
1

Eich arweiniad i godi arian i’r RSPB

Mae byd natur 
mewn trybini.  
Sut allwch chi helpu?                                   
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Mae rhoi cartref i fyd natur yn waith anodd, ac ni 
allwn ei wneud heb gymorth.

Ledled y DU, mae pobl yn cyfrannu eu hamser i’n cynorthwyo 
gyda chodi arian a sicrhau’r gefnogaeth y mae mawr ei hangen 
arnom. Fel chi, maen nhw’n credu yn yr hyn y mae’r RSPB yn 
ei wneud ac yn dymuno gwneud gwahaniaeth.

Dyma ychydig o ffyrdd  
i chi godi arian i’n cynorthwyo ni ...

Mae angen i ni gydweithio  
i helpu adar  
a bywyd gwyllt arall

...bywyd gwyllt  
ar riniog eich drws
Rydych chi’n ein helpu i ddeall tynged 
ein bywyd gwyllt.  Pan fyddwn yn 
gwybod hynny, gallwn feddwl am 
ddulliau i’w helpu.  Mae rhai o’n 
rhywogaethau gardd mwyaf cyfarwydd, 
fel y draenog, aderyn y to a’r ddrudwen, 
yn prinhau’n ddifrifol. 
Gallwch ein cynorthwyo i sicrhau eu 
bod yma am flynyddoedd lawer i ddod.

Ledled y wlad... 
Mae eich cefnogaeth 
yn ein galluogi i brynu a 
rheoli gwarchodfeydd 
natur er budd byd natur.
Rydych hefyd yn ein helpu i weithio 
gyda ffermwyr a thirfeddianwyr fel 
eu bod yn gallu gwneud eu rhan dros 
fywyd gwyllt a gwneud elw’r un pryd.

Gyda chefnogaeth pobl fel chi, rydym wedi teithio 
ar gychod mewn moroedd garw, wedi siarad â 
physgotwyr ac wedi egluro’r camau syml iddyn 
nhw eu dilyn i rwystro’r albatros rhag cael ei ddal 
ar leiniau pysgota. Mae eich cefnogaeth hefyd yn 
ein helpu i achub bywyd gwyllt mewn coedwig 
law yn Swmatra, mewn gwlyptiroedd yng 
Ngwlad Pwyl ac ar laswelltir Affrica.

... bywyd gwyllt dramor
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Cewch wybod mwy am ein gwaith ar:

www.rspb.org.uk



       

A   Cwis adnabod adar, sgwrs 
gan arbenigwr  

B   Trefnu barbeciw, tyfu barf ac 
eillio, bowlio dan do

C   Caraoci, her cadw’n heini, 
bore coffi, cyngerdd

Ch  Chwarae gêm rygbi noddedig, 
mynd â ch∑n am dro

D   Diwrnod gwisg ffansi, sêl 
deisennau neu ddyfalu 
pwysau aderyn

Dd  Twrnament ddartiau, 
cystadleuaeth ddawnsio

E  Cystadleuaeth enwi adar 

F  Teithiau ar fws 

Ff   Pêl-droed ffantasi, sioe 
ffasiwn, ffair, sioe ffilmiau

G   Gerddi agored, noson 
gwis, arddangosfa gelf neu 
gystadleuaeth golff

Ng  Yng ngwely’r afon/yng 
ngwaelod y pwll – noddi pob 
creadur d∑r croyw a gesglir

H   Ras hwyl, hoci neu helfa 
drysor  

I   Sesiwn ioga noddedig neu 
gystadleuaeth io-io

J  Jyglo neu ddweud jôcs 

Unrhyw syniadau 
gwallgof eraill gewch chi!
Ond cofiwch hefyd fod yr RSPB yn 
gorff amgylcheddol. Rydym yn ystyried 
yn ddifrifol y mater o newid hinsawdd 
a difrod i’r amgylchedd a byddai’n 
well gennym pe na baech yn neidio o 
awyren, yn trefnu helfa drysor mewn 
ceir neu’n gwneud unrhyw beth sy’n 
debygol o effeithio ar adar yn ystod y 
tymor nythu.

