
Cefnogi eich Sefydliad gyda 

Bwyd Da o Gymru

Cig, cynnyrch llaeth a physgod bendigedig.

Ffrwythau a llysiau blasus.

 

Mae’r bwyd rydym ni’n ei achub o ansawdd da, 

o fewn ei ddyddiad bwyta ac yn gallu eich helpu i 

ddarparu bwydlen iach ac amrywiol i’r bobl 

rydych chi’n eu cefnogi.

 



Yr hyn rydym yn ei wneud

FareShare ydy elusen fwyaf y DU sy’n brwydro yn erbyn newyn a 
gwastraff bwyd. Rydym yn sicrhau bwyd a diod dros ben o ansawdd da 
o’r diwydiant bwyd fyddai’n cael ei wastraffu fel arall ac yn 
ailddosbarthu’r bwyd yma i elusennau rheng flaen a grwpiau 
cymunedol sy’n cefnogi pobl fregus. 
Mae 25 Canolfan Ranbarthol FareShare y DU yn gweithredu ar draws y 
DU. Mae FareShare Cymru yn gweithredu o’n stordy yng Nghaerdydd 
ac, er ein bod yn elusen annibynnol, rydym yn parhau i fod yn rhan o 
deulu FareShare y DU. Rydym ni’n gweithio gydag elusennau ar draws 
ardaloedd de-ddwyrain a de canolog Cymru, sy’n amrywio o elusennau i 
bobl ddigartref yng Nghaerdydd i grwpiau ieuenctid ym Mynydd 
Cynffig a Maesteg. 



Bwyd Da i’ch Defnyddwyr Gwasanaeth

Mae FareShare yn gweithio gyda thyfwyr bwyd, gwneuthurwyr ac 
adwerthwyr cenedlaethol, rhanbarthol a lleol er mwyn cael gafael ar 
fwyd dros ben o ansawdd da er mwyn ei ailddosbarthu. 
Mae bwyd yn dod yn fwyd dros ben am nifer fawr o resymau, o 
broblemau pecynnu i godau dyddiadau byr neu amherffeithrwydd 
cosmetig. Mae’r holl fwyd rydym yn ei ddarparu o fewn ei ddyddiad 
defnyddio olaf neu ddyddiad ar ei orau cyn ac rydym yn dilyn dulliau a 
pholisïau llym o ran storio a chludo bwyd er mwyn cwrdd â holl 
ddeddfwriaethau diogelwch bwyd.
Gall y math o fwyd bydd ein haelodau elusennau yn ei dderbyn 
amrywio o wythnos i wythnos. Rydym yn gwerthfawrogi bod hyn yn 
heriol, ar ben yr her o weithio gyda bwyd dros ben, ond gall hefyd fod 
yn fonws, gan weithiau gynnig rhai danteithion annisgwyl yn ogystal 
â’r bwydydd clasurol.

Mwy na Bwyd

 Mae FareShare yn gobeithio gall sefydliadau greu ymdeimlad o gymuned
drwy ddefnyddio ein bwyd. Rydym yn gweithio gyda sefydliadau sy’n
rhedeg gwasanaethau cefnogi ychwanegol er mwyn mynd i’r afael ag
achosion sylfaenol newyn yn hytrach na dim ond edrych ar y symptomau.
Bydd hyn yn wahanol ym mhob sefydliad oherwydd bydd rhai yn gallu
darparu mwy nag eraill oherwydd y cyfleusterau fydd ar gael. 

Mae rhai esiamplau yn cynnwys:

Rydym yn gobeithio bod modd defnyddio ein bwyd i fynd i’r afael ag ynysu
cymdeithasol a’r rhwystrau sy’n bodoli o’i herwydd yn ogystal â rhoi urddas
i’r rhai sydd angen cefnogaeth gydag ansicrwydd bwyd. 

