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Croeso i adroddiad Aelodaeth a Chyllid yr Eglwys yng Nghymru am 2011. Eleni, fe’i cynhyrchir
mewn fformat newydd er mwyn gwneud lle i siartiau newydd a dadansoddiadau helaethach.
Gobeithio y bydd yr adroddiad eleni yn ddefnyddiol i’r Corff Llywodraethol ac aelodau eraill yr
eglwys, ac rydym yn ddiolchgar i glerigion a swyddogion plwyfi am ddarparu’r ffigyrau sydd
wedi’u cynnwys yn yr adroddiad hwn ar gyfrifon blynyddol y plwyfi. O ganlyniad i ymdrechion y
plwyfi ledled Cymru, gallwn gynhyrchu adroddiad taleithiol ar ffigyrau’r flwyddyn flaenorol mewn
pryd at gyfarfod y Corff Llywodraethol ym mis Medi sy’n seiliedig ar gyfrifon 95% o’r plwyfi.
Ychydig iawn o eglwysi’r DU sy’n gallu cyflawni hynny.

Ond yn gyntaf, rhybudd bach. Ni all ystadegau ar eu pen eu hunain roi darlun cynhwysfawr o fywyd
yr eglwys yng Nghymru. Rhaid cofio bob amser mai cyfansymiau taleithiol yw’r rhain ac nad ydynt yn
dangos amrywiadau lleol nac esgobaethol. Hefyd, nid yw’n bosibl i’r adroddiad hwn gynnwys yr holl
straeon cadarnhaol niferus am waith yr Eglwys mewn cymunedau ym mhob cwr o Gymru, na
mesur effaith gweinidogaeth yr Eglwys ar fywydau pobl.

Fodd bynnag, mae’r ffigyrau hyn yn cynnig set fanwl o ystadegau ynglŷn â lefelau cyfranogiad ym
mywyd yr eglwys a’r sefyllfa ariannol ar lefel plwyf. Trwy gyflwyno ffurflen ariannol newydd yn 2011 a
ffurflen aelodaeth newydd eleni, mewn blynyddoedd i ddod, bydd modd cyflwyno darlun manylach
eto. Gall yr esgobaethau weld set gyflawn o ystadegau ar gyfer pob plwyf, deoniaeth ac
archddiaconiaeth. Mae’r wybodaeth hon yn hanfodol bwysig er mwyn helpu esgobaethau a chyrff
taleithiol i gynllunio a phennu blaenoriaethau at y dyfodol, yn ogystal â darparu gwybodaeth leol fel
bod Archddiaconiaid a swyddogion esgobaethol yn gallu targedu cymorth i blwyfi a deoniaethau.

Hefyd, mae i’r ddogfen hon ran allweddol yn y gwaith o lywio trafodaethau’r Corff Llywodraethol –
mae’n ddynodiad o gyflwr yr Eglwys sydd i’w gadw mewn cof wrth wneud penderfyniadau
arwyddocaol ynglŷn â dyfodol yr Eglwys. Felly, gellid dweud ei bod hyd yn oed yn bwysicach i
aelodau’r Corff Llywodraethol drafod yr ystadegau pan fyddant yn siomedig na phan fyddant yn
galonogol.  

Eleni, darparwyd cyfrif estynedig o dueddiadau ugain mlynedd mewn mynychwyr a gwasanaethau
achlysurol. Hefyd, cynhwyswyd dadansoddiad mwy trylwyr o’r newidiadau yn y ffyrdd y bydd
plwyfi’n gwario eu harian, ac esboniad newydd o’r modd y caiff yr Eglwys yng Nghymru ei hariannu.  
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Mae’r cysyniad o ‘Aelodaeth’ wedi bod yn
anodd yn yr Eglwys yng Nghymru erioed, gyda
honiadau am ofal eneidiau ym mhob plwyf yn
gweddu’n well i’r traddodiad Anglicanaidd yng
Nghymru na rhestri aelodaeth. Yn draddodiadol,
nifer cymunwyr y Pasg yw’r brig o ran ffigyrau
mynychu, gyda chyfartaledd mynychwyr y Sul yn
rhoi syniad mwy dibynadwy o faint arferol y
cynulleidfaoedd. Defnyddiwyd ffigyrau Rhôl yr
Etholwyr hefyd i ddangos faint o bobl ym mhob
cymuned sydd â chysylltiad gweladwy â gwaith y
plwyf. 