Wedi i chi ddewis eich digwyddiad, 
darllenwch a chwblhewch y ffurflen 
gofrestru, ar gael i’w lawrlwytho o: 
www.rspb.org.uk/supporting/
fundraise a’i hanfon yn ôl i ni ei 
chymeradwyo. Ar ôl i ni wneud hyn, i 
ffwrdd â chi!

L   Sêl lofnodion neu dorri 
lawntiau

Ll   Cystadleuaeth tynnu 
lluniau neu noson ddyfalu 
llofruddiaeth

M  Marathon,cwis Mastermind

N  Digwyddiadau noddedig i blant 

O    Trefnu ocsiwn neu her 
Olympaidd 

P   Her prifysgolion, pantomeim 
neu chwarae ping-pong

Ph  Trin ei phlu, ei dail a’i blodau 
– creu pethau o ddefnyddiau 
naturiol

R   Raffl, recriwtio aelodau neu 
ddawns roc’n’rôl

Rh  Blwch rhegi neu her rhyng-
swyddfa

S   Sglefrio iâ, sêl sborion 
neu gystadleuaeth Sgrabl, 
twrnament sboncen

T  Taith côr y bore bach 

Th Taith gyda thywysydd 

U  Noddi unrhyw beth 

W   Cystadleuaeth addurno wyau 
neu ddiwrnod di-wisg

Y   Dosbarthiadau ymarferion, 
dawns ysgubor neu ddiwrnod 
dim ysmygu
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Felly, beth allech CHI ei wneud?
Dyma ychydig o syniadau  
i chi eu rhoi ar waith:
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Gwneud eich rhan

Dewis y dyddiad
Fe all y bobl yr ydych yn gobeithio 
ddaw draw i gefnogi eich digwyddiad 
ddylanwadu ar eich dewis o ddyddiad. 
Mae’n debyg nad yw trefnu’r 
digwyddiad ar yr un diwrnod ag 
achlysur mawr ym myd chwaraeon 
neu garnifal lleol yn syniad da. Efallai 
fod rhestr o ddigwyddiadau lleol yn y 
dyfodol ar gael yn eich llyfrgell leol neu 
yn eich papur bro.

Dewis y lleoliad
Po fwyaf yw’r digwyddiad, yna mae’n 
fwyfwy tebygol y bydd angen i chi logi’r 
lleoliad. Fe all dewis dyddiad pryd nad 
yw’r lleoliad yn cael ei logi fel arfer fod 
yn rhatach, er enghraifft, bwyty ar nos 
Lun neu nos Fawrth.

Cyllideb
Mae’n annhebygol iawn y bydd eich 
digwyddiad yn costio dim. Hyd yn 
oed ar gyfer bore coffi mae’n debyg y 
bydd raid i chi brynu te, coffi, llaeth a 
siwgr, os na fydd eich siop leol yn eu 
cyfrannu. Awgrymwn y dylech godi 
£300 am bob £100 yr ydych yn debygol 
o’u gwario. Cadwch restr o bob dim 
sy’n cael eu prynu.

Gwneud rhestr
Mae rhestr wirio’n ddull gwych o 
sicrhau na fyddwch yn anghofio dim 
byd. Paratowch restr o bob dim y mae 
angen ei wneud ac yna ei dangos i 
rywun arall i wirio nad ydych wedi 
anghofio dim. Lluniwch amserlen i 
chi’ch hun hefyd, fel y byddwch yn 
gwybod pa bryd i wneud pethau – yn 
enwedig os bydd angen i chi dalu 
blaendal am leoliad neu nwyddau.

Chwiliwch am gymorth
Peidiwch â threfnu dim ar eich pen 
eich hun – gofynnwch i ffrindiau a 
chymdogion am gymorth. Pam na 
wnewch chi ofyn am gymorth tîm o’ch 
gwaith a defnyddio hyn fel ymarfer 
creu-tîm? Efallai y gallwch hyd yn oed 
berswadio eich cyflogwr i gyfrannu er 
mwyn rhoi hwb i’ch ymdrechion!

