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Crynodeb Gweithredol 
Darllen yn Well – Crynodeb Gweithredol Cymru  

Mae'r adroddiad hwn yn cyflwyno canfyddiadau gwerthusiad o gynllun dementia  
Darllen yn Well Llyfrau ar Bresgripsiwn ar gyfer 2018-19 yng Nghymru.  Dyma werthusiad o 
flwyddyn gyntaf y rhaglen yng Nghymru. 
 
Mae Darllen yn Well yn helpu pobl i ddeall a rheoli eu hiechyd a'u lles trwy ddarllen deunydd 
defnyddiol.  Darparir y rhaglen trwy gyfrwng rhestrau darllen a ddewisir ac a gymeradwyir gan 
arbenigwyr iechyd, yn ogystal â phobl y mae ganddynt brofiad o fyw gyda'r cyflyrau iechyd 
dan sylw, a'u perthnasau a'u gofalwyr, a chaiff ansawdd y rhestrau hyn ei sicrhau.  Mae'r 
rhestrau hyn ar gael gan lyfrgelloedd cyhoeddus trwy hunangyfeirio neu ar ôl cael cyfeiriad 
gan weithwyr iechyd proffesiynol. 
 
Gan ddechrau gyda Darllen yn Well Llyfrau ar Bresgripsiwn ar gyfer dementia yn 2018, a 
ddilynwyd gan Darllen yn Well Llyfrau ar Bresgripsiwn ar gyfer iechyd meddwl yn 2019, 
darparir casgliadau o lyfrau dwyieithog a deunyddiau hyrwyddo ategol i'r holl awdurdodau 
llyfrgelloedd yng Nghymru, ynghyd â chyllid gan Lywodraeth Cymru.  Bydd y gwerthusiad hwn 
yn ystyried y rhestr ar gyfer dementia yn unig. 
 

Cyswllt gyda Defnyddwyr 

Yn 2018/19, roedd cynllun Darllen yn Well ar gyfer dementia yng Nghymru wedi cyrraedd 
cyfanswm o 6,217 o ddefnyddwyr trwy gyfrwng llyfrau a ddosbarthwyd yn 22 o awdurdodau 
llyfrgelloedd y wlad.  Ar sail data ynghylch nifer yr achosion dementia ar draws Cymru, sef 
49,321, mae data Darllen yn Well yn awgrymu y cyrhaeddwyd tua 13% o'r rhai sy'n cael eu 
heffeithio. 
 
Un rhan allweddol o gynllun Darllen yn Well yng Nghymru yw darparu cymorth sy'n sicrhau y 
caiff y llyfrau eu cyfieithu i'r Gymraeg a'u haddasu i'r cyd-destun Cymreig.  Mae data gan 
Gyngor Llyfrau Cymru ynghylch gwerthiant y teitlau a gyfieithwyd yn bwrw goleuni pellach ar 
gyrhaeddiad y cynllun ac effaith cyllid Llywodraeth Cymru:  gwerthwyd cyfanswm o 1,766 o 
gopïau yn ystod blwyddyn gyntaf y cynllun. 
 
Mae ffigurau gwerthiant pob un o'r teitlau ond un eisoes wedi bod yn uwch na'r nifer y 
cytunwyd eu hargraffu yn wreiddiol, sef 125 o gopïau  Mae hyn yn golygu bod y cyhoeddwyr 
wedi bod yn hyderus yn rhan fwyaf yr achosion y byddai'r teitlau yn gwerthu symiau llawer 
yn uwch na'r lefel honno, neu mewn nifer yn llai o achosion, eu bod eisoes yn destun ail 
argraffiad. 
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Cyd-destun Polisi 
 
Dan yr enw Presgripsiwn Llyfrau Cymru (BPW) datblygwyd a pheilotwyd model Llyfrau ar 
Bresgripsiwn yng Nghymru yn 2003 cyn ei gyflwyno ar draws yr holl lyfrgelloedd cyhoeddus 
yng Nghymru yn 2005.  Yn 2018, penderfynodd rhanddeiliaid yng Nghymru fabwysiadu 
cynllun presennol Darllen yn Well, lle y byddai buddsoddiad gan Lywodraeth Cymru yn 
targedu clinigwyr a'r Byrddau Iechyd yn uniongyrchol, gan ddefnyddio'r cyfryngau a 
gweithgarwch cyfathrebu i godi ymwybyddiaeth hefyd. 
 
Lansiwyd y rhestr dementia fel rhan o Gynllun Gweithredu newydd Cymru ar gyfer Dementia 
2018,1 ac roedd yn gysylltiedig gyda'r Weledigaeth Genedlaethol ar Ddementia 2011 a 
galwadau Cymdeithas Alzheimer am ofal dementia trwy gyfrwng y Gymraeg.  
 
Barnir bod mentrau megis Cymunedau sy'n Deall Dementia, rhan o raglen gweithgareddau 
Heneiddio'n Dda yng Nghymru,2 yn ffyrdd effeithiol o ledaenu gwybodaeth a gwella 
rhwydweithiau cymorth mewn cymunedau lleol.  Yn ogystal, mae llyfrgelloedd yng Nghymru 
yn archwilio sut y gall gweithio mewn partneriaeth gyda Chymdeithas Alzheimer gryfhau 
cyrhaeddiad ac effaith y rhaglenni hyn ymhellach, trwy eu cysylltu gyda chynllun Darllen yn 
Well. 
 
