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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 mae'n rhaid iddi 
gael ei derbyn yn y Gynhadledd Esgobaethol. 
 

2. Mae'r gyllideb arfaethedig ar gyfer 2017 yn parhau i gydnabod 
pwysigrwydd ein gwaith yn hyrwyddo cenhadaeth a gweinidogaeth, wrth i 
ni ymdrechu'n barhaus i ddod o hyd i ffyrdd newydd a pherthnasol o ennyn 
diddordeb pobl yr esgobaeth yn y newyddion da am Iesu Grist.  

 
3. Mae’r Bwrdd Cyllid yn croesawu ac yn llwyr gefnogi datblygiad Golwg 

2020 - Datgloi ein Potensial. Y weledigaeth hon yw creu eglwys sy’n tyfu 
lle mae cydweithrediad ac anogaeth i'w gilydd rhwng eglwysi er mwyn 
ymgysylltu â’r cymunedau sydd ar hyn o bryd y tu allan i'n 
cynulleidfaoedd. 

 
4. Mae'r Gyllideb ar gyfer 2017 wedi ei chynllunio i barhau i ganolbwyntio 

adnoddau ariannol yr esgobaeth ar gyflawni'r weledigaeth hon. Rydym yn 
cydnabod y cyfrifoldeb mawr sydd arnom i gynyddu’r ffordd rydym yn 
defnyddio ein hadnoddau ariannol i feithrin dyfodol ein heglwys yn hytrach 
na dim ond cynnal y presennol.  

 
5. Mae'r Gyllideb ar gyfer 2017 yn dangos diffyg wedi ei gyllidebu o 

£296,360. Mae Bwrdd Cyllid yr Esgobaeth wedi rhoi ystyriaeth ofalus i'r 
cynnig hwn ac yn ei argymell i'r Pwyllgor Sefydlog am y rhesymau a 
ganlyn: 

 Mae'r Bwrdd wedi cytuno'n flaenorol i roi 'arian cyfatebol' tuag at 
gyfraniad Corff y Cynrychiolwyr i'r Gronfa Trawsnewid o'i gronfeydd 
wrth gefn a heb wneud galwadau pellach ar ein plwyfi. Trydydd 
cyfraniad y Bwrdd, sef y cyfraniad olaf, at y Gronfa Trawsnewid yn 
2017 yw £166,667. 

 Mae'r Bwrdd yn credu bod angen i ni barhau i fuddsoddi ar gyfer twf 
wrth i ni geisio dod o hyd i ffyrdd newydd o wneud yr Efengyl yn 
berthnasol yng Nghymru yn yr 21ain ganrif. 

 Mae'r Bwrdd yn cydnabod bod yr hinsawdd economaidd bresennol yn 
her i ni i gyd ac mae'n ymwybodol iawn o'r pwysau ariannol ar ein 
heglwysi. Gan hynny, mae wedi penderfynu cynyddu cyfanswm lefel 
Cyfran y Plwyf ac Ardaloedd Cenhadaeth a ofynnir 1% yn unig er 
mwyn ymdrin â'r cynnydd bychan mewn cyflogau a thai clerigion ac 
mewn cyflogau lleyg 

 Mae’r holl dreuliau eraill a gyllidebwyd wedi cael eu pennu ar lefelau 
2016 neu islaw hynny oni bai am amgylchiadau eithriadol 

   



 
6. Mae'r gyllideb arfaethedig yn dangos bod angen cyfanswm o £3,242,012 o 

Gyfran y Plwyf ac Ardaloedd Cenhadaeth ar gyfer 2017. 
 

7. Yn 2017, bydd y Bwrdd yn parhau â’r Cynllun Disgownt Cyfran y Plwyf ac 
Ardaloedd Cenhadaeth, a bydd yn cynnal y disgownt ar y Gyfran ar 4% ar 
gyfer plwyfi sydd naill ai'n talu’n brydlon ac yn llawn drwy Archeb 
Sefydlog chwarterol rheolaidd, neu sy’n talu’n llawn erbyn diwedd 
mis Mehefin 2017. Bydd disgownt o 2% yn cael ei gynnig i’r holl 
eglwysi sy'n talu eu Cyfran yn llawn erbyn diwedd yr wythnos gyntaf 
ym mis Ionawr 2018, hyd yn oed os nad ydynt nhw’n gallu ymrwymo i 
ad-daliadau rheolaidd. Mae’r Cynllun Disgownt yn parhau i gael 
derbyniad brwdfrydig ac roedd 96.7% o'r holl Gyfran y Plwyf a oedd yn 
ofynnol ar gyfer 2015 wedi cael ei dalu'n llawn erbyn 31.01.16.  

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

Cynrychiolwyr yr Eglwys yng Nghymru. Yn 2017 bydd hyn yn gyfystyr â 
£1,063,122. Mae'r Grant Bloc wedi aros ar yr un lefel er 2015. 

 
9. Mae'r gyllideb hon wedi cael ei llunio ar sail cynnydd o 0.8% mewn 

cyflogau clerigion ac argostau yn 2017 a chynnydd o 2.5% yn y 
cyfraniadau gan yr esgobaethau at Gynllun y Bwrdd Persondai yn 
2017. Mae'r cynnydd hwn wedi cael ei gadarnhau’n ffurfiol gan Gorff y 
Cynrychiolwyr yn gynharach eleni. Yn ogystal, bydd y Cynllun Pensiwn 
Clerigion yn destun ei werthusiad actiwaraidd bob tair blynedd ar ddiwedd 
2016, ac rydym wedi cyllidebu ar gyfer cynyddu cyfraniad yr esgobaeth i 
33.5% o'i lefel bresennol o 32.7% o ganlyniad i hyn. 

 
10. Rydym wedi cyflawni ein ffigur targed ar gyfer clerigwyr cyflogedig llawn 

amser a churadiaid mewn hyfforddiant fel y nodir gan Fainc yr Esgobion. 
Mae'r Esgob bob amser yn ymdrechu i lenwi unrhyw swydd wag glerigol 
cyn gynted â phosibl 
 

11. Fe wnaethom gynnal cynllun peilot llwyddiannus ar gyfer Cyfran Ardaloedd 
Cenhadaeth yn 2015/16 gyda 6 o'n Hardaloedd Cenhadaeth newydd. 
Galluogodd hyn ni i brofi egwyddorion a phrosesau allweddol ac, o 
ganlyniad, byddwn yn gweithredu Cyllid Ardaloedd Cenhadaeth yn 2017 
mewn 15 Ardal Genhadaeth. Bydd y 6 Ardal Genhadaeth sy’n weddill yn 
mabwysiadu cyllid Ardaloedd Cenhadaeth yn 2018. 

 
12. Bydd pob un o'n heglwysi yn cael gwybod ddiwedd mis Tachwedd 2016 

beth fydd manylion eu Cyfran unigol ar gyfer 2017. 
 

13. Cytunwyd ar y Gyllideb sydd ynghlwm ar gyfer 2017 gan y Bwrdd Cyllid ar 
13 Medi 2016 yn ei gyfarfod yn Southsea. Fe'i cyflwynwyd i Bwyllgor 
Sefydlog y Gynhadledd Esgobaethol ar 20 Medi 2016 ac fe’i 
cymeradwywyd. Y mae’n cael ei chyflwyno yn awr i gael ei derbyn gan y 
Gynhadledd Esgobaethol lawn ar 8 Hydref 2016 yn Wrecsam. 
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