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Yn 2018, mae Cymru’n dathlu 10 
mlynedd ers iddi gael ei datgan yn Genedl 
Masnach Deg. Dechreuwyd yr ymgyrch ar 
ddechrau cyfnod datganoli Cymru, gyda 
chefnogaeth llawr gwlad a thrawsbleidiol 
gan Gynulliad Cymru. Rydyn ni wedi dod 
yn bell ers hynny, ac rydym yn edrych 
ar beth mae’n ei olygu i fod yn Genedl 
Masnach Deg.

Rydym wedi cynnal adolygiad i Gymru 
fel Cenedl Masnach Deg. Mae ein 
hymchwil yn dangos yn glir bod pobl 
eisiau i Gymru barhau i fod yn Genedl 
Masnach Deg, ac mae gan fwy o leoedd 
rhyngwladol ddiddordeb yn y gwaith 
sy’n digwydd yma yng Nghymru. Mae’r 
adroddiad byr hwn yn cyfuno ein profiad 
a’n gweithgareddau dros y 10 mlynedd 
diwethaf â’r datblygiadau’n rhyngwladol, 
ac yn ystyried beth mae hyn yn ei olygu i 
ddyfodol Masnach Deg yng Nghymru.

Yn ystod yr ychydig flynyddoedd diwethaf, 
mae’r byd wedi dod at ei gilydd ac wedi 
cydsynio â’r Nodau Datblygu Cynaliadwy 
ac yng Nghymru, mae gennym Ddeddf 
Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol, sef darn 
o ddeddfwriaeth – y cyntaf o’i fath, sy’n 
ei gwneud yn ofynnol i gyrff cyhoeddus 
ddangos sut maen nhw’n bod yn gyfrifol 
yn fyd-eang. Rydym yn gweld perthynas 
fasnachu’r byd yn newid hefyd.

Yn ôl FINE: “Mae Masnach Deg yn 
bartneriaeth fasnachu sydd yn seiliedig 
ar ddeialog, tryloywder a pharch. Nod 

y bartneriaeth yw ceisio sicrhau mwy 
o degwch mewn masnach ryngwladol. 
Mae Masnach Deg yn cyfrannu at 
ddatblygu cynaliadwy drwy gynnig 
amodau masnachu gwell i gynhyrchwyr 
a gweithwyr ar y cyrion, ac yn sicrhau eu 
bod yn cael eu hawliau - yn enwedig yn 
y De. Mae sefydliadau Masnach Deg, 
gyda chefnogaeth prynwyr, yn chwarae 
rhan bwysig drwy gefnogi cynhyrchwyr, 
codi ymwybyddiaeth ac ymgyrchu dros 
newidiadau yn rheolau ac arferion 
masnach ryngwladol gonfensiynol”.1 

Yn bwysicaf oll, mae angen inni gofio 
bod y gwaith a wnawn yng Nghymru yn 
cael ei wneud i newid bywydau ffermwyr, 
gweithwyr a chrefftwyr ar draws y byd 
sydd ddim yn cael eu talu’n deg nac yn 
cael eu trin gyda pharch ar gyfer y gwaith 
maen nhw’n ei wneud. Ein gweledigaeth 
yw gweld byd cyfartal, sy’n masnachu’n 
deg. Yn y pen draw, nod yr ymroddiad 
a’r gefnogaeth gan bobl a sefydliadau ar 
draws Cymru, trwy fod yn rhan o’r Genedl 
Masnach Deg, ydy cael gwared ar dlodi.

1  Mae FINE yn rhwydwaith ymbarél o sefydliadau rhanddeiliaid Masnach Deg; Fairtrade International, the 
International Fair Trade Association (sydd bellach yn World Fair Trade Organisation), the Network of European 
Worldshops a European Fair Trade Association.

Cyflwyniad
Mae Masnach Deg yn 
bartneriaeth fasnachu 
sydd yn seiliedig ar 
ddeialog, tryloywder a 
pharch. Nod y bartneriaeth 
yw ceisio sicrhau mwy o 
degwch mewn masnach 
ryngwladol.
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Eleni, gan fod Cymru’n dathlu 10 
mlynedd ers iddi gael ei datgan yn 
Genedl Masnach Deg, mae Llywodraeth 
Cymru, sef prif gyllidwr Cymru Masnach 
Deg, wedi gofyn i ni adolygu beth 
yw Cenedl Masnach Deg, a chynnig 
rhywfaint o syniadau ar gyfer y dyfodol.
Wrth i ddiddordeb rhyngwladol mewn 
Cenedlaethau Masnach Deg dyfu, mae 
Masnach Deg yn datblygu, ac wrth i’r 
Deyrnas Unedig geisio newid sut mae’n 
masnachu gyda gwledydd eraill, gellid 
ystyried bod hwn yn amser priodol i fyfyrio 
ar sut y gallai Cymru fel Cenedl Masnach 
Deg edrych yn y dyfodol.

Y brîff
Prif bwrpas yr adolygiad ydy helpu i 
lywio cyfeiriad gwaith Masnach Deg 
yng Nghymru, ond mae hefyd wedi ein 
galluogi i rannu ein profiad, ymchwil a’n 
hargymhellion i Wledydd a Rhanbarthau 
eraill.

Mae cwmpas yr adolygiad hwn yn trafod 
tri phrif faes:

  Ein sefyllfa / Beth mae Cymru wedi’i 
wneud hyd yn hyn
  Beth yw Cenedl Masnach Deg
  Sut y gallai Cymru fel Cenedl 
Masnach Deg edrych

Mae’r adroddiad hwn yn dangos 
canlyniadau ein hymchwil a’n 
dadansoddiad, ac yn awgrymu 
argymhellion i fwydo i’r drafodaeth 
barhaus am y Cenhedloedd neu’r 
Rhanbarthau Masnach Deg, a hefyd,  
ar gyfer dyfodol Cymru fel Cenedl 
Masnach Deg.

Ymchwil

Ar gyfer yr adroddiad, 
cynhaliom ymchwil 
drwy arolwg ar-lein, grwpiau ffocws ac 
ymchwil desg. Defnyddiodd yr arolwg 
a’r grwpiau ffocws gyfres o gwestiynau 
tebyg ar rywfaint o brif bynciau; 
teimladau a barnau am brofiad Cymru 
o fod yn Genedl Masnach Deg, a pha 
flaenoriaethau y dylid gweithio arnynt yn 
y dyfodol.

Cynhaliom wyth grŵp ffocws: pump ar 
draws Cymru gyda grwpiau Masnach 
Deg lleol, a thri gyda grwpiau penodol: 
prifysgolion Masnach Deg yng Nghymru, 
ymchwilwyr Masnach Deg byd-eang 
ac ymarferwyr ac Aelodau’r Cynulliad. 
Gyda’i gilydd, mynychodd 53 o bobl y 
grwpiau ffocws. Cyflawnwyd y rhain gan 
Aileen Burmeister a Julian Rosser, rhwng 
11 Mehefin a 24 Gorffennaf 2018.

Roedd yr arolwg ar agor am 6 wythnos, 
o 13 Mehefin i 26 Gorffennaf 2018. 
Cafodd ei hysbysebu drwy gylchlythyrau, 
ar lafar, ar ein gwefan, trwy bartneriaid 
ac ar y cyfryngau cymdeithasol, gan 
gynnwys hysbysebion ar Facebook 
a Twitter. Hap-drefnwyd yr atebion i 
gwestiynau amlddewis ar gyfer yr holl 
ymatebwyr, er mwyn osgoi unrhyw 
ragfarn anymwybodol a allai ddigwydd. 
Dechreuwyd yr arolwg 268 gwaith, gyda 
241 o ymatebion yn cael eu cwblhau i 
raddau amrywiol.

