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  Cyhoeddusrwydd a pharatoi ar 
gyfer eich gwasanaeth

 ● Cofiwch gynnwys cyhoeddiad am Wasanaeth 
Offrwm yr Adfent yng nghyhoeddiadau eich eglwys 
a’ch cylchdaith ac mewn cylchlythyrau. 

 ● Gosodwch eich poster Offrwm yr Adfent (ar gael 
ar wefan T   Cyhoeddi Methodistaidd – gweler 
‘Cynllunio Gwasanaeth Offrwm yr Adfent’) ar yr 
hysbysfwrdd neu mewn ffenestr er mwyn annog 
aelodau’r eglwys a phobl eraill i ddod.

 ● Rhowch wybod pryd y cynhelir eich Gwasanaeth 
pan fyddwch yn dosbarthu amlenni casglu Offrwm 
yr Adfent.

 ● Rhowch wybod i’r Tîm Cyfundebol pryd y cynhelir 
eich Gwasanaeth Offrwm yr Adfent drwy fynd 
i www.methodist.org.uk/advent neu e-bostio 
fundraising@methodistchurch.org.uk 

 ● Ymunwch yn y sgwrs: gofynnwch i’r rhai sy’n 
defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol ddefnyddio’r 
enw trydaru @MethodistGB, postio ar gr p 
Gweplyfr yr Eglwys Fethodistaidd ym Mhrydain 
ac ymweld â www.methodist.org.uk/advent . Mae 
arnom eisiau creu cyffro wrth drafod Offrwm yr 
Adfent.

  Cyfarwyddiadau ariannol ar gyfer 
Gwasanaeth Offrwm yr Adfent

A fyddwch cystal â darllen y cyfarwyddiadau hyn 
a’u rhoi i Drysorydd eich Eglwys a’r Ysgrifennydd 
Cymorth Rhodd. Mae’n bwysig hefyd eu bod yn cael 
eu rhoi i Drysorydd Cronfa Cenhadaeth ym Mhrydain 
yn y Gylchdaith.

Amlinellir isod y cyfarwyddiadau ar gyfer casglu 
Cymorth Rhodd ac anfon rhoddion i mewn gan 
ddefnyddio amlenni casglu Cenhadaeth ym Mhrydain.

Mae’r cyfarwyddiadau hyn yn berthnasol i gasgliadau 
eglwysi unigol.

Sylweddolwn, fodd bynnag, fod rhai Gwasanaethau 
Offrwm yr Adfent yn cael eu cynnal ar gyfer cylchdaith 
gyfan; os felly, gall eglwysi lleol wneud casgliad ar 
wahân gyda swyddogion cylchdeithiol yn eu derbyn 
wedyn.

Byddem yn falch iawn o allu dathlu canlyniad eich 
ymdrechion i gasglu gyda’r holl eglwysi. I’n helpu 
i wneud hyn, gofynnwch i drysoryddion eglwysi 
a chylchdeithiau anfon llythyr neu e-bost yn rhoi 
crynodeb o’r cyfanswm a gasglwyd at income@
methodistchurch.org.uk gan ddilyn y cyfarwyddiadau 
isod. 

Diolch yn fawr!

Nodir isod y ddau ddewis gorau ar gyfer casglu a 
danfon rhoddion gan ddefnyddio amlenni casglu 
Offrwm yr Adfent.

DEWIS 1

A. Casglu rhoddion GYDA Chymorth Rhodd

i. Fel sy’n digwydd gyda chasgliadau arbennig 
eraill (e.e. All We Can, MHA neu Gymorth 
Cristnogol) gofynnwch i swyddogion eich eglwysi 
(Ysgrifenyddion Cymorth Rhodd neu swyddogion 
cyfatebol) gasglu amlenni casglu Offrwm yr 
Adfent (gydag arian parod neu sieciau ynddynt) 
a gafwyd gan eu cynulleidfa, wedi’u selio a gyda’r 
manylion wedi’u llenwi. Yna dylid agor yr amlenni 
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a rhoi’r cyfan i Drysorydd yr Eglwys (neu swyddog 
cyfatebol) er mwyn bancio’r rhoddion yng nghyfrif 
banc yr eglwys.

ii. Os yw’r eglwys wedi derbyn a bancio’r rhoddion 
yng nghyfrif banc yr eglwys, dylai swyddogion 
yr eglwys (Ysgrifenyddion Cymorth Rhodd neu 
swyddogion cyfatebol) gadw amlenni gwag 
Casgliad Cenhadaeth ym Mhrydain at ddibenion 
archwilio a chynnwys y rhoddion a fanciwyd ar 
ffurflen hawlio Cymorth Rhodd eu heglwys, sy’n 
cael ei chyflwyno i’r Gwasanaeth Swyddfa Cymorth 
Rhodd*. NI DDYLID anfon yr amlenni hyn at 
Adran Gyllid Methodist Church House oni bai 
ei bod yn amhosibl i’ch eglwys hawlio Cymorth 
Rhodd (gweler Dewis 2). Dylai pob eglwys gadw’r 
amlenni hyn am chwe blynedd yn unol â’r gofynion 
ar gyfer cadw cofnodion Cymorth Rhodd. 

Y drefn uchod yw’r ffordd orau o ddelio â 
rhoddion ac fe hoffem i bob eglwys ddilyn y drefn 
hon os yn bosibl er mwyn hawlio Cymorth Rhodd 
ar roddion.

