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Croeso i rifyn cyntaf y newyddlen 
Ailfodelu/Adnewyddu Tai Gwarchod. 
 
Bydd y newyddlen hon ar gyfer Tenantiaid 
Tai Gwarchod ac ymgeiswyr posibl, er mwyn 
eich diweddaru ar y prosiect ailfodelu/
adnewyddu.  

Neges gan Aelod Arweiniol Tai ac Aelod 
Arweiniol Gofal Cymdeithasol i Oedolion.  

Rwy’n falch o gyhoeddi bod y Cyngor 
wedi ymrwymo i ailfodelu ac ailwampio 
ein cynlluniau tai gwarchod ar draws y 
fwrdeistref. Bydd hyn yn sicrhau bod ein 
heiddo yn addas i anghenion tenantiaid 
yn awr, ac yn y dyfodol. Bydd y rhaglen 
hirdymor hwn, buddsoddi yn ein cynlluniau 
Tai Gwarchod yn helpu pobl hŷn yn ein 
cymunedau, i aros yn iach a’u cefnogi i fyw’n 
annibynnol.    

Cyfanswm poblogaeth 
Wrecsam yn 2011 oedd 
134,844, gyda bron i 
chwarter, (31,709) yn 60 oed 
a hŷn. Mae amcanestyniadau 
poblogaeth yn rhagdybio 
erbyn 2031, bydd 44,412 
(29%) o boblogaeth 
Wrecsam yn 60 oed a hŷn. 
O ganlyniad, mae angen i 
ni sicrhau bod y tai rydyn 
ni’n eu darparu’n diwallu 
anghenion ac uchelgeisiau 
poblogaeth sy’n heneiddio. 

Mae Cyngor Bwrdeisdrif Sirol 
Wrecsam eisiau sicrhau bod 
ein gwasanaeth tai gwarchod 
o safon uchel, ac rydym eisiau 
cynnig llety o’r radd flaenaf 
i’n tenantiaid presennol, yn 
ogystal â’n tenantiaid yn y 
dyfodol.

Mae Cyngor Wrecsam 
yn rheoli 22 o gynlluniau 
tai gwarchod ar draws y 
Fwrdeistref Sirol, sy’n cynnwys 

656 o unedau llety. Cafodd 
mwyafrif y stoc ei adeiladu yn 
y 1960au/70au gan gynnwys 
cymysgedd o lety fflat un 
ystafell a fflatiau bychain.

Pam ein bod ni angen  
moderneiddio ein cynlluniau?   
Fel poblogaeth, rydym yn byw’n hŷn nag erioed, sy’n newyddion gwych!

I gael rhagor o wybodaeth am y rhaglen 
Ailfodelu ac Adnewyddu, cysylltwch â ni 
ar: 
olderpersonshousing@wrexham.gov.uk 
neu ffoniwch 01978 298993  
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1.  Tai Owens, Brymbo
2. Maes y Capel, Coedpoeth 
3. Cwrt Brenhinol, Gwersyllt
4. Llys y Dyffryn, Brynteg  
5. Tir y Capel, Llay 
6. Cwrt Glan Aber, Rhosrobin 
7. Llys Wisteria, Wrecsam  
8. Springfield, Wrecsam 
9. Maes Cambria, Wrecsam 
10. Fairhaven, Wrecsam 
11. Cwrt Earles, Wrecsam  
12. Plas y Delph, Ponciau 
13. Llys y Mynydd, Rhos

Map yn dangos Cynlluniau Tai Gwarchod 
a reolir gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

14. Erw Gerrig, Rhos 
15. Clos Sant Mihangel, Rhiwabon 
16. Llys y Graig, Rhosymedre 

Cynlluniau Gwasgaredig
(heb eu cynnwys mewn cynllun neu adeilad)

17. Llecyn Glyndŵr, Hanmer  
18. Ochr y Parc, Owrtyn 
19. Craig Close, Y Waun 
20. Llangollen Wledig 
21. Erw Gaer, Moss 
22. Trem Hyfryd, Pentre Broughton 

Dilynwch eich Gwasanaeth Tai ar-lein

Cadwch mewn cysylltiad â’r newyddion a’r datblygiadau 
diweddaraf are gyfer Tenantiaid Cyngor Wrecsam.