Ynghylch yr adroddiad hwn
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Cymru Masnach Deg

Cymru Masnach 
Deg yw’r sefydliad 
cenedlaethol ar 
gyfer Masnach Deg 
yng Nghymru. Mae 
gennym weledigaeth 
o fyd cydradd, sy’n 
masnachu’n deg, a’n 
cenhadaeth yw bod yn gatalydd ar gyfer 
y mudiad Masnach Deg.

Sefydlwyd y mudiad yn wreiddiol yn 2004 
fel Fforwm Masnach Deg Cymru (a oedd 
yn cynnwys CAFOD, Cymorth Cristnogol, 
Fair Do’s / Siopa Teg, Oxfam, Tearfund 
a Together Creating Communities) i 
oruchwylio’r ymgyrch Cenedl Masnach 
Deg ac, ar 6 Mehefin 2008, gwnaeth 
Cymru hanes, drwy ddod y Genedl 
Masnach Deg gyntaf erioed.

Yn fuan wedi hyn, yn 2010, sefydlwyd 
Cymru Masnach Deg fel cwmni dielw, 
wedi’i gyfyngu drwy warant. Rydym wedi 
bod yn rhan o bartneriaeth Hub Cymru 
Africa ers 2015, sy’n cefnogi cymunedau 
Cymru Affrica a Masnach Deg. Mae 
Cymru Masnach Deg a Fforwm Masnach 
Deg Cymru wedi bod yn derbyn cyllid 
craidd sylweddol gan raglen Cymru o 
Blaid Affrica Llywodraeth Cymru ers 
2006.

Ystyriwn mai ein rôl fel catalydd ar gyfer y 
mudiad Masnach Deg yng Nghymru yw:

 Cefnogi

 Tyfu

 Hyrwyddo

Oherwydd ein hanes, mae gennym ran 
hanfodol i’w chwarae mewn Cymru’n 
dod yn Genedl Masnach Deg. Mae ein 
rôl wedi cynnwys cefnogi a monitro 
Cymru fel Cenedl Masnach Deg, er ei 
fod yn amlwg o’r meini prawf nad ydyn 
ni’n berchenogion ar Genedl Masnach 
Deg, nac yn wir, yr unig sefydliad sy’n 
gyfrifol am ei weithredu. Ochr yn ochr â 
chefnogi’r mudiad llawr gwlad, darparu 
cyfleoedd i gynhyrchwyr Masnach Deg a 
lleisio’n barn yn rhyngwladol, rydym wedi 
mynd uwchlaw a thu hwnt i feini prawf 
Cenedl Masnach Deg trwy lawer o’n 
gwaith dros y 12 mlynedd diwethaf. Mae 
rhywfaint o enghreifftiau o’r gwaith rydym 
wedi eu gwneud a’u cefnogi yn cynnwys:

Ffyrdd Masnach Deg 
Cymru

Cyflwynwyd Ffyrdd Masnach Deg i Gymru 
yn 2011. Maen nhw’n creu cysylltiadau 
cerdded rhwng trefi Masnach Deg, ac 
yn annog pobl i ymweld â lleoedd sy’n 
cefnogi Masnach Deg, a rhoi cyfle i 
ymgyrchwyr hyrwyddo Masnach Deg. 
Maen nhw’n cael eu harwain gan 
wirfoddolwyr yn Sir Gaerfyrddin. 

Ein sefyllfa / Beth mae Cymru 
wedi’i wneud hyd yn hyn

1

2

3
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Mae Cymru Masnach Deg wedi cefnogi 
hyn, gan gynnwys hwyluso Dyborn 
Chibonga, Cymdeithas Genedlaethol 
Ffermwyr Bychain Malawi, i ymuno â’r 
Ŵyl Ffyrdd Masnach Deg Rhyngwladol 
a cherdded yn ôl traed y Bardd o Gymru, 
Idris Davies, yn 2017.

Masnach Deg mewn  
Pêl-droed (a Rygbi)

Sefydlwyd yr ymgyrch hon gan un o 
drigolion Sir Benfro, Sharron Hardwick, 
cefnogwr pêl-droed a Masnach Deg 
brwd, i hyrwyddo defnyddio peli troed 
Masnach Deg. Mae’r ymgyrch wedi mynd 
o nerth i nerth, gyda thwrnameintiau 
pêl-droed Masnach Deg yn Sir Benfro 
a llawer o gyhoeddusrwydd gan y 
wasg. Rydym wedi cefnogi’r ymgyrch 
gyda chyngor, cefnogaeth a chyllid gan 
bartneriaeth HCA, a thrwy ddarparu 
cyfleoedd rhwydweithio. Mae’r ymgyrch 
wedi ennill sawl gwobr, ac yn ddiweddar, 
mae wedi dechrau ymgyrchu dros 
ddefnyddio peli rygbi Masnach Deg yn 
ogystal â pheli troed. Mae grwpiau eraill 
wedi cael eu hysbrydoli gan y syniad 
hwn, ac mae caffael neu dwrnameintiau 
pêl-droed Masnach Deg yn digwydd yn 
awr yn Sir Gaerfyrddin, y Barri, Sir Fynwy, 
Prifysgol Fetropolitan Caerdydd a mwy.

Arwyddion Masnach Deg

Ers 2013, mae grwpiau lleol wedi bod 
eisiau arwyddion gweladwy o’u statws 
Masnach Deg. Buom yn gweithio gyda 
grwpiau, awdurdodau lleol a Llywodraeth 
Cymru i ddarparu canllawiau ac i rannol 
gyllido arwyddion ffyrdd a meysydd 
parcio. Mae’r arwyddion yn helpu i 

hyrwyddo ymwybyddiaeth ehangach ac 
ymrwymiad y boblogaeth yn y mudiad 
Masnach Deg. Bellach, mae arwyddion 
yn cael eu harddangos yn: Abergele, 
Rhydaman, Y Barri, Sir Fynwy a 
Chastellnewydd Emlyn.

Lleisiau Masnach Deg

Roedd addysg yn ffocws hirdymor i 
Cymru Masnach Deg, a arweiniodd at 
sefydlu’r prosiect Lleisiau Masnach Deg. 
Datblygodd hwn gysylltiadau rhwng 
ysgolion a chynhyrchwyr Masnach 
Deg. Darparodd Cymru Masnach Deg 
ganllawiau, offer technegol a dolennau ar 
gyfer fideo gynadledda rhwng ysgolion a 
chynhyrchwyr a allai ddarganfod mwy am 
ei gilydd. Yna, trowyd y prosiect hwn yn 
adnoddau ar-lein i ysgolion eraill ddysgu 
amdano a chymryd rhan ynddo’u hunain.

Talaith Masnach Deg

Mae’r Eglwys yng Nghymru (CiW) 
wedi bod yn cefnogi Masnach Deg a’r 
Genedl Masnach Deg ers blynyddoedd. 
Dechreuont ymgyrch Talaith Masnach 
Deg yn 2015. Cefnogodd y sefydliad 
y gwaith o greu ac asesu meini prawf 
ar gyfer Talaith Masnach Deg. Mae 
eglwysi’r Eglwys yng Nghymru yn addo: 
defnyddio te a choffi Masnach Deg, 
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arddangos llenyddiaeth Masnach Deg, 
denu sylw’r cyfryngau a mwy. Y nod 
oedd cael 70% o eglwysi ym mhob 
esgobaeth i addo. Yn 2015, cyhoeddwyd 
mai’r Eglwys yng Nghymru oedd y 
Dalaith Masnach Deg gyntaf yn y byd yn 
yr eglwys Anglicanaidd. 