*Mae Gwasanaeth Swyddfa Cymorth Rhodd yr Eglwys 
Fethodistaidd yn prosesu hawliadau Cymorth Rhodd ar 
gyfer tua 4,000 o eglwysi bob blwyddyn, gan adennill tua 
£10m gan Gyllid y Wlad ar ran yr eglwysi hynny. Ar ôl 
prosesu’r hawliadau, bydd y Gwasanaeth yn trosglwyddo’r 
arian Cymorth Rhodd a ad-delir i bob eglwys unigol.

B. Anfon rhoddion i Gronfa Cenhadaeth ym 
Mhrydain

Pan fydd eglwys wedi casglu a bancio ei roddion yng 
nghyfrif banc yr eglwys, gellir dewis pa un o’r canlynol 
i’w wneud:

i. Gall trysorydd yr Eglwys ysgrifennu siec, taladwy 
i “Gronfa Cenhadaeth ym Mhrydain yr Eglwys 
Fethodistaidd” am gyfanswm y rhoddion. Bydd 
angen anfon siec arall pan ad-delir yr arian 
Cymorth Rhodd. Dylid rhoi’r sieciau i Drysorydd 

Cronfa Cenhadaeth ym Mhrydain y Gylchdaith 
ac yna dylai ef neu hi fancio’r rhoddion gan 
ddefnyddio llyfrau talu i mewn Cenhadaeth ym 
Mhrydain. Os yn bosibl, gofynnwch i’r ariannwr 
gynnwys y cyfeirnod ‘ADV001’ yn ogystal â rhif y 
gylchdaith i’n helpu i wybod pa roddion sydd wedi 
dod drwy Offrwm yr Adfent. A fyddwch cystal 
â chadarnhau pa gyfanswm a fanciwyd, rhif eich 
cylchdaith a’r cyfeirnod mewn e-bost at income@
methodistchurch.org.uk .

ii. Os nad yw eglwysi’n gallu cysylltu â thrysorydd 
Cronfa Cenhadaeth ym Mhrydain y gylchdaith, 
gallant anfon y siec i’r Adran Gyllid yn Methodist 
Church House gyda llythyr eglurhaol, gan nodi 
unwaith eto y cyfeirnod ‘ADV001’.

DEWIS 2

Os na all yr eglwys hawlio Cymorth Rhodd drwy’r 
Gwasanaeth Swyddfa Cymorth Rhodd NEU os yw 
sieciau eisoes yn daladwy i Gronfa’r Genhadaeth ym 
Mhrydain, dylech ddilyn y cyfarwyddiadau isod: 

A. Casglu rhoddion

Dylai swyddogion yr eglwys (Ysgrifenyddion Cymorth 
Rhodd neu swyddogion cyfatebol) gasglu amlenni 
Offrwm yr Adfent (gydag arian parod neu sieciau 
ynddynt) a gafwyd gan eu cynulleidfa, wedi’u selio a 
gyda’r manylion wedi’u llenwi.

B. Anfon rhoddion i mewn

i. Anfonir y rhoddion (sieciau/arian parod) a’r 
amlenni Cymorth Rhodd at Drysorydd Cronfa 
Cenhadaeth ym Mhrydain y Gylchdaith, a fydd yn 
bancio’r rhoddion ac yn anfon yr amlenni i’r Adran 
Gyllid yn Methodist Church House, gyda llythyr 
eglurhaol yn nodi bod y rhoddion wedi cael eu 
bancio ac ar ba ddyddiad, a chan roi’r cyfeirnod 
‘ADV001’.
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ii. Os nad yw eglwysi’n gallu cysylltu â Thrysorydd 
Cronfa Cenhadaeth ym Mhrydain y Gylchdaith, 
gallant anfon y rhoddion a’r amlenni yn 
uniongyrchol i’r Adran Gyllid yn Methodist Church 
House.  

Sylwer: Os dewiswch ddilyn Dewis 2, ni all eglwysi hawlio 
Cymorth Rhodd gan na fyddant wedi bancio rhoddion i’w 
cyfrifon eu hunain.

  Rhoi ar-lein a thrwy neges destun
Ar-lein
Gall unigolion hefyd gyfrannu ar-lein drwy www.
methodist.org.uk/advent. 

Trwy neges destun
Gellir tecstio MIBF17 wedyn gofod wedyn swm y 
rhodd (£x) i 70070 i roi o’ch sedd. (Er enghraifft, er 
mwyn rhoi £10, tecstiwch MIBF17 £10 i 70070.)

Bydd JustGiving yn ateb gyda neges destun i gadarnhau 
bod y rhodd wedi’i derbyn. Bydd y neges destun 
hefyd yn cynnwys dolen i ffurflen ar-lein gydag 
opsiynau ar gyfer ychwanegu Cymorth Rhodd, gadael 
neges a chytuno i dderbyn negeseuon gan yr Eglwys 
Fethodistaidd yn y dyfodol.

Bydd pob ceiniog o’r rhodd (gan gynnwys Cymorth 
Rhodd) yn mynd i Gronfa’r Genhadaeth ym Mhrydain. 
Efallai y codir tâl arnoch am ein neges destun nesaf; 
dylech gyfeirio at gyfraddau safonol gweithredwr eich 
rhwydwaith.

Mae’r Eglwys Fethodistaidd yn elusen gofrestredig yng 
Nghymru a Lloegr (rhif 1132208).
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