
Rhaglen Ailfodelu ac Adnewyddu Tai Gwarchod

NEWYDDION Rhifyn 2     Ionawr
2021

Croeso i ail rifyn y Newyddlen Ailfodelu ac 
Adnewyddu Tai Gwarchod. 
 
Yn ein newyddlen gyntaf, rhoddom wybod i 
chi bod y Cyngor wedi ymrwymo i ailfodelu 
ac adnewyddu ein cynlluniau tai gwarchod 
ar draws y Fwrdeistref Sirol.

Ym Mawrth 2020, cyhoeddom fod £16.9 miliwn 
yn cael ei wario ar ailfodelu ac adnewyddu 
Tai Gwarchod dros y 5 mlynedd nesaf, gyda 
darpariaeth hirdymor wedi’i gynnwys o 
fewn Cynllun Busnes y Cyfrif Refeniw Tai 30 
mlynedd. 

Yn ein newyddlen gyntaf, 
rhoddom wybod i chi mai’r 
ddau gynllun cyntaf i gael 
eu gwella yw Llys y Mynydd, 
Rhos a Thir y Capel, Llai. Yn y 
rhifyn hwn, byddwn yn rhoi’r 
wybodaeth ddiweddaraf i 
chi o’r hyn sydd wedi bod yn 
digwydd.
  
Ym mis Chwefror 2020, 
fe wnaethom gwrdd â 
thenantiaid yn Llys y Mynydd, 
Rhos a Thir y Capel, Llai, i roi 

gwybod iddynt fod angen 
i ni symud tenantiaid allan 
o’u fflatiau dros dro, wrth 
gyflawni gwaith ailfodelu.

Gwyddwn fod symud tŷ 
yn drafferthus a gall fod yn 
broses gymhleth, felly mae’r 
holl waith symud yn cael ei 
drefnu gan y tîm ystadau. Yn 
ystod y chwe mis diwethaf, 
mae’r timoedd ystadau 
yn Rhos a Gwersyllt, wedi 
bod yn brysur yn cysylltu 

â thenantiaid i ddarganfod 
beth yw eu gofynion ar gyfer 
symud dros dro a threfnu 
a chynorthwyo tenantiaid i 
symud. Pan fydd y gwaith 
ailfodelu wedi cael ei gwblhau, 
bydd y timoedd ystadau yn 
symud y tenantiaid yn ôl.

Dywedodd y Cynghorydd David Griffiths, 
Aelod Arweiniol Tai: “Rwy’n falch o 
gyhoeddi ein bod wedi ymrwymo i 
gyflawni gwaith ailfodelu ac adnewyddu 
ar ein cynlluniau tai gwarchod ar hyd a 
lled y Fwrdeistref Sirol.   Bydd y rhaglen 
hirdymor hon o fuddsoddi yn ein 
cynlluniau tai gwarchod yn helpu pobl 
hŷn i aros yn annibynnol yn eu cartrefi eu 
hunain yn hirach.”
  
I gael rhagor o wybodaeth am y rhaglen 
Ailfodelu ac Adnewyddu, cysylltwch â ni 
ar; 
olderpersonshousing@wrexham.gov.uk 
neu ffoniwch 01978 298993  

Llys y Mynydd, Rhos  
Blaen y cynllun

mailto:olderpersonshousing%40wrexham.gov.uk%20%20?subject=


Cafodd Llys y Mynydd, Rhos ei adeiladu ym 1978. Cyn i’r cynllun gael ei ddatblygu, gwyddwn fod nifer 
o dai teras ar y safle.  Cafodd Tir y Capel, Llai ei adeiladu ym 1983 ar safle’r capel.  Hoffwn glywed 
gennych chi, os oes gennych unrhyw wybodaeth neu luniau o’r ardaloedd hyn cyn i’r cynlluniau gael 
eu hadeiladu.

Rhowch wybod i’ch warden,

Neu cysylltwch â 01978 298993 neu anfonwch e-bost at olderpersonshousing@wrexham.gov.uk 

Mae’r cynlluniau ar gyfer y 2 gynllun yn mynd rhagddynt.

Hanes y Cynlluniau

Edrychiad newydd i’r cynllun - beth yw eich barn chi?  Llys y Mynydd,
Rhos

Argraff arlunydd o lolfa gymunedol Tir y Capel, Llai,
ar ei newydd gwedd

Llys y Mynydd, Rhos
Cefn y cynllun

Dywedodd Dee Giblin
Arweinydd Prosiect

o Ellis Williams 
Architects;

 “Mae’r cynlluniau wedi cael 
eu dylunio i ddarparu ‘Cartrefi 
am Oes’, lle gall genedlaethau 
a chymunedau ddod ynghyd 
i gefnogi teuluoedd i fyw yn 
dda.  Gan ddylunio gofodau 
mewnol cyfoes sy’n cefnogi 

anghenion pobl yn llawn, 
waeth beth yw eu hoedran”
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Fe fydd gan y rhandai gegin ac 
ardal fyw cynllun agored i’w 
gwneud yn hawdd i symud o 
un gofod i un arall.  Fe fydd gan 
yr holl geginau ofod ar gyfer 
gosod peiriant golchi.  Mae 
hyn yn ymateb i welliannau 
yr awgrymodd tenantiaid ein 
bod yn eu gwneud yn ein 
cynlluniau, ac mae’n golygu 
y gall yr ystafell golchi dillad 
bresennol gael ei diddymu a 
gellir defnyddio’r gofod o fewn 
y gwaith adnewyddu.

