
                 

Canllawiau Codi Arian 

 

 

Does dim hwyl mewn codi arian os nad yw’r digwyddiad yn ddiogel, yn gyfreithlon ac yn wyrdd. 

Dyma reolau syml i’w dilyn er mwyn sicrhau bod pawb yn mwynhau.  

Bod yn wyrdd: Cofiwch Arbed, Ailddefnyddio ac Ailgylchu.  

Arbed: Ceisiwch beidio prynu pethau diangen  

Ailddefnyddio: cymaint o eitemau ag sy’n bosibl yn hytrach na phrynu pethau newydd e.e. 

platiau go-iawn yn lle rhai papur, ffyrc go-iawn yn lle rhai plastig, argraffwch ar gefn papur sydd 

eisoes wedi’i ddefnyddio unwaith 

Ailgylchu: Oes unrhyw beth ar ôl wedi i chi orffen? Gallwch gompostio, ailgylchu, ailddefnyddio 

neu anfon at siop elusen.  

Cerddwch, beiciwch neu defnyddiwch drafnidiaeth gyhoeddus gymaint ag sy’n bosibl er mwyn 

paratoi ar gyfer y digwyddiad ac i gyrraedd yno.  

Os yw eich digwyddiad yn cynnwys bwyd, ceisiwch ddod o hyd i gynnyrch lleol, tymhorol, yn 

ogystal â rhai organig a masnach deg.  

Cadw’n ddiogel: Bydd angen cwblhau asesiad risg, a chadw’ch arian yn ddiogel. Os ydych yn 

cynnal digwyddiad adrenalin uchel – sicrhewch eich bod yn barod ac yn defnyddio’r offer cywir.  

Rydym am i chi fwynhau bob munud o’ch gwaith codi arian, ond ni allwn gymryd cyfrifoldeb dros 

eich gweithgareddau, felly os ydych yn meddwl bod angen yswiriant, ymchwiliwch i’r mater.  

Dilyn y gyfraith: Peidiwch â chasglu arian ar y stryd neu fynd o dŷ i dŷ - mae’r bobl sy’n gwneud 

hyn wedi dilyn camau i gael caniatâd - byddai yn erbyn y gyfraith i chi wneud hyn heb ddilyn yr 

un drefn. 

Efallai bod angen caniatâd hefyd i gynnal raffl – cadarnhewch gyda’ch awdurdod lleol neu’r 

Comisiwn Hapchwarae yn y lle cyntaf www.gamblingcommission.gov.uk.  

Os yw eich digwyddiad yn cael ei gynnal ar dir preifat, gofynnwch am ganiatâd.  

Amddiffyn plant: Sicrhewch fod plant yn cael eu goruchwylio ar bob achlysur. Sicrhewch fod eu 

rhieni neu warcheidwaid yn gwybod beth maent yn ei wneud. Bydd angen caniatâd 

rhieni/gwarcheidwaid cyn tynnu lluniau neu fideo, a chyn eu gosod ar-lein. Cymerwch ofal wrth 

gyhoeddi gwybodaeth am blant, a gofynnwch am ganiatâd rhieni gyntaf. 

Ceir mwy o adnoddau i gefnogi’ch ymdrechion codi arian ar www.sizeofwales.org.uk   
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