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Cyllid Ardaloedd Cenhadaeth 

Arsylwadau ar Gyllid o Arolwg yr Eglwys yng Nghymru 2012 

Mae Grŵp Arolwg yr Eglwys yng Nghymru yn mynd i’r afael â’r cwestiwn am Gyllid mewn perthynas ag 

Ardaloedd Cenhadaeth fel a ganlyn: 

Er bod llawer o blwyfi yn ei chael hi’n anodd codi cyfran y plwyf, nid arian yw’r wir broblem i’r Eglwys 

yng Nghymru. Ar sail ein hargymhellion ... byddai tîm arwain pob Ardal Gweinidogaeth (yn cynnwys 

efallai 3 neu 4 o gyflogau) yn cael ei gyllido gan yr arian a godai’r cynulleidfaoedd yn yr ardal honno. 

Cydnabyddwn na fydd hyn yn bosibl, o leiaf yn y tymor byr, mewn rhai ardaloedd gwledig nac mewn 

rhai ardaloedd trefol difreintiedig, a bydd yn rhaid cadw hyn mewn cof wrth osod y gyfran sydd i’w 

chodi gan yr Esgobaeth gyfan. Serch hynny, rhaid mai’r nod cyntaf fydd i gynulleidfaoedd pob Ardal 

Gweinidogaeth godi digon o gyfran i dalu o leiaf gostau ei thîm arwain ei hun, gan gynnwys costau 

ychwanegol megis cyfraniadau pensiwn. 

Y mae cost gynyddol cyfran y plwyf yn achos pryder i’r rhan fwyaf o gynulleidfaoedd. Nid yw’r pryder 

hwn yn mynd i ddiflannu, yn enwedig gan y disgwylir i’r cynulleidfaoedd ddwyn holl gostau’r 

weinidogaeth yn eu hardal. Fodd bynnag, y mae hyn yn debygol o olygu llai o swyddi cyflogedig nag 

sydd ar hyn o bryd, a phan fydd y gost hon wedi’i thalu, dylai’r cynnydd a fu yng nghyfran y plwyf yn y 

gorffennol leihau. Y mae’n iawn fod aelodau eglwys sy’n ei gweld ei hun yn eglwys gyd-ddibynnol yn 

cynnal ei gilydd. Nid digon talu costau’r weinidogaeth yn eu hardal eu hun. Rhaid darparu hefyd ar 

gyfer yr ardaloedd hynny nad ydynt ar hyn o bryd, ac am resymau da, mewn sefyllfa i dalu costau eu 

gweinidogaeth hwy. Ni ddylid gwarafun cymorth i ardaloedd o’r fath. 

Cefndir 

Comisiynodd yr Eglwys yng Nghymru Grŵp Materion Ariannol i ystyried goblygiadau ariannol yr Eglwys 

yng Nghymru. Mae'r Grŵp yn cynnwys cynrychiolwyr o bob un o'r chwe esgobaeth a swyddfa'r dalaith 

yng Nghaerdydd. Mae'n cael ei gadeirio gan Ysgrifennydd ein Hesgobaeth, Mrs Diane McCarthy. Yn 

ogystal, comisiynodd Bwrdd Cyllid Esgobaeth Llanelwy weithgor bach i ddatblygu egwyddorion 

cydlynol ar gyfer Cyllid Ardaloedd Cenhadaeth i gwrdd ag anghenion penodol yr esgobaeth hon. Dyma 

aelodau gweithgor yr esgobaeth: 

Yr Hybarch Dr Peter Pike, Archddiacon Maldwyn 

Y Parchedig Ganon Adrian Copping, Arweinydd Ardal Genhadaeth, Ardal Genhadaeth yr Wyddgrug 

Mrs Carol Jones, Trysorydd Ardal Genhadaeth, Ardal Genhadaeth Wrecsam 

Mr Michael Jordan, Trysorydd Cyngor Plwyfol Eglwysig, Plwyf Trefaldwyn 

Mr John Rose, Gweinyddwr y Ddeoniaeth, Deoniaeth Mathrafal 

Mr Graham Walker, Swyddog Cyllid yr Esgobaeth 

Mrs Diane McCarthy, Ysgrifennydd yr Esgobaeth 
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Diwinyddiaeth Haelioni 

