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Ein Swyddogaeth 

Prif swyddogaeth Corff y Cynrychiolwyr yw dal 
a rheoli asedau’r Eglwys yng Nghymru i ddarparu
cefnogaeth i waith yr Eglwys a gyflawnir trwy ei
Harchesgob, ei Hesgobion, ei Chlerigion a’i Lleygion.

ein swyddogaeth
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Uchafbwyntiau’r flwyddyn 

uchafbwyntiau 2010 

Y sefyllfa ariannol yn mynd 
yn fwy anodd
Cadarnhaodd canlyniadau ariannol
2010 yr amgylchiadau buddsoddi
anodd, yn enwedig o safbwynt
cynhyrchu incwm. Golygodd y
gostyngiad pellach mewn incwm yn
2009 a 2010 fod diffyg o £701,000
am y flwyddyn. Dengys y ffaith bod y
gwariant yn fwy na’r incwm – sy’n wir
hefyd am rannau eraill o’r Eglwys yng
Nghymru – fod yn rhaid i’r Eglwys
ddod o hyd i ddulliau mwy cynaliadwy
o gynnal ei gwaith yn y dyfodol.

Coleg Mihangel Sant
Bu Corff y Cynrychiolwyr yn 
gweithio gyda Mainc yr Esgobion ac
Ymddiriedolwyr y Coleg i ddod o hyd
i’r modd mwyaf priodol o ddatblygu 
ei berthynas waith agos â Choleg
Mihangel Sant.Yn dilyn ei fuddsoddiad
sylweddol yn y Coleg dros y
blynyddoedd diwethaf, lluniodd 
Corff y Cynrychiolwyr, y Fainc ac
Ymddiriedolwyr y Coleg gynnig i uno’r
Coleg gyda Chorff y Cynrychiolwyr, a
chytunodd y Corff Llywodraethol i
hynny ym mis Ebril 2010.Y mae’r holl
bartïon o’r farn mai dyma’r ffordd
fwyaf effeithlon ac effeithiol o sicrhau
y gall yr Eglwys ddarparu hyfforddiant
gweinidogaethol o ansawdd uchel at y
dyfodol ac ar yr un pryd ddiogelu
buddsoddiad Corff y Cynrychiolwyr.

Amodau Gwaith Clerigion
Yn dilyn mabwysiadu’r Canon
Amodau Gwaith Clerigion ym mis
Medi 2010, rhoddwyd ar Gorff y
Cynrychiolwyr y cyfrifoldeb o baratoi’r
Datganiad o Amodau Gwaith a fydd
yn dod â’r Canon i rym.Traetha’r
trefniadau newydd yn glir hawliau a
chyfrifoldebau clerigion, ac y mae’n
rhoi iddynt lawer o ‘hawliau
cyflogaeth’ gan ddiogelu ar yr un 
pryd eu statws fel deiliaid swyddi.
Bu a wnelo staff Corff y
Cynrychiolwyr lawer â’r broses hon.

Diogelu
Y mae’r Eglwys yng Nghymru yn
cymryd o ddifrif calon ei chyfrifoldeb
at ei haelodau mwyaf bregus. Er
mwyn cydlynu Polisi Diogelwch yr
Eglwys â’r modd y gweithredir ef
ledled y dalaith, creodd Corff y
Cynrychiolwyr swydd ran-amser
newydd, sef Swyddog Diogelwch 
y Dalaith.

Y Cynllun Grantiau i Addoldai
Rhestredig
Ymunodd Corff y Cynrychiolwyr yn 
yr ymgyrch lobïo fawr dros gadw’r
Cynllun Grantiau i Addoldai
Rhestredig.Y canlyniad oedd i
Lywodraeth y DU gyhoeddi y bydd y
Cynllun yn parhau, ond mewn ffurf
ddiwygiedig. Ers ei gyflwyno yn 2001,
rhoddodd y Cynllun gyfanswm
grantiau o £5.3 miliwn i eglwysi
Cymru.

Clychau Chile
Yn 2010 rhoddodd y cyfryngau sylw
mawr i argyfwng y glowyr yn Chile.
Bu gan yr Eglwys yng Nghymru yn
2010 ei chysylltiad ei hun â Chile pan
gytunodd i ddychwelyd tair cloch a
gedwid yn Eglwys yr Holl Saint,
Ystumllwynarth, i bobl Chile. Deuai’r
clychau’n wreiddiol o Santiago. Hwy
oedd y darnau olaf a oroesodd o
Eglwys Gadeiriol Iesuaidd La
Campania, a losgwyd i’r llawr yn 1863,
gan ladd 2500 o bobl. Byddant yn
ganolbwynt cofeb i’r digwyddiad
trychinebus hwn, i’w dadorchuddio 
yn 2013.

Cyngor i Blwyfi
Yn 2010 rhoddwyd i drysoryddion
plwyfi gyngor newydd ar gadw
cyfrifon, yn cynnwys ffurflen gyfrifon
safonol a chopi o Lawlyfr y
Gymdeithas Cyfrifwyr a
Thrysoryddion Eglwysi (ACAT).
Diweddarwyd hefyd y Llawlyfr
Gweinyddu Plwyf ac fe’i ceir ar 
wefan yr Eglwys yng Nghymru.

Er gwaethaf sialensiau’r hinsawdd ariannol anodd,
buddsoddodd Corff y Cynrychiolwyr yn sylweddol 
yn rhai o feysydd allweddol gwaith yr Eglwys.
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Uchafbwyntiau’r flwyddyn 
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Cyflwyniad y Cadeirydd 

cyflwyniad y cadeirydd
Y llynedd ysgrifennais am effaith
gychwynnol y dirwasgiad
presennol ar sefyllfa ariannol yr
Eglwys yng Nghymru.Y mae
gennym yn awr gliriach darlun
o’r flwyddyn dan sylw, pan
ostyngodd incwm clir Corff y
Cynrychiolwyr i £14.6 miliwn,
o’i gymharu â £19 miliwn yn
2008 a £15.2 miliwn yn 2009.
Erydwyd y gweddill o £2.6

miliwn a gynhyrchwyd yn 2008. Erbyn hyn y mae ein
cynghorwyr yn darogan y bydd Corff y Cynrychiolwyr 
yn wynebu diffyg sylweddol ym mhob un o’r pum 
mlynedd nesaf.

Yn y tymor byr, nid oes llawer y gall Corff y Cynrychiolwyr
ei wneud i leihau ei wariant.Yr ydym wedi addo cadw’r
Grant Bloc i’r esgobaethau ar y raddfa bresennol tan
ddiwedd 2014 ac, wrth gwrs, cwrdd â’r gost i Gorff y
Cynrychiolwyr am yr atebolrwydd pensiwn am wasanaeth
clerigion yn y gorffennol.Yn 2011 bydd Corff y
Cynrychiolwyr yn gwneud ei adolygiad rheolaidd manwl 
o’i holl wariant a’i holl ymrwymiadau ariannol, ac yn rhoi
ystyriaeth i ganlyniadau’r prisiad actiwaraidd tairblynyddol
o’r Cynllun Pensiwn Clerigion a wnaed ar ddiwedd 2010.
Nid oes amheuaeth na fydd adroddiad yr actiwari yn gofyn
i Gorff y Cynrychiolwyr ddyrannu cyfran uwch o’i incwm
at gynnal y Cynllun Pensiwn dros y tair blynedd nesaf, a
bydd hynny yn ei dro’n lleihau’r cronfeydd a fydd ar gael at
bwrpasau eraill.

Er gwaetha’r cyd-destun heriol hwn, yr ydym yn dal i
ganolbwyntio ar anghenion yr Eglwys yng Nghymru, yr
ydym yn bod i’w gwasanaethu.Yn 2010 buddsoddasom yn
sylweddol yn rhai o feysydd hanfodol ei gwaith, gan
gynnwys cefnogi hyfforddi at y weinidogaeth a gwaith
Coleg Mihangel Sant; annog galw i’r weinidogaeth trwy
Strategaeth y Dalaith at Alw i’r Weinidogaeth; darparu
adnoddau at Ddiogelu; ac ariannu digwyddiadau allweddol
sy’n gymorth i ddangos ymrwymiad yr Eglwys i’r
cymunedau a’r bobl y mae’n eu gwasanaethu.Ystyriaf yr
agwedd hon ar ein gwaith yn fynegiant arwyddocaol a
chadarnhaol o hyder Corff y Cynrychiolwyr yn nyfodol yr
Eglwys, ym mhwysigrwydd ei neges ac yn ei pherthnasedd
parhaol ym mywyd cenedl y Cymry.

Buddsoddasom hefyd mewn cefnogaeth uniongyrchol
bellach i waith yr Eglwys ar lefel blwyfol, lle y mae mwyaf 
o angen cymorth. Gwnaethom hynny mewn nifer o ffyrdd:
trwy benodi (gyda chymorth ariannol Cadw a Chronfa
Dreftadaeth y Loteri) Swyddog Treftadaeth a Chadwraeth
Eglwysi i ddarparu hyfforddiant ar gynnal ein hadeiladau;
trwy ddarparu cyngor ychwanegol i wneud y gwaith o
weinyddu plwyfi (ac yn enwedig gweinyddu arian) yn haws
i’n gwirfoddolwyr; a thrwy gynhyrchu deunyddiau newydd i
hyrwyddo cymynroddi i blwyfi. Hoffwn gofnodi ein diolch i
Cadw ac i Gronfa Dreftadaeth y Loteri. Hefyd bydd
penderfyniad Llywodraeth y DU i gadw’r Cynllun Grantiau
i Addoldai Rhestredig, y bu Corff y Cynrychiolwyr yn
lobïo’n daer amdano, o gymorth i blwyfi.

Y mae mwy o waith i’w wneud yn y tymor hir os yw’r
Eglwys i fedru parhau i wneud ei gwaith hanfodol yng
nghymunedau Cymru.Y mae tystiolaeth fod y rhoddion a’r
incwm arall a gaiff plwyfi yn gynyddol annigonol i gwrdd
â’u gwariant.Y mae Corff y Cynrychiolwyr hefyd yn
wynebu pwysau cyffelyb.Yr wyf i fy hun o’r farn, ers peth
amser, na all ein Heglwys fforddio i ddal i wneud yr un
pethau yn yr un ffordd.

Yr ydym yn Eglwys ffodus.Y mae arian sylweddol yn dal 
ar gael inni oddi wrth Gorff y Cynrychiolwyr a haelioni
parhaus ein haelodau. Fodd bynnag, rhaid inni symud y
baich ariannol oddi ar y plwyfi a sicrhau y defnyddir yr
arian i gynnal yn effeithiol genhadaeth a gweinidogaeth yr
Eglwys. Oherwydd hyn, y mae Corff y Cynrychiolwyr yn
croesawu’r arolwg a gomisiynwyd gan Fainc yr Esgobion a’r
Pwyllgor Sefydlog, ac yn rhoi iddo ei gefnogaeth lawn.

Yn olaf, hoffwn dalu teyrnged i Tim Rees, a fu farw ym mis
Gorffennaf 2010. Gwnaeth Tim gyfraniad mawr i Gorff y
Cynrychiolwyr dros lawer blwyddyn, yn enwedig fel aelod
o’r Pwyllgor Buddsoddi ac fel Cadeirydd cyntaf y Pwyllgor
Archwilio a sefydlwyd yn 2006. Ef hefyd oedd cadeirydd y
Gweithgor a drefnodd Grant Bloc Corff y Cynrychiolwyr
i’r esgobaethau. Bydd ei holl gyfeillion yn yr Eglwys yn
gweld eisiau ei ymroddiad, ei brofiad a’i hiwmor.

Yr Arglwydd Rowe-Beddoe DL 
Cadeirydd Corff y Cynrychiolwyr 
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Amcanion a Gweithgareddau

Amcanion a Gweithgareddau

• Wrth gynllunio ei weithgareddau am y flwyddyn,
cymerodd Corff y Cynrychiolwyr i ystyriaeth
gyfarwyddyd y Comisiwn Elusennau ar les y cyhoedd
a’r cyfarwyddyd penodol i elusennau ar hyrwyddo
crefydd. Darpara Corff y Cynrychiolwyr gefnogaeth
sylweddol i weithgareddau’r Eglwys, ac y mae’r Eglwys
yn rhan o bob cymuned yng Nghymru. Felly, y mae
asedau Corff y Cynrychiolwyr (sy’n cynnwys y rhan
fwyaf o adeiladau eglwysig a neuaddau eglwys) ar gael
nid yn unig i aelodau’r Eglwys ond i’r gymuned gyfan.
Priodi, claddu, bedyddio, addoli rheolaidd, darparu gofal
bugeiliol, gwaith cenhadu a gwaith allanol gartref a
thramor – dim ond rhai enghreifftiau yw’r rhain o’r
gwasanaethau a ddarperir i’r holl gymuned.

Amcanion allweddol Corff y Cynrychiolwyr yw:

• Rheoli ei fuddsoddiadau
– i gwrdd ag anghenion atebolrwydd y Cynllun 

Pensiwn Clerigion yn y gorffennol;

– i ddarparu’r lefel gynaliadwy uchaf o gefnogaeth i
waith yr esgobion, yr esgobaethau, y cadeirlannau 
a’r plwyfi;

• Rheoli’r eiddo eglwysig a seciwlar a roddwyd ym
meddiant Corff y Cynrychiolwyr at ddefnydd ac
amcanion Yr Eglwys yng Nghymru.

• Darparu gwasanaeth gweinyddol proffesiynol ac
effeithiol dros ystod o weithgareddau gweinyddol,
yn cynnwys:

– talu i glerigion a phensiynwyr;

– rheoli ymddiriedolaethau a chronfeydd eraill a ddelir
gan y dalaith;

– trefnu cyfarfodydd taleithiol Corff y Cynrychiolwyr, y
Corff Llywodraethol, Mainc yr Esgobion, a’u
pwyllgorau;

– darparu cyfarwyddyd a chyngor i’r Eglwys ehangach
ar ystod o faterion, yn cynnwys eiddo ac adnoddau
dynol;

– cynnal bas data a rheoli gwybodaeth.

Yn 2010, y prif amcanion oedd:

• Cynnal y Gefnogaeth i’r Esgobaethau – Cynnal y
gefnogaeth i’r esgobaethau er gwaetha’r dirwasgiad.

• Sefydlogrwydd Ariannol – Sicrhau sefydlogrwydd
ariannol gyda golwg ar gynlluniau pensiwn clerigion 
a staff.

• Perfformiad Cronfeydd – Sicrhau bod y derbyniadau o
fuddsoddiadau yn uwch na’r meincnod.

• Coleg Mihangel Sant – Gweithio gydag Ymddiriedolwyr
y Coleg a Mainc yr Esgobion i ddatrys y berthynas
strwythurol hir-dymor rhwng Coleg Mihangel Sant a
Chorff y Cynrychiolwyr.

• Y Ddeddf Elusennau – Cynorthwyo’r Eglwys yng
Nghymru – yn daleithiol a phlwyfol – i weithredu 
Deddf Elusennau 2006.

• Swyddog Treftadaeth a Chadwraeth yr Eglwysi – 
Darparu cymorth ychwanegol i’r plwyfi trwy benodi
Swyddog Treftadaeth a Chadwraeth Eglwysi (swydd a
ariennir yn rhannol gan Cadw a Chronfa Dreftadaeth 
y Loteri).

• Diogelu – Atgyfnerthu gallu’r Eglwys i ymdrin â
materion diogelu trwy benodi Swyddog Diogelu
Taleithiol i gydlynu Polisi Diogelu’r Eglwys a gwaith y
swyddogion diogelu esgobaethol a darparu adnoddau
iddynt.

• Amodau Gwaith Clerigion – Cwblhau’r Datganiad
Amodau Gwaith ar gyfer clerigion (a dogfennau
cysylltiedig), mewn ymateb i Ganon Amodau Gwaith
Clerigion 2010, i’w gyflwyno i’r Corff Llywodraethol yn
2011.

• Cynghori Plwyfi – Diwygio’r Llawlyfr Gweinyddu Plwyf
a darparu cyngor newydd ar adroddiadau ariannol
mewn ymgynghoriad â thrysoryddion plwyfi ac eraill.
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Cyflawniad, Perfformiad ac Arolwg Ariannol

sut y gwnaethom

Y Sefyllfa Ariannol Gyffredinol 

Dangosir y canlyniadau am y flwyddyn yn y Datganiad o
Weithgareddau Ariannol ar dudalen 34 ac yn y Fantolen 
ar dudalen 35. Am yr ail flwyddyn yn olynol bu adferiad
yng ngwerth y buddsoddiadau: ar ddiwedd y flwyddyn yr
oedd yn £447.2 miliwn. Cynyddodd gwerth cyfanswm
asedau Corff y Cynrychiolwyr (yn cynnwys eiddo
anfuddsoddadwy) o £616 miliwn i £658 miliwn yn ystod 
y flwyddyn. Cynyddodd yr asedau clir, ar ôl didynnu’r
atebolrwydd hir-dymor am bensiynau, o £470 miliwn i
£513 miliwn.

Cronfeydd Cyffredinol
Cyfanswm yr incwm am 2010 oedd £16.4 miliwn,
£100,000 yn llai nag yn 2009.Y ffactor bwysicaf yn y
gostyngiad oedd atal difidend BP, ynghyd â gostyngiad
cyffredinol yn nhaliadau difidend cwmnïau o’r DU a
chwmnïau tramor.

Y mae’r cynnydd yng ngwariant y Cronfeydd Cyffredinol 
o £15.8 miliwn yn 2009 i £16.5 miliwn yn 2010 i’w
briodoli’n bennaf i’r cynnydd yng nghostau’r Rheolwyr
Buddsoddi.

Polisi Cronfeydd wrth Gefn 
Y Gronfa Gyffredinol
Ar 31 Rhagfyr 2010 yr oedd y cronfeydd anghyfyngedig
wrth gefn yn £291 miliwn. Deil Corff y Cynrychiolwyr
gronfeydd cyffredinol wrth gefn ar sail hir-dymor er mwyn
chwyddo’r asedau sy’n cynhyrchu incwm iddo. Nid yw, felly,
wedi gosod uchafswm nac isafswm ffurfiol i faint y
cronfeydd cyffredinol.

Cronfeydd Neilltuedig
Ar 31 Rhagfyr 2010, yr oedd cyfanswm y cronfeydd
neilltuedig yn £221 miliwn. Rhoddir manylion am y
cronfeydd neilltuedig ar dudalen 47 a 48 yn y cyfrifon.
Y gronfa fwyaf yw’r Gronfa Ailbrisio Wrth Gefn, gyda
gweddill o £179 miliwn, sy’n ateb gofyn SORP bod
cynnwys y rhan fwyaf o’r asedau ar y fantolen, ac sy’n
dangos y gwahaniaeth rhwng y gwerth a roddir ar y
farchnad i eiddo anfuddsoddadwy (yn cynnwys persondai,
eglwysi nas rhestrwyd, eglwysi rhestredig diangen,
neuaddau eglwys ac eiddo amrywiol) a’r gost sylfaenol.

