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Croeso i adroddiad Aelodaeth a Chyllid yr Eglwys yng Nghymru am 2012. 

Yr ydym yn ddiolchgar i’r clerigion a’r swyddogion plwyfol am ddarparu’r ffigyrau sydd yn yr 
adroddiad hwn trwy gwblhau’r ffurflenni adroddiad plwyf blynyddol. Oherwydd ymdrechion 
plwyfi ledled Cymru, a bod 92% o’r ffurflenni wedi eu dychwelyd, gallwn gynhyrchu adroddiad 
taleithiol ar ffigyrau’r flwyddyn flaenorol mewn pryd at gyfarfod y Corff Llywodraethol ym mis 
Medi.

Ond yn gyntaf, gair o rybudd. Ni all ystadegau ar eu pennau eu hunain roi darlun cynhwysfawr o 

fywyd yr Eglwys yng Nghymru. Rhaid cadw mewn cof mai cyfansymiau taleithiol yw’r rhain, nad 

ydynt yn tanlinellu amrywiadau lleol nac esgobaethol. Nid yw’n bosibl chwaith gynnwys, yn yr 

adroddiad hwn, y llu o storïau cadarnhaol am waith yr Eglwys mewn cymunedau ledled Cymru, na 

mesur effaith gweinidogaeth yr Eglwys ym mywydau pobl.

Fodd bynnag, rhydd y ffigyrau hyn set fanwl o ystadegau am lefelau cyfranogiad ym mywyd 

yr eglwys. Y mae yma, at ddefnydd yr esgobaethau, set gyflawn o ystadegau am bob plwyf, 

deoniaeth ac archddiaconiaeth. Mae’r wybodaeth hon yn hollbwysig i helpu esgobaethau a chyrff 

taleithiol i gynllunio a gosod blaenoriaethau at y dyfodol. Mae ynddi hefyd fanylion lleol i alluogi 

Archddiaconiaid a swyddogion esgobaethol i dargedu cymorth i blwyfi a deoniaethau. Wrth i’r 

esgobaethau ystyried adolygu’r modd y caiff adnoddau eu strwythuro a’u defnyddio, mae’r ffigyrau 

hyn yn bwysicach nag erioed.

Mae i’r ddogfen hon rôl allweddol fel sail i drafodaethau’r Corff Llywodraethol. Mae’n ddarlun o 

gyflwr yr Eglwys, i’w ystyried wrth wneud penderfyniadau pwysig am ei dyfodol. Oherwydd hyn, 

mae’n bwysig i aelodau’r Corff Llywodraethol drafod yr ystadegau pan fyddant yn siomedig, yn 

ogystal â phan fyddant yn galonogol.

Eleni, cyflwynwn wybodaeth newydd am waith yr Eglwys gyda phobl ifainc a theuluoedd. Yn 2011 y 

casglwyd yr wybodaeth hon gyntaf ar y ffurflen Aelodaeth, Yn awr, y mae gennym ffigyrau cymharol 

am 2012 yn y maes pwysig hwn.

Cyfieithwyd gan Beryl Griffiths
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Bu’r cysyniad o “Aelodaeth” yn yr Eglwys yng 

Nghymru yn un anodd ei ddiffinio erioed. 

Mae’r traddodiad Anglicanaidd yng Nghymru’n 

fwy cyffyrddus yn sôn am Ofal Eneidiau ym 

mhob plwyf nag am restrau aelodaeth. Yn 

draddodiadol, uchafbwynt y ffigyrau presenoldeb 

oedd nifer y cymunwyr Pasg, a rhoddai’r 

cyfartaledd presenoldeb ar y Sul syniad mwy 

dibynadwy o’r presenoldeb  arferol. Defnyddiwyd 

ffigyrau’r Rhôl Etholwyr i ddangos y nifer ym 

mhob cymuned sydd â chysylltiad y gellir ei brofi 

â gwaith y plwyf.

