
 

Gwasanaethau Cludiant Trydydd Sector – Ebrill 2020 

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

all helpu gyda gwasanaethau cludiant 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 

Action in Caerau and Ely (ACE): Yn darparu cludiant i weithwyr iechyd fynd i weld 

cleifion. Ffôn 029 2000 3132 gwefan www.aceplace.org  

Prosiect Cefnogaeth Gymunedol Age Connects: Gallu cyfyngedig i gludo neu 

hebrwng pobl i fynychu apwyntiadau. Rhaid talu ffi. Ffôn 029 2068 3600 e-bost 

volunteer@ageconnectscardiff.org.uk  

South Wales 4x4 Response: Trafnidiaeth i alw gofynion, gan gynnwys 

dosbarthiadau siopa.  Ffôn 02921281821 

Trafnidiaeth VEST: Mynd ag aelodau i apwyntiadau iechyd brys/hanfodol. Gallant 

gefnogi ysbytai/meddygfeydd neu unrhyw le gyda thrafnidiaeth gan gynnwys mynd â 

staff allweddol i'r gwaith neu ddosbarthu meddyginiaeth neu nwyddau eraill i rannau 

eraill o Gaerdydd. E-bost vest@talktalk.net ffôn 029 2049 0335 

Ymddiriedolaeth Elusennol Ambiwlans Awyr Cymru: Gwasanaethau meddygol 

brys hofrennydd  

Tacsis (preifat) 

Dragon Taxis: Trafnidiaeth 02920333333 

Drive Taxis: Trafnidiaeth, gan gynnwys tripiau siopa am ddim i bobl hŷn 029 

20140140 

Roys Travel: Trafnidiaeth 029 22400231 

 

Ffynonellau Statudol 

Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru: Trafnidiaeth frys trwy 999, a 

gwasanaeth cludo cleifion nad sy'n rhai brys, ffôn 0300 123 2303  

https://www.c3sc.org.uk/communications/communications-doc-lib/covid-19-coronavirus-information-hub/directories-of-support-and-services
http://www.aceplace.org/
mailto:volunteer@ageconnectscardiff.org.uk
mailto:vest@talktalk.net
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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:sarah.c@c3sc.org.uk
http://www.c3sc.org.uk/

