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Mae ein dull yn golygu mai ni yw’r unig adeiladwr tai sydd wedi 
bod ar frig rhestr Arolwg Boddhad Cwsmeriaid Ffederasiwn 
Adeiladwyr Tai bob blwyddyn ers ei sefydlu yn 2005.

EIN HANES A’N GWELEDIGAETH
Yn 1977 yr adeiladwyd ein datblygiad cyntaf, ac ers hynny, ni  
sy’n arwain y DU fel datblygwr a rheolwr cymunedau ymddeol. 
Rydym wedi gwerthu dros 58,000 eiddo ar draws mwy na 1,300  
o ddatblygiadau. 

Rydym i gyd yn gwybod bod heneiddio yn dod â’i heriau, felly dyna 
pam fod yr hyn a wnawn yn cael ei adeiladu i gwmpasu anghenion 
ein perchnogion; o gynllun y fflat i’n gwasanaethau cefnogi ar y 
safle, anghenion byw yn hŷn sydd ar flaen ein meddwl. Rydym wedi 
ymrwymo i ddathlu rôl pobl hŷn mewn cymdeithas gan ddarparu 
cymunedau bywiog i’w galluogi i fyw bywyd i’r eithaf wrth fynd yn hŷn.

 Mae’r Swyddfa Ystadegau Gwladol yn rhagweld erbyn 2033, y bydd 
hyd at 3.5 miliwn o berchnogion tai hŷn ychwanegol yn Lloegr yn 
unig. Mae hyn yn adlewyrchu cynnydd o 60% o’i gymharu â heddiw, 
ac eto, dim ond 3% o gartrefi’r DU sy’n addas ar gyfer anghenion 
pobl hŷn ar hyn o bryd.

Mae’n bwysig felly fod ystyriaeth yn cael ei roi i anghenion pobl hŷn. 
Mae ein cymunedau ar gyfer rhai sydd wedi ymddeol yn pontio’r cyfnod 
rhwng y cartref teuluol a gofal, a chael gwared ag unrhyw gonsyrn am 
gynnal a chadw tŷ a chyfoethogi bywydau’r preswylwyr ar yr un pryd. 

Mae ein harddangosfa yn dangos ein cynigion cychwynnol ar gyfer 
adeiladu un o’n datblygiadau yn eich ardal chi, ac edrychwn ymlaen 
at glywed eich barn.

Diolch i chi am roi o’ch amser.

YMATEB I HER COVID-19
Mae ein datblygiadau Bywyd ar ôl Ymddeol yn unigryw, ac yn 
cynnig bywyd annibynnol mewn fflat preifat ochr yn ochr ag 
adnoddau cymunedol hyblyg a chefnogaeth ar y safle. Golyga hyn 
bod ein perchnogion wedi bod yn fwy diogel ac wedi cael mwy 
o gymorth na fyddent wedi ei gael petaent yn byw ar eu pen eu 
hunain yn ystod pandemig y Coronafeirws.  

Mae ein datblygiadau wedi cael eu haddasu yn ystod y pandemig, i 
gefnogi ein perchnogion, i fynd i’r afael â’r angen am gyfarpar diogelu 
personol (PPE), ac i gefnogi’r trigolion mwyaf bregus trwy ddanfon 
prydau, siopa a darparu cyflenwadau meddygol hanfodol.  Mae natur 
arbenigol ein datblygiadau ac ymroddiad ein staff wedi sicrhau bod 
graddfeydd heintio yn ein cymunedau ni 27% yn is nag ar gyfer y 
boblogaeth dros 65, a phedair gwaith yn is ar gyfer y rhai dros 85.
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