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Arolwg Cefnogi Addoldai yng Nghymru 2017 

 

Canfyddiadau allweddol 

 Nid oedd 50% o ymatebwyr yn denu gwirfoddolwyr newydd. 

 Ar hyn o bryd, mae gan 60% brosiect y maent yn ceisio arian ar ei gyfer. Roedd 65% o’r 

rhain ar gyfer atgyweirio gwead yr adeilad a 38% arall ar gyfer eu cynnal a’u cadw. 

Roedd 46% o brosiectau’n cynnwys cyflwyno cyfleusterau newydd. 

 Roedd 41% o ymgeiswyr yn ceisio arian ar gyfer prosiectau’n costio dan £50,000 ac 

20% ar gyfer prosiectau dan £100,000. 

 Nid oedd gan 28% unrhyw brofiad o wneud ceisiadau am arian, ac ychydig o brofiad 

oedd gan 54%. O ran cynnal prosiect adeiladu, dywedodd 31% nad oedd ganddyn nhw 

na neb yn eu tîm unrhyw brofiad o hyn. 

 Nid oes gan 44% o ymatebwyr gynllun cynnal a chadw blynyddol. 

 Yr ymateb mwyaf cyffredin i’r cwestiwn penagored o beth yw’r her fwyaf i’w addoldy 

oedd nifer y gynulleidfa’n gostwng a denu aelodau newydd (32%). Nododd 23% mai 

diffyg arian oedd yr her fwyaf gydag 20% yn nodi mai cynnal a chadw a gwaith 

atgyweirio ydoedd. 

 Nododd 32% fod denu defnyddwyr neu wirfoddolwyr newydd yn allweddol i gadw eu 

haddoldy’n agored ac yn weithredol yn y gymuned. Nododd 19% mai gwell cyfleusterau, 

aildrefnu neu hygyrchedd oedd y ffyrdd pwysicaf. 

 I 31% o ymatebwyr, yr agwedd a roddai’r mwyaf o foddhad o ran gwirfoddoli yn eu 

haddoldy oedd teimlo’n rhan o gymuned.   

 

 

Dull 

Trefnwyd yr arolwg hwn gan Ymddiriedolaeth Genedlaethol yr Eglwysi ar ran Fforwm Addoldai 

Cymru. Targedai bobl oedd yn gofalu am addoldy er mwyn helpu’r Fforwm gyda heriau sy’n 

bodoli ac a ddaw yn y dyfodol.  

Cylchredwyd yr arolwg i’r holl addoldai sydd wedi gwneud cais i Ymddiriedolaeth Genedlaethol 

yr Eglwysi yn y pum mlynedd diwethaf ac fe’i dosbarthwyd trwy aelodau Fforwm Addoldai 

Cymru.    

Sefydlwyd Fforwm Addoldai Cymru yn 2015. Mae’n cynnwys sefydliadau ac asiantaethau 

statudol sy’n ymwneud â ffydd a threftadaeth ac sydd un ai â’u canolfan yng Nghymru neu sy’n 

gweithredu yng Nghymru. Nod y Fforwm yw nodi’r ffyrdd mwyaf effeithiol o helpu addoldai yng 

Nghymru i fod yn fwy cynaliadwy ac i ennyn diddordeb y cyhoedd ehangach.  
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Ymatebwyr 

 

 

 Roedd cyfanswm o 219 o ymatebion cyflawn neu rannol gyflawn. Roedd yr arolwg ar 

gael i eglwysi a chapeli yn Gymraeg a Saesneg.   

 Yr Eglwys yng Nghymru oedd enwad 55% o ymatebwyr. Ymhlith ymatebwyr eraill roedd- 

11% Presbyteriaid, 7% Bedyddwyr, 7% Annibynwyr, 6% Yr Eglwys Ddiwygiedig Unedig, 

3% Methodistiaid, 2% Pabyddion, >2% Crynwyr, Cynulleidfawyr, Byddin yr 

Iachawdwriaeth, Pentecostiaid, Undodwyr, eciwmenaidd. 

 Rhestrwyd 64% o addoldai 

 Gwirfoddolwyr oedd 77% o’r ymatebwyr, tra bo 9% yn staff cyflogedig ac 14% yn 

glerigwyr. 

