
  

Canolfannau bwyd i deuluoedd mewn angen 

Mae'r Cyngor yn sefydlu pedair canolfan fwyd ar draws Sir Gaerfyrddin i deuluoedd mewn angen.  Mae'n 

golygu y bydd plant sydd â hawl i gael prydau ysgol am ddim hefyd yn derbyn cyflenwadau bwyd sych i 

fwydo'r teulu cyfan.  

Mae'r Cyngor yn cydweithio â'r cyflenwr bwydydd Castell Howell yn Cross Hands i helpu teuluoedd a allai 

fod yn wynebu anawsterau ariannol o ganlyniad i'r coronafeirws.  

Mae'r canolfannau bwyd yn cael eu treialu mewn pedair ysgol uwchradd yn y sir - Ysgol Bryngwyn yn 

Llanelli, Ysgol Uwchradd y Frenhines Elisabeth yng Nghaerfyrddin, Ysgol Dyffryn Aman yn Rhydaman ac 

Ysgol Dyffryn Taf yn Hendy-gwyn ar Daf - o yfory, dydd Gwener, 27 Mawrth.  

Bydd y canolfannau ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener, rhwng 9am a 11.30am ac yn cael eu rhedeg gan 

staff y cyngor sydd wedi cael eu hadleoli i helpu i ddarparu gwasanaethau hanfodol.  Os bydd hyn yn 

llwyddiannus, mae'n bosibl y bydd canolfannau bwyd yn cael eu sefydlu mewn lleoliadau eraill.  

Dywedodd y Cynghorydd Cefin Campbell, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Gymunedau: "Mae'n 

bwysicach nag erioed nawr i ofalu am y rhai mwyaf anghenus yn ein cymunedau. 

“Mae'n rhaid i ni gefnogi teuluoedd sy'n wynebu anawsterau ariannol ac o ganlyniad gallai fod yn anodd 

iddynt fwydo eu teuluoedd oherwydd y pandemig coronafeirws.  

"Mae'r rhain yn deuluoedd, sydd eisoes yn derbyn incwm isel, a allai fod mewn sefyllfa waeth fyth, heb fod 

bai arnyn nhw eu hunain, oherwydd y cyfyngiadau a osodwyd o ran gweithio a theithio.  

“Hoffwn ddiolch i bawb sydd ynghlwm wrth y gwaith hwn; staff y cyngor a'r holl wirfoddolwyr sy'n 

gweithio gyda'i gilydd i helpu'r rhai mwyaf anghenus.   

"Fel Cyngor, rydym yn gwneud popeth o fewn ein gallu i gefnogi cymunedau drwy weithio gyda'n 

partneriaid ar nifer o brosiectau i helpu'r trigolion yn ystod y cyfnod heriol hwn."  

Os oes angen i chi gysylltu â ni ynglŷn â'r canolfannau bwyd, gallwch ffonio 01267 234567, rhwng 8.30am a 

6pm, saith diwrnod yr wythnos. 