Bu cynnydd sylweddol ym maint y Gronfa Cyfartalu
Pensiwn o £3.4 miliwn i £15.6 million, yn dilyn arolwg 
o atebolrwydd y Gronfa Pensiwn Clerigion ar 31 Rhagfyr
2010.

Cronfeydd Cyffredinol – Adnoddau a Wariwyd

Cafwyd cyfanswm da o dderbyniadau mewn hinsawdd fuddsoddi
sy’n dal i fod yn un anodd, ond gostwng eto a wnaeth yr incwm 
o’i gymharu â 2009.

£m

Cynnal Esgobaethau a Phlwyfi 6.8

Cynnal y Weinidogaeth 6.4

Costau Rheoli Buddsoddiadau 1.6

Costau Llywodraethu 0.7

Cynhaliaeth Ariannol Arall 0.6

Eiddo Eglwysig Arall 0.2

Cyfathrebu 0.2

Cronfeydd Cyffredinol – Incwm Clir

£m

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
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Cyflawniad, Perfformiad ac Arolwg Ariannol

Cronfeydd Cyfyngedig
Ar 31 Rhagfyr 2010, cyfanswm y Cronfeydd Cyfyngedig
oedd £477,000.Y mae manylion am y Cronfeydd
Cyfyngedig ar dudalen 48 y cyfrifon.

Buddsoddiadau
Polisi
Traethir gallu Corff y Cynrychiolwyr i fuddsoddi’r holl arian
a ddelir gan Gorff y Cynrychiolwyr mewn ymddiriedolaeth
i’r Eglwys yng Nghymru yn adran 23 Pennod III y
Cyfansoddiad, sy’n rhoi awdurdod eang i fuddsoddi.

Amcanion polisi buddsoddi Corff y Cynrychiolwyr yw:

• sicrhau cydbwysedd rhwng lefelau cynaliadwy o incwm 
a chynnydd mewn cyfalaf;

• gwneud yr elw mwyaf posibl heb fentro gormod;

• parhau i gyflawni cyfrifoldebau ac ymrwymiadau ariannol
Corff y Cynrychiolwyr yn awr ac yn yr hir dymor;

• gweithredu oddi mewn i gyfyngiadau Datganiad yr
Eglwys o Bolisi Buddsoddi Moesegol, sydd i’w weld 
ar dudalen 28.

Y mae sicrhau amrywiaeth o asedau yn hanfodol i leihau’r
peryglon ac y mae, felly, yn rhan bwysig o strategaeth y
gronfa. Adolygir yn barhaus yr asedau y buddsoddir y
gronfa ynddynt, ac yn 2010 cynyddwyd yn sylweddol y
buddsoddiad mewn Soddgyfrannau Tramor a lleihau’r

buddsoddiad yn Soddgyfrannau’r DU er mwyn symud i
ffwrdd oddi wrth farchnad Soddgyfrannau’r DU a oedd yn
llwyr dan ddylanwad nifer fechan o gwmnïau mawr. Dengys
y tabl isod y dyraniad asedau a’r ystod buddsoddiadau a
weithredwyd yn chwarter cyntaf 2010.

Rheolwyr Buddsoddiadau
Cychwynnwyd proses o ddewis rheolwyr newydd i’r
cronfeydd ar ddiwedd 2009 wedi i gwmni Credit Suisse
werthu ei adran rheoli asedau, a chafwyd cymorth
ymgynghorwyr buddsoddi.Yn dilyn proses drylwyr o
ddewis, yn cynnwys ystyried rhestr faith o reolwyr posibl,
a chyfweld rhestr fer o chwech o’r rhai mwyaf addas,
penodwyd Sarasin & Phartneriaid a Newton Investment
Management, y naill a’r llall i reoli hanner y gronfa
fuddsoddi yn y gyfnewidfa arian (a brisiwyd yn £340
miliwn ar 31 Rhagfyr 2009). Cyn hynny, bu Sarasin yn
rheoli Cronfa Fyd-eang Cyn-Soddgyfrannau’r DU ar ran
Corff y Cynrychiolwyr. Rhoddwyd i’r ddau reolwr fandat
Aml-Asedau Byd-eang, a dechreuasant ar eu gwaith
ddiwedd mis Ionawr 2010.

Adolygwyd hefyd y strategaeth fuddsoddi, y meincnodau
ac amrediad dyrannu’r asedau. Dengys y tabl isod y
dyraniad asedau diwygiedig.

Amrediad Dosbarthu Asedau 

Soddgyfrannau’r Soddgyfrannau Marchnadoedd Llog Eiddo Dewisiadau
Dosbarth Asedau DU Tramor Newydd Sefydlog Masnachol Eraill Arian

Amrediad 2010 12-36% 16-63% 0-14% 4-23% 10-20% 0-10% 0-23%

Dyraniad ar 31/12/10 29% 37% 6% 12% 13% 2% 1%
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Perfformiad

Meincnodau Perfformiad
Mesurir perfformiad holl gronfa fuddsoddiadau Corff y
Cynrychiolwyr, yn cynnwys buddsoddiadau yn y gyfnewidfa
stoc, arian ac eiddo, yn erbyn Mynegai Cronfeydd Pob
Elusen y WM. Er bod gan yr Elusennau a gynhwysir yn y
mynegai hwn strategaethau buddsoddi a dyraniad asedau
gwahanol i’r eiddo cronfa Corff y Cynrychiolwyr, y mae
mesur y perfformiad yn erbyn y mynegai yn dangos sut y
gwnaeth y gronfa gyfan o’i chymharu ag elusennau eraill.

Yn dilyn mabwysiadu’r strategaeth ddiwygiedig at ddyrannu
asedau yn chwarter cyntaf 2010, cytunwyd hefyd ar
feincnod cyfansawdd i fesur yn ei erbyn berfformiad
portffolios y gwahanol reolwyr buddsoddiadau. Bydd y
meincnod newydd hwn yn ymgorffori perfformiad prif
fynegeion yr asedau y buddsoddwyd y portffolios ynddynt.
Bydd felly yn fwy cynrychioliadol yn ystod y blynyddoedd
sydd i ddod na mynegai’r WM a bydd hefyd yn dangos 
yn glir allu’r rheolwyr buddsoddiadau unigol i guro’r
cyfartaledd yn y gwahanol ddosbarthiadau asedau. Parheir 

i fesur y portffolio eiddo yn erbyn Mynegai’r Banc Data
Eiddo Masnachol.

Cyfanswm Perfformiad y Gronfa
Yr oedd cyfanswm y derbyniadau (cyfalaf ac incwm) o
gronfa Corff y Cynrychiolwyr yn 13.5%, ychydig yn llai na
derbyniadau meincnod y WM o 13.6%. Dros 3, 5 a 10
mlynedd, cyfanswm y derbyniadau blynyddol oedd 1.5%
(WM: 2.6%), 4.8% (WM: 5.2%) a 5.9% (WM 4.3%). Dros 3
a 5 mlynedd, tanberfformiodd y gronfa feincnod y WM,
ond dros 10 mlynedd yr oedd yn uwch na’r meincnod o
gyfartaledd o 1.6% y flwyddyn, ac yn uwch na’r Mynegai
Prisiau Adwerthu o 3.0% y flwyddyn. Cyflawnwyd hyn yn
gymaint gan ddyrannu asedau’n dda â chan ddewis da o
stoc.

Yn 2010 cynyddodd gwerth cyfalaf cronfa fuddsoddiadau
Corff y Cynrychiolwyr o 9.6% i £447.2 miliwn. Er bod y
cynnydd hwn mewn yn galonogol o’i gymharu â’r cynnydd
o 4.8% yn y Mynegai Prisiau Adwerthu, yr oedd y gronfa’n
dal yn llai na phan brisiwyd hi ar 31 Rhagfyr 2007 yn 
£480 miliwn.

Cyfanswm Derbyniadau Corff y 
Cynrychiolwyr v WM 
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Y mae gwerth cyfalaf y gronfa fuddsoddi o bwys arbennig
wrth fesur y gyfran o asedau y mae ei hangen i gwrdd ag
atebolrwydd y Cynllun Pensiwn Clerigion, fel yr adroddir 
ar dudalen 46.

Dengys y graff ar dudalen 8 y newid yng ngwerth cyfalaf
cronfeydd Corff y Cynrychiolwyr a’i incwm o’u cymharu
â’r Mynegai Prisiau Adwerthu.

Cyfanswm y Derbyniadau ar y Dosbarthiadau
Asedau 
Dengys y tabl uchod gyfanswm y derbyniadau ar y
dosbarthiadau asedau yng Nghronfa Gyffredinol Corff y
Cynrychiolwyr am y llynedd, a thros 3, 5 a 10 mlynedd o’i
gymharu â meincnod Mynegai Elw Cronfeydd Pob Elusen
y WM (a ddangosir mewn cromfachau).

Perfformiodd Soddgyfrannau Tramor yn is na’r meincnod
yn 2010, a thros 3 a 5 mlynedd, ond yn uwch nag ef dros
10 mlynedd. Soddgyfrannau’r DU, y buddsoddwyd y rhan
fwyaf o’r Gronfa ynddynt cyn 2010, oedd y dosbarth
asedau a berfformiodd orau dros 3, 5 a 10 mlynedd.
Cyfrannodd eiddo masnachol, yr oedd y Gronfa wedi
buddsoddi’n or-drwm ynddo o’i gymharu â’r meincnod,
hefyd yn gryf at y perfformiad dros 3, 5 a 10 mlynedd.

Yr oedd perfformiad Bondiau’r DU dros 3, 5 a 10 mlynedd
yn wael mewn cymhariaeth, ac yn enwedig dros 3 a 5
mlynedd.Yr oedd hyn o ganlyniad i’r ffaith bod y Gronfa’n
or-drwm mewn bondiau corfforaethol yr effeithiwyd yn
fawr arnynt gan y wasgfa gredyd.Yn 2010, fodd bynnag,
bondiau’r DU a berfformiodd orau mewn cymhariaeth.
Perfformiodd arian a dewisiadau eraill yn wael, yn absoliwt
ac yn gymharol, yn 2010, ond lleddfwyd effaith hynny am
mai ychydig oedd buddsoddiad y Gronfa ynddynt o’i
gymharu â’r meincnod.

Buddsoddi mewn Eiddo Masnachol
Y portffolio Eiddo Masnachol a berfformiodd orau o
safbwynt absoliwt yn 2010 a thros 10 mlynedd, gyda
derbyniadau o 15.7% yn 2010 a 7.2% y flwyddyn dros 
10 mlynedd.Yr oedd hyn yn uwch na meincnod y WM yn
2010 a thros 3, 5 a 10 mlynedd. Gwnaeth y portffolio’n
well hefyd na mynegai blynyddol y Banc Data Eiddo
Masnachol (mesur y diwydiant o berfformiad eiddo) yn
2010, gydag elw o 15.7% o’i gymharu a 15.1%, a thros 3 a
5 mlynedd.Y mae’r perfformiad cryf hwn i’w briodoli i’r
eiddo a ddelir yn uniongyrchol oddi mewn i’r portffolio ac
fe’i chwyddwyd gan y ffaith nad oedd ond 1.7% o eiddo
gwag ar ddiwedd 2010 (sy’n cymharu’n ffafriol â
chyfartaledd y Banc Data Eiddo Masnachol o 9.8%).

Derbyniadau ar y Portffolio Eiddo 
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1 flwyddyn 3 blynedd 5 mlynedd 10 mlynedd
% % % %

Soddgyfrannau’r DU 14.8 (16.2) 2.7 (1.1) 7.0 (5.0) 5.9 (3.9)
Bondiau’r DU 12.2 (7.8) 1.7 (7.0) 0.6 (5.2) 4.6 (5.6)
Soddgyfrannau Tramor 14.3 (17.6) 1.7 (4.3) 4.9 (6.3) 3.9 (3.7)
Arian/Dewisiadau Eraill -2.9 (7.1) – * (4.6) – * (5.3) – * (5.2)
Eiddo 15.7 (12.0) -1.7 (-4.1) 1.3 (0.1) 7.2 (5.8)
Cyfanswm y Gronfa 13.5 (13.6) 1.5 (2.6) 4.8 (5.2) 5.9 (4.3)

* Ni fuddsoddwyd yn y dosbarth asedau hwn yn ystod y cyfnodau hyn.
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Cynnal y Weinidogaeth
Grantiau i’r Esgobaethau
Er 1 Ionawr 2007, darparodd Corff y Cynrychiolwyr i bob
esgobaeth grant bloc i gwrdd â chostau megis cyflogau,
pensiynau clerigion (y gwasanaeth presennol) a rhai
eitemau eraill o wariant. Cymerai’r grant bloc le cyfres o
grantiau neilltuedig, ac y mae’n galluogi’r esgobaethau i
ddefnyddio’r arian a dderbyniant oddi wrth y dalaith yn fwy
hyblyg.Yn 2010 cyfanswm y grant bloc oedd £6.089 miliwn.
Yn 2010 bydd yn £6.257 miliwn.

Yn ychwanegol, deil Corff y Cynrychiolwyr i dalu costau’r
esgobion yn uniongyrchol.

Graddfeydd Cyflog Clerigion 
Cytuna Corff y Cynrychiolwyr bob blwyddyn ar raddfeydd
cyflog clerigion ar ôl ymgynghori â Mainc yr Esgobion ac â
Chadeiryddion ac Ysgrifenyddion Byrddau Cyllid yr
Esgobaethau. O 1 Ionawr 2011, bydd y graddfeydd fel a
ganlyn (yn cynnwys 2.0% o gynnydd ar raddfeydd 2010):

2011 Lefel % o
Cyflog Cyflog

£ Periglor

Curad Cynorthwyol,Curad Cadeirlan 18,184 85

Periglor a Ficer mewn Plwyf Rheithorol* 21,394 100

Periglor Plwyf Rheithorol* 22,461 105

Canon Trigiannol 24,600 115

Archddiacon 32,730 153

Deon 33,158 155

Esgob Cynorthwyol 36,366 170

Esgob Esgobaeth 39,576 185

Archesgob 42,784 200

* Mae gan Beriglorion yr hawl hefyd i gadw ffioedd priodasau 
ac angladdau.

Cynllun Pensiwn a Buddgedau Clerigion 
Cynllun cyflog terfynol yw Cynllun Pensiwn Clerigion yr
Eglwys yng Nghymru. Fe’i cyllidir gan Gorff y Cynrychiolwyr
a’r Esgobaethau ac y mae o fudd sylweddol i glerigion.

Byddai periglor a oedd yn ymddeol yn 2009 wedi 40
mlynedd o wasanaeth di-dor yn derbyn tysteb lwmp-swm 
o £31,243 a phensiwn blynyddol o £12,584. Ar farwolaeth
clerig, bydd ei g/weddw (a chymryd i’r briodas ddigwydd
cyn yr ymddeoliad) yn derbyn 60% o bensiwn y clerig sef,
yn 2009, £7,550 am wasanaeth cyflawn.

Adolygir y Cynllun Pensiwn Clerigion bob tair blynedd.
Bydd Corff y Cynrychiolwyr yn ystyried y prisiad a wnaed 
ar 31 Rhagfyr 2010 ym mis Mehefin 2011. Dangosir
canlyniadau’r prisiadau tairblynyddol blaenorol ar dudalen 11.

Holl Gynnydd Cyflogau, y Mynegai Prisiau
Adwerthu a Chyfartaledd Enillion
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Mae’r ddarpariaeth bensiwn yn rhan o holl fuddsoddiadau
Corff y Cynrychiolwyr a’r sialens dros yr hir-dymor yw
sicrhau y cedwir yr atebolrwydd am bensiwn yn ganran
dderbyniol o’r holl fuddsoddiadau.

Dangosir y Ddarpariaeth Pensiwn Clerigion yn nodyn 21 ar
dudalen 46.Y gwariant mawr yw’r budd-daliadau pensiwn 
a’r incwm yw cyfraniadau oddi wrth yr Esgobaethau am
wasanaeth cyfredol a chyfran o incwm Corff y
Cynrychiolwyr ac o’r elw clir ar ei fuddsoddiadau am
wasanaeth yn y gorffennol.

Cyllido Pensiwn Clerigion

2007 2004 2001 1998

Gwerth y Cronfeydd Cyffredinol ar y Farchnad £483m £370m £339m £346m

Gwerth yr Atebolrwydd am Wasanaeth yn y Gorffennol £126.8m £102.9m £90.9m £90.3m

Yr atebolrwydd fel cyfran o’r Gronfa Gyffredinol 26.2% 27.8% 26.8% 26.1%

Cyfraniad y cyflogwr 26.3% 24.3% 20.2% 16.5%

Aelodaeth y Cynllun Pensiwn Clerigion

Gweithredol Gohiriwyd Pensiynwyr Cyfanswm

Aelodaeth ar 1 Ionawr 2010 561 237 700 1,498

Ymunodd 17 – – 17

Gadawodd heb unrhyw atebolrwydd (2) – – (2)

Gadawodd â budd-daliadau gohiriedig (18) 18 – –

Ymddeolodd (22) (6) 28 –

Bu farw – – (24) (24)

Gweddwon newydd – – 10 10

Aelodaeth ar 31 Rhagfyr 2010 536 249 714 1,499

Bu dau newid i’r Cynllun Pensiwn Clerigion yn 2010.
Cyflwynwyd:

• cyfle i glerigion ymddeol yn 62 mlwydd oed ar bensiwn
a leihawyd yn actiwaraidd; a

• chyfle i ddewis lwmp swm mwy wrth ymddeol yn
gyfnewid am bensiwn llai.

Dangosir isod y newid yn aelodaeth y Cynllun Pensiwn
Clerigion yn 2010.
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Cynlluniau Benthyca i Glerigion at 
Brynu Ty^ at Ymddeol 

Cynllun 1 – Y Cynllun Benthyca Gwreiddiol 
(Ar gael i glerigion a oedd yn 50 oed neu’n hy^n ar 
1 Awst 1990) 

Y mae tri math o fenthyciad ar gael i glerigion sydd o 
fewn dwy flynedd i ymddeol:

• Benthyciad hyd at uchafswm o £15,000 ar log o 6% y
flwyddyn

• Benthyciad o hyd at £30,000, wedi’i gyplysu ag ecwiti,
ac yn ddi-log;

Ar 31 Rhagfyr 2010 yr oedd nifer a symiau’r benthyciadau
fel a ganlyn:

Nifer Swm 

Benthyciadau @ 6% 69 £949,546

Benthyciadau ecwiti 104 £3,032,831

Ni wnaed unrhyw fenthyciadau newydd ar log na
benthyciadau a gyplyswyd ag ecwiti yn 2010.

Cynllun 2 – Cyflwynwyd ar 1 Ionawr 2006 
(Ar gael i glerigion a oedd yn 55 oed neu’n hy^n ar 
31 Rhagfyr 2005) 

Ar 1 Ionawr 2006 cyflwynwyd cynllun newydd i glerigion
sydd o fewn tair blynedd i ymddeol i’w cynorthwyo i
brynu ty^ at ymddeol.

