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Croeso i adroddiad Aelodaeth a Chyllid yr Eglwys yng Nghymru am 2016.  

Seiliwyd adroddiad eleni ar ffurflenni a dderbyniwyd o 90% o Ardaloedd Gweinidogol, Ardaloedd 
Cenhadol a phlwyfi’r Eglwys yng Nghymru. Gwnaeth y newidiadau sylweddol i strwythurau plwyfi 
mewn nifer o esgobaethau’r gwaith o gasglu a dadansoddi ystadegau blynyddol yn anos nag yn y 
blynyddoedd diwethaf, ac felly rydym yn arbennig o ddiolchgar eleni i’r clerigwyr a’r swyddogion 
esgobaethol a phlwyfol am eu help i sicrhau bod y ffurflenni yn cael eu cyflwyno mewn pryd i’r 
adroddiad hwn gael ei gynhyrchu gan y Corff Llywodraethol. Yn ychwanegol, rydym yn falch o 
fedru cofnodi bod 233 o blwyfi (allan o gyfanswm o 796) wedi defnyddio’r holiadur ar-lein yn ei 
ail flwyddyn. Mae hyn yn gynnydd o 37% mewn cymhariaeth â’r nifer o blwyfi a ddefnyddiodd y 
cyfleuster hwn y llynedd, ac rydym yn bwriadu mireinio’r porth ar-lein ymhellach i annog plwyfi i 
newid i ddefnyddio’r dull mwy amgylcheddol gyfeillgar hwn yn y dyfodol.

Bu adroddiad y llynedd yn destun cryn drafodaeth gan y Corff Llywodraethol, gyda’r aelodau 
yn pleidleisio dros gynnig diwygiedig oedd yn adlewyrchu lefel eu pryder am y tueddiadau a 
ddisgrifiwyd yn yr adroddiad ac yn galw ar y Pwyllgor Sefydlog i gynnal gwaith newydd ar dwf yr 
eglwys. Symudwyd y gwaith newydd ymlaen ers hynny gan Esgob Bangor. Yn ychwanegol mae 
efengylu a thwf wedi dod yn themâu pwysig i waith yr Eglwys yn 2017, gyda thrafodaeth bwysig 
ar efengylu yng nghyfarfod y Bwrdd Llywodraethol yn Ebrill, ac arian newydd i gefnogi prosiectau 
efengylu yn cael ei gefnogi gan y Corff Cynrychioliadol ym mis Mehefin. Bwriodd rhai amheuaeth 
ar ddefnyddioldeb casglu’r ystadegau hyn yn gyson, gan gyfeirio at y baich gweinyddol ar blwyfi a’r 
effaith ddigalon y gall y dystiolaeth am y tueddiadau tuag i lawr o ran presenoldeb a chyfranogiad ei 
gael ar forâl. Ond, mae’r drafodaeth GB ym Medi 2016 yn dangos yr effaith y gall yr adroddiad hwn 
ei gael weithiau o ran rhoi cyd-destun a thystiolaeth i aelodau’r eglwys wneud penderfyniadau am 
flaenoriaethau’r Eglwys yn y dyfodol. Yn yr achos hwn, bu’r adroddiad yn gatalydd i’r Eglwys gymryd 
camau newydd i geisio atal y tueddiadau am i lawr a ddisgrifiwyd yn yr adroddiad.

Os oedd y penawdau o adroddiad y llynedd yn negyddol gan mwyaf, mae rhai negeseuon 
cadarnhaol yn yr adroddiad hwn, yng nghyswllt aelodaeth ac agweddau ariannol yr adroddiad. Ond, 
nid yw’r negeseuon yn gadarnhaol i gyd, ac mae nifer o ystadegau mwy pryderus – cymunwyr y 
Pasg, Bedyddiadau a Bedyddiadau Esgob, Cyfartaledd y Cyfraniadau i bawb sy’n Mynychu ar y Sul 
– yn amlwg i’n hatgoffa nad oedd yr ymdeimlad o frys a fynegwyd ers Medi 2016 am yr angen am 
dwf a chenhadaeth fwy effeithiol yn gyfeiliornus. Gall ffigyrau cadarnhaol roi hwb amserol i hyder, a 
sicrwydd y dylem barhau gyda’r rhaglen anodd o waith yr ydym wedi ei gosod i’n hunain. Ond rhaid 
iddynt beidio â chreu ymdeimlad ffug o lwyddiant, na thynnu ein sylw oddi wrth y gwaith pwysig 
sydd i’w wneud eto.
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Bu’r cysyniad o “Aelodaeth” yn yr Eglwys yng Nghymru yn un anodd ei ddiffinio bob amser, gyda’r 
honiad o Achub Eneidiau ym mhob plwyf yn eistedd yn fwy cyfforddus yn y traddodiad Anglicanaidd 
yng Nghymru na rhestrau aelodaeth. 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 o 2016 mewn cymhariaeth â 2015
Mae Tabl 1 yn cymharu ffigyrau presenoldeb allweddol ar gyfer 2016 a 2015.