Y Darlun am 2011 o’i gymharu â 2010
Mae Tabl 1 yn cymharu prif ffigyrau mynychu
2011 a 2010. Ar y lefel hon, ychydig iawn o
wahaniaethau sylweddol a welir rhwng 2011 a
2010. Parhau y mae rhai o’r tueddiadau o un
flwyddyn i’r llall:

• Amrywiadau tymhorol yn nifer y cymunwyr
yng ngwasanaethau’r prif wyliau;

• Gostyngiad bach yn y cyfartaledd sy’n mynychu
a Rhôl yr Etholwyr (2-4% y flwyddyn fel arfer); 

• Gostyngiad mwy yn y nifer sy’n cael eu
bedyddio a’u conffyrmio (yn arbennig).

Mae tri ffigwr yn fwy amlwg yn y gymhariaeth. Yn
gyntaf, mae nifer cymunwyr y Nadolig gryn dipyn

yn uwch (27%) yn 2011 nag yn 2010. Fodd
bynnag, effeithiodd tywydd gwael gaeaf 2010 yn
fawr ar wasanaethau’r Nadolig yn 2010, a
dywedodd nifer o’r plwyfi eu bod wedi canslo’u
gwasanaethau. Byddai cymharu’r ffigwr ar gyfer
2009 – 59,585 – â ffigwr 2011 yn fwy dibynadwy. 

Yn ail, mae cyfartaledd y nifer sy’n mynychu yn
ystod yr wythnos (dros 18) wedi disgyn yn sydyn
rhwng 2010 a 2011 ond mae cyfartaledd
mynychwyr o dan 18 wedi codi gryn dipyn sy’n
annisgwyl. Mae’r ffigwr cyntaf wedi parhau’n hynod
o gyson ers dechrau cadw cyfri yn 2000, ond yn
draddodiadol, gwelwyd gostyngiad yn yr ail ffigwr. 

Nid oes eglurhad amlwg dros yr anghysonderau
hyn, ac oherwydd hynny, mae’n bwysig peidio â
darllen gormod i mewn i ffigyrau un flwyddyn yn
unig. Os yw’r tueddiadau’n parhau y flwyddyn
nesaf, yna byddant yn berthnasol. Mae hefyd yn
werth nodi efallai bod yr holiadur Aelodaeth
newydd a ddefnyddiwyd eleni wedi dylanwadu
ar ffigyrau’r flwyddyn hon. Er enghraifft, mae’n
bosibl bod cwestiynau penodol eleni ynglŷn â
chyfartaledd mynychwyr o grwpiau oedran
gwahanol, a gynhwyswyd yn lle holiadur plant,
wedi annog clerigion i gynnwys grwpiau o bobl
ifanc na chawsant eu cynnwys mewn cyfrifon
blaenorol.
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Tabl 1:  Cyfranogiad ym Mywyd y Plwyf am 2011 a 2010

