
BETH YW BYWYD AR ÔL 
YMDDEOL?
Mae Bywyd ar ôl Ymddeol yn creu amgylchedd saff a diogel i’n 
perchnogion allu parhau i fyw bywyd actif ac annibynnol, o dan 
oruchwyliaeth ofalus a ddarperir gan ein cwmni rheoli, a thrwy ein 
system galwadau brys. Mae gan bob perchennog ei ddrws ffrynt 
ei hun a phreifatrwydd yn union fel eu cartref blaenorol, ac mae 
ganddynt y rhyddid i ymuno yng ngweithgareddau cymunedol y 
datblygiad, neu blesio eu hunain gyda’u diddordebau amrywiol.

Mae’r fflatiau ar gael i bobl 60 oed a hŷn i’w prynu, eu rhentu, yn 
ogystal â chynlluniau perchnogaeth ar y cyd a rhentu a phrynu’n 
rhannol. Oed cyfartalog y prynwyr yw 89 ac mae’r rhan fwyaf sy’n 
symud i’n datblygiadau eisoes yn byw yn yr ardal leol.

BYW’N ANNIBYNNOL HEB Y 
GOFID
Gall gofalu am eiddo mawr fod yn faich i berson hŷn, yn enwedig os 
ydyn nhw’n byw ar eu pen eu hun. Mae gan bob datblygiad Byw ar 
ôl Ymddeol Reolwr Tŷ - sef person  sy’n rheoli rhediad y datblygiad o 
ddydd-i-ddydd ac ar gael yn ystod oriau swyddfa. Mae ein Rheolwyr 
Tŷ fel ‘y cymydog cyfeillgar’ sy’n trefnu llawer o’r gweithgareddau 
cymdeithasol sy’n digwydd ar ein datblygiadau. 

Rydym yn arbenigwyr yn y profiad o heneiddio ac yn addasu ein 
darpariaeth ar gyfer anghenion ein perchnogion, gyda gwasanaethau 
eraill ar y safle, gan gynnwys clybiau car trydan yn rhai o’n 
datblygiadau. Mae system mynediad camera sy’n gysylltiedig â’r 
teledu yn fflat pob perchennog a thrwy bwyso botwm gwasanaeth 
galw brys 24 awr, maent yn cael tawelwch meddwl llwyr. Mae 
gwasanaethau rheoli a chefnogi’r ystâd yn cael eu darparu gennym 
ni - ac nid gan drydydd parti.

Ffynhonnell yr ystadegau oedd: Data mewnol gan McCarthy & Stone, 2018, ac Asesiad Effaith 
Economaidd Ardal Leol gan Sefydliad Gofal Cyhoeddus ym Mhrifysgol Brookes Rhydychen, 2014.

 
 

 

 
 
 

 

 
Mae hyn yn gymorth hefyd 
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mae 42% o’r tai gwag wedyn yn cael eu 
hadnewyddu a’u gwella gan berchnogion 

newydd
ecwiti cyfartalog a ryddhawyd gan ein 
cwsmeriaid ar ôl prynu un o’n fflatiau.

Pellter symud cyfartalog  
ein cwsmeriaid

cyfanswm gwerth tai a ryddheir  
i’r farchnad gan ddatblygiad  

Bywyd ar ôl Ymddeol

oddeutu  
£60k

c.13 
miliwn oddeutu  

4 milltir

MAENT WEDI’U CYNLLUNIO I 
WNEUD BYWYD YN HAWS
Mae ein datblygiadau wedi’u cynllunio’n ofalus gydag anghenion 
trigolion hŷn mewn cof gyda mynediadau heb stepiau trwy’r 
adeilad cyfan.

Adeiladir pob fflat i safonau ‘Lifetime Homes’ a gellir eu haddasu 
ar gyfer defnydd cadair olwyn. Mae’r fflatiau wedi’u hadeiladu i 
safon o ofod mewnol a ellir ei addasu ar gyfer cadair olwyn, ac 
yn cynnwys nodweddion a gynllunnir i gynorthwyo perchnogion 
i gadw eu hannibyniaeth; megis pwynt galw brys 24 awr, 
ystafelloedd ymolchi ar lawr gwastad, goleuadau da, a switshis  
a socedi trydanol ar uchder hwylus heb orfod plygu.


