
Mae Gardd Waliog Fictoraidd Erlas  yn elusen a Cwmni Cyfyngedig gan 
Warant wedi'i leoli yn Wrecsam a'i nod yw hybu ac amddiffyn iechyd 
pobl ag anableddau trwy ddarparu gweithgaredd ystyrlon yn ystod y 
dydd, addysg a phrofiad gwaith mewn amgylchedd busnes gardd.   
 
Gardd Waliog Fictoraidd Erlas yn Wrecsam sy'n darparu gweithgareddau ystyrlon yn ystod y 
dydd i oedolion ag anableddau dysgu a materion iechyd meddwl gymryd rhan mewn gweithgar-
eddau ystyrlon yn ystod y dydd sy'n cynnwys garddio, celf a chrefft a sgiliau sylfaenol.  
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svc@mantellgwynedd.com 
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/social-value-cymru.html   

Canlyniadau'r adroddiad  
 
 Nododd 69% o ddefnyddwyr gwasanaeth 

newidiadau yn eu hiechyd meddwl  
 
 Dywedodd 75% o ddefnyddwyr 

gwasanaeth eu bod yn teimlo newid mawr 
gyda'r canlyniad hwn ers bod yn yr ardd 

 
 Roedd 75% o aelodau teulu neu ofalwyr 

hefyd yn teimlo bod cryn dipyn neu lawer 
o newid gyda'r canlyniad o gael cyfleoedd 
i gyrraedd eu potensial llawn 

 
 Mae gwaith Erlas yn cyfrannu at amcan 

‘amcan iachach Cymru’ o Ddeddf Cynhyr-
chu’r Dyfodol 2015. 

Camau nesaf:  
Mae'n rhoi hwb i'n hyder ar gyfer y dyfodol gan wybod bod ein rhanddeiliaid yn credu ein bod yn cynhyr-
chu gwerth cymdeithasol mor gadarnhaol. Roedd ein grŵp garddwyr sy'n cynnwys ein defnyddwyr 
gwasanaeth yn falch iawn o glywed am werth ariannol yr hyn a wnawn. 

Dywed ein codwr arian fod yr enillion cymdeithasol ar werth buddsoddiad wedi bod yn ddefnyddiol iawn 
i'w ddefnyddio wrth gyflwyno ceisiadau cyllid. Cyfrannodd at lwyddiant ein cais codwr arian am grant 
sylweddol. Mae'r comisiynwyr wedi gofyn inni ddefnyddio'r canlyniadau gwerth cymdeithasol i fesur ef-
faith eu cyllid. Gyda'r arian grant byddwn yn gallu recriwtio Swyddog Datblygu Prosiect i ymestyn y 

gwasanaeth a ddarparwn i fwy o bobl ag anghenion dysgu ychwanegol ac afiechyd meddwl. 
 
Gwithio gyda Eleri ag yr tim: 
“Roedd hwn yn brofiad cadarnhaol iawn. Mwynhaodd y garddwyr broses y prosiect gwerth cymdeithasol 
yn fawr ar eu gwahanol lefelau o ddealltwriaeth gan ei fod yn gwneud iddynt deimlo eu bod yn cael eu 
gwerthfawrogi ac yn rhan o'r broses benderfynu. Roedd cyfarfodydd y Rhwydwaith yn ddefnyddiol ac yn 
ddiddorol. Cafwyd diwrnod cynhadledd rhagorol pan drafododd comisiynwyr gwasanaethau eu hymdre-
chion i gydnabod gwerth cymdeithasol pan fyddant yn comisiynu ar gyfer gwasanaethau newydd. 
Roedd mewnbwn o Social Value UK yn werthfawr iawn ac yn olaf ond nid lleiaf roedd Eleri ac Elaine yn 
wybodus ac yn hawdd mynd atynt. ” 
Jane Hume   


