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Croeso i adroddiad Aelodaeth a Chyllid yr Eglwys yng Nghymru am 2014.
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eglwys.

Yn yr adroddiad y flwyddyn ddiwethaf fe wnaethom esbonio pwysigrwydd rhoi darlun mor gywir â 

phosibl i’r Corff Llywodraethol a’r Eglwys yn ehangach yn flynyddol am y niferoedd sy’n cymryd rhan ym 

mywyd yr Eglwys a chyllid y plwyfi wrth i esgobaethau weithio gyda chymunedau lleol i ddynodi, dwyn 

at ei gilydd a chanfod adnoddau ar gyfer Ardaloedd Gweinidogaeth.  Roedd hyn yn golygu rhai ffigyrau 

anodd o 2013, oedd yn creu darlun o ddirywiad cyffredinol o ran presenoldeb ac incwm y plwyfi.  Mae’r 

data o 2014 yn rhoi darlun mwy cadarnhaol, er na ddylid rhoi gormod o bwys ar berfformiad rhesymol 

mewn un flwyddyn.  Petai’r gwelliant yma yn parhau yn y blynyddoedd sydd i ddod, gan ein galluogi i roi 

adroddiad am duedd gadarnhaol, gall 2014 gael ei dynodi fel trobwynt.  Ond, rydym gryn bellter o fedru 

cynnig dadl gref yn y cyswllt hwn.

Am eleni, byddai’n well canolbwyntio ar yr hyn y gall y ffigyrau yma fod yn ei ddweud wrthym am gyflwr 

presennol yr Eglwys: bod arwyddion o fwy o gyfranogiad, bod yr aelodau yn parhau yn ymroddedig i 

gefnogi gwaith eu plwyfi ac wrth wneud hynny eu bod yn barod i roi yn aberthol.  Er bod presenoldeb 

a dulliau eraill o fesur cyfranogiad ar lefel isel yn hanesyddol, mae’n cynnig sylfaen dda i dyfu ohono, yn 

arbennig os byddwn yn ystyried y lefel gref o ymrwymiad ariannol.  

Gan ddychwelyd at y cyd-destun mwy cyffredinol y mae’r Eglwys yn gweithio ynddo, a’r broses sydd ar 

y gweill ym mhob esgobaeth i ddatblygu Ardaloedd Gweinidogaeth i gael eu gwasanaethu gan dimau 

Ardaloedd Gweinidogaeth, mae’n bosibl, mewn rhai achosion, y gall y dulliau a ddefnyddir i gyflawni’r 

gwaith hwn – cyfarfodydd lleol i ystyried sut y gall yr eglwys wasanaethu ei chymuned yn well – ynddynt 

eu hunain brofi yn gatalydd i dwf a mwy o ymwneud â’r eglwys.  Y mae, wrth gwrs, yn llawer rhy gynnar 

i ddysgu unrhyw wersi ystyrlon o’r data hwn ar effeithiolrwydd Ardaloedd Gweinidogaeth lle maent yn 

bodoli eisoes.
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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 (er nad felly yn 2013), gyda’r presenoldeb cyfartalog ar y Sul yn arweiniad 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.
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Mae Tabl 1 yn nodi cymhariaeth rhwng y ffigyrau presenoldeb allweddol ar gyfer 2014 a 2013.  

Er bod y ffigyrau ar gyfer cymunwyr ar wyliau allweddol (a’r Drindod III) yn parhau i amrywio, mae’r gyfradd 
o ddirywiad wedi arafu yn sylweddol, ac, yn achos y Pasg, mae rhai niferoedd wedi cynyddu o lefelau 2013.  
Ond, efallai y gellid cael asesiad mwy realistig o bresenoldeb cyson mewn gwasanaethau yn y meysydd 
Presenoldeb ar Gyfartaledd, sydd hefyd yn dangos cymysgedd o ddirywiad sydd wedi arafu yn sylweddol neu 
wedi ei atal (mewn presenoldeb ar y Sul gan rai dros 18 oed (o -4% y flwyddyn ddiwethaf) a phresenoldeb 
rhai dan 18 oed (o -9%) a chynnydd mewn presenoldeb ar ddyddiau’r wythnos ar gyfartaledd.  Gellir gweld 
rhagor o ddadansoddiadau o gyfranogiad ym mywyd yr Eglwys gan rai dan 18 oed ar dudalen 4.  

