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Rhagarweiniad   
Mae 2018/19 wedi bod yn flwyddyn brysur i Dîm Heini Merthyr Tudful, gydag amrywiaeth o 
ymyriadau a phrosiectau ar draws y Fwrdeistref yn cefnogi trigolion Merthyr i fod yn egnïol.

Mae gwaith Heini Merthyr Tudful i’w weld mewn ysgolion, clybiau hamdden a chlybiau cymunedol 
ac mae’r adroddiadau effaith dilynol yn arddangos yr hyn a wneir ar draws y sefydliadau hynny.

Mae’r Tîm yn credu bod chwaraeon ac ymarfer corff yn cyfrannu’n enfawr at lesiant pobl ac 
mae’r adroddiadau isod yn dangos enghreifftiau o hyn gan gynnwys pethau fel datblygu hyder a 
mynd i’r afael ag unigedd yn ogystal â’r manteision amlwg sydd i’w cael o ran iechyd.

Mae’r adroddiadau isod hefyd yn dangos sut mae gwaith y Tîm yn dilyn yr egwyddorion datblygu 
cynaliadwy a nodwyd yn Neddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (2015).

Mae ymyriadau fel datblygu’r Fforymau ar gyfer Neidio, Reidio a Mwy a Chwaraeon Anabledd 
Merthyr yn gamau gweithredu hirdymor i sicrhau bod cyfleoedd ar gyfer gweithgareddau corfforol 
yn cael eu cyflawni’n gynaliadwy yn y dyfodol. Yn yr un modd, mae’r gefnogaeth i sefydliadau 
drwy’r Gist Gymunedol o gymorth i ddatblygu darpariaethau newydd ac i gynllunio ar gyfer y 
dyfodol.

Nod y prosiectau i hybu gweithgareddau ôl-enedigol yw atal rhieni newydd a’u plant ifanc rhag 
mynd yn anactif trwy eu cynnwys mewn gweithgareddau corfforol priodol, tra bod y Prosiect 
NEET yn ceisio defnyddio gweithgarwch corfforol i atal disgyblion rhag rhoi’r gorau i addysg a 
hyfforddiant.

Ar hyn o bryd, mae gwaith Tîm Heini Merthyr yn cefnogi amcanion llesiant yr Awdurdod Lleol, gan 
integreiddio gwaith y Tîm â gwaith ehangach y Cyngor a chyda phartneriaid mewnol ac allanol. 
Mae’r Rhaglen Arweinwyr Ifanc yn cefnogi’r amcanion addysgol ehangach sy’n ymwneud ag 
arweinyddiaeth tra bod y Rhaglen Mannau Awyr Agored yn rhannu deilliannau â’r Adrannau sy’n 
delio â Pharciau, Hawliau Tramwy a Bioamrywiaeth.

Mae pob ymyriad o fewn y cynllun, ac yn enwedig y rhai a grybwyllir isod, yn golygu bod angen 
cydweithredu’n effeithiol. Roedd y digwyddiad Parcio a Chwarae hynod lwyddiannus yn gofyn am 
gydweithrediad rhwng dim llai na 15 o bartneriaid ac roedd prosiectau fel y Gynghrair Bêl-droed a 
Chriced Bwrdd yn dibynnu ar berthynas effeithiol ag ysgolion. Roedd y darpariaethau cymunedol 
newydd a ddatblygwyd dros y flwyddyn hefyd o ganlyniad i gydweithio â phartneriaid newydd fel 
Dawns Afon. 

Yn olaf, mae prosiectau fel MMerched, Chwaraeon Anabledd Merthyr a Neidio, Reidio a Mwy 
yn sicrhau bod y rhai sydd wrth wraidd y cymunedau a’r grwpiau yr ydym yn ceisio eu cynnwys, 
yn ymwneud â’r broses o gynllunio, datblygu a darparu’r ymyriadau ar gyfer gweithgareddau 
corfforol.
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Y Ddarpariaeth Ôl-enedigol   
Crynodeb o’r Prosiect 

Pwrpas y prosiect hwn oedd codi ymwybyddiaeth o’r cyfleoedd sydd ar gael i rieni 
newydd a phlant ifanc i fod yn egnïol ar draws Merthyr Tudful, gan annog iddynt gymryd 
rhan mewn gweithgarwch corfforol o’r cyfnod cynharaf.

Proses

Aeth y Tîm ati i ganfod a chwrdd â phob darparwr lleol yn yr ardal a wasanaethai’r 
grŵp targed. At hynny, fe grëwyd Llyfryn Gwybodaeth i’w rannu â theuluoedd ynghyd â 
fideos hyrwyddol a lwyddodd i ddod â’r mater yn fyw iddynt. Yna, cafodd y fideos hyn eu 
rhannu trwy feddygfeydd teulu, partneriaid a chyfryngau cymdeithasol.