Yn ehangach, mae polisi allweddol Llywodraeth Cymru yn ceisio galluogi pobl i wneud 
dewisiadau gwybodus am eu lles, megis Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol 2015 a 
Strategaeth Hirdymor 2018-30 Iechyd Cyhoeddus Cymru.  Er 2012, mae cymorth iechyd 
meddwl wedi bod yn rhoi ffocws canolog i strategaethau atal, gan gynnwys yn strategaeth 
Iechyd Meddwl Cymru.3 
 
Er bod atal yn ddull sy'n canolbwyntio ar osgoi cyflyrau iechyd rhag digwydd o gwbl yn y lle 
cyntaf, gellir gweld cyswllt agos rhwng hunanreoli ac atal eilaidd hefyd.4  Mae'r angen am fwy 
o weithgarwch ymyrraeth ac atal wedi cael ei gofnodi'n helaeth mewn canllawiau a pholisi 
cyhoeddus yng Nghymru, er enghraifft, ffocws cadarn y Bwrdd Partneriaeth Cenedlaethol ar 
gyfer Iechyd Meddwl ar atal ac ymrwymiad i sicrhau bod deunyddiau addas ar gael.5 
 
Mae Fframwaith Cynllunio GIG Cymru 2019/22 yn nodi mewn ffordd benodol sut y disgwylir i 
fodelau gofal newydd gyflawni gweledigaeth dull gweithredu ar ffurf system gyfan er mwyn 
darparu iechyd a gofal cymdeithasol.  Mae Darllen yn Well yn elfen bwysig o fewn y dull 
hwnnw a bwriedir i fuddsoddiad Llywodraeth Cymru yn y rhaglen sicrhau gwasanaeth cyson 
yn ystod cyfnod lle y gwelir gwasgfa ar gyllidebau llyfrgelloedd. 

 
1 Cynllun Gweithredu Cymru ar gyfer Dementia 2018-2022, Llywodraeth Cymru.  Gellir troi ato yma:  
https://gov.wales/sites/default/files/publications/2019-04/dementia-action-plan-for-wales.pdf 
2 http://www.ageingwellinwales.com/en/home  
3 Llywodraeth Cymru, Law yn Llaw at Iechyd Meddwl, Strategaeth ar gyfer Iechyd Meddwl a Lles yng Nghymru, Hydref 
2012.  Gellir troi ati yma: https://gweddill.gov.wales/docs/dhss/publications/121031tmhfinalen.pdf 
4 Lennon O. et al (2018), Interventions for behaviour change and self-management in stroke secondary prevention: 
protocol for an overview of reviews. Systematic Reviews 
[https://systematicreviewsjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13643-018-0888-1];  
https://www.kingsfund.org.uk/publications/articles/transforming-our-health-care-system-ten-priorities-
commissioners/summary  
5 https://gov.wales/national-mental-health-partnership-board/terms-of-reference  
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Gan ddatblygu'r ddealltwriaeth bod angen ysgogi a chynorthwyo gweithgarwch hunanreoli, 
ystyrir presgripsiynu cymdeithasol fwyfwy fel dull sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn.  Mae'r 
dull hwn, llinyn coch mewn datblygiad polisi yng Nghymru dros y blynyddoedd diwethaf, yn 
cynorthwyo gweithgarwch hunanreoli, gan leihau'r pwysau ar wasanaethau statudol, gan 
sicrhau y caiff unigolion eu cynorthwyo mewn ffordd holistig o fewn cymunedau a thrwy 
gyfrwng amrediad o weithgareddau a sefydliadau.6  
 
Mae'n galonogol gweld, fel y cofnodwyd yn adroddiad Presgripsiynu Cymdeithasol yng 
Nghymru 2018 Iechyd Cyhoeddus Cymru,7 y gwelwyd ystod eang o weithgarwch ar draws 
Cymru dros y blynyddoedd diwethaf.  Yn erbyn cefndir yr amgylchedd polisi ehangach i 
lyfrgelloedd yng Nghymru, mae'r syniad o lyfrgelloedd yn gweithredu fel canolfannau lles 
mewn cymunedau yn ennill tir mewn cylchoedd iechyd cyhoeddus yng Nghymru.  Wedi'i 
fframio gan fframwaith Safonau Llyfrgelloedd Cyhoeddus Cymru, mae rhaglen Darllen yn Well 
yn gyfle i lyfrgelloedd yng Nghymru ddangos eu cyfraniad i'r canlyniadau a nodir yn y 
Cynlluniau Llesiant y mae gofyn i bob Awdurdod Lleol yng Nghymru eu datblygu yn unol â 
Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol. 
 

Persbectif y Gwasanaeth Llyfrgelloedd 

Mae Darllen yn Well ar gyfer dementia ar gael yn 100% o'r awdurdodau llyfrgelloedd yng 
Nghymru, ac roedd o leiaf un cynrychiolydd o bob un o'r awdurdodau hyn wedi ymateb i'r 
arolwg.  Roedd rhan fwyaf yr ymatebwyr i'r arolwg ar gyfer llyfrgelloedd yn cytuno bod Darllen 
yn Well wedi eu helpu i gynorthwyo mwy o bobl yn eu cymuned a datblygu prosiectau neu 
weithgareddau newydd sy'n gysylltiedig â dementia, yn ogystal â helpu i godi proffil y 
gwasanaeth llyfrgelloedd yn yr awdurdod. 
 
Barnwyd mai prif gryfderau Darllen yn Well yw'r ffaith ei fod yn darparu gwybodaeth 
awdurdodol a diduedd mewn lleoliad cymunedol cyfeillgar.  Barnwyd bod Darllen yn Well yn 
adnodd hygyrch y mae pobl yn ymddiried ynddo.  Barnwyd bod y dysgu cysylltiedig ynghylch 
hunanreoli cyflyrau yn ffordd o gychwyn sgyrsiau ar gyfer y rhai sy'n cynorthwyo unigolion 
sydd â dementia ac yn gyfle i ymgysylltu â defnyddwyr Darllen yn Well mewn ffordd 
weithredol a'u cynorthwyo i ddarganfod cymorth priodol.  Barnwyd bod y cynllun yn cynnig 
dewisiadau amgen i bobl, yn ogystal â llwybrau i gymorth a gweithgareddau eraill. 
 
Gwelwyd hefyd bod y cynllun yn helpu pobl i ddeall yr hyn y gall llyfrgelloedd ei gynnig, a'i fod 
yn eu helpu i newid tybiaethau o lyfrgelloedd wrth alluogi llyfrgelloedd i feithrin cysylltiadau 
a phartneriaethau newydd gyda gweithwyr iechyd a gofal proffesiynol a hefyd, gyda grwpiau 
lleol sy'n cynnig cymorth i ddefnyddwyr.  Fel rhan o ddarpariaeth ehangach, mae Darllen yn 
Well yn caniatáu i staff llyfrgelloedd gyflawni rôl trwy greu pwyntiau mynediad addas i bobl i 
gael cymorth cymunedol ehangach. 
 

