
Nôl i dop y dudalen

Cysylltu â ni Hygyrchedd Datganiad hawlfraint Cwcis Preifatrwydd Telerau ac amodau

Ry'n ni wedi cadw ffeiliau a elwir yn cwcis ar eich dyfais. Mae'r cwcis hyn:

yn hanfodol i'r safle weithio

Byddem hefyd yn hoffi cadw rhai cwcis i'n helpu ni:

i wella'n gwefan drwy gasglu ac adrodd gwybodaeth ar sut yr ydych yn defnyddio'r safle
i deilwra cyfathrebu

Derbyn cwcis Newid gosodiadau cwcis

Dilynwch y cyngor ar gyfer y coronafeirws (COVID-19)
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Adrodd am unrhyw beth sy'n bod gyda'r dudalen hon

English

Kirsty Williams AC, y Gweinidog Addysg Cyhoeddwyd
gyntaf:
16 Ebrill 2020

Diweddarwyd
ddiwethaf:
16 Ebrill 2020

Rhannu’r dudalen hon:Rwy’n falch o gadarnhau y bydd diwrnod canlyniadau 2020 i fyfyrwyr
Safon UG a Safon Uwch, a myfyrwyr TGAU, yn aros ar eu dyddiadau
gwreiddiol yng Nghymru. Mae hynny’n golygu y bydd Cymru, Gogledd
Iwerddon a Lloegr yn rhannu’r un diwrnodau canlyniadau, sef 13 Awst ar
gyfer Safon UG a Safon Uwch a 20 Awst ar gyfer TGAU.

Fel y dywedais yn fy llythyr at Ysgrifennydd Addysg Lloegr ar 31
Mawrth, yn ystod y cyfnod ansicr sydd ohoni fy mlaenoriaeth oedd
darparu eglurder a sicrhau na fyddai dysgwyr dan anfantais wrth
gyrraedd at leoedd mewn prifysgolion yn sgil gwahanol ddyddiadau
canlyniadau. Rwy’n falch iawn ein bod ni wedi medru sicrhau hyn.

Ein bwriad o’r cychwyn yng Nghymru oedd cadw at y dyddiadau
canlyniadau gwreiddiol, yn unol â chyngor ein rheoleiddiwr arholiadau
annibynnol, Cymwysterau Cymru. Roedd cynigion Lloegr i symud at
ddyddiad llawer cynharach yn cyflwyno risg diangen, ac fe fynegais fy
mhryderon wrth fy swyddogion cyfatebol yn Llywodraeth y DU, ynghyd
â’r sector addysg yma yng Nghymru ac UCAS.

Felly rwy’n croesawu’r cyhoeddiad heddiw yn Lloegr. Mae Gweinidogion
Addysg bob llywodraeth yn y DU wedi cydweithio’n dda gyda’i gilydd yn
ystod y cyfnod heriol sydd ohoni, ac rwy’n flin nad oedd modd i ni wneud
cyhoeddiad ar y cyd y tro hwn. Mae arholiadau TGAU a Safon Uwch yn
perthyn i dair gwlad yn y DU. Byddai cyhoeddiad ar y cyd wedi helpu i
ddarparu’r sicrwydd a’r tawelwch meddwl sydd dirfawr ei angen ar ein
dysgwyr, eu rhieni ac ymarferwyr yn ystod y cyfnod anodd hwn.

Gan fod dyddiad y canlyniadau bellach wedi’i gadarnhau, rwy’n
gobeithio nawr y bydd modd i’n dysgwyr wneud cynlluniau at y dyfodol
gydag ychydig mwy o hyder, er fy mod yn cydnabod bod cryn dipyn o
ansicrwydd o hyd.
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