• Dewch o hyd i ni are Facebook Tai CBSW

• Cofrestrwch i dderbyn y newyddion diweddaf in dentantiaid  
www.wrexham.gov.uk/register

Ble mae ein cynlluniau?
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Roedd yr adroddiad yn darparu 
gwybodaeth ar y posibilrwydd 
o wneud y fflatiau yn fwy o fewn 
ôl troed presennol yr adeilad 
ac uwchraddio a gwella’r 
cyfleusterau o fewn y cynllun. 
Roedd yr adroddiad hefyd yn 
darparu amcan gost ar gyfer 
cynnal y gwaith.       

Yn ôl ym mis Mawrth 2019, 
ysgrifennom i holl denantiaid 
tai gwarchod ac aethom i 
ymweld â 15 cynllun, gan roi 

Beth ydym ni wedi ei wneud?  

gwybodaeth ar y rheswm dros 
foderneiddio.

Dangosom luniau o’r hyn 
yr oeddem eisiau ei wella a 
gofynnom i denantiaid beth yr 
hoffent hwy ei weld yn gwella o 
fewn eu cynlluniau eu hunain. 
Yn y cyfarfodydd, fe wnaethom 
egluro y byddai’r prosiect yn 
cymryd nifer o flynyddoedd i’w 
gwblhau ac na fyddai’r gwaith 
yn dechrau mewn unrhyw 
gynllun, tan i ni siarad gyda’n 
tenantiaid.  

Gofynnom i gwmni gynnal asesiad o’r cynlluniau tai gwarchod (y cynlluniau gyda fflatiau/fflatiau 
un ystafell mewn adeilad), fel bod gennym ddealltwriaeth well os yw’r llety presennol yn addas 
i’r diben, a beth sydd angen i ni wneud i gynllunio ar gyfer y dyfodol. 

Llys y Mynydd,
Rhos

Tir y Capel,
Llay

Mae’r buddsoddiad cyfalaf i 
gynnal y gwaith wedi cael ei 
gymeradwyo ac yn ystod haf 
2019, sefydlwyd tîm prosiect.      

Y ddau gynllun cyntaf i 
ddechrau ar y gwaith yw Llys 
y Mynydd, Rhos a Thir y Capel, 
Llai.  Maent yn gynlluniau 
poblogaidd, ond yn cynnwys 
fflatiau bychain.
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• Ailfodelu’r cynllun presennol 
i gynyddu maint y fflatiau 

• Darparu cyfleusterau storio 
da o fewn y fflatiau 

• Ailwampio’r ystafelloedd 
byw cymunedol

• Gwella effeithlonrwydd 
ynni’r cynllun

• Cynyddu’r ddarpariaeth 
parcio ar draws y cynllun

Bydd y gwaith i’w 
gynnal yn cynnwys;

Bydd y gwaith ar y ddau gynllun cyntaf yn cael ei wneud gan 
Benseiri Ellis Williams.
Mae Penseiri Ellis Williams wedi gweithio ar sawl prosiect yn gysylltiedig â thai i bobl hŷn.  
Rydym yn edrych ymlaen at weld eu cynlluniau a’u dyluniadau ar ddarparu’r cynlluniau 
ailwampio.

Rydym wedi cwrdd â thenantiaid Llys y Mynydd, 
Rhos a Thir y Capel, Llai i’w hysbysu bod y gwaith yn 
cael ei gynnal yn eu cynlluniau nhw yn gyntaf, ac i roi 
gwybod iddynt y byddwn yn cwrdd â nhw ac yn mynd 
i’w boreau coffi yn rheolaidd i drafod y gwaith fydd yn 
cael ei gynnal, a sut y bydd yn cael ei gwblhau.  

Ar hyn o bryd, nid ydym yn gwybod a fydd angen i 
ni symud y tenantiaid allan o’r cynlluniau tai wrth 
i’r gwaith fynd rhagddo, ond os byddwn yn gorfod 
gwneud hyn, byddwn yn rhoi gwybod i chi mewn da 
bryd.   

Yn y rhifyn nesaf, byddwn yn darparu rhagor o fanylion 
ar sut rydym yn helpu gyda’r broses symud dros dro 
(a elwir yn adleoli), os yw hynny’n opsiwn.is the option.   
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Yn ogystal â chynnal gwaith 
ar Lys y Mynydd, Rhos a Thir y 
Capel, Llai, byddwn yn gwella 
cyfleusterau cymunol Cwrt 
Brenhinol, Gwersyllt hefyd.  
  