Y Darlun am 2012 o’i gymharu â 2011

Mae Tabl 1 yn cymharu ffigyrau presenoldeb 
allweddol am 2012 a 2011. Mae rhai 
tueddiadau’n parhau o flwyddyn i flwyddyn:

• Amrywiadau tymhorol yn y nifer o gymunwyr 
mewn gwyliau allweddol;

•  Gostyngiad yng nghyfartaledd y presenoldeb 
a’r Rhôl Etholwyr.

Mae nifer y cymunwyr am y Pasg a’r Nadolig 
yn siomedig, er y dylid cofio bod y nifer am y 
Nadolig wedi codi o 27% rhwng 2010 a 2011 
am fod y tywydd yn wahanol iawn. Deil y nifer 
am Nadolig 2012 bron i 20% yn uwch nag yn 
2010.  
 

Fodd bynnag, mae nifer cymunwyr ar y ddau 
achlysur arall yn fwy calonogol, yn enwedig gan eu 
bod yn cynrychioli addoli cyson yn well: dim ond 
o ychydig y gostyngodd nifer y cymunwyr am y 
Drindod III, a bu cynnydd yn y nifer ar y Pentecost.

Wrth gwrs, y ffigyrau sy’n cynrychioli presenoldeb 
orau yw’r cyfartaledd presenoldeb ar y Sul a 
dyddiau gwaith. Parhau i ostwng y mae’r maes 
hwn. Am yr ail flwyddyn yn olynol, bu gostyngiad 
mawr yn y presenoldeb ar ddyddiau gwaith. Ond 
dyma’r ail flwyddyn hefyd i’r ffurflen Aelodaeth 
newydd gasglu gwybodaeth am “Weithredoedd 
Eraill o Addoliad,” ac fe all fod rhai addolwyr a 
fyddai, cyn 2011, wedi eu cofnodi fel “mynychwyr 
dyddiau gwaith”, yn awr yn dod dan y categori 
newydd (gweler Ffigwr 2 am ragor o fanylion).

Dyma’r ail flwyddyn yn olynol hefyd pan 
welwyd cynnydd sylweddol yng Nghyfartaledd 
Presenoldeb rhai dan 18 oed. Eto, fe all fod 
cyflwyno cwestiynau penodol yn 2011 am 
gyfartaledd presenoldeb grwpiau o wahanol 
oedran wedi annog clerigion i gynnwys grwpiau 
o bobl ifainc nas cynhwyswyd ar y ffurflenni o’r 
blaen. Ar y llaw arall, ar y cyd â’r cynnydd yn 
nifer y rhai a gonffyrmiwyd, mae’r ffigyrau hyn 
yn gadarnhaol iawn. Gwelir rhagor o fanylion am 
ymwneud yr Eglwys â phobl ifainc a theuluoedd 
yn Ffigwr 2.

Tabl 1: Cymryd Rhan ym Mywyd Plwyf yn 2012 a 2011

   2012 2011  Gwahaniaeth +/- %

Cymunwyr            Y Pasg 56,063 60,924 -4,861 -8% 

            Pentecost  32,458 31,723 735 2% 

            Nadolig 54,922 58,959 -4,037 -7%

            Y Drindod III   30,797 31,350 -553 -2%

Cyfartaledd Presenoldeb  – dros 18              Sul  32,171 33,783 -1,612 -5%

Dyddiau’r wythnos yn unig    3,982 4,379 -397 -9%

Cyfartaledd Presenoldeb – dan 18 oed    6,719 6,250 469 8%

Rhôl Etholwyr      54,950 56,396 -1,446 -3% 

Bedyddiadau    7,540 7,644 -104 -1%

Conffyrmasiwn    1,486 1,329 157 12%

Priodasau   3,453 3,313 140 4%

Angladdau   6,564  6,838  -274  -4%

Aelodaeth
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Tueddiadau Tymor Hir: 1990 i 2012

Delir ystadegau Aelodaeth a Chyllid ers 1990, a 
rhydd Ffigwr 1 ddarlun o’r newid mewn pedwar 
maes allweddol yn y cyfnod hwn (er mai dim 
ond er 2000 y casglwyd ffigyrau presenoldeb am 
ddyddiau gwaith). Cynhyrchwyd y siart hwn am y 
tro cyntaf yn adroddiad y flwyddyn ddiwethaf, a 
theimlwn ei bod yn werth tynnu sylw aelodau ato 
eto eleni.

