
Cynigion a Gwelliannau i’w Trafod ar 3 Rhagfyr 2002

Cynigion a gyflwynwyd ar 25 Tachwedd 2002

NDM1234 Carwyn Jones (Pen-y-Bont ar Ogwr)

Cynnig bod y Cynulliad Cenedlaethol, yn unol â Rheol Sefydlog 15.4 yn ethol Tom 
Middlehurst (Llafur) yn gadeirydd ei Bwyllgor Materion Ewropeaidd ac Allanol.

NDM1233 Carwyn Jones (Pen-y-Bont ar Ogwr)

Cynnig bod y Cynulliad Cenedlaethol, yn unol â Rheol Sefydlog 14.3 yn ethol Ann Jones 
(Llafur) yn gadeirydd ei Bwyllgor Cyfle Cyfartal.

Cynigion a gyflwynwyd ar 26 Tachwedd 2002

NDM1235 Carwyn Jones (Pen-y-bont ar Ogwr)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

1. Yn croesawu’r gwaith sydd wedi’i wneud hyd yn hyn gan Lywodraeth Cynulliad Cymru i 
annog mwy o bobl, yn enwedig menywod a merched, i gymryd rhan mewn chwaraeon a 
gweithgarwch corfforol.

2. Yn cadarnhau targedau’r Cyngor Chwaraeon ar gyfer sicrhau bod mwy o fenywod a 
merched yn cymryd rhan mewn chwaraeon;

3. Yn credu bod gan y wasg a’r cyfryngau gyfraniad sylweddol i’w wneud wrth annog y 
cyhoedd i gydnabod mor bwysig ydyw i fenywod gymryd rhan mewn chwaraeon;

4. Yn cydnabod pwysigrwydd chwaraeon a gweithgarwch corfforol wrth hybu ffyrdd iachach 
o fyw ac yn cytuno y dylai’r holl bolisïau a’r mentrau sy’n gysylltiedig â chwaraeon yn awr ac 
yn y dyfodol roi sylw i’r effaith ar gyfranogiad gan fenywod.

NDM1236 Carwyn Jones (Pen-y-bont ar Ogwr)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru’n nodi’r gwaith sy’n cael ei wneud ar hyn o bryd i 
fynd i’r afael ag ymddieithrio gan ddisgyblion yn ysgolion Cymru.

Gwelliannau a Gyflwynwyd ar 27 Tachwedd 2002



Cynnig bod y Cynulliad yn penderfynu mabwysiadu'r gwelliannau canlynol i'r cynnig uchod;

NDM1235

1. Jonathan Morgan (Canol De Cymru)

Ychwanegu pwynt newydd:

Yn cydnabod bod angen buddsoddi'n sylweddol yn Athrofa Chwaraeon Cymru, sy'n hen 
erbyn hyn, fel canolfan ragoriaeth sy'n hollbwysig i lwyddiant Cymru ar lefel ryngwladol

2. Jonathan Morgan (Canol De Cymru)

Ychwanegu pwynt newydd:

Yn cydnabod ei bod yn bwysig i'r holl ddisgyblion sy'n mynychu ysgolion cynradd ac 
uwchradd yng Nghymru gael dwy awr yr wythnos o addysg gorfforol.

Gwelliannau a Gyflwynwyd ar 28 Tachwedd 2002

Cynnig bod y Cynulliad yn penderfynu mabwysiadu’r gwelliannau canlynol i gynigion: 

NDM1236

1. Jonathan Morgan (Canol De Cymru)

Ychwanegu ar ddiwedd y cynnig;

‘ond gan resynu at y diffyg cynnydd o ran mynd i’r afael â mater disgyblaeth ymysg 
disgyblion a’r niwed y mae targedau eithrio disgyblion yn ei achosi.’

2. Jocelyn Davies (Dwyrain De Cymru)

Ychwanegu pwynt newydd 

Bod y Cynulliad Cenedlaethol:
i) yn nodi mai un o’r ffactorau sydd wrth wraidd ymddieirthrio yw’r cwricwlwm gor-
haearnaidd ac anhyblyg; ac 
ii) yn galw ar Lywodraeth Cynulliad Cymru i edrych ar yr agweddau hynny ar y cwricwlwm 
cyfan, 3-19 oed, a allai arwain at ymddieithrio. 

3. Jocelyn Davies (Dwyrain De Cymru)



Ychwanegu pwynt newydd

Bod y Cynulliad Cenedlaethol:
i) yn nodi ymhellach bod rhoi gormod o bwyslais ar ganlyniadau arholiad fel yr unig gyfrwng 
i fesur llwyddiant addysgol wedi cadw ysgolion rhag rhoi blaenoriaeth i waith gyda’r rheini 
sydd mewn perygl o ymddieithrio; ac
ii) yn galw ar Lywodraeth y Cynulliad i wneud mwy o waith ar fesurau eraill i werthuso 
llwyddiant sy’n seiliedig ar brofiad addysgol cyfan y plant a’r bobl ifanc, fel ffordd i fynd i’r 
afael ag ymddieithrio.

NDM1235

1. Jocelyn Davies (Dwyrain De Cymru);

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

Yn cydnabod bod darparu addysg gorfforol o safon uchel i ferched mewn ysgolion yn 
hanfodol i sicrhau eu bod yn cymryd rhan mewn chwaraeon yn ddiweddarach yn eu 
bywydau ac yn sylweddoli bod angen buddsoddi pellach yng nghyfleusterau AG yr ysgolion 
er mwyn gwireddu gweledigaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru i adfywio chwaraeon ar bob 
lefel yng nghwricwlwm ysgolion Cymru. 

2. Jocelyn Davies (Dwyrain De Cymru);

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

Yn galw ar Lywodraeth Cynulliad Cymru i gefnogi datblygiad canolfannau aml-gamp 
rhanbarthol trwy hyrwyddo'r modd mwyaf effeithiol o ddefnyddio adnoddau cyhoeddus, 
cymunedol a phreifat.
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