
 

Gwasanaethau Sêff Allweddi, Addasiadau a Thasgmyn – 

Ebrill 2020 

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

all helpu gyda gwasanaethau sêff allweddi, addasiadau a thasgmyn 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. Mae pob un ohonynt yn 

dilyn yr argymhellion ar gadw pellter cymdeithasol.  

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 

Gofal a Thrwsio Caerdydd a'r Fro: Maen nhw'n gallu darparu gwaith ymarferol 

allweddol megis sêff allweddi a chanllawiau i berchnogion tai dros 60 mlwydd oed. 

Lle bo'n bosib, maen nhw'n canolbwyntio ar waith allanol sy'n golygu na fod angen 

iddynt gael mynediad i gartrefi pobl, mae'n bosib y bydd rhaid talu costau. Ffoniwch 

029 2047 3337 (a gadewch neges). 

Gwasanaethau Gwelliannau Cartref Gofal a Thrwsio: Busnes cymunedol ym 

mherchnogaeth lwyr Gofal a Thrwsio Caerdydd a'r Fro i ehangu amrediad y gwaith 

ymarferol maen nhw'n gallu gwneud, gan gynnwys gallu helpu'r sawl dan 60 ar 

adegau, bydd cost ynghlwm. Ffoniwch 029 2047 3337 (a gadewch neges). 

Cambria Maintenance Services: Menter gymdeithasol Cymdeithas Tai Wales & 

West i ddarparu atgyweiriadau, gwaith cynnal a chadw ac addasiadau ar gyfer 

tenantiaid. Ffôn 029 2084 7600 gwefan https://www.cambria-ltd.co.uk/  

CanDo Contractors: Tîm atgyweiriadau, gwaith cynnal a chadw ac addasiadau 

mewnol Cadwyn ar gyfer tenantiaid ond hefyd ar gyfer y sector preifat, gwefan 

https://www.cadwyn.co.uk/cando-contractors/ Ffôn 029 2043 4445 

Cymdeithas Tai Cymuned Caerdydd (CCHA): Newydd lansio eu gwasanaeth 

atgyweiriadau a gwaith cynnal a chadw eu hun ar gyfer tenantiaid CCHA. Ffôn 029 

2046 8490 e-bost repairs@ccha.org.uk  

Celtic Horizons: Gwasanaeth atgyweiriadau a gwaith cynnal a chadw Cymdeithas 

Tai Unedig Cymru. Ffôn 0330 159 6080 

Hafod a Chymdeithas Tai Gofal Hafal: Yn darparu atgyweiriadau a gwaith cynnal a 

chadw brys i'w tenantiaid gan gynnwys sefyllfa sy'n codi oherwydd newid yn 

https://www.c3sc.org.uk/communications/communications-doc-lib/covid-19-coronavirus-information-hub/directories-of-support-and-services
https://www.cambria-ltd.co.uk/
https://www.cadwyn.co.uk/cando-contractors/
mailto:repairs@ccha.org.uk
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amgylchiadau tenantiaid, gan gynnwys babi newydd anedig, anabledd, anghenion 

cefnogaeth. Ffôn 0800 024 8968 e-bost enquiries@hafod.org.uk  

Linc Cymru: Atgyweiriadau a gwaith cynnal a chadw ar gyfer eu tenantiaid. Ffôn 

0800 072 0966. 

Cymdeithas Tai Taf: Gwasanaeth ar gyfer tenantiaid Cymdeithas Tai Taf. Ffôn 029 

2025 9100. 

 

Ffynonellau Statudol 

Teleofal Caerdydd Cyngor Caerdydd: Sêff allweddi a chynnyrch wedi'u galluogi â 

thechnoleg mewn pecynnau ar gyfer y sawl sydd eu hangen, gwefan 

https://telecarecardiff.co.uk/professionals/  

Manylion cyswllt 
Cynhyrchwyd y wybodaeth gan Gyngor Trydydd Sector Caerdydd. 20 Ebrill 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 

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.  

mailto:enquiries@hafod.org.uk
https://telecarecardiff.co.uk/professionals/
mailto:sarah.c@c3sc.org.uk
http://www.c3sc.org.uk/