Ym mis Medi 2010, ysgogodd y ffigyrau yn yr 
adroddiad Aelodaeth a Chyllid drafodaeth yn 
y Corff Llywodraethol ar ddyfodol yr Eglwys, a 
phasiwyd cynnig yn galw ar i Fainc yr Esgobion 
a’r Pwyllgor Sefydlog ymateb i’r sefyllfa yr oedd y 
ffigyrau’n ei disgrifio. Canlyniad y cynnig hwnnw 
oedd comisiynu Arolwg yr Eglwys yng Nghymru, 
a roddodd adroddiad yn haf 2012. Mae cyrff 
Esgobaethol a Thaleithiol yn awr yn ystyried a 
gweithredu ar amrywiol argymhellion yr Arolwg, 
gyda chymorth Gweithgor Gweithredu a 
benodwyd gan y Pwyllgor Sefydlog. Yn benodol, 
mae’r Eglwys yn ystyried ffyrdd newydd o gynnig 
gweinidogaeth mewn timau i feysydd newydd — 
Ardaloedd Gweinidogaeth – a chynnig hyfforddiant 
i fathau newydd o weinidogion. Er mai cynllun 
lleol – esgobaethol yn bennaf, ydyw – trafodir yn y 
Corff Llywodraethol ym mis Medi 2013 fframwaith 

taleithiol i Ardaloedd Gweinidogaeth a Thimau 
Ardaloedd Gweinidogaeth. Mae’r tueddiadau tymor 
hir ym mhresenoldeb a chyllid plwyfi yn cynnig 
cyd-destun pwysig i’r Eglwys yng Nghymru wrth 
iddi ystyried y datblygiadau newydd pellgyrhaeddol 
hyn. Ganwyd Arolwg yr Eglwys yng Nghymru o 
gydnabyddiaeth aelodau’r Corff Llywodraethol 
“na allwn barhau i wneud yr un peth yn yr un 
ffordd”. Mae ffigyrau’r tueddiadau tymor hir hyn 
yn cadarnhau’r datganiad hwnnw. Fel y nodwyd yn 
adroddiad y flwyddyn ddiwethaf:

Mae cymunwyr y Pasg, cyfartaledd y presenoldeb 
ar y Sul ac aelodau Rhôl yr Etholwyr wedi gostwng 
bron 50% dros yr ugain mlynedd diwethaf, ac 
roedd y ffigwr “man uchaf” (cymunwyr y Pasg) yn 
is yn 2011 na’r ffigwr am gyfartaledd presenoldeb 
ar y Sul yn 1990. Dyma’r cyd-destun y gwneir y 
penderfyniadau am ddyfodol yr Eglwys ynddo, a 
rhaid i’r Eglwys fod yn ymwybodol o hynny.

Fodd bynnag, dylid cofio mai’r pedwar mesurydd 
a ddefnyddir yma yw’r mesurau traddodiadol 
o lefel cyfraniad yng ngweithgareddau’r Eglwys. 
Awgryma’r  ystadegau a gasglwyd dros y ddwy 
flynedd ddiwethaf fod twf yng ngwaith yr 
Eglwys gyda phobl ifainc a theuluoedd, ac mewn 
gweithgareddau nad ydynt yn rhai traddodiadol 
gyda phobl o bob oed. 

Ffigwr 1: Presenoldeb a’r Rhôl Etholwyr

1990

110,000

90,000

100,000

80,000

60,000

70,000

40,000

50,000

30,000

20,000

10,000

0
1995

Y Pasg Cyfartaledd Presenoldeb ar y Sul Rhôl Etholwyr Presenoldeb ar Ddyddiau Gwaith

2000 2005 2010 2012



5

 

Meysydd lle mae Twf Newydd

Ers 2011, bu’r ffurflen Aelodaeth yn casglu 
gwybodaeth am nifer y bobl ifainc a theuluoedd 
sy’n mynychu’r addoliad bob wythnos, ac 
amcangyfrifon o gyfartaledd presenoldeb pobl 
o bob oed mewn Gweithredoedd Eraill o 
Addoliad. Cofnoda Ffigwr 2 y ffigyrau am 2011 a 
2012 ym mhob categori.

