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Croeso i adroddiad Aelodaeth a Chyllid yr Eglwys yng Nghymru am 2017 a fwriadwyd i helpu 
i roi gwybodaeth ar gyfer trafodaeth y Corff Llywodraethol am efengyliaeth, gweinidogaeth 
arloesol a thwf yr eglwys. Mae’r adroddiad eleni ychydig yn fyrrach nag mewn blynyddoedd 
blaenorol, wrth i ni obeithio ailwampio’r ffordd yr ydym yn cyflwyno ystadegau am fywyd yr 
eglwys yng Nghymru yn llwyr y flwyddyn nesaf. 

Seilir yr ystadegau eleni ar ffurflenni a dderbyniwyd o 89% o ardaloedd gweinidogol, ardaloedd 
cenhadol a phlwyfi yr Eglwys yng Nghymru. Mae gwell cyfleuster ar-lein wedi annog dros draean o’r 
plwyfi i roi eu ffurflenni ar-lein, a byddwn yn parhau i wella’r dewis hwn i’w wneud yn fwy hygyrch a 
deniadol i blwyfi. Gobeithir, cyn bo hir, symud oddi wrth bapur a chostau postio yn llwyr. Diolch i’r 
clerigwyr a’r gwirfoddolwyr, a staff esgobaethol, am weithio mor galed i sicrhau ein bod yn derbyn y 
ffurflenni mewn da bryd i gynhyrchu’r adroddiad hwn ar gyfer y Corff Llywodraethol.

Un newid mawr eleni yw ein bod, ar gais yr esgobaeth, wedi casglu data esgobaeth Llanelwy yn ôl 
eglwys, yn hytrach nag yn ôl ardal genhadol. Ni fydd canlyniadau’r arfer hwnnw yn effeithio ar y prif 
ffigyrau yn yr adroddiad hwn, ond bydd yn gwella gallu’r esgobaeth i ddadansoddi manylion bywyd 
ardal genhadol.

Er y gallwn fod yn fodlon ar y nifer gyson uchel o ffurflenni o’r plwyfi sy’n sail i’r adroddiad hwn, 
a’n bod yn falch gyda’r ffordd yr ydym wedi gallu datblygu a gwella’r broses Aelodaeth a Chyllid i 
fodloni gofynion newydd ac yn unol â’r dechnoleg sy’n dod i’r amlwg, rydym yn ymwybodol bod yr 
adroddiad hwn yn cynnig darlun annigonol dros ben o ehangder y bywyd eglwysig yng Nghymru. 
Am y rheswm hwn, gyda chefnogaeth staff o Sefydliad Sant Padarn, rydym yn edrych ar gasglu 
storïau o bob rhan o’r Eglwys yng Nghymru i’w cynnwys mewn adroddiadau yn y dyfodol. Rhoddir 
mwy o fanylion ar dudalen 4. Rydym yn obeithiol, gyda’ch help chi, y bydd adroddiad y flwyddyn 
nesaf yn ddogfen lawer mwy diddorol!
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Nid oes un diffiniad unigol o “aelodaeth” yn Yr Eglwys yng Nghymru, ac felly yn draddodiadol 
rydym wedi rhoi amrywiaeth o ffigyrau i ddangos gwahanol fathau o gyswllt â bywyd yr eglwys. 
Yn draddodiadol bu nifer y cymunwyr dros y Pasg yn uchafbwynt y ffigyrau presenoldeb, gyda’r 
presenoldeb cyfartalog ar y Sul yn cynnig canllaw mwy dibynadwy i lefelau cyfranogiad cyson. Yn 
ychwanegol, defnyddiwyd ffigyrau o’r Rhestr Etholwyr hefyd i gofnodi’r nifer ym mhob cymuned sydd â 
chysylltiad y gellir ei brofi â gwaith y plwyf.