2011 2010 2011-2010 +/- %

Cymunwyr Pasg 60,924 62,436 -1,512 -2

Pentecost 32,084 34,295 -2,211 -6

Nadolig 58,213 45,938 12,275 +27

Trindod III 31,620 32,991 -1,371 -4

Mynychwyr ar Gyfartaledd – dros 18 oed Dydd Sul 33,869 34,717 -848 -2

Diwrnodau gwaith yn unig 4,347 5,004 -657 -13

Mynychwyr ar Gyfartaledd –               o dan 18 oed 5,769 5,075 694 +14

Rhestr yr Etholwyr 56,549 57,165 -616 -1

Bedyddiadau 7,232 7,795 -563 -7

Conffyrmasiwn 1,337 1,510 -173 -11

Priodasau 3,350 3,495 -145 -4

Angladdau 6,702 6,998 -296 -4

Aelodaeth



Tueddiadau hirdymor: 1990 i 2011
Cedwir ystadegau Aelodaeth a Chyllid er 1990,
ac mae Ffigur 1 yn dangos y dirywiad mewn
pedwar prif faes yn ystod y cyfnod hwn (er mai
dim ond ers 2000 y cadwyd ffigyrau mynychu yn
ystod yr wythnos).  

Mae ffigyrau cymunwyr y Pasg, cyfartaledd
cynulleidfaoedd y Sul ac aelodaeth Rhôl yr
Etholwyr wedi disgyn yn agos at 50% dros yr ugain
mlynedd diwethaf, ac roedd y ffigwr ‘brig’ ar gyfer
pob blwyddyn (cymunwyr y Pasg) yn is yn 2011
na chyfartaledd cynulleidfaoedd y Sul ym 1990.

Fodd bynnag, mae cyfartaledd y nifer sy’n mynychu
yn ystod yr wythnos – ac eithrio’r gostyngiad
annisgwyl eleni – wedi parhau’n hynod o sefydlog
ers 2000, a’r gobaith yw y bydd gennym ffigyrau
mwy diddorol ar gyfer cyfranogiad ym mywyd yr
eglwys y tu allan i wasanaethau traddodiadol y Sul
yn ein hadroddiadau yn y dyfodol.

Testun Llawenydd
O eleni ymlaen, gofynnwyd i’r plwyfi amcangyfrif
cyfartaledd y nifer sy’n mynychu dulliau
gwahanol o addoli’n fisol, ac i roi enghreifftiau o’r
gweithgareddau hynny. Dyma gategori sy’n
fwriadol eang er mwyn cofnodi datblygiadau

diddorol yn y ffordd y mae plwyfi’n mynd ati i
addoli, yn enwedig gweithgareddau wedi’u
cynllunio i gyrraedd pobl yn y gymuned sy’n
anghyfarwydd â dulliau traddodiadol o addoli.
Gelwir y rhain weithiau yn Fresh Expressions, ond
gallant hefyd fod yn ddatblygiadau o
weithgareddau traddodiadol. Er ei bod yn
ddyddiau cynnar eto, rydym eisoes wedi derbyn
adroddiadau cyffrous o blwyfi ar draws y dalaith.

Heb gynnwys gwasanaethau un-tro, amcangyfrifir
bod tua 3,200 o bobl yn mynychu ‘dulliau
gwahanol o addoli’ unwaith y mis yn yr Eglwys
yng Nghymru. Dyma enghreifftiau o’r dulliau
newydd a gofnodwyd gan y plwyfi:

• Addoliad dull caffi;
• Gwasanaethau iachau;
• Gwasanaethau bendithio anifeiliaid anwes ac

anifeiliaid eraill;
• Grwpiau disgyblion;
• Songs of Praise/Cymanfa Ganu;
• Prosiectau cerddorol i blant;
• Gwasanaethau Celtaidd.

