a Lloegr

Noder: nid oes data ar gael ar gyfer Edexcel cyn 2012/13.

Noder: nid oes data ar gael ar gyfer Edexcel cyn 2012/13.

Ffigur 16 TGAU Llenyddiaeth Saesneg: Esblygiad dros amser

Ffigur 17 TGAU Llenyddiaeth Saesneg: Ystyriaeth fanylach
Blwyddyn ddiwygio
gyntaf: Cymru a Lloegr

Blwyddyn ddiwygio
gyntaf: Cymru a Lloegr

Noder: nid oes data ar gael ar gyfer Edexcel cyn 2012/13.
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Ffigur 18

TGAU Cymraeg Ail Iaith: Esblygiad dros amser

Ffigur 19 TGAU Cymraeg Ail Iaith: Ystyriaeth fanylach

Noder: dim ond CBAC sy'n darparu'r cwrs yng Nghymru. Cofrestriad cyntaf ar gyfer y fanyleb
ddiwygiedig a gymeradwywyd i'w defnyddio yng Nghymru yn 2018/19.

Noder: dim ond CBAC sy'n darparu'r cwrs yng Nghymru. Cofrestriad cyntaf ar gyfer y fanyleb
ddiwygiedig a gymeradwywyd i'w defnyddio yng Nghymru yn 2018/19.

Ffigur 20 TGAU Astudiaethau Crefyddol: Esblygiad dros amser

Ffigur 21 TGAU Astudiaethau Crefyddol: Ystyriaeth fanylach
Blwyddyn ddiwygio
gyntaf: Lloegr

Blwyddyn ddiwygio
gyntaf: Lloegr

Noder: nid oes data ar gael ar gyfer Edexcel cyn 2012/13. Cofrestriad cyntaf ar gyfer y fanyleb
ddiwygiedig a gymeradwywyd i'w defnyddio yng Nghymru yn 2018/19.
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Noder: nid oes data ar gael ar gyfer Edexcel cyn 2012/13. Cofrestriad cyntaf ar gyfer y fanyleb
ddiwygiedig a gymeradwywyd i'w defnyddio yng Nghymru yn 2018/19.
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Ffigur 22 TGAU Gwyddoniaeth: Esblygiad dros amser

Ffigur 23 TGAU Gwyddoniaeth: Ystyriaeth fanylach

Noder: nid oes data ar gael ar gyfer Edexcel cyn 2012/13. Mae'r ffioedd hyn i gyd ar gyfer yr hen
fanylebau ar gyfer TGAU Gwyddoniaeth dyfarniad sengl ac nid ydynt yn cynnwys ffioedd ar gyfer
cymysterau TGAU Gwyddoniaeth diwygiedig.

Noder: nid oes data ar gael ar gyfer Edexcel cyn 2012/13. Mae'r ffioedd hyn i gyd ar gyfer yr hen
fanylebau ar gyfer TGAU Gwyddoniaeth dyfarniad sengl ac nid ydynt yn cynnwys ffioedd ar gyfer
cymysterau TGAU Gwyddoniaeth diwygiedig.
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Safon UG
O'u cymharu â ffioedd cofrestru TGAU, mae mwy o amrywiaeth ymysg y cyrff dyfarnu yn y ffioedd
cofrestru ar gyfer cymwysterau Safon UG.
Roedd y broses ddiwygio wedi newid yr atodlen brisio a defnyddiwyd gan CBAC ar gyfer nifer o
bynciau a nodir isod. Cynigiodd CBAC gymhwyster Safon UG ar gyfer y rhan fwyaf o'r pynciau a nodir
isod am y tro cyntaf yn 20156/16 (2016/17 ar gyfer Cymraeg Ail Iaith, a 2017/18 ar gyfer
Mathemateg). Ar gyfer Cymraeg Ail Iaith a Chelf a Dylunio yn unig, mae'r ffi gofrestru ar gyfer y
fanyleb ddiwygiedig yn is o lawer na'r ffi gofrestru ar gyfer yr hen fanyleb gysylltiedig. Mae hyn yn
debyg i rai o'r cyrff dyfarnu eraill – yn enwedig Edexcel – y mae eu manylebau diwygiedig yn rhatach
o lawer na'r hen fanylebau.
Ar y cyfan, mae CBAC yn dueddol o gynnig ffioedd is ar gyfer hen fanylebau/manylebau heb eu
diwygio na'r tri chorff dyfarnu arall, ond ar gyfer y rhan fwyaf o bynciau, mae manylebau diwygiedig
CBAC yn ddrutach na dau o'r tri Bwrdd arall.
Yn dilyn y rownd ddiweddaraf o ddiwygiadau, mae'r cymhwyster Safon UG wedi'i rannu oddi wrth y
cymhwyster Safon Uwch yn Lloegr ond nid yw'r newid hwn wedi digwydd yng Nghymru. Mae hyn
yn golygu fod y strategaethau prisio ar gyfer y math hwn o gymhwyster wedi amrywio rhwng Cymru
a Lloegr.10 O ganlyniad, mae angen bod yn ofalus iawn wrth ddod i unrhyw gasgliadau o gymharu'r
ffioedd a godir am gymwysterau Safon UG yng Nghymru a Lloegr.

10Noder

nad yw'r ffigurau isod yn gwahaniaethu rhwng y ffioedd a godir gan CBAC am gymwysterau a gynigir o dan frand Eduqas gan fod
y rhain wedi'u gosod ar yr un lefel â ffioedd a gynigir gan CBAC yng Nghymru. 2017/18 yw'r unig flwyddyn lle mae prisiau brandiau CBAC
ac Eduqas yn wahanol. Mae'r cymwysterau Safon UG mewn Bioleg, Cemeg, Seicoleg a Chelf a Dylunio £5 yn ddrutach o dan frand Eduqas
nag o dan frand CBAC. Nid yw Mathemateg, Cymraeg Ail Iaith a Hanes yn cael eu cynnig (eto) dan frand Eduqas.
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Ffigur 24 Safon UG Mathemateg: Esblygiad dros amser

Ffigur 25 Safon UG Mathemateg: Ystyriaeth fanylach

Blwyddyn ddiwygio
gyntaf: Cymru a Lloegr

Blwyddyn ddiwygio
gyntaf: Cymru a Lloegr

Noder: nid oes data ar gael ar gyfer Edexcel cyn 2012/13.