• Bydd gan yr holl ystafelloedd ymolchi gawodydd mynediad 
lefel, ac yn hygyrch o’r ystafell wely a’r cyntedd; 

• Mae’r ffenestri wedi cael eu gwneud yn fwy, gyda silffoedd 
ffenestr is, gan ddarparu mwy o olau naturiol i mewn i’r 
ystafelloedd, a chreu llefydd storio ychwanegol yn y fflatiau.

• Bydd y lolfeydd cymunedol yn cael eu haddurno a bydd 
dodrefn newydd yn cael eu darparu.  Yn Llys y Mynydd, bydd 
y 3 lolfa cymunedol yn cael eu hailddylunio i greu un lolfa 
fawr gyda chegin.    

• Bydd yr ardaloedd allanol tu allan i’r cynllun yn cael eu 
gwella, gyda maes parcio ychwanegol.  Bydd pwynt gwefru 
cerbyd trydanol yn cael ei osod a bydd storfa ar gyfer sgwteri 
symudedd.

Tir y Capel, Llai
Blaen y cynllun

Tir y Capel, Llai
Cefn y cynllun

Rhandai newydd

Mae gennym gynlluniau i adeiladu rhandai newydd yng 
nghefn Tir y Capel, Llai.

Bydd yr adeilad newydd yn cynnig 4 rhandy byw â 
chymorth un ystafell wely ar gyfer byw’n annibynnol.  
Bydd y rhandai’n rhan o’r cynllun cyffredinol, a gaiff ei 
reoli gan y warden sy’n goruchwylio’r adeilad presennol. 
Bydd yr ardaloedd cyffredin o fewn y cynllun presennol 
ar gael ar gyfer tenantiaid yn y rhandai newydd. Darperir 
mynediad uniongyrchol i’r ardaloedd cyffredin ar risiau 
a ramp allanol.

Beth yw eich barn chi am y 
cynlluniau diwygiedig?
 
Rhowch wybod i’ch warden.

Neu cysylltwch â 01978 298993

neu anfonwch e-bost at

olderpersonshousing@wrexham.gov.uk

32

http://olderpersonshousing@wrexham.gov.uk


Ym mis Chwefror 2020, fe wnaethom 
gwrdd â thenantiaid yng Nghwrt 
Brenhinol i drafod rhai o’r gwaith yr 
hoffem gynnal yn y cynllun.  Roedd y 
gwaith i fod i gael ei gynnal yn ystod 
haf 2020, ond yn anffodus, yn sgil 
Covid-19, maent wedi cael eu gohirio 
tan y flwyddyn nesaf. 

Unwaith y bydd yn ddiogel i ni wneud 
hynny, byddwn yn cwrdd â thenantiaid 
yng Nghwrt Brenhinol eto.

Tenantiaid Cwrt Brenhinol,
Gwersyllt

Cwrt Brenhinol, Gwersyllt

Rhaglen hirdymor ar gyfer buddsoddi yn ein stoc – Lle nesaf?

Llys y mynydd, Rhos a Thir y Capel, Llai yw’r ddau gynllun cyntaf mewn rhaglen fuddsoddi yn ein stoc 
tai gwarchod.  Ar hyn o bryd, nid wyddwn pa gynlluniau fydd nesaf, ond unwaith y gwneir penderfyniad, 
byddwn yn rhoi gwybod i denantiaid.

Argraff arlunydd o’r gwelliannau allanol a’r teras to yng Nghwrt Brenhinol, Gwersyllt.

Argraff arlunydd o lolfa gymunedol Cwrt Brenhinol, Gwersyllt, ar ei newydd gwedd.
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Eich Cwestiwn Ein Hateb

Mae eiddo presennol fy mam wedi cael ei 
addasu ac mae’n cynnwys llawer iawn o 
offer meddygol, a fydd hi’n cael ei symud 
dros dro i eiddo o’r un maint â’r addasiadau 
a’r ystafell?

Bydd yr holl addasiadau yn cael eu hystyried 
a bydd yn cael yr un lefel, byddwn yn dod o 
hyd i eiddo sy’n gweddu ei hanghenion yn 
seiliedig ar asesiad newydd gan therapydd 
galwedigaethol.

Am ba hyd fydd rhaid i ni symud o’r eiddo?

Ar hyn o bryd, nid ydym yn gwybod. Ond 
bydd yr holl denantiaid yn cael gwybod 
ymlaen llaw o’r gwaith sy’n cael ei gynnal yn 
eu cynllun.