Ond, nid yw’r arwyddion calonogol yn y ffigyrau presenoldeb wedi cael eu hailadrodd yn y niferoedd ar 
y Rhestr Etholwyr, nac yn y rhai sydd wedi eu bedyddio neu wedi cael bedydd esgob yn ystod y flwyddyn 
ddiwethaf.  Mae aelodaeth y Rhestr Etholwyr (sydd wedi dirywio yn flynyddol ers 2003) yn cael ei adolygu 
yn achlysurol.  Mae niferoedd y bedyddiadau, bedyddiadau esgob, priodasau ac angladdau yn amrywio o 
flwyddyn i flwyddyn mewn modd tebyg i’r ffigyrau cymunwyr yn gynharach yn y tabl, gyda thuedd gyffredinol 
at ostyngiad.

Yn yr adroddiad y flwyddyn ddiwethaf nodwyd bod 105,000 o bobl hefyd wedi eu cofnodi fel rhai a ddaeth 
i addoliad mewn plwyfi yn ystod 2013 (fel gwasanaethau teuluol, gwasanaethau carolau a gwasanaethau 
Cofio).  Roedd y ffigwr ar gyfer 2014 yn 152,000.  Gan mai hon yw’r ail flwyddyn i’r cwestiwn gael ei ofyn i 
blwyfi nid yw’n glir a yw hyn yn dangos cynnydd gwirioneddol (a sylweddol) mewn presenoldeb o’r fath, neu 
ddim ond yn arwydd bod plwyfi yn dod i arfer â’r cwestiwn ac yn cynnwys nifer gynyddol o “ddulliau addoli 
eraill” ar eu ffurflenni.  Y naill ffordd neu’r llall, yn sicr mae’n cynnig tystiolaeth o lefel y cyfranogiad ehangach 
ym mywyd yr eglwys tu allan i’n dulliau arferol o fesur presenoldeb.
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Cymunwyr Pasg 52,021 51,352 669 1

 Pentecost 30,415 30,722 -307 -1

 Nadolig 51,310 52,662 -1,352 -3

 Y Drindod III 29,110 29,727 -617 -2

Presenoldeb ar Gyfartaledd - dros 18 Dydd Sul 30,468 30,972 -504 -2

 Dyddiau’r wythnos yn unig 4,016 3,828 188 5

Presenoldeb ar Gyfartaledd - dan 18 oed 6,057 6,084 -27 -0

Cofrestr Etholwyr 47,398 53,262 -5,864 -11

Bedyddiadau 6,791 7,275 -484 -7

Bedydd esgob 1,034 1,212 -178 -15

Priodasau 3,026 3,023 3 0

Angladdau 6,403 6,445 -42 -1 

Aelodaeth
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a Theuluoedd

Ers 2011 mae’r ffurflen Aelodaeth wedi 
casglu gwybodaeth am lefel y cyfranogiad 
wythnosol mewn addoliad gan blant, pobl ifanc 
a theuluoedd.  Mae Ffigwr 2 yn nodi’r ffigyrau 
ar gyfer 2013 a 2014 ym mhob categori, ac 
yn awgrymu bod lefelau’r cyfranogiad wedi 
parhau’r un fath yn fras ar draws yr holl 
gategorïau.  Yn wir nid yw’r ffigwr cyffredinol ar 
gyfer presenoldeb gan rai dan 18 yn 2011 ond 
2% yn uwch nag yn 2014, ac ni welwyd unrhyw 
newid yn y nifer o deuluoedd a gofnodwyd 
fel rhai sy’n mynychu addoliad rhwng y ddwy 
flwyddyn.  Dyma faes y mae’r Eglwys yn 
buddsoddi’n drwm ynddo ar hyn o bryd, yn 
arbennig wrth benodi offeiriaid penodol i 
weithio gyda phobl ifanc a theuluoedd.
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Rydym hefyd wedi gofyn i blwyfi gofnodi 
presenoldeb mewn “addoliad nad yw’n 
draddodiadol” yn ystod y flwyddyn.  
Rhoddwyd manylion amrywiaeth eang o 
wasanaethau neu gynulliadau o’r fath trwy’r 
ffurflen flynyddol, ac mae rhai syniadau 
creadigol iawn wedi cael eu trosglwyddo 
ymlaen i’r Grw^ p Efengylu Taleithiol i’w 
hystyried a’u cyfleu.  Mae’n anodd asesu gwir 
lefelau’r cyfranogiad yn y digwyddiadau hyn, ac 
rydym yn tybio bod plwyfi yn dod i’r arfer o 
gofnodi’r wybodaeth hon, ond roedd y nifer 
a gofnodwyd ar gyfer 2014 yn 36,000 (mewn 
cymhariaeth â 12,000 yn 2013).
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Mae Tabl 3 yn nodi cymhariaeth o gyfanswm 
incwm a gwariant plwyfi ar gyfer 2014 a 2013.  