 

Gwirfoddolwyr 

 

Gwirfoddolwyr oedd 77% o’r rhai a gymerodd ran yn yr arolwg. Ymhlith y gwirfoddolwyr hyn, 

roedd yr oriau a gyfrannwyd at faterion oedd yn gysylltiedig â’r adeilad mewn mis arferol yn 

amrywio o 1 i 80. Cyfrannai’r rhan fwyaf o ymatebwyr (70%) hyd at 10 awr y mis yn 

gwirfoddoli yn eu heglwys neu gapel, tra bo 14% yn gwirfoddoli rhwng 10-20 awr ac 16% dros  

21 awr y mis.  

Amlygodd sylwadau ychwanegol ystod y ffyrdd y mae pobl yn cefnogi addoldai. Roedd gan rai 

rolau penodol, megis “glanhau ar ôl pryd i’r digartref ar nosweithiau Sadwrn”, tra bo eraill yn 

gyfrifol am ystod o dasgau, gydag un ymatebwr yn rhestru ei weithgareddau rheolaidd fel, 

“cynnal a chadw, biniau, gwres, weindio’r cloc, cael grantiau ar gyfer gwaith atgyweirio a 

gwelliannau […], agor a chau’r eglwys yn ddyddiol.” Ymhlith y tasgau cyffredin roedd codi arian, 

agor yr eglwys, glanhau, cadw cyfrifon a rheoli’r prosiectau adeiladu. 

C6. Ydych chi’n gwirfoddoli? 

Ydw 

Nac ydw 

Wedi ateb: 216 Heb ateb: 10 

C3. Pa draddodiad neu enwad ydy’ch addoldy? 

Arall (noder) 

Yr Eglwys Ddiwygiedig Unedig 

Pabyddol 

Crynwyr 

Presbyteraid

d 

Annibynwyr 

Bedyddwyr 

Anglicanaidd 

Wedi ateb: 214 Heb ateb: 12 

Methodist 
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O ran sut yr oeddynt yn ystyried effaith eu cyfraniad, dywedodd 19% ‘pwysig iawn’, 32% 

‘effaith fawr’ a 33% ‘cymedrol’.  

Tueddai’r rhai a gyfrannai 25 awr neu fwy'r mis i ystyried bod eu heffaith yn fwy, er nad oedd 

cysylltiad amlwg rhwng llai o oriau ac ystyried bod eu cyfraniad yn llai. 

Dywedodd 50% o ymatebwyr nad oeddynt yn denu gwirfoddolwyr newydd. O’r rhai a  roes 

reswm pam yr oeddynt yn meddwl nad oedd eu hadeilad yn denu gwirfoddolwyr newydd, 

nododd 53% mai cynulleidfaoedd yn crebachu a dim aelodau newydd oedd y mater allweddol. O 

fewn y grŵp hwn, nododd 40% yn benodol mai cynulleidfaoedd yn heneiddio a dim pobl ifanc 

oedd y ffactorau allweddol. 

 

Yr heriau mwyaf sy’n wynebu eglwysi a chapeli 

Hwn oedd y cyntaf o dri chwestiwn penagored. O’r 145 a adawodd sylwadau, teimlai 32% mai 

gostyngiad yn nifer y gynulleidfa a’r dasg o ddenu defnyddwyr newydd i’w haddoldai oedd yr 

her fwyaf. Roedd “cynulleidfa’n heneiddio” a “denu aelodau newydd” yn eiriau cyffredin a godai.  

Teimlai 23% mai codi digon o arian oedd y bygythiad mwyaf ac, o’r rhain, roedd 9% yn 

uniongyrchol bryderus ynghylch cost cynnal a chadw eu hadeilad. Nododd 20% arall mai cynnal 

a chadw a gwaith atgyweirio gwead yr adeilad oedd yr her fwyaf. 

Nid oedd cysylltiad amlwg rhwng yr enwadau a’r gwahanol heriau a wynebwyd. Byddai hyn yn 

awgrymu bod materion megis diffyg arian, niferoedd yn gostwng a chynnal a chadw gwead yr 

adeilad yn heriau cydenwadol.   

 

Beth fyddai’n helpu i gadw addoldai’n agored a gwasanaethu’r gymuned  

Nododd 21% yn benodol fod denu aelodau newydd i’r gynulleidfa, yn enwedig felly, bobl ifanc, 

yn allweddol i gadw eu haddoldai’n agored a gwasanaethu’r gymuned. Teimlai 11% arall fod 

denu gwirfoddolwyr newydd yn ffactor pwysig. 

Nododd 19% fod cyfleusterau gwell, gwaith aildrefnu neu hygyrchedd yn allweddol i wella 

cynaliadwyedd eu hadeilad, tra bo 18% yn galw am fwy o gefnogaeth ariannol, allanol. 

