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ESGOBAETH LLANELWY

Incwm a Gwariant CYLLIDEB 2016 Cyllideb 2015

Incwm £ £ £ £

Parish Share at 0% Increase 3,209,913 3,209,913

Less 3% Discount -96,297 -81,854

3,113,615 3,128,059

RB Block Grant 1,063,122 1,063,122

RB Transformation Fund For 20/20 Vision 166,667 166,667

Dividends 99,000 96,000

Bank Interest 1,500 3,000

Legacies 0 0

Clerical Education Donations 10,000 10,000

Parsonage Board Administration Contribution 37,870 37,310

Wrexham Educational Foundation Contribution 41,035 40,430

St Michaels College Contribution 3,109 9,190

RB Contribution to Diocesan Training Officer 34,340 0

Miscellaneous Income 12,000 12,000

238,854 207,930

Total Income 4,582,258 4,565,778

Gwariant £ £ £ £

Stipends, Pensions etc 1.8% increase 3,135,682 3,060,146

Housing Maintenance (Parsonage Board 86 @ £4900) 421,400 432,000

Sub Total Clergy Costs 3,557,082 3,492,146

Nurturing 215,406 203,650

Developing 137,574 111,166

Engaging 46,000 42,480

DBF Transformation Fund 166,667 166,667

RB Transformation Fund 166,667 166,667

Communication 33,500 30,700

Diocesan Board of Finance 76,565 69,965

Diocesan Advisory Committee (Faculties) 3,000 4,000

Cathedral 62,423 61,500

Church Inspection 38,500 35,000

Rural Assistance 4,000 5,000

Churches Emergency Aid Fund 16,666 8,333

Grants, Donations 6,000 13,500

Bishop's Discretionary 8,500 7,175

Diocesan Board of Finance Member's Expenses 2,500 2,000

Governing Body Meeting Expenses 12,000 10,000

Widows Orphans and Dependants 7,000 7,000

Stockbroker Fees 10,000 7,000

Registrar's Costs 24,624 24,145

Provision for Contingencies 10,000 10,000

Depreciation 17,680 5,900

Salary Costs 278,660 240,000

Sub Total 1,343,931 1,231,848

Total Expenditure 4,901,013 4,723,994

Budget Surplus/(Deficit) For The Year -318,755 -158,216
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ADRODDIAD I GYNHADLEDD ESGOBAETHOL 2015 
 

 

CYLLIDEB 2016 
 
1. Mae gofyn i’r Bwrdd Cyllid lunio a chytuno ar gyllideb, a’i hargymell i 

Gyngor yr Esgob/ y Pwyllgor Sefydlog, ac ar ôl hynny rhaid i’r 
Gynhadledd Esgobaethol ei Derbyn. 
 

2.  Mae'r gyllideb arfaethedig ar gyfer 2016 yn parhau i gydnabod 
pwysigrwydd ein gwaith wrth hyrwyddo cenhadaeth a gweinidogaeth, 
wrth i ni ymdrechu’n gyson i ddod o hyd i ffyrdd newydd a pherthnasol 
o ennyn diddordeb pobl yr esgobaeth yn Newyddion Da Iesu Grist. 
 

3. Mae'r Bwrdd Cyllid yn croesawu ac yn llwyr gefnogi datblygu Golwg 
2020 - Datgloi ein Potensial. Y weledigaeth hon yw creu Eglwys lle 
mae cydweithredu ac anogaeth i bawb ar draws ffiniau plwyf er mwyn 
ymgysylltu â'r cymunedau y tu allan i'n cynulleidfaoedd. 
 

4. Mae'r Gyllideb ar gyfer 2016 wedi ei chynllunio i barhau i ganolbwyntio 
adnoddau ariannol yr esgobaeth ar gyflawni’r weledigaeth hon. Rydym 
yn cydnabod y cyfrifoldeb mawr sydd arnom ni i gynyddu’r ffordd rydym 
yn defnyddio ein hadnoddau ariannol i adeiladu dyfodol ein heglwys yn 
hytrach na dim ond cynnal y presennol.  
 

5. Mae'r Gyllideb ar gyfer 2016 yn dangos diffyg a gyllidebwyd o 
£318,755. Mae Bwrdd Cyllid yr Esgobaeth wedi ystyried y cynnig hwn 
yn ofalus ac yn ei argymell i'r Pwyllgor Sefydlog am y rhesymau a 
ganlyn: 

 Mae'r Bwrdd wedi cytuno'n flaenorol i roi 'arian cyfatebol' at 
gyfraniad Corff y Cynrychiolwyr at y Gronfa Trawsnewid o'i 
gronfeydd wrth gefn a heb wneud galwadau pellach ar ein plwyfi. 
Cyfraniad y Bwrdd at y Gronfa Trawsnewid yn 2016 yw £166,667. 

 Mae'r Bwrdd yn cydnabod bod yr hinsawdd economaidd bresennol 
yn her i bawb ohonom, ac mae'n ymwybodol iawn o'r pwysau 
ariannol sydd ar ein plwyfi. Y mae wedi penderfynu peidio â 
chynyddu cyfanswm lefel Cyfran y Plwyf sydd ei angen, er gwaethaf 
cynnydd yng nghyflogau clerigion a thai clerigwyr. 