Deilliannau 

Cryfhaodd y Prosiect y berthynas rhwng Heini Merthyr a gweithwyr iechyd proffesiynol 
Cwm Taf sy’n gweithio gyda rhieni newydd. Maen nhw bellach yn gweithio mewn 
partneriaeth i hyrwyddo manteision chwaraeon ac ymarfer corff i oedolion a phlant 
ifanc.
Roedd y prosiect hefyd yn cefnogi’r berthynas waith barhaus rhwng Heini Merthyr a 
darparwyr lleol, gyda’r Tîm Datblygu Chwaraeon yn cefnogi hyrwyddiad a datblygiad y 
gweithgareddau ac, yn eu tro, cafodd y darparwyr ddealltwriaeth well o’r ffordd y maen 
nhw’n cyfrannu at amcanion lleol a chenedlaethol.

Yn bwysicaf oll, mae’r ymgyrch hyrwyddo wedi gweld cyfranogwyr newydd yn mynychu’r 
darpariaethau lleol am y tro cyntaf, trwy gael eu cyfeirio atynt gan ymwelwyr iechyd a 
thrwy’r ymgyrch fideo. Un enghraifft wych yw Clwb Gymnasteg Santes Tudful, a welodd 
14 o aelodau newydd yn mynychu’i ddosbarth cyn-ysgol yn ystod yr wythnos ar ôl 
lansio’r fideo.
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Mesurau 

Targed 2018 – 19 Yr Hyn a Wireddwyd
Hyrwyddo a datblygu 6 chyfle Hyrwyddwyd a datblygwyd 7 gyfle

Un ymgyrch hyrwyddo Un ymgyrch hyrwyddo ar waith
30 o rieni newydd yn weithgar ar draws y 
ddarpariaeth

40 o rieni’n mynychu yn rheolaidd ar hyn 
o bryd

Gwybodaeth ychwanegol
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Fforwm Chwaraeon Anabledd Merthyr
 

Crynodeb o’r Prosiect
Nod y Prosiect oedd lansio Grŵp Cymunedol 3ydd Sector pwrpasol i weithio ochr yn ochr 
â Heini Merthyr er mwyn cynrychioli pobl anabl a chefnogi’r dasg o ddatblygu chwaraeon 
cynhwysol a gweithgareddau corfforol ar draws y Fwrdeistref.

Proses
Daeth cyn-gyfranogwyr a gwirfoddolwyr at ei gilydd fel rhan o broses ymgynghori ar gyfer 
insport Aur gan greu’r Fforwm yn sgil hynny. Ffurfiwyd cyfansoddiad, cefnogwyd ceisiadau 
am arian, a chrëwyd cynllun datblygu oedd yn gysylltiedig â Chynllun Chwaraeon ac Ymarfer 
Corff yr ALl.

Deilliannau
Mae’r Tîm wedi cefnogi 15 o ddigwyddiadau gwahanol ar draws Merthyr a Chwm Taf ac 
wedi lansio / cefnogi 5 prosiect newydd hyd yma.  Mae hyn yn cynnwys “Olwynion Actif” 
(Active Wheels), prosiect seiclo cymdeithasol newydd i oedolion anabl, a phêl-droed 5 bob 
ochr i oedolion. 

Fe ymddangosodd yr uchod mewn astudiaeth achos fel rhan o Wythnos Genedlaethol y 
Gwirfoddolwyr ac mae 7 o’r aelodau wedi ymgymryd â Rhaglen Cyflogadwyedd gydag 
Ymddiriedolaeth Gymunedol Clwb Pêl-droed Abertawe, gan ennill cymwysterau mewn 
Egwyddorion Coetsio, Cymorth Cyntaf, Hyfforddiant ar Gynhwysiant Anabledd, ac Iechyd a 
Maeth. O ganlyniad i hyn, mae’r aelodau bellach yn ymgymryd â chynlluniau lleoli, yn ymgeisio 
am gyrsiau ac yn mynd i’r afael â rolau na fyddent wedi’u hystyried o’r blaen, gan gynnwys 
rhywfaint o waith cyflogedig. 

Mae’r grŵp hefyd wedi cymryd rheolaeth dros ffrydiau’r cyfryngau cymdeithasol i hyrwyddo 
cyfleoedd ac maen nhw’n blogio am eu profiadau ac yn creu eu fideos eu hunain.

Cynhaliwyd y Mesur Llesiant gyda’r grŵp ac roedd pob maes yn dangos gwelliant ar draws y 
flwyddyn. Y prif faes lle gwelwyd gwelliant oedd mewn cynnal perthnasoedd da. Daeth hyn 
yn amlwg wrth i’r Fforwm ddatblygu, gydag aelodau a oedd gynt yn sôn am eu hynysiad 
cymdeithasol, bellach yn ffurfio grwpiau cyfeillgarwch ac yn cyfarfod y tu allan i sesiynau 
chwaraeon ac yn magu hyder.