Noder: nid oes data ar gael ar gyfer Edexcel cyn 2012/13.

Ffigur 26 Safon UG Cymraeg Ail Iaith: Esblygiad dros amser

Ffigur 27 Safon UG Cymraeg Ail Iaith: Ystyriaeth fanylach

Blwyddyn ddiwygio
gyntaf

Noder: dim ond CBAC sy'n darparu'r cwrs yng Nghymru.
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Blwyddyn ddiwygio
gyntaf

Noder: dim ond CBAC sy'n darparu'r cwrs yng Nghymru.
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Ffigur 28 Safon UG Bioleg: Esblygiad dros amser

Ffigur 29 Safon UG Bioleg: Ystyriaeth fanylach

Blwyddyn ddiwygio
gyntaf: Cymru a Lloegr

Blwyddyn ddiwygio
gyntaf: Cymru a Lloegr

Noder: nid oes data ar gael ar gyfer Edexcel cyn 2012/13.

Noder: nid oes data ar gael ar gyfer Edexcel cyn 2012/13.

Ffigur 30 Safon UG Cemeg: Esblygiad dros amser

Ffigur 31 Safon UG Cemeg: Ystyriaeth fanylach

Blwyddyn ddiwygio
gyntaf: Cymru a Lloegr

Blwyddyn ddiwygio
gyntaf: Cymru a Lloegr

Noder: nid oes data ar gael ar gyfer Edexcel cyn 2012/13.
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Noder: nid oes data ar gael ar gyfer Edexcel cyn 2012/13.
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Ffigur 32 Safon UG Hanes: Esblygiad dros amser

Ffigur 33 Safon UG Hanes: Ystyriaeth fanylach

Blwyddyn ddiwygio
gyntaf: Cymru a Lloegr

Blwyddyn ddiwygio
gyntaf: Cymru a Lloegr

Noder: nid oes data ar gael ar gyfer Edexcel cyn 2012/13.

Noder: nid oes data ar gael ar gyfer Edexcel cyn 2012/13.

Ffigur 34 Safon UG Seicoleg: Esblygiad dros amser

Ffigur 35 Safon UG Seicoleg: Ystyriaeth fanylach
Blwyddyn ddiwygio
gyntaf: Cymru a Lloegr

Blwyddyn ddiwygio
gyntaf: Cymru a Lloegr

Noder: nid oes data ar gael ar gyfer Edexcel cyn 2012/13.
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Noder nad oes data ar gael ar gyfer Edexcel cyn 2012/13.
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Ffigur 36 Safon UG Celf a Dylunio: Esblygiad dros amser

Ffigur 37 Safon UG Celf a Dylunio: Ystyriaeth fanylach

Blwyddyn ddiwygio
gyntaf: Cymru a Lloegr
Blwyddyn ddiwygio
gyntaf: Cymru a Lloegr

Noder: nid oes data ar gael ar gyfer Edexcel cyn 2012/13.
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Noder: nid oes data ar gael ar gyfer Edexcel cyn 2012/13.
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Safon Uwch
Mae mwy o amrywiaeth yn y ffioedd ar gyfer Safon Uwch na TGAU. Ar gyfer hen fanylebau, mae
ffioedd cofrestru Safon Uwch yn dueddol o fod ddwywaith cymaint â'r ffi ar gyfer Safon UG.
Mae CBAC yn darparu cymwysterau Safon Uwch am ffi gymharol isel, yn enwedig ar gyfer hen
fanylebau. Fel o'r blaen, mae mathemateg yn amlwg iawn yn hyn o beth, gan fod CBAC wedi
darparu'r pwnc hwn am y ffi isaf ar draws y cyrff dyfarnu ers 2010/11.
Nid yw diwygio cymwysterau Safon Uwch yng Nghymru wedi arwain at lawer o newidiadau yn
ffioedd cofrestru CBAC. Cynigiodd CBAC fanylebau diwygiedig am y tro cyntaf yn 2016/17
(Llenyddiaeth Saesneg, Bioleg, Cemeg a Hanes) neu 2017/18 (Cymraeg Ail Iaith, Astudiaethau
Crefyddol a Mathemateg). Dim ond ar gyfer Cymraeg Ail Iaith y mae'r ffi ar gyfer y fanyleb
ddwygiedig yn wahanol iawn i'r ffi ar gyfer yr hen fanyleb. Yn yr achos hwn, mae'r ffi gofrestru ar
gyfer y fanyleb ddiwygiedig yn is na'r ffi gofrestru ar gyfer yr hen fanyleb. Mae'r broses ddiwygio
wedi arwain at fwy o newid ymysg y cyrff dyfarnu eraill – mae Edexcel, er enghraifft, wedi gostwng
ei ffioedd yn sylweddol mewn nifer o bynciau.
Yn dilyn y rownd ddiweddaraf o ddiwygiadau, mae'r cymhwyster Safon UG wedi'i rannu oddi wrth y
cymhwyster Safon Uwch yn Lloegr ond nid yw'r newid hwn wedi digwydd yng Nghymru. Gallai hyn
olygu bod y strategaethau prisio ar gyfer y ddau fath o gymhwyster wedi ymwahanu rhwng Cymru
a Lloegr. O ganlyniad, dylid bod yn ofalus iawn wrth ddehongli gwahaniaethau rhwng ffioedd Safon
Uwch yng Nghymru a Lloegr.
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Ffigur 38 Safon Uwch Llenyddiaeth Saesneg: Esblygiad dros amser

Ffigur 39 Safon Uwch Llenyddiaeth Saesneg: Ystyriaeth fanylach
Blwyddyn ddiwygio
gyntaf: Cymru a Lloegr

Blwyddyn ddiwygio
gyntaf: Cymru a Lloegr

Noder: nid oes data ar gael ar gyfer Edexcel cyn 2012/13.

Noder: nid oes data ar gael ar gyfer Edexcel cyn 2012/13.

