
 

Gwasanaethau Siopa / Dosbarthu Bwyd Trydydd Sector – 

Awst 2020  

Mae'r cyfeiriadur byr hwn yn darparu gwybodaeth am wasanaethau trydydd sector a 

all helpu gyda siopa neu ddosbarthu bwyd yn ystod argyfwng Covid-19.  

Gall y rhain amrywio o bryd i'w gilydd a dibynnu ar staff a gwirfoddolwyr, ac mae'n 

bosib na fyddant yn gallu ymateb i bob cais am gefnogaeth.  

Bydd Cyngor Trydydd Sector Caerdydd yn darparu diweddariadau pellach pan 

fyddwn yn dod i wybod am wasanaethau. Mae cyfeiriaduron ar gyfer gwasanaethau 

penodol eraill hefyd ar gael ar wefan C3SC. 

Trydydd Sector 

Ar draws Caerdydd  

Age Connects Caerdydd a'r Fro: Gwasanaethau siopa ynghyd â staff yn gweithio 

gyda chefnogaeth rhyddhau a'r timau adnoddau cymunedol, gan gynnwys casglu 

presgripsiynau a meddyginiaeth. E-bost Mathew.coffin@ageconnectscardiff.org.uk / 

angela.jones@ageconnectscardiff.org.uk Ffôn 029 2068 3600 

Y Groes Goch Brydeinig: Pryd o fwyd cynnes neu wasanaethu dosbarthu bwyd ar 

gyfer yr henoed neu'r sawl mwyaf agored i niwed yn unig, nid oes angen talu. Ffôn 

07504454002. 

Grwpiau Cefnogaeth Cyd-gymorth Covid-19: Gwasanaethau siopa dan arweiniad 

gwirfoddolwyr trwy grwpiau cyd-gymorth lleol i gefnogi'r sawl mwyaf agored i niwed 

yn ein cymunedau. Gwefan https://covidmutualaid.org/local-groups  

Cymdeithas Bangladeshaidd Caerdydd Dosbarthu bwyd i'w haelodau. E-bost 

ruby.miah@live.co.uk  

Banc Bwyd Caerdydd: Mae'r Banc Bwyd yn parhau i ddosbarthu bwyd a 

chyflenwadau i'r sawl nad sy'n gallu eu fforddio ac sy'n derbyn talebau Banc Bwyd 

trwy rwydwaith o 7 canolfan dosbarthu ar draws Caerdydd. Rhaid cadw pellter 

cymdeithasol yn ystod y casgliadau. Nodwch mewn rhai ardaloedd eraill o Gymru, 

gan gynnwys Bro Morgannwg, eu bod wedi newid i ddosbarthiad stepen drws. E-

bost info@cardiff.foodbank.org.uk ar gyfer anghenion bwyd brys, cysylltwch â 

Chyngor Caerdydd ar 029 20871071, am ragor o wybodaeth ac i weld lleoliadau 

canolfannau dosbarthu'r Banc Bwyd, ewch i'r wefan www.cardiff.foodbank.org.uk  

Fareshare: Ailddosbarthu bwyd a diod i sefydliadau sy'n helpu bwydo pobl mewn 

angen. Yn gweithredu mewn amrediad o ardaloedd ar draws y ddinas ar hyn o bryd 

ond yn gallu gweithio gydag aelodau unrhyw le yng Nghaerdydd. E-bost 

info@fareshare.cymru ffôn 029 20362111 

https://www.c3sc.org.uk/communications/communications-doc-lib/covid-19-coronavirus-information-hub/directories-of-support-and-services
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Food for Life Wales: Gwasanaethu dosbarthu bwyd ffres, cynnes, maethlon i'r sawl 

sy'n hunanynysu, yn agored i niwed neu ar incwm isel, ac i weithwyr y rheng flaen. 

Ffôn 07766299786.  

Friends of Animals Wales: Yn darparu bwyd i fanciau bwyd ar draws De Ddwyrain 

Cymru gan gynnwys Canolfan Huggard. E-bost 

enquiries@friendsofanimalswales.org.uk ffôn 01443 800339. 

GoodGym: Gwasanaeth siopa, casglu a dosbarthu siopa. I wneud atgyfeiriad, ewch 

i www.goodgym.org/referrers a dewiswch opsiwn “Practical Tasks for Older People” 

yna dewiswch “Make a New Delivery Request”. 

