
 

SL(6)060 - Y Cwricwlwm i Gymru – Y Cod Cynnydd 

Cefndir a Diben 

Datblygwyd Y Cwricwlwm i Gymru - Y Cod Cynnydd (“y Cod”) o dan adran 7 o Ddeddf 
Cwricwlwm ac Asesu (Cymru) 2021 (y Ddeddf). Mae'r Cod yn nodi'r ffyrdd y mae rhaid i 
gwricwlwm wneud darpariaeth ar gyfer pob dysgwr.  Ni fydd addysgu a dysgu yng 
nghwricwlwm ysgol a lleoliad yn gwneud darpariaeth ar gyfer cynnydd priodol oni bai ei fod 
yn cyd-fynd â'r Cod hwn.  At hynny, ni fydd cwricwlwm yn cwmpasu'n llawn y meysydd 
dysgu a phrofiad (y Meysydd) oni bai ei fod yn adlewyrchu cynnydd priodol ac oni bai ei fod 
yn cyd-fynd â'r Cod Cynnydd.    

Mae'r Cod yn nodi'r 5 egwyddor gyffredinol o gynnydd sy'n rhychwantu gofynion y 
Cwricwlwm i Gymru, yn ogystal â'r egwyddorion cynnydd mwy penodol ar gyfer pob un o'r 
Meysydd y mae rhaid i bob ysgol a gynhelir a phob lleoliad a ariennir nas cynhelir seilio eu 
cwricwlwm arnynt. Mae'r egwyddorion cynnydd hyn yn rhan o Fframwaith Cwricwlwm 
Cymru. 

Mae'r Cod hwn yn berthnasol i'r ysgolion a'r lleoliadau a ganlyn:  

• ysgolion a gynhelir a lleoliadau meithrin a gynhelir  

• darparwyr addysg feithrin nas cynhelir  

• yr athro sy'n gyfrifol am uned cyfeirio disgyblion  

• pwyllgor rheoli uned cyfeirio disgyblion   

• person sy'n darparu addysg a dysgu ar gyfer plentyn, ac eithrio mewn ysgol a 
gynhelir, ysgol feithrin a gynhelir neu uned cyfeirio disgyblion (EOTAS) mewn 
awdurdod lleol yng Nghymru. 

Mae'r gofyniad ar ysgolion a lleoliadau i ddefnyddio'r egwyddorion cynnydd a nodir yn y 
Cod hwn yn cyd-fynd â gofynion eraill o ran cynllunio a datblygu eu cwricwlwm o dan 
Fframwaith y Cwricwlwm i Gymru.   

Mae'r Cod hwn yn rhoi effaith gyfreithiol i egwyddorion cynnydd. Nodir yr egwyddorion 
cynnydd hynny ar dudalennau 6 i 16 o'r Cod hwn.  Cyfeirir atynt hefyd yng nghanllawiau 
Fframwaith y Cwricwlwm i Gymru, a gyhoeddir ar-lein ar Hwb.  Efallai y bydd ymarferwyr 
addysg ac eraill a chanddynt fuddiant mewn dylunio a gwireddu'r cwricwlwm yn ei chael yn 
ddefnyddiol adolygu'r egwyddorion hyn yng nghyd-destun y canllawiau ar-lein hynny, yn 
hytrach nag ar wahân fel y nodir o reidrwydd yn y Cod hwn. Bydd canllawiau'r Fframwaith yn 
cael eu diweddaru ar-lein i adlewyrchu gofynion y Cod hwn. Fodd bynnag, mae egwyddorion 
cynnydd yn ofynion gorfodol i'r rhai sy'n cynllunio eu cwricwlwm a'u trefniadau asesu. 

 



 

Gweithdrefn 

Drafft negyddol. Oni bai bod y Senedd yn penderfynu peidio â chymeradwyo'r drafft o fewn 
40 diwrnod (ac eithrio unrhyw ddiwrnodau pan fo’r Senedd: (i) wedi’i diddymu, neu (ii) ar 
doriad am fwy na phedwar diwrnod) i'w osod, bydd y Cod Ymarfer yn dod i rym ym mis Medi 
2022. 

Gwaith craffu o dan Reol Sefydlog 21.7 

Nodwyd y pwyntiau a ganlyn i gyflwyno adroddiad arno o dan Reol Sefydlog 21.7(iv) mewn 
perthynas â’r cod hwn. 

1. Ni fwriedir i'r Cod ddod i rym tan fis Medi 2022. Mae'r Pwyllgor yn nodi o'r Memorandwm 
Esboniadol fod hyn er mwyn caniatáu diweddaru canllawiau yn unol â'r Cod “er mwyn rhoi 
mwy o amser i ysgolion a lleoliadau ddefnyddio'r cyngor hwnnw i lywio eu gwaith o ddylunio a 
chynllunio’r cwricwlwm drwy gydol blwyddyn academaidd 2021/22”. Mae'r Pwyllgor yn nodi 
ymhellach y bydd diweddariadau i ganllawiau yn ddarostyngedig i'r weithdrefn negyddol. 

Ymateb y Llywodraeth 

Nid oes angen ymateb gan Lywodraeth Cymru. 
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