Dylid ymdrin â Chyllid Ardaloedd Cenhadaeth yn yr ysbryd o haelioni Cristnogol ymhlith brodyr a 

chwiorydd yng Nghrist. Yn rhy aml, gall fod yn hawdd anghofio bod y ffordd rydym yn ymdrin â 

materion ariannol yr eglwys a sut rydym yn cyllido ein cenhadaeth a’n gweinidogaeth yn rhannau 

pwysig o'n bywydau fel Cristnogion. Yn wir, wrth i’r drafodaeth am Ardaloedd Cenhadaeth ddatblygu 

yn ein hesgobaeth, mae’n debyg ein bod ni i gyd wedi clywed pobl yn dweud "Gallwn weld sut mae’r 

ffordd newydd hon o weithio gyda'n gilydd yn gwneud synnwyr, ond bydd y drafferth yn dechrau pan 

fyddwn ni’n dechrau edrych ar ymagwedd ar y cyd tuag at ein cyllid!" 

Roedd gan Iesu lawer i'w ddweud am agweddau tuag at arian a haelioni, ac mae’n mynd ati’n 

uniongyrchol i herio normau seciwlar ac arferion a dderbynnir. Fe allwn ni i gyd ddysgu drwy graffu ar 

ddameg y gweithwyr yn y winllan (Mathew 20:1-16) neu drwy ailymweld â buddugoliaeth ffydd yn y 

ddameg gyfarwydd am borthi’r pum mil (Ioan 6: 1 -15). 

Holl bwynt yr ailfeddwl hwn am gyllid yw rhyddhau egni ar gyfer twf. Os yw pob eglwys yn edrych dros 

ei hysgwydd i weld faint yw’r lleiaf y gall ei dalu, ni fydd unrhyw haelioni ac ni fydd twf. Pan wyliodd 

Iesu bobl yn rhoi arian yn y Trysorlys, gwelodd y weddw yn rhoi popeth oedd ganddi. Ac mae Iesu yn 

gyson yn rhoi i ni bopeth sydd ganddo – ef ei hun. Mae'r rhain yn ffyn mesur y dylem eu defnyddio i 

fesur ein haelioni ein hunain. Rhaid i bob un ohonom ofyn, "Sut ydw i'n cymharu?" 

Egwyddorion ar gyfer codi arian ar gyfer Cyfran Ardal Genhadaeth yn Esgobaeth Llanelwy 

 Bydd Cyfran Ardal Genhadaeth yn cael ei gyfrifo ar sail nifer yr addolwyr rheolaidd ar y Sul 

sydd dros 18 oed o fewn yr Ardal Genhadaeth (gan ddefnyddio ffigwr cyfartaledd 3 blynedd, 

wedi ei gyfrifo o ddata a gyflenwir gan ein plwyfi) ac ar sail faint o weinidogaeth a ddarperir i'r 

grŵp. Bydd Clerigion cyflogedig, Clerigion Tŷ am Ddyletswydd a Chlerigion Digyflog yn cael eu 

cynnwys yn y cyfrifiad hwn. Dyma’r un fformiwla a ddefnyddiwn ar hyn o bryd ar gyfer 

cyfrifiadau Cyfran y Plwyf unigol. Efallai y bydd angen adolygu hyn yn y dyfodol. 

 Fodd bynnag, bydd cost y weinidogaeth a ddarperir yn cael ei dyrannu i'r Ardal Genhadaeth 

gyfan h.y. ni fydd clerigion unigol yn gost i fywoliaethau a/neu grwpiau plwyf penodol. 