 • Cefnogaeth Gwaith
 • Hyfforddiant Sgiliau Bywyd
 • Cefnogaeth Iechyd Meddwl
 • Cyfaill Cymdeithasol
 • Hyfforddiant

• Llety
• Cefnogaeth gyda Dibyniaeth 
• Cyngor Ariannol 
• Addysg 
• Cyfeirio 



Manteision i’ch Sefydliad

Mynediad at amrediad eang o fwyd o ansawdd da
Lleihau eich gwariant bwyd: am ffi fach, mae gan ein haelodau 
fynediad at werth cannoedd o bunnoedd o fwyd
Mwy o allu i gefnogi pobl y tu hwnt i ddarparu bwyd 

Mae sawl mantais o ddod yn Aelod Bwyd Cymunedol FareShare Cymru, 
gan gynnwys:

Mae bwyd FareShare yn gwneud cyfraniad enfawr i adnoddau’r sefydliadau 
cymunedol rydym yn darparu bwyd ar eu cyfer.
Mae adroddiad Arbed Arian, Gwella Bywydau (2016) gan NatCen yn dangos 
bod sefydliadau rheng flaen, drwy dderbyn bwyd gan FareShare, wedi’u 
harfogi’n well i ddarparu’r gefnogaeth i helpu pobl ail-afael ar eu bywydau. 
Dyma rai darganfyddiadau o’r adroddiad yna:

Rydym yn gweithio gydag amrediad eang iawn o elusennau a sefydliadau 
cymunedol gan gynnwys hosteli i’r digartref, noddfa i ferched, canolfannau i 
ffoaduriaid, grwpiau ieuenctid, canolfannau cymunedol, caffis cymunedol, 
clybiau ciniawa, eglwysi, clybiau gwyliau’r ysgol, pantrïau cymunedol a llawer 
iawn mwy. 
Os nad ydy’r hyn rydych chi’n ei wneud ar ein rhestr, rhowch alwad inni a 
gofynnwch a allwn ni eich helpu. Os ydych chi’n defnyddio bwyd yn aml er 
mwyn gwneud rhywbeth da yn gymdeithasol, yna mae’n bur debyg y byddwn 
ni’n gallu eich helpu!
 



Sut mae’n gweithio?

Os ydy eich sefydliad neu brosiect yn cefnogi pobl fregus yn eich 
cymuned a’ch bod chi naill ai yn elusen, sefydliad nid-er-elw, grŵp 
cymunedol neu fenter gymdeithasol sy’n darparu gwasanaeth darparu 
bwyd neu brydau, cysylltwch gyda ni. 

Er mwyn dod yn Aelod Bwyd Cymunedol FareShare Cymru bydd angen 
ichi lenwi ffurflen gais. Byddwn ni yna’n cysylltu gyda chi i drafod eich 
anghenion bwyd yn ogystal â hylendid bwyd a diogelwch. 

1.Bydd FareShare Cymru yn ffonio i drafod eich prosiect

Byddwn ni’n siarad am bwy mae eich prosiect yn ei gefnogi, y mathau o fwyd 
buasech chi eu hangen a’r gwasanaethu ychwanegol mae eich prosiect yn ei 
gynnig. Byddwn ni’n trafod sut bydd y broses yn gweithio ac yn ateb unrhyw 
gwestiynau fydd gennych. 

2.Cofrestrwch gyda FareShare Cymru

Ffurflen Gais Aelodaeth FareShare Cymru
Cytundeb Aelodaeth FareShare Cymru

Bydd angen ichi lenwi ac arwyddo:

3.Cwblhau gwiriad lleoliad 

Copi o dystysgrif Hylendid Bwyd Lefel 2 ar gyfer rhywun fydd yn 
bresennol pan gaiff y bwyd ei storio a’i baratoi/ailddosbarthu 
Copi o’ch adroddiad Iechyd yr Amgylchedd diweddaraf neu dystiolaeth 
eich bod wedi cofrestru gydag Iechyd yr Amgylchedd
Pythefnos o wiriadau ysgrifenedig o dymheredd eich 
oergelloedd/rhewgelloedd