Ffigur 40 Safon Uwch Mathemateg: Esblygiad dros amser

Ffigur 41 Safon Uwch Mathemateg: Ystyriaeth fanylach
Blwyddyn ddiwygio
gyntaf: Cymru a Lloegr

Blwyddyn ddiwygio
gyntaf: Cymru a Lloegr

Noder: nid oes data ar gael ar gyfer Edexcel cyn 2012/13.
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Noder: nid oes data ar gael ar gyfer Edexcel cyn 2012/13.
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Ffigur 42 Safon Uwch Cymraeg Ail Iaith: Esblygiad dros amser

Ffigur 43 Safon Uwch Cymraeg Ail Iaith: Ystyriaeth fanylach

Blwyddyn ddiwygio
gyntaf
Blwyddyn ddiwygio
gyntaf

Noder: dim ond CBAC sy'n darparu'r cwrs yng Nghymru.

Noder: dim ond CBAC sy'n darparu'r cwrs yng Nghymru.

Ffigur 44 Safon Uwch Astudiaethau Crefyddol:Esblygiad dros amser

Ffigur 45 Safon Uwch Astudiaethau Crefyddol:Ystyriaeth fanylach

Blwyddyn ddiwygio
gyntaf: Cymru a Lloegr
Blwyddyn ddiwygio
gyntaf: Cymru a Lloegr

Noder: nid oes data ar gael ar gyfer Edexcel cyn 2012/13.
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Noder: nid oes data ar gael ar gyfer Edexcel cyn 2012/13.
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Ffigur 46 Safon Uwch Bioleg: Esblygiad dros amser

Ffigur 47 Safon Uwch Bioleg: Ystyriaeth fanylach

Blwyddyn ddiwygio
gyntaf: Cymru a Lloegr
Blwyddyn ddiwygio
gyntaf: Cymru a Lloegr

Noder: nid oes data ar gael ar gyfer Edexcel cyn 2012/13.

Noder: nid oes data ar gael ar gyfer Edexcel cyn 2012/13.

Ffigur 48 Safon Uwch Cemeg: Esblygiad dros amser

Ffigur 49 Safon Uwch Cemeg: Ystyriaeth fanylach

Blwyddyn ddiwygio
gyntaf: Cymru a Lloegr

Blwyddyn ddiwygio
gyntaf: Cymru a Lloegr

Noder: nid oes data ar gael ar gyfer Edexcel cyn 2012/13.
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Noder: nid oes data ar gael ar gyfer Edexcel cyn 2012/13.
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Ffigur 50 Safon Uwch Hanes: Esblygiad dros amser

Ffigur 51 Safon Uwch Hanes: Ystyriaeth fanylach

Blwyddyn ddiwygio
gyntaf: Cymru a Lloegr
Blwyddyn ddiwygio
gyntaf: Cymru a Lloegr

Noder: nid oes data ar gael ar gyfer Edexcel cyn 2012/13.
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Noder: nid oes data ar gael ar gyfer Edexcel cyn 2012/13.
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3.3

Lefelau'r ffioedd cofrestru yn ystod y flwyddyn ddiwethaf

Mae 0 a 0 isod yn rhoi trosolwg o'r ffioedd cofrestru ar gyfer TGAU yn y pynciau eraill a gynigiwyd
gan CBAC yn 2017/18, ac yn eu cymharu â ffioedd cyfatebol y cyrff dyfarnu eraill. Mae'r ddau ffigur
yn amlygu'r cynllun prisio gwastad a ddefnyddiwyd gan CBAC ar gyfer TGAU. Yr un ffi a godir ar
gyfer yr holl hen fanylebau a'r manylebau diwygiedig 11. Mae golwg fanylach ar 0 yn cadarnhau bod
CBAC yn cynnig y ffioedd isaf ar gyfer y rhan fwyaf o'r hen fanylebau, ond nid yw hynny'n wir ar gyfer
y manylebau diwygiedig.
Ar gyfer cymwysterau TGAU a Safon Uwch (0 a 0, a 0 a 0 yn y drefn honno), dim ond ar gyfer pynciau
diwygiedig y mae CBAC yn cynnig prisiau gwastad. Mae hefyd yn dueddol o gynnig ffioedd cymharol
isel ar gyfer pynciau sy'n defnyddio'r hen fanylebau, er bod y tueddiad hwn yn wannach nag ydyw
ar gyfer cymwysterau TGAU.
Mae'r gymhariaeth rhwng y cyrff dyfarnu ar gyfer cymwysterau Safon Uwch a Safon UG diwygiedig
yn fwy cymhleth. Mae CBAC yn darparu cymwysterau Safon Uwch diwygiedig (yng Nghymru a
Lloegr) a chymwysterau Safon UG diwygiedig yn Lloegr (wedi'u darparu dan frand Eduqas) am ffi
gymharol uchel. Ar y cyfan, mae'r ffioedd ar gyfer cymwysterau Safon UG diwygiedig yng Nghymru
(a ddarperir dan frand CBAC) yn is na'r cymwysterau Safon UG diwygiedig a ddarperir gan CBAC yn
Lloegr o dan frand Eduqas. Rhaid nodi, fodd bynnag, fod strwythur y manylebau diwygiedig yng
Nghymru a Lloegr yn wahanol.

11Noder

nad yw'r ffigurau'n cynnwys pynciau dyfarniad dwbl. Mae'r pris a godir am y rhain ddwywaith cymaint â phris y TGAU dyfarniad
sengl cysylltiedig.
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Ffigur 52 Ffioedd cofrestru ar gyfer TGAU yn 2017/18

Ffigur 53 Ffioedd cofrestru ar gyfer Safon UG yn 2017/18
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Ffigur 54 Ffioedd cofrestru ar gyfer Safon Uwch yn 2017/18

*Pynciau a ddarparwyd gan CBAC yn unig drwy frand Eduqas.
Nodiadau: dim ond pynciau a ddarperir gan CBAC a gyflwynir. Cyflwynir Celf a Dylunio, Dylunio a Thechnoleg ac Economeg y Cartref fel un pwnc.
Ni chyflwynir cymwysterau dyfarniad dwbl. Mae pris dyfarniadau dwbl ddwywaith pris y cymhwyster dyfarniad sengl cysylltiedig. Ni chyflwynir y cymwysterau dyfarniad dwbl canlynol:
•