Gadewch i bawb wybod
Peidiwch â chymryd yn ganiataol y 
bydd eich ffrindiau’n dod draw neu 
gyfrannu oherwydd eich bod wedi sôn 
am y digwyddiad codi arian. Byddwch 
yn benodol yngl≈n â gofyn iddynt eich 
cefnogi, er enghraifft, gofynnwch iddyn 
nhw wneud teisen. Defnyddiwch yr 
e-bost, posteri ac erthyglau mewn 

papurau lleol a gofynnwch i’ch ffrindiau 
adael i’w ffrindiau nhw wybod. Os 
ydych yn cynllunio eich defnyddiau eich 
hun, cofiwch ei wneud yn amlwg bod y 
gweithgaredd yn codi arian i’r RSPB.

Nawdd
Os ydych yn cymryd rhan mewn 
digwyddiad noddedig, byddwn yn 
eich darparu gyda ffurflenni nawdd 
swyddogol i’w defnyddio, oherwydd 
bydd y rhain yn ein helpu i hawlio 
Rhodd Cymorth ar yr arian a gesglir. 
Gallwch hefyd sefydlu tudalen gyfrannu 
drwy ymweld â justgiving.com.  
Trosglwyddir eich cyfraniad i’n cyfrif 
banc ni, a bydd Rhodd Cymorth yn cael 
ei drefnu’n otomatig.
Gallwch ofyn i gwmnïau a busnesau 
lleol eich noddi. Neu tybed a fydden 
nhw’n fodlon rhoi gostyngiad i chi 
ar eu nwyddau a brynir ar gyfer y 
digwyddiad? Os ydych chi’n bwriadu 
cysylltu â chwmni cenedlaethol sydd 
â changen leol yn eich ardal chi, 
cysylltwch â ni’n gyntaf, os gwelwch yn 
dda, rhag ofn ein bod eisoes yn cynnal 
trafodaethau gyda nhw.

Rhodd Cymorth
Mae gennym ffurflen Rhodd Cymorth 
i chi ei chwblhau pan fyddwch yn 
anfon eich cyfraniad. Byddwn yn anfon 
hon atoch wedi i ni gymeradwyo eich 
digwyddiad. Mae’n golygu ein bod yn 
cael 25 ceiniog ychwanegol ar bob 
punt y byddwch yn ei chasglu (os 
bydd bwy bynnag sy’n cyfrannu yn talu 
trethi sydd o leiaf gyfwerth â’r swm a 
hawlir). Hwb arall i fywyd gwyllt!

Rhoi cyfatebol 
Mae gan lawer o gyflogwyr Bolisi 
Cymdeithasol ac Amgylcheddol ac 
maen nhw’n barod i roi arian cyfatebol 

Rydych wedi dewis eich digwyddiad, wedi dychwelyd eich ffurflen gofrestru ac 
mae wedi ei gymeradwyo.  Felly bant â’r cart!

Dyma rai canllawiau a chyngor i wneud 
yn siŵr y bydd pob dim yn gweithio ar y 
diwrnod. 

ar gyfer unrhyw gyfraniad a roir gan eu 
gweithwyr cyflogedig i elusen. Efallai 
y byddan nhw hyd yn oed yn fodlon 
rhoi benthyg ystafell gyfarfod, cantîn 
neu erddi i chi gynnal eich digwyddiad. 
Cofiwch ofyn!

Dweud diolch
Ar ôl y digwyddiad ac wedi i chi orffen 
codi arian, cofiwch ddiolch i bawb sydd 
wedi eich cynorthwyo ar hyd y daith.

Dywedwch wrthym beth 
ddigwyddodd
Cofiwch gadw mewn cysylltiad a 
gadael i ni wybod sut aeth y diwrnod. 
Byddem yn falch iawn o glywed eich 
hanes a gweld y lluniau. Wyddoch chi 
ddim, efallai mai eich llun chi fydd yn 
arweiniad nesaf yr RSPB i godi arian!