Y newyddion da yw bod cyfanswm incwm y 
plwyfi wedi cynyddu o bron i £1,000,000 dros 
y cyfnod ac, am y drydedd flwyddyn yn olynol, 
mae’n uwch na chyfanswm gwariant y plwyfi.  
Ond mae arwyddion sy’n achosi pryder o ran y 
swm sy’n cael ei godi trwy Roi Wedi ei Gynllunio 
– hynny yw, incwm rheolaidd – Rhoddion a 
Chodi Arian.  Mae’r incwm o grantiau hefyd wedi 
gostwng, am y chweched flwyddyn yn olynol.  
Fel y mae’r dadansoddiad pellach ar dudalen 6 
yn dangos, mae rhoi cyson yn dod dan bwysau 
cynyddol wrth i bresenoldeb cyffredinol barhau i 
ostwng ac i lai o aelodau orfod bodloni gofynion 
ariannol y plwyfi.

Mae gwaith newydd yn cael ei wneud i gefnogi 
annog Cymynroddion – maes lle gwelwyd twf yn 
2014 – a bwriedir cynnwys cwestiwn newydd yn 
Ffurflen Ariannol y flwyddyn nesaf i gasglu data 
am y nifer, yn ogystal â gwerth, y cymynroddion 
a dderbyniwyd.  Gostyngodd yr incwm o ffioedd 
yn 2014, ond disgwylir i’r duedd hon newid yn 
2015 gyda chyflwyno strwythur ffioedd plwyfi 
newydd a lefelau uwch o ffioedd a fwriadwyd 
i helpu plwyfi i gyflawni eu hymrwymiadau 
tymor hir mewn meysydd fel cynnal a chadw 
mynwentydd.

Gostyngodd gwariant rhwng 2013 a 2014, er 
gwaethaf yr ymrwymiad ariannol cynyddol i 
Gyfran y Plwyf ac (yn arbennig) gwariant ar 
adeiladau.  Mae’n ymddangos bod plwyfi yn torri 
yn ôl o ran eitemau eraill y gallant gael mwy o 
ddewis yn ymwneud â nhw (treuliau a grantiau).  
Mae cyfanswm gwariant y plwyfi yn awr wedi 
gostwng am bedair blynedd yn olynol.
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(£000oedd)

2014 
£

2013
£  8B;G9;�5	HI,,,����J 2014 

£
2013

£

Rhoi Wedi ei 
Gynllunio

11,728 11,872 Cyfran y Plwyfi 17,464 17,246

Casgliadau Rhydd 2,824 2,786 Treuliau Clerigwyr 1,221 1,330

Rhoddion 2,835 2,952
Cefnogaeth Arall i 
Weinidogaeth

368 277

At Genhadaeth 512 549 Cynnal Gwasanaethau 1,358 1,360

Ad-daliadau Treth 2,950 2,718 Treuliau Cyffredinol Plwyfi 1,882 2,016

Rhoddion Mewn 
Ewyllysiau 
Dderbyniwyd

2,163 1,820 Cynnal a Chadw Eglwysi 5,812 5,687

Grantiau 3,083 3,102 Cynnal a Chadw Eiddo 2,466 2,360

Codi Arian 4,795 4,956
Gwariant Eithriadol ar 
Eiddo

3,895 3,844

Ffioedd 1,859 1,954 Grantiau Plwyfi 518 599

Buddsoddiadau 1,789 1,563 Grantiau Cartref/Byd 1,039 1,144

Adnoddau Eraill sy’n 
Dod i Mewn

5,731 5,030 Taliadau Cyfalaf 2,076 2,142

Costau Codi Arian 538 988

#)>;��B&		
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Cyllid
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Fel y nodwyd ar y dudalen flaenorol, daeth 

rhoi uniongyrchol dan bwysau arbennig yn 

2014: arhosodd rhoi uniongyrchol yn sefydlog i 

raddau helaeth dros y cyfnod ond gostyngodd 

presenoldeb cyfartalog yn gyffredinol.  Unwaith 

eto, mae hyn wedi golygu bod cyfran fwy o 

gostau plwyfi wedi cael eu talu gan grw^ p llai o 

aelodau.  