Home Instead Senior Care: Siopa a chasglu presgripsiynau i helpu'r sawl yn y 

cymunedau i gadw mor ddiogel â phosib. Wedi'u dosbarthu gan staff cymwys mewn 

rheoli heintiau, mae'n bosib bydd y capasiti yn gyfyngedig. Ffôn 07907 959979 

gwefan www.homeinstead.co.uk/cardiff  

Elusen Ysbyty Plant Arch Noa:  Yn darparu banc bwyd brys i rieni cleifion sydd yn 

yr ysbyty. Yn darparu peiriannau gwerthu i staff. E-bost kath@noahsarkcharity.org 

ffôn 029 2184 7310. 

Oasis Caerdydd: Parseli bwyd a dosbarthu bwyd i ffoaduriaid a cheiswyr lloches. 

Bagiau cinio i gleientiaid, dydd Llun i ddydd Gwener o ddrws Oasis Caerdydd. E-bost 

reynette@oasiscardiff.org  

Grŵp Pobl:  Amrediad o wasanaethau a chefnogaeth i sicrhau bod bwyd a 

chyflenwadau hanfodol yn cyrraedd y bobl maen nhw'n gweithio gyda hwy.  

Safe Families: Maen nhw'n cynnig dosbarthiadau siopa untro i deuluoedd ar draws 

Caerdydd. E-bost estherbrewer@safefamilies.uk  

Achub y Plant: Grantiau brys ar gyfer teuluoedd ar fudd-daliadau neu yr effeithir 

arnynt gan gyfyngiadau symud Covid-19. Rhaid bod gan deuluoedd blentyn hyd at 6 

mlwydd oed yn byw yn y cartref. Grantiau hyd at werth £340 gan gynnwys eitemau 

cartref hanfodol, e-dalebau archfarchnad, talebau Argos, pecynnau dysgu 

blynyddoedd cynnar. Y mudiadau partner cyfeirio yw ACE/Dusty Forge, Home Start 

Caerdydd, Cyngor Caerdydd ac Ymwelwyr Iechyd Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd 

a'r Fro. E-bost r.mcdonald@savethechildren.org.uk 

Canolfan Gyfraith Speakeasy: Ynghyd â darparu cyngor cyfreithiol am ddim dros y 

ffôn ac ar e-bost, maen nhw hefyd yn dosbarthu talebau Banc Bwyd Caerdydd, e-

bost simon.brown@speakeasy.cymru ffôn 029 2166 0787. 

Gwasanaeth rhyddhau o'r ysbyty Healthy@Home Cymdeithas Tai Unedig 

Cymru: Gwasanaeth tymor byr pwrpasol i helpu pobl sydd wedi bod yn yr ysbyty 

ddychwelyd adref yn ddiogel. Ar hyn o bryd maen nhw'n darparu gwasanaeth dros y 

ffôn, rhywfaint o gefnogaeth siopa a gwasanaeth casglu presgripsiynau. Ar gyfer y 

http://www.goodgym.org/referrers
http://www.homeinstead.co.uk/cardiff
mailto:kath@noahsarkcharity.org
mailto:reynette@oasiscardiff.org
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sawl dros 65 a gellir gwneud atgyfeiriad trwy staff iechyd neu ofal cymdeithasol, e-

bost healthy@Home@unitedwelsh.com gwefan www.unitedwelsh.com/healthyhome/  

Trafnidiaeth VEST: Dosbarthu ciniawau ysgol ar ran Cyngor Caerdydd i blant sy'n 

derbyn ciniawau ysgol am ddim a chasglu siopa ar gyfer aelodau, e-bost 

vest@talktalk.net ffôn 029 20490335. 

Wild Thing Caerdydd: Dosbarthu prydau parod a chynhwysion i bobl agored i 

niwed trwy ddosbarthiad di-gyswllt i Waunadda, Treganna, Cathays, Grangetown a'r 

Sblot.  Does dim ffi i ddefnyddwyr y gwasanaeth. Mae pob dosbarthiad yn darparu 3 

pryd o fwyd y dydd am 3 diwrnod. Maen nhw'n dosbarthu dwywaith yr wythnos. 

Maen nhw hefyd yn gallu darparu clytiau babi, sychwyr a fformiwla. E-bost 

lauren@wildthingcardiff.co.uk Ffôn 07846577003. 