7

Crynodeb o’r Prosiect  

Targed 2018 – 19 Yr hyn a Wireddwyd
Fforwm newydd yn ei le gydag o leiaf 10 
aelod

Fforwm yn ei le gyda 15 aelod 

Un cyfle newydd o ganlyniad 
uniongyrchol i ymgynghoriad y Fforwm

5 sesiwn newydd o ganlyniad i’r Fforwm

Gwybodaeth ychwanegol
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Cynghrair Pêl-droed  

Crynodeb o’r Project

Pwrpas y prosiect hwn oedd rhoi cyfle i blant gymryd rhan mewn cyfleoedd chwaraeon 
cystadleuol. Mae Cabinet CBSMT wedi addo cefnogi chwaraeon cystadleuol mewn ysgolion a 
lluniwyd rhaglen i’w helpu i gyflawni hyn.

 Proses

Yn gysylltiedig â Chwpan y Byd FIFA, lansiwyd Gŵyl Haf i hyrwyddo’r gynghrair newydd. Cafwyd 
ymateb cadarnhaol gydag 16 o ysgolion wedi arwyddo ar ei chyfer. Yn dilyn yr Ŵyl, anfonwyd 
gwahoddiadau i’r ysgolion ar gyfer y Gynghrair Ysgolion Cynradd newydd a phenderfynodd 
20 o’r 22 ysgol gymryd rhan. Oherwydd y galw mawr, rhannwyd y gynghrair yn ddwy, gyda 
thimau’n mynychu bob mis o fis Medi hyd at fis Ebrill.

Deilliannau

Roedd hon yn ddarpariaeth newydd nad oedd ar gael o’r blaen ac yn caniatáu i dros 250 o 
ddisgyblion gynrychioli’u hysgolion yn y gystadleuaeth ar sail reolaidd.

Defnyddiwyd y “diwrnodau cynghrair” i ymgynghori ynghylch Cyfranogiad y Gymuned mewn Pêl-
droed. Trwy gynnal arolwg o’r cyfranogwyr, darganfuwyd nad yw 53% o’r plant sy’n mynychu 
yn chwarae i glwb y tu allan i’r ysgol. Mae’r wybodaeth hon wedi llywio Cynllun Datblygu’r Clwb 
ar gyfer y flwyddyn i ddyfod, gyda’r Tîm yn gweithio i chwalu’r rhwystrau sy’n atal y disgyblion 
hynny rhag cymryd rhan.

I ddathlu’r Gynghrair, mae Twrnamaint Haf wedi’i gynllunio. Hyd yn hyn, mae 36 tîm o 20 ysgol 
wahanol wedi’u bwcio i fynychu’r digwyddiad gan olygu y bydd dros 350 o blant yn cymryd 
rhan dros ddau ddiwrnod, a chaiff clybiau lleol eu gwahodd i gymryd rhan er mwyn hyrwyddo’u 
cyfleoedd.

Mae’r Prosiect wedi helpu’r Tîm i ddatblygu’r berthynas ag ysgolion cynradd ac yn sgil hynny, 
maen nhw’n dechrau rhoi mwy o werth ar ddarpariaethau Heini Merthyr a mynychu cyfleoedd 
eraill.

 



Mesurau  

Targed 2018 – 19 Actual
Recriwtio 8 ysgol Recriwtiwyd 20 o ysgolion  
80 o blant yn mynychu 276 o blant yn mynychu

Gwybodaeth Ychwanegol
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Arweinwyr Ifanc   

Crynodeb o’r Prosiect

Diben y prosiect hwn oedd cynyddu cyfleoedd ar gyfer gweithgareddau corfforol amser cinio 
mewn ysgolion cynradd ac ymgysylltu â phlant anactif trwy ddatblygu Rhaglen Arweinwyr 
Ifanc.

Proses
Mae chwe arweinydd yn cael eu recriwtio o Flwyddyn 6 ym mhob ysgol ac yn cael hyfforddiant 
cychwynnol gan Heini Merthyr ac yna’n cael eu mentora trwy gydol y flwyddyn. Mae arweinwyr 
yn symud ymlaen drwy’r camau i gyrraedd lefel platinwm, sef pan fyddant wedi cyflwyno dros 
25 o sesiynau.

Mae arweinwyr yn cynnal dwy sesiwn amser cinio bob wythnos yn eu hysgolion, gan ddod ag 
offer chwaraeon i’r iard a chynorthwyo disgyblion i’w defnyddio.

Yn y flwyddyn academaidd 2018/19, cadwyd pob un o’r 12 ysgol o’r flwyddyn flaenorol a 
chafodd 3 ysgol ychwanegol eu recriwtio, gan gymryd y cyfanswm i 15 o ysgolion a thros 130 
o blant.

Deilliannau

Mae’r Rhaglen Arweinwyr Ifanc yn cefnogi 30 o ddarpariaethau allgyrsiol yr wythnos sy’n 
ymwneud â gweithgareddau corfforol mewn ysgolion cynradd ar draws Merthyr Tudful.
Yn dilyn recriwtio Arweinydd Ifanc ag anabledd corfforol, mae’r hyfforddiant wedi’i addasu i 
sicrhau ei fod yn gwbl gynhwysol. Mae’r ysgol wedi adrodd bod y plentyn yn ymgysylltu’n fwy 
â phlant eraill ar yr iard o ganlyniad i’r rhaglen.