Ceir enghreifftiau hefyd ar draws y dalaith o
brosiectau rhagorol sy’n cynnwys pobl ifanc,
megis y prosiect YES (Gwasanaeth Ewcharistaidd
i Ieuenctid) yn esgobaeth Mynwy.
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Ffigur 1:  Mynychu a Rhôl yr Etholwyr 
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Dengys Ffigur 2 y newidiadau yn y nifer sy’n
cyfranogi mewn dwy agwedd ar fywyd yr Eglwys.
Un agwedd (Priodasau, Angladdau) yw’r
gwasanaethau achlysurol hynny sy’n aml yn gyfle i’r
Eglwys ymgysylltu â’r gymuned ehangach ar
adegau o lawenydd neu dristwch mawr. Mae’r
agwedd arall (Bedydd, Conffyrmasiwn), yr elfennau
hynny sy’n ymwneud â derbyn i fywyd Cristnogol,
yn arwydd o dwf newydd, yn enwedig ymhlith
pobl ifainc. Unwaith eto, dangosir y tueddiadau

rhwng 1990 a 2011 (er mai dim ond er 2004 y
casglwyd ystadegau ar gyfer angladdau).

O’r pedwar categori hwn, dim ond nifer y
priodasau sydd wedi cadw’n eithaf da (yn enwedig
er 2000), er gwaethaf y “gystadleuaeth” o leoliadau
trwyddedig eraill. Mater o bryder arbennig yw’r
gostyngiad mawr yn nifer y bedyddiadau (o 13,982
ym 1990 i 7,232 yn 2011) a’r nifer sy’n cael eu
conffyrmio (o 4,754 i 1,337) ac arwyddocâd hynny i
ddyfodol yr Eglwys yng Nghymru.  

Astudiaeth Achos – Gwasanaeth
Ewcharistaidd i Ieuenctid (YES) 
Tyfodd y Gwasanaeth Ewcharistaidd i Ieuenctid o’r
awydd i gael gwasanaethau a fyddai’n apelio at
bobl ifainc. Cynhaliwyd y gwasanaeth YES cyntaf ar
7 Mawrth 2004 ac ers hynny, datblygodd yn gyfres
reolaidd o ddigwyddiadau bob blwyddyn - tri neu
bedwar gwasanaeth YES bob blwyddyn gyda
Diwrnodau YES yn cael eu cynnal rhwng y rhain. Y
bobl ifainc sy’n gyfrifol am y gwasanaethau aml-
gyfryngol, amlsynhwyraidd hyn, a nhw sy’n cyflawni
pob agwedd bosibl ar y gwaith. Addolir trwy
gyfrwng cerddoriaeth, drama, meim, dawns a
barddoniaeth, ac mae pob digwyddiad YES yn
wahanol er mwyn cynnal eu diddordeb a’u
brwdfrydedd. Hefyd, cynhaliodd YES

ddigwyddiadau
Garawys llwyddiannus
yn esgobaeth Mynwy:
yn y Coed-duon yn
2010; ac yng
Nghasnewydd, 
Cas-gwent a Threfddyn
Catwg yn 2012. Nid ymwneud â phobl ifainc yn
unig y mae YES - un o’i brif amcanion yw dod â
phob cenhedlaeth at ei gilydd drwy addoli.

Mae cymuned YES yn parhau i esblygu wrth i’r
bobl ifainc dyfu a mynd i ffwrdd i brifysgolion a
dilyn gyrfa, ond ar bob adeg, mae tua 50 o bobl
ifainc yn ymwneud â YES ar draws yr esgobaeth,
naill ai fel rhan o’r grŵp addoli, y grŵp drama neu
fel stiwardiaid neu’n rhan o’r tîm technegol.
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Ffigur 2:  Gwasanaethau Priodas,  Angladd, Bedydd a Chonffyrmasiwn
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Rhydd Tabl 2 gymhariaeth o incwm a gwariant
plwyfi am 2011 a 2010.  Yn gyffredinol, mae
cyfanswm yr incwm a chyfanswm y gwariant wedi
gostwng o lefelau 2010, ac mae’r bwlch rhwng
gwariant ac incwm wedi tyfu ers 2010 o £722,000
i £1,107,000.  Fodd bynnag, os edrychwn yn
agosach ar y manylion sydd wrth wraidd y ffigyrau
moel, ceir rhai datblygiadau diddorol. 

