
 
 

 
 

POLISI MASNACH DEG 
 
Fel rhan o’n busnes rydym yn cefnogi Masnach Deg drwy’r dulliau canlynol: 
(A wnewch chi dicio o leiaf un o bob un o’r tri categori canlynol i gymhwyso os gwelwch yn dda) 
 
 Caffael a chyflenwi Masnach Deg 
   
◻Mae gan staff a chwsmeriaid fynediad i luniaeth Masnach Deg. 
◻Mae cyflenwad o de a choffi Masnach Deg yn y ceginau. 
◻Mae gan y peiriannau gwerthu gyflenwad o ddiodydd a barrau byrbryd Masnach Deg. 
◻Mae’r caffeteria yn gweini te a choffi Masnach Deg a byrbrydau Masnach Deg. 
◻Mae te a choffi Masnach Deg ar gael mewn cyfarfodydd ac yn cael eu cynnig i ymwelwyr. 
◻Byddwn bob amser yn gofyn am luniaeth Masnach Deg (yn cynnwys te, coffi, siwgr, sudd, bananas, 
bisgedi a gwin) wrth ddefnyddio mannau cyfarfod tu allan neu arlwywyr allanol. 
◻Byddwn yn defnyddio cynhwysion Masnach Deg yn ein cynhyrch.  
 
Hyrwyddo Masnach Deg 
  
◻Byddwn yn cynnwys Masnach Deg yn ein deunydd cyfathrebu (gwefan, taflenni, bwydlen, adroddiad 
blynyddol a chyhoeddiadau mewnol) 
◻Byddwn yn dathlu a hyrwyddo Masnach Deg o leiaf unwaith y flwyddyn, er enghraifft yn ystod 
Pythefnos Masnach Deg. 
◻Byddwn yn arddangos adnoddau Masnach Deg i staff sydd â diddordeb mewn dysgu mwy. 
◻Byddwn yn ystyried dulliau eraill i gyflwyno neu ehangu Masnach Deg yn ein hymarfer busnes, megis 
amrywiaeth o gynnyrch bwyd neu wisgoedd.   
  
Cefnogi Masnach Deg 
   
◻Bydd gan y staff gyfle i ddysgu am faterion byd-eang a’r gwahaniaeth cadarnhaol mae Masnach Deg 
yn gwneud, yn ogystal â’r amrywiaeth o gynhyrchion Masnach Deg sydd ar gael. 
◻Byddwn yn cefnogi ein grŵp Masnach Deg lleol drwy fynychu cyfarfodydd a digwyddiadau pan mae 
modd. 
◻Byddwn yn penodi cydlynydd sydd yn gyfrifol am ein polisi Masnach Deg. 
 
Arwyddwyd_______________________________________________________________________ 

Enw_____________________________________________________________________________ 

Enw’r Sefydliad ____________________________________________________________________ 

Cyfeiriad ebost_____________________________________________________________________ 

Cyfeiriad Busnes___________________________________________________________________ 

Rhif Cyswllt _______________________________________________________________________ 

 

 



 
NODIADAU 
 
1. Masnach Deg a Masnachu'n Deg 
 
•Pan fyddwch yn gweld y marc MASNACH DEG mae hyn yn golygu bod archwilwyr annibynnol wedi 
ardystio’r cynnyrch. Ar gyfer mwy o wybodaeth ymwelwch â fairtrade.org.uk.  
•Mae masnachu'n deg yn golygu proses ehangach o fasnachu moesol, â phosibilrwydd nad ydyw wedi 
defnyddio dulliau ardystio swyddogol. 
 
2. Ar gyfer cymorth i ddod o hyd i gyflenwr, cymerwch gip olwg ar ein canllaw caffaelu, sydd hefyd ar ein 
gwefan: www.fairtradewales.com/getinvolved/business. Mae croeso cynnes i chi gysylltu â ni os ydych 
angen cymorth pellach. 
 
3. Gallwch ddathlu Pythefnos Masnach Deg drwy: 
•Ychwanegu nodyn i lofnod e-bost eich cwmni er mwyn codi ymwybyddiaeth 
•Stondin yn gwerthu cynhyrch Masnach Deg yn y cyntedd neu gantîn. 
•Profi dewis newydd o gynhyrchion neu gyflwyno ‘pryd arbennig’ yng nghantîn y staff. 
  
4. A wnewch chi anfon copi o’ch polisi at: Ffion Storer Jones, Cymru Masnach Deg, Y Deml Heddwch, 
Parc Cathays, Caerdydd, CF10 1AP neu ei e-bostio: business@fairtradewales.org.uk 
  
5. Os ydych angen cymorth i gyhoeddi eich polisi cysylltwch â Ffion Storer Jones. Mi fydd cyhoeddi eich 
polisi yn cynorthwyo i godi eich proffil ac ychwanegu gwerth ar eich brand. 
Ffyrdd awgrymiadol: 
•Cysylltu â’ch grŵp Masnach Deg lleol. Mae modd ei darganfod yma: http://fairtradewales.com/fair-
trade-nation/towns/yournearesttown.  
•Efallai gallant sôn amdanoch yn ei canllaw Masnach Deg lleol, neu gallwch gynorthwyo eich tref neu 
ddinas i gadw’r statws Masnach Deg. 
•Dangos eich ymrwymiad yn eich cyfathrebiadau/ taflen newyddion mewnol neu fewnrwyd. 
•Ysgrifennu datganiad i’r wasg i hysbysu i'r trigolion lleol neu eich sector am eich ymrwymiad. 
•Ei hyrwyddo ar eich gwefan. 
•Cyfeirio at eich polisi yn eich adroddiad blynyddol, ac os oes gennych unrhyw ddogfennau cyfrifoldeb 
corfforaethol cymdeithasol neu gyfrifeg linell isaf triphlyg. 
 
Ar gyfer unrhyw gwestiynau, gwybodaeth bellach neu gymorth i ddechrau eich ymrwymiad i Fasnach Deg, 
cysylltwch â Ffion Storer Jones ar ffion@fairtradewales.org.uk neu galwch  
029 20821056. 