Mae’r gwaith partneriaeth rhwng Heini Merthyr a’r Urdd wedi datblygu trwy’r Rhaglen 
Arweinwyr Ifanc ac mae’n cynnwys sesiynau Cymraeg ar yr Iard sy’n cael eu cefnogi gan yr 
Urdd yn yr Ysgolion Cymraeg.

Cynhaliwyd y Mesur Llesiant gyda’r Arweinwyr Ifanc ac roedd gwelliant i’w weld ar draws y 3 
maes.

Mae gan y Rhaglen Arweinwyr Ifanc bresenoldeb cynyddol ar y cyfryngau cymdeithasol gyda’r 
ysgolion yn postio’n rheolaidd am eu gweithgareddau a’u cynnydd.
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Mesurau  

Targed 2018 – 19 Actual
Recriwtio a Lleoli 72 o Arweinwyr Ifanc Recriwtiwyd a Lleolwyd 136 o Arweinwyr 

Ifanc
12 o Ysgolion yn Cymryd Rhan yn y 
Rhaglen

Cymerodd 15 o Ysgolion Ran yn y 
Rhaglen

Arweinwyr Ifanc i wella Sgôr Llesiant 
Goddrychol y Grŵp

Ar y Dechrau - 3.66
Ar ôl - 3.77

Gwybodaeth Ychwanegol 
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Prosiect NEET     

Crynodeb o’r Prosiect

Cynhaliwyd y prosiect hwn mewn partneriaeth â’r Tîm Ysbrydoli i Gyflawni, ac roedd yn 
cynnal sesiwn o weithgareddau corfforol fel rhan o raglen wythnosol i grŵp o ddisgyblion 
yn eu harddegau sydd mewn perygl o ddod yn NEET (Ddim mewn Addysg, Cyflogaeth na 
Hyfforddiant).

Proses

Cysylltodd Tîm Ysbrydoli i Gyflawni’r Cyngor â Heini Merthyr er mwyn cefnogi’i brosiect ar 
iechyd a llesiant. Mae Ysbrydoli i Gyflawni’n gweithio gyda phobl ifanc 11-16 oed sydd mewn 
perygl o ddod yn NEET (Ddim mewn Addysg, Cyflogaeth na Hyfforddiant).

Gweithiodd y rhaglen gyda deg disgybl Bl11 o Ysgolion Uwchradd Afon Taf, Cyfarthfa a 
Phenydre, gan fynd â nhw allan o’r ysgol unwaith yr wythnos a’u cefnogi i ennill cymhwyster 
mewn addysg bersonol a chymdeithasol.

Cafodd “The Fitness Locker” (darparwr lleol) ei gomisiynu gan Heini Merthyr i helpu gydag 
iechyd a llesiant y disgyblion. Mynychodd y grŵp Gampfa’r “Fitness Locker” am un prynhawn 
yr wythnos, gan ddilyn rhaglen 10 wythnos o hyd.

Deilliannau

Mae’r prosiect hwn wedi creu partneriaeth newydd gyda’r Tîm Ysbrydoli i Gyflawni, gan 
ddatblygu cysylltiadau â dau dîm nad oeddent yn ymwybodol o’i gilydd o’r blaen.

Er bod rhai aelodau wedi gorfod dychwelyd i’w hysgolion, fe lwyddodd 50% o’r dysgwyr i 
gwblhau’r rhaglen.

Defnyddiwyd y Mesur Llesiant gyda’r grŵp a gwelwyd gwelliant ar draws pob maes, gyda 
chynnydd o 11% yn eu sgôr llesiant cyffredinol dros y 10 wythnos.

Cofnododd Ysbrydoli i Gyflawni newid cadarnhaol yn agweddau’r disgyblion tuag at y sesiynau 
a’r gwaith academaidd arall a wnaethant fel rhan o’r rhaglen.
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Mesurau  

Targed 2018 – 19 Yr Hyn a Wireddwyd
10 cyfranogwr 5 aelod yn cwblhau’r rhaglen
1 partner yn gyfrifol am gyflwyno’r 
rhaglen 

1 partner yn gyfrifol am gyflwyno’r 
rhaglen 

Y cyfranogwyr i wella Sgôr Llesiant y Grŵp Llesiant yn cynyddu 11%

Additional Information 
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Parcio a Chwarae      

Crynodeb o’r Prosiect

Gweithiodd Heini Merthyr mewn Partneriaeth â’r Ganolfan Hamdden i gynnal digwyddiad 
Parcio a Chwarae cyntaf Merthyr ym Mharc Cyfarthfa yn ystod haf 2018. Roedd hyn yn rhan 
o ddathliadau’r Diwrnod Chwarae Cenedlaethol a gynhaliwyd ledled y wlad. Defnyddiwyd y 
digwyddiad hefyd i ymgynghori â theuluoedd ar gynnwys gwefan newydd Heini Merthyr a 
fydd yn cael ei lansio eleni.

Proses

Llwyddodd Heini Merthyr i gael dros 15 o bartneriaid cymunedol gan gynnwys clybiau, 
grwpiau trydydd sector a hyfforddwyr NGB i redeg Pentref Chwaraeon ar Faes y Pandy fel 
rhan o’r digwyddiad Parcio a Chwarae.

