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ADRODDIAD CRYNO BLYNYDDOL 
Cyfnod Adrodd: Ion – Rhag 2018 

Awdur: Mrs N Evans BA FCCA, Ysgrifennydd Mygedol 
 
AELODAETH Y PWYLLGOR  
Cyfarfu’r Pwyllgor Rheoli dair gwaith yn ystod y flwyddyn. Yr aelodau yw 
Esgob Tyddewi, y Gwir Barchedig Joanna Penberthy (Llywydd), Hyb B J H 
Jones (Cadeirydd), Mrs Nia Evans (Ysgrifennydd/Trysorydd), 
Archddiaconiaid Caerfyrddin, Tyddewi a Cheredigion, Cadeirydd Corff 
Cynrychiolwyr yr Eglwys yng Nghymru a 3 pherson lleyg.  
 
AMCANION  
Mae’r Gymdeithas Dai yn darparu cartrefi rhent gogyfer â chlerigiaid sydd 
wedi ymddeol, neu weddwon a dibynyddion clerigiaid. Mae’r Gymdeithas 
yn ceisio cadw ei holl eiddo mewn cyflwr da, gan ofalu fod yna wasanaeth-
trwsio trwyadl ar gael ar gyfer y tenantiaid.  
 
YR HYN A GYFLAWNWYD ELENI  
Gwelwyd un denantiaeth yn newid yn ystod y flwyddyn, ac un tŷ gwag 
oedd gennym ddiwedd 2018.  
Gosodwyd un cegin newydd yn ystod y flwyddyn.  
Derbyniwyd cymhorthdal ariannol o £7,063 gan Fwrdd Cyllid Esgobaeth 
Tyddewio er gwella ansawdd y tai.  
Cynhaliwyd arolwg rhent, a phenderfynwyd na fyddai codiadau eleni.  
 
Cofnodwyd cyfanswm incwm o £53,810 gogyfer â 2018. Gwariwyd 
cyfanswm o £42,848 ar Weithgareddau Elusennol. O ganlyniad nodwyd 
gweddill o £10,962 o ran y Cyfrif Incwm a Gwariant. Dangosodd y Fantolen 
ar derfyn 2018 asedau cyfredol o £62,086.  
 
HERIAU ELENI  
Mae’r trafodaethau’n parhau ynglyn â’r lês newydd rhwng Corff 
Cynrychiolwyr yr Eglwys yng Nghymru a Chymdeithas Dai Tyddewi. Ni 
nodai’r lês wreiddiol mai Cymdeithas Dai Tyddewi oedd yn gyfrifol am y 



waliau ffin; yn ôl telerau arfaethedig y lês newydd, bydd y Gymdeithas Dai 
yn dwyn y cyfryw gyfrifoldeb ar y cyd â’r landlord a’r Plwyf.  
 
EDRYCH YMLAEN  
Rhagwelir (gan fyw mewn gobaith) y gellir datrys y problemau ynghylch 
trwsio’r welydd yn Aberystwyth, a sy’n rhwystro adnewyddiad y lês. Mae un 
tŷ yn wag, ac fe’i archwilir maes o law cyn ei gynnig i denant newydd. 
Bwriad y Gymdeithas Dai yw parhau i gynnal yr holl eiddo, gan sicrhau y 
bydd mewn cyflwr da ac y bydd gwasanaeth-trwsio parod ar gyfer y 
tenantiaid 