 
6 The Kings Fund, Volunteering in General Practice, Opportunities and Insights, Chwefror 2018.  Gellir troi ato yma:  
https://www.kingsfund.org.uk/sites/default/files/2018-02/Volunteering-in-general-practice-full-report.pdf 
7 Iechyd Cyhoeddus Cymru, Presgripsiynu Cymdeithasol yng Nghymru, Mai 2018.  Gellir troi ato yma:  
http://www.primarycareone.wales.nhs.uk/sitesplus/documents/1191/Social%20Prescribing%20Final%20Report%20v9%20
2018.pdf  
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O ran partneriaethau gyda gweithwyr iechyd proffesiynol, partneriaethau gyda meddygon 
teulu, Elusennau/sefydliadau o'r Trydydd Sector a chartrefi Gofal oedd y rhai mwyaf cyffredin.  
Mae llyfrgelloedd yn gwneud defnydd rhagweithiol o'r cynllun er mwyn ceisio gweithgarwch 
ymgysylltu ffurfiol gyda phartneriaid iechyd a gofal, er y gallai cymryd rhan wrth ddarparu 
cynigion/gwasanaethau iechyd eraill (a gomisiynir) ddibynnu ar fwy o hyrwyddo a 
chyhoeddusrwydd am yr adnoddau.  Mae'n ymddangos nad yw'r ffocws o'r newydd ar 
rwydweithio a hyrwyddo cenedlaethol wedi dwyn ffrwyth yn llawn eto, ac mae sylwadau 
llyfrgelloedd yn awgrymu bod capasiti ac adnoddau llyfrgelloedd yn gyfyngiad allweddol. 
 
Arweiniodd y gwaith cyfieithu ac addasu a gyflawnwyd fel rhan o gynllun Darllen yn Well at 
oedi wrth sicrhau bod llyfrgelloedd yn cael setiau llawn o'r llyfrau Cymraeg, o ganlyniad i faint 
a chymhlethdod y prosiect hwn.  Ar ôl eu cwblhau, caiff setiau o lyfrau Cymraeg eu cynnwys 
yn llawn ym mhob lleoliad, a byddai modd gwneud gwaith dadansoddi manylach o effaith y 
ddarpariaeth yn Gymraeg mewn gwerthusiadau o'r cynllun yn y dyfodol.  Yn ogystal, byddai 
modd gwella'r cyfathrebu gyda llyfrgelloedd am yr agwedd hon ar y cynllun er mwyn sicrhau 
dealltwriaeth lawn. 
 

Dirnadaeth o Astudiaethau Achos Llyfrgelloedd 

Mae'r astudiaethau achos llyfrgelloedd yn dangos ymhellach sut y caiff Darllen yn Well ei 
integreiddio mewn cynnig iechyd a lles ehangach sy'n manteisio ar weithio mewn 
partneriaeth gyda sefydliadau amrywiol.  Mae'r rhaglen yn fodd o sefydlu a/neu atgyfnerthu 
statws y llyfrgelloedd fel partneriaid sydd â chyfraniad gwerthfawr i'w wneud i fentrau 
ehangach ynghylch dementia ac, yn fwy diweddar, iechyd meddwl. 
 
Mae'n amlwg bod canlyniadau Damcaniaeth Newid sef bod 'llyfrgelloedd yn bartneriaid 
iechyd a lles yr ymddiriedir ynddynt' a 'chleifion a gofalwyr sy'n gysylltiedig mewn ffordd 
gymdeithasol' yn ganolbwynt ar gyfer y ffordd y defnyddir Darllen yn Well yn yr astudiaethau 
achos am lyfrgelloedd.  Fodd bynnag, dangosir y sialensiau sy'n gysylltiedig â sefydlu a 
gwasanaethu partneriaethau sy'n gysylltiedig ag iechyd ar gyfer gwasanaethau ataliol a 
hunanreoli gan y ddwy astudiaeth achos. 
 
Er hyn, mae'r ddau awdurdod llyfrgelloedd yn yr astudiaethau achos wedi buddsoddi mewn 
sicrhau'r cyfleoedd i fanteisio ar y cysylltiadau cryfion rhwng Darllen yn Well a'r amgylchedd 
polisi yng Nghymru.  Maent wedi meithrin cysylltiadau cadarn mewn partneriaethau strategol 
ar wahanol lefelau, gan greu cyfleoedd i ehangu eu rôl ymhellach fel darparwyr gwasanaethau 
lles cymunedol sydd wedi ymwreiddio'n lleol. 
 

Persbectif Partner Iechyd a Gofal Cymdeithasol 

Cafwyd nifer gymharol isel o ymatebion gan (ddarpar) bartneriaid iechyd a gofal 
cymdeithasol.  Mae hyn yn cyd-fynd â lefel yr ymatebion a gafwyd gan bartneriaid iechyd a 
gofal cymdeithasol yn Lloegr, ac fe allai adlewyrchu eu llwyth gwaith a'u hamserlenni prysur, 
yn hytrach na diffyg ymgysylltu gyda neu gefnogaeth ar gyfer y cynllun yng Nghymru.  
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Roedd yr ymatebwyr hynny a atebodd yn credu bod y cynllun wedi eu helpu o ran bod yn 
gallu cynnig amrediad ehangach o adnoddau a chynyddu eu hymwybyddiaeth o'r adnoddau 
iechyd a gynigir mewn llyfrgelloedd.  Roedd yr holl ymatebwyr yn gweld gwerth y casgliad 
llyfrau dementia wrth helpu defnyddwyr i ddeall mwy am eu cyflwr a theimlo'n fwy hyderus 
ynghylch hunanreoli eu symptomau. 
 

Persbectif y Defnyddiwr 

Yn yr un modd, roedd yr arolwg defnyddwyr Darllen yn Well cyntaf hwn yng Nghymru wedi 
rhoi sampl bach iawn i'w ddadansoddi.  Mae'r ffaith bod defnyddwyr yn ddienw, nodwedd 
allweddol sy'n cyfrannu at lwyddiant Darllen yn Well, yn golygu ei bod yn anodd cael cyswllt 
uniongyrchol gyda defnyddwyr.  Bydd hi'n bwysig rhoi hwb i'r gyfradd ymateb ar gyfer 
arolygon dilynol trwy weithio gyda sefydliadau partner addas. 
 
