
 

RHOI ER MWYN BYW – Adolygu Rhoddion y Plwyf 
_____________________________________________________________________________________________ 
 

Trefnwch ryw fath o adolygiad blynyddol o’r rhoddion.  Mae cyllid personol a chyllid yr eglwys yn 

gweithio ar sail flynyddol ac felly mae’n dda helpu pobl i adolygu eu rhoddion unwaith bob blwyddyn.  

Efallai yr hoffech ddefnyddio’r holiadur cychwynnol sydd wedi’i gynnwys gyda’r pecyn hwn neu 

ddatblygu rhywbeth hollol wahanol.   

Mae’r holiadur yn eich gwahodd i fynegi’ch argraffiadau a’ch dewisiadau ynglŷn â bywyd y plwyf.  

Gallech wneud hyn fel Cyngor Plwyfol Eglwysig, holi unigolion, neu ei wneud yn rhan o ‘gwrdd i ffwrdd’ 

i’r plwyf.  Chi biau’r dewis.   

Mae yma 16 o osodiadau sy’n sôn am agweddau allweddol. Mae’r rhain wedi’u tynnu o brofiadau 

llawer o blwyfi, ond wedi’u haddasu ar gyfer eich lleoliad chi.  Fe’ch gwahoddir i ddarllen pob gosodiad 

o 1 i 4 mewn dwy golofn.  Dylai’r marciau hyn ddangos sut rydych chi’n cloriannu cyrhaeddiad y plwyf 

ym mhob maes ac wedyn pa mor bwysig yw pob pwnc, yn eich barn chi. 

Y peth gorau fel arfer yw marcio’r 16 o gwestiynau ar gyfer yr asesiad cyfredol yn gyntaf, ac wedyn 

dechrau eto gyda’ch sgoriau pwysigrwydd.  Byddwch yn onest – gan gofio mai’ch barn bersonol chi 

yw hon ac nid beth rydych chi’n credu y bydd pobl eraill yn ei ddweud! Mae’r allwedd ar gyfer 

penderfynu pa farc i’w roi ar gael ar waelod pob tudalen o’r holiadur. 

Mae’n well peidio â meddwl gormod!  Dylai 10-15 munud fod yn ddigon o amser i lenwi’r holiadur. 

 

Allwedd i’r Holiadur 

Asesiad Cyfredol Pwysigrwydd 
Ym mhob ffordd (4) Holl-bwysig (4) 
Ym mhob ffordd bron (3) Pwysig iawn (3) 
Mewn ambell ffordd (2) Gweddol bwysig (2) 
Prin neu ddim o gwbl (1) Gweddol ddibwys (1) 

 

a) Addoli a Gweddïo 
Asesiad Cyfredol  

(1 – 4) 
Pwysigrwydd          

(1 – 4) 

C1 
Mae patrwm a chynnwys yr addoliadau’n 
addas i’r aelodau presennol a’r aelodau 
posibl. 

  

C2 
Mae proffil y gynulleidfa gyson yn 
adlewyrchu proffil y gymuned leol. 

  

C3 
Mae arbrofion ac amrywiadau wrth addoli yn 
cael eu profi a’u croesawu. 

  

C4 
Gweddi yw sail bywyd a phenderfyniadau’n 
heglwys ni. 

  

 

b) Meithrin ein Cymuned a Thwf ein 
Cymuned  

Asesiad Cyfredol  
(1 – 4) 

Pwysigrwydd          
(1 – 4) 

C5 
Mae’n strategaethau croesawu’n effeithiol 
wrth gyflwyno newydd-ddyfodiaid i fywyd yr 
eglwys. 

  



Mae’r Canllaw hwn ynghylch Rhoi er Mwyn wedi’i atgynhyrchu gyda chaniatâd y Pwyllgor Stiwardiaeth Cenedlaethol. 

 
 

C6 
Rydyn ni’n sicrhau bod perthnasoedd yn cael 
eu meithrin yn ofalus fel bod pobl yn cael eu 
derbyn i’n cymuned ffydd.  

  

C7 
Mae pobl yn cael eu hannog i ddysgu a thyfu 
mewn ffydd. 

  

C8 
Mae gennyn ni ddarpariaeth lawn i blant a 
phobl ifanc fod yn rhan o’n cymuned a thyfu 
mewn ffydd. 

  

 

c) Cenhadaeth ac Estyn Allan 
Asesiad Cyfredol  

(1 – 4) 
Pwysigrwydd          

(1 – 4) 

C9 Mae’n heglwys/plwyf wedi’u gwreiddio yn y 
gymuned leol ac yn cydweithio â sefydliadau a 
rhwydweithiau eraill. 

  

C10 Rydym yn hyderus wrth gyfleu a byw ein ffydd 
yn ein cymuned. 

  

C11 Mae gennyn ni system effeithiol o ofal 
bugeiliol i aelodau, ymwelwyr a’r plwyf yn 
ehangach. 

  

C12 Rydyn ni’n glir yn yr hyn yr hoffem i’r eglwys ei 
gyflawni yn y gymuned hon. 

  

 

d) Diben ac Adnoddau 
Asesiad Cyfredol  

(1 – 4) 
Pwysigrwydd          

(1 – 4) 

C13 Mae gennyn ni weledigaeth glir o ble mae 
Duw’n ein harwain ni nawr ac o’n 
blaenoriaethau at y dyfodol. 

  

C14 Mae gan ein harweinwyr ordeiniedig a lleyg 
ddigon o adnoddau a threfn i ateb anghenion 
y plwyf yn y dyfodol. 

  

C15 Mae gennyn ni ddigon o adnoddau ariannol at 
anghenion presennol ac arfaethedig y plwyf. 

  

C16 Mae’n hadeiladau ni’n ddigonol i ategu’n 
blaenoriaethau at y dyfodol. 

  

 

Pwyntiau Gweithredu y mae’r Cyngor Plwyfol Eglwysig yn ymrwymo iddyn nhw, a phwy fydd yn bwrw 

ymlaen â’r rhain: 

Pwynt Gweithredu Beth wnawn ni? Pwy fydd yn gwneud? 

 
 
 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

Mae rhagor o adnoddau’r Rhaglen Rhoi ar gael ar y wefan hon: 

http://www.parishresources.org.uk/givingforlife/annualreview/ : 

1. Rhoi mewn Gras (addas i eglwysi canolig i fawr) 

2. Rhaglen Rhoi Syml (addas i eglwysi bach) 

3. Rhaglen Cyllido Plwyf (addas i eglwysi o bron bob maint) 

http://www.parishresources.org.uk/givingforlife/annualreview/