Y mae’r cynllun newydd yn darparu’r benthyciadau a
ganlyn:

• Benthyciad ar log ac wedi’i gyplysu ag ecwiti, o hyd 
at £133,300 (ar 1 Ionawr 2011), a adolygir i gyfateb 
i’r newid chwarterol ym Mynegai Nationwide o
Gyfartaledd Prisiau Tai yng Nghymru, yn seiledig 
ar incwm yr ymgeisydd ac yn cynnwys cyfyngu ar
fenthyca pellach.

• Benthyciad di-log cyfwerth â’r fuddged a enillwyd 
hyd yma.

Ar 31 Rhagfyr 2010 yr oedd nifer a symiau’r benthyciadau
fel a ganlyn:

Nifer Swm 

Benthyciadau ecwiti 22 £2,000,049

Buddged ymlaen llaw 10 £167,800

Bydd y ddau gynllun yn cydredeg dros dro.

Cynllun Benthyca i Glerigion at 
Brynu Car 
Y mae Corff y Cynrychiolwyr yn darparu benthyciadau i
gynorthwyo clerigion i brynu car. Mae’r Cynllun, sy’n cynnig 
benthyciadau hyd at uchafswm o £5,000 ar log o 5%, yn
un poblogaidd. Ar 31 Rhagfyr 2010 yr oedd 111 o
fenthyciadau yn ddyledus, cyfanswm o £267,000.
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Rheoli Eiddo

Deil Corff y Cynrychiolwyr ei eiddo er budd Archesgob,
Esgobion, Clerigion a Lleygion yr Eglwys yng Nghymru a
phwrpas sylfaenol yr eiddo yw hyrwyddo cenhadaeth a
gweinidogaeth yr Eglwys.

Addoldai
Er mai Corff y Cynrychiolwyr biau ein haddoldai, fe’u
gweinyddir a’u cynnal gan eu Cynghorau Plwyf Eglwysig.
Rhaid i bob Cyngor Plwyf Eglwysig gynllunio at gynnal ac
atgyweirio’r adeilad fel y bo angen a cheisio cynllunio 
ymlaen i sicrhau y bydd yn ateb gofynion cynulleidfaoedd 
a chymunedau’r dyfodol.Ymgymerir â’r her hon gan
wirfoddolwyr o blith y cynulleidfaoedd, gyda chefnogaeth 
eu hoffeiriad plwyf.Y mae gofal y bobl leol am yr adeiladau
hollbwysig hyn yn yr ardaloedd y maent yn eu gwasanaethu
yn tystio’n huawdl i’w hymrwymiad.

Fodd bynnag, golyga rhedeg adeiladau sy’n aml yn rhai
cymhleth fod angen gwybodaeth a sgiliau cynyddol. Dros 
y blynyddoedd diwethaf ceisiodd Corff y Cynrychiolwyr
ddarparu mwy a mwy o nodiadau cyfarwyddyd a
gwybodaeth ar bynciau penodol.Y mae’r rhain i’w cael ar 
y wefan: www.eglwysyngnghymru.org.uk/adnoddau/eiddo.

Er mwyn datblygu gwybodaeth, sgiliau a hyder
cynulleidfaoedd i reoli eu hadeiladau, cychwynnodd 
Corff y Cynrychiolwyr hefyd raglen o’r enw ‘Datblygu ein
Treftadaeth Eglwysig’. Lluniwyd y rhaglen hon gyda
chymorth ariannol gan Cadw a Chronfa Dreftadaeth y
Loteri ac y mae, trwy lafur swyddog ymroddedig, yn
datblygu hyfforddiant a chyfarwyddyd yn y maes pwysig
hwn.

Bu ymdrech fawr yn 2010 i lobïo Llywodraeth y DU i
gadw’r Cynllun Grantiau i Addoldai Rhestredig. Mae’r cynllun
hwn yn ad-dalu’r DAW a dalwyd ar brosiectau atgyweirio
addoldai rhestredig. Fe’i harbedwyd rhag yr Arolwg
Cynhwysfawr o Wario a fu ym mis Hydref 2010, ond
cyfyngwyd y mathau o wariant sy’n gymwys. Creodd y

trefniadau hawlio, a hysbyswyd ym mis Mawrth 2011,
ansicrwydd ynglŷn ag union raddfa’r grant y gallai plwyfi ei
dderbyn, ond o leiaf y mae’r gefnogaeth hanfodol hon yn
parhau.

Mynwentydd
Bu’r ddadl yn y Corff Llywodraethol ym mis Ebrill 2010 
ar fynwentydd yn fan cychwyn defnyddiol i drafodaeth
gyhoeddus eang a dechreuwyd cynnal trafodaethau 
ar gydweithredu ac ar faterion o ddiddordeb cyffredin 
â chynrychiolwyr Awdurdodau Lleol a Chynghorau
Cymuned.

Y mae mynwentydd yn asedau cymunedol allweddol,
ond y maent hefyd yn faich ar adnoddau’r gynulleidfa.
Gadawodd gaeafau caled dechrau a diwedd 2010 eu 
hôl ar waliau mynwentydd, gan achosi problem ddifrifol 
i lawer plwyf. Bu Cronfa Cymorth Argyfwng Corff y
Cynrychiolwyr yn gymorth i blwyfi lle’r oedd anawsterau
mawr gyda waliau arbennig o beryglus.

Bydd rheoli mynwentydd yn faes hyfforddiant a
chyfarwyddyd pellach dros y flwyddyn nesaf. Cyhoeddir
nodyn newydd o gyfarwyddyd ar reoli mynwentydd yn
2011.

Persondai
Y mae darparu tai gweddus a phriodol i glerigion yn y
cymunedau y maent yn eu gwasanaethu yn un o brif
flaenoriaethau’r Eglwys. Golyga’r grwpio cynyddol ar 
blwyfi a’r newid ym mhatrwm cymunedau fod hon yn 
dasg anodd. Cyfrifoldeb Bwrdd Persondai pob Esgobaeth,
mewn ymgynghoriad â’r Esgob, yw ceisio sicrhau’r ty^ iawn
yn y lle iawn.

Gwneir atgyweiriadau oddi mewn i gyllideb y cytunwyd
arni ac ariennir gwelliannau trwy werthu persondai
diangen a gwerthu tir persondai at ddatblygu.Yn ystod y
blynyddoedd diwethaf rhoddwyd cryn bwyslais ar sicrhau
bod gan bersondai systemau larwm a diogelwch.
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Datblygir cyfleoedd i gyflwyno technoleg werdd i’n stoc 
o dai.Y mae hyn yn rhannol mewn ymateb i safonau
rheoliadol uwch ac yn rhannol i sicrhau bod byw mewn
persondai yn fforddiadwy wrth i brisiau gwres ac ynni godi.

Clastiroedd
I raddau helaeth, buddsoddiad yw’r portffolio eiddo i
gynhyrchu cyfalaf trwy werthiant. Defnyddir yr incwm ar 
y cyfalaf hwn i roi grantiau at atgyweirio eglwysi. Dros y
blynyddoedd diwethaf gwerthwyd llai o glastiroedd, yn
bennaf oherwydd arafwch y farchnad eiddo.Y mae’n
gynyddol anodd a chostus i sicrhau caniatâd cynllunio ar
glastir i gynyddu ei werth a bydd oedi yn aml oherwydd
ffactorau allanol megis asesu’r perygl o lifogydd neu a oes
carthffosiaeth ddigonol.

Ymchwilir ar hyn o bryd i’r posibilrwydd o ddatblygu tir at
godi tai fforddiadwy ar safleoedd priodol lle y mae angen
am dai mewn cymunedau a lle y gellir profi mai dyna
fyddai’n rhoi’r gwerth gorau i’r Eglwys.Yn anffodus, gall y
cynlluniau hyn gymryd amser hir i ddwyn ffrwyth, ac y
maent yn dibynnu ar gefnogaeth barhaus gan y
llywodraeth.

Gweinyddiaeth a Gwasanaethau Eraill a
ddarperir gan Swyddfa’r Dalaith 

Yn ystod 2010, parhaodd Swyddfa’r Dalaith yn 39 Heol y
Gadeirlan, Caerdydd, i ddarparu ystod eang o wasanaethau
gweinyddol a gwasanaethau eraill ar ran yr Eglwys. Er
enghraifft, Corff y Cynrychiolwyr yw’r ymddiriedolwr sy’n
gwarchod ac yn rheoli nifer o gronfeydd a ddelir mewn
ymddiriedolaeth ar ran buddiolwyr. Ar 31 Rhagfyr 2010,
cyfanswm gwerth yr ymddiriedolaethau arbennig hyn oedd
£31.9 miliwn, a buddsoddwyd yr arian yng ngwarannau’r
gyfnewidfa stoc trwy Gronfa Buddsoddiadau Cyffredin yr
Eglwys yng Nghymru. Corff y Cynrychiolwyr sydd hefyd 
yn gweinyddu talu cyflogau clerigion.Yn 2010 yr oedd
cyfanswm y cyflogau a’r yswiriant gwladol a dalwyd yn
£12.4 miliwn.

Dyma flas ar rai o’r gwasanaethau a ddarperir gan
Swyddfa’r Dalaith:

• Darpara Adran Technoleg Cyfathrebu Gwybodaeth y
dalaith gefnogaeth nid yn unig i Swyddfa’r Dalaith ond
hefyd i swyddfeydd yr esgobion a swyddfeydd yr
esgobaethau ac i’r archddiaconiaid;

• Swyddfa’r Dalaith sy’n rheoli talu’r Dreth Cyngor ar
bersondai a gosod eiddo plwyfol;

• Darpara a dosbartha staff y dalaith gyngor i blwyfi ar
gydymffurfio â deddfwriaeth seciwlar, e.e. amddiffyn/
diogelu plant, anffafrio’r anabl ac atebolrwydd
ymddiriedolwyr plwyfol (yn cynnwys y broses o
gofrestru gyda’r Comisiwn Elusennau i blwyfi a
chanddynt incwm o fwy na £100,000);

• Ar fater amddiffyn a diogelu plant, y mae Swyddfa’r
Dalaith yn rheoli ac yn prosesu dadleniadau’r Swyddfa
Cofnodion Troseddol yn achos clerigion a
gwirfoddolwyr y nododd y plwyfi eu bod mewn
cysylltiad â phlant;

• Y mae Corff y Cynrychiolwyr yn talu grantiau a
bwrsarïau a gyllidir ar y cyd â’r esgobaethau i’r rhai sy’n
hyfforddi at weinidogaeth yr Eglwys yng Nghymru;

• Darpara Adran Gyhoeddiadau’r Eglwys yng Nghymru
wasanaeth argraffu a chynllunio i’r Eglwys ehangach.Y
mae hefyd yn goruchwylio cyhoeddi pob adroddiad o
bwys a phob litwrgi newydd;

• Hefyd, bu a wnelo staff Corff y Cynrychiolwyr lawer â
pharatoi at yr uno arfaethedig â Choleg Mihangel Sant.
Bu angen mewnbwn o bob adran at hynny.
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rhoi hwb i bethau 
Mae Corff y Cynrychiolwyr yn gyfrifol am gefnogi
gwaith yr Eglwys yng Nghymru mewn amrywiol ffyrdd.
Dyma rai enghreifftiau.



16 Corff Cynrychiolwyr yr Eglwys yng Nghymru
Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2010 

Cyflawniad, Perfformiad ac Arolwg Ariannol 

Y mae’r Eglwys yng Nghymru, trwy ei phlwyfi, yn gofalu
am amrywiaeth fawr o asedau treftadaeth.Yn wir,
eiddo’r Eglwys yng Nghymru yw 29% o’r adeiladau
rhestredig Gradd 1 yng Nghymru, ac y mae mwy na 
2 filiwn o bobl yn ymweld â’n heglwysi bob blwyddyn.
Gofelir am y trysorau cenedlaethol hyn gan
wirfoddolwyr mewn cynulleidfaoedd lleol. Bu eraill,
dros y canrifoedd, yn gweithio’n galed i sicrhau parhad
yr adeiladau arbennig hyn.

Datblygodd Corff y Cynrychiolwyr brosiect i gefnogi
plwyfi a’r rhai y rhoddwyd iddynt y gwaith o ofalu am 
yr adeiladau hyn. Ariannwyd hwn gyda chymorth Cadw
a Chronfa Dreftadaeth y Loteri a phenodwyd Tina
Andrew yn Swyddog Treftadaeth a Chadwraeth Eglwysi.
Rhan o’i gwaith yw trefnu cyfarwyddyd a digwyddiadau
hyfforddi a chynhadledd genedlaethol flynyddol. Gall
hefyd gynghori ar faterion adeiladu penodol ac y mae’n
cynorthwyo i ddatblygu Diwrnod Agored yr Eglwysi.

Bydd yr ariannu’n parhau am dair blynedd a gobeithir 
y gall plwyfi elwa ar y gwahanol gynlluniau i hybu eu
gwybodaeth a’u hyder.

Ar ddechrau 2011, y mae prinder arian cyhoeddus 
yn gosod pwysau ar ffynonellau grantiau a chyllid.
Arbedwyd (ond ar raddfa lai) y Cynllun Grantiau i
Addoldai Rhestredig sy’n rhoi grant cyfwerth â’r Dreth
ar Werth a dalwyd ar atgyweiriadau, a chynyddwyd yr
arian sy’n mynd i Gronfa Dreftadaeth y Loteri. Fodd
bynnag, fe ymddengys na fydd cymaint o arian oddi
wrth y llywodraeth ag a fu yn y blynyddoedd diwethaf.
Y mae’r wasgfa ariannol hon yn pwysleisio’r angen i
sicrhau bod gan blwyfi yr wybodaeth a’r sgiliau i reoli
eu hadeiladau gyda llai o gefnogaeth, a bydd hyn yn
amcan allweddol yn ystod y blynyddoedd sydd i ddod.

Dengys y ffotograff Rhys Jones a Dan Clayton-Jones
(Cadeirydd Cronfa Dreftadaeth y Loteri Cymru) yn 
Eglwys Dewi Sant, Caerdydd.

Datblygu ein Treftadaeth
Eglwysig 
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Yn ei Anerchiad Llywyddol i’r Corff Llywodraethol 
ym mis Ebrill 2010, gofynnodd yr Archesgob i’r Eglwys
edrych ymlaen at ganmlwyddiant ei datgysylltu yn y
flwyddyn 2020. Heriodd y plwyfi i edrych tuag allan 
ac i ystyried y ffordd orau o wasanaethu cymunedau 
a phobl Cymru.Y mae’r alwad hon yr un mor bwysig
ar lefel daleithiol.

Yn 2010 bu Corff y Cynrychiolwyr yn falch o fedru
cynorthwyo ac ariannu nifer o brosiectau a gynlluniwyd,
dan arweiniad Mainc yr Esgobion, i fod yn gymorth i
ateb anghenion y gymdeithas yng Nghymru ac i ddangos
gofal yr Eglwys am y cymunedau y mae’n rhan ohonynt.
Cynhwysai’r rhain:

• Y digwyddiad Credu yng Nghymru (uchod), ym mis
Ionawr 2010, pan groesawodd yr Esgobion i’r Senedd
ym Mae Caerdydd Aelodau o’r Cynulliad, arweinwyr
lleol ac aelodau o amrywiaeth eang o fudiadau
cenedlaethol a chymunedol ledled Cymru y mae 
gan yr Eglwys berthynas waith agos a hwy i drafod
materion yn ymwneud â Chymru.

• Hybu Materion Cefn Gwlad: Rhaglen i addysgu
clerigion ac eraill a gynhelir ym Maes y Sioe Fawr i
hyrwyddo ac annog mynd i’r afael â’r sialensiau sy’n
wynebu cefn gwlad Cymru yn y dyfodol.

• Gwobrau Arwain Cymru: I gydnabod pwysigrwydd
arweinyddiaeth ysbrydoledig i drawsffurfio ein
cymunedau, noddodd yr Eglwys yng Nghymru Wobr
flynyddol Arwain Cymru yn 2009, 2010 a 2011.Yn
2010 ariannwyd gwobr i’r “arweinydd a ddangosodd
yr ymwneud mwyaf ysbrydoledig ac effeithiol â’r ardal
leol, gan ddod â budd i’r gymuned”.

Yr Eglwys yn y Gymdeithas
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Deil Corff y Cynrychiolwyr i gefnogi’r weinidogaeth
trwy ariannu’r esgobaethau ac ariannu hyfforddiant
gweinidogion, ond bu a wnelo hefyd â dau brosiect
allweddol y mae iddynt oblygiadau pwysig i
weinidogaeth yr Eglwys yng Nghymru yn y dyfodol.

Ym mis Ebrill 2010 croesawodd y Corff Llywodraethol
gynlluniau at Strategaeth Galw i’r Weinidogaeth yn yr
Eglwys yng Nghymru i annog mwy o bobl i ymgeisio am
y weinidogaeth ordeiniedig. Dengys y rhagolygon y bydd
angen mawr am ymgeiswyr dros y deng mlynedd nesaf.
Er mwyn medru cynnal y gyfundrefn blwyfol, fel yr ydym
ni’n ei deall, bydd yr Eglwys yn chwilio am olynwyr i nifer
fawr o glerigion a fydd yn ymddeol. Strategaeth i’r dalaith
gyfan yw’r Strategaeth Galw i’r Weinidogaeth, ac y mae
Corff y Cynrychiolwyr yn ariannu gwaith y Grŵp
Strategaeth dan gadeiryddiaeth Esgob Llanelwy, yn
cynnwys cynhyrchu adnoddau at Sul Galwad a threfnu
Cynhadledd Alwad.

Bu a wnelo Corff y Cynrychiolwyr hefyd â datblygu
Amodau Gwaith newydd i glerigion yr Eglwys yng
Nghymru trwy Gyd-Ddaliadaeth.

Rhwng 2004 a 2010 gwnaeth un o weithgorau’r
Pwyllgor Sefydlog waith manwl mewn ymateb i gais 
yr Adran Fasnach a Diwydiant (fel yr oedd ar y pryd)
yn 2004 ar i gymunedau ffydd ddarparu rhai hawliau
cyflogaeth i’w gweinidogion.Yn dilyn ymgynghori â
chlerigion, Mainc yr Esgobion a Chorff y Cynrychiolwyr,
cymeradwyodd y Corff Llywodraethol y Canon
Amodau Gwaith Clerigion 2010. Cyfrifoldeb Corff y
Cynrychiolwyr oedd darparu, yng ngoleuni’r Canon, y
Datganiad o Amodau Gwaith at Gyd-Ddaliadaeth a
fabwysiadwyd gan y Corff Llywodraethol ym mis Ebrill
2011. Bydd staff y dalaith yn awr yn gweithio gyda’r
esgobaethau i weithredu’r trefniadau newydd sy’n rhoi 
i glerigion amodau gwaith teg a chlir sy’n traethu’n
eglur eu hawliau a’u cyfrifoldebau.

Buddsoddi yng
Ngweinidogaeth y Dyfodol
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Wrth i’r Eglwys wynebu pwysau ariannol cynyddol,
mae’n bwysig ein bod yn adolygu ein dulliau o godi
arian i gynnal ein gwaith.