Busnes Masnach Deg

Mae busnesau yn rhan bwysig iawn o 
Fasnach Deg. Yn ein prosiect Busnes 
Masnach Deg, fe wnaethom annog 
busnesau i newid eu cynhwysion 
neu gynhyrchion i rai Masnach Deg. 
Rhoesom arweiniad ar bolisïau, a 
chreom ganllaw Prynu Masnach Deg 
Cenedlaethol i Gymru i helpu gyda 
chaffael. Fel rhan o hyn, cefnogom y 
cwmni rhostio coffi lleol, Coaltown, i gael 
amrediad o gynhyrchion Masnach Deg 
fel rhan o’u gwaith o gyflenwi coffi i’r 
Cynulliad Cenedlaethol.

Cytundebau Masnach Deg

Wrth i Lywodraeth y DU geisio negodi 
cytundebau masnach ar ôl Brexit, 
mae’n bwysig bod polisi masnachu yn 
cael ei gynllunio i oresgyn tlodi byd-
eang ac anghydraddoldeb. Yn ystod y 
ddwy flynedd ddiwethaf, rydym wedi 
bod yn gweithio gydag eraill fel rhan o’r 
Mudiad Cyfiawnder Masnach i ddarparu 
gwybodaeth, dealltwriaeth a chyfleoedd 
ymgyrchu i’r mudiad 
Masnach Deg llawr 
gwlad ar y pwnc 
cymhleth hwn, sy’n 
datblygu’n gyflym.

Partneriaethau Undebau 
Ffermwyr

Drwy ein gwaith, rydym yn cydnabod 
pwysigrwydd ffermwyr a gweithwyr ar 
draws y byd, gan gynnwys yma yng 
Nghymru. Rydym yn cefnogi undebau 
ffermwyr i alw am brisiau teg i ffermwyr 
ar draws y byd. Bob blwyddyn, rydym 
yn dod â ffermwyr Masnach Deg a 
Chymru at ei gilydd drwy ymweliad fferm. 
Yn 2018, cyfarfu’r Tad John Joseph o 
gynghrair Coffi a Sbeisys Masnach Deg 
ac Organig yn India â Brian Bowen, Is-
lywydd Undeb Amaethwyr Cymru ar fferm 
Brian. Rhannont straeon am y problemau 
tebyg y mae ffermwyr yn eu hwynebu yn 
Kerala a Chymru. 
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Dangosodd ein hymchwil 
bod pobl yn dal i 
deimlo’n gryf iawn ei 
bod yn bwysig i Gymru 
fod yn Genedl Masnach 
Deg, a’r hyn a olyga 
hynny. Gofynnom ‘Sut ydych chi’n teimlo 
am Gymru fel Cenedl Masnach Deg?’ 
(graddfa o 1, negyddol iawn - 100, 
cadarnhaol iawn). Yr ateb cyfartalog 
oedd 91.

Yna, rhoesom gyfle i atebwyr ymhelaethu 
trwy flwch testun agored. Gofynnom 
yr un cwestiwn yn y grwpiau ffocws. 
Soniodd llawer o bobl am deimladau 
tebyg. Y prif themâu a ddaeth allan o’r 
arolwg a’r grwpiau ffocws yw:

   Mae pobl yn falch o fod yn rhan o 
Genedl Masnach Deg.

   Mae bod yn Genedl Masnach Deg 
yn beth moesegol gyfrifol.

   Mae bod yn Genedl Masnach Deg 
yn cyd-fynd â hunaniaeth Cymru a 
phobl Cymru.

   Mae’n bwysig bod yn Genedl 
Masnach Deg gan bod rhagor i’w 
wneud o hyd.

Ein hymchwil

91

1

2

3

4

Rwy’n hoffi’r ffaith 
bod Cymru’n genedl 
Masnach Deg, gan 
ei fod yn dangos ein 
pryderon ynghylch 
y byd ehangach, a’n 
hymrwymiad iddo.
Atebydd yr arolwg

Rydym wedi cael 
cenhedlaeth yn mynd 
drwy’r ysgolion nawr. Os 
na fyddwn yn parhau â 
hyn, byddwn ni’n colli’r 
genhedlaeth nesaf’.

Cyfranogwr grŵp ffocws
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Mae’r graff uchod yn dangos yr ystod 
eang o farnau ar ba weithgareddau sydd 
wedi bod y rhai gorau fel rhan o Gymru’n 
gweithredu fel Cenedl Masnach Deg. 
Mae gan y rhan fwyaf o’r meysydd hyn 
rifau uchel iawn, felly mae ystod eang 
o weithgareddau a meysydd yn bwysig 
felly i Genedl Masnach Deg eu hystyried.

Yn ogystal â’r ffaith mai addysg oedd 
y pwnc â’r ymateb uchaf yn yr arolwg, 
gyda 137 o ymatebion, cafodd ei 
grybwyll hefyd ym mhob grŵp ffocws, 
gyda’r cyfranogwyr yn nodi gwerth 
gwaith mewn ysgolion, pwysigrwydd 

Masnach Deg yng nghwricwlwm Cymru 
ac effaith gwaith addysg Cymru Masnach 
Deg yn y blynyddoedd blaenorol. Mae’r 
ddau gategori uchaf nesaf a ddewiswyd, 
sef hyrwyddo cynnyrch a manwerthwyr 
Masnach Deg, yn gysylltiedig â thyfu’r 
farchnad Masnach Deg, felly mae’n 
ddiddorol gweld bod newid gan 
fusnesau, er bod hwn yn faes tebyg, 
ymhellach o lawer i lawr y rhestr.

Yn ogystal, roedd grwpiau ffocws yn 
gwerthfawrogi’r ymdeimlad o fenter a 
rennir ac o gymuned sydd yn dod law 
yn llaw â bod yn Genedl Masnach Deg, 
arbenigedd a chefnogaeth Masnach Deg 
Cymru fel sefydliad, a’r dylanwad a ddaw 
yn sgil statws Cenedl Masnach Deg wrth 
ymdrin ag awdurdodau a gwneuthurwyr 
penderfyniadau lleol. Nododd y grwpiau 
ffocws bwysigrwydd cael arweinyddiaeth 
gan y sector cyhoeddus hefyd, a 
phwysigrwydd cael sefydliad cryf i 
gefnogi a chynnal y mudiad.
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150

Beth ydych chi’n meddwl sydd wedi bod yn rhai o’r pethau gorau am Gymru fel 
Cenedl Masnach Deg?

100

50

Mae’n darparu 
platfform cadarn iawn, 
ble gallwn wthio’r 
neges Masnach Deg

Cyfranogwr grŵp ffocws
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Yn yr adran uchod, rydym wedi dangos 
sut mae Cymru Masnach Deg, y corff 
Masnach Deg cenedlaethol, wedi bod 
yn gatalydd ar gyfer y mudiad Masnach 
Deg yng Nghymru. Mae pobl, grwpiau a 
sefydliadau ar draws Cymru wedi gwneud 
ystod eang o weithgareddau, o stondinau 
i arwyddion ac o grwpiau pêl-droed i 
grwpiau ffydd. Mae’r gweithgareddau hyn 
wedi cael eu cefnogi gan Cymru Masnach 
Deg dros y 10 mlynedd ddiwethaf. Nawr 
ein bod ni wedi trafod rhywfaint o’r pethau 
mae Cymru wedi’u gwneud fel Cenedl 
Masnach Deg, byddwn yn mynd ymlaen 
i archwilio beth yw Cenedl neu Ranbarth 
Masnach Deg. Byddwn yn esbonio o ble 
daeth y syniad, diffiniadau o Genhedloedd 
Masnach Deg, a materion yn ymwneud â 
hyn, cyn cynnig rhywfaint o awgrymiadau.