Cyflwynwyd yr holl weithgareddau gan bartneriaid a chafodd y teuluoedd a’r cyfranogwyr 
gyfle i roi cynnig ar amrywiaeth o weithgareddau, a darganfod lle gallant gymryd rhan yn eu 
hardaloedd lleol.

Bu Staff Hamdden Merthyr yn cefnogi’r broses ymgynghori, gan gynnal arolwg o’r teuluoedd 
fel rhan o’r digwyddiad. Bu Staff Hamdden Merthyr hefyd yn cynnal gweithgareddau celf a 
chrefft yn yr Amgueddfa fel rhan o’r diwrnod.

Deilliannau

Ymwelodd tua 1500 o bobl â’r Parc ar y diwrnod gan gymryd rhan yn y gweithgareddau. Roedd 
hyn yn fodd i hyrwyddo Parc Cyfarthfa fel cyrchfan yn ogystal â’r ystod o grwpiau chwaraeon 
a oedd yn arwain y gweithgareddau. At hynny, cafwyd gwelliant o ran ymwybyddiaeth Tîm 
Heini Merthyr a chynnydd sylweddol i’r sylw a roddwyd iddynt yn y cyfryngau cymdeithasol 
yn sgil y diwrnod.

Ymgynghorwyd â 115 o deuluoedd ar gynnwys gwefan newydd Heini Merthyr. Helpodd y 
wybodaeth hon i ffurfio’r strwythur ar gyfer y safle a chaiff ei lansio ar yr un diwrnod â’r 
digwyddiad eleni.

Yn sgil y digwyddiad, mynychodd o leiaf 15 aelod glybiau newydd yn ystod yr wythnos ddilynol 
a nododd pob clwb ei fod wedi cael effaith gadarnhaol arnynt, gyda chlybiau yn cysylltu â’r 
Tîm i ofyn am gael cymryd rhan eto eleni.
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Mesurau  

Targed 2018 – 19 Yr Hyn a Wireddwyd
20 o deuluoedd yn cymryd rhan 
weithredol yn y digwyddiad 

Oddeutu 1500 yn bresennol yn y 
digwyddiad

Ymgynghori â 20 o deuluoedd ynghylch 
y dull ymgysylltu

Cwblhawyd 115 o arolygon ar y diwrnod

Gwybodaeth ychwanegol 
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MMerched         

Crynodeb o’r Prosiect

Mae MMerched yn un o fentrau Heini Merthyr ac yn ceisio ymgysylltu menywod oed ysgol â 
gweithgarwch corfforol. Dechreuodd y rhaglen yn yr ysgolion ond bellach, mae wedi symud 
i’r gymuned. Ar hyn o bryd, mae Clwb Bechgyn a Merched Treharris yn gartref i’r Rhaglen 
MMerched ac, o dan arweiniad Kate McGovern (hyfforddwr MMerched), mae wedi cymryd 
drosodd y rhaglen ac erbyn hyn fe gynhelir diwrnodau ymgysylltu â theuluoedd, sesiynau 
gwyliau a gweithgareddau eraill yno.

Proses

Yn wreiddiol, comisiynwyd Kate McGovern i redeg y rhaglen hon gan Heini Merthyr. Ers 
hynny, Clwb Bechgyn a Merched Treharris a Kate sydd wedi rhedeg sesiynau a phrosiectau 
MMerched, gyda chefnogaeth yn hytrach nag arweiniad Tîm Heini Merthyr. Mae Kate a’r Clwb 
yn ymgysylltu’n weithredol â’r gymuned, yn cynnal ymyriadau targededig ac yn cyfrannu’n 
fawr at lwyddiant y rhaglen.

Deilliannau

Un o lwyddiannau allweddol y rhaglen fu Kate a’r Clwb Bechgyn a Merched yn “perchnogi’r” 
cynllun. I ddechrau, menter Heini Merthyr ydoedd, ond bellach mae MMerched yn un o 
raglenni allweddol y Clwb ac yn cael ei arwain yn bennaf gan y gymuned leol gyda llai o 
fewnbwn gan y Tîm.

Er nad yw’r Rhaglen MMerched wedi cyrraedd y nifer o leoliadau cymunedol a dargedwyd yn 
wreiddiol, mae llwyddiant y Cynllun yn Nhreharris wedi arwain at Heini Merthyr yn gweithio 
gyda darparwr lleol ar gynllun i ledaenu’r Rhaglen MMerched ar draws y Fwrdeistref. Byddai 
hyn yn golygu bod y gymuned yn perchnogi’r cynllun, gan sicrhau ei fod yn addas at y diben 
ac yn gynaliadwy.