Y Darlun ar gyfer 2017 mewn cymhariaeth â 2016
Mae Tabl 1 yn cymharu ffigyrau presenoldeb allweddol ar gyfer 2017 a 2016. 
Y penawdau yma yw:

• Mae’r gyfradd o ostyngiad yn y nifer o oedolion sy’n mynychu ar y Sul ar gyfartaledd rhwng 2016 a 
2017 yn unol â’r duedd flynyddol gyffredinol ers 2010;

• Y ffigwr ar gyfer mynychu ar ddyddiau’r wythnos yn unig yw’r uchaf ers 2009 a, phan gaiff ei gyfuno â 
ffigwr y Sul, mae’n arwain at gynnydd yng nghyfanswm cyfartalog y presenoldeb wythnosol;

• Mae’r nifer o fedyddiadau, ac yn arbennig, bedydd esgob, wedi syrthio yn ddifrifol am yr ail flwyddyn.

Tabl 1: Cyfranogiad ym Mywyd y Plwyf ar gyfer 2017 a 2016

 2017 2016 2017 - 2016 %

Cymunwyr Pasg 48,540 48,112      428    1

 Pentecost 27,138 28,432 -1,294   -5

 Nadolig 47,857 50,458 -2,601   -5

 Y Drindod III 26,037 26,348    -311   -1

Cyfartaledd Presenoldeb - dros 18 Suliau 27,359 28,185    -826   -3

 
Dyddiau’r 
wythnos yn unig 

  5,104   4,090  1,014  25

Cyfartaledd Presenoldeb - dan 18   5,474   5,906        -432   -7

Cofrestr Etholwyr 44,574 45,727 -1,153   -3

Bedyddiadau   5,487   6,115    -628 -10

Bedydd Esgob     559      871    -312 -36

Priodasau 2,478   2,692    -214   -8

Angladdau 6,096   6,163      -67   -1

Aelodaeth
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Ffigwr 2 : Dadansoddiad o Bresenoldeb Pobl Ifanc a Theuluoedd 

2016

2017

Y Darlun Ehangach

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf rydym hefyd wedi casglu ystadegau o rannau eraill o fywyd yr eglwys.

Mae Ffigwr 2 yn nodi data yn ymwneud â’n gwaith gyda phobl ifanc a theuluoedd. Roedd adroddiad y 
flwyddyn ddiwethaf yn gallu dangos cynnydd mewn ffigyrau presenoldeb ym mhob maes; mae ffigyrau 
eleni yn fwy cymysg. Mae tystiolaeth am dwf amlwg (sy’n cael ei gynnal) yng ngwaith yr Eglwys gyda 
phobl ifanc ym mhob grŵp oedran tu allan i weithgareddau arferol ar y Sul, ond mae’r ffigyrau ar gyfer 
presenoldeb ar y Sul ychydig yn is na 2016. Mae’r ffigyrau yma wedi amrywio o flwyddyn i flwyddyn ers 
eu cyflwyno, heb unrhyw duedd glir yn dod i’r golwg. Efallai bod plwyfi weithiau yn ei chael yn anodd i 
gadw golwg ar niferoedd y bobl ifanc y maent yn ymwneud â nhw mewn rhyw ffordd neu’i gilydd.

Yn ychwanegol, cofnododd y plwyfi bod 210,000 o bobl yn mynychu mathau eraill o addoliad 
traddodiadol, a all gynnwys gwasanaethau dinesig, teuluol, Cofio, Carolau a Christingl. Amcangyfrifir hefyd 
bod rhyw 23,000 o bobl wedi cymryd rhan mewn rhyw ffurf ar addoli heb fod yn draddodiadol yn 2017.