Pam na allwch adnewyddu bob fflat pan 
mae’n dod yn wag?

Byddwn yn cynnal gwaith i wella’r cynllun yn 
ogystal â meintiau fflatiau, ond mae rhai o’r 
gwasanaethau, yn torri ar draws yr adeilad, 
felly ni fyddai’n ddiogel i denantiaid fyw 
mewn cynllun wrth i’r gwaith gael ei gynnal.

Os ydw i’n byw mewn fflat 2 ystafell wely, a 
fyddaf i’n symud yn ôl i fflat 2 ystafell wely?

Byddwn yn gweithio gyda chi i helpu i fodloni 
eich dewisiadau lle bynnag bosibl.

Pwy fydd yn talu am ailgyfeirio fy mhost 
pan fyddaf yn symud allan a pan fyddaf yn 
symud yn ôl i’r cynllun?

Ar gyfer tenantiaid sy’n dychwelyd i’r 
cynlluniau, bydd y Cyngor yn ysgwyddo’r 
gost.

Yn y rhifyn diwethaf, roedd cyfres o gwestiynau cyffredin ac atebion mewn perthynas â’r 
rhaglen adnewyddu. Yn y rhifyn hwn, rydym wedi cynnwys mwy.

Cwestiynau ac Atebion

Enwi’r Cynllun

Yn y newyddlen ddiwethaf, gofynnom am eich 
barn am yr enw ‘Tai Gwarchod’ ac i awgrymu enw 
newydd. 

Diolch i bawb sydd eisoes wedi anfon eu 
hawgrymiadau, daliwch ati i anfon eich syniadau.  

Rhowch wybod i’ch warden.

Neu cysylltwch â 01978 298993

neu anfonwch e-bost at

olderpersonshousing@wrexham.gov.uk
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Yn y rhifyn cyntaf, rhoddom wybodaeth am glybiau cinio, ac 
yn y rhifyn hwn rydym yn darparu gwybodaeth am Wasanaeth 
Ambiwlans Cymru.

Efallai bydd
gennych
ddiddordeb yn...

Os nad ydych chi neu aelod o’ch 
teulu yn teimlo’n dda, sut all 

Ymddiriedolaeth Gwasanaethau 
Ambiwlans Cymru eich helpu chi?

Mae 999 ar gyfer argyfwng sy’n peryglu 
bywyd sydd angen sylw meddygol brys.

Mae Gwasanaeth Ambiwlans Cymru yn 
gweithio’n galed 24/7 i ofalu am y rhai sydd 

mewn argyfyngau sy’n peryglu bywydau.

Os nad yw eich cyflwr yn ddifrifol, ceisiwch 
gyngor gan ddarparwyr gofal iechyd eraill 

fel meddygon teulu, fferyllfa, ewch i:

111.wales.nhs.uk

neu ffoniwch:

111

(0845 46 47 os nad yw ar gael yn eich ardal chi)
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Bydd yn dweud wrthych ble dylech fynd am help 
neu yn rhoi gwybodaeth i chi ynglŷn â hunanofal os 
gallwch ofalu amdanoch eich hun yn y cartref.
Bydd hyn yn cynnwys: Coronafeirws/COVID-19, 
codymau, poenau brest, problemau anadlu, chwydu, 
dolur rhydd, annwyd a ffliw a llawer mwy.

Os ydych yn Fyddar neu yn drwm eich clyw ewch i’r 
rhan ‘Cysylltu â ni’ ar 111.wales.nhs.uk

neu drwy Next Generation Text/Text Relay a deialu 
18001 111.

Ffoniwch rif eich meddygfa arferol neu feddygfa 
ddeintyddol a dilynwch y cyfarwyddiadau a geir ar 
eu gwasanaeth negeseua.

Ewch i 111.wales.nhs.uk

neu ffoniwch 111

(neu 0845 46 47 os nad yw ar gael yn eich ardal)

Beth yw gwirio 
symptom ar-lein 
y gig 111 wales?

Ydych chi’n 
fyddar neu’n 

drwm eich clyw?

Sut alla i gysylltu 
a meddyg teulu 

neu ddeintydd tu 
allan i oriau?

Ydych chi’n
ofalwr?

Ble alla i ddod 
o hyd i fferyllfa 
dros y nadolig?

Fel gofalwr mae angen i chi fod yn barod rhag ofn i 
chi fynd yn sâl neu bod argyfwng. 

Pwy fydd yn barod i wneud yn eich lle mewn 
argyfwng? 

Mae’n bwysig fod gennych gynllun mewn lle, fel y 
bydd pawb yn gwybod pwy fydd yn gofalu am yr un 
rydych chi’n gofalu amdano.

Am fwy o wybodaeth am gynlluniau gofal brys 
cysylltwch â’ch awdurdod lleol, Carers UK neu ewch 
i wefan GIG 111 Cymru.
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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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