Yn gryno, teimlai pobl y byddai annog mwy o bobl i’w hadeilad a chyflwyno gwell cyfleusterau 

yn helpu i gadw eu haddoldy yn agored ac yn weithredol. Fodd bynnag, teimla nifer fawr y cânt 

eu dal yn ôl oherwydd nad oes arian ac oherwydd cost a her cynnal a chadw gwead eu hadeilad. 

 

Beth yw’r agwedd sy’n dod â’r mwyaf o foddhad o ran gwirfoddoli yn eich addoldy? 

“Cyfeillgarwch ein cynulleidfa agos”, “bod yn rhan o gymuned agos a bywiog” a “bod yn rhan o 

grŵp ymroddedig o bobl o’r un anian” oedd y boddhad a gafwyd amlaf gan bobl wrth wirfoddoli 

mewn eglwys neu gapel. Nodwyd teimlo’n rhan o gymuned a helpu i ddod â phobl ynghyd 

mewn oddeutu 31% o ymatebion 

“Gwybod fy mod yn helpu i sicrhau y gwneir defnydd o’r adeilad ar gyfer cenedlaethau’r 

dyfodol.” Roedd ymdeimlad o fod yn rhan o hanes a chynnal a chadw eu hadeilad ar gyfer 

cenedlaethau’r dyfodol yn thema arall a gododd ei phen sawl gwaith. Câi eraill foddhad o’r 

teimlad o roi rhywbeth yn ôl a gweld pobl yn defnyddio a mwynhau eu hadeilad.   
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Profiad blaenorol 

Dangosodd ymatebion fod gan y bobl oedd yn arwain prosiectau gefndir cymysg. Nid oedd gan 

y rhan fwyaf o ymatebwyr fawr ddim profiad neu unrhyw brofiad o gwbl o gynnal prosiect 

adeiladu na chefndir proffesiynol mewn rheoli adeilad. 

 

 

 

 

Llai na 20% o ymatebwyr oedd gan brofiad sylweddol o wneud ceisiadau am arian, tra nid oedd 

gan 80% fawr ddim profiad neu brofiad o gwbl o godi arian. Nid oedd gan 28% unrhyw brofiad, 

ond er hynny, o’r grŵp hwn, mae gan 60%, ar hyn o bryd,  brosiect y maent wrthi’n ceisio am 

arian ar ei gyfer. 

 

 

 

C14. Oes gennych chi neu rywun arall sy’n rhan o’ch tîm brofiad blaenorol o 

gynnal prosiect adeiladu? 

 

Dim 

Llawer 

Ychydig 

C16. Oes gennych brofiad o wneud ceisiadau am arian? 

 

Dim 

Llawer 

Ychydig 

Wedi ateb: 190 Heb ateb: 36 

C15. Oes gennych gefndir neu brofiad proffesiynol mewn rheoli adeiladau? 

 

Oes  

Nac oes 

Heb ateb: 36 Wedi ateb: 190 

Heb ateb: 35 Wedi ateb: 191 
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Lle byddai pobl yn dymuno gweld mwy o gefnogaeth 

Roedd y cwestiwn ‘lle byddai pobl yn dymuno gweld mwy o gefnogaeth’ yn agor y drws i sawl 

ymateb. Yr ateb mwyaf poblogaidd oedd arian ar gyfer cynnal a chadw, gyda thros dri chwarter  

yr ymatebwyr (78%) yn dweud y byddent yn dymuno cymorth gyda hyn. Y pynciau mwyaf 

poblogaidd eraill oedd sut i ddenu ymwelwyr (66%) a sut i wneud eu heglwys yn fwy 

cynaliadwy (67%). Dywedodd 33% y byddent yn dymuno gwybod mwy am sut i ymgymryd â 

chynllun cynnal a chadw blynyddol. 

Mae’r canlyniadau hyn yn cyfateb i’r ymatebion i’r cwestiwn beth fyddai’n helpu i gadw’r adeilad 

yn agored a gwasanaethau’r gymuned, h.y. denu mwy o ddefnyddwyr a mwy o arian a gwell 

cyfleoedd ariannu, yn enwedig felly mewn perthynas â chynnal a chadw. 