TGAU: (hen fanylebau) Busnes Cymhwysol, Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Hamdden a Thwristiaeth, Celfyddydau Perfformio, Lletygarwch ac Arlwyo; (Manylebau diwygiedig) Gwyddoniaeth Gymwysedig,
Gwyddoniaeth a Gwyddoniaeth Gyfunol

•

Safon UG a Safon Uwch: (hen fanylebau) Busnes Cymhwysol, TGCh Gymhwysol, Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Teithio a Thwristiaeth
Oni nodir yn wahanol, mae CBAC a brand Eduqas yn codi'r un ffioedd cofrestru ar gyfer pwnc penodol.
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Ffigur 55 Ffioedd cofrestru ar gyfer TGAU yn 2017/18: Ystyriaeth fanylach

Ffigure 56 Ffioedd cofrestru ar gyfer Safon UG yn 2017/18: Ystyriaeth fanylach
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Ffigure 57 Ffioedd cofrestru ar gyfer Safon Uwch yn 2017/18: Ystyriaeth fanylach

*Pynciau a ddarparwyd gan CBAC yn unig drwy frand Eduqas.
Nodiadau: dim ond pynciau a ddarperir gan CBAC a gyflwynir. Cyflwynir Celf a Dylunio, Dylunio a Thechnoleg ac Economeg y Cartref fel un pwnc.
Ni chyflwynir cymwysterau dyfarniad dwbl. Mae pris dyfarniadau dwbl ddwywaith pris y cymhwyster dyfarniad sengl cysylltiedig. Ni chyflwynir y cymwysterau dyfarniad dwbl canlynol:
•

TGAU: (hen fanylebau) Busnes Cymhwysol, Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Hamdden a Thwristiaeth, Celfyddydau Perfformio Performing Arts, Lletygarwch ac Arlwyo; (Manylebau diwygiedig) Gwyddoniaeth
Gymwysedig, Gwyddoniaeth a Gwyddoniaeth Gyfunol

•

Safon UG a Safon Uwch: (hen fanylebau) Busnes Cymhwysol, TGCh Gymhwysol, Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Teithio a Thwristiaeth
Oni nodir yn wahanol, mae CBAC a brand Eduqas yn codi'r un ffioedd cofrestru ar gyfer pwnc penodol.
Mae'r ystod echelin wedi'i chyfyngu ar gyfer y ffigurau uchod. O ganlyniad, gallai'r ffioedd cofrestru ar gyfer y pynciau â ffioedd uchel fod y tu allan i'r ystod ac mae'n bosibl felly nad ydynt wedi'u cyflwyno yn y
ffigurau uchod.
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Ffioedd am wasanaethau ar ôl y canlyniadau

Mae gwasanaethau ar ôl y canlyniadau yn cyfeirio at wasanaethau sy'n ymwneud â'r canlynol: 1)
adolygiadau o waith marcio a chymedroli; 2) gweithdrefnau apelio; a 3) mynediad i sgriptiau
arholiad. Gall y ffioedd hyn gael eu had-dalu pan fydd y gwasanaeth y gwneud cais amdano yn nodi
bod y radd anghywir wedi'i dyfarnu yn wreiddiol.
Adolygiadau o waith Marcio a Chymedroli12
0 - 0 dros y dudalen, cyflwynir y ffioedd a godir gan y cyrff dyfarnu am adolygiadau o waith marcio.
Caiff y trefniadau cyffredin ar gyfer y gwasanaethau hyn eu pennu gan y Cyd-bwyllgor Cymwysterau
(JQC), y mae CBAC yn aelod ohono. Mae'r trefniadau hyn yn adlewyrchu’r gofynion rheoleiddiol sy'n
llywodraethu'r ffordd y mae'n rhaid i gyrff dyfarnu ymdrin â cheisiadau am adolygiadau o waith
marcio a chymedroli. Mae'r gofynion hyn yr un peth ar gyfer TGAU a Safon Uwch a gyflenwir yng
Nghymru a Lloegr. Maent yn ymdrin ag agweddau ar y gwasanaeth, gan gynnwys pa mor gyflym y
dylai cyrff dyfarnu allu cwblhau adolygiad o waith marcio.
Mae adolygiadau o waith marcio a chymedroli yn cynnwys y gyfres ganlynol o wasanaethau:





gwiriadau clerigol;
adolygu gwaith marcio;
adolygu gwaith cymedroli; a
gwasanaethau ychwanegol (dim ond rhai cyrff dyfarnu sy'n cynnig y rhain ac felly nid ydynt
wedi'u cyflwyno yma)13.

Mae'r gwiriad clerigol, gwasanaeth 1, yn cynnig dull o sicrhau bod yr holl weithdrefnau clerigol
wedi'u defnyddio'n gywir wrth farcio. Mae'r gwasanaeth hwn yn cynnwys gwirio a gafodd pob rhan
o arholiad ei marcio, ac a chafodd pwyntiau eu cyfuno a'u cofnodi'n gywir.
Mae'r adolygiad o waith marcio, gwasanaeth 2, yn cynnwys gwiriad clerigol yn ogystal ag adolygiad
o p'un a gafodd y cynllun marcio ei ddefnyddio'n gywir yn ystod y gwaith marcio gwreiddiol. Nid
yw'n cynnwys ail-farcio'r papur arholiad. 14Mae adolygiad blaenoriaeth ar gael hefyd ('gwasanaeth
2B’). Mae hwn yn cynnig yr un gwasanaeth ag adolygiad o waith marcio arferol, ond caiff ei brosesu'n
gynt. Fel arfer, mae hwn ond ar gael os yw mynediad i addysg uwch yn dibynnu ar ganlyniad yr
adolygiad.
Mae'r adolygiad o waith cymedroli, gwasanaeth 3, yn gwirio'r gwaith cymedroli a wnaed gan y cyrff
dyfarnu ar y marciau a gafodd eu hasesu'n fewnol gan y canolfannau. Mae'n adolygu a yw'r safonau
cymedroli wedi cael eu cymhwyso'n gywir, ac nid yw'n cynnwys ail-gymedroli. Mae'r gwasanaeth
hwn ond ar gael mewn achosion pan gafodd marciau'r canolfannau eu newid gan y broses gymedroli
wreiddiol ac nid yw ar gael i unigolion.
Mae ffioedd CBAC ar gyfer y gwasanaethau adolygu gwaith marcio a chymedroli hyn yn dueddol o
fod yn gymharol isel ar gyfer cymwysterau safon uwch, ac yn yr ystod ganolig ar gyfer cymwysterau
TGAU. Mae CBAC yn codi'r un ffi ar gyfer ei wasanaethau ni waeth beth yw lefel y cymhwyster. Mae
12Cyn

mis Awst 2016, cyfeiriwyd at hyn fel 'ymholiadau am ganlyniadau' (EAR)