Yr ydym yn ffodus bod gennym sylfaen eang o aelodau
sy’n rhoi’n rheolaidd ac yn hael. Fodd bynnag, gallwn
ddysgu hefyd oddi wrth elusennau eraill y mae’n rhaid
iddynt ddibynnu’n fwy ar ffynonellau eraill o arian, yn
cynnwys cymynroddion.

Gall fod yn anodd weithiau i glerigion a swyddogion
plwyf sôn am gymynroddion. Felly, gyda chymorth
Mainc yr Esgobion a Phwyllgor Stiwardiaeth y Dalaith,
paratowyd pecyn o adnoddau a’i ddosbarthu i’r
Cynghorau Plwyf Eglwysig i’w galluogi i ystyried sut yr
hoffent fynd ati i hyrwyddo cymynroddion yn eu plwyf.
Gellir wedyn ddefnyddio’r adnoddau – sy’n cynnwys
posteri, nodiadau at bregethau a dalen-nodau – fel y 
bo orau yn y cyd-destun lleol.

Eglwys at y Dyfodol
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Does dim dwywaith na all gweinyddu plwyf fod yn 
faich trwm weithiau ar aelodau’r eglwys, yn enwedig 
ar ein gwirfoddolwyr sy’n swyddogion plwyf. Un o
swyddogaethau Corff y Cynrychiolwyr yw darparu
cyngor ac adnoddau i ysgafnhau’r baich hwn pan fo
modd.

Yn 2010, adolygwyd yn llwyr y Llawlyfr Gweinyddu
Plwyf.Y mae’n awr yn adnodd gwefan ac ynddo
gyfarwyddyd ar fwy o faterion nag a oedd yn yr hen
fersiynau. Gobeithir y bydd ei ffurf newydd yn ei ddwyn
o fewn cyrraedd mwy o bobl, y bydd yn haws dod o
hyd i’r wybodaeth ddiweddaraf ynddo ac y bydd yn 
fwy hyblyg i’w ddefnyddio.

Achos pryder arbennig mewn rhai plwyfi yw cyfrifo 
a darparu adroddiad ariannol, sy’n faes arbenigol,
darostyngedig i Reoliadau Cyfrifo Elusennau.Yn 2009
cynhaliwyd cyfarfodydd gyda thrysoryddion plwyfi ac
eraill mewn 13 o leoedd ledled Cymru i ymgynghori 
ar ddulliau o estyn cymorth.Yn dilyn y cyfarfodydd hyn,
bu dau ddatblygiad allweddol.

Yn gyntaf, cyflwynwyd Ffurflen Gyfrifon Safonol i
hwyluso paratoi cyfrifon plwyfi mewn ffurf a fydd 
yn cydymffurfio â Rheoliadau Cyfrifo’r Eglwys yng
Nghymru ac â Rheoliadau Cyfrifo Elusennau.Y mae
detholiad o daenlenni i nodi’r cyfrifon arnynt i’w cael
am ddim ar Wefan yr Eglwys yng Nghymru
(www.eglwysyngnghymru/adnoddau/cyllid) a hefyd ar
CD. Un canlyniad buddiol i hyn yw y bydd yn haws
asesu a deall sefyllfa ariannol yr Eglwys ar bob lefel –
talaith, esgobaeth a phlwyf – a gwneud penderfyniadau
ar sail hynny.

Yn ail, yn 2010 cytunodd Corff y Cynrychiolwyr i dalu
am gopi (a diweddariadau cyson) i bob Trysorydd
Plwyf o Lawlyfr Cymdeithas y Cyfrifyddion a
Thrysoryddion Eglwysi (ACAT).

Cynghori Plwyfi
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Materion byr-dymor ac yn y dyfodol agos 
Anawsterau Economaidd yn Parhau
Parheir i deimlo effeithiau’r wasgfa economaidd ledled
cymdeithas, ac nid yw Corff y Cynrychiolwyr na’r Eglwys
yng Nghymru yn eithriadau. Adroddwyd eisoes am y
gostyngiad yn incwm Corff y Cynrychiolwyr yn 2009 a
2010 a dengys rhagolygon yr arbenigwyr y bydd adferiad,
yn ôl pob tebyg, yn hir yn dod. Mae’r datblygiadau hyn yn
codi cwestiynau am allu Corff y Cynrychiolwyr i ddarparu
cefnogaeth ariannol i’r Eglwys mewn cyfnod pan y mae
plwyfi ac aelodau yn wynebu anawsterau ariannol eu
hunain

Cynhelir yr arolwg tairblynyddol nesaf o wariant ac
ymrwymiadau Corff y Cynrychiolwyr yn 2011, yn dilyn
canlyniadau prisiad actiwaraidd tairblynyddol y Cynllun
Pensiwn Clerigion ddiwedd 2010.Yr amcan, fel erioed,
fydd darparu sefydlogrwydd ariannol fel y gall pob rhan 
o’r Eglwys baratoi’n hyderus at y dyfodol.

Nifer yr Ymgeiswyr
Gan ragweld y gostyngiad sylweddol yn nifer y clerigion
oherwydd ymddeoliadau dros y deng mlynedd nesaf,
lawnsiwyd yn 2010 Strategaeth Daleithiol at Alw i’r
Weinidogaeth, fel yr adroddwyd ar dudalen 18. Corff y
Cynrychiolwyr sy’n ariannu gweithredu’r strategaeth. Os
bydd yn llwyddiannus, bydd goblygiadau pellach i Gorff y
Cynrychiolwyr am ei fod, ar hyn o bryd, yn talu 75% o
gost hyfforddi at y weinidogaeth.

Amodau Gwaith Clerigion
O ganlyniad i’r Canon Amodau Gwaith Clerigion 2010
(tudalen 18), Corff y Cynrychiolwyr fydd yn gyfrifol am
fonitro’r trefniadau a elwir yn Gyd-ddaliadaeth. Bydd staff y
dalaith yn rhoi cefnogaeth sylweddol i’r esgobaethau wrth
iddynt weithredu’r trefniadau newydd hyn.

Cymorth Rhodd
Y mae Corff y Cynrychiolwyr ar hyn o bryd yn
cymryd rhan mewn trafodaethau rhwng elusennau a’r
Trysorlys/Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi ar ffyrdd o wneud
Cymorth Rhodd yn offeryn mwy effeithiol at hawlio 
ad-daliad treth ar roddion elusennol.Y mae hefyd yn
gweithio gyda Phwyllgor Stiwardiaeth y Dalaith i annog
plwyfi i ddefnyddio’r cyfleuster Rhoi’n Syth, sy’n casglu
rhoddion yn ganolog ac yn hawlio’r ad-daliad treth ar 
ran y plwyfi bob mis, heb godi tâl arnynt.

Yn 2010, rhoddodd 2,000 o bobl gyfanswm o £86,000 y
mis i bron 300 o blwyfi trwy’r Cynllun Rhoi’n Syth

Tiroedd Claddu
Y mae Corff y Cynrychiolwyr yn berchen 1,223 o
fynwentydd, 1,053 ohonynt yn diroedd claddu.Y Cyngor
Plwyf Eglwysig lleol sy’n cynnal y rhain, ac fe ŵyr Corff y
Cynrychiolwyr eu bod yn gyfrifoldeb mawr. Awgrymodd
ymchwil a wnaed yn 2007 fod gwirfoddolwyr ledled
Cymru yn rhoi 125,000 o oriau bob blwyddyn i gynnal
mynwentydd – sy’n gyfwerth â £1.3 milliwn o lafur di-dâl.

Fodd bynnag, yn ogystal â chadarnhau’r dystiolaeth lafar
am faint ein dibyniaeth ar wirfoddolwyr yn hyn o beth,
yr oedd yr ymchwil yn achos pryder. Amcangyfrifir bod
angen gwerth £16 miliwn o atgyweiriadau. Dim ond 
£3.6 miliwn sydd wrth gefn at hynny. Nid yw’r incwm 
o angladdau yn ddigon i gwrdd â threuliau cynnal
mynwentydd, ac y mae anhawster pellach am fod
mynwent lawn, pan gaeir hi, yn dal i fod yn gyfrifoldeb y
plwyf.Y mae hyn yn wahanol iawn i’r sefyllfa yn Lloegr, lle
y trosglwyddir i’r awdurdod lleol y cyfrifoldeb am gynnal
mynwent a gaewyd. Mater o bryder i’r gymuned
ehangach yw’r ffaith arwyddocaol na fydd lle ar ôl i
gladdu yn nwy ran o dair o’n mynwentydd mewn deng
mlynedd.

y dyfodol
Y mae Corff y Cynrychiolwyr ar hyn o bryd yn ystyried
nifer o faterion at y dyfodol. Y materion pwysicaf yw
pensiynau clerigion ac adeiladau eglwysig.
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Y mae Corff y Cynrychiolwyr yn gweithio mewn
ymgynghoriad â chyrff eraill, ac yn trafod ag awdurdodau
seciwlar, i geisio dod o hyd i ffyrdd o ddatrys y ddwy
broblem hyn (cynnal mynwentydd a phrinder lleoedd
claddu yng Nghymru).

Deddf Elusennau 2006
O ganlyniad i Ddeddf Elusennau 2006 collodd Corff y
Cynrychiolwyr ei statws eithriedig ac y mae’n awr yn
gweithio i’w gofrestru gyda’r Comisiwn Elusennau. Hefyd,
collodd oddeutu 65 o blwyfi y mae eu hincwm dros
£100,000 eu statws eithriedig ac y maent hwythau wedi
cofrestru’n ffurfiol. Fodd bynnag, bydd plwyfi y mae eu
hincwm yn llai na £100,000 yn parhau i fod yn eithriedig
ac ni fydd yn rhaid iddynt gofrestru, ond fe adolygir y
statws hwn ar 1 Hydref 2012.

Materion Hir-dymor
Pensiynau
Ariennir y Cynllun Pensiwn Clerigion (cyflog terfynol) gan
Gorff y Cynrychiolwyr a’r Esgobaethau. Mae’r ddarpariaeth
yn rhan o gyfanswm buddsoddiadau Corff y Cynrychiolwyr
a’r sialens hir-dymor yw sicrhau cadw’r atebolrwydd am
bensiwn yn ganran derbyniol o gyfanswm y
buddsoddiadau.

Bu arolwg actiwaraidd o’r Cynllun Pensiwn Clerigion ar 
31 Rhagfyr 2010, a bydd Corff y Cynrychiolwyr yn ystyried
y canlyniadau yn 2011

Adeiladau Eglwysig
Y mae cefnogi gwirfoddolwyr a datblygu eu gwybodaeth
a’u sgiliau yn bwysig at reoli adeiladau eglwysig yn y
dyfodol.Y mae adeiladu hyder trwy anogaeth a
hyfforddiant yn nod allweddol. Daw hyn trwy rannu
profiad a hyrwyddo’r teimlad nad yw pobl ar eu pen 
eu hunain.

Yn aml, gwna natur ddaearyddol wasgaredig cymunedau
yng Nghymru hyn yn beth anodd i’w gyflawni, er bod y
rhyngrwyd yn offeryn amhrisiadwy at rannu gwybodaeth.
Y mae’r bwriad i benodi swyddog i gynllunio datblygu
hyfforddiant a chyfarwyddyd yn gam allweddol a gobeithir,
trwy weithio mewn partneriaeth â Chadw a Chronfa
Dreftadaeth y Loteri, y bydd y gwaith hwn yn fwy
effeithiol.

Cynlluniau 
Mae’n amlwg y bydd angen arloesi i edrych ar ôl llawer
o’n hasedau eiddo yn y dyfodol. Mae mynwentydd yn
ofodau cymunedol allweddol a all fod yn lleoedd at
warchod bywyd gwyllt, hamddena, ailgylchu neu, yn 
syml, yn lleoedd i gofio. Golyga datblygu’r syniadau hyn
gydweithio’n agos â’r gymuned ehangach ac fe all y bydd
angen mynd ati mewn ffyrdd gwahanol trwy sefydlu
ymddiriedolaethau tir ac ati. Rhaid ystyried pob syniad yng
ngoleuni goblygiadau ymddiriedolaethol ac elusennol yr
Eglwys.

Cynllunio a Chloriannu
Rhaid trafod a chynllunio dyfodol ein hadeiladau’n ofalus
yng nghyd-destun cynllun cenhadu’r plwyf. Rhaid bod
trafodaeth rhwng pawb y mae ganddynt yr wybodaeth a’r
profiad i gynorthwyo plwyfi i gynllunio eu dyfodol.Y mae
Pwyllgorau Eglwysi a Gofalaethau’r Esgobaethau’n
allweddol yn y broses hon, gyda gwybodaeth broffesiynol
Corff y Cynrychiolwyr yn gefn iddynt. Rhaid gwneud y
gwaith gan ganolbwyntio ar y dyfodol a rhagweld
anawsterau yn hytrach na bod ar eu trugaredd.
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Crewyd Corff Cynrychiolwyr Yr Eglwys yng Nghymru trwy
Siarter Gorffori ar 24 Ebrill 1919, a’i gyfansoddi i ddal yr
holl eiddo a buddsoddiadau a roddwyd yn ei feddiant
mewn ymddiriedolaeth at ddefnydd ac amcanion
Archesgob, Esgobion, Clerigion a Lleygion yr Eglwys yng
Nghymru. Delir yr asedau hyn er mwyn rhoi’r gefnogaeth
fwyaf posibl i genhadaeth yr Eglwys mewn plwyfi ledled y
Dalaith.

Y mae gan Gorff y Cynrychiolwyr hyd at 26 aelod, ac fe
gyferfydd deirgwaith y flwyddyn. Rheoleiddir aelodaeth a
swyddogaethau Corff y Cynrychiolwyr gan Bennod III
Cyfansoddiad Yr Eglwys yng Nghymru.

Rhoddir manylion am yr ymddiriedolwyr a fu’n
gwasanaethu yn ystod y flwyddyn, ac ers diwedd y
flwyddyn, ar dudalen 29.Traethir perthynas Corff y
Cynrychiolwyr â’i bwyllgorau ac â chyrff taleithiol eraill 
yr Eglwys yng Nghymru ar dudalen 26.

Aelodaeth
Penodir yr ymddiriedolwyr am dair blynedd.Y mae 
aelodau Corff y Cynrychiolwyr yn cynnwys:

• yr Archesgob

• Cadeirydd Pwyllgor Sefydlog y Corff Llywodraethol;

• Cadeirydd Bwrdd Cyllid pob Esgobaeth;

• Un clerig a etholwyd gan Gynhadledd pob Esgobaeth

• Un person lleyg a etholwyd gan Gynhadledd pob
Esgobaeth;

• Hyd at bedwar aelod a enwebwyd gan Fainc yr
Esgobion mewn ymgynghoriad â’r Pwyllgor Sefydlog;

• Hyd at ddau aelod a gyfetholwyd gan aelodau eraill
Corff y Cynrychiolwyr.

Cymwysterau i fod yn Aelod
Y mae’r canlynol yn gymwys i fod yn aelodau o Gorff y
Cynrychiolwyr:

• Unrhyw clerig sy’n dal, neu sydd wedi dal, swydd
eglwysig yn yr Eglwys yng Nghymru neu drwydded 
gan Esgob un o Esgobaethau’r Eglwys yng Nghymru.

• Unrhyw gymunwr lleyg dros 18 mlwydd oed a than 
75 mlwydd oed sydd naill ai

a) yn preswylio, neu wedi preswylio am gyfnod o 
12 mis, yn un o blwyfi’r Eglwys yng Nghymru; neu,

b) wedi cyfrannu at gronfeydd yr Eglwys yng Nghymru 
o fewn 12 mis i’w enwebu i fod yn aelod;

ac sydd heb fod yn perthyn i gorff crefyddol nad yw
mewn cymundeb â’r Eglwys yng Nghymru.

strwythur, llywodraethu 
a rheoli 
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Cyflwyno a Hyfforddi Aelodau 
Polisi Corff y Cynrychiolwyr yw darparu i’w aelodau
hyfforddiant addas i’w dyletswyddau fel ymddiriedolwyr
elusen ac fel aelodau o un o’i bwyllgorau. Caiff pob aelod
newydd gyfle i ddilyn hyfforddiant allanol at fod yn
ymddiriedolwr elusen. Gwahoddir pob aelod newydd
hefyd i Swyddfa’r Dalaith i gyfarfod â’r staff ac i ddysgu
mwy am waith Corff y Cynrychiolwyr, y Corff
Llywodraethol a Mainc yr Esgobion.

Yn ychwanegol, cynigir i aelodau hyfforddiant arbennig i
gwrdd â diffyg penodol mewn gwybodaeth neu brofiad, y
mae a wnelo’n aml â gwaith yr aelod ar un o bwyllgorau
Corff y Cynrychiolwyr.Yn y gorffennol bu’r hyfforddiant
hwn o fudd neilltuol ym maes cymhleth ac arbenigol
buddsoddi ac archwilio.

Pwyllgorau
Sefydlodd Corff y Cynrychiolwyr bum pwyllgor –
Buddsoddiadau, Eiddo, Adnoddau Dynol, Archwilio, a’r
Comisiwn Cadeirlannau ac Eglwysi – pob un gydag
amodau gorchwyl a swyddogaethau penodol a roddwyd
iddo gan Gorff y Cynrychiolwyr.

Pwyllgor Buddsoddiadau 
Y Pwyllgor Buddsoddiadau sy’n penderfynu ar strategaeth
fuddsoddi Corff y Cynrychiolwyr (oddi mewn i amcanion
cyffredinol polisi Corff y Cynrychiolwyr ac ar gyngor ei
gynghorwyr penodedig), ac fe’i hawdurdodir i wneud yr
holl benderfyniadau angenrheidiol i reoli buddsoddiadau
Corff y Cynrychiolwyr oddi mewn i’r strategaeth hon.

Pwyllgor Eiddo 
Mae’r Pwyllgor Eiddo yn gyfrifol am bolisi yn ymwneud 
ag eiddo anfuddsoddadwy Corff y Cynrychiolwyr –
Eglwysi, Persondai, Clastiroedd,Tai Esgobion a Mynwentydd
– ac â rheoli’r eiddo hwnnw. Mae ganddo ddyletswyddau
eang, yn cynnwys awdurdodi prynu a gwerthu eiddo;
datblygu strategaeth at ddelio ag adeiladau eglwysig a
mynwentydd diangen; gweinyddu ymddiriedolaethau,
cymynroddion a rhoddion; a gweinyddu grantiau at drwsio
a gwella eiddo.

Pwyllgor Adnoddau Dynol 
Mae’r Pwyllgor Adnoddau Dynol yn gyfrifol am ddatblygu
polisïau a gweithdrefnau ar gyfer clerigion a staff lleyg yn
unol â deddfwriaeth benodol y mae a wnelo â’r ddau
grŵp ac yn unol ag arfer da. Mae hyn yn cynnwys cynghori
Corff y Cynrychiolwyr ar raddfa cyflogau clerigion a staff
lleyg ac ar amodau a threfniadau cyllido cynlluniau pensiwn 
clerigion a staff lleyg.