 

Cynnal a chadw a phrosiectau cyfredol 

 

 

Nodwyd materion cynnal a chadw a rheoli trwy’r arolwg drwyddi draw. Nid oes gan bron i 

hanner yr ymatebwyr (44%) gynllun cynnal a chadw blynyddol. Tra bo 83% o eglwysi a 

chapeli’n cael Archwiliad bob pum mlynedd, teimla traean o’r ymatebwyr nad oedd yr archwiliad 

yn rhoi iddynt y wybodaeth yr oedd ei hangen arnynt neu roeddynt yn ansicr o werth yr 

archwiliadau.  Fodd bynnag, 33% yn unig a nododd gynlluniau cynnal a chadw fel maes y 

dymunant weld cefnogaeth ychwanegol iddo. Nodwyd cynnal a chadw a gwaith atgyweirio fel un 

o’r heriau mwyaf, ond canfod arian priodol yn hytrach na chymorth gyda gwaith cynnal a chadw 

rheolaidd oedd y maes mwyaf cyffredin y dymunai pobl weld mwy o gefnogaeth iddo. 

O’r rhai oedd yn ceisio arian am brosiect, roedd 65% yn cynllunio prosiect atgyweirio. Y cynllun 

mwyaf cyffredin nesaf oedd cyfleusterau newydd, megis cegin, toiledau a mynediad i’r anabl - 

roedd 46% yn ceisio cefnogaeth i hyn - yna roedd cynnal a chadw ar 38% a gwaith aildrefnu ar 

36%. 

Roedd y rhan fwyaf o ymatebwyr yn ceisio arian am brosiectau oedd yn costio dan £100,000. 

Roedd gan 41% brosiectau yn costio dan £50,000 ac 20% ar gyfer prosiectau dan £100,000. 

 

 

 

C20. Mae’r prosiect ar gyfer (rhowch dic wrth bob un sy’n berthnasol): 

 
Atgyweirio gwead yr adeilad 

Cyfleusterau newydd megis… 

Cynnal a chadw 

Aildrefnu mewnol 

Gweithred gymdeithasol 

neu.. 

Hanes lleol neu … 

Organ 

Wedi ateb: 121 Heb ateb: 105 
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Argymhellion 

Mae canlyniadau’r arolwg yn rhoi i Ymddiriedolaeth Genedlaethol yr Eglwysi a Fforwm Addoldai 

Cymru dystiolaeth i ddatblygu prosiect meithrin gallu sy’n canolbwyntio ar dri allbwn hanfodol: 

1. Rhoi mwy o gyngor ar godi arian ac arian grant i addoldai, gan roi pwyslais penodol ar 

grantiau ar gyfer cynnal a chadw, gwaith atgyweirio a chyfleusterau newydd.   

2. Rhoi mwy o gefnogaeth a chyngor ymarferol ar gynnal a chadw ac annog arfer gorau, 

gyda chefnogaeth grantiau.   

3. Gwella’r cyngor a’r gefnogaeth o ran ennyn diddordeb y gymuned. Yn ogystal â helpu 

addoldai i ganfod ffyrdd o ennyn mwy o ddiddordeb y bobl yn eu cymuned, yn enwedig 

felly, bobl ifanc. Byddai’r allbwn olaf hwn hefyd yn ceisio rhoi mwy o gefnogaeth a 

hyfforddiant yng nghyswllt recriwtio a chadw gwirfoddolwyr. 

Argymhellir bod Ymddiriedolaeth Genedlaethol yr Eglwysi a Fforwm Addoldai Cymru’n 

cydweithio ar ddatblygu prosiect meithrin gallu, gyda’r nod o gyflwyno Cais Treftadaeth Wydn i 

Gronfa Dreftadaeth y Loteri yn hwyr yn 2017 ar gyfer costau’r prosiect. 

 

Am ragor o wybodaeth cysylltwch ag:  

National Churches Trust 

7 Tufton Street 

London SW1P 3QB 
  

Tel:  020 7222 0605 

info@nationalchurchestrust.org 

 

Yr Ymddiriedolaeth Eglwysi Genedlaethol 

Yr Ymddiriedolaeth Eglwysi Genedlaethol yw’r elusen genedlaethol annibynnol sy’n cefnogi 

eglwysi, capeli a thai cwrdd i agor er mwyn addoli ar draws y Deyrnas Unedig. 

Yn y pum mlynedd diwethaf, mae’r Ymddiriedolaeth Eglwysi Genedlaethol wedi dyfarnu 37 o 

wobrau sy’n werth dros £450,000 i helpu i dalu am waith atgyweirio brys a gosod cyfleusterau 

cymunedol mewn eglwysi a chapeli yng Nghymru. 

I gael gwybod mwy ewch i: www.nationalchurchestrust.org  
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