Nododd pob cyfranogydd eu bod naill ai'n fodlon neu'n fodlon iawn gyda'r llyfr yr oeddent 
wedi'i fenthyca ac roedd pawb yn cytuno ei fod wedi eu helpu i ddeall mwy am ddementia.  
Roedd ymatebion a oedd yn awgrymu ei fod wedi helpu defnyddwyr i ddeall mwy am 
ddementia a chodi eu hymwybyddiaeth o ffynonellau help, yn amlwg, gan adlewyrchu proffil 
defnyddiwr yr ymatebwyr i'r arolwg (y mwyafrif yn berthnasau/gofalwyr neu'n rhywun sydd 
â diddordeb mewn cael gwybod am ddementia neu gyflyrau tebyg). 
 
Nid oedd unrhyw un o'r ymatebwyr yn nodi bod gweithiwr iechyd proffesiynol wedi argymell 
y llyfr yr oeddent wedi'i ddefnyddio iddynt, sy'n dangos bod hunangyfeirio yn agwedd bwysig 
gynyddol o'r cynllun.  Mae'r ffaith bod hanner yr ymatebwyr yn y sampl bach a sicrhawyd hyd 
yn oed wedi amlygu pa mor ddefnyddiol oedd hi i gael adnoddau Cymraeg, yn nodedig, yng 
ngoleuni'r cyd-destun polisi yng Nghymru sy'n rhoi pwyslais cryf – a gofyniad cyfreithiol – ar 
yr angen i fanteisio ar adnoddau ym mamiaith defnyddwyr. 
 

Casgliadau 

Mae penderfyniad Llywodraeth Cymru i gyflwyno rhaglen bresennol Darllen yn Well ym mhob 
awdurdod llyfrgelloedd yng Nghymru yn dangos yr ymrwymiad cadarn i fuddsoddi mewn 
ymyriadau iechyd a lles arloesol. 
 
Mae'n amlwg bod llyfrgelloedd yng Nghymru wedi croesawu'r rhaglen a lansiwyd o'r newydd.  
Maent wedi gallu sicrhau niferoedd da i fanteisio arni, gan ddefnyddio'r cynllun fel tir 
ffrwythlon er mwyn datblygu gweithgareddau cysylltiedig newydd.  Mae'n ymddangos bod 
Darllen yn Well yn cynnig carreg sarn a phlatfform pwysig er mwyn datblygu pecyn cadarn o 
wasanaethau dan y Cynnig Iechyd Cyffredinol.  Mae'r astudiaethau achos yn awgrymu bod 
llyfrgelloedd yn gwneud defnydd da o gysylltu eu gweithgarwch i hyrwyddo Darllen yn Well 
gyda mentrau polisi allweddol, gan sefydlu partneriaethau perthnasol, penodol, er bod 
ehangu gwaith a wneir mewn partneriaeth yn parhau i fod yn dasg heriol i lyfrgelloedd, ac yn 
dasg sy'n defnyddio cryn dipyn o adnoddau. Amlygodd llyfrgelloedd ansawdd a pherthnasedd 
yn arbennig fel un o gryfderau penodol Darllen yn Well. 
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Er mai dim ond casgliadau cyfyngedig y gellir eu ffurfio o ganlyniadau'r arolwg defnyddwyr, 
byddai'r adborth a sicrhawyd fel hyn yn awgrymu bod defnyddwyr o'r farn bod yr adnoddau 
o gymorth neu o gymorth mawr, yn enwedig mewn perthynas â deall eu hanghenion iechyd 
a bod yn ymwybodol o wahanol ffynonellau help. 
 
Mae casglu tystiolaeth gadarn yn cynrychioli dilema i raglen Darllen yn Well, gan bod meithrin 
perthnasoedd cryfach a gweithio mewn partneriaeth gyda gweithwyr iechyd a gofal 
cymdeithasol proffesiynol yn dibynnu ar dystiolaeth gymhellol ynghylch y canlyniadau a'r 
effeithiau a sicrhawyd. Fodd bynnag, heb gysylltiadau ac ymrwymiadau cadarn o'r fath gan yr 
holl bartneriaid dan sylw, mae casglu data priodol yn waith go galed.  Mae'n ddymunol 
archwilio ymhellach sut y gall data demograffig gan Systemau Rheoli Llyfrgelloedd gyfrannu 
at ddealltwriaeth fanylach o gyrhaeddiad cynllun Darllen yn Well. 
 

Argymhellion 
 
Dylai The Reading Agency, mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru: 
 
 Barhau i hyrwyddo Darllen yn Well ar lefel genedlaethol, gan ganolbwyntio ar sicrhau bod 

dull 'o'r brig i lawr' o ysgogi gwaith mewn partneriaeth gydag ymarferwyr iechyd a gofal 
cymdeithasol yn cyd-fynd gyda gwaith 'o'r gwaelod i fyny' a wneir gan lyfrgelloedd. 

 
 Ystyried rhoi sylw eto i rai o elfennau sylfaenol cynllun cynharach Llyfrau ar Bresgripsiwn, 

a allai gryfhau hygyrchedd Darllen yn Well ymhellach (e.e.  gwasanaeth rhadbost sy'n 
anfon llyfr perthnasol i'r rhai nad ydynt yn gallu ymweld â llyfrgell oherwydd eu cyflwr 
iechyd). 

 
 Mapio Darllen yn Well yn erbyn blaenoriaethau comisiynu trwy ystyried sut y gall 

gyflawni yn unol â chanlyniadau gofynnol ac anghenion comisiynwyr cenedlaethol a/neu 
leol am dystiolaeth er mwyn helpu i sicrhau bod gweithgarwch comisiynu Darllen yn 
Well yn barod. 

 
 Archwilio sut y gellir sicrhau cyllid pellach er mwyn manteisio'n llawn ar botensial Darllen 

yn Well i weithredu fel carreg sarn a chatalydd ar gyfer presgripsiynu cymdeithasol a 
threfniadau partneriaeth eraill, er mwyn ceisio cyflawni canlyniadau iechyd a lles. 

 
Dylai llyfrgelloedd:  
 
 Ymrwymo i gyflawni rôl gweithredol wrth gryfhau'r dystiolaeth am y canlyniadau a gaiff 

eu sicrhau trwy gyfrwng Darllen yn Well fel rhan o gynnig presgripsiynu cymdeithasol 
ehangach.  Bydd hyn hefyd yn gweithio i gryfhau safle llyfrgelloedd yn yr amgylchedd 
comisiynu gwasanaethau iechyd a lles. 