Yn 2014 cynyddodd rhoi uniongyrchol wythnosol 

bob Sul i bawb a fu’n bresennol o 1% i £9.15.  

Mae hyn yn 2.7% o gyfartaledd Incwm Wythnosol 

Gros Oedolion yng Nghymru.  

 
Ni ddylai’r ffaith bod aelodau yn parhau i 

ymateb i’r her ariannol hon esgusodi’r Eglwys 

yng Nghymru rhag parhau i gymryd rhan mewn 

trafodaeth ddifrifol am y defnydd gorau o 

adnoddau i gefnogi ei chenhadaeth ehangach.  

Mae’n holl bwysig i ni fel Eglwys wneud defnydd 

doeth o bob cyfrwng i gynyddu’r arian y gallwn ei 

godi i’r eithaf (gweler yr adran ar roi effeithiol o 

ran treth, tudalen 8).
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Mae Ffigwr 5 yn cymharu’r gyfradd o gynnydd ar rodd o £1 a roddwyd yn 1990 trwy ddefnyddio’r 

Mynegai Prisiau Adwerthu a’r gwir gyfradd mewn rhoi uniongyrchol gan aelodau’r Eglwys yng Nghymru.  

Gellir gweld y duedd a ddynodwyd ar y tudalennau blaenorol yn glir yma hefyd: wrth i nifer yr addolwyr 

cyson barhau i ostwng, mae’r gyfradd y gall rhoi uniongyrchol gynyddu yn gyfyngedig.  Hyd yn oed 

ar adeg o chwyddiant isel, bu culhau sylweddol ar y bwlch rhwng y ddwy linell yn y graff hwn wrth 

i’r Mynegai Prisiau Adwerthu glosio at y cynnydd gwirioneddol mewn rhoi, er gwaethaf ymrwymiad 

amlwg aelodau unigol i gynyddu’r swm y maent yn ei roi (gweler Ffigwr 4).
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Treth a Ad-dalwyd
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Wrth i sefyllfa ariannol yr Eglwys fynd yn anos, ac i 

aelodau unigol deimlo pwysau cynyddol i ddiwallu 

cost rhedeg yr Eglwys, mae’n bwysig i ni fanteisio 

ar gynlluniau a all fod ar gael i wneud y mwyaf o’n 

cyllid.  Bu rhoi effeithiol o ran treth - a defnyddio’r 

cynllun Rhodd Cymorth yn benodol - yn uchel ar 

agenda’r rhan fwyaf o blwyfi ers blynyddoedd, ac 

mae’n galonogol nodi bod incwm o adhawlio treth 

nid yn unig wedi cynyddu yn 2014, ond ei fod ar ei 

lefel ail uchaf erioed (torrodd ad-hawliadau treth y 

lefel £3 miliwn yn 2009).  

Mae cyflwyno Cynllun Rhoddion Bach Rhodd 

Cymorth wedi cynnig cyfle arall i blwyfi gael incwm 

ychwanegol ar fathau eraill o roddion, ac mae 

croeso iddo.  Rydym yn bwriadu cynnwys cwestiwn 

yn ffurflen y flwyddyn nesaf yn benodol i gasglu 

data ar ddefnydd plwyfi o’r ddarpariaeth newydd 

hon.