Anfonwch yr arian atom
Mae eich holl waith bellach ar ben a 
gallwch ymfalchïo yn y swm o arian a 
godwyd gennych. Os nad ydych wedi 
defnyddio justgiving, anfonwch siec yn 
daladwy i “Yr RSPB” ynghyd â’ch ffur-
flen Rhodd Cymorth wedi ei harwyddo, 
lle bod hynny’n briodol.
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Hwyl i chi, mwynhewch eich 
hun a byddwch yn ddiogel
Hoffem i’ch digwyddiad neu weithgaredd fod mor llwyddiannus â phosibl, felly 
mae rhai rheolau a rheoliadau a fydd yn eich cynorthwyo. Os oes unrhyw beth nad 
ydych yn sicr ohono cofiwch gysylltu â ni am gyngor cyn i chi ddechrau codi arian. 
Hefyd, os gwelwch yn dda, darllenwch yn ofalus y llythyr a anfonir atoch ar ôl i ni 
gymeradwyo eich digwyddiad a’r “Canllawiau i Drefnwyr” sydd wedi eu cynnwys 
ar eich ffurflen gofrestru.

Alcohol mewn digwyddiadau
Os ydych yn bwriadu gwerthu alcohol mewn lleoliad bydd angen i chi wneud cais 
am Drwydded Bersonol gan eich awdurdod lleol. Mae’n werth gwirio gyda nhw 
cyn i chi drefnu eich digwyddiad er mwyn bod yn si∑r o’r trefniadau a’r amserlen 
ar gyfer gwneud cais. Os ydych yn rhoi alcohol fel gwobr, ni ddylech ei roi i 
unrhyw un dan 18 oed.

Plant a ffotograffiaeth
Os hoffech ddefnyddio ffotograffau o blant ar ôl eich digwyddiad i’w hanfon i’r 
papur lleol, neu hyd yn oed atom ni, bydd angen i chi gael caniatâd ysgrifenedig 
eu rhieni neu eu gwarchodwyr. Mae’n syniad da gwirio hyn gydag oedolion hefyd, 
rhag ofn nad ydyn nhw’n dymuno cael cyhoeddusrwydd. Os ydych yn cymryd 
ffotograffau yn eich digwyddiad, gofynnwch i ni am ffurflen i bobl ei harwyddo, os 
gwelwch yn dda, sy’n caniatáu i’r RSPB ddefnyddio’r ffotograffau hefyd.

Iechyd a diogelwch
Eich cyfrifoldeb chi fydd sicrhau bod eich digwyddiad yn un diogel. Dylech gynnal 
asesiad risg i sicrhau eich bod wedi ystyried diogelwch pawb sy’n cymryd rhan 
a’r gwylwyr; mae hse.gov.uk yn lle da i gael y cyngor diweddaraf. Os yw eich 
digwyddiad yn cynnwys llawer o blant bydd angen i chi sicrhau bod yno ddigon 
o oruchwyliaeth gan oedolion, yn enwedig os na fydd eu rhieni’n debygol o fod 
yn bresennol. Os byddwch angen presenoldeb cymorth cyntaf, cysylltwch â’ch 
Ambiwlans Sant Ioan neu’r Groes Goch Brydeinig lleol i sicrhau gwirfoddolwyr a 
staff wedi eu hyfforddi ar gyfer eich digwyddiad.

Yswiriant
Gwiriwch pa yswiriant sydd ei angen arnoch ar gyfer unrhyw offer neu ddiogelwch 
pobl sy’n cymryd rhan. Os ydych yn cynnal digwyddiad yn y cartref, dylech wirio a 
yw eich polisi yswiriant yn ddigonol ar gyfer Cyfrifoldeb Cyhoeddus. Os ydych yn 
llogi lleoliad, gofynnwch am gael gweld eu tystysgrif yswiriant a gwiriwch a oes 
angen i chi ychwanegu unrhyw beth. Ni all yr RSPB gymryd cyfrifoldeb am unrhyw 
beth a all ddigwydd yn eich digwyddiad.