Mae rhai o’r ffigyrau allweddol ar gyfer 2016 yn fwy cadarnhaol nag yn adroddiad 2015. Mae’r 
gostyngiad yn y cyfartaledd o oedolion sy’n bresennol ar y Sul a’r Gofrestr Etholwyr yn is na’r duedd 
ar gyfer blynyddoedd diweddar, tra mae presenoldeb oedolion ar ddyddiau’r wythnos a phresenoldeb 
pobl ifanc wedi codi. Mae’r nifer o gymunwyr yn y prif wyliau a’r Drindod III yn awgrymu gostyngiad, ac 
eithrio’r Nadolig. Amrywiol fu niferoedd y cymunwyr yn ystod y Pasg a’r Nadolig dros y blynyddoedd 
diwethaf, gydag amseriad (y Pasg) a thywydd (y Nadolig) yn ffactorau allweddol, ond maent yn 
ddangosyddion defnyddiol o lefelau presenoldeb achlysurol y gymuned ehangach. Rhydd y ffigyrau ar 
gyfer y Pentecost a’r Drindod III well syniad o bresenoldeb “arferol” ar y Sul.

Gostyngiad a welir ar gyfer y gwasanaethau achlysurol i gyd, gyda rhai (Bedyddiadau a Bedyddiadau 
Esgob) yn peri pryder yn arbennig. Bydd angen ymchwilio ymhellach i’r nifer o Fedyddiadau Esgob, ond o 
ystyried bod y nifer o Fedyddiadau Esgob wedi cynyddu yn 2007, 2009, 2012 a 2015 mewn cymhariaeth â 
ffigyrau’r flwyddyn flaenorol, gall fod yn wir bod y gostyngiad mawr yn y nifer o Fedyddiadau Esgob mewn 
unrhyw flwyddyn yn arwydd hefyd o symud at batrwm llai cyson o Fedyddiadau Esgob (model bob dwy 
neu dair blynedd) mewn rhai rhannau o’r Eglwys.

Yn ychwanegol at y dulliau mwy traddodiadol yma o fesur presenoldeb a chyfranogiad, rydym hefyd yn 
casglu ystadegau o blwyfi ar gyfer y prif elfennau o addoliad nad ydynt yn dod dan y categorïau a nodir 
uchod. Daeth 215,000 o bobl i’r gwasanaethau ychwanegol hyn, sy’n cynnwys gwasanaethau dinesig, 
teuluol, Cofio, Carolau a Christingl yn 2016. Y ffigwr ar gyfer 2015 oedd 206,000.

Tabl 1: Cyfranogiad ym Mywyd y Plwyf yn 2016 a 2015.
 2016 2015 2016 - 2015 %

Cymunwyr Pasg 48,112 51,435 -3,323 -6

 Pentecost 28,514 28,658 -144 -1

 Nadolig 50,593 49,827 766 2

 Y Drindod III 26,392 27,714 -1,322 -5

Cyfartaledd Presenoldeb - dros 18 Suliau 28,291 28,958 -667 -2

 Dyddiau’r wythnos yn unig 4,090 3,884 206 5

Cyfartaledd Presenoldeb - dan 18 5,963 5,789 174 3

Cofrestr Etholwyr 45,759 46,580 -821 -2

Bedyddiadau 6,192 6,707 -515 -8

Bedydd Esgob 872 1,101 -229 -21

Priodasau 2,718 2,841 -123 -4

Angladdau 6,203 6,476 -273 -4

Aelodaeth
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Gweithio gyda Phlant, Pobl Ifanc a Theuluoedd