Pwyllgor Archwilio 
Mae’r Pwyllgor Archwilio yn gweithio gydag archwilwyr
allanol a mewnol Corff y Cynrychiolwyr i sicrhau bod y
Corff yn adrodd yn briodol ar weithgareddau ariannol ac
yn cydymffurfio â gofynion cyfrifo elusennau. Mae’n rhoi
cyngor strategol ar faterion yn ymwneud â’r gyllideb ac yn
ystyried rhagolygon ariannol hir-dymor, ac y mae ganddo
ran bwysig yn y gwaith o fonitro gweithredu’r cytundeb
rhwng Corff y Cynrychiolwyr a’r esgobaethau ar gyllido
trwy grant bloc.

Y Comisiwn Cadeirlannau ac Eglwysi 
Swyddogaeth y Comisiwn Cadeirlannau ac Eglwysi yw
darparu cyngor arbenigol i lysoedd esgobaethol ac i
grwpiau ymgynghorol ar geisiadau am gael gwneud gwaith
o bwys ar gadeirlannau ac eglwysi. Mae’n rhan o’r drefn
fewnol (y drefn hawleb) a sefydlwyd gan yr Eglwys yng
Nghymru fel un o amodau cael ei heithrio o reoliadau
cynllunio lleol.
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Rheoli Risg
Yn 2010 cynhaliwyd arolwg manwl o weithdrefn rheoli risg
Corff y Cynrychiolwyr. Mae’r gofrestr newydd yn nodi’r prif
risgiau y mae’r sefydliad yn agored iddynt, a chwmpas y
risgiau hynny, a hefyd y systemau a’r gweithdrefnau a
sefydlwyd i’w rheoli a’u lleihau. Adolygir y gofrestr a’i
diweddaru’n flynyddol gan yr Uwch-Reolwyr, ac fe’i
harchwilir yn fanwl gan y Pwyllgor Archwilio a chan 
Gorff y Cynrychiolwyr.

Gweinyddiaeth a Staff
Ar 31 Rhagfyr 2010 (2009 mewn cromfachau),
nifer y swyddi yng Nghorff y Cynrychiolwyr oedd:

Llawn amser Rhan amser

Corff y Cynrychiolwyr, Corff 
Llywodraethol a Chofrestrfa’r Archesgob 37 (35) 5 (4)

Cyhoeddiadau 1 (2) 1 (1)

Ysgrifenyddesau Esgobion 4 (4) 3 (3)

Arolygwyr Esgobaethol 6 (6) 0 (0)

Cynghorwyr Esgobion 5 (5) 3 (3)

Cyfanswm 53 (52) 12 (11)

Bu cynnydd yn nifer staff Corff y Cynrychiolwyr yn 2010
am y bu angen penodi Cynghorydd Adnoddau Dynol a
Chynghorydd Diogelu rhan-amser i’r Dalaith i ddarparu
cefnogaeth broffesiynol ychwanegol.

Penodwyd y Cynghorydd Adnoddau Dynol ychwanegol 
yn dilyn cais oddi wrth yr esgobaethau ar i Gorff y
Cynrychiolwyr ddarparu cefnogaeth broffesiynol iddynt 
ar adnoddau dynol. Mae’r swydd yn hanfodol hefyd at
weithredu’r Amodau Gwaith i roi hawliau cyflogaeth i
glerigion.

Penodwyd Swyddog Diogelu rhan-amser i’r Dalaith i
weithredu un o brif argymhellion Adolygiad 2009 o’r
Achosion Hanesyddol o Amddiffyn Plant yn yr Eglwys 
yng Nghymru.

Yn ychwanegol at hyn, yn dilyn sicrhau grantiau am dair
blynedd oddi wrth Cadw a Chronfa Dreftadaeth y Loteri,
gallodd Corff y Cynrychiolwyr i benodi Swyddog
Treftadaeth a Chadwraeth Eglwysi (gweler tudalen 16).

Y mae gwaith Corff y Cynrychiolwyr yn amrywiol ac yn
ymwneud nid yn unig â’i swyddogaeth draddodiadol
ddisgwyliedig ond hefyd â gofynion taleithiol ehangach.
Cyflawnwyd hyn trwy’r ystod eang o sgiliau sydd gan staff
Corff y Cynrychiolwyr, eu profiad a’u hyblygrwydd.

Codwyd y graddfeydd cyflog o 2.0%, yr un codiad ag y
cytunwyd arno i glerigion, o 1 Ionawr 2011.
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strwythur y dalaith 

Grŵp
Buddsoddi
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Datganiad o Gyfrifoldebau’r Ymddiriedolwyr 

Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am baratoi am bob blwyddyn ariannol ddatganiadau ariannol sy’n rhoi darlun
gwir a theg o weithgareddau ariannol yr elusen yn ystod y flwyddyn ac o’i sefyllfa ariannol ar derfyn y
flwyddyn.

Wrth baratoi’r datganiadau ariannol hyn rhaid i’r ymddiriedolwyr ddilyn yr arfer gorau a:

• dethol polisïau addas a’u cymhwyso gyda chysondeb;

• gwneud penderfyniadau ac amcangyfrifon sy’n rhesymol ac yn ochelgar ;

• datgan a ddilynwyd safonau cyfrifo perthnasol a datganiadau o arferion a argymhellir, ac eithrio unrhyw
wahaniaethau a ddatgelir ac a esbonnir yn y datganiadau ariannol; a 

• pharatoi’r datganiadau ariannol ar sail busnes gweithredol, onid yw’n anaddas cymryd yn ganiataol y bydd 
yr elusen yn parhau i weithredu.

Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am gadw cofnodion cyfrifo a fydd yn dangos yn rhesymol gywir sefyllfa
ariannol yr elusen ac yn eu galluogi i sicrhau beth yw sefyllfa ariannol yr elusen a hefyd bod y datganiadau
ariannol yn cydymffurfio â darpariaethau Cyfansoddiad yr Eglwys yng Nghymru.Y maent yn gyfrifol am
warchod asedau’r elusen ac, o ganlyniad, am gymryd camre rhesymol i rwystro ac i ddatgelu twyll neu
afreoleidd-dra arall.

Trwy orchymyn Corff y Cynrychiolwyr 

J M Shirley
Ysgrifennydd y Dalaith 
39 Heol y Gadeirlan 
Caerdydd
CF11 9XF

9 Mehefin 2011 



28 Corff Cynrychiolwyr yr Eglwys yng Nghymru
Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2010 

Gwybodaeth Gyfeiriol a Gweinyddol

gwybodaeth gyfeiriol a
gweinyddol 

Datganiad o Bolisi Buddsoddi Moesegol

Mabwysiadwyd y datganiad canlynol o bolisi gan Gorff
Llywodraethol yr Eglwys yng Nghymru ym mis Ebrill 2010.

Fel Eglwys Gristnogol rhaid inni ddirnad a disgrifio
presenoldeb a gweithgaredd Duw yn y byd a chyhoeddi
gwerthoedd ei deyrnas. Golyga hyn fod gan yr Eglwys
ddiddordeb arbennig mewn hyrwyddo popeth sy’n hybu
cyfiawnder a heddwch, yn galluogi ffyniant dynol, yn
anrhydeddu’r greadigaeth ac yn adeiladu cymunedau
creadigol.Y mae gan yr Eglwys yng Nghymru gyfrifoldeb
arbennig i hyrwyddo’r amcanion hyn yn eu perthynas â
phobl Cymru ac â chenedl y Cymry.

Dymunwn fod â pholisi buddsoddi sy’n gyson â hyrwyddo’r
amcanion hyn. Credwn ei bod yn gwbl briodol i ddal y
polisi hwn ar y cyd â’r gofyn sydd arnom i sicrhau’r
derbyniadau mwyaf posibl o fuddsoddiadau er budd ein
buddiolwyr.Ymrwymodd yr Eglwys yng Nghymru, yn y lle
cyntaf, i ddefnyddio buddsoddi yn ddull moesegol o
gyfrannu at gost gweinidogaethu a chenhadu.

Ein nod yw buddsoddi mewn cwmnïau llwyddiannus sydd
wedi ymrwymo i ddatblygu eu busnesau er budd eu
cyfranddalwyr, eu cwsmeriaid, eu cymunedau lleol a’u
gweithwyr, ac i weithredu:

• Llywodraeth gorfforaethol gydwybodol 

• Polisïau sy’n dangos gofal am yr amgylchedd 

• Polisïau sy’n sensitif i hawliau dynol unigolion a
chymunedau y gweithredir ynddynt

• Arferion masnachu teg

Nid yw’r Eglwys yng Nghymru yn dymuno bod yn
gysylltiedig â chwmnïau y mae eu cynnyrch neu eu polisïau
yn gwbl groes i’w hamcanion. Hynny yw, ni fyn fuddsoddi
mewn cwmnïau sy’n gyfrifol am ddifwyno’r amgylchfyd yn

ddifeddwl nac am unrhyw beth sy’n bygwth heddwch,
diogelwch a ffyniant cymunedau, nac sy’n ymelwa ar y
ddynolryw na’i diraddio na’i llygru na’i darostwng, nac sy’n
ddi-hid o les anifeiliaid.

Cydnabyddwn y cymhlethdodau a’r amwysedd sydd ynglŷn
â gweithgaredd y cwmnïau y gallwn fuddsoddi ynddynt, ac
yr ydym yn cadw’r hawl i wneud penderfyniadau ar
fuddsoddi fesul achos. Byddwn yn ymdrechu i gysylltu â
chwmnïau sy’n amlwg yn torri ein polisi moesegol neu y
mae pryderon am y modd y llywodraethir hwy neu am 
eu cyfrifoldeb cymdeithasol cyn ystyried dadfuddsoddi.

Polisi’r Eglwys yng Nghymru yw nad ydym fel rheol na
thrwy wybod yn buddsoddi mewn unrhyw gwmni:

• y deillia mwy nag 20% o’i drosiant o ymwneud yn
bennaf â hapchwarae neu â chynhyrchu neu werthu
diodydd alcoholaidd neu gynnyrch tybaco;

• y deillia cyfran sylweddol o’i drosiant o bornograffi neu
o amlhau arfau y tu hwnt i feysydd cyfreithlon amddiffyn
a chadw heddwch rhyngwladol.

Dymuna’r Eglwys yng Nghymru fod yn fuddsoddwr
gwybodus a chyfrifol, ac i’r perwyl hwn fe’i cynrychiolir ar
Grŵp Buddsoddwyr yr Eglwys, sy’n ddull o ddod o hyd i
ganlyniadau ymchwil a gwybodaeth ddibynadwy, rhannu
ymarfer da â’r mudiadau eraill sy’n aelodau, ac ymarfer
dylanwad ar y cyd fel cyfranddalwyr.

Y mae perthynas werthfawr rhwng y Pwyllgor Buddsoddi
a Grŵp Buddsoddi Moesegol yr Eglwys yng Nghymru y
bydd yn cyfeirio achosion anodd ato ac yn derbyn
adroddiad blynyddol oddi wrtho.
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Aelodau Corff y Cynrychiolwyr 

Cadeirydd a Dirprwy Gadeirydd 
Yr Arglwydd Rowe-Beddoe DL 
(Cadeirydd)

Mr J J Turner 
(Dirprwy Gadeirydd)

Aelodau Swydd 
Y Parchedicaf Ddr B C Morgan 
Archesgob Cymru 

Ei Anrhydedd,Y Barnwr Philip Price CF 
Cadeirydd Y Pwyllgor Sefydlog 

Mr J J Turner
Cadeirydd Bwrdd Cyllid Esgobaeth Llanelwy 

Mr J E Evison (Hyd at 13 Mai 2001)
Cadeirydd Bwrdd Cyllid Esgobaeth Bangor 

Mr M P Jones 
Cadeirydd Bwrdd Cyllid Esgobaeth Tyddewi 

Mr P R Marshall OBE
Cadeirydd Bwrdd Cyllid Esgobaeth Llandaf 

Mr R D Blair CBE
Cadeirydd Bwrdd Cyllid Esgobaeth Mynwy 

Mr D P L Davies DL
Cadeirydd Bwrdd Cyllid Esgobaeth Abertawe ac
Aberhonddu 

Aelodau Etholedig 
Llanelwy
Y Parchedig Ganon R H Griffiths
Mr J C Myers

Bangor
Yr Hybarch M L Williams,Archddiacon Bangor 
(Hyd at 31 Mai 2011) 
Mr B A Wynne

Tyddewi
Yr Hybarch A W Evans,Archddiacon Caerfyrddin 
Mrs A Lister

Llandaff
Yr Hybarch C B W Smith,Archddiacon Morgannwg 
Mr G I Moses

Mynwy
Yr Hybarch C B W Smith,Archddiacon Morgannwg
Miss J A Sollis

Abertawe ac Aberhonddu 
Yr Hybarch A J R Thomas,Archddiacon Aberhonddu 
Mr T J P Davenport

Aelodau Enwebedig 
Yr Arglwydd Rowe-Beddoe DL 
Mr R D Chegwin
Mr J A Roberts (Hyd at 14 Chwefror 2011)
(Un lle gwag)

Aelodau Cyfetholedig 
Mr J D Hogg OBE
(Un lle gwag)



Pwyllgor Adnoddau Dynol 
Mr J C Myers (Cadeirydd) 
Y Gwir Barchedig D Walker * 
Esgob Mynwy 
Yr Hybarch M Squires *
Y Parchedig Ganon R H Griffiths
Y Parchedig V Hodges *
Mr R D Blair CBE
Mr T J P Davenport
Miss J A Sollis
Mr B A Wynne

Y Comisiwn Cadeirlannau 
ac Eglwysi 
Mr J D Hogg OBE (Cadeirydd) 
Y Gwir Barchedig J W Evans * 
Esgob Tyddewi 
Y Tra Pharchedig G O Marshall *
(Er 6 Hydref 2010)
Mr P G Birkhead *
(Hyd at 6 Hydref 2010) 
Mr J Orbach *
Mr R J Silvester *
Dr G L Worsley *
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Pwyllgor Buddsoddiadau 
Mr J A Roberts (Cadeirydd)
(Hyd at 10 Mawrth 2011) 
Mr P R Marshall OBE 
(Er 3 Mehefin 2010)
(Cadeirydd er 19 Mawrth 2011) 
Yr Hybarch A J R Thomas 
Mr P B Kelly *
Mr D Myrddin-Evans * 
Mr N V S Paravicini *
Mr R D Thomas * 
Mr J J Turner
Yr Arglwydd Rowe-Beddoe DL 
(aelod swydd)

Pwyllgor Archwilio 
Mr G I Moses (Cadeirydd) 
Mr D W Jenkins *
Mrs A Lister 

Pwyllgor Eiddo 
Mr R D Chegwin (Cadeirydd) 
Yr Hybarch A W Evans
Yr Hybarch R G Hackett
Yr Hybarch C B W Smith 
Yr Hybarch A J R Thomas
Yr Hybarch E B Thomas *
Yr Hybarch M L Williams
(Hyd at 31 Mai 2011)
Mr R Davies *
Mr J E George *
Mr J E Jones *
Mr P M Jones *
(Hyd at 3 Chwefror 2010)
Mr D A Williams * 
(Er 15 Medi 2010)

Aelodau Pwyllgorau 
(* heb fod yn aelod o Gorff y Cynrychiolwyr) 
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Cynghorwyr

Archwilwyr:
PricewaterhouseCoopers LLP 
One Kingsway
Caerdydd
CF10 3PW

Bancwyr:
Banc Lloyds TSB Ccc 
1 Heol y Frenhines 
Caerdydd
CF10 2AF

Cynghorwyr Eiddo:
Cluttons LLP
Portman House
2 Portman Street
Llundain
W1H 6DU

Cynghorwyr Buddsoddi:
Newton Investment Management
BNY Mellon Financial Centre
160 Queen Victoria Street
Llundain
EC4V 4LA

Sarasin & Partners LLP
Juxon House
100 St Paul’s Churchyard
Llundain
EC4M 8BU

Actiwariaid:
Quantum Advisory 
Quantum House
Pascal Close
Llaneirwg
Caerdydd
CF3 0LW



Adroddiad yr Archwilwyr Annibynnol i
Ymddiriedolwyr Corff Cynrychiolwyr yr 
Eglwys yng Nghymru 

Yr ydym wedi archwilio datganiadau ariannol Corff Cynrychiolwyr yr Eglwys yng Nghymru am y flwyddyn 
a ddaeth i ben ar 31 Rhagfyr 2010, sy’n cynnwys y Datganiad o Weithgareddau Ariannol, y Fantolen, y
Datganiad Llif Arian a’r nodiadau perthnasol. Paratowyd y datganiadau ariannol hyn yn unol â’r gyfraith
berthnasol ac a Safonau Cyfrifo’r Deyrnas Unedig (y Safon Cyfrifo a Dderbynnir yn Gyffredin yn y Deyrnas
Unedig).

Cyfrifoldebau’r ymddiriedolwyr a’r archwilwyr 
Fel y traethir yn fanylach yn y Datganiad o Gyfrifoldebau Ymddiriedolwyr, y mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol
am baratoi datganiadau ariannol sy’n rhoi darlun gwir a theg.

Penodwyd ni yn archwilwyr dan adran 43 Deddf Elusennau 1993 ac yr ydym yn adrodd yn unol â’r
rheoliadau yn adran 44 y Ddeddf honno. Ein cyfrifoldeb ni yw archwilio’r datganiadau ariannol a mynegi 
barn arnynt yn unol â’r gyfraith berthnasol ac â Safonau Rhyngwladol Archwilio (y DU ac Iwerddon).Y mae’r
safonau hynny yn goyn ein bod yn cydymffurfio â’r Safonau Moesegol a Osodwyd i Archwilwyr gan y Bwrdd
Arferion Archwilio.

Paratowyd yr adroddiad hwn, yn cynnwys y farn a roddir, ar gyfer ymddiriedolwyr yr elusen fel corff, yn unol
a Rheoliad 24 yn y Rheoliadau i Elusennau (Cyfrifo ac Adrodd) 2008, ac ar eu cyfer hwy yn unig, heb fod at
unrhyw bwrpas arall.Wrth roi ein barn, nid ydym yn derbyn nac yn cymryd unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw
bwrpas arall, nac ychwaith unrhyw gyfrifoldeb i unrhyw berson arall y dangosir yr adroddiad hwn iddo neu 
a all gael gafael arno, ac eithrio lle y cytunasom i hynny yn ysgrifenedig ymlaen llaw.

