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Croeso i adroddiad Aelodaeth a Chyllid yr Eglwys yng Nghymru am 2015.

Mae adroddiad eleni yn seiliedig ar ymateb 94% gan blwyfi’r Eglwys yng Nghymru. Rydym yn 
ddiolchgar i glerigwyr a swyddogion plwyfi – a staff o swyddfeydd esgobaethol – am sicrhau y 
cafodd holiaduron eu llenwi a’u dychwelyd mewn pryd i baratoi’r adroddiad hwn ar gyfer y Corff 
Llywodraethol. Dyma hefyd y flwyddyn gyntaf pan y bu’n bosibl llenwi’r holiadur ar lein a dewisodd 
170 (allan o gyfanswm o 813) plwyf wneud hynny. Gobeithiwn barhau i wella’r cyfleuster newydd 
hwn, ac wrth i ni wneud hynny, y bydd nifer y plwyfi sy’n ei ddefnyddio yn cynyddu.

Mae’r lefel calonogol uchel yma o ymateb i’r arolwg Aelodaeth a Chyllid yn golygu y gellir bod yn 
hyderus wrth ddefnyddio’r ystadegau hyn i gynllunio ar gyfer dyfodol yr Eglwys ar lefelau talaith, 
esgobaeth a phlwyf neu ardal weinidogaeth. Mae hefyd yn golygu fod yn rhaid i ni gymryd y ffigurau 
hyn o ddifrif, a bod yn agored ac onest wrth ddehongli’r hyn a ddywedant wrthym fel eglwys.

Mae’r ffigurau eleni yn cadarnhau tueddiad hirdymor: mae aelodaeth wedi gostwng, yn neilltuol 
ymysg pobl ifanc; mae ffigurau ariannol yn parhau’n gadarn. Ond pobl ac nid arian yw enaid yr 
eglwys: heb bobl nid oes eglwys. Mae presenoldeb cyfartalog ymhlith oedolion ar ddyddiau Sul wedi 
gostwng gan bron 54% ers 1990.  

Mae aelodau’r eglwys yn parhau i gyfrannu’n aberthol. Fodd bynnag, mae arwyddion clir hyd yn oed 
er bod llai o bobl yn rhoi mwy, nad yw hyn yn darparu’r cyllid sydd ei angen i blwyfi fod yn fentrus 
mewn cenhadaeth, neu ymgymryd â phrosiectau newydd cyffrous. Mae cyfanswm gwariant plwyfi 
wedi gostwng bellach am bum mlynedd o’r bron, ac ni all fod fawr o amheuaeth dros gyfnod y bydd 
y diffyg gwariant hwn yn effeithio ar allu plwyfi i fod yn effeithlon mewn cenhadaeth.

Dyma’r cyd-destun y gweithiwn ynddo ar hyn o bryd, a lle mae’n rhaid i ni gymryd penderfyniadau 
am genhadaeth, gweinidogaeth ac adnoddau’r Eglwys yng Nghymru yn y dyfodol. Mae esgobaethau 
eisoes yn cymryd camau bras gyda’u strategaethau ar gyfer cenhadaeth a gweinidogaeth, ac mae 
arwyddion clir y gall fod rhai’n dechrau dwyn ffrwyth. Dylem hefyd gydnabod a dathlu fod gennym 
nifer o blwyfi sy’n tyfu a bod hyn yn rhoi sylfaen dda ar gyfer twf ehangach.
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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 rhwyddach gyda’r traddodiad Anglicanaidd 
yng Nghymru na rhestrau aelodaeth. Yn draddodiadol bu nifer y cymunwyr dros y Pasg yn uchafbwynt 
y ffigurau presenoldeb, gyda’r presenoldeb cyfartalog ar ddyddiau Sul yn ganllaw mwy dibynadwy i 
lefelau cyfranogiad cyson. Yn ychwanegol, defnyddiwyd ffigurau o’r Rhestr Etholwyr i gofnodi’r nifer ym 
mhob cymuned i gofnodi’r nifer ym mhob cymuned sydd a chysylltiad y gellir ei brofi â gwaith y plwyf.

Darlun 2015 o gymharu â 2014
Mae Tabl 1 yn nodi cymhariaeth rhwng y ffigurau presenoldeb allweddol ar gyfer 2015 a 2014.