 Bydd yr Ardal Genhadaeth yn penderfynu ar gyfraniad pob eglwys (noder: eglwys, nid plwyf) 

at y Gyfran gyffredinol. Bydd disgwyl i bob eglwys fod yn realistig ac yn hael. Os yw un eglwys 

eisiau talu llai, yna bydd eraill yn yr Ardal Genhadaeth yn gorfod talu mwy. 

 Bydd y cyfrifiad diofyn yn cael ei gynhyrchu gan Swyddfa'r Esgobaeth i gefnogi'r trafodaethau. 

Yn y cyfrifiad diofyn, bydd nifer yr addolwyr rheolaidd yn penderfynu ar y cyfraniad y gofynnir 

amdano gan bob eglwys. 

 Mae'n bwysig nodi, er bod y fformiwla a ddefnyddir ar gyfer cyllid Ardaloedd Cenhadaeth yn 

debyg, mae'r system mewn gwirionedd yn wahanol iawn oherwydd nad yw dosbarthiad y 

weinidogaeth yn unffurf ar hyn o bryd. Rydym yn disgwyl y bydd y system ariannol newydd 

hon yn gyrru ailddosbarthu adnoddau gweinidogol yn y modd y defnyddir hi ar lefel leol. 

Mae'n anochel y bydd angen cyfnod pontio er mwyn rhoi amser i'r eglwysi symud o ble maen 

nhw nawr i ble maen nhw’n dymuno bod.  

 Wrth symud i Gyllid Ardal Genhadaeth, bydd unrhyw ôl-ddyled hanesyddol o ran Cyfran y 

Plwyf yn aros yn gyfrifoldeb ar yr eglwys unigol dan sylw oni bai fod yr Ardal Genhadaeth yn 

penderfynu fel arall. 

 Wrth symud i Gyllid Ardal Genhadaeth, bydd unrhyw arian wrth gefn hanesyddol gan blwyf yn 

parhau i fod yn asedau i’r eglwys unigol oni bai fod y plwyf yn penderfynu fel arall. Disgwylir y  
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 bydd cronfeydd o'r fath yn cael eu defnyddio i gefnogi twf yr Ardal Genhadaeth ond bydd hyn 

yn dibynnu ar ddisgresiwn yr eglwys. 

 Bydd yr Ardal Genhadaeth yn gyfrifol am sicrhau fod Cyfran yr Ardal Genhadaeth yn cael ei 

thalu’n llawn ac yn brydlon i'r Esgobaeth. Gellir talu Cyfran yr Ardal Genhadaeth naill ai'n 

uniongyrchol i'r esgobaeth gan eglwysi unigol neu ei hanfon at Drysorydd yr Ardal 

Genhadaeth, a fydd wedyn yn gwneud un taliad i'r esgobaeth. 

 Bydd angen i drysoryddion gadw mewn cysylltiad er mwyn sicrhau bod taliadau’r gyfran yn 

cael eu gwneud yn brydlon ac er mwyn ymateb i unrhyw newid mewn amgylchiadau lleol. 

 Bydd unrhyw ôl-ddyled sydd wedi codi ar ôl cyflwyno Cyllid Ardaloedd Cenhadaeth yn 

gyfrifoldeb ar yr Ardal Genhadaeth. 

 Bydd angen i Gyfran yr Ardal Genhadaeth gael ei thalu’n llawn ac yn brydlon er mwyn bod yn 

gymwys am ad-daliad dan unrhyw Gynllun Disgownt ar gyfer Cyllid Ardaloedd Cenhadaeth a 

allai fod yn weithredol. Bydd egwyddorion y cynllun hwn yr un fath â’r egwyddorion sy'n sail i 

Gynllun Disgownt Cyfran y Plwyf ar hyn o bryd. Os yw ad-daliad yn ddyledus, bydd yn cael ei 

dalu i'r Ardal Genhadaeth, a mater i’r Ardal Genhadaeth fydd penderfynu sut bydd yr arian 

hwn yn cael ei ddefnyddio. 

 Yn yr un modd ag y mae pethau ar hyn o bryd, bydd tîm cyllid yr esgobaeth bob amser yn 

barod i gynnig cymorth, cefnogaeth a chyngor yn ôl y gofyn. 

