
 

RHOI ER MWYN BYW - Holiadur 
_______________________________________________________________________________________ 
 

Bydd eich Cyngor Plwyfol Eglwysig yn defnyddio’r ddalen hon i adolygu’ch arferion mewn materion 

stiwardiaeth, ac i nodi meysydd i’w datblygu a gosod y rheiny yn nhrefn eu blaenoriaeth.  Rydyn ni’n 

gofyn i bob aelod o’r CPE lenwi hon cyn cyfarfod y CPE, a dod â hi gyda chi.  Hoffem ddiolch i’n ffrindiau 

yn Eglwys Loegr am ganiatáu inni addasu eu hadnoddau nhw. 
 

 

 

 

1 Pryd oedd y tro diwethaf i chi glywed pregeth yn cynnwys neges am stiwardiaeth, 

haelioni neu roi arian? 
 

  O fewn y 6 mis diwethaf    O fewn y flwyddyn ddiwethaf    O fewn y 3 blynedd diwethaf 

  O fewn y 5 mlynedd diwethaf    Wn i ddim 
 

Mae addysgu a phregethu am haelioni a stiwardiaeth yn hanfodol os ydyn ni’n bwriadu byw’n hael fel 

disgyblion i Iesu.   Mae hyn yn fwy na rhoi, yn fwy nac arian – mae’n ein helpu ni i gael cipolwg ar haelioni 

rhyfeddol Duw a cheisio ymateb i’r haelioni hwnnw.    

I gael deunyddiau i ategu hyn, gweler www.parishresources.org.uk/giving/preaching a  

http://www.parishresources.org.uk/wp-content/uploads/s4sundays.pdf. 

 

 

 

 

2 Wrth feddwl am sut mae’ch eglwys chi’n cyfathrebu â rhoddwyr, pa un neu ragor 

o’r canlynol fyddwch chi’n siarad amdanyn nhw? (ticiwch bob un sy’n gymwys) 
 

 Rhoi fel ymateb i haelioni Duw  Costau ac anghenion ariannol yr eglwys 

 Rhoi er mwyn cefnogi gweledigaeth glir ar gyfer y dyfodol  

 Rhoi yng nghyd-destun bod yn ddisgybl 

 Effaith rhoddion ar genhadaeth a gweinidogaeth yr eglwys  
 

Mae’n bwysig cyfathrebu â rhoddwyr o sawl safbwynt gwahanol. Yn rhy aml, bydd eglwysi’n canolbwyntio 

ar eu costau neu ar y diffyg yn y gyllideb, ond mae angen i roddwyr glywed safbwyntiau ehangach y ffydd, 

a’r hyn y mae eu rhodd yn ei ganiatáu o ran y weinidogaeth bresennol a’r weledigaeth at y dyfodol. Mae 

hyn yn eu helpu i benderfynu sut i ddyrannu eu rhoddion rhwng yr eglwys a’r achosion a’r elusennau 

eraill y mae’r Arglwydd wedi’u rhoi yn eu calonnau.  I gael syniadau i’ch helpu yn hyn o beth, gweler 

www.parishresources.org.uk/givingforlife. 

 

 

 

http://www.parishresources.org.uk/wp-content/uploads/s4sundays.pdf
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Mae’r Canllaw hwn ynghylch Rhoi er mwyn Byw wedi’i atgynhyrchu gyda chaniatâd y Pwyllgor Stiwardiaeth Cenedlaethol. 

 

 

 

3 Pryd oedd y tro diwethaf i’r Cyngor Plwyfol Eglwysig ofyn i’r gynulleidfa adolygu eu 

rhoddion? 
 

 O fewn y flwyddyn ddiwethaf   O fewn y 3 blynedd diwethaf  O fewn y 5 mlynedd 

diwethaf 

 Heb fod o fewn y 5 mlynedd diwethaf  Wn i ddim 
 

Erbyn hyn mae’r rhan fwyaf o eglwysi’n cynnal adolygiad blynyddol o’r rhoddion.  Mae’n llawer iachach 

adolygu rhoddion bob blwyddyn, yn hytrach na phob tair neu bedair blynedd – dyma sut mae arian yn 

gweithio i’r mwyafrif ohonon ni ac mae’n ein hatgoffa ni fod rhoi yn elfen allweddol mewn bod yn ddisgybl.  

Gweler www.parishresources.org.uk/annualreview 
 

 

 

 

 

4 Pryd oedd y tro diwethaf i’r Cyngor Plwyfol Eglwysig anfon llythyr diolch at eich 

rhoddwyr cyson? 
 

 O fewn y flwyddyn ddiwethaf   O fewn y 3 blynedd diwethaf  O fewn y 5 blynedd 

diwethaf 

 Heb fod o fewn y 5 mlynedd diwethaf  Wn i ddim 
 

Mae anfon diolch personol yn gwerthfawrogi’ch rhoddwyr, yn cydnabod eu rhoddion, ac yn gyfle 

delfrydol i ddweud wrthyn nhw am yr effaith gadarnhaol mae eu rhoddion fel grŵp yn ei chael ar 

genhadaeth a gweinidogaeth eich eglwys.  I gael templedi a syniadau, gweler 

www.parishresources.org.uk/givingforlife. 

