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AELODAETH Y BWRDD 
Cyfarfu’r Bwrdd Persondai yn chwarterol yn ystod y cyfnod dan sylw, â Mr 
Nigel Roberts yn y gadair. Mae’r canlynol yn aelodau’r Bwrdd: yr Esgob, yr 
Archddiaconiaid, cynrychiolwyr clerigol a lleyg, cynrychiolydd cymheiriaid 
clerigiaid, ynghyd ag aelodau cyfetholedig sydd ag arbenigedd mewn 
meysydd megis rheoli eiddo, gwerthuso ac adeiladu. Yn bresennol hefyd y 
mae Arolygydd y Bwrdd Persondai a Phennaeth Cynorthwyol 
Gwasanaethau Eiddo Corff y Cynrychiolwyr, ynghyd â’r Ysgrifennydd 
Esgobaethol a’r Rheolwr Cyllid.  
 
AMCANION  
Rheoli portffolio ficerdai yr Esgobaeth yn unol â’r anghenion 
gweinidogaethol, cynnal a chadw’r cyfryw adeiladau i safon uchel, a 
threfnu’r rhaglen ail-fuddsoddi.  
 
YR HYN A GYFLAWNWYD ELENI  
Derbyniwyd cyfanswm incwm, o ran y Gronfa Drwsio, o £874,499; 
gwariwyd £816,481, gan adael gweddill o £ 58,018 ar 31ain Rhagfyr 2018. 
Cynhwyswyd, yng nghynllun gwariant y flwydddyn, y rhaglen gynnal a 
chadw arfaethedig i lanhau cafnau a phibau dŵr toeon y tai, sicrhau 
effeithiolrwydd y tanciau septig, y larymau lladron, y teclynnau nwy ac olew, 
y sustemau trydan (archwiliad 5-mlynyddol), rheoli asbestos a chyflwyno 
adroddiadau legionella.  
Mae’r gwaith o osod synhwyrydd carbon monocsid ymhob tŷ yn parhau, yn 
unol â’r rhaglen-dreigl 4-blynedd y cytunwyd arni.  
Doedd yna ddim paentio tai yn ystod y cyfnod hwn am fod yna gryn wario 
mewn ffyrdd eraill, megis uwch-raddio tai a gosodiad ffenestri UPVC, hyn 
yn dileu’r angen am addurno rheolaidd, fel cynt.  
Gosodir 21 tŷ ar rhent; mae 3 thŷ at ddefnydd clerigiaid. Cedwir cyn lleied 
â phosib o’r tai yn wag, sef 6 ar hyn o bryd. Bu’r Bwrdd yn trafod, ynghyd 



â’r Rheolwr Tai Esgobaethol, Bolisi Mynediad newydd ar gyfer Ficerdai 
gwag.  
Dangosodd mantolen y gronfa Welliannau weddill o £935,296 ar 31 
Rhagfyr 2018; mae hyn yn unol â nod y Bwrdd, sef cadw digon o arian wrth 
law i adeiladu tri ficerdy newydd ar unrhyw adeg o’r flwyddyn. Eleni, 
gwerthwyd ficerdai megis Solfach, y Buarth a Llangeler.  
 
HERIAU ELENI  
Mae yna ffactorau enbyd, megis y fasnach dai heriol ac ansicr yn yr 
Esgobaeth, sy’n effeithio ar y gwaith o ymdrin ag eiddo.  
Mae’n anodd ar ddarpar-brynwyr, a’r broses faith o sicrhau morgais; bydd 
oedi’n anochel yn sgil hyn, cyn cwblhau pryniant, yn enwedig lle bo cost 
adnewyddu.  
Weithiau, bydd rhaid trin a thrafod materion sy’n codi wedi’r cytuno 
gwreiddiol; bryd arall bydd gorfod cydymffurfio â gofynion Cadw yn ben tost 
– a gall hyn oll beri oedi mawr.  
Fe gyfyd problemau, ar dro, o ran perchenogaeth tai hŷn; mae hyn yn gallu 
esgor ar feini tramgwydd cyfreithiol, gan rwystro ambell werthiant yn llwyr. 
Gwelir gweithred gyfyngol ar ambell ficerdy, sydd weithiau’n lladd 
diddordeb y darpar brynwr ac, unwaith eto, dyna hi ar ben o ran gwerthu.  
 
EDRYCH YMLAEN  
Mae yna ficerdy newydd ar waith yn Hendy-gwyn ar Daf, a disgwylir 
cwblhâd ym Mehefin 2019; hefyd rydym wrthi’n prynu tŷ newydd ym Mharc 
y Strade, Llanelli. Derbyniwyd cynigion am ficerdai Cas-Wis a’r Tymbl, a 
mae ficerdai Llanddewi Brefi a St. Pedr Caerfyrddin ar werth ar hyn o bryd.  
 