Adeiladwyd Cynllun Tai 
Gwarchod Cwrt Brenhinol 
yn 1976 ac yn 2005/2006 
fe gafodd ei ailfodelu a’i 
ailwampio i wella maint y 
fflatiau yn y cynllun. Gwnaed y 
ceginau yn fwy o ran maint er 
mwyn gosod peiriannau golchi 
dillad a gosod cawod a bath 
yn yr ystafelloedd ymolchi.  

Cwrt Brenhinol, Gwersyllt
Roedd Lynda Jukes yn warden yng Nghwrt Brenhinol, ac yn 
parhau i fod, pan ddigwyddodd hyn, ynghyd ag Eva, un o’n 
tenantiaid hyfryd… 

“Roedd hyn werth ei wneud! Mae gan i gartref braf, ac 
roedd yn wych cael yr adeiladwyr yma. Byddwn yn mynd 
a rhol cig moch iddynt i gyd, i gael busnesu ar gynnydd y 
gwaith. Roddent i gyd yn gwrtais iawn, gan gadw’r lle mor 
daclus â phosib.” Eva

“Roedd y tenantiaid wrth eu boddau! Roeddent wedi gwirioni gyda’r cwmni gan deimlo’n rhan 
o’r prosiect. Nid ydym yn gallu plesio pawb, ond roedd yn braf gweld gymaint o’r tenantiaid 
yn fodlon, a pha mor falch oeddent gyda’r canlyniad terfynol. Pan rydw i’n dangos tenantiaid 
newydd o amgylch y lle rŵan, maent wedi cael braw ar gymaint o le sydd yn y fflatiau, yn 
ogystal a’r edrychiad cyfoes.” Lynda (Warden)

Bydd y gwaith arfaethedig yng Nghwrt Brenhinol, Gwersyllt, yn cynnwys; 

• Gwella ac addurno derbynfa, grisiau a choridorau’r cynllun   

• Gwella a moderneiddio ardaloedd cymunedol y cynllun

• Gwella arwyddion o amgylch y cynllun

• Gwella ymddangosiad allanol yr adeilad  

• Symud swyddfa’r Warden a chreu fflat newydd 

Fe wnaethom gyfarfod â thenantiaid Cwrt Brenhinol ym mis Hydref 2019 i drafod ein cynlluniau, a 
rhannodd tenantiaid eu barn ar yr hyn y dylid ei wella.

Mae Lawray Architects wedi cael eu penodi i gyflawni’r 
gwaith ac maent yn edrych ymlaen at weithio gyda’r 
tenantiaid drwy gydol y prosiect.
    
Unwaith i’r gwaith gael ei gwblhau, byddwn yn trefnu ymweliadau i’r Cwrt Brenhinol, lle gall 
denantiaid sy’n byw yn y cynlluniau, eich tywys o amgylch y fflatiau ar eu newydd wedd.
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Dyluniwyd yr ardd er mwyn gallu ei gynnal a’i gadw’n hawdd, gyda lefelau gwahanol o blanhigion, 
fel y gall pobl sy’n defnyddio cadair olwyn gymryd rhan mewn gweithgareddau garddio hefyd. 

Cafodd ein tenantiaid sgwrs gyda’r Garddwyr a ddyluniodd yr ardd, er mwyn dangos iddynt sut i 
gynnal a chadw’r ardd fel ei fod yn edrych yn hardd drwy gydol y flwyddyn. Mae gan yr ardd nifer 
o fanteision, o gadw ein tenantiaid yn actif a rhoi llecyn awyr agored iddynt fwynhau. Mae rhai 
ohonynt wedi bod yn cymryd mantais o’r ardal eistedd yn yr ardd, gan eistedd gyda gwydraid o 
win, cymdeithasu gyda ffrindiau a mwynhau eu hamgylchedd.

Yr Haf diwethaf, crëwyd gardd yng Nghwrt Brenhinol gan ddefnyddio arian o 
Cronfa Gofal Integredig y Llywodraeth Cymru.   

Cwestiynau  Atebion

Fydd fy rhent yn cynyddu oherwydd y 
gwaith?

Na, nid oherwydd y buddsoddiad yn y 
cynlluniau, fodd bynnag, byddwch yn parhau i 
dderbyn y codiad rhent blynyddol.

A fydd gennych ddigon o arian i wneud y 
gwaith ar yr holl gynlluniau?

Mae hon yn rhaglen deng mlynedd ac rydym 
wedi rhagweld y dylem allu cael yr adnoddau 
angenrheidiol o ran ein cynllun busnes a 
rhagfynegiadau.