13Er enghraifft,

mae Edexcel yn cynnig sylwadau ar y marciau yn ogystal ag Adolygiadau o Waith Marcio a Chymedroli. Mae OCR yn cynnig
ymchwiliad i'r ffordd y cafodd dangosyddion coll neu anghyflawn eu defnyddio.
14
Yn flaenorol, gallai'r adolygiad o waith marcio arwain at newid y marc oherwydd barn wahanol ar y marc priodol.
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mewn safle gwahanol o ran ei brisiau cymharol oherwydd bod cyrff dyfarnu eraill yn codi ffioedd
gwahanol am TGAU a Safon Uwch.
Yn ogystal, mae ffioedd CBAC wedi aros yn eithaf cyson. Nid yw'r ffioedd ar gyfer gwasanaethau 1 a
3 wedi newid ers 2010/11, ac mae'r ffioedd ar gyfer gwasanaeth 2 a 2B ond wedi cynyddu ychydig
bach yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Mae ffioedd y cyrff dyfarnu eraill wedi bod yn uwch na
ffioedd CBAC mewn llawer o achosion, er bod Edexcel wedi cynnig ffioedd tebyg iawn i CBAC mewn
llawer o'r blynyddoedd a ffioedd is o lawer ar gyfer adolygiadau o waith marcio (gwasanaeth 2) ar
gyfer TGAU. Mae ffioedd y cyrff dyfarnu eraill wedi tueddu i gynyddu gydag amser, er bod y ffioedd
am rai o'r gwasanaethau a gynigir gan AQA yn is nawr nag yr oeddent yn 2010/11.
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Ffigur 58 Gwasanaeth 1: Gwiriad clerigol – TGAU

Ffigur 59 Gwasanaeth 1: Gwiriad clerigol – Safon Uwch

Noder: nid oes data ar gael ar gyfer CBAC cyn 2012/13. nid oes data ar gyfer 2017/18 ar gael ar gyfer
OCR.

Noder: nid oes data ar gael ar gyfer CBAC cyn 2012/13. nid oes data ar gyfer 2017/18 ar gael ar gyfer
OCR.

Ffigur 60 Gwasanaeth 2: Adolygiad o waith marcio – TGAU

Ffigur 61 Gwasanaeth 2: Adolygiad o waith marcio – Safon Uwch

Noder: nid oes data ar gael ar gyfer CBAC cyn 2012/13. nid oes data ar gyfer 2017/18 ar gael ar
gyfer OCR.

Noder: nid oes data ar gael ar gyfer CBAC cyn 2012/13. nid oes data ar gyfer 2017/18 ar gael ar
gyfer OCR.
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Gwasanaeth 2B: Adolygiad blaenoriaeth o waith marcio - TGAU

Ffigur 62 Gwasanaeth 2B: Adolygiad blaenoriaeth o waith marcio –
Safon Uwch

Dd/G
Noder: Nid yw'r gwasanaeth hwn ar gael ar gyfer arholiadau TGAU.

Noder: nid oes data ar gael ar gyfer CBAC cyn 2012/13. nid oes data ar gyfer 2017/18 ar gael ar
gyfer OCR.

Ffigur 63 Gwasanaeth 3: Adolygiad o waith cymedroli – TGAU

Ffigur 64 Gwasanaeth 3: Adolygiad o waith cymedroli – Safon Uwch

Noder: nid oes data ar gael ar gyfer CBAC cyn 2012/13. nid oes data ar gyfer 2017/18 ar gael ar
gyfer OCR. Yn seiliedig ar y ffi adolygu ar gyfer 5 myfyriwr.

Noder: nid oes data ar gael ar gyfer CBAC cyn 2012/13. nid oes data ar gyfer 2017/18 ar gael ar
gyfer OCR. Yn seiliedig ar y ffi adolygu ar gyfer 5 myfyriwr.
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Gweithdrefnau apelio
Mae Apeliadau15 yn erbyn penderfyniadau cyrff dyfarnu mewn perthynas ag adolygiadau o waith
marcio yn rhan bwysig o hygrededd y gwasanaethau ar ôl y canlyniadau. Dechreuodd CBAC godi tâl
am apeliadau o'r fath yn 2016/17. Mae'r ffigurau isod yn cymharu'r ffioedd am apeliadau a godir
gan gyrff dyfarnu yn 2016/17.
Ffigur 65 Ffioedd apelio cam 1 2016/17

Ffigur 66 Ffioedd apelio cam 2 2016/17

Noder: nid oes data ar gael ar gyfer Edexcel.

Noder: nid oes data ar gael ar gyfer Edexcel.

Data ar gyfer 2016/17. Cododd CBAC yr un ffi am apeliadau
cam 1 yn 2017/18.

Data ar gyfer 2016/17. Cododd CBAC yr un ffi am apeliadau
cam 2 yn 2017/18

Mae'r ffi a godir gan CBAC wedi aros yr un peth ar gyfer blwyddyn academaidd 2017/18, tra bod
AQA ond wedi cynyddu ei ffioedd ychydig (cynnydd o £3 am apeliadau cam 1 a chynnydd o £5 am
apeliadau cam 2). Nid oes data OCR ar gyfer 2017/18. 16Ar gyfer apeliadau cam 1 (archwiliad
cychwynnol o'r achos) ac apeliadau cam 2 (y gwrandawiad apêl), mae CBAC yn cynnig y ffioedd isaf
o blith y cyrff dyfarnu y mae gennym ddata ar eu cyfer.
Mynediad i sgriptiau (ATS)
Mae pob corff dyfarnu yn cynnig mynediad i sgriptiau, h.y. i waith ysgrifenedig yr ymgeisydd ar gyfer
papurau arholiad a gwaith cwrs a gaiff ei asesu'n allanol17. Mae'r union gynnig o ran mynediad i
sgriptiau yn amrywio yn ôl y corff dyfarnu, felly mae'r adran hon yn disgrifio mynediad mewn termau
cyffredinol.
Mae'r cyrff dyfarnu yn cynnig dau brif wasanaeth mynediad. Mae'r gwasanaeth cyntaf, y mae'r data
arno wedi'u dangos yn 0 - yn rhoi mynediad nad yw'n flaenoriaeth i sgriptiau i athrawon neu
fyfyrwyr. Diben y gwasanaeth hwn yw cefnogi addysgu a dysgu.
Mae rhai cyrff dyfarnu yn darparu'r sgriptiau papur gwreiddiol i fyfyrwyr ac athrawon, tra bod cyrff
dyfarnu eraill yn darparu copïau digidol. Arferai CBAC ddarparu sgriptiau ar fformat papur, ond yn
2017/178, symudodd tuag at ddarpariaeth ddigidol.

