Arolwg Hamdden 2018/9
Byddem yn hoffi gwybod eich barn am Gyfleusterau Hamdden yr Ymddiriedolaeth a’r
gwasanaethau sydd ar gael ledled Merthyr Tudful. A fyddai modd i chi dreulio rhai
munudau i sôn wrthym am eich profiadau wrth ddefnyddio’r cyfleusterau/gwasanaethau?
1:

Ydych chi’n byw ym Mwrdeistref Sirol Merthyr Tudful?
Ydw [ ]

2:

Beth yw eich rhywedd?
Gwryw [ ]

3:

Nac ydw [ ]

Benyw [ ]

Gwell gen i beidio dweud [ ]

Dywedwch wrthym ba gyfleusterau yr ydych yn eu defnyddio fwyaf aml?
Canolfan Hamdden Merthyr Tudful [ ]

Canolfan Gymunedol Aber-fan [ ]

Grove Field

Canolfan Gymunedol Treharris [ ]

[ ]

Canolfan Gymunedol y Gurnos
4:

[ ]

Dywedwch wrthym ba weithgaredd wnaethoch chi gyfranogi ynddi yn ystod eich
ymweliad diwethaf (ticiwch)
Nofio [ ]

Campfa [ ] Sawna/ Ystafell Stêm [ ] Nofio Rhydd

Dosbarthiadau Ffitrwydd [ ] Caffi [ ]
Dosbarth Fit Kidz [ ] NERS [ ]
5:

Arall [ ]

Gwersi Nofio

[ ]

[ ] Sesiwn Glwb [ ]

Sboncen [ ] Pêl-droed

[ ]

Ydych chi’n aelod ar hyn o bryd?
Os oes, ydych chi’n fodlon â’ch pecyn aelodaeth? Ydw [ ] Nac Ydw [ ]
Os nad ydych yn aelod ac yr hoffech dderbyn peth gwybodaeth am yr hyn sydd gennym i’w
gynnig, nodwch eich e-bost neu’ch rhif ffôn isod.

…………………………………………………………………………………………………………………………….
6:

Ydych chi’n teimlo eich bod wedi gweld gwelliant yn eich iechyd a’ch lles
cyffredinol ers i chi ddechrau defnyddio’n cyfleusterau hamdden?
Ydw [ ]
Nac Ydw [ ]

7:

A fyddech chi’n argymell cyfleusterau a gweithgareddau Hamdden Merthyr i aelod
o’ch teulu neu ffrind?
Byddwn [ ] Na Fyddwn [ ]
Os na, pam?.............................................................................................................

8:

Dywedwch wrthym ba mor dda yr ydych yn teimlo yr ydym yn perfformio yn y
meysydd canlynol:
Da Iawn

Da

Cyffredin

Gwael

Gwael
Iawn

Cyfleusterau’r Caffi
Derbynfa
Campfa
Pwll Nofio
Fit Kidz
NERS
Glanweithdra’r
Cyfleusterau
Gwasanaethau Llyfrgell
Darparu gwerth am arian

9:

Oes unrhyw wasanaethau y credwch y dylen eu darparu ac nad ydym yn gwneud
hynny ar hyn o bryd?
Os oes, nodwch ……………………………………………………………………………………………………..

10:

Oes gennych unrhyw sylwadau yr ydych am eu gwneud?
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

Diolch yn fawr i chi am dreulio amser i gwblhau’r arolwg. Bydd y wybodaeth yr ydych wedi ei
darparu yn cael eu defnyddio i gynorthwyo datblygiad ein gwasanaethau.

Amh

Os hoffech adborth ar yr arolwg neu wybodaeth ychwanegol ar unrhyw un o’n
gwasanaethau neu’n gweithgareddau, nodwch eich manylion cyswllt, isod.
Enw ……………………………………………………………………………………………………………………………………
E-bost …………………………………………………………………………………………………………………………………..
Rhif Ffôn ……………………………………………………………………………………………………………….