Un maes y mae’r ffigyrau ar gyfer 2016 yn amlwg 
yn gadarnhaol ynddo yw presenoldeb pobl ifanc 
a theuluoedd, gyda chynnydd ym mhob maes. 
Mae hyn yn arbennig o wir ar gyfer cymryd 
rhan mewn dulliau “eraill” o addoli (hynny yw, 
heblaw’r gweithgareddau arferol ar y Sul), lle 
mae’r grwpiau oedran hyd at 10 oed yn dangos 
y ffigyrau uchaf ers i’r ystadegau yma gael eu 
casglu gyntaf yn 2011. Gall hyn fod o ganlyniad, 
yn rhannol, i’r plwyfi ddod yn fwy cyfarwydd 
â chofnodi ffigyrau ar gyfer gweithgareddau 
heblaw ar y Sul. Ond, mae’n wir hefyd bod 
buddsoddiad cryf wedi digwydd gan esgobaethau 
a’r Corff Cynrychioliadol wrth benodi a chefnogi 
gwaith swyddogion newydd sydd â chyfrifoldeb 
am blant, pobl ifanc a theuluoedd, a gwelwyd 

twf sylweddol mewn mynegiant llai ffurfiol (â 
mwy o bwyslais ar yr ifanc) fel ‘Messy Church’. 
Mae’n ymddangos y gall y buddsoddiad hwn, 
a’r parodrwydd i roi cynnig ar bethau newydd, 
ddwyn ffrwyth.

Ymhlith y ffigyrau cadarnhaol iawn mae’n hawdd 
peidio â sylwi ar y gostyngiad yn lefel cyfranogiad 
y rhai 11-17 oed mewn cymhariaeth â’r 
oedrannau iau. Awgryma tystiolaeth anecdotaidd 
mai dyma’r oedran anoddaf i’r Eglwys eu 
cyrraedd, ac mae’r ffigyrau’n cadarnhau’r honiad 
hwn. Ers 2011, mae’r nifer o bobl ifanc yn y 
categori hwn sy’n dod i addoli ar y Sul wedi 
gostwng o 15% ac mae’r nifer sy’n mynychu 
addoliad arall wedi gostwng 22%.
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Ffigwr 2 : Dadansoddiad o Bresenoldeb Pobl Ifanc a Theuluoedd 
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“Addoliad Heb Fod yn Draddodiadol”

Awgryma data a roddwyd gan blwyfi am 
“addoliad heb fod yn draddodiadol” – categori 
sy’n fwriadol eang – bod nifer o blwyfi yn awr yn 
ymwneud â mynegiannau newydd a chreadigol o 
Eglwys. Yn ychwanegol at y ‘Messy Church’ bythol 
boblogaidd, mae’r rhain yn cynnwys:

• Cynhaeaf Hwiangerddi;

• Jam Sul;
• Eglwys y Goedwig;
• Y Geni ym Mrig y Coed;
• Pizza a Moli;
• Tywyllwch i Oleuni.

Yn gyffredinol amcangyfrifir bod dros 27,000 
o bobl wedi cymryd rhan mewn rhyw ffurf ar 
addoli heb fod yn draddodiadol yn 2016.
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Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae plwyfi 
wedi cynnal gwarged iach yn gyffredinol o 
ran incwm blynyddol dros wariant blynyddol. 
Nid yw hyn ynddo ei hun yn peri pryder – fel 
arfer mae’n well bod yn y du nag yn y coch. 
Ond, mae’r duedd ostyngol o ran gwariant 
plwyfi yn ymddangos fel petai yn dangos diffyg 
hyder gan blwyfi, yn arbennig o ran cymryd 
prosiectau mawr. Yn ychwanegol, gall fod yn wir 
bod plwyfi wedi bod yn aros am ganlyniad ad-
drefnu bugeiliol sylweddol wrth i’r Ardaloedd 
Gweinidogol gael eu sefydlu cyn ymrwymo eu 
hunain i raglenni gwaith newydd.

