
 Incwm – Cyllideb 2016 

 

Gwariant – Cyllideb 2016 

 

Beth yw Cyfran y Plwyf? 

Mae cyllideb yr esgobaeth yn 

fwy na £4 miliwn y flwyddyn. 

Mae £3 miliwn o'r costau 

rhedeg hynny’n dod o Gyfran 

y Plwyf. Mae'r gweddill yn 

dod o gymhorthdal gan yr 

Eglwys yng Nghymru ac o'n 

buddsoddiadau fel 

esgobaeth. 

Mae cymhorthdal o tua £1 

miliwn yn cael ei ddarparu 

gan Gorff Cynrychiolwyr yr 

Eglwys yng Nghymru. Mae 

hyn yn helpu i leihau cyfran 

pob plwyf. 

Mae buddsoddiadau’r 

esgobaeth hefyd yn helpu 

i ostwng cyfran y plwyf. 

 

Am bob £1 mae’r esgobaeth 

yn ei gwario: 

 Mae 70c yn talu am y 

clerigion 

 Mae 11c yn talu am 

gartrefi i glerigion 

 Mae 8c yn talu am 

swyddogion/staff 

cymorth yr esgobaeth 

 11c ar ein cenhadaeth 

fel esgobaeth drwy’r 

grwpiau llywio 

 

Cyfran y plwyf yw’r gyfran o gyllideb yr esgobaeth (y swm y mae'n ei gostio i redeg yr esgobaeth) a 

ddarperir gan bob plwyf i gyllido a chefnogi gwaith eu heglwys a'r esgobaeth. Mae'n cael ei gyfrifo yn 

flynyddol ac yn ystyried: 

 Y clerigwyr a ddyrennir i blwyf (llawn amser, rhan amser, rhannu gyda phlwyf arall, ac ati) 

 Nifer yr addolwyr rheolaidd yn yr eglwys 

 

Gwaith ag ysgolion, plant ac 

ieuenctid 

 

Cenhadaeth a gweinidogaeth 

 

Staff a digwyddiadau’r esgobaeth 

 

Cartrefi i glerigion  

 

Enw’r plwyf:  

Cyfanswm y gost: 

Cymhorthdal: 

Cyfran eich plwyf: 

Atgyweirio ac aildrefnu eglwysi 

 

Cyfran eich 

plwyf — wedi ei 

chadw mor isel 

â phosibl ar 

gyfer 2016 

Ar gyfer 2016, mae'r 

gyllideb wedi cael ei chadw 

ar lefel 2015, sy’n golygu y 

bydd yr esgobaeth yn 

gweithredu â diffyg yn y 

gyllideb. Mae hyn wedi 

cael ei wneud i gadw 

cyfran y plwyf mor isel â 

phosibl i nifer o eglwysi. Yn 

anffodus, nid yw'n golygu 

na fydd cynnydd yng 

nghyfran y plwyf i’n holl 

blwyfi. Gan fod cyfran y 

plwyf yn cael ei gyfrifo’n 

flynyddol a bod 

amgylchiadau yn newid o 

flwyddyn i flwyddyn, efallai 

y bydd rhai plwyfi yn gweld 

cynnydd neu ostyngiad yng 

nghyfran eu plwyf. 

Incwm/Gwariant yr esgobaeth 