Yn gyntaf, gwelwyd cynnydd sylweddol o 5.1%
yn y cyfraniadau a gynlluniwyd. Mae hyn yn
gyflawniad eithriadol gan aelodau’r eglwys, yn
enwedig mewn adeg o ddirwasgiad economaidd
ac ansicrwydd. Ceir dadansoddiad pellach o
gyfraniadau’r aelodau yn Ffigur 3 a Ffigur 4
(trosodd). Mae’r cynnydd hwn yn cyfateb i lefel y
cynnydd mewn gwariant ar gyfran y plwyf.

Yn ail, disgynnodd y swm o ad-daliadau treth ar
roddion ychydig bach yn ystod 2011. Fodd
bynnag, rhaid cadw mewn cof fod y Llywodraeth
wedi diddymu’r gostyngiad trosiannol ar
Gymorth Rhodd o 31 Mawrth 2011 ymlaen.
Cyflwynwyd y ddarpariaeth hon yn 2008 fel
cynllun dros dro i helpu elusennau sy’n hawlio

gostyngiad treth ar roddion drwy Gymorth
Rhodd i addasu i leihad yn eu hincwm yn sgil
gostyngiad yng nghyfradd safonol treth incwm o
22c i 20c yn y bunt. Mae diddymu’r cynllun wedi
cael peth effaith ar yr incwm a ad-delir ar y
dreth am 2011, ond mae wedi dal yn rhyfeddol
o dda o dan yr amgylchiadau. Mae Corff y
Cynrychiolwyr yn rhan o’r trafodaethau sydd ar
y gweill rhwng elusennau a’r Trysorlys/Cyllid a
Thollau Ei Mawrhydi ar ffyrdd o wneud
Cymorth Rhodd yn ddull mwy effeithiol o
hawlio ad-daliad treth ar roddion elusennol, a
bydd colli’r gostyngiad trosiannol yn un o nifer o
bynciau trafod yn y cyfarfodydd hynny.

Yn drydydd, disgynnodd incwm grant yn
sylweddol (19% ar ffigur 2010), a gellir gweld
effaith y gostyngiad hwn yn y lleihad yng
ngwariant y plwyfi ar adeiladau eglwysig a
gwariant neilltuol ar eiddo. Mae’n bosibl fod
gostyngiad yn nifer y grantiau o £500,000 sydd
ar gael drwy CADW wedi cael effaith
ganlyniadol ar allu, a pharodrwydd y plwyfi i
ymgymryd â phrosiectau adeiladu ar raddfa fawr. 
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Tabl 2:  Crynodeb Taleithiol o Gyllid y Plwyfi am 2011 a 2010

