
 

 

Adroddiad Gwerthuso Prosiect / Project Evaluation Report 

 

Enw’r Prosiect / Name of project: Swyddog Ymgysylltu â’r Gymuned i ddatblygu Gardd Synhwyraidd yng 

Nghastell Gwrych  

Beth oedd y mater a ddyluniwyd y prosiect i fynd i’r afael ag o? / What was the issue the project was designed 

to address? 

 
1. I greu gardd synhwyraidd yng Nghastell Gwrych.  
2. Creu swydd newydd wedi’i ariannu gan LEADER i gyflawni’r ardd ac i ddarparu cyfleoedd 

gwirfoddoli. 
3. I alluogi gwirfoddolwyr i ryngweithio gyda threftadaeth a’r amgylchedd.  

Sut oedd y prosiect yn bwriadu mynd i'r afael â hyn / How did the project propose to tackle this? 

Ers yr 1920au roedd y gerddi yng Ngwrych wedi bod yn ddiffaith. Bu i ni ddal ar frwdfrydedd a sgiliau 
gwirfoddolwyr lleol i adfer y teras ffurfiol a'i drawsnewid i ardd synhwyraidd cymunedol a fyddai yn cael ei 
agor i bobl yn yr ardal leol ymweld â hi a'i mwynhau. Roedd swydd newydd dynodedig sef swyddog 
ymgysylltu â'r gymuned wedi ein galluogi i gyflawni’r weledigaeth hon diolch i LEADER. 
 
Bu i’r gwirfoddolwyr ddysgu sut i ail-bwyntio’r waliau gan ddefnyddio morter calch a sut i balu a throi gwlâu 
blodau i baratoi ar gyfer plannu. Bu i’r gwirfoddolwyr blannu gwlâu yn ôl lliwiau, arogl, maint a 
chyffyrddiad.  Mae’r prosiect wedi cynyddu brwdfrydedd y gwirfoddolwyr ynghylch treftadaeth a’r tu allan, 
drwy eu galluogi i weld newidiadau pendant tra mae’r gardd yn tyfu a dal i weld y manteision o weithio fel 
rhan o dîm mewn amgylchedd cynhwysol a chyfeillgar. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Pa wersi a ddysgwyd o gyflawni'r prosiect? A fyddech chi'n newid unrhyw beth os byddai'r prosiect yn cael ei 

redeg eto?/ What lessons were learnt from delivering the project? Would you change anything if the project 

was to be repeated? 

 
Yn debyg iawn i’n prosiectau eraill, byddai ailadrodd y prosiect eto yn llawer haws oherwydd y perthnasau. 
Yn ystod y prosiect mi wnaethom brynu rhydd-ddaliad y castell a oedd yn golygu bod newidiadau sylweddol 
wedi digwydd yn eithaf cyflym i’r ymddiriedolaeth. Gan fod y gwaith yn cael ei gyflawni ar y gerddi, mae 
gennym ardal wedi’i neilltuo i wirfoddolwyr weithio ynddi ac i aelodau’r cyhoedd fwynhau tra bod y safle 
ehangach dal yn ddiffaith. Mae hyn yn rhoi syniad i bobl o sut yr oedd y castell cyn iddo fynd yn adfail. Mae’r 
prosiect wedi bod yn wers bwysig i ni gan ein bod wedi canolbwyntio ar sut ydym eisiau mynd i'r afael â'r 
gwaith adfer i safle’r castell yn gyfan gwbl.  
 
 

 

Beth oedd effaith y prosiect? Amlinellwch beth a gyflawnwyd, gan gynnwys unrhyw astudiaethau achos (os yn 

berthnasol. / What has been the impact of the project? Please outline the achievements and include any case 

studies (is appropriate).  

 
Effeithiau'r prosiect: 

 Mae 20 o wirfoddolwyr wedi ymgysylltu â gwaith i’r ardd 

 Roedd 2 unigolyn wedi cymryd y rôl ymgysylltu â'r gymuned.  
Bu i’r unigolyn cyntaf sefydlu busnes eu hunain yn dilyn 6 mis gyda’r ymddiriedolaeth, a 
gwnaethom eu helpu gyda hyn. Mae’r ail unigolyn wedi parhau â’u rôl gyda’r ymddiriedolaeth.  