Yn 2018, cafodd y Rhaglen MMerched yng Nghlwb Bechgyn a Merched Treharris ei rhoi ar 
y rhestr fer ar gyfer y Wobr “Hyrwyddo Iechyd, Lles a Ffordd o Fyw Egnïol” yn y Gwobrau 
Rhagoriaeth Gwaith Ieuenctid.
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Mesurau  

Targed 2018 – 19 Yr Hyn a Wireddwyd
8 glwb cymunedol (cadw 5, creu 3 chyfle 
ychwanegol)   

1 clwb yn rhedeg ar hyn o bryd 

80 o ferched gwahanol wedi’u cofrestru 
ar y rhaglen

35 o ferched yn cymryd rhan weithgar yn 
y rhaglen 

3 arweinydd/partner newydd yn cefnogi’r 
ddarpariaeth MMerched yn y gymuned

3 phartner/arweinydd yn cefnogi’r ddar-
pariaeth yn y gymuned

Gwybodaeth ychwanegol 
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Mannau yn yr Awyr Agored       

Crynodeb o’r Prosiect

Gan weithio mewn partneriaeth ag Adran Adfywio ac Adran Parciau CBSMT, Croeso Merthyr ac 
Ymddiriedolaeth Hamdden Merthyr, datblygwyd amrywiaeth o weithgareddau awyr agored, 
llwybrau i deuluoedd a llwybrau cerdded mesuredig er mwyn annog pobl i fynd allan a bod yn 
egnïol.

Proses

Gan weithio gyda phartneriaid, nodwyd llwybrau cerdded syml a gwastad a gosodwyd clogfeini 
sy’n nodi pellteroedd y llwybrau ar gyfer y cyhoedd. Ochr yn ochr â hyn, lluniwyd llwybrau i 
deuluoedd gydag adnoddau cysylltiedig ym Mharc Cyfarthfa a Pharc Taf Bargoed er mwyn 
annog teuluoedd i fforio. Mae Geogelcio hefyd wedi’i ddatblygu a’i hyrwyddo ym Mharc 
Cyfarthfa er mwyn annog teuluoedd i fforio a defnyddio’r amgylchedd yn fwy rheolaidd.

Deilliannau

Datblygwyd partneriaethau newydd ac anhraddodiadol drwy’r Prosiect Mannau Awyr Agored. 
Er bod partneriaethau â’r Adrannau Parciau a Hamdden wedi bod ar waith ers peth amser, 
mae cysylltiadau newydd ag Adrannau fel Bioamrywiaeth wedi’u meithrin ac maen nhw’n 
cefnogi’r modd y mae gweithgareddau corfforol yn hyrwyddo agendâu ehangach yn fwy 
effeithiol.

Mae’r cyfleoedd a gynigir gan fannau awyr agored yn rhan o ymgyrch ehangach Croeso 
Merthyr sy’n cynnwys Rhedeg yn y Parc a Llwybrau Anifeiliaid i’r Teulu. Mae hyn yn dangos y 
modd y gall chwaraeon a gweithgareddau corfforol gefnogi, nid yn unig y trigolion, ond pobl o 
du allan y Fwrdeistref i fod yn egnïol, a thrwy hynny denu pobl newydd i’r ardal.

Datblygwyd prosiect newydd mewn ysgolion sy’n adeiladu ar lwyddiant Geogelcio yn y 
Gymuned, gyda phrosiect i ysgolion yn cael ei dreialu mewn dwy ysgol gynradd ar sail y sesiwn 
blasu a gynhaliwyd yn y Gynhadledd Llesiant i Fyfyrwyr.
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Mesurau  

Targed 2018 – 19 Yr Hyn a Wireddwyd
Datblygu tri llwybr cerdded a rhedeg 
mesuredig newydd gan gynnwys un 
llwybr i’r teulu, a gefnogir yn ariannol 
gan y Tîm Adfywio

6 llwybr newydd yn eu lle. Dau gyfle ar 
hyd Llwybr Taf. Mae tri chyfle ym Mharc 
Taf Bargoed. Yn ogystal â hynny, mae 
yna un cyfle ym Mharc Cyfarthfa 

Un Prosiect Geogelcio ar waith Un ddarpariaeth newydd gyda 90+ o 
logiau wedi’u cofnodi

Un gweithgaredd cymunedol newydd 
mewn partneriaeth â Chadw Cymru’n 
Daclus 

Darpariaeth ar gyfer plogio wedi’i chynn-
wys yn y Rhaglen Neidio, Reidio a Mwy

Un gweithgaredd newydd wedi’i 
ddatblygu i deuluoedd

2 weithgaredd newydd wedi’u datblygu 
sef Llwybr Anifeiliaid i Deuluoedd a Geo-
gelcio

1 ymgyrch i hyrwyddo’r cyfleoedd 
presennol a newydd

1 ymgyrch  newydd sef  “Allan ac o 
amgylch” yn cefnogi prosiect ehangach 
Croeso Merthyr

Gwybodaeth ychwanegol 
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Neidio, Reidio a Mwy 
(Rhan o’r Rhaglen Mannau Awyr Agored)       

Crynodeb o’r Prosiect

Mae Heini Merthyr a Hawliau Tramwy Cyhoeddus CBSMT wedi cydweithio i greu’r 
Rhaglen Neidio, Reidio a Mwy ym Merthyr, sef rhwydwaith cydweithredol o ddarparwyr 
Cerdded, Rhedeg a Seiclo ar draws y Fwrdeistref. Mae’r Fforwm yn cydweithio i ddatblygu 
canlyniadau ar y cyd, rhannu adnoddau a chefnogi trigolion Merthyr i fod yn egnïol. 
Mae’r Fforwm yn cyflwyno Gŵyl Flynyddol i hyrwyddo cyfleoedd.