Gwyrdrowyd y duedd hon yn 2016. Er bod 
cyfanswm yr incwm yn dal yn fwy na chyfanswm 
y gwariant o ryw £2 filiwn, mae cyfanswm y 
gwariant wedi cynyddu o bron i £1 miliwn. Mae 
incwm grant a gwariant eithriadol ar eiddo ar ei 
lefel uchaf ers 2012, ac mae’r gwariant ar gynnal 

eglwysi ar ei lefel uchaf ers 2010. Mae’r ffigyrau 
yma oll yn arwyddion bod prosiectau newydd 
yn cael eu dechrau ac, efallai, hyder ac uchelgais 
o’r newydd a sicrwydd am y dyfodol. Diddorol 
yw nodi, yn dilyn cyfnod pan ofynnwyd i blwyfi 
dalu cyfran gynyddol o gostau gweinidogaeth, 
bod cyfanswm gwariant y plwyfi ar gynnal y 
weinidogaeth wedi disgyn i’w lefel isaf ers 2009.

Ar nodyn mwy pryderus, gostyngodd rhoi 
uniongyrchol a gynlluniwyd (prif ffynhonnell 
incwm cyson y plwyfi) eto yn 2016, ac mae’n 
awr wedi gostwng am bum mlynedd yn olynol. 
Dyma’r bygythiad mwyaf clir i gynaliadwyedd 
tymor hir y plwyfi. Mae plwyfi yn llwyddo i gadw 
eu pennau uwch y dŵr trwy sicrhau bod y rhoi 
mor effeithlon â phosibl o ran y dreth (gweler 
tudalen 8) ac incwm o ffynonellau eraill, ond 
mae’r pryder yn parhau bod rhai yn defnyddio 
arian wrth gefn i gyflawni ymrwymiadau cyson.

Tabl 3: Crynodeb Taleithiol o Gyllid Plwyfi ar gyfer 2016 a 2015

INCWM  2016 
£k

2015
£k  GWARIANT 2016 

£k
2015

£k

Rhoi Wedi ei 
Gynllunio 11,113 11,436 Cyfran y Plwyfi 16,595 16,708

Casgliadau Rhydd 2,783 2,899 Treuliau Clerigwyr 1,126 1,151

Rhoddion 3,124 2,879 Cefnogaeth Arall i 
Weinidogaeth 331 267

At Genhadaeth 478 529 Cynnal Gwasanaethau 1,502 1,491

Ad-daliadau Treth 2,810 2,797 Treuliau Cyffredinol 
Plwyfi 1,865 1,825

Cymynroddion a 
Dderbyniwyd 1,652 3,292 Cynnal Eglwysi 6,032 5,960

Grantiau 4,429 2,864 Cynnal Eiddo 2,294 2,090

Codi Arian 4,723 5,104 Gwariant Eithriadol ar 
Eiddo 4,638 3,499

Ffioedd 2,642 2,500 Grantiau Plwyfi 577 619

Buddsoddiadau 2,123 1,732 Grantiau Cartref/Y Byd 944 1,059

Adnoddau Eraill 
sy’n Dod i Mewn 3,976 3,744 Taliadau Cyfalaf 1,028 1,440

Cost Codi Arian 718 605

CYFANSWM 
INCWM 39,853 39,776  CYFANSWM 

GWARIANT 37,650 36,714

Cyllid
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Ffigwr 4: Rhoi Uniongyrchol Wythnosol Fesul Mynychwr ar y Sul

Rhoi Uniongyrchol

Yn 2016 gostyngodd rhoi uniongyrchol am bob 
mynychwr ar y Sul i £9.41, sy’n 2.6% o Incwm 
Cyfartalog Wythnosol Gros Oedolion Cymru 
(mewn cymhariaeth â 2.7% yn 2015).

