
Academi Datblygu Cyflenwyr sy’n Fentrau Cymdeithasol 

Asda 

 

Cwestiynau 

Cyffredin 

 

C. Pam mae Asda yn lansio’r Academi Datblygu Cyflenwyr sy’n Fentrau Cymdeithasol? 

Mae Asda wedi gwneud ymrwymiad cadarn i gefnogi twf, amlygrwydd a graddfa’r sector 
menter gymdeithasol ledled Cymru. Wrth ddarparu hyfforddiant, mentora a’r cyfle, bydd 
modd cyflawni’r ymrwymiad hwnnw a rhoi’r dewis i gwsmeriaid wario eu ‘punnoedd 
cymdeithasol’ ar gynnyrch gan fentrau cymdeithasol yn ei siopau. 

C. Faint yw’r grant ac ar gyfer beth y gallaf ei ddefnyddio? 

Rydym am i gynifer o fentrau cymdeithasol ymgeisio â phosib ac am oresgyn, gymaint ag y 
gallwn, y rhwystrau ariannol. Oherwydd hynny, bydd cyfranogwyr yr Academi yn cael grant 
bach a fwriedir ar gyfer costau teithio a threuliau eraill y gall mudiad fynd iddynt o 
ganlyniad i fod i ffwrdd o’r busnes. Asesir swm y grant fesul achos. 

C. Ym mha ffordd y byddwch yn cynorthwyo fy menter gymdeithasol i roi ei chynnyrch yn 
siopau Asda? 

Yn ychwanegol i’r Academi ei hun, sef cwrs preswyl tridiau yn Asda House Leeds yn ystod 
Mehefin 2016, byddwch yn cael Rheolwr Rhaglen a benodir yn arbennig cyn gynted ag 
rydych wedi’ch derbyn ar y rhaglen. Bydd yn gweithio ochr yn ochr â chi cyn, yn ystod ac 
ar ôl, a byddwch hefyd yn cael cymorth mentora gwerthfawr i’ch helpu i gyflwyno’ch 
cynnyrch i Asda. 

C. Ai dim ond am fentrau sy’n darparu cynnyrch Bwyd a Diod rydych yn chwilio? 

Rydym yn awyddus i siarad ag unrhyw fenter gymdeithasol sydd wrthi’n gwneud cynnyrch 
y gellid ei werthu yn siopau Asda. Er mai bwyd a diod yw hyn yn bennaf, mae Asda hefyd 
yn gwerthu nwyddau amrywiol i’r tŷ a dillad ac mae’n awyddus i siarad â mentrau 
cymdeithasol sydd ar waith yn y marchnadoedd hyn hefyd. 

C. Faint o brofiad o gynhyrchu nwyddau i’w gwerthu y mae angen i’m menter gymdeithasol 
feddu arno? 

Yr Academi Datblygu Cyflenwyr sy’n Fentrau Cymdeithasol gan Asda yw’r cyfle delfrydol i 
fudiadau sydd eisoes â rhywfaint o wybodaeth a phrofiad o gynhyrchu a gwerthu nwyddau 
manwerthu ac sydd am ehangu. Yn y dyfodol, gobeithiwn ehangu’r Academi i’r rheini sydd 
yng nghamau cynharach eu taith. Plediwch eich achos ac fe aseswn ni’ch profiad a’ch 
dyheadau, a gan na fydd ond yn cymryd ychydig funudau i lenwi ffurflen Datgan 
Diddordeb, pwy a ŵyr i ble y gall arwain. 

C. Mae fy mudiad yn darparu gwasanaethau a all fod o ddiddordeb i Asda. A ga’i 
ymgeisio? 



Ar gyfer yr Academi, rydym yn chwilio’n benodol am fudiadau sy’n cynhyrchu nwyddau y 
gall Asda eu gwerthu yn ei siopau. Mae gennym ddiddordeb mewn ffyrdd eraill y gall 
mentrau cymdeithasol weithio gydag Asda, felly, mae croeso i chi roi gwybod i ni ac fe 
anfonwn eich manylion ymlaen atynt a gobeithio ffurfio cysylltiadau defnyddiol i chi. 

C. A yw cymryd rhan yn yr Academi yn sicrhau lle i mi ar silffoedd Asda? 

Mae’r rhaglen wedi’i dylunio i ddarparu’r cymorth, yr arweiniad a’r arbenigedd gorau posib 
ar y cyfleoedd sydd ar gael i fentrau cymdeithasol ehangu eu gweithgarwch manwerthu. 
Mae Asda wedi gwneud ymrwymiad i ganfod cynnyrch o’r sector menter gymdeithasol ac 
mae’n chwilio am nwyddau i’w gwerthu drwy ei siopau sydd yn addas o ran math, ansawdd 
a phris. Felly, er na ellir sicrhau dim, os yw hynny’n swnio fel eich mudiad a’ch cynnyrch 
chi, yna dyma gyfle heb ei ail i gyrraedd cwsmeriaid busnes mwya’r byd. 

C. A fydd fy nghynnyrch yn mynd i bob un o siopau Asda? 

Mae cyfleoedd ar gael i gyflenwi unrhyw beth o un siop i bob siop yn y Deyrnas Unedig. 
Byddwn yn gweithio gyda chi i sicrhau bod y broses hon yn cyd-fynd â’ch gallu a’ch 
uchelgais. 
 

C. Pa gymorth sydd ar gael i’m helpu i ariannu twf fy ngweithgareddau os wyf yn 
llwyddiannus? 

Yn ychwanegol i raglen yr Academi, defnyddir rhan o’r arian a godir drwy’r tâl am fagiau 
plastig i ddarparu cyllid buddsoddi wedi’i deilwra i anghenion cyfranogwyr llwyddiannus. 

C. Beth sy’n digwydd ar ôl cyflwyno’r ffurflen Datgan Diddordeb? 

Mae gennych tan ganol dydd ar 22ain Ebrill i gyflwyno’ch ffurflen Datgan Diddordeb. Ar ôl 
hynny, byddwn yn llunio rhestr fer o ymgeiswyr i’w cyfweld yn gynnar ym mis Mai. Bydd 
staff o Asda a WCVA yn cynnal y cyfweliadau i gael gwybod mwy am eich cynnyrch, eich 
cynlluniau at y dyfodol a’ch gallu i wneud llwyddiant ohoni. Dewisir o leiaf ddau gyfranogwr 
i gael cymorth gan yr Academi. 

C. Os nad wyf yn cael lle y tro hwn, a fydd cyfleoedd eraill gyda’r Academi yn y dyfodol? 

Gobeithiwn mai dyma fydd y cyntaf o sawl Academi o’r math hwn yng Nghymru. 

C. Mae fy mudiad wedi’i leoli yn Lloegr. A fydd yr Academi ar waith yma hefyd? 

Gobaith Asda yw cynnal rhaglenni cymorth tebyg i fentrau cymdeithasol ledled y Deyrnas 
Unedig maes o law. 

C. Mae gen i gwestiwn arall nad atebir yma 

I gael ateb i gwestiynau eraill, llenwch y blwch ‘Cysylltu â Ni’ ar wefan yr Academi Datblygu 
Cyflenwyr sy’n Fentrau Cymdeithasol ac fe atebwn eich ymholiad cyn gynted â phosib. 

A chofiwch lenwi’r ffurflen Datgan Diddordeb a’i hanfon i 
AsdaSEacademyWales@wcva.org.uk erbyn canol dydd ar 22ain Ebrill 2016. 
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