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Annwyl Janet 
 
Diolch am eich llythyr dyddiedig 9 Gorffennaf ynghylch Deiseb P-05-963 sy’n gofyn i 
archfarchnadoedd roi’r bwyd sydd ganddynt dros ben i elusennau.  
 
Yn fy llythyr dyddiedig 26 Mai, disgrifiais y mesurau y mae archfarchnadoedd yn eu cymryd 
trwy’r wlad yn ogystal â’ch sicrhau bod ganddynt drefniadau ar lefel leol i rannu’r bwyd sydd 
ganddynt dros ben.  
 
Wrth ddelio â stoc dros ben, mae archfarchnadoedd yn dilyn yr hierarchaeth a ddatblygwyd 
gan WRAP ar gyfer Gwastraff Bwyd a Diod.  Mae’r hierarchaeth yn gofyn i 
archfarchnadoedd rannu bwyd dros ben i’w fwyta gan bobl cyn ei anfon i’w ddefnyddio fel 
bwyd anifeiliaid neu i’r mannau derbyn gwastraff eraill. Yn ôl WRAP, dros gyfnod y 
pandemig, mae busnesau bwyd wedi bod yn llwyddo i wneud hyn gan sicrhau bod bwyd na 
ellir ei werthu yn cael symud o gwmpas y gadwyn gyflenwi i fwydo pobl heb ei wastraffu.  
 
Mae Bil Amgylchedd y DU yn dal i fynd drwy’r broses Seneddol, ond pe bai’n cael ei basio, 
bydd y pwerau ym Mil yr Amgylchedd yn galluogi’r awdurdod cenedlaethol perthnasol i 
fynnu ymrwymiadau cyfrifoldeb y cynhyrchydd, a gellid defnyddio hyn at ddibenion atal 
gwastraff bwyd ac ailddosbarthu bwyd dros ben.  Fodd bynnag, rydym yn canolbwyntio ar 
hyn o bryd ar ddatblygu Cynllun Cyfrifoldeb Cynhyrchydd Estynedig ar gyfer pecynnu yr 
ydym yn gweithio arno ar y cyd â chenhedloedd eraill y DU. 
 
Yn gywir 
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