INCWM  (£000s)          2011 2010 GWARIANT  (£000s) 2011 2010

Rhoi rheolaidd 11,877 11,300 Cyfran Plwyf 16,914 16,474

Casgliadau rhydd 2,734 2,849 Treuliau Clerigion 1,426 1,477

Rhoddion 2,953 2,490 Cynhaliaeth Arall i’r Wenidogaeth 384 306

At y Genhadaeth 693 720 Cynnal Gwasanaethau 1,245 1,261

Ad-daliadau Treth 2,944 2,948 Treuliau Cyffredinol Plwyfi 2,229 2,220

Cymynroddion a dderbyniwyd 1,378 2,470 Cynnal Eglwysi 5,428 6,213

Grantiaiu 4,914 6,094 Cynnal Eiddo 2,019 2,557

Codi Arian 4,961 4,534 Gwariant Arbennig ar Eiddo 5,469 5,653

Ffioedd 1,790 1,776 Grantiau i Blwyfi 534 606

Buddsoddiadau 1,551 1,652 Grantiau Cartref/Byd 1,166 1,300

Adnoddau Incwm Arall 3,614 3,702 Taliadau Cyfalaf 3,074 2,587

Cost Codi Arian 628 603

CYFANSWM INCWM 39,409 40,535 CYFANSWM GWARIANT 40,516 41,257

Cyllid
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Cyfraniadau Uniongyrchol
Ar ôl gweld dirywiad yng nghyfanswm y
cyfraniadau uniongyrchol am ddwy flynedd gyda
chynnydd bychan yn y cyfraniadau uniongyrchol
wythnosol fesul mynychwyr y Sul (gweler Ffigur
3) yn 2011 cafwyd cynnydd sylweddol yn y
cyfraniadau uniongyrchol fesul mynychwyr. Mae
£8.26 am bob mynychwr ar y Sul yn gynnydd o
5.8% ar ffigwr 2010, ac mae’n dystiolaeth o
haelioni parhaus ac ymroddiad aelodau’r eglwys
yn eu hymdrech i dalu costau cynyddol er bod y
cynulleidfaoedd yn llai. Mae’n 2.6% o incwm
crynswth cyfartalog oedolion yng Nghymru 
(y ffigwr ar gyfer 2007-2010 oedd 2.5%).

Pa ffactorau eraill a allai helpu i egluro’r cynnydd
hwn ar adeg mor anodd? Un datblygiad
arwyddocaol yn y blynyddoedd diwethaf yw’r
cynnydd yn y nifer sy’n ymrwymo i’r cynllun

Cyfrannu Uniongyrchol taleithiol. Mae cynllun
Rhoi yn Syth yn cael ei ddarparu yn rhad ac am
ddim gan Gorff y Cynrychiolwyr i’r plwyfi, a gall
aelodau gyfrannu drwy ddebyd uniongyrchol
gyda’r rhodd gyfan (gan gynnwys ad-daliad treth
os yn gymwys) yn cael ei thalu’n fisol i gyfrif y
plwyf a enwebir.

Yn ogystal â lleihau’r baich gweinyddol ar
drysoryddion plwyfi ac ysgrifenyddion Cymorth
Rhodd, mae’r cynllun yn cynnig manteision
ariannol i’r plwyfi. Yn gyntaf, bydd y plwyfi’n cael
incwm misol rheolaidd (gan gynnwys ad-daliad
treth) pa un a yw’r rhoddwr wedi mynychu’r
eglwys ai peidio. Yn ail, mae’r ffigyrau’n dangos
bod pobl sy’n cyfrannu’n uniongyrchol yn rhoi
mwy na’r cyfartaledd - £9.72 y rhoddwr yr
wythnos.

Ffigur 3:  Cyfraniadau Uniongyrchol Wythnosol am bob Mynychwr ar y Sul
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Ffigur 4:  Newidiadau mewn Cyfraniadau Uniongyrchol o gymharu â’r Mynegai Prisiau
Adwerthu (yn seiliedig ar rodd o £1 yn 1990)
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Dangosir haelioni aelodau’r eglwys ymhellach yn
Ffigur 4. Gan ddechrau gyda rhodd
ddamcaniaethol o £1 yn 1990, dengys y siart
effaith cynnydd yn y Mynegai Prisiau Adwerthu
ar y rhodd bob blwyddyn, o gymharu â’r
cynnydd gwirioneddol yn yr hyn y mae
aelodau’r eglwys yn ei gyfrannu.  

Y ffigyrau terfynol ar gyfer 2011 yw £1.84

(Mynegai Prisiau Adwerthu) a £2.11 (cynnydd
gwirioneddol yn yr hyn a roddir). Dros y cyfnod
hwnnw, mae cyfanswm yr hyn a gyfrannir yn
uniongyrchol wedi cynyddu o £6,928,000 ym
1990 i £14,610,000 yn 2011.  Gostyngodd
cyfanswm y cyfraniadau uniongyrchol rhwng
2008-09 a 2009-10 ac er gwaethaf y cynnydd
yn 2010/11, mae’n dal yn is na’r hyn ydoedd ar
ei anterth yn 2008.