Roedd y ffigurau aelodaeth yn adroddiad y llynedd wedi awgrymu fod y tueddiad o ddirywiad 
wedi arafu neu wedi ei wrthdroi mewn nifer o feysydd allweddol. Fodd bynnag, mae pob mesur o 
bresenoldeb yn dangos gostyngiad sylweddol rhwng 2014 a 2015, gyda phresenoldeb cyfartalog 
oedolion ar ddyddiau Sul a phresenoldeb cyfartalog pobl ifanc dan 18 oed yn gostwng ar gyfradd 
uwch na’r tueddiad tymor hir. Mae’r presenoldeb cyfartalog ar ddyddiau Sul bellach yn llai na 1% o’r 
boblogaeth yng Nghymru.

Mae nifer swyddi achlysurol yn tueddu i amrywio o un flwyddyn i’r llall: gostyngodd nifer y 
bedyddiadau esgob gan 15% yn 2013/14, ond cynyddu gan 7% yn 2014/15. Yn yr un modd, dros yr un 
ddau gyfnod arhosodd nifer y priodasau’r un fath (2013/14) a gostwng gan 6% (2014/15).

Nid yw ffigurau cyfartalog cymunwyr a chymunwyr yn rhoi darlun llawn o gyfranogiad ym mywyd yr 
eglwys yng Nghymru. Mewn blynyddoedd diweddar rydym wedi casglu ffigurau ar gyfer presenoldeb 
mewn gweithredoedd eraill sylweddol o addoliad na chaiff eu cynnwys yn y categorïau traddodiadol 
uchod. Cofrestrodd gwasanaethau ychwanegol o’r fath, sy’n cynnwys gwasanaethau dinesig, 
gwasanaethau teuluol, gwasanaethau Cofio a gwasanaethau Carolau, gyfanswm presenoldeb o tua 
206,000 yn 2015, o gymharu gyda 152,000 yn 2014.

Tabl 1: Cyfranogiad ym Mywyd Plwyf ar gyfer 2015 a 2014.
 2015 2014 2015 - 2014 %

Cymunwyr Pasg 51,435 52,021 -586 -1

 Pentecost 28,721 30,282 -1,561 -5

 Nadolig 49,972 51,284 -1,312 -3

 Y Drindod III 27,821 28,921 -1,100 -4

Presenoldeb Cyfartalog – dros 18 Dyddiau Sul 29,019 30,424 -1,405 -5

 Dyddiau’r Wythnos yn unig 3,896 3,997 -101 -3

Presenoldeb Cyfartalog – dan 18 5,827 6,158 -331 -5

Cofrestr Etholwyr 46,604 47,086 -482 -1

Bedyddiadau 6,727 6,782 -55 -1

Bedyddiadau Esgob 1,105 1,036 69 7

Priodasau 2,848 3,015 -167 -6

Angladdau 6,446 6,396 50 1

Aelodaeth
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Gweithio gyda Phlant, Pobl Ifanc a Theuluoedd

Ers i ni ddechrau casglu gwybodaeth am 
blant, pobl ifanc a theuluoedd drwy’r ffurflenni 
Aelodaeth yn 2011, mae’r ffigurau wedi tueddu i 
amrywio ymysg y grwpiau oedran iau ond wedi 
parhau ar lefel debyg yn gyffredinol. Er enghraifft, 
nid oedd y ffigur ar gyfer presenoldeb cyfartalog 
ar ddyddiau Sul ymysg rhai dan 7 yn 2015 ond 
0.1% yn is nag yn 2011; ar gyfer gweithgaredd 
eglwysig arall mae’r ffigurau dan 7 yn dangos 
cynnydd o 3% dros yr un cyfnod. Fodd bynnag, 
bu gostyngiad sylweddol yn y nifer yn y grŵp 
oedran 11-17. Er enghraifft, gostyngodd y nifer 
sy’n cymryd rhan mewn gweithgareddau eraill yr 
eglwys gan 25% rhwng 2011 a 2015.  Mae nifer y 
teuluoedd (3,166) hefyd yr isaf a fu ers 2011.

