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Cwestiynau Cyffredin am y Raffl 

 

Beth yw Raffl Gaeaf The Wallich? 

 

Ymgyrch codi arian drwy ennill gwobrau yw Raffl Gaeaf The Wallich, sy’n ein helpu ni i godi arian i 

gefnogi pobl y mae digartrefedd yn effeithio arnynt ledled Cymru. 

Am £2 y tro cewch gyfle i ennill un o’n gwobrau gwych, a byddwch yn helpu i ddarparu llety hanfodol a 

gwasanaethau cymorth i bobl sydd mewn perygl yn eich cymuned. 

 

Beth yw'r gwobrau? 

Mae busnesau hael ar draws Cymru wedi cyfrannu gwobrau rhagorol. 

Bydd tocynnau yn cael eu tynnu ar hap a bydd y gwobrau canlynol yn cael eu rhannu yn ôl y drefn y 

mae’r tocynnau raffl yn cael eu tynnu: 

1. Pryd 3 chwrs a choctels ar gyfer 2 yn Steakhouse Llundain Marco Pierre White a thaith i ben y 

Shard  

2. Taleb Love2Shop gwerth £150    

3. 2 docyn bws dwyffordd gan Flix Bus (yn y DU neu dramor)  

4. Tocyn sba neu westy OffPeakLuxury.com gwerth £50      

5. Dartiau cymdeithasol i 16 o bobl a thaleb gwerth £100 ym mar Flight Club (Caerdydd)  

6. Te prynhawn i ddau ym Mhlas Nanteos (Ceredigion)  

7. Siampên gan Bibendum Wines  

8. Taleb harddwch gwerth £100 ar gyfer triniaethau yn Haus of Lux (Caerdydd)  

9. Mynediad i 6 o bobl yn Bingo Lingo yn The Depot Caerdydd neu Abertawe 

Bydd y Raffl yn digwydd ar 30 Ionawr yn The Wallich, Llawr 1af, 18 Plas y Parc, Caerdydd CF10 3DQ a 

bydd y tocynnau’n cael eu tynnu ar hap drwy ddefnyddio generadur rhifau ar hap. 
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Mae’r gwobrau fel y nodir, ac ni fyddwn yn cynnig arian yn lle’r gwobrau sydd wedi eu hysbysebu. 

Mae’n bosibl y bydd rhagor o wobrau’n cael eu hychwanegu ar ôl y lansiad ar 10 Hydref 2022. 

Ble gallai i brynu tocynnau?  

 

Gallwch brynu tocynnau ar-lein yn www.thewallich.com/raffle  

 

Fel arall, gallwch ofyn am lyfr o docynnau i gael ei anfon atoch drwy anfon neges e-bost at 

dosomething@thewallich.net neu ffonio 02921 508 800  

Gallwch brynu'r tocynnau eich hunain neu eu gwerthu i ffrindiau a theulu, ond mae’n bwysig sicrhau nad 

ydych yn gwerthu tocynnau ar y stryd, o ddrws i ddrws neu i bobl o dan 16 mlwydd oed . Yr uchafswm o 

docynnau y gall unrhyw un eu prynu yw 50.  

 

Ar ôl i chi brynu/ gwerthu eich tocynnau, bydd angen i chi anfon bonion y tocynnau wedi’u cwblhau yn 

ôl i ni, gyda’r taliad ac unrhyw docynnau sydd heb eu gwerthu, erbyn Dydd Llun 16 Ionawr, sef y dyddiad 

cau ar gyfer y raffl. Sicrhewch eich bod wedi ysgrifennu’r holl wybodaeth sydd arnom eu hangen ar y 

bonion cyn eu hanfon yn ôl.  

Os hoffech chi brynu'r llyfr i gyd, dim ond y bonyn cyntaf sydd angen ei llenwi os nad ydych am wahanu’r 

bonion.  

Gwerthwyr eraill                                                                                                                                                         

Mae nifer o fusnesau lleol wedi cynnig gwerthu ticedi er mwyn cefnogi The Wallich. I gael manylion yr 

holl werthwyr yn eich ardal, cysylltwch â’n tîm Tîm Codi Arian ar 02921 508 800 neu 

dosomething@thewallich.net.  

 

Sut gallai anfon y taliad am y tocynnau atoch?  
 