Defnyddio Storïau i ddod â’r Ystadegau yn Fyw

Canlyniad ein hymdrechion dros y blynyddoedd diwethaf i ddatblygu darlun ehangach o’r hyn sy’n 
digwydd mewn plwyfi tu hwnt i’r dulliau mesur traddodiadol o “aelodaeth” a gesglid trwy’r ffurflenni plwyf 
yw’r ffigyrau hyn. Fe’u cyflwynwyd fel cwestiynau newydd yn 2011, ac mae’n dal yn glir nad yw’r rhain yn 
ddigon i roi’r darlun mwy manwl hwnnw o fywyd y plwyfi a all fod yn fwy diddorol a defnyddiol i aelodau.

Dros y flwyddyn nesaf byddwn yn gweithio gyda staff o Sefydliad Sant Padarn i ddynodi, ymweld â 
gweithgareddau a phrosiectau a’u cofnodi ar draws yr Eglwys yng Nghymru. Bydd y storïau yma wedyn yn 
rhan o adroddiad y flwyddyn nesaf ac, fe obeithiwn, yn rhoi gwrthbwynt diddorol i’r ystadegau eu hunain. 
Er mwyn gallu gwneud hyn bydd arnom angen eich help chi.  

Os ydych wedi teimlo erioed nad yw’r holiadur plwyf blynyddol yn rhoi cyfle i ddweud y stori i gyd am 
waith eich plwyf, neu eich bod yn gwybod am rywbeth cyffrous sy’n digwydd mewn plwyf arall y dylid 
rhannu gwybodaeth amdano – gadewch i ni wybod:  information@churchinwales.org.uk  
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Mae Tabl 3 yn nodi incwm a gwariant plwyfi 
ar gyfer 2017, ac yn cymharu â 2016. Rhoddir 
rhagor o fanylion am roi a chyllid plwyfi yn 
ffigyrau 4 a 5 trosodd.  Rhai penawdau:

• Mae cyfanswm incwm y plwyfi yn parhau i 
fod yn uwch na chyfanswm gwariant y plwyfi. 
Ond, gall y cyfansymiau taleithiol hyn guddio 
caledi ariannol sy’n cael ei brofi gan rai plwyfi;

• Mae rhoi a gynlluniwyd wedi gostwng am y 
seithfed flwyddyn yn olynol, er gwaethaf y 
ffaith bod aelodau unigolyn yn parhau i roi 
yn aberthol. Mae Ffigwr 4 yn dangos na fu’r 
cyfartaledd a roddir i bob mynychwr ar y Sul 
yn 2017 (£9.65 yr wythnos) erioed yn uwch;  

• Mae plwyfi yn gweithio yn galed i adfer treth. 
Gwneir defnydd da o Gynllun Cyfraniad Bach 

Rhodd Cymorth (gyda rhyw £423,000 wedi 
ei adfer trwy’r llwybr hwn yn 2017), gyda 
c£40,000 arall yn cael ei hawlio bob mis trwy’r 
cynllun Rhodd Uniongyrchol a weithredir ar 
ran plwyfi gan Gorff y Cynrychiolwyr;

• Am yr ail flwyddyn mae incwm grant wedi 
cynyddu’n gyflym, gyda chynnydd cyfatebol 
yn y gwariant ar eiddo. Mae incwm grant ar 
ei lefel uchaf ers 2011; mae lefel y gwariant 
ar eiddo ar ei uchaf ers i ni ddechrau casglu 
ystadegau yn flynyddol yn 1990;

• Mae lefel gwariant plwyfi ar weinidogaeth 
yn is nag ar unrhyw bwynt arall ers 2009. 
Ond, mae Ffigwr 5 yn dangos bod costau 
gweinidogaeth yn dal i gyfrif am y gyfran fwyaf 
o wariant y plwyfi.