Rhydd y ffigyrau hyn ddarlun ychwanegol o’r 
twf dros ddwy flynedd ym mhresenoldeb 
pobl ifainc (o wahanol oedrannau) ar y Sul, a’r 
amrywiadau ym mhresenoldeb pobl ifainc o 
wahanol oedrannau mewn addoliad heb fod ar 
y Sul dros yr un cyfnod. Mae twf clir hefyd (o 
3,416 i 3,606) yn nifer y teuluoedd sy’n cymryd 
rhan ym mywyd y plwyf. (Atgyfnerthir y ffigyrau 
cadarnhaol hyn gan gynnydd o 12% yn  nifer y 
rhai a gonffyrmiwyd rhwng 2011 a 2012.)

Yn yr un modd, dyma’r ail flwyddyn inni 
gasglu cyfartaledd y presenoldeb misol mewn 
“Gweithredoedd Eraill o Addoliad”. Fel yr 
esboniwyd yn gryno yn adroddiad y llynedd, mae 
hwn, o fwriad, yn gategori eang. Ei amcan yw 
casglu datblygiadau diddorol yn y ffordd yr â plwyfi 
ati i addoli, yn arbennig dulliau o gyrraedd y rhai 
yn y gymuned nad ydynt wedi arfer addoli yn y 
ffyrdd traddodiadol. Weithiau gelwir y dulliau hyn 
yn Fynegiannau Newydd, ond gallant hefyd fod yn 

ddatblygiadau o weithgareddau traddodiadol.

Cynyddodd nifer y rhai a fu mewn digwyddiadau 
o’r fath o 3,205 yn 2011 i 3,486 yn 2012, a 
chawsom adroddiadau o bron i 150 o blwyfi am 
ystod eang o weithgareddau, yn cynnwys:

• Addoli arddull caffi, ac astudiaeth Feiblaidd yn 
y dafarn;

• Gwasanaethau iacháu;
• Gwasanaethau bendithio anifeiliaid anwes ac    

anifeiliaid eraill;
• Sesiynau creadigol;
• Grwpiau disgyblaeth;
• Gwasanaethau a ysbrydolwyd gan Taizé;
• Amseroedd tawel a myfyrio;
• Grwpiau canu a phrosiectau cerdd i blant;
• Gwasanaethau Celtaidd a Gweddïau    

Benedictaidd.

Fe all fod gofyn y cwestiwn yn nwy ran 
newydd yr holiadur aelodaeth wedi annog 
plwyfi i gynnwys yn eu hystadegau grwpiau 
nas cynhwyswyd gynt. Fe all hefyd fod sôn am 
y rhannau hyn o fywyd yr Eglwys wedi annog 
rhai plwyfi i roi cynnig ar bethau newydd ac i 
ddwyn mwy o bobl ifainc i mewn i’r Eglwys. Beth 
bynnag yw’r esboniad, tystia’r ffigyrau hyn fod 
pethau da’n digwydd yn yr Eglwys yng Nghymru, 
ac maent yn wrthbwynt i rai o’r ffigyrau llai 
cadarnhaol yn y meysydd mwy traddodiadol.

Ffigwr 2: Gweithredoedd Eraill o Addoliad a Gwaith gyda Phobl ifainc
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Mae Tabl 2 yn cymharu incwm a gwariant y plwyfi 
rhwng 2012 a 2011. Y newyddion da yw, ar ôl tair 
blynedd pan fu cyfanswm incwm y plwyfi yn is na 
chyfanswm eu gwariant o tua £1 miliwn y flwyddyn, 
bod eu hincwm yn 2012 yn fwy na’u gwariant o ryw 
£1.3 miliwn.

Cyfansymiau taleithiol yw’r rhain wrth gwrs, a rhaid 
bod yn ofalus na fyddwn yn llunio casgliadau ar eu 
sail am iechyd ariannol plwyfi unigol. Ond y maent 
yn sicr yn ffigyrau mwy cadarnhaol nag a fu yn y 
blynyddoedd diwethaf. Fel erioed, mae gwersi mwy 
diddorol i’w dysgu o’r manylion y tu ôl i’r ffigyrau 
moel.