Gweithredu Cyfran Ardal Genhadaeth yn Esgobaeth Llanelwy 

Cytunwyd ar y rhaglen weithredu a ganlyn: 

Gweithredu yn 2017 

 Yr Ardaloedd Cenhadaeth lle mae Cyllid Ardal Genhadaeth yn cael ei dreialu ar hyn o bryd: Yr 

Wyddgrug, Wrecsam, Cedewain, Caereinion, Tanat ac Efyrnwy 

 Yr Ardaloedd Cenhadaeth sydd eisoes wedi cael eu cymeradwyo’n ffurfiol fel Ardaloedd 

Cenhadaeth gan Bwyllgor Sefydlog yr Esgobaeth: Dyffryn Clwyd, y Gororau, Yr Aber a’r 

Mynydd, Maelor, Offa, Aberconwy, a Rhos 

 Unrhyw Ardal Genhadaeth arall sy'n cael ei chymeradwyo'n ffurfiol gan Bwyllgor Sefydlog yr 

Esgobaeth erbyn ei gyfarfod ym mis Medi 2016: Disgwylir i Ddinbych ac Alun fodloni'r terfyn 

amser hwn. 

 Mae hyn yn golygu ei bod hi’n debygol y bydd 15 Ardal Genhadaeth yn symud i gyllid Ardal 

Genhadaeth yn 2017 

Gweithredu yn 2018 

 Bydd y deoniaethau sy'n weddill yn symud i Gyllid Ardal Genhadaeth yn 2018: Penllyn ac 

Edeirnion, y Trallwng a Llanelwy 

 Bydd y Cynllun Cyfran y Plwyf presennol yn aros yn ei le ar gyfer plwyfi yn y deoniaethau hyn 

nes bydd yr Ardal Genhadaeth wedi mabwysiadu Cyllid Ardal Genhadaeth. 

Mentrau eraill i gefnogi Cyllid Ardaloedd Cenhadaeth 

Mae gweithgor yr esgobaeth ar Gyllid Ardaloedd Cenhadaeth wedi blaenoriaethu ei waith ar Gyfran 

Ardaloedd Cenhadaeth gan mai hyn fel arfer yw ymrwymiad ariannol mwyaf ein heglwysi. Mae gwaith 

yn mynd rhagddo hefyd ar y meysydd a ganlyn o reolaeth ariannol, a darperir rhagor o wybodaeth yn y 

dyfodol agos: 
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1. Treialu meddalwedd i gynorthwyo’r gwaith o gyflwyno Cyllid Ardaloedd Cenhadaeth 

 Mae esgobaethau Llandaf a Mynwy ar hyn o bryd yn treialu meddalwedd a fydd yn gwneud 

gwaith gweinyddu ariannol Ardaloedd Cenhadaeth yn llawer mwy syml 

 Mae'r system wedi cael ei hadolygu gan Grŵp Materion Ariannol y Dalaith a’i chymeradwyo ar 

gyfer ei mabwysiadu ar draws yr Eglwys yng Nghymru gan y Pwyllgor Sefydlog Taleithiol. Mae 

Cadeirydd y Grŵp Materion Ariannol a Phennaeth TG yr Eglwys yng Nghymru yn dechrau 

trafodaethau contract gyda'r cyflenwr a ddewiswyd, Data Developments, gyda golwg ar gael y 

telerau busnes gorau posibl  

 Mae hyn yn gyfle i gael adroddiadau unigol ac adroddiadau cyfunol hefyd ar gyfer yr holl 

eglwysi mewn Ardal Cenhadaeth, a dyma nodweddion allweddol y system: 

 Dim ond rhoi ei data ei hunan ar ffurflen bwrpasol y bydd angen i eglwys unigol ei wneud 