 Mae’r gerddi wedi cael eu nodi am eu bioamrywiaeth, defnydd o ddeunyddiau naturiol a niferoedd 
o wenyn yn ffynnu.  

 Perthynas  gyda Shirley Williams o Brosiect Fusion sydd yn agor drysau i wneud llawer mwy yn yr 
ardal leol.  
Ac rydym hefyd yn dysgu beth allwn ni ei wneud. 

 Erthyglau yn y papur lleol sydd yn dangos bod Gwrych yn gwneud mwy na dim ond gwaith adfer 
sydd, gobeithio, am arwain at fwy o ymglymiad yn yr ardal leol. 

 Gan rieni a oedd yn rhan o Gwrych sydd wedi cael rhagor o wirfoddolwyr ar gyfer ein digwyddiadau  
 

Mae’r panel gwirfoddoli yn cyfarfod bob mis yn y cyfarfodydd rheoli. Maent yn dod â syniadau ar 

gyfer y gerddi. Mae Margaret Flaherty, prif arddwr gwirfoddol, yn rhoi’r wybodaeth i’r grŵp o 

wirfoddolwyr yr ardd ynghylch yr hyn sydd wedi ei drafod a’i weithredu ayyb.  

Rydym wedi gweithio gyda nifer o ysgolion, gan gynnwys Ysgol Emrys ap Iwan, Rydal Penrhos, 

ysgolion cynradd lleol a Choleg Llandrillo. Rydym yn gweithio’n agos gyda Itaca sydd yn dod â 

gwirfoddolwyr i helpu ac i fwynhau’r gerddi. Mae Tesco wedi cael diwrnodau gwirfoddoli yng 

ngerddi’r castell ynghyd â chyrff masnachol megis BT, Vodafone, saer maen lleol.  

Ein hymgysylltiad mwyaf gyda’r gymuned yw agor y gerddi bob dydd ar gyfer y cyhoedd. Rydym ar 

agor 7 diwrnod yr wythnos rhwng 9am a 4pm. Rydym yn ymgysylltu’n rheolaidd drwy ddosbarthu 

taflenni i holl ystadau tai cyfagos, ysgrifennu erthyglau yn y wasg lleol a chenedlaethol, ymddangos 

mewn rhaglenni teledu a radio, rhoi sylw ar gyfryngau cymdeithasol bob dydd (mae gennym bron i 

10,000 o ddilynwyr ar Facebook). Mae gennym gyfrif Twitter, Instagram a Snapchat hefyd fel ffyrdd 

o ymgysylltu â chynulleidfa newydd. Rydym yn mynychu digwyddiadau cymunedol gyda stondinau 

ac arddangosfeydd megis Carnifal Abergele.  

 
 
 



 

 

 

 

 

Sut fydd y prosiect yn gynaliadwy yn y dyfodol? Beth yw’r camau nesaf? / How will the project be sustainable 

in the future? What are the next steps? 

 

 Mae ymwelwyr i’r gerddi yn gwneud rhoddion yn rheolaidd i gefnogi gwaith y gwirfoddolwyr gan 
ein caniatáu i ailgyflenwi stoc planhigion ac i gyflawni gwaith cynnal a chadw cyffredinol.  

 Hoffem gynhyrchu mêl Gwrych ac rydym yn edrych i greu cwch gwenyn ar y safle.  

 Mae planhigion dros ben yn cael eu gwerthu ac mae hyn wedi bod yn boblogaidd iawn.  
Gallai hyn o bosibl fod yn ffrwd o incwm. 

 Mae gwerthu coed tân hefyd yn rhywbeth yr hoffem ei ddatblygu ymhellach i ychwanegu at ein 
cynaliadwyedd ariannol.  

 Mae’n gynaliadwy erbyn hyn drwy fod yn rhan o safle ehangach y castell dan berchnogaeth yr 
ymddiriedolaeth.  
Cyn mis Mehefin 2018, roedd yr ardd yn rhan o 5 erw yn unig a oedd wedi’i brydlesu gan yr 
ymddiriedolaeth. Mae’r ymddiriedolaeth erbyn hyn yn berchen â 250 erw, gan gynnwys prif adeilad 
y castell. 