Hanes

Dechreuodd y mudiad Masnach Deg 
modern yn y 1940au a’r 50au, gyda 
chrefftau yn cael eu gwerthu yn Ewrop 
a’r Unol Daleithiau. Cyflwynwyd yr 
arwyddnod FAIRTRADE yn y DU ym 
1994. O ganlyniad i hyn, dangosodd 
ardaloedd fel pentrefi, trefi a siroedd, eu 
cefnogaeth trwy ddod yn rhai Masnach 
Deg. Daeth y mudiadau llawr gwlad yng 
Nghymru a’r Alban yn grwpiau sirol a 
rwydweithiodd gyda’i gilydd, ac a ffurfiodd 

Fforymau Masnach Deg Cymru a’r Alban. 
Dechreuodd y rhain ymgyrchu i ddod yn 
Genhedloedd Masnach Deg.

Yn 2006, lluniwyd y meini prawf cyntaf 
ar gyfer Cenedl Masnach Deg rhwng 
Fforwm Masnach Deg Cymru (WFTF) a 
Fforwm Masnach Deg yr Alban (SFTF), 
gyda Llywodraethau Cymru ac yr Alban yn 
cytuno i weithio tuag at gyflawni’r nodau. 
Derbyniodd Fforwm Masnach Deg Cymru 
arian gan Lywodraeth Cynulliad Cymru 
i weithio tuag at hyn. Datganodd panel 
annibynnol Cymru fel Cenedl Masnach 
Deg yn 2008. Pwysleisiodd y panel mai 
cyflawni statws oedd ‘cam cyntaf y daith2. 
Felly, ymgynghorwyd ar set newydd o 
dargedau, a chawsant eu cadarnhau yn 
2009-103. Rydym yn galw’r rhain y meini 
prawf ail gam.

Roedd y meini prawf ail gam yn 
adlewyrchu’r rhai blaenorol, ond wedi’u 
diweddaru i gynnwys nodau mwy 
‘uchelgeisiol a hirdymor’ a oedd yn 
cael eu hystyried yn fwy pwysig ond 
yn fwy anodd eu mesur. O’r cychwyn 
cyntaf, eglurwyd bod cael statws Cenedl 
Masnach Deg yn daith i Gymru.

Roedd y meini prawf ar gyfer Cenedl 
Masnach Deg yn cynnwys mesurau ar: 
ardaloedd a sefydliadau, ymwybyddiaeth 
y cyhoedd a chaffael, ac ymrwymiadau’r 
llywodraeth a’r cynulliad4.

Beth ydy Cenedl neu Ranbarth 
Masnach Deg?

2  Gellir dod o hyd i hanes mwy manwl am Fasnach Deg ac am ymgyrchoedd Cenedl Masnach Deg Cymru a’r Alban 
ym mhenodau 2 a 4: Smith, A (2011). Fair Trade Governance, Public Procurement and Sustainable Development. 
Thesis. Prifysgol Caerdydd [ar gael yma].

3 Croeso gan y Cadeirydd – Adroddiad Blynyddol ac Adolygiad Ariannol 2009-2010
4 Gellir gofyn am y maen prawf ail gam llawn drwy anfon e-bost at info@fairtradewales.org.uk



10

5   Gellir dod o hyd i drafodaeth bellach yn: Smith, A (2017). Chapter 11: Fair Trade Places. Handbook of Fair Trade. 
Edward Elgar (ar gael yma) 

Mae’r meini prawf hyn yn y categorïau 
canlynol:

  Meini prawf mesuradwy ledled y wlad 
/ Meini prawf sefydlu
 Meini prawf y boblogaeth ehangach
  Meini prawf Gwleidyddol a’r 
Llywodraeth
 Meini prawf dymunol eraill

Twf

Ers i Gymru ddod yn Genedl Masnach 
Deg yn 2008, mae diddordeb rhyngwladol 
wedi bod yn y syniad o Genedl Masnach 
Deg, ac mae hwn wedi dod yn fudiad 
mwy sylweddol ers i’r Alban ddod yn 
Genedl Masnach Deg yn 2013. Mae 
Cymru a’r Alban wedi mynd ar deithiau 
tebyg, eto gwahanol, gyda Chymru yn 
cyflwyno’r maen prawf ail gam ac yr Alban 
yn ail-gadarnhau ei statws fel Cenedl 
Masnach Deg. Mae Cenhedloedd a 
Rhanbarthau eraill wedi cymryd llwybrau 
gwahanol, gyda Gwlad Belg yn creu ei 
thargedau ei hun ar gyfer paratoi i fod yn 
Wlad Masnach Deg erbyn 2020, a Ffrainc 
yn cyflwyno deddfwriaeth yn ddiweddar 
ar gyfer rhoi diffiniad cyfreithlon o beth yw 
Masnach Deg. Felly, nid oes unrhyw ddull 
unigol wedi’i gytuno ar hyn o bryd ar gyfer 
diffinio, asesu nac adnewyddu fel Cenedl 
Masnach Deg5.

Yn 2016, cymerodd Cymru Masnach 
Deg ran mewn cyfarfod o gynrychiolwyr 
oedd â diddordeb yn y syniad o 
Genhedloedd a Rhanbarthau Masnach 
Deg. Cynhaliwyd trafodaethau ynghylch 
sut roedd gwahanol ardaloedd yn 
gweld Cenhedloedd neu Ranbarthau 
Masnach Deg. Cytunwyd a llofnodwyd 

Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth (MC) 
gan nifer o ranbarthau a chenhedloedd 
â diddordeb, gan gynnwys ni ein hunain. 
Yn 2017, datganodd Gogledd Iwerddon 
ei hun fel Rhanbarth Masnach Deg, a 
diweddarwyd y MC ymhellach. Mae hyn 
yn dangos bod yna awydd am ddiffiniad 
rhyngwladol o Genedl Masnach Deg.

Mae’r MC yn cydnabod natur llawr gwlad 
Cenhedloedd a Rhanbarthau Masnach 
Deg, a sut mae’n rhaid i ymgyrch o’r fath 
fod yn ‘broses ddeinamig’, ac y dylai 
unrhyw ganllawiau fod yn ‘berthnasol ac 
yn benodol i’r genedl neu’r rhanbarth’.

Er bod y MC yn cydnabod y pwysigrwydd 
o beidio â chael meini prawf sefydlog llym 
fel y prif ddiffiniad ar gyfer Cenedl neu 
Ranbarth Masnach Deg, mae’n tynnu 
sylw at feysydd gwahanol yr ystyrir eu 
bod yn bwysig i Genedl neu Ranbarth 
Masnach Deg credadwy. Mae’r rhain yn 
cyd-fynd ag ysbryd, cysyniadau a themâu 
meini prawf blaenorol ac ar yr un pryd, yn 
cydnabod y cyfyngiadau y gall meini prawf 
llym eu cyflwyno. Y rhain ydy:

  ymglymiad ac ymwybyddiaeth 
cymunedol
 ymgysylltu a chefnogaeth wleidyddol
 argaeledd a chaffael Masnach Deg
  gweithgareddau ar draws sectorau 
gwahanol o gymdeithas
 perthnasau masnachu
 asesiad o Genedl Masnach Deg

Mae’r adroddiad hwn yn bwydo mewn i’n 
hymchwil, ein harbenigedd a’n profiadau o 
fod yn Genedl Masnach Deg, ac rydym yn 
cynnal cyfarfod arall o’r Cenhedloedd a’r 
Rhanbarthau fel rhan o’r broses adolygu 
hon.
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Meini prawf

Hygrededd

Mae ein hymchwil yn dangos bod pobl 
eisiau i Gymru barhau i fod yn Genedl 
Masnach Deg, a’u bod nhw eisiau iddi 
fod yn ystyrlon. Yn ein grwpiau ffocws 
a’n harolwg, pan ofynnwyd iddynt 
ymhelaethu ar a ddylai Cymru barhau i 
fod yn Genedl Masnach Deg, soniodd 
pobl am eiriau megis: hygrededd, 
perthnasedd, ymrwymiad, effaith ac 
adeiladu ar gyflawniadau.

