
Mae'r arolwg hwn yn gofyn i bobl sy'n gofalu am addoldy roi gwybod i Fforwm Addoldai Cymru am
eich heriau presennol a'ch heriau yn y dyfodol. Mae'r Fforwm am ymgyrchu i godi ymwybyddiaeth
ac arian i addoldai yng Nghymru a datblygu cymorth ymarferol a fydd yn gwneud gwahaniaeth
gwirioneddol. Chi sydd yn y sefyllfa orau i ddweud wrthym beth sydd ei angen arnoch a beth yr
hoffech ei gael. Byddem yn ddiolchgar iawn pe gallech roi o'ch amser i leisio eich barn i ni. 
                                                                                                                      
Dywedwch wrthym hefyd am addoldy rydych yn hoff iawn ohono fel y gallwn ddod o hyd i hoff
eglwysi a chapeli Cymru i'w cynnwys mewn ymgyrch newydd. Dylai gymryd tua 15 munud i
gwblhau'r arolwg. Diolch am gymryd rhan!

Sefydlwyd Fforwm Addoldai Cymru yn 2015. Mae'n cynnwys sefydliadau sy'n ymwneud â ffydd a
threftadaeth yng Nghymru a sefydliadau eraill lle nad oes sefydliad pwrpasol i Gymru yn bodoli. Ei
nod yw nodi'r ffyrdd mwyaf effeithiol o helpu addoldai yng Nghymru i reoli eu hadeiladau yn haws
ac ymgysylltu â'r cyhoedd ehangach.

Ymddiriedolaeth Genedlaethol yr Eglwysi sy'n trefnu'r arolwg hwn i gefnogi Fforwm Addoldai
Cymru. Mae'r Ymddiriedolaeth yn cefnogi ac yn hyrwyddo adeiladau eglwysig o werth hanesyddol,
pensaernïol a chymunedol drwy godi arian a rhoi cyngor a grantiau. Ni yw elusen annibynnol y DU
gyfan sy'n cefnogi mwy na 42,000 o eglwysi, capeli a thai cwrdd o bob enwad Cristnogol. Credwn
fod addoldai yn rhan annatod o dreftadaeth bensaernïol ein gwlad ac yn chwarae rhan hollbwysig
wrth ddatblygu a chynnal cymunedau lleol. 
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Caiff y wybodaeth a ddarperir ar y ffurflen hon ei defnyddio at ddibenion cynllunio gwasanaethau

Sut y gallwn helpu?
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cymorth i addoldai a gellir ei defnyddio mewn ceisiadau am gyllid er mwyn ceisio cael mwy o gyllid
ar gyfer addoldai. Gellir ei defnyddio at ddibenion hyrwyddo ein gwaith ac ar gyfer gweithio mewn
partneriaeth â sefydliadau eraill sy'n cefnogi addoldai. Caiff y data cyfanredol a gesglir o'r arolwg
hwn eu rhannu â sefydliadau o fewn Fforwm Addoldai Cymru a bydd fersiynau Cymraeg a Saesneg
o'r data ar gael. Bydd Ymddiriedolaeth Genedlaethol yr Eglwysi yn storio eich data personol mewn
cronfa ddata ddiogel ac ni chânt eu rhannu ag unrhyw drydydd parti.

Os hoffech ddysgu mwy am waith Ymddiriedolaeth Genedlaethol yr Eglwysi ac os hoffech gofrestru
i gael ein e-gylchlythyr am ddim, cliciwch yma.

Enw  

Cyfeiriad E-bost  

1. Manylion cyswllt

2. Beth yw enw eich eglwys neu gapel?

3. I ba draddodiad neu enwad y mae eich addoldy yn perthyn?

4. A yw'r adeilad

Yn rhestredig

Yn anrhestredig

Wedi'i restru'n lleol

Ddim yn gwybod

Lleoliad, e.e. Caerdydd

 Enw'r eglwys neu
ymroddiad, e.e. John y
Bedyddwr

Pam mai hwn yw eich
ffefryn

5. Hoffem nodi a dathlu hoff eglwysi a chapeli Cymru. Dywedwch wrthym am eich hoff addoldy (ac eithrio
eich addoldy eich hunan). Dywedwch wrthym hefyd mewn un frawddeg pam mai hwn yw eich ffefryn.
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Amdanoch Chi

Arolwg Cefnogi Addoldai yng Nghymru 2017

6. A ydych yn wirfoddolwr?

Ydw

Nac ydw

7. A ydych yn aelod cyflogedig o staff?

Ydw, llawn amser

Ydw, rhan amser

Clerigwyr

Nac ydw

Arall (rhowch fanylion)
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Diolch am yr hyn rydych yn ei wneud. Heboch chi, ni fyddai eich adeilad yn gallu gwasanaethu eich
cymuned. Dywedwch wrthym am eich profiad o fod yn wirfoddolwr er mwyn i ni allu datblygu
cymorth.