Prosiect Gofalwyr Ifanc (YMCA Caerdydd): Yn dosbarthu bwyd a meddyginiaeth 

ac yn darparu talebau Banc Bwyd. E-bost Julie.griffiths@ymcacardiff.wales  

 

Y Ddinas a'r De 

Gweithredu yn y Gymuned, Grangetown: Gwirfoddolwyr yn yr ardal yn helpu gyda 

siopa. Gweler https://www.facebook.com/GrangetownCommunityAction/ neu 

http://www.grangetowncardiff.co.uk/home.htm am ragor o wybodaeth a manylion 

cyswllt.  

Horn Development Association CIC: Siopa am fwyd a chyflenwadau meddygol ar 

gyfer henoed ynysedig yn Butetown a Grangetown. Yn cefnogi dosbarthiadau bwyd 

gyda Chanolfan Gymunedol Butetown a'u grŵp o henoed yn Butetown. Yn edrych 

am ffyrdd diogel o gefnogi plant yn Grangetown nad sy'n mynychu Fitzalan ar gyfer 

eu prydau ysgol am ddim ac maen nhw'n datblygu gêm fwrdd ar-lein i wneud ymarfer 

corff dan do a bwyta'n iach, e-bost info@hdacardiff.org  

Huggard: Yn darparu mynediad cyfyngedig i'r ganolfan ddydd gan gynnig bwyd i'r 

digartref yn Butetown ac yng nghanol y ddinas. Ffôn 029 2064 2000 e-bost 

karenholbrook@huggard.org.uk  

The Mentor Ring: Dosbarthu bwyd / parseli bwyd i blant a theuluoedd trwy eu 

gwasanaethau o Ganolfan Gymunedol Butetown. Ffôn 02921 321 073 e-bost 

info@mentorring.org.uk  

Canolfan Datblygiad Cymunedol De Glan yr Afon: Yn darparu bwyd trwy 

gynlluniau newydd i alluogi pobl ar incymau isel iawn i gael mynediad at fwyd da. 

Anfonwch neges destun neu ffoniwch 07399810653. 

Women Connect First: Dosbarthu bwyd diwylliannol-briodol i deuluoedd mewn 

partneriaeth â Chanolfan Gymunedol Butetown. Cysylltwch â nhw trwy'r wefan 

http://www.womenconnectfirst.org.uk/contact/  

mailto:healthy@Home@unitedwelsh.com
http://www.unitedwelsh.com/healthyhome/
mailto:vest@talktalk.net
mailto:lauren@wildthingcardiff.co.uk
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Eglwys y Bedyddwyr Ffordd Woodville: Mae adeilad yr eglwys ar agor ar gyfer 

sesiynau band bwyd yn unig. E-bostiwch judy@woodybap.org.uk neu ffoniwch 029 

2033 3456 (gwrandewir ar y negeseuon ar y peiriant dwywaith yr wythnos). Mae 

hefyd ganddyn nhw dîm o wirfoddolwyr sy'n gallu helpu unrhyw un sydd angen 

cymorth ledled Caerdydd, mae hyn yn cynnwys cymorth gyda siopa bwyd a 

dosbarthu meddyginiaeth. I gyrchu'r gwasanaeth gwirfoddol, e-bostiwch 

elders@woodybap.org.uk  

Dwyrain Caerdydd 

Gweithredu yn erbyn y Coronafeirws Llaneirwg a Trowbridge (CAST): Gall 

unrhyw un yn Trowbridge neu Laneirwg neu rannau eraill o Ddwyrain Caerdydd sydd 

angen cymorth brys gan gynnwys cyflenwadau bwyd ffonio llinell gymorth CAST ar 

02920775934 neu e-bostio cast@easternhigh.org.uk  

Cymorth Covid19 Pentwyn a Llanedern:  Grŵp o eglwysi a sefydliadau lleol yn 

gweithio mewn partneriaeth ar gyfer y sawl sy'n byw ym Mhentwyn a Llanedern.  

