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Ystyriaeth arbennig
Cyflwyniad
Er mwyn cyflawni ein swyddogaethau rheoleiddio ac achredu fel y nodir yn Neddf
Cymwysterau Cymru 20151, rydym yn gofyn i gyrff dyfarnu ddarparu data arholiadau
ar gyfer cymwysterau rheoledig.
Mae'r arweiniad hwn yn seiliedig ar ddogfen Ofqual Ystyriaeth Arbennig2 .

Pryd fydd data'n cael ei gasglu?
Cesglir data yn unol â'r amserlen adrodd y cytunwyd arni a'i chynnal gan dîm
ystadegau Cymwysterau Cymru sydd i'w gweld ar ein gwefan.

Pa ddata fydd yn cael ei gasglu?
Cesglir data ystyriaeth arbennig ar gyfer TGAU, UG a Safon Uwch.

http://www.legislation.gov.uk/anaw/2015/5/contents/enacted
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/7
21279/Guidance_for_Special_Consideration.pdf
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Arweiniad cwblhau cyffredinol
Uwchlwythwch un ffeil CSV i bob cyfres arholiad os gwelwch yn dda. Er
enghraifft, os oes gan gorff dyfarnu ddata ar gyfer pob un o'r tair cyfres arholiad
(Ionawr, Mehefin a Thachwedd), dylid uwchlwytho tair ffeil CSV - un ar gyfer pob
cyfres. Bydd gan bob cyfres arholiad bwynt cyflwyno ar wahân ar QiW.
Rhaid i benawdau colofnau fod yn cyfateb yn union.
Rhaid peidio â fformatio unrhyw werthoedd rhifol.
Mae'r ffurflen ddata hon ar gyfer data sy'n ymwneud â dysgwyr yng Nghymru yn
unig.

Fformat Ffeil
Rhaid i'r ffeil fod ar ffurf CSV a rhaid i'r rhes gyntaf fod yn benawdau fel y'u dangosir
yng ngholofn 'Enw' y tabl isod. Rhaid i'r rhesi dilynol fod â gwerthoedd y data sydd
i'w hadrodd sy'n gorfod cyd-fynd â'r rheolau fformat a dilysu isod.
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Enw

Disgrifiad

Exam series

Mae data cyfresi
1
arholiad yn ymwneud
ag e.e. June 2018
Dyddiad yr oedd y
2
ffeil i fod i gael ei
chyflwyno waeth pryd
y cafodd ei
huwchlwytho mewn
gwirionedd.

Reporting date

Awarding
Organisation
Centre No.
Request
identifier

Unique
Candidate
Identifier
QAN

Derbynnir fformat
120
ODBC canonaidd
bbbb
mm-dd
Enw'r sefydliad
dyfarnu
Rhif y ganolfan (NCN)
Dynodwr cais
unigryw a
gyhoeddwyd gan
systemau ystyriaeth
arbennig AOs
Dynodwr Ymgeisydd
Unigryw (UCI)
Rhif Achredu
Cymhwyster e.e.
123/1234/1

Swydd

3
4

Mynegiant
Rheolaidd Dilysiant

Disgrifiad o'r Mynegiant
Rheolaidd

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

Enw mis llawn y gyfres
arholiad a'r flwyddyn

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

Y dyddiad yn y fformat a
ganlyn:
blwyddyn (pedwar digid),
llinell doriad, mis (dau
ddigid), llinell doriad,
diwrnod (dau ddigid)

^.{1,100}$

Derbynnir 1 i 100 nod

^\d{1,5}$

Derbynnir cyfanrif hyd at
bum digid

^.{1,25}$

Derbynnir 1 i 25 nod

^.{1,13}$

Alffa-rifol: Derbynnir 13
nod

5

6

7

Derbynnir 1 i 10 nod

^.{1,10}$

QWNumber

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

8

^.{1,10}$

Derbynnir -2 hefyd ar
gyfer ymgeiswyr nad
ydynt yn tystio, sy’n
cymryd unedau y gellir
eu defnyddio yn erbyn
naill ai manylebau AS
neu Safon Uwch
Derbynnir 1 i 10 nod, gan
ddechrau gyda C
Derbynnir gwerth gwag
os nad oes gan y
cymhwyster rif QW
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Specification
title

9
Teitl y fanyleb hefyd
a elwir yn deitl pwnc

^.{1,150}$

Derbynnir -2 hefyd ar
gyfer ymgeiswyr nad
ydynt yn tystio, sy’n
cymryd unedau y gellir
eu defnyddio yn erbyn
naill ai manylebau AS
neu Safon Uwch
Derbynnir 1 i 150
nod