Proses

Fel ffordd o hyrwyddo’r llwybrau a’r grwpiau, aeth Heini Merthyr a Hawliau Tramwy 
Cyhoeddus ati i gynnal Gŵyl Gweithgareddau fach yn 2017. Yn sgil hynny, penderfynwyd 
creu rhwydwaith o ddarparwyr lleol ar gyfer ymgynghori, cefnogi ac adeiladu darpariaeth 
leol. Yn y lle cyntaf, roedd dod ag amrywiaeth o bersonoliaethau at ei gilydd yn golygu 
bod y grŵp yn symud ymlaen yn araf, ond trwy weithio’n unigol gyda phob darparwr, 
bu modd inni ddod â nhw at ei gilydd, ac yn 2018 lansiwyd Fforwm Neidio, Reidio a 
Mwy Merthyr Tudful yn ffurfiol. Gan weithio gyda’r grŵp, sy’n cynnwys dim llai na 12 o 
ddarparwyr lleol, cynhaliwyd yr ail Ŵyl Flynyddol ar gyfer Neidio, Reidio a Mwy. Fel rhan 
o’r digwyddiad hwnnw, cynhaliwyd 42 o weithgareddau dros 9 diwrnod, o gymharu â’r 20 
o weithgareddau dros 3 diwrnod y llynedd, gyda’r holl weithgareddau’n cael eu rhedeg 
gan ddarparwyr a gwirfoddolwyr lleol. Roedd y gweithgareddau’n amrywio o Daith 
Gerdded Fer i Blant Bach (“Toddle Waddle”) i Ddeuathlon gyda’r holl weithgareddau’n 
cynnwys llwybrau ymadael lleol.

Deilliannau

Mae’r berthynas rhwng darparwyr lleol wedi gwella gyda grwpiau’n hyrwyddo ac yn 
cefnogi digwyddiadau ei gilydd. Mae’r grwpiau’n cydweithio ar yr Ŵyl Neidio, Reidio 
a Mwy ac wedi ymgeisio’n llwyddiannus ar y cyd i gael cyllid am offer. Mae hyn wedi 
cynyddu’r cyfleoedd i bobl gael ymarfer corff.

Bellach, gellir ymgynghori ynghylch datblygiadau i’r dyfodol a’u cefnogi ar draws y 
Fwrdeistref ag un llais. Gwnaed gwelliannau i rannau o Lwybr Taf ac mae cynigion am 
gyllid yn cael eu datblygu â chefnogaeth y darparwyr Cerdded, Seiclo a Rhedeg sy’n 
cynrychioli cannoedd o gyfranogwyr.
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Dawns Afon – Darpariaeth Aber-fan         

Crynodeb o’r Prosiect

Yn sgil Arolwg Chwaraeon Ysgol 2018, datblygodd Heini Merthyr, mewn partneriaeth â Dawns 
Afon, ddarpariaeth newydd yn ne’r Fwrdeistref, gan dargedu plant o dan 7 oed.

Proses

Comisiynodd Heini Merthyr raglen 10 wythnos ar gyfer plant 4-6 oed yng Nghanolfan Hamdden 
Aber-fan, gyda Dawns Afon yn ymrwymo i redeg y dosbarth ar ddiwedd y 10 wythnos.

Cafodd y sesiwn ei marchnata ar-lein a chydag ysgolion lleol. Gan fod y dosbarth wedi cael 
ymateb da a phresenoldeb uchel, datblygwyd darpariaeth newydd ar gyfer grŵp oedran iau i 
redeg ar yr un noson hefyd.

Daeth y rhaglen i ben gyda pherfformiad ar lwyfan y Redhouse, Merthyr Tudful er mwyn i blant 
arddangos eu dawnsdrefnau gerbron teuluoedd a ffrindiau.

Deilliannau

Mae’r prosiect hwn wedi creu perthynas waith newydd ym Merthyr gyda Dawns Afon bellach 
yn gweithio’n agos gyda Heini Merthyr i gefnogi pobl ifanc fel eu bod yn ymgymryd â 
gweithgareddau egnïol yn rheolaidd.

At hynny, mae’r prosiect wedi effeithio’n uniongyrchol ar yr Arolwg Chwaraeon Ysgol diweddar, 
a ddangosai fod yna alw cudd am Ddawns. Mae hefyd wedi ennyn diddordeb ymhlith mwy o 
ferched, a oedd yn faes datblygu allweddol o’r Arolwg.