Cwmpas yr archwiliad o’r datganiadau ariannol 
Golyga archwilio ddod o hyd i ddigon o dystiolaeth am y symiau a’r dadleniadau yn y datganiadau ariannol i
roi sicrwydd rhesymol nad oes yn y datganiadau ariannol unrhyw gam-ddatganiad o bwys, trwy dwyll,
afreoleidd-dra arall na chamgymeriad.Y mae hyn yn cynnwys gwerthuso a yw’r polisïau cyfrifo yn briodol i
amgylchiadau’r elusen ac a gymhwyswyd hwy gyda chysondeb a’u datgelu’n ddigonol; pa mor rhesymol oedd
yr amcangyfrifon cyfrifo o bwys a wnaeth yr ymddiriedolwyr a’r modd y cyflwynwyd y datganiadau ariannol
at ei gilydd. Os deuwn o hyd i unrhyw gam-ddatganiadau neu anghysondebau o bwys byddwn yn ystyried y
goblygiadau i’n hadroddiad.
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Adroddiad yr Archwilwyr Annibynnol i
Ymddiriedolwyr Corff Cynrychiolwyr yr 
Eglwys yng Nghymru 
(parhad)

Barn
Yn ein barn ni y mae’r datganiadau ariannol 

• yn rhoi darlun gwir a theg o sefyllfa ariannol yr elusen fel yr oedd ar 31 Rhagfyr 2010 ac o’r incwm a
dderbyniodd a’r adnoddau a wariodd a’r llif arian yn ystod y flwyddyn a ddaeth i ben y pryd hynny;

• wedi eu paratoi yn unol â gofynion yr Arferion Cyfrifo a Dderbynnir yn Gyffredin yn y Deyrnas Unedig; ac

• wedi eu paratoi yn unol â gofynion y Ddeddf Elusennau 1993.

PricewaterhouseCoopers LLP
Cyfrifyddion Siartredig ac Archwilwyr Statudol 
Caerdydd, DU 

9 Mehefin 2011

Cyfrifoldeb yr ymddiriedolwyr yw cynnal gwefan yr Eglwys yng Nghymru a’i chywirdeb; nid yw’r gwaith a
wneir gan yr archwilwyr yn cynnwys ystyried y materion hyn ac, o ganlyniad, nid yw’r archwilwyr yn derbyn
unrhyw gyfrifoldeb am newidiadau a all fod wedi digwydd i’r datganiadau ariannol ers eu gosod gyntaf ar y
wefan.

Gall deddfwriaeth y Deyrnas Unedig ar baratoi a dosbarthu datganiadau ariannol fod yn wahanol i
ddeddfwriaeth awdurdodau gwledydd eraill.



Datganiad o Weithgareddau Ariannol
Am y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Rhagfyr 2010

Ailddatgan*
Cronfeydd Cronfeydd Cronfeydd Cyfanswm Cyfanswm
Cyffredinol Neilltuedig Cyfyngedig Cronfeydd Cronfeydd

2010 2010 2010 2010 2009
Nodiadau £000 £000 £000 £000 £000

Adnoddau Incwm 
Adnoddau Incwm o Gronfeydd Cynhyrchiol 

Incwm Gwirfoddol 260 – 16 276 322
Incwm Buddsoddi 2 15,903 205 8 16,116 16,222

Adnoddau Incwm o Weithgareddau Elusennol
Eiddo Eglwysig – 69 – 69 100

Adnoddau Incwm Eraill 256 – – 256 256

Cyfanswm Adnoddau Incwm 16,419 274 24 16,717 16,900

Adnoddau a Wariwyd
Costau Cynhyrchu Cronfeydd

Costau Rheoli Buddsoddiadau 3 1,656 – – 1,656 1,144

Gweithgareddau Elusennol 
Cynnal y Weinidogaeth 4 6,371 – – 6,371 6,438
Cefnogi Esgobaethau a Phlwyfi 5 6,759 474 – 7,233 6,937
Eiddo Eglwysig Arall 6 240 356 – 596 416
Cefnogaeth Ariannol Arall 7 591 16 26 633 724
Cyfathrebu 8 206 – – 206 220

Costau Llywodraethu 9 723 – – 723 698

Cyfanswm yr Adnoddau a Wariwyd 16,546 846 26 17,418 16,577

Incwm (gwariant) clir cyn trosglwyddiadau (127) (572) (2) (701) 323

Cyfanswm Trosglwyddiadau Rhwng Cronfeydd 
Grantiau (1) 1 – – –
Cronfa Cymorth mewn Argyfwng (100) 100 – – –

Cyfanswm Trosglwyddiadau (101) 101 – – –

Adnoddau incwm (gwariant) clir cyn 
Enillion a Cholledion ar Ddaliadau (228) (471) (2) (701) 323

Enillion a Cholledion ar Ddaliadau
Enillion ar Asedau Buddsoddi 39,863 1,544 28 41,435 35,697
Llai: Dyraniad at Ddarparu Pensiwn Clerigion 21 (10,444) – – (10,444) (24,713)
Trosglwyddo o / at Ddarparu Pensiwn Clerigion 21 – 12,139 – 12,139 (4,060)
Colled Actiwaraidd ar y Cynllun Pensiwn Staff 11 (61) – – (61) (997)

Symudiad Clir yn y Cronfeydd 29,130 13,212 26 42,368 6,250

Cysoni Cronfeydd:
Cyfanswm y Cronfeydd a ddygwyd ymlaen fel yr adroddwyd eisoes 262,198 206,873 451 469,522 463,267
Cronni Newidiadau’r Flwyddyn Flaenorol 26 – 894 – 894 899
Cyfanswm y Cronfeydd a ddygwyd ymlaen fel 
yr ailddatganwyd hwy 262,198 207,767 451 470,416 464,166

Cyfanswm y Cronfeydd a ddygwyd ymlaen 291,328 220,979 477 512,784 470,416

Mae’r Datganiad o Weithgareddau Ariannol yn cynnwys y datganiad o gyfanswm yr enillion a’r colledion, yn ôl gofynion FRS3.
Mae’r holl weithgareddau yn parhau.

*Ailddatganwyd ffigyrau 2009 i gynnwys eglwysi rhestredig diangen.
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Mantolen 
Fel ar 31 Rhagfyr 2010

Ailddatgan
31 Rhagfyr 2010 31 Rhagfyr 2009

Nodiadau £000 £000 £000 £000

Asedau Sefydlog 
Eiddo anfuddsoddadwy 12 204,593 204,804
Asedau diriaethol eraill 13 142 167

204,735 204,971

Buddsoddiadau
Buddsoddi mewn Eiddo 14 34,255 32,115
Unedau Ymddiriedolaethau Eiddo 15 21,161 17,979
Gwarannau’r Gyfnewidfa Stoc 16 379,250 340,461
Adneuon a benthyciadau’r Farchnad Arian 17 12,577 17,609

447,243 408,164

Asedau Cyfredol 
Dyledwyr 18 9,606 6,754
Arian yn y banc ac mewn llaw 110 252

9,716 7,006

Ymrwymiadau cyfredol 
Credydwyr i’w talu o fewn blwyddyn 19 (3,651) (3,781)

Asedau / (Ymrwymiadau) Cyfredol Clir 6,065 3,225

Cyfanswm Asedau Llai Ymrwymiadau Cyfredol 658,043 616,360

Ymrwymiadau Hir-dymor 
Darparu Pensiwn Clerigion 21 (141,900) (142,500)

Asedau clir cyn Atebolrwydd am Bensiwn Clerigion 516,143 473,860
Atebolrwydd Diffiniedig am Bensiwn Staff (3,359) (3,444)

Asedau Clir ar ôl Atebolrwydd am Bensiwn Staff 512,784 470,416

Cyfalaf a Chronfeydd Cadw
Cronfeydd Cyffredinol 294,687 265,642
Cronfeydd Cadw Pensiynau (3,359) (3,444)

291,328 262,198
Cronfeydd Neilltuedig 22 220,979 207,767
Cronfeydd Cyfyngedig 23 477 451

Cyfanswm Cronfeydd 512,784 470,416

Cymeradwywyd y datganiadau ariannol ar dudalennau 34 i 49 gan Gorff y Cynrychiolwyr ar 9 Mehefin 2011.

Yr Arglwydd Rowe-Beddoe, Cadeirydd

Mr JJ Turner, Dirprwy Gadeirydd
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Datganiad Llif Arian 
Am y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Rhagfyr 2010 

31 Rhagfyr 2010 31 Rhagfyr 2009
£000 £000 £000 £000

Llif arian clir o weithgaredd parhaus
Symudiad clir yn y Cronfeydd Cyffredinol 29,130 25,834
(Enillion) / colledion clir ar fuddsoddiadau:

Gwarannau’r gyfnewidfa stoc (35,089) (48,953)
Buddsoddi mewn eiddo (3,639) (1,070)
Rhenti tir rhydd-ddaliadau (95) (34)
Asedau diriaethol sefydlog eraill (1) (4)
Eiddo anfuddsoddadwy (1,040) (882)
Cynllun Pensiwn Staff 61 997

(Lleihad) / cynnydd yn y Cronfeydd Cyfyngedig (2) 8
Cynnydd / (lleihad) yn y Cronfeydd Neilltuedig 16,690 (4,415)
(Lleihad )/ cynnydd yn y Ddarpariaeth Pensiwn Clerigion (600) 30,110
Dibrisiad 60 52
Cynllun Pensiwn Staff (146) (185)
Cynnydd mewn dyledwyr (2,852) (3,502)
(Lleihad) / cynnydd mewn credydwyr (130) 629

Llif arian clir o gynnal gweithgareddau 2,347 (1,415)

Datganiad Llif Arian
Llif arian clir o weithgaredd parhaus 2,347 (1,415)
Gwariant a buddsoddiadau cyfalaf
Prynu eiddo anfuddsoddadwy (5,826) (2,683)
Gwerthu eiddo anfuddsoddadwy 3,311 4,116
Prynu asedau diriaethol sefydlog eraill (46) (124)
Gwerthu asedau diriaethol sefydlog eraill 12 37
Prynu unedau ymddiriedolaethau eiddo (4,091) –
Gwerthu unedau ymddiriedolaethau eiddo 2,408 –
Prynu eiddo i fuddsoddi ynddo – (4,963)
Gwerthu eiddo y buddsoddwyd ynddo – 331
Prynu gwarannau’r gyfnewidfa stoc (351,548) (178,442)
Gwerthu gwarannau’r gyfnewidfa stoc 348,135 187,819
Gwerthu / (prynu) clastiroedd 29 (56)
Gwerthu rhenti tir rhydd-ddaliadau 95 34
Cynnydd mewn benthyciadau (1,122) (551)
Lleihad / (cynnydd) mewn benthyciadau i glerigion at brynu car 18 (21)

(8,625) 5,497

Rheoli adnoddau rhydd
Lleihad / (cynnydd) mewn adneuon ar y farchnad arian 6,136 (3,935)

(Lleihad) / cynnydd mewn arian (142) 147

Dadansoddi arian
Mewn llaw ar 1 Ionawr 2010 252 105
Llif arian i mewn (allan) (142) 147

Mewn llaw ar 31 Rhagfyr 2010 110 252
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Nodiadau ar y Cyfrifon
1 Polisïau Cyfrifo
Deil Corff y Cynrychiolwyr yr holl eiddo a’r buddsoddiadau sydd yn ei feddiant mewn ymddiriedolaeth at ddefnydd Archesgob, Esgobion,
Clerigion a Lleygion yr Eglwys yng Nghymru.

Yn dilyn Deddf Elusennau 2006 nid yw Corff y Cynrychiolwyr mwyach yn elusen eithriedig ac y mae ar hyn o bryd yn cofrestru gyda’r
Comisiwn Elusennau. Paratowyd y datganiadau ariannol yn unol â’r Datganiad o Arferion Argymelledig 2005 (SORP 2005), a’r safonau cyfrifo
a osodir yn y Deyrnas Unedig.

Gan fod bas data cynyddol o wybodaeth yngly^n â gwerthu eglwysi rhestredig diangen, penderfynodd Corff y Cynrychiolwyr fod digon o
wybodaeth ar gael i wneud amcangyfrif rhesymol o werth yr asedau hyn ar y farchnad. O ganlyniad, newidiwyd ffigyrau’r flwyddyn flaenorol i
ddangos gwerth yr asedau hyn ac esbonnir effaith y newid hwn yn nodyn 26.Y mae’r newid hwn yn y polisi cyfrifo yn unol ag FRS 15
“Asedau Diriaethol Sefydlog” (gweler (e) ar dudalen 38).Y mae mwy o wybodaeth am y dull o brisio yn (d) isod.

Traethir isod y prif bolisïau cyfrifo, ac fe’u cymhwyswyd gyda chysondeb.

(a) Sail y Cyfrifo 
Paratowyd y datganiadau ariannol yn unol â’r confensiwn cost hanesyddol, yn cynnwys y newidiadau a achosir gan yr ail-brisio blynyddol ar
werth gwarannau’r gyfnewidfa stoc, buddsoddiadau mewn eiddo, ymddiriedolaethau unedau eiddo ac eiddo anfuddsoddadwy.

(b) Adnoddau Incwm 
Mae’r incwm rhent a’r llogau ar fenthyciadau ac adneuon byr-dymor wedi eu cronni. Credydir llogau a buddrannau ar warannau’r
gyfnewidfa stoc a’r derbyniadau o werthu persondai ar y dydd y derbynnir hwy.

(c) Adnoddau a Wariwyd 
Cydnabyddir gwariant pan fo ymrwymiad. Costau rheoli buddsoddiadau yw costau cynhyrchu’r cronfeydd.

(ch) Buddsoddiadau
Buddsoddi mewn Eiddo
Prisir buddsoddiadau mewn eiddo yn unigol ar ar werth y farchnad agored yn unol â Datganiad Arferion Prisio Asedau a Nodiadau
Cyfarwyddyd Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig.

Ymddiriedolaethau Unedau Eiddo
Datgenir ymddiriedolaethau unedau eiddo ar werth y farchnad ar sail prisiau canol y farchnad ar 31 Rhagfyr 2010.

Gwarannau’r Gyfnewidfa Stoc
Datgenir Gwarannau’r Gyfnewidfa Stoc ar werth y farchnad, yn seiliedig ar brisiau canol y farchnad ar 31 Rhagfyr 2010. Newidir gwarannau
mewn arian tramor i bunnoedd sterling yn ôl y raddfa gyfnewid ar ddyddiad y fantolen. Cofnodir buddsoddiadau a werthwyd ar bris y
farchnad ar ddiwrnod y gwerthiant. O ganlyniad, y mae’r Datganiad o Weithgareddau Ariannol yn trin pob symudiad fel newid yng ngwerth
y portffolio eiddo.

(d) Eiddo Anfuddsoddadwy
Er mwyn cydymffurfio’n llawn â SORP 2005 ac â Safon Adroddiadau Cyllid 15, ‘Asedau Diriaethol Sefydlog’, y mae Corff y Cynrychiolwyr
yn cynnwys yn y Fantolen bersondai, eglwysi nas rhestrwyd, eglwysi rhestredig diangen, cyn-eglwysi a neuaddau eglwys.

Prisiwyd y dosbarthiadau hyn o asedau gan ein Hadran Eiddo ni dan reolaeth Alex Glanville, FRICS.

Gwnaed y prisiadau fel ar 31 Rhagfyr 2010.

Nodir isod sail prisiad pob dosbarth o asedau:

Persondai,Tai Esgobion ac Eiddo Taleithiol Amrywiol 
Datgenir persondai, tai esgobion a’r eiddo taleithiol amrywiol a oedd gan Gorff y Cynrychiolwyr ar 31 Rhagfyr 2007 ar bwynt canol y
prisiad band Treth Cyngor (fel ym mis Ebrill 2005), wedi ei addasu yn ôl chwyddiant prisiau tai (Mynegai Prisiau Tai Nationwide) hyd at 31
Rhagfyr 2010. Datgenir eiddo o’r fath a gafwyd ar ôl 31 Rhagfyr 2007 yn ôl ei bris, gan ddarparu at leihau (os bydd angen) yn unol â’r
chwyddiant mewn prisiau tai (Mynegai Prisiau Tai Nationwide) o gyfnod y caffael hyd at 31 Rhagfyr 2010.

Swyddfeydd Gweinyddol 
Prisir y swyddfa yn 39 Heol y Gadeirlan ar werth y farchnad agored ar sail prisiad proffesiynol.

Eglwysi nas rhestrwyd, Eglwysi Rhestredig Diangen, cyn-Eglwysi a Neuaddau Eglwys 
Datgenir eglwysi nas rhestrwyd, eglwysi rhestredig diangen, cyn-eglwysi a neuaddau eglwys ar yr enillion clir a geid o’u gwerthu gan
ddefnyddio tystiolaeth am werthiant y math hwn o eiddo dros y pum mlynedd ddiwethaf.

Clastiroedd
Prisir clastiroedd ar werth tir amaethyddol ar gyfartaledd yng Nghymru, yn ôl Arolwg Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig o’r
Farchnad Tiroedd Cefn Gwlad.

(dd) Dibrisiad Asedau Diriaethol Eraill 
Amcangyfrifir y dibrisiad ar sail y gost a chofnodir mewn rhandaliadau cyfartal dros gyfnod tebygol eu defnyddioldeb amcangyfrif o weddill
gwerth asedau neu grwpiau o asedau cysylltiedig a gostiodd fwy na £1,000 , yn ôl y graddfeydd a ganlyn:
Cerbydau modur 20% y flwyddyn   Offer Swyddfa 331/3% y flwyddyn.
Dangosir eiddo buddsoddadwy ac anfuddsoddadwy ar werth y farchnad heb ei ddibrisio.Ym marn Corff y Cynrychiolwyr, golyga gweddill
cyfnod defnyddioldeb economaidd yr eiddo hwn, a’r gwerth sy’n weddill iddo, fod unrhyw ddibrisiad yn amherthnasol.



Nodiadau ar y Cyfrifon

1 Polisïau Cyfrifo parhad
(e) Asedau Treftadaeth 

Myn Safon Adroddiadau Cyllid 15, ‘Asedau Diriaethol Sefydlog’, y dylid cyfrif pob ased ddiriaethol sefydlog yn gyfalaf yn y Fantolen.
Yn dilyn cyhoeddi FRS 30 “Asedau Treftadaeth”, ailystyriodd Corff y Cynrychiolwyr natur ei asedau treftadaeth a dod i’r casgliad nad
oes angen unrhyw newid o bwys yn y dull o gyfrifo asedau o’r fath.

Y mae Corff y Cynrychiolwyr o’r farn na ellir prisio Cadeirlannau nac Eglwysi (ac eithrio eglwysi rhestredig diangen) na Mynwentydd,
y trosglwyddwyd llawer ohonynt iddo dan Ddeddfau Eglwys Cymru 1914-1945 neu a gymynroddwyd iddo ers 31 Mawrth 1920, am
y byddai’n gostus iawn ail-wneud neu ddadansoddi cyfrifon y gorffennol, a byddai’r prisio’n fwy o faich nag a fyddai o werth i
ddefnyddwyr y cyfrifon wrth asesu goruchwyliaeth yr ymddiriedolwyr ar yr asedau.

Cadarnha bas data Corff y Cynrychiolwyr y delid nifer o asedau treftadaeth ar 31 Rhagfyr 2010, yn cynnwys 6 Cadeirlan, 977 o
Eglwysi Rhestredig a 1,223 o Fynwentydd. Cyfrifwyd addoldai rhestredig yn asedau treftadaeth yn unol â’r SORP. Rheolir yr adeiladau
hyn yn ofalus a’u cynnal a’u cadw at y dyfodol. Rheolir pob gwaith a wneir arnynt trwy Gyfundrefn Hawleb yr Eglwys sy’n sicrhau
ystyriaeth briodol i bob gwaith cynnal ac atgyweirio. Hefyd y mae llawer o’r asedau hyn yn agored i’r cyhoedd y tu allan i amseroedd
addoli. Ni farchnetir mohonynt ond fe werthir rhai ohonynt weithiau.