Mae ein gwaith gyda phlant, pobl ifanc a 
theuluoedd yn faes o fuddsoddiad sylweddol 
gan yr eglwys ar hyn o bryd, gyda’r rhan fwyaf o 
esgobaethau’n penodi cefnogaeth swyddogion 
newydd. Efallai na fydd yr adenilliad ar y 
buddsoddiad hwn yn hollol amlwg am beth 
amser, ond mae eisoes arwyddion calonogol. Bu 
gan esgobaeth Bangor rwydwaith o Swyddogion 
Galluogi Cenhadaeth Plant, Pobl Ifanc a 
Theuluoedd ers nifer o flynyddoedd bellach, 
ac mae arwyddion fod y gwaith hwn yn dwyn 
ffrwyth mewn rhai meysydd. Er enghraifft, ers 
2011 mae’r nifer y plant dan 7 sy’n ymwneud â 
gweithgaredd arall yr eglwys wedi codi gan 61%; 
cynyddodd niferoedd gan 89% yn y grŵp oedran 
7-10 dros yr un cyfnod. Ni chafodd y newid hwn 
ei atgynhyrchu ym mhob ardal, ond mae’n rhai 
gobaith ar gyfer y dyfodol.
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Ffigur 2:  Dadansoddiad o Bresenoldeb Pobl Ifanc a Theuluoedd 
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Addoliad heb fod yn draddodiadol

Mewn blynyddoedd diweddar, rydym hefyd 
wedi gofyn i blwyfi gofnodi presenoldeb mewn 
addoliad nad yw’n draddodiadol. Mae hwn 
yn fwriadol yn gategori eang a chafodd ystod 
diddorol o ymatebion. Mae enghreifftiau o 
weithgareddau o’r fath yn cynnwys:

• Gwasanaethau Iona/Agape;
• Gwasanaethau gwyliau celfyddydol;
• Gwasanaethau a gynhelir ar draethau ac  

mewn parciau;

 

• Dramâu straeon y Pasg a’r Nadolig;
• Bendithio anifeiliaid;
• Eglwysi caffe;
• Clybiau dangos ffilmiau i’r arddegau;
• Ymgysylltiad rhyng-ffydd.

Yn gyffredinol, byddai’n awgrymu fod ychydig 
dros gyfanswm o 30,000 o bobl wedi cymryd 
rhan mewn rhyw fath o addoliad heb fod yn 
draddodiadol, o gymharu â 36,000 yn 2014.

Bwriedir i’r tabl newydd hwn wella’r darlun 
taleithiol ar bresenoldeb. Mae’n cymharu nifer y 
plwyfi ym mhob esgobaeth lle mae presenoldeb 
cyfartalog oedolion ar ddyddiau Sul wedi 
cynyddu rhwng 2014 a 2015 gyda nifer y plwyfi 
lle mae presenoldeb o’r fath wedi gostwng dros 
yr un cyfnod.

Mae’r darlun yma’n sylweddol mwy amrywiol 
nag y byddai’r ffigurau taleithiol yn Nhabl 1 yn 
ei awgrymu. Yn hytrach na sefyllfa o ddirywiad 
cyffredinol, dengys yn ôl y mesur hwn fod llawer 
o blwyfi ar draws Cymru (cyfanswm o 367) yn 
cynyddu (o gymharu â 387 plwyf sydd â ffigurau 

presenoldeb is). Mae’n bwysig cofio, er bod y 
cyd-destun cyffredinol yn peri pryder, y dylem 
neilltuo amser i ddathlu’r twf hwn ac edrych i 
ddynodi beth y gellid ei rannu gydag eraill.

Wrth gwrs, dylid cydnabod fod y siart hwn yn 
offeryn amrwd braidd. Nid yw’n rhoi unrhyw 
arwydd o nifer y bobl sy’n ymwneud ag unrhyw 
dwf neu ostyngiad. Bu hefyd angen gwneud 
rhai tybiaethau: yn y model hwn caiff plwyfi a 
gadwodd yr un presenoldeb eu cynnwys yn y 
colofn “cynnydd”. Ni chafodd plwyfi a gafodd eu 
creu rhwng 2014 a 2015 drwy ad-drefnu plwyf 
mwy eu cynnwys.
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Ffigur 3:  Twf/Dirywiad Presenoldeb Cyfartalog ar Ddyddiau Sul 2014-2015
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Mae Tabl 4 yn nodi cymhariaeth o gyfanswm 
incwm a gwariant plwyfi ar gyfer 2015 a 2014.

Yn 2015 roedd cyfanswm incwm plwyfi yn 
sylweddol fwy na chyfanswm gwariant: tua £2.9 
miliwn. Mae hyn yn newyddiom da ar yr wyneb 
ac yn dangos, yn gyffredinol, fod plwyfi yn mwy 
na byw o fewn eu modd. Fodd bynnag, mae 
arwyddion o rybudd yn ffigurau eleni. 