Sut y Cyllidir Yr Eglwys yng Nghymru?
Mae’r plwyfi’n chwarae rhan fawr – sy’n dal i
gynyddu – yn y gwaith o helpu i dalu costau
rhedeg yr Eglwys yng Nghymru. Fodd bynnag,
efallai ei bod hi’n werth rhoi eglurhad pellach
ynglŷn â lle cyfraniadau’r plwyfi yn y darlun
taleithiol ehangach. Mae Ffigur 5 (isod) yn ddarlun
diagramatig o’r modd y cyllidir yr Eglwys yng
Nghymru. Yr esgobaethau sy’n gyfrifol am dalu
costau tâl clerigion, ac maent yn derbyn cyllid o’r
plwyfi (drwy Gyfran y Plwyf) a Chorff y
Cynrychiolwyr (drwy’r Grant Bloc) i’r diben hwn.
Fodd bynnag, nid dyma’r unig faes gwariant, ac

mae’r diagram yn dangos pa gyfraniad a wnaed
gan bob un o’r tri grŵp i gyllido gwahanol rannau
o weithgareddau’r Eglwys.

Bydd aelodau’n gweld bod y plwyfi a Chorff y
Cynrychiolwyr ar hyn o bryd yn gwario mwy nag
y maent yn ei dderbyn mewn incwm. Y brif elfen
yn “Cymorth Arall i’r Weinidogaeth” Corff y
Cynrychiolwyr yw cost yr elfen gwasanaeth a
roddwyd yn y Cynllun Pensiwn i Glerigion. Mae
“Cymorth Ariannol Arall” y plwyfi’n cynnwys
cymorth arall i’r weinidogaeth (treuliau clerigion,
costau gwasanaethau) nad ydynt wedi’u cynnwys
yng nghyfran y plwyf.

9

Ffigur 5:  Sut y Cyllidir yr Eglwys yng Nghymru yn 2011
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Gwariant y Plwyfi yn 2011
Mae Ffigur 7 yn rhoi golwg
wahanol ar wariant y plwyfi yn
2011. Yn unol â’r tueddiad a
nodwyd, yn Ffigur 6, cynyddodd
y gyfran o wariant ar
weinidogaeth o 50% yn 2010 i
54% yn 2011, tra disgynnodd y
gwariant ar adeiladau o ran
cyfran o 35% i 32%. Gellir gweld
y ddau brif ffactor sy’n cyfrannu
at y tueddiad hwn yn Nhabl 2:
mae costau’r weinidogaeth yn
parhau i godi, ac mae’r
gostyngiad yn yr incwm grant
wedi effeithio’n sylweddol ar y
gwariant ar brosiectau’n
ymwneud ag adeiladau.
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Ffigur 7:  Gwariant y Plwyfi yn 2011

Adeiladau 32%

Gwaith
Allanol 4%

Y Weinidogaeth 54%

Cyfieithwyd gan Testun 10%

Sut y mae’r Plwyfi’n Gwario’u Harian?
Dengys Ffigur 6 sut y gwariodd y plwyfi eu cyllid
dros y cyfnod 1990 i 2011. Er bod cyfanswm y
gwariant wedi codi, mae’r cyfrannau a wariwyd ar
wahanol eitemau hefyd wedi newid.

Yn 1990, gwariwyd y gyfran fwyaf o wariant y

plwyf ar adeiladau. Fodd bynnag, ers hynny, mae’r
gwariant ar gostau’r weinidogaeth wedi codi ar
gyfradd gyflymach na’r gwariant ar adeiladau, ac
erbyn 1995 roedd y plwyfi’n gwario mwy ar y
weinidogaeth nag ar adeiladau. Cyfanswm
gwariant y plwyfi yn 1990 oedd £14,909,000 o
gymharu â £14,516,000 yn 2011.

Ffigur 6:  Cyfanswm Gwariant y Plwyfi er 1990
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