Derbynnir -2 hefyd

Specification
code

Cod manyleb a elwir
hefyd yn God
Dyfarnu Pwnc a Chod
Cyfnewid

10
^.{1,7}$

11

^(GCSE|GCSE
linear|GCSE short
course|GCSE full
course|AS|A level|App
A Level Dbl|App A
Level Sgl|App AS
Dbl|App AS Sgl|GCE A
level)$

Qualification
level

Lefel y cymhwyster
e.e. TGAU

Unit/compone
nt
description

Dynodwr uned neu
gydran

12

I nodi'r math o
asesiad, yn fewnol
neu'n allanol
Dyddiad y gwnaed
cais

13

Assessment
type

Request date

Fformat a dderbynnir
120
ODBC canonaidd
bbbb
mm-dd

Derbynnir 1 i 7 nod
Derbynnir -2 hefyd
Un o'r rhestr ganlynol:
TGAU, TGAU llinol, cwrs
byr TGAU, cwrs llawn
TGAU, AS, Safon Uwch, Ap
Safon Uwch Dwbl, Ap
Safon Uwch Sengl, Ap AS
Dwbl neu Ap AS Sengl
Derbynnir 'TGA Safon
Uwch' hefyd ar gyfer
ymgeiswyr nad ydynt yn
tystio, gan gymryd
unedau y gellir eu
defnyddio yn erbyn naill
ai manylebau AS neu
Safon Uwch

^.{1,10}$

Derbynnir 1 i 10 nod

^(Internal|External)$

Derbynnir Mewnol neu
Allanol

14
^(20)\d\d[-](0[19]|1[012])[-](0[19]|[12][0-9]|3[01])$

Dyddiad yn y fformat a
ganlyn:
blwyddyn (pedwar digid),
llinell doriad, mis (ddau
ddigid), llinell doriad,
diwrnod (dau ddigid)
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Exam/
coursework
date

Special
consideration
type

Asesiad data wedi'i
gymryd. Fformat a
dderbynnir 120 ODBC
canonaidd bbbbmm-dd

I nodi'r math o
ystyriaeth arbennig y
gwnaed cais amdani

15
^(20)\d\d[-](0[19]|1[012])[-](0[19]|[12][0-9]|3[01])$

16

^(Present but
disadvantaged|
Absent with good
reason)$

17

Disadvantage
category

Accepted values as
per pre-agreed list

I nodi'r categori
anfantais

18

Specific
disadvantage

Tariff

Lwfans canrannol
wedi'i roi i ymgeiswyr
a oedd yn bresennol
ond
dan anfantais

Status

I nodi statws y cais
pan adroddir ar
ddata, e.e. Accepted

^(Accepted|Rejected
|Pending|Withdrawn)$

21

Rejection
reason

Evidence
requested
Evidence
received

Accepted values as
per pre-agreed list

I nodi a ofynnwyd am
dystiolaeth

22

I nodi a dderbyniwyd
tystiolaeth

23

Gwerthoedd a dderbynnir
yn unol â'r rhestr y
cytunwyd arni ymlaen llaw
'Yn absennol gyda
rheswm da' hefyd wedi'i
dderbyn ar gyfer
ymgeiswyr absennol

Derbynnir gwerthoedd 05
^([0-5]|-2)$

Rheswm dros wrthod
y cais os yw'n
berthnasol

Derbynnir un o'r canlynol:
Yn bresennol ond dan
anfantais; Yn absennol
gyda rheswm

Derbynnir gwerth gwag

19

20

Y dyddiad yn y fformat a
ganlyn:
blwyddyn (pedwar digid),
llinell doriad, mis (dau
ddigid), llinell doriad,
diwrnod (dau ddigid)

-2 hefyd yn cael ei
dderbyn ar gyfer
ymgeiswyr absennol
Un o'r canlynol:
Accepted, Rejected,
Pending, neu Withdrawn
Gwerthoedd a dderbynnir
yn unol â'r rhestr y
cytunwyd arni ymlaen llaw
‘Approved’ hefyd yn
cael ei dderbyn ar gyfer
achosion a
gymeradwywyd

^(Y|N)$

Derbynnir Y neu N

^(Y|N)$

Derbynnir Y neu N

7
Cymwysterau Cymru 2018

Arweiniad i'r broses casglu data ar gyfer ystyriaeth arbennig

Cysylltiadau
Ar gyfer pob ymholiad sy'n ymwneud â'r broses casglu data, diwygiadau i ddata a
ddarparwyd yn flaenorol, neu i gael arweiniad cyffredinol, cysylltwch â:

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

01633 373 222

E-bost:

DataProject@Qualificationswales.org
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