 
 Gweithio gyda phartneriaid i roi hwb i'r gyfradd ymateb ar gyfer arolygon dilynol trwy 

weithio gyda sefydliadau partner addas (e.e.  Cymdeithas Alzheimer ar gyfer dementia).  
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 Ymgorffori gweithgarwch casglu data parhaus am y canlyniadau a gyflawnir trwy gyfrwng 
Darllen yn Well a'r Cynnig Iechyd Cyffredinol ehangach mewn llyfrgelloedd, mewn gwaith 
a wneir mewn partneriaeth gydag ymarferwyr iechyd a gofal cymdeithasol (e.e.  archwilio 
sut y gall data LMS gynnig dealltwriaeth fanylach o gyrhaeddiad Darllen yn Well;  datblygu 
prosiectau ymchwil sy'n canolbwyntio ar sicrhau tystiolaeth o gyfraniad llyfrgelloedd i 
ganlyniadau iechyd a lles). 

 
 Parhau i ddefnyddio Darllen yn Well fel platfform ar gyfer gweithgarwch  ymgysylltu 

manylach gyda phartneriaid iechyd a gofal cymdeithasol ynghylch presgripsiynu 
cymdeithasol a cheisio sicrhau gwasanaethau iechyd a lles wedi'u comisiynu. 
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1 Cyflwyniad 
Mae'r adroddiad hwn yn cyflwyno canfyddiadau gwerthusiad o restr dementia Darllen yn Well 
Llyfrau ar Bresgripsiwn ar gyfer 2018-19 yng Nghymru.  Cynhaliwyd y gwerthusiad yn 
gyfochrog ar gyfer Cymru a Lloegr.  Hwn yw chweched gwerthusiad blynyddol y rhaglen yn 
Lloegr a'r gwerthusiad am y flwyddyn gyntaf yng Nghymru. 
 

1.1 Rhaglen Darllen yn Well 

Mae Darllen yn Well yn helpu pobl i ddeall a rheoli eu hiechyd a'u lles trwy ddarllen deunydd 
defnyddiol.  Darparir y rhaglen trwy gyfrwng rhestrau darllen a ddewisir ac a gymeradwyir gan 
arbenigwyr iechyd, yn ogystal â phobl y mae ganddynt brofiad o fyw gyda'r cyflyrau iechyd 
dan sylw, a'u perthnasau a'u gofalwyr, a chaiff ansawdd y rhestrau hyn ei sicrhau.  Mae'r 
rhestrau hyn ar gael gan lyfrgelloedd cyhoeddus trwy hunangyfeirio neu ar ôl cael cyfeiriad 
gan weithwyr iechyd proffesiynol. 
 
Mae'r rhaglen wedi bod yn rhedeg yn llwyddiannus yn Lloegr er 2013.  Yn dilyn partneriaeth 
ariannu newydd lle y mae Llywodraeth Cymru wedi bod yn gweithio gyda rhwydwaith 
Libraries Connected yng Nghymru, a Chymdeithas Prif Lyfrgellwyr Cymru, cyflwynwyd Darllen 
yn Well ar draws Cymru erbyn hyn, mewn ffurf ddwyieithog.  Gan ddechrau gyda Darllen yn 
Well Llyfrau ar Bresgripsiwn ar gyfer dementia yn 2018, a ddilynwyd gan Darllen yn Well 
Llyfrau ar Bresgripsiwn ar gyfer iechyd meddwl yn 2019, darparir casgliadau llyfrau a 
deunyddiau hyrwyddo ategol yn rhad ac am ddim i'r holl awdurdodau llyfrgelloedd yng 
Nghymru fel rhan o gyllid Llywodraeth Cymru.  Bydd y gwerthusiad hwn yn ystyried y rhestr 
dementia yn unig. 
 
Yn ogystal, anfonwyd taflenni defnyddwyr sy'n cynnwys y rhestr lyfrau at sefydliadau 
presgripsiynu yn uniongyrchol am y tro cyntaf, ac mae'r holl Fyrddau Iechyd yng Nghymru 
wedi cael taflenni dwyieithog ac fe'u hanogir i ddosbarthu'r rhain i ymarferwyr perthnasol.  
Mae hwn yn fodel gwahanol i'r model a welir yn Lloegr, lle y mae gwasanaethau llyfrgelloedd 
unigol yn prynu casgliadau llyfrau a deunyddiau. 
 
Mae'r 22 o awdurdodau llyfrgelloedd yng Nghymru yn cymryd rhan yn y rhaglen.  Mae'r 
casgliad llyfrau dementia yn cynnwys cyngor a gwybodaeth i bobl sy'n byw gyda dementia a'u 
gofalwyr, yn ogystal â llyfrau ffuglen, cofiannau a llyfrau ffotograffig a ddefnyddir mewn 
therapi hel atgofion.  Un o brif nodweddion Darllen yn Well yng Nghymru yw'r ffaith y darparir 
deunyddiau a chasgliadau llyfrau yn Gymraeg ac yn Saesneg.  Mae The Reading Agency yn 
gweithio gyda Chyngor Llyfrau Cymru i gyfieithu ac addasu llyfrau ar y rhestr i'r Gymraeg, a 
bydd yr holl gasgliadau llyfrau a'r deunyddiau ategol ar gael yn Gymraeg ac yn Saesneg mewn 
llyfrgelloedd erbyn 2020. 
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1.2 Methodoleg 

Mae'r adroddiad hwn yn cyflwyno data a chanfyddiadau gan amrediad o ffynonellau, gan 
geisio pennu effaith gychwynnol y rhaglen yn ystod ei blwyddyn gyntaf yng Nghymru.  Mae'r 
fethodoleg yn cynnig dilyniant o ran yr arfer i werthuso'r rhaglen yn Lloegr a welwyd dros y 
bum mlynedd ddiwethaf, gan roi sylw arbennig i'r cyd-destun yng Nghymru, y ffocws ar 
ddeunyddiau yn Gymraeg a'r ffaith bod Llywodraeth Cymru yn cefnogi ac yn buddsoddi yn y 
rhaglen. 
 