 Y rhan olaf o'r gwaith adfer yr ardd yw adeiladu’r heulfan fawr.  
Dyma sydd nesaf! 
 

Unrhyw sylwadau eraill / Any other comments: 

 

Astudiaethau Achos - Maent yn ddienw gan eu bod yn bersonol. 

Astudiaeth Achos 1 

Mae Gwirfoddolwr A yn arddwr proffesiynol sydd wedi ymddeol ac yn byw yn Abergele. Mae hi yn 

ei 70au canol a daeth i wirfoddoli drwy Gymdeithas Arddio Abergele yn dilyn darlith am yr 

ymddiriedolaeth a gwaith adfer o'r castell yn 2017. Mae gwirfoddolwr A wedi bod yn ganolog wrth 

ddatblygu’r panel o wirfoddolwyr i’r gerddi, ac wedi dod yn brif arddwr ac yn dod yno o leiaf 3 

diwrnod yr wythnos. Drwyddi hi mae gweledigaeth y panel o wirfoddolwyr o’r ffordd y mae’r 

gardd wedi’i gwneud. Ar ddiwrnodau agored mae’n trefnu stondin blanhigion i godi arian er mwyn 

prynu pethau ar gyfer y gerddi. Ers bu farw ei gŵr, mae'r castell wedi llenwi bwlch yn ei bywyd ac 

wedi ei galluogi i wneud ffrindiau newydd a chael synnwyr o bwrpas a chyflawniad newydd.  

Astudiaeth Achos 2 

Mae Miss B yn weithiwr cymdeithasol sydd wedi ymddeol ac yn byw yn Hen Golwyn, ac roedd 

eisiau rhoi cynnig ar rywbeth newydd pan wnaeth hi ymddeol yn ddiweddar yn 60 oed. Mae hi'n 

aelod o'r panel gwirfoddoli a'i hoff bethau yw'r pwll a phlanhigion dŵr. Mae Miss B yn mwynhau ei 

hun gymaint yn tridiau mae'n dod i'r castell, mae ei gŵr 'S' wedi dechrau gwirfoddoli hefyd. Mae 

gan Miss B broblem o ran symudedd felly mae’n gyrru a pharcio ar y teras gardd ffurfiol gan fod y 

llwybr cerdded i fyny’r allt yn ormod iddi. Rydym wedi addasu’r ardd fel y gall Miss B chwynnu, 

plannu a thorri wrth eistedd. Pan roedd dŵr yn gollwng yn y pwll, bu i Miss B dreulio dyddiau yn 

achub y penbyliaid a'u symud i lety dros dro. Mae Miss B yn siaradwr Cymraeg rhugl ac yn aml 



 

 

iawn yn cynnal teithiau o’r gerddi i’r ymwelwyr.  

Astudiaeth Achos 3 

Roedd Mr C yn 16 oed pan ddechreuodd wirfoddoli yn y castell yn 2017. Pan gwblhaodd ei TGAU, 

roedd mewn cyfnod anodd yn ei fywyd, yn cael problemau gyda’r heddlu, gyda phartner 

camdriniol a phrofiad trist o’i rieni yn gwahanu. Yn dilyn cyfnod tywyll, roedd eisiau gwneud 

rhywbeth gwahanol. Roedd ei fodryb wedi dweud wrtho bod cyfle i wirfoddoli yng Ngwrych a 

phenderfynodd i gynnig ei amser. Bu i Mr C ddioddef strôc pan roedd yn y croth ac mae ei ochr 

chwith i gyd wedi’i barlysu. Mae'n golygu ei fod wedi cael trafferth i gerdded a dim llawer o allu i 

ganolbwyntio. Dan arweiniad y swyddog ymgysylltu â'r gymuned, a chefnogaeth y panel 

gwirfoddoli, mae Mr C wedi parhau i wirfoddoli yn y castell, ond wedi datblygu i fod yn weithiwr 

sy'n cael cyflog, yn ysgrifennu cofnodion mewn cyfarfodydd a chynorthwyo'r ymddiriedolaeth 

gyda gwaith gweinyddol. 

 

 