Yn gyntaf, bu gostyngiad bychan yn y cyfrannu a 
gynlluniwyd ac yn yr ad-daliadau treth, o’u cymharu 
â 2011. Arwydd yw hyn, mae’n debyg, o effaith y 
gostyngiad cyffredinol mewn niferoedd, ynghyd â’r 
ffaith mai 2012 oedd y flwyddyn lawn gyntaf ers atal 
Rhyddhad Trosiannol Cymorth Rhodd ar 31 Mawrth 
2011. Nid oes amheuaeth, fodd bynnag, nad yw’r 
aelodau’n dal i roi’n hael, er ei bod yn gyfnod o galedi 
economaidd i nifer o gymunedau yng Nghymru, a 
darlunnir hyn yn Ffigwr 3 (drosodd). Cynyddodd 
y gwariant ar Gyfran y Plwyfi ryw ychydig, ond 
bu gostyngiad yn y costau eraill sy’n ymwneud â’r 
weinidogaeth.

Mewn cyferbyniad, bu cynnydd cyffredinol yn y 
gwariant ar eglwysi ac eiddo arall, er gwaetha’r 
gostyngiad mewn incwm grant (gweler isod).

Yn 2012, bu cynnydd mewn dau gategori o incwm 
a all roi argraff o gefnogaeth ariannol i blwyfi gan y 
gymuned leol, yn hytrach na chan aelodau eglwysig 
yn unig, sef Casgliadau Rhydd a Rhoddion.

Mae hefyd mewn plwyfi unigol gategorïau o 
incwm y gellir eu hystyried yn rhai “unwaith ac am 
byth”, incwm nas ceir o flwyddyn i flwyddyn. Un 
o’r rhain yw Grantiau, a bu gostyngiad o ryw 22% 
yn yr incwm ohonynt rhwng 2011 a 2012, yn dilyn 
gostyngiad o 19% rhwng 2010 a 2011. Gall hyn 
fod yn arwydd o ostyngiad yn swm yr arian grant 
sydd ar gael trwy CADW dros y blynyddoedd 
diwethaf. Gall hefyd awgrymu bod plwyfi’n llai 
hyderus am gychwyn ar brosiectau mawr yn yr 
hinsawdd economaidd/cyllido sydd ohoni. Fodd 
bynnag, fe all y bydd plwyfi am sylwi bod Cronfa 
Dreftadaeth y Loteri’n dal i gael ei hariannu’n 
dda, ac na ddylent dorri eu calonnau a pheidio ag 
ymgeisio am grantiau ganddi. Os ydych yn meddwl 
am gychwyn ar brosiect sy’n ymwneud ag eiddo, 
cysylltwch â’r adran Eiddo Daleithiol am gyngor yn 
y cyfnod cynnar.

