
Cyflwyniad

Helo a chroeso. 

Mae Bwrdd Partneriaeth Ranbarthol Cwm 
Taf Morgannwg (RPB) yma i ofalu am iechyd 
a lles pobl sy'n byw yn RhCT, Pen-y-bont ar 
Ogwr a Merthyr Tudful. Gwneud gofal 
cymdeithasol yn well.

Ar y wefan hon gallwch ddod o hyd i 
wybodaeth a pha waith da sy'n digwydd.

Bydd yn dangos i chi sut i ymuno â'n 
gwaith. Trwy weithio gyda'n gilydd gallwn 
wneud ein cymunedau yn lle gwych.

Trawsnewid (Newid) Gwasanaethau Iechyd 
a Gofal Cymdeithasol 

Mae'r Rhaglen Drawsnewid yn dod â phobl 
sy'n gweithio ym maes iechyd a gofal 
cymdeithasol ynghyd. Felly gallant wella 
gwasanaethau.



Mae hyn yn golygu bod pobl sy'n byw 
yn y gymuned yn cael y gefnogaeth 
orau. 

Gyda'u hanghenion yng nghanol 
unrhyw gynlluniau gofal.

Cyllid 

Mae angen i bobl gael y gwasanaeth 
iawn, ar yr amser iawn ac yn y lle 
iawn.

Mae gennym ni 6 grŵp rydyn ni am weithio 
gyda nhw

1. Pobl ag anabledd dysgu ac awtistiaeth 
2. Pobl ag anableddau corfforol
3. Pobl hŷn a phobl sy'n byw gyda 

dementia

4. Gofalwyr Di-dâl 
5. Plant a Phobl Ifanc 
6. Pobl â phroblemau iechyd meddwl



Mae tîm o'r enw'r Uned Gomisiynu 
Ranbarthol yn gofalu am arian o'r Gronfa 
Gofal Integredig (ICF) sy'n cefnogi 
prosiectau sy'n cefnogi rhai o'n grwpiau.

Hwb RIIC 

Mae Hwb Cydlynu Ymchwil, Arloesi a 
Gwella (RIIC) eisiau gwella'r hyn a gawn 
gan wasanaethau iechyd a gofal 
cymdeithasol.

Mae'r canolbwynt yn darganfod ac yn 
cefnogi pethau sy'n digwydd yn Cwm Taf 
Morgannwg. Pethau fel gardd lesiant 
mewn ysbyty ym Mhen-y-bont ar Ogwr.

Mae'r canolbwynt eisiau i sefydliadau 
weithio gyda'i gilydd.



Gofalu am Gymunedau yn ystod COVID-19 

Mae COVID-19 wedi effeithio ar bawb a 
chredwn fod nawr yn amser pwysig i 
weithio gyda'n gilydd. 

Dyma rai o'n prosiectau sy'n cefnogi 
cymunedau.

Ein Straeon

Gall gweithio gyda'n gilydd wneud 
gwahaniaeth go iawn. Darllenwch amdanynt 
ar y wefan hon. 

Os oes gennych chi stori, rhowch wybod i ni 
helo@ctmregionalpartnershipboard.co.uk

Cymryd Rhan

Gallwch chi gymryd rhan trwy:

Llenwi arolwg 
Ymuno â grŵp 
Gwirfoddoli 
Cymerwch ran mewn digwyddiad

Cadwch mewn cysylltiad 

Rydym am sicrhau eich bod yn cael y 
wybodaeth ddiweddaraf ac mewn 
gwahanol ffyrdd. 

Gallwch chi ddweud wrthym ni ar ein 
gwefan.