Perchenogir nifer o gyn-safleoedd eglwysi ac adfeilion. Nid ydynt yn asedau gwerthadwy ac fe’u delir ar y telerau hynny. Ni roddwyd
unrhyw werth arnynt yn y cyfrifon.

(f) Cyfnewid Arian Tramor 
Newidir arian tramor i bunnoedd sterling yn ôl y raddfa gyfnewid ar ddyddiad y fantolen, ac eithrio yn achos gwarannau a brynwyd
ac a werthwyd a thaliadau a wnaed yn ystod y cyfnod: newidiwyd y rheini yn ôl y raddfa gyfnewid ar y pryd.

(ff) Cronfeydd Neilltuedig a Chyfyngedig
Cronfeydd Neilltuedig yw’r cronfeydd a neilltuwyd gan Gorff y Cynrychiolwyr allan o’r Cronfeydd Cyffredinol at yr amcan arbennig 
a benodwyd pan sefydlwyd hwy. Cronfeydd Cyfyngedig yw’r cronfeydd hynny a ddelir at amcanion cyfyngedig penodol.

(g) Pensiynau Clerigion a Gweddwon Clerigion 
Mae Corff y Cynrychiolwyr yn gweithredu cynllun pensiwn sy’n darparu budd-daliadau penodol yn seiliedig ar flynyddoedd
gwasanaeth. Amcangyfrifir sail y dyraniad i’r Ddarpariaeth Pensiwn Clerigion bob tair blynedd gan actiwariaid cymwys, a dangosir
hynny fel taliad yn y Datganiad o Weithgareddau Ariannol. Golyga hyn fod cost y pensiwn yn cael ei estyn dros gyfnod gwasanaeth
tebygol y clerigion fel bod y taliad yn ganran sylweddol gyson o’r gyflogres bensiynadwy debygol yn awr ac yn y dyfodol.

Yn dilyn cyflwyno FRS 17, ceir prisiad actiwaraidd blynyddol.Trosglwyddir unrhyw weddill yn yr atebolrwydd actiwaraidd i Gronfa
Neilltuedig a thynnir unrhyw ddiffyg allan o’r un Gronfa, fel bod y balans yn y Ddarpariaeth at Bensiwn Clerigion ar ddyddiad y
Fantolen wedi ei seilio ar yr wybodaeth actiwaraidd ddiweddaraf. Ceir manylion pellach yn nodyn 21.

(ng) Cynllun Budd-dal Ymddeol Staff 
Gweithredir cynllun pensiwn penodol ar wahân ar gyfer staff Corff y Cynrychiolwyr. Rhoddir y cyfraniadau at y cynllun ar gyfrif y
Datganiad o Weithgareddau Ariannol ar sail sy’n golygu bod y costau’n cael eu hestyn dros gyfnod gwasanaeth y gweithwyr.

Rhoddir cyfrif o’r cynllun o dan FRS 17, ac yn y cyfrifon fe ddangosir yr amcangyfrif tybiedig o’r gweddill neu’r diffyg blynyddol yng
nghyllid y Cynllun fel cronfa ar wahân o dan y pennawd ‘Cronfa Bensiwn Wrth Gefn’, a dynnir allan o’r Cronfeydd Cyffredinol yn y
Fantolen.

Rhoddir manylion am y Cynllun Budd-dal Ymddeol Staff yn nodyn 11 ar y Datganiadau Ariannol

(h) Statws Treth
Manteisia Corff Cynrychiolwyr yr Eglwys yng Nghymru ar eithrio cyrff elusennol rhag talu treth gorfforaethol. Ar y sail bod ei holl
weithgareddau rhai elusengar ac na ddefnyddir ei gronfeydd ond at amcanion elusengar, ni wneir unrhyw ddarpariaeth at dalu treth
gorfforaethol.

2 Incwm o Fuddsoddi 
Cronfeydd Cronfeydd Cronfeydd Cyfanswm Cyfanswm
Cyffredinol Neilltuedig Cyfyngedig Cronfeydd Cronfeydd

2010 2010 2010 2010 2009
£000 £000 £000 £000 £000

Incwm gros o eiddo 3,854 – – 3,854 3,730
Incwm o warannau’r gyfnewidfa stoc 11,910 205 8 12,123 12,286
Llog ar adneuon a benthyciadau’r farchnad arian 139 – – 139 206

15,903 205 8 16,116 16,222
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3 Costau Rheoli Buddsoddiadau 
Cronfeydd Cronfeydd Cronfeydd Cyfanswm Cyfanswm
Cyffredinol Neilltuedig Cyfyngedig Cronfeydd Cronfeydd

2010 2010 2010 2010 2009
£000 £000 £000 £000 £000

Cynghorwyr y Gyfnewidfa Stoc 1,294 – – 1,294 732
Cynghorwyr Buddsoddi mewn Eiddo 149 – – 149 179
Cynghorwyr Ymddiriedolaethau Unedau Eiddo 23 – – 23 20
Amrywiol Gostau Eiddo 79 – – 79 108

Costau Cynnal 111 – – 111 105

1,656 – – 1,656 1,144

4 Cynnal y Weinidogaeth 
Cronfeydd Cronfeydd Cronfeydd Cyfanswm Cyfanswm
Cyffredinol Neilltuedig Cyfyngedig Cronfeydd Cronfeydd

2010 2010 2010 2010 2009
£000 £000 £000 £000 £000

Esgobion 813 – – 813 818
Clerigion Esgobaethol a Phlwyfol
Cyfraniad at Dreth Cyngor Clerigion – – – – 9
Amrywiol Fudd-daliadau i Glerigion 7 – – 7 54

Pensiynau Clerigion
Darparu Pensiynau Clerigion – cyfraniadau am wasanaeth 
yn y gorffennol (nodyn 21) 3,829 – – 3,829 3,991

Hyfforddi Clerigion
Hyfforddi Ymgeiswyr 485 – – 485 412

Eiddo Clerigion
Costau Arolygwyr Esgobaethol 448 – – 448 366
Tai Esgobion 79 – – 79 100
Llog ar Gronfeydd Gwella Tai’r Esgobaethau 9 – – 9 11

Costau Cynnal 701 – – 701 677

6,371 – – 6,371 6,438

5 Cynnal Esgobaethau a Phlwyfi

Cronfeydd Cronfeydd Cronfeydd Cyfanswm Cyfanswm
Cyffredinol Neilltuedig Cyfyngedig Cronfeydd Cronfeydd

2010 2010 2010 2010 2009
£000 £000 £000 £000 £000

Grant i’r Esobaethau 6,089 – – 6,089 5,926
Atgyweirio ac Ehangu Eglwysi – 357 – 357 248
Cymorth Argyfwng – 117 – 117 182

Costau Cynnal 670 – – 670 581

6,759 474 – 7,233 6,937

6 Eiddo Eglwysig Arall 

Cronfeydd Cronfeydd Cronfeydd Cyfanswm Cyfanswm
Cyffredinol Neilltuedig Cyfyngedig Cronfeydd Cronfeydd

2010 2010 2010 2010 2009
£000 £000 £000 £000 £000

Eglwysi Diangen – 104 – 104 185
Rheoliadau Gwerthu Eglwysi – 252 – 252 –
Yswirio Amrywiol Eiddo 16 – – 16 13
Cofrestru Tir 1 – – 1 3
Swyddog Treftadaeth 7 – – 7 3

Costau Cynnal 216 – – 216 212

240 356 – 596 416
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7 Cefnogaeth Ariannol Arall

Cronfeydd Cronfeydd Cronfeydd Cyfanswm Cyfanswm
Cyffredinol Neilltuedig Cyfyngedig Cronfeydd Cronfeydd

2010 2010 2010 2010 2009
£000 £000 £000 £000 £000

Cyrff yr Eglwys yng Nghymru:
Pwyllgorau Ymgynghorol yr Esgobaethau 
a’r Comisiwn Eglwysi a Chadeirlannau 67 – – 67 67 
Costau Tribiwnlys Disgyblaethol – – – – 4 

Cyrff Anglicanaidd ac Eciwmenaidd:
CTBI a Cytûn 48 – – 48 44
Y Cyngor Anglicanaidd Ymgynghorol 38 – – 38 38
Comisiwn yr Eglwysi Cyfamodol 14 – – 14 14
Y Genhadaeth i Forwyr 32 – – 32 31
Cyngor Eglwysi’r Byd 5 – – 5 5
Grantiau Amrywiol 41 16 26 83 194

Cefnogaeth Arall 
Coleg Mihangel Sant 155 – – 155 159 
Peirianwaith Eglwysi Diangen 30 – – 30 30 
Cwrs Darllenwyr Lleyg 69 – – 69 49 
Coleg Mihangel Sant – cyfraniadau pensiwn 34 – – 34 34 

Costau cynnal 58 – – 58 55

591 16 26 633 724

8 Cyfathrebu

Cronfeydd Cronfeydd Cronfeydd Cyfanswm Cyfanswm
Cyffredinol Neilltuedig Cyfyngedig Cronfeydd Cronfeydd

2010 2010 2010 2010 2009
£000 £000 £000 £000 £000

Cyhoeddiadau’r Eglwys yng Nghymru 51 – – 51 71

Costau Cynnal 155 – – 155 149

206 – – 206 220

9 Costau cynnal 

Costau Cefnogi Eiddo Cefnogaeth 
Rheoli Cynnal y Esgobaethau Eglwysig Ariannol Cyfanswm Cyfanswm

Buddsoddi Weinidogaeth a Phlwyfi Arall Arall Cyfathrebu Llywodraethu 2010 2009
£000 £000 £000 £000 £000 £000 £000 £000 £000

Ysgrifenyddiaeth – 16 20 8 29 10 256 339 338
Adnoddau Dynol a 
Gwasanaethau Swyddfa 10 151 149 19 5 14 75 423 343
Cyllid 86 174 81 16 18 1 166 542 514
Eiddo – 69 103 129 – – 36 337 330
Cyfraith 7 35 85 28 2 – 79 236 232
Technoleg Gwybodaeth 8 97 116 16 4 11 49 301 300
Cynghorwyr Esgobion – 159 116 – – 119 62 456 420

111 701 670 216 58 155 723 2,634 2,477

Mae’r costau llywodraethu yn cynnwys ffioedd archwilio o £35,000 (2009: £38,000) am archwilio Corff y Cynrychiolwyr, a
£4,500 (2008: £4,500) am archwilio Cynllun Budd-dal Ymddeol y Staff. Cynhwysir yn y costau llywodraethu hefyd £58,000 (2009:
£59,000) o gostau Diogelu.

Sail y Dyraniad 
Dyrannwyd y costau cynnal ar sail amcangyfrif o’r amser a dreulia’r staff ar bob un o’r gweithgareddau elusennol.
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10 Nifer y Staff a’u Cyflogau

2010 2009
£000 £000

Costau Staff
Cyflogau 1,758 1,658
Costau Nawdd Cymdeithasol 149 140
Costau Pensiwn Cyfredol 289 202 
Costau Pensiwn nas Cyllidwyd 9 11 

2,205 2,011

Nifer y gweithwyr yn derbyn cyflogau oddi mewn i’r graddfeydd a ganlyn oedd:
2010 2009
Nifer Nifer

£0 i £10,000 3 (*3) 3 (*3)
£10,001 i £20,000 9 (*3) 9 (*4)
£20,001 i £30,000 27 (*1) 25 (*1)
£30,001 i £40,000 13 12
£40,001 i £50,000 4 4
£50,001 i £60,000 3 4
£60,001 i £70,000 2 1
£70,001 i £80,000 – –
£80,001 i £90,000 1 1

62 59
* Staff rhan-amser 
Roedd dau weithiwr a oedd yn ennill dros £60,000 y flwyddyn yn aelodau o’r Cynllun Budd-dal Ymddeol Staff, a thalwyd
£32,000 o gyfraniadau gwasanaeth gweithwyr cyfredol drostynt yn ystod y flwyddyn.

11 Pensiwn Staff
Mae Corff Cynrychiolwyr Yr Eglwys yng Nghymru yn gweithredu cynllun budd-dal diffiniedig sy’n darparu budd-dal wedi ei seilio 
ar hyd eu gwasanaeth a’u cyflog pensiynadwy terfynol i’r staff y mae’n eu cyflogi yn uniongyrchol. Delir asedau’r Cynllun ar wahân i
asedau Corff y Cynrychiolwyr, ac fe’u buddsoddir gyda Swyddfa Ecclesiastical Insurance Ccc yn y Gronfa Incwm Uwch Allchurches.

Asesir cost y pensiwn yn unol â chyngor actiwari cymwysedig annibynnol gan ddefnyddio’r dull rhagolwg unedau. Cyfanswm cost
Cynllun Pensiwn Corff y Cynrychiolwyr am 2010 oedd £289,000 (2008: £202,000).

Ar ddyddiad y prisiad tair blynyddol diwethaf ar 31 Mawrth 2009, gwerth asedau’r Cynllun ar y farchnad oedd £3,215 miliwn. Ar
sail y rhagdybiaethau hir-dymor a ddefnyddiwyd gan yr actiwari, lefel cyllido’r Cynllun ar 31 Mawrth 2009 oedd 47%, a oedd yn
gyfwerth â diffyg o £3.631 miliwn. Graddfeydd cyfraniadau Corff y Cynrychiolwyr a’r gweithwyr yn ystod 2010 oedd 16.1% a 6%.
Yn 2010 talodd Corff y Cynrychiolwyr hefyd gyfanswm o £352,728 mewn cyfradd wastad fisol am wasanaeth yn y gorffennol.

Seiliwyd y prisiad a ddefnyddiwyd ar gyfer FRS 17 ar brisiad diweddaraf yr actiwari ar 31 Mawrth 2009, ac fe’i diweddarwyd gan
Barnett Waddingham i asesu atebolrwydd y Cynllun ar 31 Rhagfyr 2010. Nid yw atebolrwydd FRS 17 yn cynnwys unrhyw lwfans
budd-daliadau dewisol.

Yr oedd y prif ragdybiaethau a ddefnyddiwyd gan yr actiwari i amcangyfrif atebolrwydd y Cynllun o dan FRS 17 fel a ganlyn:

31/12/10 31/12/09 

Cyfradd codiad cyflog 4.25% 4.25% 
Cyfradd codiad mewn tâl pensiwn am wasanaeth cyn 1998 5.00% 5.00% 
Cyfradd codiad mewn tâl pensiwn am wasanaeth ar ôl 1998 3.50% 3.50% 
Cyfradd ddisgownt 5.40% 5.70% 
Rhagolwg chwyddiant (Mynegai Prisiau Adwerthu) 3.30% 3.30% 
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11 Pensiwn Staff parhad
Rhagdybio Marwoldeb – Tablau cyfres PCxA00 yn dangos y rhagolwg hir o ran oed ar sail isafswm gwelliant o 1.5% y flwyddyn i
wrywod yn seiliedig ar flwyddyn geni pob aelod.

31/12/10 31/12/09 
Sail Sail 

Disgwyliad einioes o 60 mlwydd oed
Gwryw yn awr yn 50 oed 31.6 blwyddyn 31.4 blwyddyn
Gwryw yn awr yn 60 oed 29.8 blwyddyn 29.7 blwyddyn 
Benyw yn awr yn 50 oed 31.6 blwyddyn 31.5 blwyddyn
Benyw yn awr yn 60 oed 31.0 blwyddyn 30.9 blwyddyn

31/12/10 31/12/09 
£000 £000

Yr oedd yr asedau yn y cynllun a chyfradd yr elw a ddisgwylid fel a ganlyn:
Gwerth ar 31 Rhagfyr 5,994 4,682 
Cyfradd elw hir-dymor a ddisgwylid ar 31 Rhagfyr 6% 6% 

Buddsoddir yr asedau yng Nghronfa Incwm Uwch All Churches Ecclesiastical Life Cyfyngedig a’r budd-daliadau gohiriedig gydag
Ecclesiastical Life Cyfyngedig. Rhagdybiwyd y cyfanswm elw a ddisgwylir trwy gyfeirio at ddyraniad yr asedau a ddelir a chyfradd
yr elw hir-dymor a ddisgwylir ar y dosbarthiadau asedau hynny ar ddiwedd y flwyddyn.

Nid yw’r asedau’n cynnwys unrhyw fuddsoddiad yng Nghorff y Cynrychiolwyr.

Y gwir elw ar asedau’r Cynllun, yn glir o dreuliau, dros y cyfnod hyd at 31 Rhagfyr 2010 oedd £751,000 (2009: £810,000).

31/12/10 31/12/09
£000 £000

Symiau a gydnabyddir yn y Fantolen 
Asedau 5,994 4,682
Atebolrwydd (9,353) (8,126)

Diffyg (3,359) (3,444)

Symiau a gydnabyddir yn y Datganiad o Weithgaredd Ariannol 
Cost cyfredol y gwasanaeth (289) (202)
Cost llogau (481) (405)
Elw a ddisgwylir ar asedau 298 218

Cyfanswm (472) (389)

Colled actiwaraidd (61) (997)

Cysoni’r asedau a’r ymrwymiad budd-daliadau a ddiffiniwyd 
Gwerth teg yr asedau ar 1 Ionawr 4,682 3,389
Elw a ddisgwylir ar yr asedau 298 218
Cyfraniadau’r cyflogwr 618 574
Cyfraniadau cyfranwyr i’r Cynllun 99 92
Trosglwyddo i mewn llai budd-daliadau a dalwyd (156) (183)
Enillion actiwaraidd ar yr asedau 453 592

Gwerth teg yr asedau ar 31 Rhagfyr 5,994 4,682
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11 Pensiwn Staff parhad

31/12/10 31/12/09
£000 £000

Ymrwymiad budd-daliadau a ddiffiniwyd ar 1 Ionawr 8,126 6,021
Cost gyfredol y gwasanaeth 289 202
Cyfraniadau cyfranwyr i’r Cynllun 99 92
Cost llogau 481 405
Trosglwyddo i mewn llai budd-daliadau a dalwyd (156) (183)
Colled actiwaraidd ar asedau 514 1,589

Ymrwymiad budd-daliadau a ddiffiniwyd ar 31 Rhagfyr 9,353 8,126

2010 2009 2008 2007 2006
£000 £000 £000 £000 £000

Hanes y symiau yn y blynyddoedd a fu:

Asedau 5,994 4,682 3,389 3,227 2,785

Atebolrwydd (9,353) (8,126) (6,021) (6,915) (6,831)

Diffyg (3,359) (3,444) (2,632) (3,688) (4,046)

Elw gwir llai elw a ddisgwylid ar yr asedau 453 592 (624) (28) 96
8% o’r 13% o’r 18% o’r 1% o’r 3% o’r
asedau asedau asedau asedau asedau

Enillion/(colledion) a brofwyd ar atebolrwydd y Cynllun: 77 (145) (34) (68) (63)
<1% o’r 2% o’r 1% o’r 1% o’r 1% o’r

atebolrwydd atebolrwydd atebolrwydd atebolrwydd atebolrwydd

12 Eiddo Anfuddsoddadwy 
Ailddatgan

2010 2009
£000 £000

Ar 1 Ionawr 2010 204,804 221,401
Ychwanegwyd 5,826 2,683 
Gwariwyd (3,311) (4,005)
Lleihad clir ar ôl ailbrisio (2,726) (15,275)

Ar 31 Rhagfyr 2010 204,593 204,804

Yn cynnwys:
Persondai, tai esgobion ac amrywiol eiddo taleithiol 144,986 146,191
Swyddfeydd gweinyddol 1,895 1,945 
Eglwysi nas rhestrwyd, eglwysi rhestredig diangen, cyn-eglwysi a neuaddau eglwys 48,477 48,944 
Clastiroedd 9,235 7,724 

204,593 204,804 

Mae’r eiddo anfuddsoddadwy yn cynnwys persondai, eglwysi nas rhestrwyd, eglwysi rhestredig diangen, cyn-eglwysi, neuaddau
eglwys, tai esgobion, clastiroedd ac amrywiol eiddo taleithiol.
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13 Asedau Diriaethol Eraill 

Offer
Swyddfa Moduron Cyfanswm

£000 £000 £000

Cost 
Ar 1 Ionawr 2010 112 197 309
Ychwanegwyd 31 15 46
Gwerthwyd – (29) (29)

Ar 31 Rhagfyr 2010 143 183 326

Dibrisiad
Ar 1 Ionawr 2010 89 53 142
Tâl am y flwyddyn 21 39 60
Gwerthwyd – (18) (18)

Ar 31 Rhagfyr 2010 110 74 184

Gwerth Clir yn ôl Llyfr 
31 Rhagfyr 2010 33 109 142

31 Rhagfyr 2009 23 144 167

14 Buddsoddiadau mewn Eiddo 

2010 2009
£000 £000

Ar 1 Ionawr 2010 32,115 24,865
Ychwanegwyd – 4,963
Gwerthwyd – (331)
Cynnydd clir ar ôl ailbrisio 2,140 2,618

Ar 31 Rhagfyr 2010 34,255 32,115

Ar 31 Rhagfyr 2010 prisiwyd y buddsoddiadau mewn eiddo gan DTZ Debenham Tie Leung yn £34,255,000 ar sail y farchnad
agored yn unol â Datganiad ar Arferion Prisio Asedau a Nodiadau Cyfarwyddyd Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig.