15Mae'

ffioedd hyn hefyd yn cynnwys apeliadau yn erbyn penderfyniadau a wnaed mewn achosion o gamymddwyn, ac apeliadau sy'n
ymwneud â threfniadau mynediad ac ystyriaeth arbennig.
16CBAC,

Ffioedd Cymwysterau Cyffredinol a Galwedigaethol 2017/18.

17

JCQ; Gwasanaethau ar ôl y Canlyniadau: Gwybodaeth a chanllawiau i ganolfannau ar gyfer arholiadau a gafodd eu sefyll yng nghyfres
arholiadau mis Mehefin 2017 a mis Tachwedd 2017.
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Ffigur 67 Mynediad i sgriptiau - nad ydynt yn flaenoriaeth

Noder: nid oes data ar gael ar gyfer CBAC cyn 2012/13. nid oes data ar gyfer 2017/18 ar gael ar gyfer OCR.

Mae'r ail wasanaeth, y mae'r data arno wedi'u dangos yn 0, yn darparu mynediad blaenoriaeth i
sgriptiau er mwyn helpu i asesu a fyddai'n fuddiol cynnal ymchwiliad am ganlyniadau - sef proses
ddrutach a mwy dwys yn weinyddol. Darperir y sgriptiau fel llungopi o'r sgript wreiddiol. Caiff y
sgriptiau wedi'u llungopïo eu darparu'n ddigidol fel arfer.
Ffigur 68 Mynediad i sgriptiau – blaenoriaeth

Noder: nid oes data ar gael ar gyfer CBAC cyn 2012/13. Nid oes data ar gyfer 2017/18 ar gael ar gyfer OCR.
Nodwyd fel “Gwasanaeth blaenoriaeth” gan OCR a CBAC yn 2017/18. Nodwyd fel “Gwasanaeth llungopi” gan CBAC cyn 2017/18 a'r
cyrff dyfarnu eraill.

Roedd y ffi a godwyd gan CBAC am fynediad i sgriptiau nad ydynt yn flaenoriaeth yn gymharol isel
cyn 2016/17, ond mae wedi gostwng ers hynny. Mae'r ffi a godir gan CBAC am sgriptiau blaenoriaeth
wedi gostwng ers 2016/17 hefyd. Mae'r cyrff dyfarnu eraill yn dueddol o godi ffi uwch am y
gwasanaeth blaenoriaeth, tra bod CBAC yn codi'r un ffi am y ddau wasanaeth. Roedd Edexcel yn
darparu'r ddau wasanaeth am ddim yn 2017/18.
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Ni newidiodd ffioedd CBAC rhwng 2012/13 a 2015/16. Roedd y ffioedd am fynediad i sgriptiau wedi
gostwng £1 o 2016/17 ymlaen. Mae'r newid mwyaf o ran y ffioedd mynediad, fodd bynnag, i'w weld
yn Edexcel. Ers blwyddyn academaidd 2017/18, mae'n darparu mynediad i sgriptiau am ddim.
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Ffioedd Datblygiad Proffesiynol Parhaus (DPP)

Mae datblygiad proffesiynol parhaus, neu DPP, yn gyfres o wasanaethau sy'n cyfeirio at gyrsiau
hyfforddi y mae cyrff dyfarnu yn eu cynnig i gefnogi'r gwaith o addysgu eu cymwysterau. Caiff cyrsiau
DPP eu cynnig ar amryw fformatau. Mae'r fformat mwy traddodiadol yn cynnwys hyfforddiant
wyneb yn wyneb. Gellid cynnig y fformat hwn i un ganolfan neu nifer o ganolfannau ar yr un pryd.
Yn fwy diweddar, mae mwy a mwy o gyrsiau DPP yn cael eu cynnig ar-lein, drwy weminarau.
Caiff rhai cyrsiau DPP eu cynnig am ddim. Fel y nodwyd yn adran 2, mae CBAC yn cynnig sesiynau
briffio DPP am ddim y flwyddyn cyn y caiff manyleb newydd ei haddysgu am y tro cyntaf. Fodd
bynnag, codir ffi, fel arfer, am gyrsiau DPP a gynigir gan CBAC a'r cyrff dyfarnu eraill. Fel y nodir yn y
ffigurau isod, mae'r ffi honno yn dibynnu ar hyd y cwrs, ond gall hefyd ddibynnu ar y fformat. Gellir
codi ffi wahanol am gyrsiau ar-lein a chyrsiau wyneb yn wyneb, er enghraifft, gan adlewyrchu'r
gwahaniaeth yn y costau cyflenwi cysylltiedig.
Hefyd, gall fod pris gwahanol am gyrsiau a ddarperir i ganolfannau unigol o'u cymharu â chyrsiau
DPP a gynigir i nifer o ganolfannau ar yr un pryd. Efallai bod y gwahaniaeth hwn mewn pris oherwydd
bod y math cyntaf o hyfforddiant yn gallu cael ei deilwra i anghenion penodol y canolfannau.
Gall argaeledd a fformat y DPP amrywio yn ôl y pynciau a gynigir gan yr un corff dyfarnu. O ystyried
natur amrywiol DPP ar draws y cyrff dyfarnu a'r pynciau, dylid bod yn ofalus wrth gymharu ffioedd
DPP y cyrff dyfarnu. Â'r cafeat hwn mewn cof, mae 0 a 0 isod yn dangos y data sydd ar gael ar ffioedd
DPP.
Mae prisiau CBAC ar gyfer digwyddiadau DPP yn dueddol o fod yn y canol rhwng prisiau AQA ac OCR.
Gan ddechrau o 2016/17, gwelwyd mwy o wahaniaeth rhwng ffioedd CBAC ac OCR gan na wnaeth
OCR gynyddu ei ffioedd DPP. Yn gyffredinol, mae'r ffioedd DPP a godir gan CBAC yn ystod ganolig y
ffioedd a godir gan gyrff dyfarnu.
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Ffigur 69 Hanner diwrnod o DPP wyneb yn wyneb

