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1. Am beth mae’r adroddiad yn sôn? 

Sut i fynd i’r afael a darparu adnoddau ar gyfer prosiect yn ymwneud â rheoli 
pwysau.  

 
2.  Beth yw'r rheswm dros lunio’r adroddiad hwn? 

O dan flaenoriaeth Grymuso Cymunedol y BGC, un maes o waith oedd Rhagnodi 
Cymdeithasol.  Yng nghyfarfod mis Ionawr 2019 y BGC cyflwynwyd dadansoddiad 
SWOT o Ragnodi Cymdeithasol, gan awgrymu y dylid nodi mater penodol i fynd i'r 
afael ag ef o dan ragnodi cymdeithasol.   
 
Cytunwyd y dylid defnyddio rheoli pwysau fel testun, a chydnabod bod rhagnodi 
cymdeithasol yn un o’r nifer o ddulliau y gellir eu defnyddio i fynd i’r afael â'r mater.  
Felly mae canolbwynt prosiect y BGC wedi datblygu o ragnodi cymdeithasol i reoli 
pwysau (gyda rhagnodi cymdeithasol yn un o'r dulliau i fynd i'r afael â'r mater).  
 
Nawr fod hyn wedi’i gytuno, mae angen paratoi adnoddau ar gyfer llunio a darparu'r 
prosiect.   

 
3. Beth yw’r Argymhellion? 
3.1 Bod aelodau’r BGC yn cytuno i symud ymlaen â’r prosiect yn unol â’r dull a nodwyd 

yn adran 4.3.   
 

3.2 Bod aelodau'r BGC yn enwebu personél priodol yn eu sefydliadau i gyfrannu at waith 
dylunio a darparu'r prosiect, yn unol â'r dull a gytunwyd.  

 
4. Manylion yr adroddiad 
4.1 Yn ogystal â’r cyd-destun a nodwyd ym mharagraff 2 (ynglŷn â rhagnodi 

cymdeithasol a rheoli pwysau), yng nghyfarfod mis Mawrth clywodd y BGC am 
gynllun tair blynedd BIPBC, ac un o'r blaenoriaethau yw Ffyrdd o Fyw Iach.   

 
4.2 O dan y flaenoriaeth ar gyfer Ffyrdd o Fyw Iach, mae BIPBC yn datblygu strategaeth 

rheoli pwysau.  Mae hyn yn nodi oddeutu chwe maes i fynd i’r afael â nhw a/neu 
fentrau i’w cyflwyno.  Mae achos busnes yn cael ei ddrafftio ar hyn o bryd, a bydd yn 
cael ei gadarnhau gan y Bwrdd Gweithredol ym mis Gorffennaf (yn amodol ar eu 
cytundeb).   

 



4.3 Awgrymir bod y BGC yn cynllunio ei weithgareddau i gefnogi Rheoli Pwysau yng 
nghyd-destun cynllun BIPBC, er enghraifft, blaenoriaethu mentrau penodol yn unol 
â'r galw a /neu'r cyfleoedd sydd ar gael yn lleol.   

 
4.4 (Dylid nodi bod Sir Ddinbych yn dymuno canolbwyntio gweithrediad yn ardal y Rhyl.  

Gwahoddir cydweithwyr Cyngor Sir Conwy i nodi sut maent yn dymuno symud 
ymlaen – ar lefel sir gyfan neu ardal lai, er enghraifft.  Gellir penderfynu hyn wrth 
gynllunio’r prosiect).  

 
4.5 Cyngor Sir Ddinbych yw'r sefydliad arweiniol ar gyfer datblygu ymateb y BGC i’r 

prosiect hwn, ac mae’n fodlon cynorthwyo i hwyluso, cydlynu a chynnig mewnbwn 
strategol.  Fodd bynnag, mae angen tîm prosiect amlasiantaeth ehangach hefyd i 
gynnig mewnbwn strategol a chyflawni’r prosiect ei hun.  Rhagwelir y bydd angen 
adnodd gan BIPBC, Iechyd Cyhoeddus Cymru, Cyngor Conwy a NRW, a cheisir 
enwebiadau.   

 
5. Sut mae'r penderfyniad yn cyfrannu at y Blaenoriaethau? 
 Mae’r papur hwn yn amlinellu dull a awgrymir a chais am adnoddau i gynorthwyo i 

gyflawni blaenoriaethau’r BGC.   