Mae gweledigaeth a rennir, ynghyd â 
diffiniad a nodau cytunedig, yn bwysig i 
wneud hawliad fel Cenedl Masnach Deg 
yn ddilys. Mae ymddiriedaeth, tryloywder 
ac atebolrwydd yn egwyddorion Masnach 
Deg pwysig. Mae’r credoau hyn yn cael 
eu cynrychioli dro ar ôl tro yn y system 
a’r mudiad Masnach Deg.

Mae credoau ac egwyddorion Masnach 
Deg yn cael eu harddangos yn ymarferol 
trwy wahanol systemau. Er enghraifft, 
er mwyn i ardal ennill statws Masnach 
Deg yn y DU, mae’n rhaid cyflawni ac 
asesu nodau penodol. Mae’r nodau hyn 
yn cwmpasu gwahanol feysydd megis 

Cynghorau, manwerthwyr, y gymuned 
ac ymwybyddiaeth. I adnewyddu, 
mae grwpiau llywio yn creu cynllun 
gweithredu sy’n cynnwys pob maes 
nod a maes hyblyg ychwanegol. Mae 
cynlluniau gweithredu yn darparu ar gyfer 
gwahaniaethau mewn ardaloedd, ond 
yn sicrhau ar yr un pryd bod meysydd 
craidd penodol yn cael eu cwmpasu. Ar 
ben hynny, mae angen i gynhyrchwyr 
Masnach Deg fodloni egwyddorion 
a safonau penodol er mwyn bod yn 
aelod Masnach Deg gwarantedig neu 
ardystiedig. Gall grwpiau cynhyrchwyr 
fynd y tu hwnt i’r gofynion a gwneud mwy 
mewn amrywiaeth o feysydd.

Rydym yn credu mai’r gofynion 
hyn a’r asesiadau sy’n mynd gyda 
nhw sy’n gwneud i Fasnach Deg a 
chynhyrchion Masnach Deg ennyn 
cymaint o ymddiriedaeth, gydag 
83% o ddefnyddwyr yn ymddiried ym 
Masnach Deg6. Rydym yn gwybod bod y 
systemau, y gofynion, y safonau a’r meini 

prawf hyn yn cael eu 
hadolygu o bryd i’w 
gilydd trwy gyfrwng 
ymgynghoriadau 
mewn ffordd dryloyw.

6 https://www.fairtrade.org.uk/What-is-Fairtrade/Using-the-FAIRTRADE-Mark

83%
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Materion

Er bod angen cydnabod gwerth meini 
prawf wrth wneud hawliad Cenedl 
Masnach Deg yn gredadwy, mae meini 
prawf yn cyflwyno cyfyngiadau hefyd. 
Gall meini prawf sefydlog wneud mudiad 
yn llai ymatebol i faterion newydd, peri 
iddo ganolbwyntio ar gyflawni’r gofynion 
lleiaf posibl, a blaenoriaethu meini prawf 
mwy hawdd neu fesuradwy uwchlaw 
gwaith pwysig ond llai mesuradwy.  Mae 
hyn yn gallu llywio cyfeiriad sefydliadau 
a mudiad Masnach Deg y genedl, 
a’i wneud yn llai hyblyg i newidiadau 
neu faterion newydd a allai ddod yn 
berthnasol ac yn bwysig dros amser.

Er enghraifft, mae’r meini prawf cam 
cyntaf a’r ail gam a ddefnyddiwn yng 
Nghymru ar hyn o bryd yn canolbwyntio 
ar nifer y grwpiau yn hytrach na lefel y 
gweithgarwch, sy’n anoddach ei fesur. 
Mewn archwiliad grwpiau Masnach 
Deg yn 2014, edrychom ar y lefelau 
gweithgarwch. Dangosodd ein hymchwil, 
o’r 63 o Drefi a 
Phentrefi Masnach 
Deg swyddogol, dim 
ond 34 o bobl oedd 
yn dal i gyfarfod yn 
rheolaidd. Roedd yr 

anweithgarwch hwn yn rhannol oherwydd 
bod trefi a phentrefi bellach yn cyfarfod 
gyda’i gilydd mewn siroedd neu barthau, 
oedd yn lleihau nifer y grwpiau ond nid o 
reidrwydd, y lefel gweithgarwch. Rydyn ni 
nawr yn amcangyfrif bod 32 o grwpiau’n 
cyfarfod, gyda thri lle newydd yng 
Nghymru wedi cyflawni statws ers 2014. 
Gallai’r maen prawf hwn fod wedi ein 
hannog i gymryd agwedd o’r top i lawr; 
a chreu grwpiau Masnach Deg newydd 
i gynyddu niferoedd, yn hytrach na 
darparu cefnogaeth fwy naturiol i leoedd 
sydd eisoes â statws ond sydd naill 
ai eisiau symud ymhellach ar eu taith 
Masnach Deg, neu sy’n cael trafferth 
ac sydd angen cefnogaeth i barhau. 
Mae’n gallu bod yn anodd dod o hyd i’r 
cydbwysedd cywir.

Rydym yn credu bod nodau’n ddefnyddiol 
fel arwydd o Genedl Masnach Deg, 
ond ni ddylid eu hystyried fel popeth 
mae Cenedl Masnach Deg yn ei olygu. 
Yn aml, mae ein henghreifftiau o waith 
blaenorol wedi bod yn annog syniadau 
newydd sy’n mynd yn uwch na, a thu 
hwnt i feini prawf, ond sydd yn dal i gael 
eu hystyried gennym yn rhannau pwysig 
o Genedl Masnach Deg.34
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7 Am ragor o wybodaeth, ewch i: https://www.fair-trade.website/the-charter-1

Datblygiadau Masnach Deg 
Rhyngwladol

Un elfen hanfodol o fod yn Genedl neu’n 
Rhanbarth Masnach Deg ydy cefnogi 
Masnach Deg, ac mae Masnach Deg 
wedi gweld nifer o ddatblygiadau hefyd 
dros y 10 mlynedd diwethaf.  Mae’r rhain 
yn cynnwys cyflwyno cynhyrchion a 
ffyrdd o weithio newydd gyda Masnach 
Deg, fel Partneriaethau Cyrchu Masnach 
Deg, y cynnydd mewn labeli moesegol 
eraill, deddfwriaeth newydd mewn llawer 
o wledydd, derbyn a gollwng Masnach 
Deg gan nifer o gwmnïau mawr, a’r 
cysyniad o gynnydd mewn cyflog byw. 
Mae Sefydliadau Masnach Deg wedi 
ymuno ag eraill i ymchwilio i’r cysyniad o 
Gyflog Byw Byd-eang, ac mae cyflogau 
ar gyfer gwahanol ardaloedd yn cael 
eu cyfrifo ar hyn o bryd. Yn ddiweddar, 
mae Sefydliad Masnach Deg y Byd 
wedi pleidleisio ar gyflwyno’r cysyniad 
o Fasnach Deg gyda pherthnasedd i 
gynhyrchwyr dan anfantais economaidd, 
heb ofyniad bod yn rhaid i’r cynhyrchwyr 
hynny fod mewn economi sy’n datblygu.