Roedd persbectifau gwerthuso penodol i Gymru yn cynnwys:  
 
 Effaith y rhaglen ar ddefnyddwyr, llyfrgelloedd, partneriaid iechyd a'r sawl sy'n 

presgripsiynu 
 Asesiad o gostau a manteision y rhaglen fel ymyriad iechyd 
 Ystyriaeth o effaith arbennig sicrhau bod y rhaglen ar gael yn ddwyieithog (Cymraeg a 

Saesneg). 
 
Yn ystod y cyfnod gweithredu cynnar hwn, roedd yr adborth uniongyrchol gan ddefnyddwyr 
a phartneriaid iechyd a gofal cymdeithasol yn gyfyngedig.  Fodd bynnag, roedd yr arolwg 
llyfrgelloedd wedi darparu canlyniadau manwl ar gyfer y 22 o awdurdodau llyfrgelloedd yng 
Nghymru, gan gynnwys ystyriaethau am y ffordd orau o'i ddatblygu er mwyn cael effaith yn y 
dyfodol. 
 
Bu'r prif ffynonellau data ar gyfer eleni fel a ganlyn: 
 
 Arolygon gyda staff llyfrgelloedd, gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol proffesiynol (y 

sawl sy'n presgripsiynu) a defnyddwyr  
 Dadansoddi data ynghylch benthyciadau llyfrau 
 Astudiaethau achos o ddau wasanaeth llyfrgelloedd. 

 
Cynhaliwyd yr holl arolygon gyda phob grŵp rhanddeiliaid rhwng mis Mai a mis Awst 2019 
(gan ofyn am ddata ar gyfer y flwyddyn ariannol flaenorol).  Casglwyd y data am ddefnyddwyr 
trwy gyfrwng arolwg byr a argraffwyd ar gardiau post yr oedd modd eu dychwelyd i The 
Reading Agency trwy drefniant rhadbost.  Dosbarthwyd y cardiau post mewn llyfrgelloedd ac 
roedd yr arolygon ar gael ar-lein.  
 

1.3 Strwythur yr Adroddiad 

Mae'r adroddiad yn cynnwys pedair prif adran: 
 
1. Adolygiad o'r polisi sy'n archwilio sut y mae model Darllen yn Well yn cyd-fynd gydag 

ymchwil a pholisi iechyd yng Nghymru ar hyn o bryd. 
2. Yr effaith ar y gwasanaeth llyfrgelloedd, sy'n archwilio persbectifau awdurdodau 

llyfrgelloedd a fu'n cymryd rhan. 
3. Adborth gan weithwyr iechyd a gofal cymdeithasol proffesiynol, sy'n archwilio'r prif 

fanteision a'r sialensiau i'r rhai a fu'n cael cyswllt gyda'r rhaglen fel 'y sawl sy'n 
presgripsiynu' ac yn cyfeirio;  a'r 
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4. Cyswllt gyda defnyddwyr a'r effaith arnynt, sy'n archwilio cyrhaeddiad cyffredinol y 
rhaglen a'r effaith yn ôl gweithgarwch hunan-adrodd gan ddefnyddwyr. 

 
Mae adran derfynol yr adroddiad yn cyflwyno casgliadau ac argymhellion er mwyn datblygu'r 
rhaglen yn ystod ei cham nesaf. 
 
Rydym yn ddiolchgar am y cymorth ymchwil gan yr holl wasanaethau llyfrgelloedd a fu'n 
cymryd rhan, wrth iddynt roi adborth a dosbarthu arolygon i ddefnyddwyr;  yn ogystal â'r 
ddau wasanaeth llyfrgelloedd yn yr astudiaethau achos:  Llyfrgelloedd Caerdydd a 
Llyfrgelloedd Sir Ddinbych. 



Darllen yn Well Llyfrau ar Bresgripsiwn 2018-19 
Adroddiad gwerthuso terfynol – Cymru 

 

2 Cyd-destun Polisi 
 

2.1 Tarddiad Darllen yn Well 

Dan yr enw Presgripsiwn Llyfrau Cymru (BPW), datblygwyd a pheilotwyd model Llyfrau ar 
Bresgripsiwn yng Nghymru yn 2003 cyn ei gyflwyno ar draws yr holl lyfrgelloedd cyhoeddus 
yng Nghymru yn 2005, fel partneriaeth rhwng Athro Neil Frude, seicolegydd clinigol 
ymgynghorol, awdur ac Athro Anrhydeddus ym Mhrifysgol Caerdydd a Phrifysgol De Cymru, 
a Llyfrgell Caerdydd, cyn ei gyflwyno ar draws yr holl lyfrgelloedd cyhoeddus yng Nghymru yn 
2005.  Darparwyd cyllid a gweithgarwch rheoli canolog gan Lywodraeth Cymru o'r Gangen 
Iechyd Meddwl a Grwpiau Agored i Niwed, er mwyn sicrhau bod y cynllun presgripsiynu llyfrau 
hwn a ddatblygwyd yn lleol, i gynorthwyo cleifion sy'n oedolion ac y maent yn dioddef 
problemau iechyd meddwl sy'n rhai mân i gymedrol, ar gael ar draws Cymru. 
 
Roedd y cynllun yn ceisio helpu pobl sy'n wynebu anawsterau iechyd meddwl i ddeall, rheoli 
a thrin eu cyflwr trwy ddefnyddio llyfrau hunangymorth o ansawdd uchel a ddewiswyd yn 
benodol gan weithwyr iechyd meddwl proffesiynol.  Roedd llyfrau ar y rhestr ar gael ym mhob 
llyfrgell gyhoeddus a oedd yn rhan o'r cynllun, a byddai modd i feddygon teulu a gweithwyr 
iechyd proffesiynol eraill roi presgripsiwn am y llyfrau. 
 