Beth fydd yn digwydd os byddwch yn mynd 
dros y gyllideb ar y cynllun, bydd hyn yn 
golygu nad yw cynlluniau eraill yn cael eu 
gwneud?

Na, bydd y prosiect yn parhau i gael ei fonitro 
o ran cyllid a chynnydd.

Rwyf wedi gosod carpedi newydd yn 
ddiweddar am gost o £500, a fyddaf yn 
derbyn carpedi o’r un ansawdd pan fyddaf yn 
dychwelyd?

Byddwch, ni ddylech fod allan o’ch poced, 
byddwn yn trafod os byddwn yn cynnwys 
carpedi yn y fanyleb wrth symud ymlaen.

Pam nad ydych yn adeiladu tai newydd?
Gallai hwn fod yn ddewis ar safleoedd 
presennol ond ychydig o dir sydd gennym ar 
gyfer datblygu.

Yn ystod y sesiynau cyfathrebu, gwnaethoch ofyn nifer o gwestiynau. Ym mhob rhifyn o’r newyddlen, 
byddwn yn darparu set o gwestiynau ac atebion. Felly cadwch olwg allan yn y rhifyn nesaf am fwy o 
gwestiynau ac atebion; 

Atebion i’ch Cwestiynau?
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Rydym yn chwilio am grwpiau bychain 
o denantiaid i gwrdd â ni yn rheolaidd er 
mwyn trafod syniadau/cynigion. Os hoffech 
gymryd rhan yn y cynlluniau ar gyfer 
Buddsoddi Cyfalaf, ac eisiau bod yn rhan 
o’r grŵp, cysylltwch Cyfranogiad Tenantiaid 
ar 01978 298993 neu anfonwch e-bost at 
getinvolvedinhousing@wrexham.gov.uk

Fel rhan o’r gwaith hwn, byddwn yn trefnu i 
denantiaid ymweld â modelau eraill o lety i 
bob hŷn gael gweld y cyfleusterau sydd ar 
gael mewn cynlluniau eraill. 

Ydych chi eisiau dylanwadu’r hyn sy’n digwydd?

Efallai bydd gennych ddiddordeb yn....  
Yn ystod y newyddlenni hyn hoffem gymryd yr amser i 
hyrwyddo rhai o’r gwasanaethau a ddarperir i bobl hŷn 
sy’n byw yn Wrecsam. Bydd y rhifyn hwn yn canolbwyntio 
ar glybiau cinio – ond bydd mwy o wybodaeth i ddod am 
ddigwyddiadau diddorol sy’n digwydd yn eich ardaloedd. 
 
Mae clybiau cinio yn ffordd wych o gymdeithasu, tra’n 
mwynhau pryd poeth wedi ei goginio. Mewn rhai clybiau 
cinio, mae gweithgareddau cymdeithasol/hamdden ac 
mewn rhai achosion mae siaradwyr gwadd hefyd yn rhoi 
gwybodaeth ar iechyd a lles. Gan fod clybiau cinio yn cael 
eu sefydlu a’u rhedeg gan wirfoddolwyr yn bennaf, mae’r 
gwasanaethau a gynigir a’r costau yn amrywio o glwb i glwb.
     

Mae nifer o glybiau 
cinio yn cael eu trefnu 

ledled Bwrdeistref 
Sirol Wrecsam.

Cysylltwch â’ch warden
i gael mwy o wybodaeth.
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Beth ydych chi’n feddwl o’r enw – Tai Lloches?

Ydy o’n addas i’r math yma o lety tai? Neu ydych chi’n meddwl y dylid ei newid?  

Gadewch i ni wybod eich barn, anfonwch eich awgrymiadau
gyda’r hyn yr ydych yn meddwl y dylid ei alw.  

Barn am yr enw - Tai Gwarchod?...............................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

Enw newydd a gynigir: ...............................................................................................................................

Enw: ................................................................................................................................................................

Cyfeiriad: .......................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

Rhif Ffôn: .......................................................................................................................................................

Anfonwch eich awgrymiadau i’r cyfeiriad canlynol: Newyddlen Tai Gwarchod, Adran Tai 
a’r Economi, Ffordd Rhuthun, Wrecsam LL13 7TU, neu ewch â nhw i’ch warden neu i’ch 
swyddfa ystadau leol.              

Angen Cymorth
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