Mae'r bartneriaeth rhwng Eglwys Unedig Christchurch, Eglwys Glenwood, Ysgol 

Uwchradd Eglwys yng Nghymru Sant Teilo a Chynghorwyr Lleol. Maen nhw'n cynnig 

gwasanaethau siopa fel un o'u gwasanaethau ynghyd â bod yn ffrind rhithwir. Ffôn 

029 2075 2138 gwefan http://covid19help.org.uk/ (gan gynnwys ffurflen ar-lein i ofyn 

am gymorth), 

Grŵp Cyngor a Chefnogaeth Corona Tredelerch: Trefnir y grŵp ar Facebook, e-

bost rumneycsg@gmail.com  

Eglwys Siolam: Dosbarthu prydau parod yn Llanrhymni. Ffôn 029 20360406 

 

Gogledd Caerdydd 

Kannada Enthusiasts Wales a Bhaktidham Wales: Cynnig help gyda siopa a 

dosbarthu bwyd yng Ngogledd a Gorllewin Caerdydd. E-bost 

rvsamsara@yahoo.co.uk  

Cymdogion Da Gogledd Caerdydd: Yn parhau i gynnig gwneud siopa ar gyfer 

cleientiaid cyhyd â bod rheolau cadw pellter cymdeithasol a rheolau dosbarthu 

penodol yn cael eu dilyn. Yn cymryd cleientiaid newydd ar hyn o bryd. Yn gweithredu 

yn ardaloedd Draenen Pen y Graig, Llanisien, Llys-faen, Y Mynydd Bychan, Parc y 

Rhath, Lakeside a Gorllewin Cyncoed. Ffôn 029 2075 0751 gwefan: 

https://www.goodneighboursinnorthcardiff.co.uk/ (gan gynnwys ar gyfer atgyfeiriadau 

ar-lein)  

 

De Ddwyrain Caerdydd 

mailto:judy@woodybap.org.uk
mailto:elders@woodybap.org.uk
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Boomerang: Elusen yn darparu pecynnau argyfwng a chymorth a chefnogaeth gan 

gynnwys bwyd/siopa. Ffôn 029 2049 7724 e-bost info@boomerangcardiff.org.uk  

Clwb Cinio Ffordd Moorland: Dosbarthu bwyd parod yn Waunadda, Y Rhath, Y 

Sblot a Thremorfa. Ffôn 029 2132 8845. 

Rainbow of Hope: Darparu pecynnau bwyd i'r sawl mewn angen yn Waunadda, 

Butetown a'r Sblot, e-bost info@rainbowofhope.co.uk  

Cefnogaeth Eglwys Sant Marc: Cefnogaeth i'r henoed a phobl agored i niwed yn 

ardal Gabalfa, gan gynnwys siopa, casglu unrhyw gyflenwadau newydd a phostio 

llythyron. Ffôn 029 20619211. 

 

De Orllewin Caerdydd 

Action in Careau and Ely (ACE): Amrediad o wasanaethau gan gynnwys y 

canlynol, ffôn 02920 003132 e-bost info@aceplace.org gwefan www.aceplace.org  

Gwasanaeth bwyd cymunedol ACE: Mae tîm cyfyngedig o staff yn gweithredu 

gwasanaeth bwyd brys o'r Dusty Forge, gan weithio gyda mudiadau partner i 

ddosbarthu parseli bwyd brys.  

Eich Pantri Lleol gan ACE: Bydd ACE nawr yn rhedeg Pantri'r Dusty Forge fel 

gwasanaeth dosbarthu. Byddwn yn dosbarthu bagiau bwyd i aelodau'r pantri ar 

ddydd Mercher a dydd Gwener. Rhaid archebu'r rhain ymlaen llaw dros y ffôn - 

02920003132. Cymerir taliad o £5 ymlaen llaw trwy gerdyn debyd. Bydd cynnwys y 

bagiau'n sicrhau bod y bwyd yn cael ei dosbarthu'n deg. Mae'r dosbarthiadau'n 

amodol ar argaeledd ac yn gyfyngedig i un dosbarthiad yr wythnos i unrhyw gartref.  

Dusty Shed: Gwneud siopa angenrheidiol i aelodau sydd mewn risg uchel neu sydd 

â symptomau ac sydd wedi dewis ynysu yng Nghaerau, Trelái a'r Tyllgoed.  

