
                    

Enw'r Ardal Genhadaeth: 

Cyfanswm Cyfran yr Ardal  

Genhadaeth: 

Enw'r Eglwys: 

Eich Cyfran: 

Beth yw Cyfran yr Ardal Genhadaeth? 

Cyllideb incwm ar gyfer 2018: £4,527,345 

Cyfran yr Ardal Cenhadaeth yw cyfran y gyllideb esgobaethol (y swm y mae'n ei 

gostio i redeg yr esgobaeth) a ddarperir gan yr eglwysi yn ein Hardaloedd 

Cenhadaeth i gyllido a chefnogi gwaith eu heglwysi a'r esgobaeth. Fe'i cyfrifir 

bob blwyddyn ac mae'n ystyried: 

• Y clerigion sy'n gwasanaethu mewn Ardal Genhadaeth 

• Nifer cyfartalog addolwyr ar y Sul yn yr Ardal Genhadaeth  

 
Darperir cymhorthdal o 

tua £1 miliwn gan Gorff 

Cynrychiolwyr yr Eglwys 

yng Nghymru. Mae hyn 

yn helpu i leihau pob 

cyfran. 

Mae 

buddsoddiadau’r 

esgobaeth yn helpu i 

ostwng y gyfran. 

Mae cyllideb yr esgobaeth 

yn fwy na £4.9 miliwn. Daw 

£3.3 miliwn o'r costau 

rhedeg hyn drwy'r Gyfran. 

Daw'r gweddill drwy 

gymhorthdal gan yr Eglwys 

yng Nghymru ac o'n 

buddsoddiadau fel 

esgobaeth. 

Am bob £1 mae'r 

esgobaeth yn gwario: 

 

Datblygu Ardaloedd Cenhadaeth 

Mae pob eglwys yn yr Esgobaeth yn rhan 

o Ardal Genhadaeth erbyn hyn. Mae 

cynrychiolwyr o'r 21 Ardal Genhadaeth 

wedi cyfarfod a chytuno ar eu Cyfran at 

yr Ardal Genhadaeth ar gyfer 2018, sef 

proses sydd wedi ei gwreiddio yn 

niwinyddiaeth haelioni ac yn seiliedig ag 

egwyddorion yr Efengyl. 

Bydd y gyfran yn cynyddu 3% eleni, ar 

draws yr esgobaeth, sydd yn fras yn unol â 

chwyddiant. 

Er mwyn lleihau effaith costau uwch ar ein 

cynulleidfaoedd ar yr adeg hon o newid, 

mae'r Gynhadledd Esgobaethol wedi 

cymeradwyo diffyg yn y gyllideb am y 

drydedd flwyddyn olynol. Y gobaith yw y 

bydd hyn yn galluogi canolbwyntio’n 

barhaus ar yn nifer o fentrau newydd 

mewn eglwysi ar draws yr esgobaeth sydd 

eisoes yn dangos arwyddion calonogol o 

dwf a gobaith newydd. Bydd y diffyg hwn 

yn cael ei gyllido gan gronfeydd wrth 

gefn yr Esgobaeth ac mae strategaeth yn 

cael ei datblygu i ddychwelyd yr 

esgobaeth i gyllideb gytbwys o fewn 

amserlen realistig. 

Cyllideb gwariant ar gyfer 2018: £4,909,615 

70c ar gostau clerigion 

9c ar gartrefi clerigion 

7c ar swddogion/staff 

cymorth yr esgobaeth 

7c ar genhadaeth drwy 

grwpiau llywio’r 

esgobaeth 

7c ar gostau eraill 

 

Cyfran Ardaloedd Cenhadaeth 

Grant Bloc 

Difidendau a llog 

Arall 

 

Costau clerigion 

 Persondai 

Cyflogau gweinyddol 

yr esgobaeth 

Grwpiau llywio 

Costau eraill 