 

 

 

 

5 Ydy’ch Cyngor Plwyfol Eglwysig wedi cytuno ar bolisi cymynroddion ac wedi’i gyfleu 

i’r gynulleidfa? 
 

 Ydy     Nac ydy     Wn i ddim 
 

Mae llawer o blwyfi’n gweld cynnydd yn nifer y cymynroddion am fod ganddyn nhw Bolisi Cymynroddion.  

Mae arddel Polisi’n helpu’r bobl hynny a hoffai gynnwys rhodd yn eu hewyllys i wybod bod yr eglwys yn 

croesawu rhoddion ac y bydd yn defnyddio rhoddion yn ddoeth.  Mae’n hymchwil ni’n dangos y gallai 

Cynghorau Plwyfol Eglwysig fod ar eu hennill drwy fabwysiadu polisi.  Rhagor o wybodaeth yma: 

http://www.churchinwales.org.uk/structure/representative-body/publications/downloads/legacy-

material/  
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Mae’r Canllaw hwn ynghylch Rhoi er mwyn Byw wedi’i atgynhyrchu gyda chaniatâd y Pwyllgor Stiwardiaeth Cenedlaethol. 

 

 

6 Ydy’ch Cyngor Plwyf Eglwysig yn hawlio Cymorth Rhodd yn gyson, gan gynnwys y 

Cynllun Rhoddion Bach? 
 

 Ydy   Nac ydy    Wn i ddim 
 

Does dim ffordd haws i hybu incwm na thrwy hawlio’r rhyddhad rhag treth y mae gan y plwyf hawl i’w 

gael.  I sicrhau eich bod yn manteisio ar y cynllun, gweler y rhestrau gwirio yn 

www.parishresources.org.uk/giftaid a http://www.parishresources.org.uk/giftaid/smalldonations/ 

 

 

 

7 Ydy’ch Cyngor Plwyfol Eglwysig yn defnyddio’r Gwasanaeth Prynu fel Plwyf?  
 

 Ydy   Nac ydy   Wn i ddim 
 

Mae’r Gwasanaeth Prynu fel Plwyf yn galluogi’r Eglwys i fanteisio ar ein grym prynu cyffredinol drwy 

gyfres o gontractau cenedlaethol ar gyfer llawer o nwyddau a gwasanaethau y mae plwyfi’n eu defnyddio 

– ynni, llungopïwyr, papur a deunyddiau swyddfa, meddalwedd, telathrebu, diogelwch rhag tân etc.  Rydyn 

ni hefyd yn cynnig Canllawiau Prynu i’ch helpu i wneud penderfyniadau da ynghylch yswiriant, rheoli 

prosiectau cyfalaf a gweld penderfyniadau ar brynu fel rhan o’ch stiwardiaeth.  Hyn oll a rhagor yma: 

www.parishbuying.org.uk 

 

 

 

8 Manteisiwch i’r eithaf ar y Cynllun Rhoi yn Syth  
Mae Rhoi yn Syth yn gynllun sy’n cael ei weinyddu gan Gorff Cynrychiolwyr yr Eglwys yng Nghymru. Yn 

y cynllun hwn, mae cyfraniadau’n cael eu rhoi, ac mae hawliad am Gymorth Rhodd yn cael ei wneud  (os 

yw’r cyfraniad yn gymwys) ac mae’r arian i gyd yn cael ei dalu’n syth i gyfrif banc y plwyf. Mae yna opsiwn 

hefyd lle gall y rhoddwyr ddiogelu eu cyfraniad at y dyfodol a’i gynyddu i gyfateb i unrhyw gynnydd yn y 

Mynegai Prisiau Manwerthu (RPI).  Mae hyn yn cynnig sicrwydd incwm i’r plwyfi, yn lleihau’r risg gan fod 

llai o arian parod yn cael ei ddal, ac yn lleihau’r gwaith gweinyddu gan fod y ceisiadau am Gymorth Rhodd 

yn cael eu gwneud gan y Corff Cynrychiolwyr a’u hanfon i’r plwyf bob mis. Mae’r Corff Cynrychiolwyr 

hefyd yn anfon llythyr diolch bob blwyddyn at y rhoddwyr ar ran y plwyf, a does dim rhaid talu am y 

gwasanaeth.  I gael manylion llawn cynllun Rhoi yn Syth neu i archebu taflenni a phecynnau ymuno, ewch 

i: http://www.churchinwales.org.uk/resources/gift-direct/ 

Os cewch unrhyw anawsterau gyda’r deunyddiau hyn, neu os bydd arnoch angen rhagor o gopïau, 

cysylltwch â swyddfa’r esgobaeth: brionydavies@churchinwales.org.uk 
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