 Mae nodwedd cysoniad banc sy'n ei gwneud yn hawdd cyfuno â datganiadau banc 

 Gall y feddalwedd adrodd ar sail Eglwys unigol a hefyd ar sail grwpiau adrodd 

 Gall yr holl adroddiadau gael eu hallforio mewn fformatau amrywiol 

 Gall y feddalwedd lunio gwybodaeth gan ddefnyddio graffiau 

 Gall y feddalwedd sefydlu templedi e.e. os oes gennych chi addolwyr rheolaidd yn rhoi arian 

bob wythnos, gellir eu cynnwys ar dempled, gan wneud mewnbynnu’n gyflymach ac yn haws 

 Gall y feddalwedd gynhyrchu adroddiadau diwedd blwyddyn mewn fformat Word y gellir 

wedyn eu golygu. Mae'n gwbl gydnaws â Ffurflenni Blynyddol yr Eglwys yng Nghymru, sy'n 

golygu mai dim ond unwaith y bydd angen cofnodi data 

 Bydd y rhaglen ar gael ar-lein 

 Gall y feddalwedd weithio ar gyfrifiaduron Apple gydag efelychydd PC 

 Gall y feddalwedd gyfuno a chadw copi o’r gwaith ar unrhyw lefel 

 Mae offeryn cyllidebu wedi ei gynnwys 

 Gall y feddalwedd gyfuno systemau cyfrifo gwahanol e.e. derbyniadau a thaliadau yn erbyn 

sail croniadau 

 

 Rydym yn bwriadu cyflwyno’r feddalwedd hon i Esgobaeth Llanelwy a bydd yn cael ei threialu 

mewn 3 Ardal Genhadaeth yn 2017 yn y lle cyntaf. 

 Bydd pob trysorydd yn cael eu gwahodd i gyfarfod rhagarweiniol ym mis Medi neu fis Hydref 

2016 lle bydd y feddalwedd yn cael ei hesbonio a’i harddangos gan Data Developments. Bydd 

cyfle i ofyn cwestiynau. 

 Yn amodol ar gynllun peilot llwyddiannus, byddai rhaglen weithredu fanwl yn cael ei 

chynhyrchu ar gyfer ei chyflwyno ar draws yr esgobaeth o 2018 ymlaen. 

2. Trosglwyddo talu am Wasanaethau Dŵr a Charthffosiaeth o’r Plwyfi i’r Esgobaeth 

 Bydd y cyfrifoldeb am dalu gwasanaethau dŵr a charthffosiaeth yn pasio o Gynghorau Plwyfol 

Eglwysig unigol i Fwrdd Cyllid yr Esgobaeth (Cronfa Atgyweirio’r Bwrdd Persondai) 

 Bydd darn cychwynnol o waith i'w wneud i drosglwyddo'r cyfrifon cwmni dŵr i Fwrdd Cyllid yr 

Esgobaeth o'r Cynghorau Plwyfol Eglwysig ac i sefydlu debydau uniongyrchol newydd. Mae'r 

gwaith hwn wedi dechrau’n barod 

 Bydd swm y biliau dŵr yn cael ei ychwanegu at y gyllideb esgobaethol a chodir tâl drwy Gyfran 

yr Ardal Genhadaeth 

 Bydd effaith y newid hwn yn niwtral yn ariannol, ond bydd yn cynnig y manteision a ganlyn: 
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o Lleihau gweinyddu ar lefel yr eglwys. 

o Ni fydd angen codi croes-daliadau mewn plwyfi wedi grwpio mwyach. 

o Bydd yr Ardal Genhadaeth yn rhannu'r gost, pa un ai a oes ganddi bersondy y cyn-blwyf ai 

peidio. 

o Bydd Eglwysi yn dechrau gweld y clerigion fel adnodd i’r Ardal Genhadaeth yn hytrach nag 

un plwyf - newid diwylliant 

o Gellir gwneud cymariaethau ar draws persondai a gellir canfod ac ymchwilio i daliadau 

gormodol 

o Galluogi adolygiad cyson o ddewisiadau o ran mesuryddion a thaliadau dŵr wyneb 

 Bydd y system newydd hon mewn grym yn 2017. 

