
Amdanom ni 

Rydym am wneud gwahaniaeth i fywydau pobl 
trwy eu cynnwys, gwrando a chydweithio i 
newid gwasanaethau.

Mae Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Cwm 
Taf Morgannwg (CTM) ar gyfer pobl sy'n byw 
yn Rhondda, Cynon Taf, Merthyr Tudful a 
Phen-y-bont ar Ogwr.

Mae yna bobl sy'n gweithio ym maes iechyd, 
awdurdodau lleol, y trydydd sector, tai ac 
addysg sydd ar y RPB.

Mae 7 RPB yng Nghymru. Fe'u sefydlwyd fel 
rhan o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a 
Lles (Cymru) i: 

• Sicrhewch fod gwasanaethau iechyd a 
gofal cymdeithasol yn cael eu darparu'n 
well

• Gofalwch am les pobl Cymru



Gwneir hyn trwy sicrhau bod y cyllid yn 
cael ei roi i ble mae ei angen fwyaf, a 
thrwy ddarganfod a chynllunio'r hyn y 
bydd ei angen ar ein cymunedau yn y 
dyfodol.

I wneud hyn mae angen i ni weithio'n agos 
gyda phobl sy'n byw ac yn gweithio yn 
RhCT, Merthyr Tudful a Phen-y-bont ar 
Ogwr.

Mae angen i ni weithio gyda phobl leol i 
gynllunio, dylunio a darparu'r gwasanaethau 
cywir.

Y grwpiau rydyn ni'n gweithio gyda nhw yw:

• Pobl ag anabledd dysgu ac awtistiaeth
• Pobl ag anabledd corfforol 
• Pobl hŷn a phobl â dementia 
• Gofalwyr di-dâl



*		Plant a Phobl Ifanc 
*  Pobl â phroblemau Iechyd Meddwl

Byddwn yn sicrhau y bydd: Cynhwysiant sy'n 
golygu bod pawb yn cymryd rhan yn ein 
gwaith a'i fod yn cael ei arwain gan bobl yn y 
gymuned.

Cydraddoldeb - dylai pawb gael yr un 
mynediad at wasanaethau fel y gallwn ni i 
gyd fyw bywyd hapus, iach.

Uniondeb sy'n golygu y byddwn yn agored 
ac yn onest ac yn dweud wrth bawb beth 
rydyn ni'n ei wneud.



Cydweithio - sy'n golygu y byddwn yn 
gweithio gyda phobl fel bod y 
gwasanaethau'r gorau y gallant fod.

Byddwn yn gwneud pethau'n wahanol i 
weithio'n well gyda chymunedau lleol a'u 
cefnogi