Mae datblygiadau byd-eang eraill 
sy’n effeithio ond sydd dim yn cael eu 
cysylltu’n uniongyrchol â Masnach Deg 
yn bwysig hefyd, fel newidiadau mewn 
technoleg. Mae technoleg Blockchain yn 
cael ei hystyried fel ffordd o hyrwyddo 
ymddiriedaeth a thryloywder pellach i’r 
system Masnach Deg. Mae’r system 
wleidyddol fyd-eang wedi newid llawer 
hefyd ers 2008. O berthnasedd arbennig 
i ni yng Nghymru, bydd y bleidlais dros 
ymadawiad y Deyrnas Unedig â’r Undeb 
Ewropeaidd yn cael effaith fawr ar ein 
perthnasau masnachu gyda phob gwlad, 
ac mae’n rhaid ystyried hyn.

Gyda’r newidiadau niferus yn fyd-
eang ac i Fasnach Deg, mae Sefydliad 
Masnach Deg y Byd a Masnach Deg 
Rhyngwladol wedi ymuno â’i gilydd 
i ddiweddaru ac ail-lansio’r Siarter 
Masnach Deg Rhyngwladol7  a lansiwyd 
yn wreiddiol yn 2009. Mae’r ddogfen hon 
yn dangos sut mae’r Mudiad Masnach 
Deg Byd-eang yn gweithio i drawsnewid 
masnachu er mwyn cyflawni cyfiawnder, 
ecwiti a chynaliadwyedd i bobl a’r blaned.
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Argymhellion

Mae’r adrannau uchod yn dangos bod 
masnach a chysyniadau o degwch yn 
newid wrth i’r byd ddatblygu, ac mae’r 
mudiad Masnach Deg wedi bod yn 
esblygu i ymateb i faterion newydd. Fel 
y nodwyd eisoes, nid oes unrhyw ddull 
unigol ar hyn o bryd ar gyfer diffinio, 
asesu neu adnewyddu fel Cenedl 
Masnach Deg. Gyda’n gilydd, mae angen 
inni geisio dod o hyd i’r cydbwysedd 
gofalus rhwng sicrhau bod gan Genedl 
neu Ranbarth Masnach Deg ystyr, a’u 
bod nhw’n ddibynadwy ac yn gredadwy, 
yn ogystal â chaniatáu hyblygrwydd 
ym mhob un o’n teithiau a’n lleoliadau 
unigryw, a sicrhau bod Cenedl Masnach 
Deg yn berthnasol i heddiw. Mae’r 
Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth rhwng 
y Gwledydd a’r Rhanbarthau gwahanol 
yn cydnabod pwysigrwydd amrywiaeth 
a hygrededd, ac mae gwaith pellach yn 
parhau yn y meysydd hyn.

Gyda hyn oll mewn golwg, mae gennym 
y syniadau a’r argymhellion canlynol 
ynghylch yr hyn y gallai Cenedl Masnach 
Deg fod i’w gyflwyno yn ein grŵp 
Cenhedloedd a Rhanbarthau:

Ein hargymhellion

  Dylai’r holl Genhedloedd neu 
Ranbarthau Masnach Deg fod â 
rhywbeth yn digwydd mewn rhywfaint 
o gategorïau craidd.

    ○  Dyma beth rydym yn awgrymu y 
gallai’r categorïau craidd hyn fod:

  ■ Cymunedau
 ■ Cefnogaeth wleidyddol
 ■ Cynhyrchion Masnach Deg
 ■ Perthnasoedd masnachu

 ■ Ymwybyddiaeth Gyffredinol
 ■  Cynhwysiant – cyrraedd 

sectorau amrywiol

  Bod Cenedl neu Ranbarth yn 
datblygu ei strategaeth a’i hamcanion 
ei hun ym mhob un o’r prif gategorïau 
hyn, ac unrhyw gategorïau 
ychwanegol sy’n berthnasol i’r ardal 
benodol honno. Dylai’r strategaeth a’r 
amcanion fod ar gyfer cyfnod penodol 
(3 -10 mlynedd), a dylai’r rhain gael 
eu hadolygu gan gymheiriaid sy’n 
arbenigwyr Masnach Deg eraill, ac 
o leiaf un yr un o Ogledd a De y Byd 
-  dylai’r arbenigwyr hyn gael eu talu 
am hyn.

  Tua diwedd cyfnodau penodol o 
amser, bod asesiad o’r Genedl / 
Rhanbarth yn cael ei gynnal yn 
erbyn ei chynllun gweithredu ei 
hun, eto gan arbenigwyr Masnach 
Deg annibynnol. Dylid croesawu 
Cenhedloedd / Rhanbarthau i egluro 
unrhyw anghysondebau, a dangos 
pethau ychwanegol a gyflawnwyd na 
ragwelwyd yn y cynllun gweithredu.

  Bod yn rhaid i’r prosesau hyn fod 
yn dryloyw ac ar agor i’r cyhoedd, 
oni bai eu bod yn gyfyngedig yn ôl y 
gyfraith.

  Rydym yn credu bod yn rhaid i ran o’r 
gofynion fod yn gysylltiedig â newid 
byd-eang systemig yn y system 
fasnachu fyd-eang - rhywbeth na 
ellir ei gyfrif neu ei briodoli’n hawdd 
o reidrwydd, ond sy’n elfen graidd o 
ystyr Masnach Deg.
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Yn yr adroddiad hyd yn hyn, rydym wedi 
edrych ar ddiffiniadau o Genhedloedd 
Masnach Deg, a gweithgareddau 
Masnach Deg sydd wedi digwydd yng 
Nghymru. Rydyn ni wedi tynnu sylw 
yn gryno at fanteision a materion yn 
ymwneud â Chenhedloedd Masnach 
Deg, wedi edrych ar newidiadau mewn 
Masnach Deg dros y 10 mlynedd 
diwethaf, ac wedi gwneud awgrymiadau 
ar gyfer Cenhedloedd Masnach Deg yn y 
dyfodol. 

Mae ein hymchwil yn dangos bod pobl 
eisiau i Gymru barhau i fod yn Genedl 
Masnach Deg. Gan mai prif ddiben yr 
adolygiad ydy helpu i lywio cyfeiriad 
gwaith Masnach Deg yng Nghymru, mae 
angen inni ddefnyddio’r wybodaeth hyd 
yn hyn a’n hymchwil i edrych ar beth y 
gallai hyn ei olygu i Gymru. Rydym yn 
mynd i edrych ar beth y gallai hyn ei 
olygu i’r Genedl, y Llywodraeth, pobl 
Cymru ac i gynhyrchwyr Masnach Deg.

Beth mae hyn yn ei olygu i Gymru
Sut y gallai Cymru fel Cenedl Masnach Deg edrych
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Dros y Genedl 

Roedd 99% o atebwyr i’n harolwg 
eisiau i Gymru barhau i fod yn Genedl 
Masnach Deg. Roeddem eisiau gwybod 
beth mae hynny’n ei olygu iddyn nhw, 
fel y gallwn argymell beth sy’n dal i fod 
yn bwysig, yr hyn rydym wedi symud 
ymlaen ohono, a pha bethau newydd y 
dylid eu cynnwys. Er mwyn helpu pobl i 
ragweld hyn, gofynnom i’r grwpiau ffocws 
a’r arolwg ateb y cwestiwn agored ’Sut 
ddylai Cymru edrych fel Cenedl Masnach 
Deg yn y 2020au?’ ac yn yr arolwg ‘Pa 
weithgareddau ydych chi’n meddwl sydd 
angen iddynt ddigwydd i wireddu hynny?’.

