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Tai Gofal Ychwanegol  
 
Beth yw Gofal Ychwanegol? 
 
Efallai mai tai gwarchod Gofal Ychwanegol yw’r allwedd i chi allu byw gyda 
gofal yn eich cymuned eich hun.  
 
Mae’n darparu tenantiaeth sicr i bobl hŷn, sydd â rhai anghenion gofal, mewn 
fflat hunangynhwysol mewn cynllun a adeiladwyd yn bwrpasol.  
 
Os oes arnoch angen help gyda gofal personol a gweithgareddau bob dydd 
ac nad yw eich llety presennol yn addas bellach, yna efallai mai llety gofal 
ychwanegol yw’r ateb i chi. Bydd gofal ychwanegol yn eich galluogi i gael y 
gofal a’r gefnogaeth sydd arnoch eu hangen a chadw llawer iawn o 
breifatrwydd a sicrwydd ar yr un pryd.  
 
Bydd tîm gofal hyfforddedig i’ch helpu gyda gofal personol ac unrhyw dasgau 
eraill nad ydych yn gallu eu gwneud ar eich pen eich hun. Bydd gennych eich 
drws ffrynt eich hun gyda sicrwydd a chefnogaeth amgylchedd diogel. 
Byddwch hefyd yn elwa ar wasanaethau rheolwr sy’n cael ei gyflogi gan Tai 
Gogledd Cymru a fydd ar y safle yn ystod y dydd i ddelio ag unrhyw 
broblemau sydd gennych gyda’ch fflat. 
 
Pwy sy’n gymwys ar gyfer Gofal Ychwanegol? 
 

• Rhoddir blaenoriaeth i ymgeiswyr sy’n byw yn yr un ardal â’r cynllun  
 

• Efallai nad yw eich cartref presennol yn addas ar gyfer eich anghenion 
bellach  

 

• Rhaid i chi fod angen rhywfaint o ofal  
 

• Rhaid i weithiwr proffesiynol Iechyd neu Ofal Cymdeithasol fod wedi 
cwblhau asesiad o’ch anghenion  

 

• Rhaid i chi fod dros 60 oed yn Sir Conwy a dros 55 yng Ngwynedd. 
 



 

2 

 

 
 
Beth fyddwn i’n ei gael? 
 

• Tenantiaeth fflat hunangynhwysol gydag un neu ddwy ystafell wely, y 
gellir mynd iddynt i gyd gyda chadair olwyn sy’n golygu eu bod yn 
addas ar gyfer amrywiaeth eang o anghenion gofal.  

 

• Ystafell fyw gyda chegin safonol gerllaw.    
 

• Ystafell ymolchi gyda chawod camu i mewn a thoiled. Bydd y cynllun 
hefyd yn cynnig cyfleusterau cymorth ymolchi.  

 

• Eich drws ffrynt a’ch allwedd eich hun, sy’n eich galluogi i fyw mor 
annibynnol â phosib gan sicrhau y gallwch ddewis a ydych am dreulio 
eich amser y tu mewn i’ch fflat neu yn yr ardaloedd o’r cynllun sy’n cael 
eu rhannu.  

 
Ymysg nodweddion eraill o gynllun y fflatiau mae socedi trydan ar lefel eich 
canol (fel y gallwch eu defnyddio os ydych mewn cadair olwyn).  Mae pob fflat 
a’r ardaloedd a rennir yn cynnwys system larwm (neu gallwch ddefnyddio 
larwm crog) fel y gallwch gysylltu â’r staff unrhyw bryd.  
 
Pa gyfleusterau eraill sydd yna? 
 
Bydd yno lolfeydd i’w rhannu ac ystafell fwyta, ystafell hobïau, siop trin gwallt 
ac ystafell driniaeth. Byddwch yn gallu cael eich cinio canol dydd yn yr ystafell 
fwyta lle mae’r pryd yn cael ei goginio’n ffres a dewis gwahanol ar y fwydlen 
bob dydd. Mae’r ardaloedd a’r lolfeydd a rennir yn ganolbwynt ar gyfer 
gweithgareddau cymdeithasol a bydd y cynllun yn cynnwys calendr 
cymdeithasol prysur. 
 
Bydd yno ystafell olchi dillad lle gallwch ddefnyddio’r cyfleusterau eich hun 
neu gael rhywun i wneud eich golchi drosoch, os yw wedi mynd yn ormod i 
chi.  Yn ogystal bydd Storfa Sgwteri yno os oes gennych sgwter mudoledd. 
 
Bydd yno hefyd ystafell i westeion os bydd unrhyw rai o’ch perthnasau a’ch 
ffrindiau eisiau aros, yn ogystal â gerddi cymunedol y gellir mynd iddynt mewn 
cadair olwyn. 
 
Pa help fyddaf i’n ei gael gyda gofal ychwanegol? 
 

Bydd yr help a gewch yn rhan o’ch cynllun gofal a chefnogaeth personol eich 
hun a gaiff ei lunio gennych chi a’ch gweithiwr cymdeithasol, y tîm gofal yn y 
cynllun a’ch ffrindiau a’ch teulu, os ydych yn dymuno hynny. Bydd staff 
hyfforddedig ar ddyletswydd 24 awr y dydd i roi cymorth,  
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Faint fyddaf i’n ei dalu? 
 
Fel tenant sicr yn eich fflat hunangynhwysol eich hun bydd disgwyl i chi dalu 
eich rhent a’ch taliadau gwasanaeth. Byddwch hefyd yn gyfrifol am dalu Treth 
Cyngor a’r biliau ar gyfer eich fflat eich hun.  
 
Efallai y byddwch yn gymwys i dderbyn budd-dal tai tuag at y rhent a’r costau 
gwasanaeth a chefnogaeth, yn dibynnu ar eich amgylchiadau.  
 
Mae’r tâl gwasanaeth yn talu am gost rhoi gwasanaeth i’r systemau diogelwch 
tân a’r larymau eraill, ymysg pethau eraill, ac am wresogi a goleuo’r ardaloedd 
a rennir.  
 
Efallai y bydd angen i chi gyfrannu at gost eich anghenion gofal hefyd. Bydd 
cyngor am arian a chostau ar gael i chi cyn i chi benderfynu symud i mewn i’r 
cynllun.  
 
Sut ydw i’n ymgeisio? 
 
Y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw llenwi’r cais amgaeedig a’i anfon i: 
 
 Adran Tai Pobl Hŷn  
 Tai Gogledd Cymru  
 Plas Blodwel 
 Broad Street 
 Cyffordd Llandudno  
 LL31 9HL 
 
Sut ydych chi’n cysylltu â ni? 
 
Os ydych yn dal yn ansicr ac awydd siarad â rhywun am Ofal Ychwanegol, 
cysylltwch â 
  
  
    

Mary Jones,  
Gweinyddwr Pobl Hŷn 

           Ffôn:   01492 563287 / 07976 829 252  
           Ebost : Dept_OlderPersons@nwha.org.uk  
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