Noder: nid oes data ar gael ar gyfer Edexcel. Nid oes data ar gael ar gyfer CBAC nac OCR cyn 2012/13. Nid oes data ar gael ar gyfer AQA
cyn 2017/18.
Codir ffi fesul cynrychiolydd. Yn achos CBAC, cafodd y rhan fwyaf o DPP yn 2013/14 ei ddarparu am ddim ac felly nid yw'r ffioedd ar
gyfer y flwyddyn honno wedi'u cyflwyno.
Mae'r data a gyflwynir uchod yn ddilys am ddigwyddiadau wyneb yn wyneb a gynigiwyd i ganolfannau lluosog ar yr un pryd, ac nid
ydynt yn cynnwys ffioedd am hyfforddiant i ganolfannau unigol. Hefyd, nid ydynt yn cynnwys digwyddiadau DPP a ddarparwyd am
ddim.

Ffigur 70 Diwrnod llawn o DPP wyneb yn wyneb

Noder: nid oes data ar gael ar gyfer Edexcel. Nid oes data ar gael ar gyfer CBAC nac OCR cyn 2012/13. Nid yw data 2011/12 a
2016/17 ar gael ar gyfer AQA.
Codir ffi fesul cynrychiolydd. Yn achos CBAC, cafodd y rhan fwyaf o DPP yn 2013/14 ei ddarparu am ddim ac felly nid yw'r ffioedd ar
gyfer y flwyddyn honno wedi'u cyflwyno.
Mae'r data a gyflwynir uchod yn ddilys am ddigwyddiadau wyneb yn wyneb a gynigiwyd i ganolfannau lluosog ar yr un pryd, ac nid
ydynt yn cynnwys ffioedd am hyfforddiant i ganolfannau unigol. Hefyd, nid ydynt yn cynnwys digwyddiadau DPP a ddarparwyd am
ddim.
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Ffioedd eraill

O dan amgyclhiadau eithriadol, mae cyrff dyfarnu yn caniatáu i fyfyrwyr gael eu trosglwyddo, h.y.
sefyll arholiad mewn canolfan wahanol na'r un a nodwyd pan wnaethant gofrestru gyntaf.
Caiff myfyrwyr eu trosglwyddo drwy system safonol a ddarperir gan y JCQ. O ganlyniad, mae pob
corff dyfarnu yn darparu'r un gwasanaeth mewn cysylltiad â throsglwyddo. Gall y ffioedd amrywio
rhwng y cyrff dyfarnu, ac maent hefyd yn dibynnu ar p'un a yw'r ganolfan dan sylw wedi'i lleoli yn y
DU neu beidio.
Ffigure 71 Trosglwyddo ymgeiswyr

Noder: nid oes data ar gael ar gyfer Edexcel. Nid oes data ar gael ar gyfer CBAC cyn 2012/13.

Ffigure 72 Trosglwyddo ymgeiswyr – y tu allan i'r DU

Noder: nid oes data ar gael ar gyfer OCR nac Edexcel. Nid oes data ar gael ar gyfer CBAC cyn 2012/13.

Mae'r ffigurau uchod yn dangos mai CBAC sy'n codi'r ffioedd isaf am drosglwyddo ymgeiswyr o'i
gymharu â chyrff dyfarnu eraill (y mae data ar gael ar eu cyfer). Hefyd, mae'r ffioedd a godir gan
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CBAC wedi cynyddu'n arafach na'r ffioedd a godir gan gyrff dyfarnu eraill (y mae data ar gael ar eu
cyfer). Ni wnaeth CBAC newid ei ffioedd bob blwyddyn, fel y gwnaeth y cyrff dyfarnu eraill.
Mae'r ffigur isod yn cyflwyno'r ffioedd a godir am ddatganiad o ganlyniadau ardystio, a elwir hefyd
yn llythyrau ardystio. Mae'r llythyr ardystio hwn yn darparu copi swyddogol o ganlyniadau arholiad
terfynol myfyriwr, ond nid copi o'r dystysgrif wreiddiol ydyw. Codir ffi am lythyrau ardystio am bob
cyfres arholiadau y mae angen llythyr ar ei chyfer.
Mae CBAC (ac OCR, hyd at 2014/15) yn codi ffi wahanol am lythyrau ardystio ar gyfer y gyfres gyntaf
y mae myfyriwr yn gwneud cais amdanynt, a llythyrau ar gyfer unrhyw gyfres ddilynol. Mae'r ffi ar
gyfer y cyfresi dilynol yn is. Mae'r ffigur isod yn cyflwyno'r ffioedd a godir am gyhoeddi'r llythyr
ardystio cyntaf.
Ffigure 73 Llythyr ardystio

Noder: nid oes data ar gael ar gyfer Edexcel. Nid oes data ar gael ar gyfer CBAC cyn 2012/13.