Cawsom 229 o ymatebion i’r ddau 
gwestiwn arolwg hyn. Roedd yr atebion 
yn disgyn i mewn i 34 o feysydd pwnc 
gwahanol. Cafodd naw maes eu crybwyll 
gan fwy na 15 o wahanol ymatebion yr 
un. Mae’r rhain yn cael eu dangos uchod.

Mae’r canlyniadau hyn yn dangos 
nid yn unig bod yna 
lawer o agweddau, 
fel Ymwybyddiaeth, 
Addysg a Llywodraeth 
sy’n bwysig i bobl ond 
hefyd, bod meysydd 
newydd, fel Busnesau, 
Ymgyrchoedd a 
Hyrwyddo8, yn agweddau 
pwysig i’w hystyried. 
Tynnodd grwpiau ffocws 
sylw hefyd ar hyrwyddo 
Masnach Deg a mwy o 
fusnesau Masnach Deg 
fel ffactorau pwysig ar 
gyfer y dyfodol.

Mae’r meysydd hyn yn adlewyrchu’n 
gywir y meysydd craidd ar gyfer 
y Cenhedloedd a’r Rhanbarthau 
Masnach Deg a gytunwyd arnynt yn 
y Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth, 
sy’n cryfhau’r ddadl dros ddefnyddio’r 
meysydd craidd ar gyfer Cymru.  

Felly, yn dilyn ein hargymhellion 
blaenorol, rydym eisiau gweld 
strategaeth Masnach Deg i Gymru yn 
cael ei datblygu gydag amcanion ym 
mhob un o’r meysydd canlynol

:   ymglymiad ac ymwybyddiaeth 
cymunedol

 ymgysylltu a chefnogaeth wleidyddol

  argaeledd a chaffael Masnach Deg

  gweithgareddau ar draws sectorau 
gwahanol o gymdeithas

 perthnasoedd masnachu

 cynhwysiant

8  Drwy hyrwyddo, roedd atebwyr yn aml yn golygu hysbysebion, e.e ar y Teledu a’r Radio, yn hytrach na hyrwyddo 
yn y gyymuned, fel posteri a digwyddiadau
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masnach 

uniongyrchol

Dros y Llywodraeth

Pan ofynnwyd iddynt beth mae Cenedl 
Masnach Deg ei hangen, nododd pob 
grŵp ffocws bwysigrwydd cefnogaeth 
ac arweiniad gan y Llywodraeth. Mae 
cefnogaeth wleidyddol yn un o’r meysydd 
craidd ar gyfer Cenedl Masnach Deg yn  
y MC.

Yn yr arolwg, gofynnom beth y dylai 
Llywodraeth Cymru fod yn ei wneud 
neu’n ei gefnogi fel rhan o fod yn Genedl 
Masnach Deg. Gallai atebwyr ddewis 
hyd at dri allan o 12 opsiwn ynghyd ag 
‘arall’. Mae’r graff yn dangos bod y chwe 
opsiwn wedi cael dros 40 o diciau.

Mae ein hatebwyr yn credu y gall y 
Llywodraeth gael dylanwad uniongyrchol 
a bod yn rhan o’r Genedl Masnach 
Deg yn y ffyrdd canlynol: Cefnogi cyrff 
cyhoeddus i ddefnyddio Masnach Deg, 
codi ymwybyddiaeth, gweithio mewn 
ysgolion, cefnogi busnesau i droi’n 
Fasnach Deg, ymgyrchu dros Fasnach 
Deg a Chyfiawnder Masnach, ac 
adeiladu cysylltiadau uniongyrchol fel y 
gall cynhyrchwyr Masnach Deg werthu 
cynhyrchion yng Nghymru.

Un maes craidd o’r Memorandwm Cyd-
ddealltwriaeth ydy perthnasau masnachu. 
Mae masnachu yn elfen ganolog o 
berthnasoedd gwledydd gyda’i gilydd, 
a phan yn cael ei wneud yn deg, mae’n 
elfen sylfaenol o greu ffyrdd hirdymor 
a chynaliadwy o fynd i’r afael â thlodi. 
Yn anffodus, mae llawer o gytundebau 
masnachu yn diweddu drwy greu rheolau 
annheg sy’n parhau i greu cylchoedd 
tlodi. Er na fydd Llywodraeth Cymru yn 
gwneud cytundebau masnachu ei hun, 
rydym yn credu y dylai fod yn argymell 
egwyddorion Masnach Deg mewn 
polisïau a chytundebau masnachu.

Os ydym yn Genedl 
Masnach Deg go iawn, 
mae angen i ni gael 
pethau fel cynfasau 
cotwm Masnach De 
yn yr holl ysbytai 
yng Nghymru.
Cyfranogwr grŵp ffocws
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Heb bobl ar draws Cymru yn cefnogi, 
prynu ac ymgyrchu dros Fasnach Deg, 
ni fyddai Cymru fel Cenedl Masnach 
Deg yn bodoli. Cawsom dros 300 o 
ymatebion i’n harolwg a’n grwpiau 
ffocws, yn bennaf gan bobl sy’n 
gwirfoddoli eu hamser, eu harbenigedd 
a’u hymdrech gan eu bod yn frwd dros 
Fasnach Deg.

Mae’r canlyniadau o’n harolwg yn 
dangos bod y rhan fwyaf o bobl a 
gwblhaodd ein harolwg wedi gwneud 
hynny oherwydd eu bod yn ystyried eu 
hunain fel ‘cefnogwyr Masnach Deg’.

Mae’n amlwg bod pobl a chymunedau’n 
ffurfio rhan fawr o unrhyw genedl neu 
ranbarth, ochr yn ochr â sefydliadau 
a’r llywodraeth, ac mae ymgysylltu 
ac ymwybyddiaeth cymunedol felly’n 
allweddol mewn Cenedl Masnach Deg. 
Gan mai dyma’r achos, mae’n un o’r 
meysydd craidd yn y MC.

Yn ein harolwg, gofynnom ‘Beth allech 
chi ei wneud i gefnogi Cymru fel Cenedl 
Masnach Deg?’ Roedd blwch testun 
agored ar gael. Daeth pedair prif thema 
i’r amlwg sef:

 Prynu cynhyrchion Masnach Deg

 Ymgyrchu

 Bod yn rhan o grŵp lleol

 Hyrwyddo Masnach Deg

Mae’r niferoedd hyn yn dangos bod pobl 
yn teimlo mai’r peth mwyaf y gallant ei 
wneud yw prynu cynhyrchion Masnach 
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Deg, gan fod y cam hwn o fudd 
uniongyrchol i gynhyrchwyr Masnach 
Deg. Y nod terfynol ar gyfer pob cam 
arall yw prynu Masnach Deg neu 
newidiadau i fasnachu byd-eang.

Mae pobl eisiau parhau hefyd i fod yn 
rhan neu i ymuno â’u grwpiau Masnach 
Deg lleol - mae dros 30 ohonynt ar 
draws Cymru. Mae hyn yn eu helpu 
i fanteisio ar y rhwydwaith Masnach 
Deg ar draws Cymru, a pharhau i gael 
eu hannog a’u cymell. Mae grwpiau 
Masnach Deg yn bwysig er mwyn codi 
ymwybyddiaeth am Fasnach Deg yn eu 
hardaloedd lleol.

Mae’r Sefydliad Masnach Deg yn y 
DU yn enwog am beidio â thalu am 
hysbysebu, felly mae’r Arwyddnod 
Masnach Deg sydd â chyfradd 
gydnabyddiaeth o 93%9 yn y DU yn 
dangos yr effaith enfawr mae cefnogwyr 
Masnach Deg yn ei gael o ran codi 
ymwybyddiaeth.