Bydd modd gwneud y gwiriad hwn yn rhithiol neu wyneb-yn-wyneb. Yn 
ystod y gwiriad lleoliad bydd angen inni weld:

4. Bydd eich danfoniadau/casgliadau FareShare Cymru yn 

dechrau



Yn seiliedig ar eich proffil bwyd a’r bwyd sydd gennym yn ein stordy, byddwn 
ni’n dewis amrediad o fwyd ichi y byddwch chi’n ei gasglu o’n stordy yng 
Nghaerdydd neu o Bwynt Casglu Lleol agos i’ch sefydliad.
Ar gyfer casgliadau o’r stordy, byddwch chi’n derbyn slot 30 munud bob 
wythnos i gasglu eich bwyd. Rydym ni’n danfon i bob Pwynt Casglu Lleol yn 
wythnosol. Mae casgliadau o’r Pwynt Casglu Lleol ar y diwrnod danfon yn 
unig.
Mae’r opsiwn i gasglu o Bwynt Casglu Lleol yn dibynnu a oes un yn bodoli yn 
agos ichi. Rydym ni’n gweithio ar sefydlu mwy o Bwyntiau Casglu Lleol ar 
draws y rhanbarth. 
Byddwn ni’n darparu bwyd oer/wedi’i rewi mewn bocsys oeri gyda phecynnau 
oeri a thermomedrau. Mae pob bocs oeri yn cadw ei dymheredd am ddwy awr 
er mwyn caniatáu i’ch bwyd gael ei gludo yn ddiogel i’ch lleoliad. 

Aelodaeth
Mae FareShare Cymru yn elusen nid-er-elw ac er mwyn parhau i fod yn 
gynaliadwy a gallu darparu ein gwasanaeth, rydym ni’n codi ffi fach ar ein 
haelodau bwyd cymunedol i ofalu am gostau gweithredu. Mae hyn yn 
cynnwys rhedeg oerwyr a rhewgell yn ogystal â cherbydau danfon a 
thanwydd.
Caiff tâl aelodaeth FareShare Cymru ei dalu yn fisol am archeb bwyd 
wythnosol. Mae’r aelodaeth fisol yn dechrau ar £65 y mis.

Derbyn eich bwyd



Yr effaith yn ystod 2020/21
1181.767 tunnell o fwyd wedi’i ailddosbarthu i 

elusennau a grwpiau cymunedol yn ne Cymru, yr oedd 

735t ohono yn fwyd dros ben 

188 elusen  a grwpiau cymunedol wedi’u cefnogi

2,813,787 pryd o fwyd wedi’u darparu i bobl fregus 

mewn cyfnod anodd

155 o wirfoddolwyr wedi rhoi 16385 o oriau o’u hamser 

gyda 7 o’n gwirfoddolwyr rheolaidd wedi mynd ymlaen at 

dderbyn swydd gyflogedig 

2270 tunnell o allyriadau CO2 wedi’u harbed oherwydd 

735t yn llai o wastraff bwyd a diod

Ymunwch â’n rhwydwaith

Ar ddechrau’r pandemig, pan gaeodd yr holl siopau, roedd FareShare yn dal i 
fynd ac am hynny rydym ni’n hynod o ddiolchgar.

Songyeon Choi, Rheolwr Cegin Oasis
 

  Mae’n gyfle da i bobl gael ffrwythau a llysiau, sydd efallai ddim yn flaenoriaeth i
rai pobl. Rydym ni wedi gallu rhoi diet gwell i bobl. 

Nkini Pulei, Cydlynydd TAVS
 
 

(Mae’r bwyd) wirioneddol yn dod â chymunedau ynghyd ac mae’n gynnyrch 
da iawn.  Mae FareShare wedi bod yn wyrthiol.

Heather McDowell, Swyddog Datblygu CCHA
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