Adolygwyd y llyfrau BPW, diweddarwyd y rhestr ac fe'i hestynnwyd er mwyn cynnwys 
dementia hefyd, a lansiwyd y rhaglen o'r newydd ar ddiwedd 2010.  Penderfynodd 
Llywodraeth Cymru, Asiantaeth Genedlaethol Arwain ac Arloesi mewn Gofal Iechyd (NLIAH)8/ 
Remploy9 ac Awdurdodau Lleol gyfrannu cyllid er mwyn prynu'r llyfrau newydd a'r 
lenyddiaeth ategol.  Roedd y lansiad o'r newydd yn cynnwys gwasanaeth rhadbost hefyd, a 
ddarparwyd gan y Lyfrgell Hybu Iechyd, lle y gallai'r rhai nad ydynt yn gallu ymweld â llyfrgell 
oherwydd eu cyflwr iechyd, gael copi o'r llyfr a roddwyd trwy bresgripsiwn;  cynllun a oedd 
yn ei ymestyn i Unedau Iechyd Galwedigaethol sefydliadau cyflogi mwy o faint;  gwefannau 
CBT a argymhellir gan weithwyr iechyd proffesiynol, y byddai modd troi atynt yn rhad ac am 
ddim mewn unrhyw lyfrgell ar draws Cymru;  a llenyddiaeth ategol newydd wedi'i symleiddio, 
a gwefan Howis gyda phroses newydd er mwyn casglu adborth gan gwsmeriaid. 

 
8 Mae swyddogaethau a staff yr Asiantaeth Genedlaethol Arwain ac Arloesi mewn Gofal Iechyd (NLIAH) wedi cael eu 
trosglwyddo i Lywodraeth Cymru, Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru, Partneriaeth Gwasanaethau a Rennir.  Ar 
yr pryd, roedd NLIAH yn gweithredu ar draws pum prif faes:  Datblygu'r Gweithlu, Arweinyddiaeth a Datblygiad Sefydliadol, 
Datblygu Partneriaethau, Gwella Gwasanaethau a Chymorth Darparu QuIP (Cynllun Gwella Ansawdd).  Roedd pob maes yn 
cynnal nifer o raglenni dan thema arbennig, a gytunwyd trwy ddod i gytundeb ffurfiol gyda Llywodraeth Cynulliad Cymru 
amdanynt. 
9 Darparwr blaenllaw cymorth cyflogaeth a sgiliau arbenigol i bobl anabl a'r rhai sydd â chyflyrau iechyd 
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Mae adborth gan Lywodraeth Cymru yn awgrymu bod Cymru wedi dod yn arweinydd ar draws 
y byd ym maes darparu bibliotherapi (presgripsiynu llyfrau) o ganlyniad uniongyrchol i gynllun 
BPW.  Ers y lansiwyd BPW, efelychwyd y cynllun sawl gwaith ar draws y DU ac ymhellach i 
ffwrdd.  Cefnogwyd y cynllun gan Bwyllgor Ymarferwyr Cyffredinol (GPC) Cymru, Cymdeithas 
y Prif Lyfrgellwyr ac Amgueddfeydd, Archifau a Llyfrgelloedd Cymru (CyMAL), ac o archwiliad 
annibynnol o weithrediad BPW, fe'i croesawyd gan nifer o feddygon teulu fel cynllun sy'n 
gwneud cyfraniad cadarnhaol i gynorthwyo'r driniaeth a'r gofal i gleifion y gallant ei ddarparu. 
 

2.2 Lansiad o'r newydd yn 2018 

Er mwyn cynnal statws Cymru fel arweinydd ym maes gwasanaethau bibliotherapi (h.y.  
llythrennedd iechyd sy'n gysylltiedig gyda hunanreoli a phresgripsiynu cymdeithasol), roedd 
hi'n bwysig sicrhau bod rhanddeiliaid yng Nghymru yn parhau i ddatblygu'r cynllun ar gyfer y 
dyfodol.  Ym mis Mehefin 2013, roedd The Reading Agency mewn partneriaeth â Libraries 
Connected wedi sefydlu cynllun tebyg iawn yn Lloegr, fel un o elfennau allweddol Cynnig 
Iechyd Cyffredinol Llyfrgelloedd Cyhoeddus.  Ar ôl sicrhau cyllid gan Lywodraeth Cymru felly, 
mabwysiadwyd hwn ac fe'i cyflwynwyd ym mhob llyfrgell yng Nghymru hefyd, gan gychwyn 
gyda rhestr llyfrau dementia ym mis Gorffennaf 2018.  Mae hwn yn fuddsoddiad sylweddol 
gan Lywodraeth Cymru, gan ei fod yn talu am ddau gopi o bob llyfr yn Gymraeg ac yn Saesneg 
i bob awdurdod llyfrgelloedd ar draws Cymru, cyfieithu'r teitlau yn llawn, ynghyd â'r cymorth 
cyfathrebu a'r sylw cenedlaethol, a'r holl ddeunyddiau hyrwyddo megis taflenni, posteri ac 
ati. 
 
Nod cyffredinol rhaglen Darllen yn Well yw cynorthwyo pobl i reoli eu hiechyd a'u lles trwy 
ddarparu gweithgarwch darllen hunangymorth achrededig y manteisir arno trwy gyfrwng 
llyfrgelloedd.  Mae'r rhaglen yn cyfuno'r dystiolaeth gref ynghylch effaith darllen 
hunangymorth ar iechyd meddwl a chyflyrau hirdymor eraill gyda model presgripsiynu 
cymdeithasol.  Cydgynhyrchir y cynllun gyda phobl y mae ganddynt brofiad o fyw gyda'r 
cyflyrau a'r materion dan sylw, er mwyn sicrhau gweithgarwch ymgysylltu gyda defnyddwyr 
gwasanaeth trwy gydol hyn. 
 
Wrth lansio Darllen yn Well yng Nghymru, aeth Llywodraeth Cymru ati i dargedu clinigwyr a'r 
Byrddau Iechyd yn uniongyrchol, gan ddefnyddio'r cyfryngau a gweithgarwch cyfathrebu er 
mwyn codi ymwybyddiaeth hefyd.  Mae hyn yn cynnwys gwaith ehangach a wneir mewn 
partneriaeth, megis er enghraifft, cytundeb gyda Boots a gychwynnodd ym mis Mehefin 2019, 
lle y caiff taflenni a phosteri Darllen yn Well Llyfrau ar Bresgripsiwn eu harddangos yn ei 
siopau. 
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2.3 Dementia a Gofalwyr 