Mae ein hymchwil yn awgrymu bod pobl 
yn teimlo’n fwy brwd ac optimistaidd 
pan fyddant yn teimlo bod ganddynt 
arweinyddiaeth wleidyddol gan y 
Llywodraeth, a chefnogaeth ar gyfer 
eu gweithgareddau lleol gan sefydliad 
Masnach Deg sy’n deall yr iaith 
Gymraeg a’r cyd-destun.

9 https://www.fairtrade.org.uk/What-is-Fairtrade/Using-the-FAIRTRADE-Mark 

Y fantais sydd gennym yng 
Nghymru yw bod gennym 
haen o gefnogaeth sydd ddim 
ar gael yn Lloegr. Helpodd 
y gefnogaeth honno gan 
Cymru Masnach Deg ni trwy 
amseroedd anodd. Oherwydd 
hynny, bydd llawer o grwpiau 
wedi bod yn fwy tebygol o 
oroesi a ffynnu.

Cyfranogwr grŵp ffocws
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Dros y cynhyrchydd

Yn y diffiniad o Fasnach Deg ar 
ddechrau’r adroddiad hwn, rydym yn 
gweld bod gan Fasnach Deg ddwy brif 
elfen; gwell partneriaethau masnachu 
i gynhyrchwyr ac ymgyrchu dros 
newidiadau i fasnachu rhyngwladol 
confensiynol.  Mae ein hymchwil yn tynnu 
sylw at y ffaith bod pobl yn teimlo ei fod 
yn foesol bwysig i Gymru fod yn Genedl 
Masnach Deg a chefnogi Masnach 
Deg. Mae hyn yn bennaf yn ymwneud 
â thrin pobl yn gyfartal. Ar hyn o bryd, 
mae Cymru Masnach Deg yn cefnogi 
cynhyrchwyr Masnach Deg, ac yn trefnu 
iddynt ymweld â Chymru yn rheolaidd ar 
gyfer cyfleoedd dysgu a rennir.

Gall Cenedl Masnach Deg gefnogi 
cynhyrchwyr trwy gael marchnad 
Masnach Deg gryf. Mae gwerth y 
nwyddau Masnach Deg sy’n cael eu 
gwerthu yng Nghymru yn un o’r meini 
prawf ar gyfer Cenedl Masnach Deg, 
a fyddai’n arwydd clir o’r effaith y mae 
Cenedl Masnach Deg yn ei gael ar 
gynhyrchwyr. Fodd bynnag, mae’n 
anodd cael yr wybodaeth hon ar draws 
Cymru gyfan, gan fod y rhan fwyaf o 
ddata ar werthiannau’n cwmpasu’r DU 
ac Iwerddon. Felly, penderfynodd Cymru 
Masnach Deg roi’r gorau i fonitro’r maen 
prawf hwn yn 2010, gan ei fod yn cymryd 
llawer o amser ac ymdrech gan staff 
sefydliad bach i geisio cael yr wybodaeth 
hon.

Yn gyffredinol, mae data annibynnol 
gan Kantar Worldpanel yn dangos bod 
gwerthiannau Masnach Deg masnachol y 

DU wedi tyfu 7% yn 201710. Efallai y bydd 
yn werth gweld a yw’r data hwn ar gael yn 
fwy rhwydd nawr, neu sut y gall Cenedl 
neu Ranbarth Masnach Deg sy’n rhan lai 
o wladwriaeth / gwlad sofran fwy ddangos 
pryniannau Masnach Deg.

10   Erthygl Fairtrade Foundation: https://www.fairtrade.org.uk/Media-Centre/News/February-2018/Fairtrade-
Fortnight-2018-UK-consumers-continue-to-embrace-Fairtrade-as-market-grows

Rwy’n teimlo’n freintiedig o 
gael teithio o amgylch Cymru 
a chyfarfod â’n cyfeillion 
Masnach Deg sy’n gefnogol 
ac yn gyfeillgar iawn.  Mae 
gan y Cymry lawer o dosturi 
a chefnogaeth i gyfiawnder 
cyfartal. Dwi’n eu caru nhw.

Atebydd yr arolwg a 
chynhyrchydd Masnach Deg

Mae’n cyhoeddi datganiad  
cryf ein bod ni’n 
gwerthfawrogi pobl a 
ffermwyr, dim ots/ni waeth 
ble maen nhw yn y byd, a’n  
bod ni yn erbyn ecsbloetio.

Atebydd yr arolwg
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Bwriad ein hadolygiad oedd helpu i 
lywio cyfeiriad gwaith Masnach Deg yng 
Nghymru. Roedd ein gwaith ymchwil a 
dadansoddi yn sail i’n hadroddiad, ac 
mae’n awgrymu argymhellion ar gyfer 
Cenhedloedd a Rhanbarthau Masnach 
Deg a syniadau ar gyfer dyfodol Cymru 
fel Cenedl Masnach Deg.

Yn yr adroddiad hwn, rydym wedi edrych 
ar y tri phrif faes a dynnwyd sylw atynt yn 
ein brîff:

  Ein sefyllfa / Beth mae Cymru wedi’i 
wneud hyd yn hyn

 Beth yw Cenedl Masnach Deg

  Sut y gallai Cymru fel Cenedl 
Masnach Deg edrych

Rydym wedi darganfod bod pobl yn falch 
iawn o gyflawniad Cymru, a’u bod nhw 
eisiau i Gymru barhau i fod yn Genedl 
Masnach Deg. Mae’n bwysig bod y 
teitl Cenedl Masnach Deg yn golygu 
rhywbeth, ac yn cynnwys arweinyddiaeth 
gref gan y Llywodraeth. Mae ein 
hymchwil yn tynnu sylw hefyd at feysydd 
eraill a allai fod yn bwysig i weithio 
arnynt fel Cenedl Masnach Deg, a’r 
meysydd craidd y mae’r Memorandwm 
Cyd-ddealltwriaeth yn awgrymu bod y 
Cenhedloedd Masnach Deg yn gweithio 
arnynt yn y dyfodol.

Rydym wedi cydnabod pwysigrwydd 
hygrededd sy’n deillio o gyd-
ddealltwriaeth ac o asesiadau tryloyw o 
Genhedloedd neu Ranbarthau Masnach 

Deg. Rydym wedi trafod yr anawsterau 
mewn perthynas â meini prawf sefydlog 
hefyd, a rhai o’r problemau y gallant eu 
creu.  Rydym wedi amlinellu llawer o 
ddarnau o waith rydym wedi’u cefnogi 
dros y blynyddoedd. Mae’r rhain yn 
cynnwys ymateb i’r mudiad llawr gwlad a 
datblygiadau allanol. Gyda’r holl brofiad 
hwn, rydym wedi gwneud argymhellion 
ar gyfer Cenhedloedd a Rhanbarthau.

Ar ôl edrych ar yr holl feysydd hyn, 
rydym yn credu y dylid llunio strategaeth 
ar gyfer Cymru fel Cenedl Masnach Deg 
o dan y categorïau craidd a grybwyllir 
yn y Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth, 
gyda rolau ar gyfer gwahanol rannau o’r 
Genedl. Rydym yn credu bod gennym 
brofiad da o fod yn rhan bwysig o Genedl 
Masnach Deg, a bod modd defnyddio 
ein harbenigedd i helpu i gefnogi, tyfu a 
hyrwyddo’r mudiad Masnach Deg yng 
Nghymru.

Yng ngoleuni’r ymchwil a’r adroddiad 
hwn, rydym yn adolygu strategaethau 
Cymru Masnach Deg, a byddwn yn 
cynhyrchu papur opsiynau ar y ffordd 
rydym yn credu y gall Cymru Masnach 
Deg gyfrannu at helpu i greu Cymru sy’n 
Genedl Masnach Deg.

Casgliad
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Hoffem ddiolch i bawb sydd wedi 
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