Tabl 2: Crynodeb Taleithiol o Gyllid Plwyfi ar gyfer 2012 a 2011

INCWM  (£000s)           2012  2011 GWARIANT  (£000s) 2012 2011

Rhoi a Gynlluniwyd  11,872 11,940 Cyfran y Plwyfi    17,366 16,949

Casgliadau Rhydd     2,799 2,735 Treuliau Clerigion  1,397 1,422

Rhoddion      3,200 2,994 Cefnogaeth Arall i’r Weinidogaeth    327 379

Cenhadaeth 596 686 Cynnal Gwasanaethau    1,334 1,250

Ad-daliadau Treth   2,782 2,915 Treuliau Cyffredinol y Plwyfi   2,020 2,262

Cymynroddion   3,107 1,432 Cynnal a Chadw Eglwysi   5,722 5,450

Grantiau  3,864 4,970 Cynnal a Chadw Eiddo    2,199 2,017

Codi Arian   4,982 4,964 Gwariant Arbennig ar Eiddo   5,569 5,611

Ffioedd  1,930 1,766 Grantiau Plwyfi   510 497

Buddsoddiadau  1,549 1,617 Grantiau Cartref/Byd    1,104 1,151

Incwm Arall                   4,751 3,553 Taliadau Cyfalaf  1,941 2,993

   Costau Codi Arian   654 653

CYFANSWM INCWM   41,432 39,572 CYFANSWM GWARIANT   40,143 40,634 

Cyllid
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Rhoi Uniongyrchol
Er bod cyfanswm y rhoi uniongyrchol wedi 
gostwng ychydig rhwng 2011 a 2012, achosodd 
y gostyngiad mwy a fu yn 2012 yng nghyfartaledd 
y presenoldeb ar y Sul gynnydd o ychydig dan 
5% (i £8.73) yn y Rhoi Uniongyrchol Wythnosol 
gan bob Mynychwr ar y Sul. Mae £8.73 yn 2.8% 
o gyfartaledd incwm gros wythnosol oedolyn yng 
Nghymru (y ffigwr ar gyfer 2011 oedd 2.6%).

Unwaith eto, rhaid i lai a llai o aelodau aberthu 
mwy a mwy i dalu costau’r plwyfi, a rhaid 
cydnabod eu haelioni a’u hymrwymiad parhaus.

Un o gasgliadau’r drafodaeth a fu yn y Corff 
Llywodraethol ym mis Medi 2010 ar y ffigyrau 
Aelodaeth a Chyllid, ac a fu’n sail i waith 
Gweithgor yr Arolwg, oedd bod yr Eglwys yng 
Nghymru’n eithriadol o ffodus yn yr adnoddau 

sydd ar gael iddi. Dengys yr adroddiad hwn, 
a Ffigwr 5 yn arbennig, fod aelodau’r Eglwys, 
a Chorff y Cynrychiolwyr, yn rhoi adnoddau 
ariannol sylweddol bob blwyddyn i ariannu 
gwaith yr Eglwys. Gallwn ychwanegu adnoddau 
dynol at yr adnoddau ariannol hyn (dros 600 o 
glerigion, a miloedd o wirfoddolwyr lleyg), a’n 
treftadaeth adeiladau (bron i 1,400 o adeiladau 
eglwysig, pob un yn ganolog i’r gymuned).

Fe all fod ein hanawsterau presennol yn deillio, 
nid o ddiffyg adnoddau, ond o’r modd y cânt eu 
trefnu a’u  defnyddio. 

Dyma’r neges a glywyd gan Weithgor Arolwg yr 
Eglwys yng Nghymru ar eu teithiau o amgylch y 
Dalaith.

Ffigwr 3: Rhoi Uniongyrchol Wythnosol gan bob Mynychwr ar y Sul
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Categori arall o incwm “unwaith ac am byth” yw 
Cymynroddion. Derbyniodd y plwyfi gyfanswm o 
ryw £3.1 miliwn o’r rhain yn 2012 (cynnydd o 17% ar 
2011). Wrth natur, mae incwm o Gymynroddion yn 
amrywio o flwyddyn i flwyddyn. Cydnabyddir hefyd 
fod hwn yn bwnc y gall fod yn anodd ei drafod ag 
aelodau o’r eglwys.

Oherwydd hyn mae’r Gweithgor Stiwardiaeth 
Taleithiol wedi gweithio gyda staff y Dalaith i 
gynhyrchu pecyn adnoddau i blwyfi, sy’n cynnwys 
cyngor ymarferol ar sut y dylid gadael arian i’r 
eglwys, a nodiadau at lunio pregethau. Mae’r 
pecynnau ar gael o swyddfa eich esgobaeth a chan 
Gyhoeddiadau’r Eglwys yng Nghymru.
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Ffigwr 4: Newidiadau mewn Rhoi Uniongyrchol o’u Cymharu â’r Mynegai Prisiau 
Adwerthu (Ar sail cyfraniad o £1 yn 1990)
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Dangosir haelioni aelodau eglwysig ymhellach 
yn Ffigwr 4. Bu cynnydd o 111% yn y rhoi 
gan bob mynychwr ar y Sul ar gyfartaledd ers 
1990, o’i gymharu â chynnydd yn y Mynegai 

