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Mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn gwbl fodlon y bydd y darparwyr gwasanaeth ar y 
rhestr hon yn defnyddio staff sydd wedi bod yn destun archwiliadau addas, yn 
meddu ar yswiriant priodol, ac yn darparu gwasanaeth cymorth domestig a 
gwasanaethau cymorth cartref eraill megis siopa, casglu pensiwn ac ati, a 
hynny mewn modd gofalgar a phroffesiynol. 
 
I ddefnyddio'r rhestr ar y dudalen ganlynol: 
 

• Ffoniwch y sefydliad i ofyn am y gwasanaeth chi eisiau ac i gytuno ar yr  amser 
a'r dyddiau y bydd angen gwasanaeth arnoch. 

 

• Cadarnhewch faint yw'r tâl am y gwasanaeth rydych wedi gwneud cais   
amdano. 

 
Os oes gennych reswm dros gwyno neu boeni am y gwasanaethau a roddir gan 
unrhyw un o'r darparwyr ar y dudalen drosodd, gallwch gysylltu â’r Tîm Cwynion a 
Chanmoliaeth trwy’r dulliau canlynol: 
 

• Drwy ffonio: 01267 224488 

• Drwy anfon e-bost i: cwynion@sirgar.gov.uk 

• Drwy’r wefan: www.carmarthenshire.gov.uk/complaintsandcompliments 

mailto:cwynion@sirgar.gov.uk
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Sefydliad 
 

Cyswllt 

Maid Perfect 
Ysguboriau Dewi Fawr 
Pen-y-bont 
Caerfyrddin 
SA33 6PJ 
 

01994 484483 

Cadog 
Uned 2, Llys y Morfa 
Stryd Siôr 
Llandeilo 
SA19 9EF 
 

01558 822250 

Pegasus Homecare 
Hendy Industrial Estate 
Hendy  
Swansea 
 

01792 885874 

 
Cynllun Tasgmon a Garddwr 

 

Mae tîm Safonau Masnach Cyngor Sir Caerfyrddin yn cynnal Cynllun Tasgmon a 
Garddwr. 
 
Mae'r cynllun yn cynnwys masnachwyr sy'n gallu cyflawni tasgau megis torri'r 
borfa a gwaith syml o gwmpas y tŷ, yn enwedig ar gyfer pobl hŷn a phobl sy'n 
agored i niwed, gan roi iddynt y sicrwydd ychwanegol eu bod yn ymwneud â 
masnachwyr cofrestredig. 
 
I gael golwg ar y Cynllun Masnachwyr Cofrestredig, ewch i'r wefan ganlynol, 
www.sirgar.gov.uk, neu ffoniwch 01267 234567. 
 

Budd-daliadau a Hawliadau 
 
Os ydych yn credu bod hawl gennych i fudd-daliadau neu hawliadau, ewch i 
www.direct.gov.uk neu ffoniwch 0800 882 200. 
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Gwasanaethau Gofal Cymdeithasol 
 
Os ydych yn teimlo nad ydych yn gallu ymdopi gartref, ewch i wefan Gofal 
Cymdeithasol a Iechyd i gael gwybod mwy am y gwasanaethau a sefydliadau a 
fydd yn gallu eich helpu : www.sirgar.gov.uk/gofalgofalcymdeithasol neu ffoniwch 
ein gwasanaeth Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth ar 0300 333 2222. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Os hoffech gael y wybodaeth 

 hon mewn print bras, mewn Braille neu ar sain  
 01267 228703 

 