Mae'r ffioedd a godir gan CBAC yn debyg i'r ffioedd a godir gan gyrff dyfarnu eraill. Hefyd, mae ffi
CBAC wedi aros yn gyson ers 2012/13, tra bod ffioedd y cyrff dyfarnu eraill wedi cynyddu dros amser.
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Ffigur 1

Cyfartaledd syml ar draws ffioedd lefel mynediad TGAU

7

Ffigur 2

Cyfartaledd wedi'i bwysoli ar draws ffioedd lefel mynediad TGAU

8

Ffigur 3

Cyfartaledd syml ar draws ffioedd cofrestru ar lefel Safon UG

9

Ffigur 4

Cyfartaledd wedi'i bwysoli ar draws ffioedd cofrestru ar lefel Safon UG
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Ffigur 5

Cyfartaledd syml ar draws ffioedd lefel mynediad Safon Uwch

10

Ffigur 6

Cyfartaledd wedi'i bwysoli ar draws ffioedd lefel mynediad Safon Uwch
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Figure 7

Cymharu mynegai ffioedd cofrestru ar gyfer TGAU â Mynegai Prisiau
Defnyddwyr ac enillion addysg

12

Cymharu mynegai ffioedd cofrestru ar gyfer Safon UG â Mynegai Prisiau
Defnyddwyr ac enillion addysg

12

Cymharu ffioedd cofrestru ar gyfer Safon Uwch â Mynegai Prisiau
Defnyddwyr ac enillion addysg
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Figure 10

TGAU Mathemateg: Esblygiad dros amser
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Figure 11

TGAU Mathemateg: Ystyriaeth fanylach
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Figure 12

TGAU Mathemateg – Rhifedd: Esblygiad dros amser
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Figure 13

TGAU Mathemateg – Rhifedd: Ystyriaeth fanylach
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Figure 14

TGAU Saesneg Iaith: Esblygiad dros amser
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Figure 15

TGAU Saesneg Iaith: Ystyriaeth fanylach
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Figure 16

TGAU Llenyddiaeth Saesneg: Esblygiad dros amser
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Figure 17

TGAU Llenyddiaeth Saesneg: Ystyriaeth fanylach
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Figure 18

TGAU Cymraeg Ail Iaith: Esblygiad dros amser
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Figure 19

TGAU Cymraeg Ail Iaith: Ystyriaeth fanylach
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Figure 20

TGAU Astudiaethau Crefyddol: Esblygiad dros amser
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Figure 21

TGAU Astudiaethau Crefyddol: Ystyriaeth fanylach

17

Figure 22

TGAU Gwyddoniaeth: Esblygiad dros amser
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Figure 23

TGAU Gwyddoniaeth: Ystyriaeth fanylach
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Figure 24

Safon UG Mathemateg: Esblygiad dros amser
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Figure 25

Safon UG Mathemateg: Ystyriaeth fanylach
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Figure 26

Safon UG Cymraeg Ail Iaith: Esblygiad dros amser
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Figure 27

Safon UG Cymraeg Ail Iaith: Ystyriaeth fanylach

20

Figure 28

Safon UG Bioleg: Esblygiad dros amser

21

Figure 8
Figure 9
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Figure 29

Safon UG Bioleg: Ystyriaeth fanylach
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Figure 30

Safon UG Cemeg: Esblygiad dros amser
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Figure 31

Safon UG Cemeg: Ystyriaeth fanylach
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Figure 32

Safon UG Hanes: Esblygiad dros amser
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Figure 33

Safon UG Hanes: Ystyriaeth fanylach
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Figure 34

Safon UG Seicoleg: Esblygiad dros amser
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Figure 35

Safon UG Seicoleg: Ystyriaeth fanylach
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Figure 36

Safon UG Celf a Dylunio: Esblygiad dros amser
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Figure 37

Safon UG Celf a Dylunio: Ystyriaeth fanylach
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Figure 38

Safon Uwch Llenyddiaeth Saesneg: Esblygiad dros amser
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Figure 39

Safon Uwch Llenyddiaeth Saesneg: Ystyriaeth fanylach
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Figure 40

Safon Uwch Mathemateg: Esblygiad dros amser
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Figure 41

Safon Uwch Mathemateg: Ystyriaeth fanylach
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Figure 42

Safon Uwch Cymraeg Ail Iaith: Esblygiad dros amser
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Figure 43

Safon Uwch Cymraeg Ail Iaith: Ystyriaeth fanylach
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Figure 44

Safon Uwch Astudiaethau Crefyddol:Esblygiad dros amser
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Figure 45

Safon Uwch Astudiaethau Crefyddol:Ystyriaeth fanylach
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Figure 46

Safon Uwch Bioleg: Esblygiad dros amser
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Figure 47

Safon Uwch Bioleg: Ystyriaeth fanylach
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Figure 48

Safon Uwch Cemeg: Esblygiad dros amser
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Figure 49

Safon Uwch Cemeg: Ystyriaeth fanylach
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Figure 50

Safon Uwch Hanes: Esblygiad dros amser
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Figure 51

Safon Uwch Hanes: Ystyriaeth fanylach
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Figure 52

Ffioedd cofrestru ar gyfer TGAU yn 2017/18
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Figure 53

Ffioedd cofrestru ar gyfer Safon UG yn 2017/18
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Figure 54

Ffioedd cofrestru ar gyfer Safon Uwch yn 2017/18
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Figure 55

Ffioedd cofrestru ar gyfer TGAU yn 2017/18: Ystyriaeth fanylach
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Figure 56

Ffioedd cofrestru ar gyfer Safon UG yn 2017/18: Ystyriaeth fanylach

32

Figure 57

Ffioedd cofrestru ar gyfer Safon Uwch yn 2017/18: Ystyriaeth fanylach
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Figure 58

Gwasanaeth 1: Gwiriad clerigol – TGAU
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Figure 59

Gwasanaeth 1: Gwiriad clerigol – Safon Uwch
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Figure 60

Gwasanaeth 2: Adolygiad o waith marcio – TGAU
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Figure 61

Gwasanaeth 2: Adolygiad o waith marcio – Safon Uwch
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Figure 62

Gwasanaeth 2B: Adolygiad blaenoriaeth o waith marcio – Safon Uwch
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Figure 63

Gwasanaeth 3: Adolygiad o waith cymedroli – TGAU
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Figure 64

Gwasanaeth 3: Adolygiad o waith cymedroli –Safon Uwch
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Figure 65

Ffioedd apelio cam 1 2016/17
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Figure 66

Ffioedd apelio cam 2 2016/17
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Figure 67

Mynediad i sgriptiau - nad ydynt yn flaenoriaeth
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Figure 68

Mynediad i sgriptiau – blaenoriaeth
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Figure 69

Hanner diwrnod o DPP wyneb yn wyneb
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Figure 70

Diwrnod llawn o DPP wyneb yn wyneb
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Figure 71

Trosglwyddo ymgeiswyr
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Figure 72

Trosglwyddo ymgeiswyr – y tu allan i'r DU
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Figure 73

Llythyr ardystio
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