Bu’n nodwedd o’r adroddiadau hyn dros y 
blynyddoedd diwethaf, er gwaethaf y gostyngiad 
o flwyddyn i flwyddyn mewn presenoldeb 
ar gyfartaledd, bod yr incwm wedi parhau yn 
gymharol uchel oherwydd haelioni’r pwll llai 
o aelodau, llawer ohonynt yn aberthu i roi i’w 
heglwys leol. Ond, bu’n bryder hefyd bod terfyn 
ar yr hyn y gall aelodau ei roi yn y pen draw. Yn 
2016 gostyngodd y rhoi uniongyrchol wythnosol i 

bob mynychwr ar y Sul am y tro cyntaf ers 2000. 
Er bod cyfradd y gostyngiad yn fychan iawn (llai 
nag 1%), mae ei arwyddocâd yn yr hyn y gall ei 
gynrychioli: ein bod wedi cyrraedd terfyn, ac y gall 
plwyfi fod yn wynebu cyfnod newydd o fwy o 
bwysau ariannol. Wrth gwrs, un ffordd i gyfanswm 
y rhoi uniongyrchol ddechrau codi eto yw i nifer 
y rhai sy’n bresennol godi, gyda’r canlyniad y bydd 
y baich ariannol o redeg yr eglwys leol yn cael 
ei rannu ymhlith grŵp ehangach o bobl. Er nad 
dyma’r brif ysbrydoliaeth dros geisio sicrhau twf 
mewn eglwysi, byddai mwy o sicrwydd ariannol i 
blwyfi yn sgil-gynnyrch defnyddiol.
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Mae Ffigwr 5 yn cymharu cyfradd y cynnydd ar 
rodd o £1 a roddwyd yn 1990 gan ddefnyddio’r 
Mynegai Prisiau Adwerthu (MPA) a’r cynnydd 
gwirioneddol yn y gyfradd o roi uniongyrchol gan 
aelodau’r Eglwys yng Nghymru.

Ers ei chyflwyno mae’r siart hon wedi dangos 
bod y llinell “rhoi gwirioneddol” wedi aros o flaen 
y llinell “MPA” er gwaethaf cyfnodau o bwysedd 
ariannol mawr. Yn 2016, nid oedd hynny’n wir 

gan fod y llinell “MPA” wedi goddiweddyd y llinell 
“rhoi gwirioneddol”. Er bod y cynnydd mewn 
MPA o 1.2% yn 2015 i 2.5 yn 2016 yn ffactor 
fawr yn hyn o beth, pan gaiff ei ystyried ochr yn 
ochr ag enghreifftiau eraill ar dudalennau 5 a 6 
o’r gostyngiad mewn rhoi uniongyrchol mae’r 
darlun hwn yn rhoi mwy o achos pryder am 
hyfywedd ariannol tymor hir rhai rhannau o’r 
Eglwys.
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Ffigwr 5 : Newidiadau mewn Rhoi Uniongyrchol
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Ffigwr 6: Rhoddwyr ac Adhawlio’r Dreth trwy Roddion Uniongyrchol 2014-2016

Un o’r agweddau cadarnhaol am y data ar 
wariant plwyfi yw bod yr incwm o ad-daliadau 
treth trwy Rodd Cymorth wedi cynyddu yn 2016 
i’w lefel uchaf ers 2012 er gwaethaf y gostyngiad 
mewn rhoi uniongyrchol a gynlluniwyd. Yn 
ychwanegol, cynyddodd yr ad-daliadau treth 
o’r Cynllun Rhoddion Bach Rhodd Cymorth o 
£271,000 yn 2015 i £335,000 yn 2016. Ar gyfnod 
lle mae incwm aelwydydd yn gostwng o ran ei 
wir werth a’r pwysau sy’n deillio o hynny ar roi 
yn uniongyrchol, mae’n hanfodol bwysig i blwyfi 
wneud y mwyaf o’r ffynonellau incwm posibl. 
Mae’r Cynlluniau Rhodd Cymorth a Rhoddion 
Bychain Rhodd Cymorth yn gyfleoedd hollol 
amlwg i gynyddu incwm yn rhwydd iawn.