Yn gyntaf, gostyngodd cyfanswm incwm plwyfi 
gan bron £1.5 miliwn rhwng 2014 a 2015, gyda 
rhoi wedi ei gynllunio – prif ffynhonnell incwm 
plwyfi – wedi gostwng am y bedwaredd flwyddyn 
o’r bron. Er y bu cynnydd iach yn 2015 mewn 
ffynonellau eraill, llai rheolaidd, o incwm megis 
rhoddion mewn ewyllysion ac incwm codi arian, 
mae cwestiwn am iechyd economaidd tymor hwy 
plwyfi os yw rhoi wedi ei gynllunio yn dal i ostwng.

Yn ail, gostyngodd cyfanswm gwariant plwyfi 
gan tua £2.5 miliwn dros y cyfnod hwn. Gall 
gostyngiad o’r fath – sylweddol is na lefel y 
cyfanswm incwm – awgrymu colli hyder gan 
blwyfi, yn neilltuol mewn buddsoddi mewn 
prosiectau newydd sylweddol.  Gellir gweld 
enghraifft bosibl o’r symudiad hwn yn yr 
adran incwm grantiau a hefyd mewn gwariant 
eithriadol ar eiddo.  Byddai’n ymddangos nad yw 
plwyfi yn derbyn (ac efallai ddim yn gwneud cais 
am) grantiau ar gyfer gwaith eiddo i’r un raddfa 
ag mewn blynyddoedd blaenorol. Roedd y ffigur 
incwm grantiau yn 2015 ar ei isaf ers 2007; mae 
gostyngiad cyfatebol mewn gwariant eithriadol 
ar eiddo, lle mae’r ffigur ar gyfer 2015 tua £2 
miliwn yn is nag yn 2010, 2011 a 2012.

Tabl 4: Crynodeb Taleithiol o Gyllid Plwyfi ar gyfer 2015 a 2014

INCWM  2015 
£k

2014
£k  GWARIANT 2015 

£k
2014
£k

Rhoi wedi ei 
Gynllunio 11,436 11,688 Cyfran y Plwyfi 16,707 17,488

Casgliadau Rhydd 2,897 2,816 Treuliau Clerigwyr 1,150 1,209

Rhoddion 2,855 2,910 Cefnogaeth Arall i 
Weinidogaeth 267 368

At Genhadaeth 526 509 Cynnal Gwasanaethau 1,484 1,354

Ad-daliadau Treth 2,802 2,931 Treuliau Cyffredinol 
Plwyfi 1,838 1,878

Rhoddion mewn 
Ewyllysiau a 
Dderbyniwyd

3,243 2,259 Cynnal a Chadw 
Eglwysi 5,974 5,827

Grantiau 2,725 3,379 Cynnal a Chadw Eiddo 2,108 2,492

Arian a Godwyd 5,109 4,789 Gwariant Eithriadol ar 
Eiddo 3,425 4,237

Ffioedd 2,489 1,853 Grantiau Plwyfi 591 517

Buddsoddiadau 1,707 1,779 Grantiau Cartref/Byd 1,053 1,025

Adnoddau Eraill 
sy’n Dod i Mewn 3,685 6,049 Taliadau Cyfalaf 1,385 2,097

Costau Codi Arian 605 538

CYFANSWM 
INCWM 39,474 40,962  CYFANSWM 

GWARIANT 36,587 39,030

Cyllid
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Rhoi Uniongyrchol

Mae’r gostyngiad o 5% mewn presenoldeb 
cyfartalog gan oedolion ar ddyddiau Sul yn 
golygu, er y gostyngiad mewn rhoi wedi ei 
gynllunio, y cynyddodd rhoi uniongyrchol fesul 
mynychwr ar y Sul gan 3.6% i £9.46 yn 2015. 
Mae hyn yn cynrychioli 2.7% o incwm crynswth 
wythnosol oedolion yng Nghymru (yr un gyfran 
ag yn 2014).