 

Gorllewin Caerdydd 

Llandaf 50+: Maen nhw'n gallu siopa mewn siopau lleol a chasglu meddyginiaeth yn 

ogystal â threfnu galwadau ffôn. E-bost info@llandaff50plus.com  

http://www.llandaff50plus.com/News%208.pdf  

Canolfan Pentre-baen: Yn dosbarthu bwyd i'r henoed a'r sawl agored i niwed yn y 

Tyllgoed, Radur a Threforgan admin@pentrebanezone.com  

 

Arall 
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Vision 21: Gwasanaethau arlwyo ar gyfer 2 gynllun gofal ychwanegol. Darpariaeth 

gyfyngedig o leoedd hyfforddi ar gyfer oedolion gydag anghenion dysgu sy'n derbyn 

gofal gan weithiwr allweddol oherwydd canllawiau'r llywodraeth. E-bost 

rob.larkins@v21.org.uk  

 

Gofal Cartref  

Mae darparwyr gofal cartref yn gallu cyflawni amrediad o wasanaethau gan gynnwys 

siopa, mae gan Gyngor Caerdydd restr o ddarparwyr cymeradwy gan gynnwys rhai 

trydydd sector ac asiantaethau preifat. Mae'n bosib y gellid gwneud atgyfeiriad trwy 

fecanweithiau cyfredol.  

 

Ffynonellau Statudol 

Pryd ar Glud Cyngor Caerdydd: Yn parhau fel arfer, ond mae yna gyfarwyddiadau 

newydd i yrwyr er mwyn sicrhau eu bod yn cydymffurfio â gofynion Covid-19. Bydd y 

prydau'n cael eu gadael ar stepen y drws a bydd y gyrrwr yn canu'r gloch, os nad 

yw'r person yn casglu'r pryd, bydd y gyrrwr yn rhoi gwybod i'r swyddfa a fydd yn rhoi 

gwybod i'r berthynas agosaf bod y pryd heb gael ei dosbarthu. Ffôn 029 2053 7080. 

Cefnogaeth Cyngor Caerdydd ar gyfer y sawl sy'n hunanynysu / yn cael eu 

gwarchod ac sydd heb deulu neu gefnogaeth gyda siopa. Ffôn 029 2087 1071. 

Mae Cyngor Caerdydd hefyd yn coladu rhestr o fusnesau preifat a fydd yn cyflwyno 

bwyd neu siopa ar draws y ddinas. Ffoniwch i gael yr wybodaeth ddiweddaraf. Ffôn 

029 2087 1071. 

 

Manylion cyswllt 
Cynhyrchwyd y wybodaeth gan Gyngor Trydydd Sector Caerdydd. 14 Awst 2020 

E-bost: sarah.c@c3sc.org.uk gwefan www.c3sc.org.uk Twitter @C3SC 
 

Cyngor Trydydd Sector Caerdydd (C3SC) yw Cyngor Gwirfoddol Sirol (CVC) 

Caerdydd - y mudiad isadeiledd ymbarél ar gyfer y trydydd sector yn y ddinas. Rôl 

allweddol C3SC yw darparu cyngor, cefnogaeth a gwybodaeth arbenigol i fudiadau 

trydydd sector lleol ar y materion sy'n effeithio arnynt - gan gynnwys gwirfoddoli, 

ariannu a threfn llywodraethu - ac i fod yn ddarparwyr gwybodaeth polisi.  Rydym yn 

cefnogi rhwydweithiau ar themâu allweddol a meysydd o ddiddordeb, gyda'r nod o 

sicrhau bod gwneuthurwyr polisi a phenderfyniadau yn gallu cysylltu gyda grwpiau a 

mudiadau trydydd sector yng Nghaerdydd ynghyd â deall eu hanghenion.   

Nodwch fod y wybodaeth yn seiliedig ar wybodaeth a ddarparwyd i C3SC; ni 

chynhaliwyd unrhyw wiriadau na dilysiadau ychwanegol wrth gynhyrchu'r cyfeiriadur 

mailto:rob.larkins@v21.org.uk
mailto:sarah.c@c3sc.org.uk
http://www.c3sc.org.uk/
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hwn. Mae'r wybodaeth yn gyfredol ar yr adeg o gyhoeddi. Mae'r grwpiau yn 

ymwybodol y bydd manylion am eu gwasanaethau a'r gefnogaeth a ddarperir 

ganddynt yn cael eu rhannu; lle mae grwpiau wedi gofyn i ni beidio â rhannu eu 

manylion cyswllt ar hyn o bryd, rydym wedi parchu eu dymuniadau.  