3. Trosglwyddo talu Treuliau Gwaith y Clerigion o’r Plwyfi i’r Esgobaeth 

 Fel arfer, mae hawliadau clerigion am dreuliau yn cael eu cyflwyno i Drysorydd y Plwyf yn fisol. 

Yn y dyfodol, bydd holl dreuliau’r Weinidogaeth yn cael eu cyflwyno i Swyddfa'r Esgobaeth ar 

gyfer eu gwirio a’u talu. 

 Bydd hawliadau yn cael eu gwneud bob mis ar e-ffurflen safonol a chaiff yr ad-daliadau eu 

gwneud drwy BACS. Gellid sganio talebau ategol a'u cyflwyno gyda'r ffurflen hawlio. 

 Bydd hyn yn dileu'r gwaith gwirfoddol cymhleth sy’n cymryd llawer o amser ar lefel yr Ardal 

Genhadaeth sy'n cynnwys croes-daliadau ac anghydfod (siŵr o fod!) ynghylch beth sy’n cael ei 

dalu, ac ymhle. 

 Bydd costau treuliau’r weinidogaeth yn cael eu hychwanegu at gyllideb yr esgobaeth ac yn 

cael eu trosglwyddo i'r Ardaloedd Cenhadaeth drwy fecanwaith y Gyfran 

 Bydd treuliau’n cael eu rhannu’n deg ar draws yr Ardal Genhadaeth a bydd Trysoryddion 

Cynghorau Plwyfol Eglwysig yn cael osgoi swm nid ansylweddol o waith 

 Bydd Ardaloedd Cenhadaeth eisiau pennu cyllideb ar gyfer costau’r weinidogaeth. Bydd angen 

i’r gyllideb hon gael ei phennu’n flynyddol. Gallai’r Ardal Genhadaeth ddymuno awdurdodi 

treuliau cyn iddyn nhw gael eu trosglwyddo i Swyddfa'r Esgobaeth ar gyfer eu talu, ac 

awgrymwn fod Arweinydd yr Ardal Genhadaeth a/neu ei gynrychiolydd yn cyflawni’r rôl hon 

 Mae egwyddorion y system arfaethedig eisoes yn gweithio'n effeithiol yn Ardal Genhadaeth 

Wrecsam ac yng ngrŵp plwyfi Bro Famau 

 Bydd Gwybodaeth am Reoli yn cael ei chynhyrchu gan Swyddfa'r Esgobaeth a’i rhoi i 

Arweinwyr a Thrysoryddion Ardaloedd Cenhadaeth bob chwarter blwyddyn. 

 Bydd y cynnig hwn yn cael ei brofi mewn 2 Ardal Genhadaeth beilot yn 2017 er mwyn asesu ei 

effeithiolrwydd a'r llwyth gwaith ychwanegol mae hyn yn ei greu yn Swyddfa'r Esgobaeth. 

 Os yw’r cynllun peilot hwn yn llwyddiannus, byddem yn dymuno symud at ei weithredu ar 

draws yr esgobaeth yn 2018. 

Crynodeb 

Bydd Cyllid Ardaloedd Cenhadaeth yn parhau i ddatblygu ac esblygu, ac rydym yn ddiolchgar iawn i 

bawb sydd wedi bod ynghlwm wrth ddatblygu'r cynigion cychwynnol, yn enwedig i bob un o'r 

Trysoryddion yn ein Hardaloedd Cenhadaeth peilot sydd wedi rhannu eu hamser, eu harbenigedd a'u  
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profiad mor hael. Mae Bwrdd Cyllid yr Esgobaeth yn ddiolchgar am gefnogaeth barhaus ein holl 

eglwysi ac rydym bob amser yn falch o gael eich sylwadau a’ch adborth. Dylid cyfeirio’r rhain naill ai at 

Ysgrifennydd yr Esgobaeth dianemccarthy@churchinwales.org.uk neu at Swyddog Cyllid yr Esgobaeth 

grahamwalker@churchinwales.org.uk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