Y naratif yma yw bod nifer llai o aelodau 
ymroddedig yn parhau i dalu am gyfran uwch o 
wariant yr eglwys, ond bod cyfanswm rhoi (ac 

felly incwm rheolaidd plwyfi) yn gostwng. Dyma 
un o negeseuon allweddol adroddiad eleni: bod y 
gostyngiad mewn niferoedd yn niweidio sicrwydd 
ariannol hirdymor yr Eglwys yng Nghymru er 
haelioni aelodau. Mae hyn yn ychwanegol at y 
niwed real iawn a wneir i allu ac effeithlonrwydd 
yr eglwys yn ei chenhadaeth a’i gweinidogaeth 
drwy ddod yn rhifyddol lai flwyddyn ar flwyddyn.
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Ffigur 5:  Rhoi Uniongyrchol Wythnosol fesul Mynychwr ar y Sul



8

% cynnydd

250

200

150

100

50

0

RPI Rhoi

1990 1995 2000 2005 2010 2015

N
ife

r

Blwyddyn

Ffigur 6: Newidiadau mewn Rhoi Uniongyrchol

Caiff y neges hon ei dangos mewn ffordd wahanol yn Ffigur 6, sy’n cymharu cyfradd cynnydd ar 
gyfraniad o £1 a roddwyd yn 1990 yn defnyddio’r Mynegai Prisiau Manwerthu (RPI) a chyfradd 
wirioneddol y cynnydd mewn rhoi uniongyrchol gan aelodau yr Eglwys yng Nghymru.

Er bod aelodau’n parhau i roi’n aberthol, y tueddiad cyffredinol yw y bydd y “llinell cynnydd RPI” yn 
dal ac yn goresgyn y “llinell rhoi” yn y dyfodol agos. Yn syml, pan gyrhaeddwn y cam lle nad yw rhoi’n 
cadw’n wastad gyda chwyddiant fan leiaf, caiff gallu plwyfi i wneud mwy na dim ond “cadw’r sioe ar y 
ffordd” ei ostwng.
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Ffigur 7: Sut mae’r Eglwys yng Nghymru yn cael ei hariannu 2015 
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Sut mae’r Eglwys yng Nghymru yn cael ei hariannu?

Mae plwyfi yn chwarae rhan fawr – a chynyddol 
bwysig – wrth helpu i dalu costau rhedeg yr 
Eglwys yng Nghymru. Mae Ffigur 7 yn rhoi 
esboniad gweledol o’r ffordd y caiff yr Eglwys ei 
hariannu.

Mae esgobaethau yn gyfrifol am dalu cost 
cyflog clerigwyr. I’w helpu i wneud hynny mae’r 
esgobaeth yn derbyn cyllid gan y plwyfi (drwy 
gyfran y plwyfi) a’r Corff Cynrychiolwyr (drwy’r 
grant bloc). Bydd aelodau’n nodi fod y Corff 
Cynrychiolwyr yn derbyn mwy nag y mae’n ei 
dderbyn ar hyn o bryd.

Mae gan y plwyfi, yr esgobaethau a’r Corff 
Cynrychiolwyr feysydd eraill sylweddol o wariant 
hefyd. Y brif elfen yn “Cefnogaeth Arall ar gyfer 
Gweinidogaeth” yw cost elfen gwasanaeth y 
gorffennol yng Nghynllun Pensiwn y Clerigwyr, a 
gostiodd £4.9 miliwn yn 2015. Mae “Cefnogaeth 
Ariannol Arall” gan blwyfi’n cynnwys costau ar 
gyfer gweinidogaeth (ee treuliau clerigwyr, cost 
gwasanaethau) na chaiff eu cynnwys yng nghyfran 
y plwyf.
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Mae Ffigur 9 yn rhoi dadansoddiad 
o wariant plwyfi yn 2015.

Gostyngodd y gyfran o wariant 
ar adeiladau o 32% yn 2014 i 
31% yn 2015, gyda’r gwariant ar 
weinidogaeth yn parhau ar 54% ar 
gyfer yr un cyfnod.

Ffigur 9:  Gwariant Plwyfi 2015

Sut mae plwyfi yn gwario eu harian?
Mae cyfanswm gwariant plwyfi yn awr wedi gostwng am bum mlynedd o’r bron. Gostyngodd gwariant 
ar gyfran plwyf a hefyd eiddo yn 2015, er mai’r tueddiad hirdymor yw i gyfran gynyddol o wariant fod ar 
weinidogaeth yn hytrach nag adeiladau. Yn y cyswllt hwn gall y gostyngiad cyffredinol yn nifer y clerigwyr 
cyflogedig fod yn ffactor yn y dyfodol (er y gall peth cyllid gael ei gyfeirio tuag at gefnogaeth ychwanegol 
ar gyfer y weinidogaeth leyg hefyd).

Ffigur 8:  Gwariant Plwyfi ers 1990
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