15 Ymddiriedolaethau Unedau Eiddo

2010 2009
£000 £000

Ar 1 Ionawr 2010 17,979 19,527
Ychwanegwyd 4,091 –
Gwerthwyd (3,151) –
Cynnydd / (lleihad) clir ar ôl ailbrisio 2,242 (1,548) 

Ar 31 Rhagfyr 2010 21,161 17,979
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16 Gwarannau’r Gyfnewidfa Stoc 

2010 2009
£000 £000

Ar 1 Ionawr 2010 340,461 299,960
Ychwanegwyd 351,548 178,442
Gwerthwyd (314,106) (217,224)
Cynnydd clir ar ôl ailbrisio 1,347 79,283

Ar 31 Rhagfyr 2010 379,250 340,461

Cost hanesyddol ar 31 Rhagfyr 2010 323,220 285,779

Enillion heb eu gwireddu ar fuddsoddiadau ar 31 Rhagfyr 2010 56,030 54,682

Amcangyfrif o enillion /colledion ar fuddsoddiadau ar sail hanesyddol 34,029 (29,405)

Rhestrwyd yn y DU 180,900 257,298
Rhestrwyd dramor 198,350 83,163

379,250 340,461

17 Adneuon a Benthyciadau ar y Farchnad Arian 

2010 2009
£000 £000

Ar 1 Ionawr 2010 17,609 13,102
Benthyciadau 33,728 50,816
Ad-daliadau (38,760) (46,309)

Ar 31 Rhagfyr 2010 12,577 17,609

Yn cynnwys:
Adneuon ar y Farchnad Arian 3,973 10,109
Benthyciadau i’r Esgobaethau 6,647 6,535 
Coleg Mihangel Sant 1,690 680
Cynllun Benthyca i Glerigion at Brynu Car 267 285 

12,577 17,609 

18 Dyledwyr

2010 2009
£000 £000

Cyn-daliadau 898 806
Dyledwyr eraill 1,737 1,703
Incwm a gronnwyd 1,488 391
Symiau’n ddyledus oddi wrth stocfroceriaid 5,483 3,854

9,606 6,754

19 Credydwyr i’w talu o fewn un flwyddyn 

2010 2009 
£000 £000 

Nawdd cymdeithasol a threthi eraill 434 425 
Rhenti a dderbyniwyd ymlaen llaw 489 501 
Symiau’n ddyledus i ymddiriedolaethau arbennig 1,009 1,060 
Credydwyr eraill 338 281 
Croniadau 1,381 1,309 
Symiau’n ddyledus i stocfroceriaid – 205 

3,651 3,781 
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20 Cronfa Cynnal y Weinidogaeth yn yr Esgobaethau 
31 Rhagfyr 2010 31 Rhagfyr 2009

£000 £000 £000 £000

Incwm:
Byrddau Cyllid Esgobaethol 12,296 12,278 
Incwm Arall 82 17 

12,378 12,295 

Llai:Taliadau 
Cyflogau Clerigion 10,434 10,270 
Cyflogau Curadiaid 656 803 
Cyfraniadau Yswiriant Gwladol 1,050 1,047 
Gwasanaethau mewn plwyfi gwag 98 100 
Treuliau amrywiol a thaliadau eraill 120 52 
Taliadau i swyddogion esgobaethol 12,378 12,295 

21 Darparu Pensiwn Clerigion 

31 Rhagfyr 2010 31 Rhagfyr 2009
£000 £000 £000 £000

Ar 1 Ionawr 2010 142,500 112,390

Cyfraniadau’r flwyddyn gyfredol o’r Esgobaethau 2,895 2,938
Cyfraniadau eraill am wasanaeth cyfredol 181 151

Trosglwyddwyd o’r Cronfeydd Cyffredinol:
Dyraniad o’r incwm (nodyn 4) 3,829 3,991
Dyraniad o’r enillion clir ar fuddsoddiadau 10,444 13,347

17,349 20,427

Llai:
Taliadau pensiwn i glerigion wedi ymddeol 3,741 3,680 
Taliadau pensiwn i weddwon clerigion 1,484 1,555 
Taliadau tysteb i glerigion wedi ymddeol 525 383 
Taliadau a drosglwyddwyd (12) 94 
Treuliau gweinyddu 72 31

(5,810) (5,743)

Trosglwyddwyd (i) o’r Gronfa Cyfartalu Pensiwn (12,139) 4,060
Trosglwyddwyd o’r Cronfeydd Cyffredinol – 11,366

Ar 31 Rhagfyr 2010 141,900 142,500

Sefydlwyd y Ddarpariaeth Pensiwn Clerigion yn unol â chyngor ein hactiwariaid i gwrdd â’r atebolrwydd am bensiynau a
thaliadau tysteb clerigion a gweddwon clerigion. Adolygir bob tair blynedd y prisiad actiwaraidd a sail y ddarpariaeth flynyddol.
Asesai’r prisiad actiwaraidd a wnaed gan Watson Wyatt ar 31 Rhagfyr 2007 fod atebolrwydd Corff y Cynrychiolwyr am
wasanaeth yn y gorffennol, ar sail y cyllido cyfredol, yn £126.86 miliwn, sef 26.2% o gyfanswm y cronfeydd ar y dyddiad hwnnw.
Ar sail y prisiad hwn, trosglwyddir yn flynyddol o’r Cronfeydd Cyffredinol 26.2% o’r cyfanswm incwm (i gyfateb i’r atebolrwydd
am wasanaeth yn y gorffennol), ynghyd â 26.3% o gyfanswm y cyflogau, sef y cyfraniad am wasanaeth cyfredol.Trosglwyddir hefyd
o’r Cronfeydd Cyffredinol 26.2% o’r enillion a’r colledion clir ar fuddsoddiadau.

Ailasesodd Quantum Advisory fod yr atebolrwydd pensiwn ar 31 Rhagfyr 2010, gan ddefnyddio cyfradd ddisgownt o 5.4%, yn
£141.9 miliwn. Newidiwyd y ddarpariaeth i gyfateb i’r atebolrwydd a throsglwyddwyd y gweddill i’r Gronfa Cyfartalu Pensiwn
(nodyn 22). Nid yw Corff y Cynrychiolwyr eto wedi cytuno’n ffurfiol â’r prisiad actiwaraidd llawn a wnaed ar 31 Rhagfyr 2010, a
chynhwysir y graddfeydd cyfraniadau newydd yng nghyfrifon 2011.
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21 Darpariaeth Pensiwn parhad
Nodir isod y rhagdybiaethau ariannol allweddol a ddefnyddiwyd at y prisiad actiwaraidd llawn ar 31 Rhagfyr 2007 a 31 Rhagfyr
2010. Gall newidiadau yn y rhagdybiaethau, megis llai o elw ar fuddsoddiadau, effeithio ar lefel y ddarpariaeth a amcangyfrifwyd.
Mae’r ddarpariaeth yn cyd-fynd ag amcangyfrif yr actiwariaid.

31 Rhagfyr 31 Rhagfyr
2010 2007

Rhagdybiaethau ariannol (% y flwyddyn mewn enw) 
Graddfa ddisgownt 5.4% 5.8%
Graddfa chwyddiant prisiau (Mynegai Prisiau Adwerthu) 3.4% 3.3%
Graddfa cynnydd cyflog clerigion mewn gwaith * 4.4% 4.3%
Graddfa cynnydd pensiynau (cysylltiedig â chyflog) 3.9% 3.8%
Graddfa cynnydd pensiynau (LPI 5%) 3.2% 3.3%
Graddfa cynnydd pensiynau gohiriedig 3.2% 3.3%

Marwoldeb wedi ymddeol (disgwyliad einioes mewn blynyddoedd):
Pensiynwyr 65 oed ar hyn o bryd – gwryw 22.1 21.9
Pensiynwyr 65 oed ar hyn o bryd – benyw 25.0 24.8
Pensiynwyr 65 oed ar hyn o bryd – benyw 23.2 23.0
Pensiynwyr 65 oed yn y dyfodol (45 ar hyn o bryd) – benyw 26.0 25.8

* yn cynnwys lwfans o 0.5% y flwyddyn am gynnydd hyrwyddol.

22 Cronfeydd Neilltuedig
Ailddatgan Gweddill

1 Ionawr Symudiad mewn Adnoddau 31 Rhagfyr
2010 I mewn Allan 2010
£000 £000 £000 £000

Grantiau ar gyfer Tai Curadiaid 85 2 – 87
(Cronfeydd at ddarparu grantiau i blwyfi i’w 
cynorthwyo i sicrhau Tai i Guradiaid) 

Atgyweirio ac Ehangu Eglwysi 543 191 357 377
(Cronfeydd ar gael i blwyfi) 

Cymorth Argyfwng 292 102 117 277
(Cronfeydd at gostau’n dilyn argyfyngau) 

Cymorth Tramor 36 12 10 38
(Cronfeydd i’w dosbarthu ar ddoethineb yr Esgobion at gymorth tramor) 

Cyhoeddiadau 135 – – 135
(Cronfeydd at gyhoeddiadau) 

Amcanion Eraill 156 1 2 155
(Cronfeydd at amcanion penodol unigryw) 

Cronfa Wrth Gefn at Dai Ymddeol i Glerigion 5,116 67 4 5,179
(Cronfa gyfalaf i fenthyca i glerigion at brynu tai ymddeol)

Cronfa Gyfalaf Wrth Gefn at Atgyweirio Eglwysi 5,124 289 – 5,413
(Cronfa gyfalaf at atgyweirio eglwysi) 

Cronfa Wrth Gefn at Dai Curadiaid y Dalaith 1,792 – – 1,792
(Cronfa gyfalaf at dai curadiaid y dalaith) 

Eglwysi Diangen 213 67 104 176
(Cronfeydd i gyfrannu at gostau cynnal a diogelu
eglwysi diangen) 

Rheoliadau Gwerthu Tai * – 5,931 252 5,679
(Cronfeydd o werthu eglwysi at gost darparu neu
addasu addoldy arall yn yr un plwyf)

Gwella Persondai’r Esgobaethau 2,592 3,509 5,368 733
(Cronfeydd at wella persondai a chaffael
persondai newydd)

Cronfa Cyfartalu Pensiwn 3,444 12,139 – 15,583
(Cronfeydd at Atebolrwydd Pensiwn) 



Nodiadau ar y Cyfrifon

22 Cronfeydd Neilltuedig parhad
Ailddatgan Gweddill

1 Ionawr Symudiad mewn Adnoddau 31 Rhagfyr
2010 I mewn Allan 2010
£000 £000 £000 £000

Cronfa Wrth Gefn at Ailbrisio 185,739 – 7,075 178,664
(Enillion nas gwireddwyd ar bersondai, eglwysi nas 
rhestrwyd, eglwysi diangen, cyn-eglwysi, neuaddau
eglwys ac eiddo amrywiol)

Cronfa Eiddo Wrth Gefn 2,500 4,191 – 6,691

207,767 22,310 9,098 220,979

* Yn 2009, cynhwyswyd y Rheoliadau Gwerthu Tai dan Ymddiriedolaethau Arbennig, ac felly y mae elfen o’r incwm yn deillio o
gyfnodau cynt.

23 Cronfeydd Cyfyngedig 

Gweddill Gweddill
1 Ionawr Symudiad mewn Adnoddau 31 Rhagfyr

2010 I mewn Allan 2010
£000 £000 £000 £000

Persondai 437 36 – 473
(Cronfeydd o werthu persondai at gaffael persondai 
newydd yn yr un plwyf) 

Cronfa’r Jiwbilî 14 16 26 4
(Cronfeydd at brosiectau tramor) 

451 52 26 477

24 Cronfeydd a Ddelir ar Ran Eraill 
Ymddiriedolaethau Arbennig 
Corff Cynrychiolwyr yr Eglwys yng Nghymru yw Ymddiriedolwr Cronfa Buddsoddiadau Cyffredin yr Eglwys yng Nghymru.

Y deiliaid unedau yn y Gronfa Buddsoddiadau Cyffredin yw cronfeydd unigol a ddelir mewn ymddiriedolaeth ar ran buddiolwyr,
a Chorff Cynrychiolwyr yr Eglwys yng Nghymru yn ymddiriedolwr yn rheoli neu’n gwarchod y cronfeydd. Cyfanswm gwerth yr
ymddiriedolaethau arbennig hyn ar 31 Rhagfyr 2010 oedd £31,862,000 (2009: £36,563,000) ac fe’i buddsoddwyd yng
ngwarannau’r gyfnewidfa stoc ac yng Nghronfa Buddsoddiadau Cyffredin yr Eglwys yng Nghymru.

Yr oedd yr incwm ar y cronfeydd hyn yn £1,324,000 (2009:£1,236,000) ac fe’i dosbarthwyd yn gyfan gwbl i’r buddiolwyr.

Ymddiriedolwr Gwarchodol 
Corff Cynrychiolwyr yr Eglwys yng Nghymru yw ymddiriedolwr gwarchodol:

– 11 persondy 
– Coleg Mihangel Sant, Llandaf.

25 Trafodion Busnes â Mudiad Perthynol 
Oherwydd natur gweithgareddau Corff y Cynrychiolwyr, a bod ei aelodau’n cynnwys ystod eang o glerigion a lleygion, mae’n
anochel y bydd trafodion busnes yn digwydd gyda mudiadau y gall fod a wnelo aelod o Gorff y Cynrychiolwyr â hwy.Trafodir
pob busnes gyda mudiadau o’r fath o hyd braich.

Y trafodion busnes amlycaf yw’r canlynol:
• Mae’r Archesgob a rhai Clerigion Cyflogedig yn aelodau o Gorff y Cynrychiolwyr ac yn derbyn tâl ganddo. Seilir y taliadau i’r

Esgobion a’r Clerigion Cyflogedig ar y Cyflogau Clerigion a draethir ar dudalen 10 o’r adroddiad hwn.

• Mae’r chwe Bwrdd Cyllid Esgobaethol yn derbyn Grant Bloc o £6,089,000 ac y mae ganddynt fenthyciadau heb eu talu o
£3,982,000 o dan y Cynllun Benthyca at Dai Ymddeol i Glerigion.

48 Corff Cynrychiolwyr yr Eglwys yng Nghymru
Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2010 
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Nodiadau ar y Cyfrifon 

26 Addasiadau Cronnol o’r Flwyddyn Flaenorol
Fel yr esboniwyd yn nodyn 1, newidiwyd ffigyrau’r flwyddyn flaenorol yn dilyn y penderfyniad i brisio eglwysi rhestredig diangen

Cronfeydd Cronfeydd Cronfeydd Cyfanswm Cyfanswm
Cyffredinol Neilltuedig Cyfyngedig Cronfeydd Cronfeydd

2009 2009 2009 2009 2008
£000 £000 £000 £000 £000

Eglwysi Rhestredig Diangen – 894 – 894 899 

27 Gwarannau’r Gyfnewidfa Stoc 

31 Rhagfyr 2010
Gwerth y Gwerth y
Farchnad Farchnad

£000 %

% Llog Sefydlog 
Gwarannau Llywodraeth Prydain 14,804 3.9
Gwarannau’r DU 31,360 8.3
Gwarannau Tramor 5,681 1.5

Cyfanswm Llog Sefydlog 51,845 13.7

Soddgyfrannau
Nwyddau a Gwasanaethau Traul 49,891 13.2
Ynni 38,440 10.1
Cwmnïau Arian 42,284 11.1
Gofal Iechyd 33,021 8.7
Cwmnïau Diwydiannol 30,667 8.1
Cwmnïau Defnyddiau 34,351 9.1
Eiddo ac Ymddiriedolaethau Buddsoddi mewn Stadau 13,012 3.4
Technoleg 23,460 6.2
Telegyfathrebu 23,590 6.2
Gwasanaethau Cyhoeddus 17,773 4.7

Cyfanswm Soddgyfrannau 306,489 80.8

Asedau Eraill 20,916 5.5

CYFANSWM CRWN 379,250 100.0

Yr Ugain Prif Ddaliad ar 31 Rhagfyr 2010 

£000 £000

BHP Billiton Ccc 8,271
Royal Dutch Shell Plc 6,844
Daliadau HSBC Ccc 6,680 
Glaxosmithkline Ccc 6,584
Barrick Gold Ccc 5,948
Vodaphone Group Ccc 5,748
British Petroleum Ccc 5,291
Grŵp BG Ccc 4,462
Novartis Ccc 4,405
Emerson Electric Ccc 4,054

Grŵp Gwasanaethau Ariannol Zurich 4,040
Findlay Park America Ladin Cynh 4,010
Statoil Asia 3,975
Y Grid Cenedlaethol Ccc 3,759
Centrica Ccc 3,674
Benthyciad 6% y Trysorlys 202 3,562
ICAP Ccc 3,509
Gofal Iechyd Fresenius 3,497
Standard Chartered Ccc 3,345
Sarasin Energingsar Global SICAV 3,308
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