Y perfformiad y bu’r cyfranogwyr yn cymryd rhan ynddo ar ddiwedd 2018 oedd y tro cyntaf i 
lawer ohonynt berfformio’n gyhoeddus, gan roi hwb i’w hyder a’u dyheadau ym myd y ddawns.
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Criced Bwrdd Maesglas          

Crynodeb o’r Prosiect

Teithiodd Ysgol Maesglas i Faes Criced Lords am yr ail flwyddyn yn olynol, gan gynrychioli 
Cymru yn rowndiau terfynol y Gystadleuaeth Criced Cenedlaethol ar ôl ennill Ffeinal Cymru.

Proses

Fel y mae’r enw’n awgrymu, mae Criced Bwrdd yn fersiwn o Griced sydd wedi’i addasu i’w 
chwarae ar fwrdd Tennis Bwrdd, gyda batiau llai ac adrannau sgorio o amgylch ochr y bwrdd.

Cyflwynwyd Ysgol Maesglas i’r rhaglen trwy un o goetswyr Criced Cymru oedd yn ymwneud 
â’r gêm i’r anabl, gyda chefnogaeth gan Heini Merthyr a brynodd offer ychwanegol ar gyfer 
chwarae’r gêm.

Ar ôl teithio i Gaerdydd ac ennill Ffeinal Cymru, aethon nhw i gartref criced yn Lords a 
chynrychioli Cymru yn rowndiau terfynol y DU. Fe wnaethon nhw ailgyflawni’r gamp eleni.

Deilliannau

Mae Criced Bwrdd wedi ennyn diddordeb carfan o ddisgyblion a oedd yn gwbl neu’n rhannol 
anactif o’r blaen. Mae hyn wedi rhoi cyfle iddynt gymryd rhan ar sail reolaidd ac wedi rhoi 
hyder iddynt gymryd rhan mewn pethau eraill hefyd.

Cynhaliwyd ffeinal y DU yn Lords ac roedd y daith yn golygu bod y disgyblion yn aros dros 
nos oddi cartref, rhywbeth nad oedd llawer ohonynt wedi’i wneud o’r blaen. Rhoddodd hyn 
brofiadau a chyflawniadau newydd i’r disgyblion gan roi hwb i’w hyder.

Mae llwyddiant Criced Bwrdd wedi arwain at Heini Merthyr yn datblygu darpariaeth newydd 
ar gyfer chwaraeon bwrdd yn y gymuned mewn partneriaeth â Chwaraeon Anabledd Merthyr, 
a fydd yn cael ei lansio yn yr haf.
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Mesur Llesiant          

Crynodeb o’r Prosiect

Eleni, mae Heini Merthyr wedi defnyddio fersiwn o Raddfa Llesiant Meddwl Warwick-
Caeredin i ddangos effaith chwaraeon a gweithgarwch corfforol ar lesiant trigolion 
Merthyr.

Proses

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful wedi cymeradwyo fersiwn o Raddfa Llesiant  
Meddwl Warwick-Caeredin i ddangos effaith ei waith ar drigolion Merthyr ac mae Heini 
Merthyr wedi cyflwyno hyn hefyd.

Mae’r dull yn canolbwyntio ar 3 maes llesiant - perthnasoedd da, teimlad da ac ystyr 
a phwrpas. Eleni, mae Heini Merthyr wedi defnyddio’r dull ar gyfer 5 prosiect. Y rhain 
yw Fforwm Chwaraeon Anabledd Merthyr, Arweinwyr Ifanc, Llysgenhadon Ifanc, 
MMerched a Phrosiect NEET.

Gofynnir cyfres o gwestiynau i gyfranogwyr ynglŷn â sut y maen nhw’n teimlo ar 
ddechrau’r prosiect ac eto ar ddiwedd y prosiect. Caiff pob cwestiwn ei sgorio ar sail 
eich atebion, a chaiff sgôr cyfartalog ei darparu.

Dangosodd pob un o’r 5 prosiect gynnydd yn llesiant y rhai a gymerodd ran.

Deilliannau

Y prif ganlyniad yw bod pob un o’r 5 prosiect a ddefnyddiodd y dull uchod yn dangos 
cynnydd yn llesiant y rhai a gymerodd ran. Mae hyn yn dangos y gall chwaraeon ac 
ymarfer corff gael effaith gadarnhaol ar lesiant ehangach trigolion Merthyr Tudful ac 
nid ar eu ffitrwydd corfforol yn unig.

Mae’r mesur llesiant hefyd yn dangos lle mae gwelliannau’n cael eu gwneud mewn 
meysydd penodol. Er enghraifft, gyda Fforwm Chwaraeon Anabledd Merthyr, dywedodd 
llawer o aelodau eu bod wedi’u hynysu’n gymdeithasol cyn i’r prosiect ddechrau ond 
ers hynny, maen nhw’n sôn eu bod yn teimlo’n agosach at bobl eraill.

Mae perthnasoedd yn cael eu datblygu â phartneriaid newydd y tu allan i’r byd 
chwaraeon o ganlyniad i ddefnyddio’r dull hwn. Mae hefyd yn dangos yn glir yr effaith y 
mae cymryd rhan mewn chwaraeon ac ymarfer corff yn ei chael ar agendâu sefydliadau 
eraill.
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