Yn adroddiad y flwyddyn ddiwethaf fe wnaethom 

dynnu sylw aelodau at argaeledd y cyfleuster 

Rhodd Uniongyrchol, sy’n cael ei redeg gan y 

Corff Cynrychioliadol, ac rydym yn parhau i 

annog aelodau i ddefnyddio’r gwasanaeth rhad ac 

am ddim hwn i blwyfi.  Dan y cynllun hwn, mae 

rhoddwyr unigol yn gallu rhoi rhoddion misol yn 

gyson trwy Ddebyd Uniongyrchol.  Bydd pob 

rhodd, ac unrhyw dreth i’w hawlio yn ôl trwy Rodd 

Cymorth, yn cael ei dalu yn electronig i gyfrif plwyf 

enwebedig yn fisol.  Rhoddir cyfriflenni cyson i 

blwyfi, ac mae’r swm a roddir ac i bwy y dylid ei 

dalu yn parhau yn nwylo’r rhoddwr. 

Mae Ffigwr 6 yn dangos twf y cynllun dros y ddwy 

flynedd ddiwethaf.   Yn ystod y cyfnod hwnnw mae 

nifer y rhoddwyr wedi cynyddu o 2,705 i 3,443, ac 

mae’r swm o dreth a adhawliwyd ar roddion bob 

mis wedi cynyddu o £27,694 (ffigwr blynyddol 

2013 £367,195) i £35,082 (ffigwr blynyddol 2014 

£407,203).

Sylwer: nid oes raid i chi fod yn talu treth i roi 

rhoddion trwy Rhodd Uniongyrchol.  

Am wybodaeth am y cynllun cysylltwch â:  

glendaedwards@churchinwales.org.uk
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Incwm Buddsoddiadau

£17m

Incwm Buddsoddiadau

£2m

Corff 
#�
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Rhoi 

£23m

Costau  

Cefnogi  

Eraill

£4m

Cefnogaeth 

Ariannol 

Arall  

£9m

Cefnogaeth 

Ariannol 
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£4m

Cefnogaeth i’r 

Weinidogaeth 

£19m

Grant  

Bloc i 

Esgobaethau

£7m

Cyfran y  

Plwyfi

£17m
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Eglwys

£12m

Cefnogaeth  

i’r  
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£17m
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ei Hariannu?
Mae plwyfi yn chwarae rhan fawr – a chynyddol 

– wrth helpu i dalu costau rhedeg yr Eglwys yng 

Nghymru.  Ond, efallai ei bod yn werth ystyried 

sut y mae cyfraniad y plwyfi yn ffitio yn y darlun 

taleithiol ehangach.  

Mae Ffigwr 7 yn ddarlun diagramatig o’r ffordd y 

mae’r Eglwys yng Nghymru yn cael ei hariannu.  

Mae esgobaethau yn gyfrifol am dalu cost cyflog 

y clerigwyr, ac maent yn derbyn arian o’r plwyfi 

(trwy Gyfran y Plwyfi) a Chorff y Cynrychiolwyr 

(trwy’r Grant Bloc) i’r diben hwn.  Ond, nid hwn 

yw’r unig wariant, ac mae’r diagram yn darlunio’r 

cyfraniad a wneir gan y tri grw^ p at ariannu 

gwahanol rannau o weithgareddau’r Eglwys.

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 ar gyfer y 

weinidogaeth (e.e. treuliau offeiriaid, costau 

gwasanaethau) nad ydynt yn cael eu cynnwys yng 

nghyfran y plwyfi.
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Mae Ffigwr 9 yn rhoi manylion 

gwariant plwyfi yn 2014.  Er 

gwaethaf y duedd dymor hir 

gyffredinol, mae’r gyfran o wariant 

ar adeiladu wedi cynyddu o 30% yn 

2013 i 32%, tra bod y gwariant ar 

weinidogaeth wedi gostwng ychydig 

o 55% i 54%.  Arhosodd y gyfran 

a neilltuwyd i allestyn yr un fath, er 

bod gostyngiad mewn gwir wariant 

yn y maes hwn ac ar eitemau 

cyffredinol.
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Mae cyfanswm gwariant y plwyfi yn awr wedi gostwng am bedair blynedd yn olynol, er bod y gwariant 
ar Gyfran y Plwyf ac adeiladau wedi cynyddu yn 2014.  Mae’r duedd dymor hir (a ddangosir yn Ffigwr 
8) wedi gweld symudiad clir tuag at wariant ar weinidogaeth ar draul y gyfran o’r gwariant sy’n cael ei 
wario ar adeiladau.
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Gweinidogaeth  
54%

Adeiladau  
32%

Allestyn  
4%

Cyffredinol  
10%