Casgliadau cyhoeddus
Mae angen cofrestru pob casgliad i’w gynnal ar eiddo cyhoeddus gyda’r awdurdod 
lleol priodol. Os hoffech gynnal casgliad stryd, fe wnawn wirio ein cronfa ddata 
digwyddiadau i sicrhau nad yw’n cael ei gynnal ar yr un dyddiad â gweithgaredd 
arall gan yr RSPB. Mae ambell i awdurdod lleol yn rhoi caniatâd i bob elusen 
gasglu dim ond unwaith yn unig mewn 12 mis, felly cofiwch beidio cael eich siomi 
os cewch eich gwrthod! Os hoffech gasglu ar dir preifat, fel archfarchnad neu 
ganolfan arddio, bydd angen caniatâd y Rheolwr arnoch.

Rafflau a lotrïau
Gellir defnyddio raffl fach os nad yw’n brif ganolbwynt eich digwyddiad. Gellir 
defnyddio tocynnau safonol ond rhaid eu gwerthu a thynnu’r raffl ar yr un diwrnod. 
Rhaid gwerthu pob tocyn am yr un pris ac ni ddylid eu gwerthu i unrhyw un dan 
18 oed. Ni allwch wario mwy na £250 ar wobrau, ond nid oes uchafswm ar y nifer 
o docynnau y gallwch eu gwerthu. Os ydych yn bwriadu gwerthu tocynnau dros 
gyfnod hirach, yna bydd angen i chi wneud cais i’ch awdurdod lleol am drwydded. 
Ar y tocyn mae angen argraffu cyfeiriad yr hyrwyddwr, manylion yr elusen a 
dyddiad tynnu’r raffl, gyda gofod ar gyfer  cofnodi enwau a chyfeiriadau’r sawl sy’n 
eu prynu.

Defnyddio logo a defnyddiau’r RSPB
Os byddwch yn creu eich deunyddiau hyrwyddo codi arian eich hun, fe wnawn 
eich darparu â logo’r RSPB, yr ymwadiad Er Budd, ac arweiniad yngl≈n â sut i’w 
defnyddio. Mae’n bwysig eich bod yn cynnwys ein rhif elusen gofrestredig ar 
unrhyw ddefnyddiau neu gyhoeddiadau i’r wasg ar gyfer eich digwyddiad. Dylech 
ei gwneud yn amlwg eich bod yn codi arian “er budd” yr RSPB ac nad ydych yn ei 
chynrychioli. Gallwn ddarparu ffurflenni noddi swyddogol ymlaen llaw yn ogystal 
â defnyddiau eraill wedi eu hargraffu. Ewch i rspb.org.uk/supporting/fundraise 
am ragor o wybodaeth.
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Rhoi pethau ar waith
Gallwch ddefnyddio’r tudalennau canlynol i’ch helpu i gynllunio eich 
codi arian a chadw cofnod o’ch syniadau a’ch cysylltiadau. 

Nodiadau a syniadau am godi arian

Rhestr wirio o bethau i mi eu gwneud

Enwau a rhifau defnyddiol
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Llun clawr: llygoden bengrwn y d∑r gan Ben Hall (rspb-images.com) 
Mae’r Gymdeithas Frenhinol er Gwarchod Adar (yr RSPB) yn elusen gofrestredig: Lloegr a Chymru rhif 
207076, Yr Alban rhif SC037654 490-1009-13-14

Yr RSPB yw elusen 
gadwraeth fwyaf y DU, ac 
mae hi’n ysbrydoli pawb i 
roi cartref i fyd natur.

Diolch am gynorthwyo’r RSPB a’n 
gwaith i roi cartref i fyd natur. Gobeithio 
bod y llyfryn hwn yn ddefnyddiol i chi. 
Hwyl fawr i chi wrth godi arian – mae 
pob ceiniog yn bwysig i ni.

pob lwc!

Am ragor o wybodaeth ac i wneud cais 
am ffurflen gofrestru, cysylltwch â:

Marchnata Cymunedol/Community
Marketing, Yr RSPB, The Lodge,
Sandy, Swydd Bedford SG19 2DL

Ffôn: 01767 680551
E-bost: CommunityMarketing@rspb.org.uk

rspb.org.uk/supporting/fundraise