I’r plwyfi hynny sy’n dal yn ochelgar o oblygiadau 
gweinyddol ymwneud â’r her o effeithlonrwydd 
treth, mae help ar gael. Mae swyddfeydd 
esgobaethol yn cynnig cyngor ar ddefnyddio 
cynlluniau Rhodd Cymorth a Rhoddion Bychain 
Rhodd Cymorth, ac fe fyddem hefyd yn atgoffa 
aelodau o’r cyfleuster Rhodd Uniongyrchol, 

sy’n cael ei weithredu am ddim gan y Corff 
Cynrychioliadol. Mae Rhodd Uniongyrchol yn 
galluogi rhoddwyr unigol i roi cyfraniadau misol 
cyson trwy Ddebyd Uniongyrchol. Telir pob rhodd, 
gan gynnwys unrhyw ad-daliad treth sy’n ddyledus 
trwy Rodd Cymorth, yn electronig i gyfrif plwyf 
enwebedig bob mis. Rhoddir cyfriflenni cyson i 
blwyfi, ac mae’r swm a roddwyd ac i bwy y dylid ei 
dalu yn parhau yn nwylo’r rhoddwr.

Mae Ffigwr 6 yn dangos twf y cyfleuster Rhodd 
Uniongyrchol dros y tair blynedd ddiwethaf. Yn 
ystod y cyfnod hwnnw mae’r nifer o roddwyr unigol 
wedi cynyddu o 3,151 i 3,825, ac mae’r swm o 
dreth a ad-hawliwyd ar roddion y mis wedi cynyddu 
o £32,364 (Ffigwr blynyddol 2014 £406,196) i 
£39,726 (ffigwr blynyddol 2016 £465,761).

Sylwer: nid oes raid i chi fod yn talu treth i roi 
rhoddion trwy Rodd Uniongyrchol.

Am wybodaeth am Rodd Uniongyrchol 
cysylltwch â: 
glendaedwards@churchinwales.org.uk

jeangorey
Sticky Note
the i in between 3,151 i 3,825 should not be bold 



9

Ffigwr 7: Sut mae’r Eglwys yng Nghymru yn cael ei Hariannu 2016
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Sut mae’r Eglwys yng Nghymru yn cael ei Hariannu?

Mae plwyfi yn chware rôl fawr wrth helpu i dalu 
costau rhedeg yr Eglwys yng Nghymru. Ond, 
mae’n werth ystyried hefyd sut y mae cyfraniad y 
plwyfi yn ffitio i’r darlun taleithiol ehangach.

Mae Ffigwr 7 yn ddelwedd ar ffurf diagram o’r 
ffordd y mae’r Eglwys yng Nghymru yn cael ei 
hariannu. 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’r Corff Cynrychioliadol 
(trwy’r Grant Bloc). Bydd aelodau yn sylwi bod 
y Corff Cynrychioliadol ac (yn gyffredinol) yr 

esgobaethau yn dosbarthu mwy yn flynyddol nag 
y maent yn ei dderbyn mewn incwm.

Mae gan y plwyfi, esgobaethau a’r corff 
cynrychioliadol hefyd feysydd gwariant 
pwysig eraill. Prif elfen “Cefnogaeth Arall i’r 
Weinidogaeth” y Corff Cynrychioliadol yw cost 
yr elfen gwasanaeth yn y gorffennol o Gynllun 
Pensiwn y Clerigwyr. 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.
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Mae Ffigwr 9 yn rhoi manylion 
gwariant plwyfi yn 2016.

Cododd y gyfran o wariant ar 
adeiladau o 31% yn 2015 i 34% 
yn 2016, gyda gostyngiad cyfatebol 
o 3% yn y gyfran o wariant ar 
weinidogaeth yn ystod yr un cyfnod.

Ffigwr 9:  Gwariant Plwyfi 2016

Sut mae Plwyfi yn Gwario eu Harian?
Gwelodd 2016 gyfanswm gwariant plwyfi yn cynyddu mewn cymhariaeth â lefelau 2015, gan wyrdroi’r 
duedd dros y blynyddoedd diwethaf gan i wariant ar eiddo godi a’r gwariant ar weinidogaeth ostwng. 
Yng nghyd-destun cyflwyno patrymau newydd o weinidogaeth (ac yn arbennig gweinidogaeth 
ordeiniedig ddigyflog a gweinidogaeth leyg drwyddedig/a gomisiynwyd), mae’n rhy gynnar i ddweud ai 
blip tymor byr yw’r newid hwn neu a yw’n dangos bod tuedd newydd wedi dechrau.

Ffigwr 8:  Gwariant Plwyfi ers 1990
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