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Mawrth 2012 

 

Annwyl Syr neu Madam,  

 

Mae’r ddeiseb a ganlyn wedi dod i law Pwyllgor Deisebau Cynulliad 

Cenedlaethol Cymru: 

 

‘Rydym yn galw ar Gynulliad Cenedlaethol Cymru i annog Llywodraeth 

Cymru i hyrwyddo gweithgarwch corfforol ac iechyd mewn colegau Addysg 

Bellach.’  

 

Mewn gwybodaeth ategol, mae’r deisebydd yn nodi: 

 

‘Gall Gweithgarwch Corfforol fod yn gyfrwng i wella a chynnal nid yn unig 

priodoleddau corfforol unigolion ond hefyd eu hiechyd a’u lles yn gyffredinol. 

Rwy’n credu bod angen i Golegau Addysg Bellach osod amcanion a thargedau 

clir i gynyddu nifer y myfyrwyr sy’n cymryd rhan mewn gweithgarwch 

corfforol a chwaraeon yn ystod eu hamser hamdden drwy greu rhaglen 

strwythuredig, gynhwysol a difyr sy’n uno ac yn cynnwys y myfyrwyr ac sy’n 

addasu i’w hanghenion. Drwy wella iechyd cyffredinol myfyrwyr, gellir gwella 

nid yn unig perfformiad y coleg, ond perfformiad Cymru gyfan. Mae gennym 

ddyletswydd nid yn unig i hyrwyddo gweithgarwch corfforol, iechyd a lles, 

ond hefyd i gymryd camau pendant i gyfrannu at raglenni a fydd yn 

ysbrydoli ein myfyrwyr i fyw’n iachach ac i gymryd rhan yn amlach mewn 

gweithgarwch corfforol. 

 

Rwy’n credu bod bwlch eang a gwendid amlwg yn y modd y caiff 

gweithgarwch corfforol ac iechyd ei hyrwyddo mewn colegau Addysg Bellach. 

Mae angen strategaeth a chanllawiau clir i golegau eu dilyn. Mae gennym 

ddyletswydd i geisio hyrwyddo gweithgarwch corfforol ac iechyd ymhlith ein 

myfyrwyr er mwyn gwella iechyd cyffredinol ein cenedl.’ 

 

Hoffem glywed safbwyntiau unigolion, grwpiau a chyrff ar destun y ddeiseb 

hon. Caiff y safbwyntiau hyn eu defnyddio fel tystiolaeth gan y Pwyllgor 

Deisebau wrth iddo ystyried y ddeiseb. 



.   

 

Cwestiynau y byddwch efallai’n dymuno’u hystyried wrth ymateb 

 

1. A ydych yn teimlo bod y camau y gelwir amdanynt yn rhesymol ac/neu 

yn ymarferol?  

2. Os felly, yn eich barn chi, beth yw’r ffordd orau o hyrwyddo a/neu 

gynyddu gweithgarwch corfforol mewn sefydliadau addysg? 

3. Beth sy’n rhwystro’r gallu i hyrwyddo cymryd rhan mewn gweithgarwch 

corfforol mewn sefydliadau addysg bellach a/neu gynyddu’r nifer sy’n 

cymryd rhan?  

 

Os hoffech gyflwyno tystiolaeth, byddem yn ddiolchgar pe gallech wneud 

hynny erbyn 24 Ebrill 2012. Mae canllawiau pellach ar gyflwyno tystiolaeth 

wedi eu hatodi.  

 

Byddem yn ddiolchgar pe baech yn rhannu’r cais hwn â phobl eraill sydd â 

diddordeb, neu, pan fydd hynny’n briodol, ag unrhyw rai o’ch cyrff 

cysylltiedig. 

 

Yn gywir,  

 

Abigail Phillips 

Clerc y Pwyllgor Deisebau 