Dychwelwch bonion eich tocynnau ac arian neu siec yn daladwy i The Wallich i’r cyfeiriad hwn: The 

Wallich, Llawr 1af, 18 Plas y Parc, Caerdydd CF10 3DQ.   

 

Gellir gwneud taliadau gyda chardiau credyd neu ddebyd ar ein gwefan thewallich.com/donate – neu 

gallwch gysylltu â’n tîm codi arian ar 02921 508 800 neu dosomething@thewallich.net i gael manylion 

ynghylch sut i dalu ar-lein.  

 

Sut bydd cymryd rhan yn y raffl yn cefnogi pobl y mae digartrefedd yn effeithio 

arnynt?  
 

Drwy gymryd rhan yn y raffl, byddwch chi’n ein helpu ni i godi arian hanfodol i The Wallich. Mae’r 

argyfwng costau byw yn creu mwy o risg o ddigartrefedd a chynnydd yn y galw am gymorth brys.  

http://www.thewallich.com/raffle
http://thewallich.com/donate
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Mae cartrefi ledled y DU eisoes yn teimlo effeithiau dychrynllyd yr argyfwng, gyda llawer o aelwydydd 

incwm isel yn cael eu gorfodi i fynd heb hanfodion.  

Ymunwch â ni y gaeaf hwn i gefnogi unigolion a theuluoedd ledled Cymru, gan helpu gyda biliau, bwyd, 

eitemau hanfodol i’r cartref, tai, lles a mwy.    

Rydyn ni’n gwybod ei bod hi’n anodd sefydlu cartref newydd a chynnal tenantiaeth, a dyna pam rydyn 

ni’n darparu cymorth brys i unigolion a theuluoedd pan fydd arnynt ei angen fwyaf. 

 

Pwy sy’n rhedeg Raffl Gaeaf The Wallich?  
 

Bydd y raffl yn cael ei weinyddu gan Dîm Cynhyrchu Incwm The Wallich, ac ni fyddant yn cael cymryd 

rhan yn y raffl.  

 

Bydd y raffl yn digwydd ar ddydd Llun 30 Ionawr, yn The Wallich, Llawr 1af, 18 Plas y Parc, Caerdydd 

CF10 3DQ a bydd y tocynnau yn cael eu tynnu ar hap.  

 

Sut byddaf yn gwybod os rwyf wedi ennill gwobr?  
 

Byddwn yn cysylltu â chi dros y ffôn yn fuan ar ôl tynnu’r tocynnau llwyddiannus ac yn anfon y wobr 

drwy’r post. Bydd enillwyr hefyd yn cael eu cyhoeddi ar wefan The Wallich. 

Mae gen i broblemau gamblo - oes posib i mi gael fy ngwahardd rhag cymryd rhan 

mewn cystadlaethau gwobr yn y dyfodol?  
 

Rydyn ni’n ymwybodol bod gamblo yn gallu fod yn broblem i rai unigolion, ac felly mae The Wallich yn 

hyrwyddo ymwybyddiaeth gamblo. Os rydych chi neu aelod o’ch teulu yn teimlo eich bod yn cael 

problemau gyda gamblo, gallwch chwilio am gyngor a chefnogaeth gan gwnselwyr proffesiynol ar 

Gambleaware drwy ffonio 0808 8020 133 am ddim neu drwy fynd ar wefan www.gambleaware.co.uk.  

Er mwyn cefnogi gamblwyr gyda phroblem, rydyn ni hefyd yn gweithredu polisi hunan-gwahardd, sy’n 

golygu na fyddwch yn derbyn unrhyw wybodaeth am ein raffls a’n loterïau.  

 

Er mwyn cael eich ychwanegu ar y rhaglen hunan-gwahardd cysylltwch a’n tîm codi arian trwy ffonio 029 

2066 8464 neu ar e-bost dosomething@thewallich.net.  

 

Gyda phwy alla i gysylltu â os rwyf eisiau gwybod mwy am y Raffl?  
 

Mae ein tim Codi Arian a Phartneriaid yma er mwyn rhoi cymorth am unrhyw gwestiynau neu bryderon 

sydd gennych ynghylch Raffl Gaeaf The Wallich. Os hoffwch wybod mwy, cysylltwch â ni drwy anfon 

neges e-bost dosomething@thewallich.net neu ffoniwch 02921 508 800 