 Mae nifer sylweddol o interregnum clerigion yn y 3 blynedd 
diwethaf, a'r her o lenwi rhai o'r swyddi gwag hyn, wedi golygu bod 
yr arian dros ben ar weithgarwch wedi bod yn fwy na'r disgwyl. Gan 
hynny, mae'r Bwrdd yn fodlon cynnig diffyg ar weithrediadau yn 
2016. 

   
6. Mae'r gyllideb arfaethedig yn dangos bod gofyn cael cyfanswm o 

£3,209,913 o gyfran y plwyf ar gyfer 2016. Mae hyn yn gyfradd â 
chyllideb 2015 ac felly ni fydd unrhyw gynnydd yng nghyfanswm 
lefel Cyfran y Plwyf y bydd gofyn ei gael gan ein plwyfi yn 2016. 



 
7. Yn 2016, bydd y Bwrdd yn parhau â Chynllun Disgownt Cyfran y Plwyf 

a bydd yn cynyddu’r disgownt ar y Gyfran i 4% ar gyfer plwyfi sydd 
naill ai'n talu’n brydlon ac yn llawn drwy Archebion Sefydlog 
chwarterol neu sy’n talu’n llawn erbyn diwedd mis Mehefin 2016. 
Bydd disgownt o 2% yn cael ei gynnig i bob plwyf sy'n talu eu 
Cyfran yn llawn erbyn diwedd yr wythnos gyntaf ym mis Ionawr 
2017, hyd yn oed os nad ydyn nhw’n gallu ymrwymo i ad-daliadau 
rheolaidd. Mae'r Cynllun Disgownt yn parhau i gael croesawiad 
brwdfrydig, ac roedd 97.1% o'r holl Gyfran y Plwyf sy'n ofynnol ar gyfer 
2014 wedi cael ei dalu'n llawn erbyn 31.01.15.  

 
8. Mae Esgobaeth Llanelwy yn cael grant bloc blynyddol gan Gorff 

Cynrychiolwyr yr Eglwys yng Nghymru. Yn 2016 bydd hyn yn gyfystyr â 
£1,063,122 sef yr un lefel â 2015 
 

9. Mae'r gyllideb hon wedi ei llunio ar sail cynnydd o 1.8% mewn 
cyflogau ac argostau clerigion yn 2016 a chynnydd o 2.0% yn y 
cyfraniadau gan yr esgobaethau at Gynllun y Bwrdd Persondai yn 
2016. Mae'r cynnydd hwn wedi cael ei gadarnhau’n ffurfiol gan Gorff y 
Cynrychiolwyr yn gynharach eleni. 

 
10. Rydym wedi cyflawni ein ffigwr targed o 75 o glerigion llawn amser 

cyflogedig (ac eithrio curadiaid dan hyfforddiant) fel y nodwyd gan 
Fainc yr Esgobion, ac mae'r Esgob bob amser yn ceisio llenwi unrhyw 
swydd wag glerigol cyn gynted â phosibl. Yn ychwanegol at ein 
clerigwyr cyflogedig llawn amser, rydym wedi cyllidebu ar gyfer 6 
curadiaeth gyflogedig a Swyddog Hyfforddi Esgobaethol llawn amser 
yn 2016, gan gynnal ein buddsoddiad yn nyfodol ein hesgobaeth. 
  

11. Yn y plwyfi, bydd ffigur unigol Cyfran y Plwyf ar gyfer 2016 unwaith 
eto’n cael ei gyfrifo gan ddefnyddio'r ddau faen prawf gwrthrychol, sef 
faint o weinidogaeth a ddarperir a ffigur presenoldeb cyfartalog ar gyfer 
pob plwyf dros gyfnod o 3 blynedd.  
 

12. Fe fyddwn ni’n cynnal cynllun peilot ar gyfer Cyllid Ardaloedd 
Cenhadaeth yn 2016 gyda 7 o'n Hardaloedd Cenhadaeth newydd. 
Bydd hyn yn ein galluogi i roi prawf ar egwyddorion a phrosesau 
allweddol cyn cyflwyno Cyllid Ardaloedd Cenhadaeth ar draws yr 
esgobaeth erbyn 2018. 
 

13. Bydd pob un o'n plwyfi yn cael gwybod ym mis Tachwedd 2015 beth 
fydd manylion eu Cyfran y Plwyf unigol ar gyfer 2016. 
 

14. Cytunodd y Bwrdd Cyllid ar y Gyllideb sydd ynghlwm ar gyfer 2016 ar 8 
Medi 2015 yn ei gyfarfod yng Ngresffordd. Cafodd ei chyflwyno i 
Bwyllgor Sefydlog y Gynhadledd Esgobaethol ar 22 Medi 2015 ac fe’i 
cymeradwywyd yn unfrydol. Yn awr, mae’n cael ei chyflwyno i gael ei 
derbyn gan y Gynhadledd Esgobaethol lawn ar 10 Hydref 2015 yn 
Llangollen. 
 

 
Mr J C Myers 
Cadeirydd Bwrdd Cyllid yr Esgobaeth 