Amdanoch Chi

Arolwg Cefnogi Addoldai yng Nghymru 2017

8. Mewn mis arferol, yn eich barn chi, tua faint o oriau rydych yn eu rhoi i faterion yn ymwneud â'r adeilad?

Os y gallwch, disgrifiwch y gwahaniaeth y mae eich cyfraniad yn ei wneud. Rhowch esboniad

9. Yn eich barn chi, faint o effaith y mae eich cyfraniad yn ei chael?

Llawer iawn o effaith

Effaith fawr

Rhywfaint o effaith

Ychydig o effaith

Dim effaith o gwbl

10. Beth yw'r her fwyaf sy'n eich wynebu chi a'ch addoldy?

11. Beth, yn eich barn chi, fyddai'n helpu i sicrhau bod eich addoldy yn aros ar agor ac yn gwasanaethu'r
gymuned yn y dyfodol?

12. Beth yw'r agwedd fwyaf gwerthfawr ar wirfoddoli yn eich addoldy?
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Os gwnaethoch ateb "nac ydy", pam, yn eich barn chi, nad yw'r addoldy yn denu gwirfoddolwyr newydd a beth allai helpu?

13. A yw eich addoldy yn denu gwirfoddolwyr newydd?

Ydy

Nac ydy
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Mae'r bobl sy'n cynnal addoldai bob dydd yn ymgymryd ag amrywiaeth eang o rolau. Bydd yr hyn
rydych yn ei ddweud wrthym am y profiad y mae pobl yn ei gynnig i'r rolau hyn yn ein helpu i nodi
ym mhle y byddai cymorth yn fwyaf defnyddiol.

Profiad Blaenorol

Arolwg Cefnogi Addoldai yng Nghymru 2017

Unrhyw sylwadau eraill

14. A oes gennych chi neu rywun arall sy'n rhan o'ch tîm brofiad blaenorol o redeg prosiect adeiladu?

Dim

Rhywfaint

Llawer

Unrhyw sylwadau eraill

15. A oes gennych brofiad neu gefndir proffesiynol o reoli adeiladau?

Oes

Nac oes

Unrhyw sylwadau eraill

16. A oes gennych brofiad o wneud ceisiadau am gyllid?

Dim

Rhywfaint

Llawer
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Unrhyw sylwadau eraill

17. A oes gennych brofiad neu gefndir proffesiynol o ymgysylltu â'r gymuned?

Oes

Nac oes

18. Pa bynciau yr hoffech wybod mwy amdanynt? (Ticiwch gynifer ag y mynnwch)

Cyllidwyr sy'n cefnogi'r gwaith o gynnal a chadw addoldai.

Beth sy'n gwneud cais am gyllid llwyddiannus/sut i wneud cais am gyllid.

Sut i hawlio TAW yn ôl.

Sut i reoli prosiect atgyweirio adeilad.

Sut i weithredu cynllun cynnal a chadw blynyddol.

Archwiliadau pum mlynedd.

Sut i ganfod beth yw gwerth a diddordeb fy addoldy o ran treftadaeth.

Sut i rannu treftadaeth fy addoldy gydag eraill.

Sut i ddenu rhagor o ymwelwyr i'r addoldy.

Sut i wneud fy addoldy yn fwy cynaliadwy, h.y. yn gynhesach ac yn rhatach i'w gynnal.

Arall (rhowch fanylion)
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Bydd deall eich heriau presennol a'ch heriau yn y dyfodol yn ein helpu i asesu'r lefelau cyllid a'r
cyngor a fydd fwyaf defnyddiol i chi.

Prosiectau

Arolwg Cefnogi Addoldai yng Nghymru 2017

19. A oes gennych brosiect neu brosiectau rydych yn ceisio neu'n bwriadu ceisio cyllid ar ei gyfer/ eu cyfer
ar hyn o bryd?

Oes

Nac oes
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Prosiectau Presennol neu Arfaethedig
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Arall (rhowch fanylion)

20. Mae'r prosiect hwn yn ymwneud â (ticiwch bob un sy'n gymwys):

Atgyweirio adeiledd

Cynnal a chadw

Yr organ

Ail-drefnu mewnol

Cyfleusterau newydd megis cegin, toiledau, mynediad i bobl anabl

Gweithred gymdeithasol neu brosiect cymunedol er mwyn helpu pobl leol

Prosiect sy'n seiliedig ar dreftadaeth neu hanes lleol

21. Faint y bydd eich prosiect yn ei gostio?

Llai na £50,000

Rhwng £50,000 a £100,000

Rhwng £100,000 a £200,000

Mwy na £200,000
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Mae gwaith cynnal a chadw rheolaidd yn helpu i osgoi problemau mawr ac yn arbed arian.
Helpwch ni i roi cymorth i chi drwy ddweud wrthym am yr hyn sy'n digwydd yn eich addoldy.

Cynnal a Chadw eich Adeilad
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Unrhyw sylwadau eraill

22. A oes gan eich addoldy gynllun cynnal a chadw blynyddol rydych yn ei ddilyn?

Oes

Nac oes

Unrhyw sylwadau eraill

23. A yw eich addoldy yn cynnal Archwiliad pum mlynedd neu arolwg cyflwr bob pum mlynedd?

Ydy

Nac ydy

Os nad yw'n gwneud hynny, pa wybodaeth arall sydd ei hangen arnoch?

24. A yw'r Adroddiad Pum Mlynedd neu'r adroddiad archwilio yn rhoi'r holl wybodaeth sydd ei hangen
arnoch?

Ydy

Nac ydy

Ddim yn gwybod

Diolch am gymryd rhan yn yr arolwg hwn. 
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