Tabl 3: Crynodeb Taleithiol o Gyllid Plwyfi ar gyfer 2017 a 2016

INCWM  2017 
£k

2016
£k  GWARIANT 2017 

£k
2016

£k

Rhoi Wedi ei 
Gynllunio 10,904 11,117 Cyfran y Plwyfi 16,456 16,577

Casgliadau Rhydd 2,887 2,780 Treuliau Clerigwyr 1,126 1,132

Rhoddion 3,199 3,151 Cefnogaeth Arall i’r 
Weinidogaeth 299 333

Cenhadaeth 549 479 Cynnal Gwasanaethau 1,583 1,494

Ad-daliadau Treth   3,203 3,142 Treuliau Cyffredinol y 
Plwyfi 2,011 1,873

Rhoddion 
Etifeddol a 
Dderbyniwyd 

1,779 1,668 Cynnal a Chadw 
Eglwysi 6,103 6,061

Grantiau 4,887 4,569 Cynnal a Chadw Eiddo 2,576 2,301

Codi Arian 5,096 4,766 Gwariant Eithriadol ar 
Eiddo 6,067 4,677

Ffioedd 2,533 2,634 Grantiau Plwyfi 668 578

Buddsoddiadau 1,768 2,151 Grantiau Cartref/Byd 984 944

Adnoddau Eraill 
sy’n Dod i Mewn 4,479 3,937 Taliadau Cyfalaf 1,197 1,149

Costau Codi Arian 626 726

CYFANSWM 
INCWM 41,284 40,394  CYFANSWM 

GWARIANT 39,696 37,845

Cyllid
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Ffigwr 4: Rhoi Uniongyrchol Wythnosol i bob Mynychwr ar y Sul

Mae Ffigwr 5 yn rhoi manylion 
gwariant plwyfi yn 2017.

Cododd y gyfran o wariant ar 
adeiladau o 34% yn 2016 i 37% 
yn 2017, gyda gostyngiad cyfatebol 
o 3% yn y gyfran o wariant ar 
weinidogaeth yn ystod yr un cyfnod.

Ffigwr 5: Gwariant Plwyfi 2017

Gweinidogaeth  
48%

Adeiladau  
37%

Allestyn  
4%

Cyffredinol  
11%
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Ffigwr 6: Sut mae’r Eglwys yng Nghymru yn cael ei Hariannu 2017
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Sut mae’r Eglwys yng Nghymru yn Cael ei hariannu?
Mae’r plwyfi yn chware rôl fawr wrth helpu i 
dalu costau rhedeg yr Eglwys yng Nghymru. Ond, 
mae’n bwysig atgoffa ein hunain yn achlysurol 
sut mae cyfraniad y plwyfi yn ffitio yn y darlun 
taleithiol ehangach.

Mae Ffigwr 6 yn ddelwedd ar ffurf diagram 
o’r ffordd y mae’r Eglwys yng Nghymru yn cael 
ei hariannu yn 2017. Esgobaethau sy’n gyfrifol 
am dalu cost cyflogau clerigwyr. I’w helpu i 
wneud hynny mae esgobaethau yn derbyn 
cyllid o’r plwyfi (trwy gyfran y plwyfi) a Chorff y 
Cynrychiolwyr (trwy’r Grant Bloc).

Bydd aelodau yn sylwi bod y Corff y 
Cynrychiolwyr ac (yn gyffredinol) yr esgobaethau 
ar hyn o bryd yn dosbarthu mwy yn flynyddol 
nag y maent yn ei dderbyn o incwm.

Mae gan y plwyfi, esgobaethau a chorff y 
cynrychiolwyr hefyd feysydd gwariant pwysig eraill. 
Y brif elfen yn “Cefnogaeth Arall i Weinidogaeth” 
Corff y Cynrychiolwyr yw cost yr elfen 
gwasanaeth yn y gorffennol o Gynllun Pensiwn yr 
Offeiriaid. Mae “Cefnogaeth Ariannol Arall” gan 
blwyfi yn cynnwys cefnogaeth i’r weinidogaeth (e.e. 
treuliau clerigwyr a chostau gwasanaethau) nad 
ydynt yn cael eu cynnwys yng nghyfran y plwyfi.