Prisiau Adwerthu o 90%. Dros yr un cyfnod, bu 
cynnydd yng nghyfanswm y rhoi uniongyrchol o 
£6,928,000 yn 1990 i £14,149,000 yn 2012.
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Sut y mae’r Eglwys yng Nghymru’n Cael 
ei Hariannu?
Mae’r plwyfi’n chwarae rhan fawr – a chynyddol 
– i gynorthwyo i dalu costau rhedeg yr Eglwys 
yng Nghymru. Fe all ei bod yn werth rhoi 
esboniad pellach ar sut y mae cyfraniad y plwyfi’n 
ffitio i mewn i’r darlun taleithiol ehangach. Mae 
Ffigwr 5 (isod) yn ddarlun diagramatig o’r ffordd 
yr ariennir yr Eglwys. Yr esgobaethau sy’n gyfrifol 
am dalu cost cyflog y clerigion, a derbyniant arian 
gan y plwyfi (trwy Gyfran y Plwyfi) a chan Gorff y 
Cynrychiolwyr (trwy’r Grant Bloc) i’r diben hwn.

Fodd bynnag, nid hwn yw’r unig wariant, a 
dengys y diagram y cyfraniad a wneir gan 
y tri grw^ p at ariannu gwahanol rannau o 
weithgareddau’r Eglwys.

Y brif elfen yn y “Gefnogaeth Arall i’r 
Weinidogaeth” a rydd Corff y Cynrychiolwyr yw 
cost y Cynllun Pensiwn Clerigion am wasanaeth 
yn y gorffennol. Mae “Cefnogaeth Ariannol 
Arall” gan blwyfi yn cynnwys cefnogaeth arall 
i’r weinidogaeth (e.e. treuliau clerigion, costau 
gwasanaethau) nas cynhwysir yng nghyfran y 
plwyfi.

Ffigwr 5: Sut y mae’r Eglwys yng Nghymru’n Cael ei Hariannu 2012
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Gwariant Plwyfi yn 2012
Mae Ffigwr 7 yn rhoi golwg wahanol 
ar wariant plwyfi yn 2012. Er bod 
cynydd yng nghyfanswm y gwariant ar 
y weinidogaeth yn 2012, bu gostyngiad 
yn y gyfran a wariwyd ar y weinidogaeth 
o 54% yn 2011 i 52% yn 2012, a bu 
cynnydd yn y gyfran a wariwyd ar 
adeiladau o 32% i 34%.

Fodd bynnag, ni ddylai hyn guddio’r ffaith 
bod y gwariant yn y ddau faes wedi 
cynyddu o’i gymharu â 2011. Mae’n 
werth cydnabod hefyd fod plwyfi’n 
parhau i roi 4% o’u gwariant at waith 
allanol, er gwaethaf wynebu cynnydd 
yng Nghyfran y Plwyf ac yng nghostau 
cynnal a chadw adeiladau, a hynny mewn 
cyfnod economaidd  anodd.

Ffigwr 7: Gwariant Plwyfi yn 2012

Adeiladau 34%
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Gweinidogaeth  

52%

Cyffredinol 10%

Sut y mae’r Plwyfi’n Gwario’u Harian?
Dengys Ffigwr 6 sut y mae’r plwyfi wedi gwario eu 
harian dros y cyfnod 1990 i 2012. Mae cyfanswm 
y gwariant wedi codi, ond mae’r gyfran a wariwyd 
ar wahanol eitemau hefyd wedi newid.

Yn 1990, ar adeiladau y gwariwyd y gyfran 

fwyaf o wariant plwyfi. Ers hynny, fodd bynnag, 
cynyddodd y gwariant ar gostau gweinidogaeth 
yn gynt na’r gwariant ar adeiladau, ac erbyn 1995 
roedd plwyfi’n gwario mwy ar y weinidogaeth 
nag ar adeiladau. Cyfanswm gwariant y plwyfi 
yn 1990 oedd £14,909,000, o’i gymharu â 
£40,142,000 yn 2012.

Ffigwr 6: Cyfanswm Gwariant Plwyfi er 1990
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