Y rhestr dementia oedd y cynllun Darllen yn Well cyntaf i'w gyflwyno yng Nghymru.  Ceir 
cyswllt arbennig o agos rhwng y rhestr hon a'r amgylchedd polisi yng Nghymru, ac fe'i 
lansiwyd fel rhan o Gynllun Gweithredu newydd Cymru ar gyfer Dementia 2018.10  Mae 
Cymdeithas Alzheimer wedi pwysleisio'r angen clinigol i gael gofal dementia ym mamiaith 
rhywun, ac mae wedi cyhoeddi adroddiad am Ofal Dementia Siaradwyr Cymraeg er mwyn 
sicrhau bod darpariaeth ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg i fodloni'r angen hwnnw.11 
 
Er ei fod yn beth cyffredin cyfeirio at iechyd meddwl fel maes polisi allweddol yn y DU, ni 
chaiff dementia ei gynnwys o fewn hyn bob tro.  Mae Cynllun Gweithredu Cymru ar gyfer 
Dementia yn nodi'r angen i gydnabod bod 'dementia yn fater iechyd a gofal cymdeithasol 
arwyddocaol sy'n effeithio nid yn unig ar y rhai sy'n byw gyda dementia, ond ar eu teuluoedd, 
eu ffrindiau a'u gofalwyr hefyd.’12  
Mae'r cynllun gweithredu, fel dogfennau ymgynghori a pholisi eraill hefyd (e.e.  Adolygiad 
2018 Her 2020 Dementia yr Adran Iechyd a Gofal Cymdeithasol) yn amlygu'r ffaith bod 
arwahanrwydd ac unigrwydd yn faes ymchwil allweddol i bobl hŷn yn gyffredinol, ac ni chaiff 
hyn ei amlygu mewn ffordd ddigonol bob amser, ac ar gyfer unigolion sydd â dementia a'r 
rhai sy'n gofalu amdanynt yn benodol.13 
 
O fewn Cynllun Gweithredu Dementia Llywodraeth Cymru ac adolygiad Her Dementia yr 
Adran Iechyd a Gofal Cymdeithasol, amlygir effaith gadarnhaol mentrau a chymorth 
cymunedol yn gyson.  Adlewyrchir hyn mewn mentrau megis Cymunedau sy'n Deall Dementia 
a Chyfeillion Dementia a gaiff ei redeg gan y Gymdeithas Alzheimer, a ystyrir yn ffyrdd 
effeithiol o ledaenu gwybodaeth a gwella rhwydweithiau cymorth mewn cymunedau lleol.  
Mewn ffordd sy'n cysylltu gyda chynllun Darllen yn Well, mae llyfrgelloedd yng Nghymru yn 
archwilio sut y gallai gweithio mewn partneriaeth gyda Chymdeithas Alzheimer gryfhau 
cyrhaeddiad ac effaith y rhestr darllen dementia ymhellach, ynghyd â'r gweithgareddau 
cysylltiedig mewn llyfrgelloedd.  Gan edrych ymlaen, mae canllawiau a chynlluniau 
gweithredu y llywodraeth yn amlinellu'r ffaith y caiff mentrau fel y rhain eu hehangu ar draws 
Cymru a Lloegr, gan gyfrannu at fodel presgripsiynu cymdeithasol ehangach. 

 
10 Cynllun Gweithredu Cymru ar gyfer Dementia 2018-2022, Llywodraeth Cymru.  Gellir troi ato yma:  
https://gov.wales/sites/default/files/publications/2019-04/dementia-action-plan-for-wales.pdf 
11 Cymdeithas Alzheimer Cymru (2018), Gofal Dementia Siaradwyr Cymraeg | Welsh Speaker’s Dementia Care 
12 Cynllun Gweithredu Cymru ar gyfer Dementia 2018-2022, Llywodraeth Cymru.  Gellir troi ato yma:  
https://gov.wales/sites/default/files/publications/2019-04/dementia-action-plan-for-wales.pdf 
13 Adran Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Her 2020 Dementia:  Cyfnod Adolygu 2018, Chwefror 2019.  Gellir troi ato yma:  
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/780777/dementia-
2020-challenge-2018-review.pdf 
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Mae Cymunedau sy'n Deall Dementia yn rhan o raglen o weithgareddau sy'n canolbwyntio ar 
Heneiddio'n Dda yng Nghymru14 a gynhelir ac a gadeirir gan Gomisiynydd Pobl Hŷn Cymru.  
Fel y rhaglen gyntaf o'i math yn y DU, mae'r rhaglen yn cyfrannu at ac yn cyd-fynd â 
Strategaeth ar gyfer Pobl Hŷn Llywodraeth Cymru ac mae'n rhan o Bartneriaeth Arloesi Ewrop 
ar Heneiddio'n Egnïol ac Iach (EIP-AHA).  Gan ddilyn arweiniad cynllun Dinasoedd o Blaid Pobl 
Hŷn Sefydliad Iechyd y Byd (WHO), mae adnoddau ymarferol, rhwydweithio ac arwain 
agweddau yn creu rhaglen i drawsnewid profiad pobl hŷn sy'n byw yng Nghymru. 
 
Mae'r rhwydwaith Cymunedau Cefnogi Pobl â Dementia yn canolbwyntio'n benodol ar greu 
amgylchedd cefnogol i bobl sy'n cael eu heffeithio gan ddementia.  Gan ddilyn arweiniad 
Gweledigaeth Genedlaethol Cymru ar Ddementia Llywodraeth Cymru,15 y nod yw ymateb i'r 
canfyddiad bod 'pobl sy'n cael diagnosis cynnar dementia ac sy'n gallu manteisio ar 
wybodaeth, cymorth a gofal priodol, yn gallu byw bywyd da gyda dementia’.  Cyhoeddwyd y 
Weledigaeth Genedlaethol ar Ddementia yn 2011 ac mae'n pennu gweledigaeth hirdymor er 
mwyn sicrhau y gall Cymru fodloni her y ffaith bod nifer gynyddol o bobl yn y boblogaeth yn 
byw gyda dementia.  Mae'n cynnwys chwe ymrwymiad, a'r rhai mwyaf nodedig yw gwella 
gwasanaethau, gwella gwybodaeth a chodi ymwybyddiaeth o ddementia. 
 
 

2.4 Hunanreoli a Phresgripsiynu Cymdeithasol 

Cydnabyddir yn gynyddol nad yw llythrennedd iechyd yn ddigon ynddo'i hun efallai i ysgogi 
hunanreolaeth weithredol.  Felly, mae sicrhau bod cleifion yn weithredol yn dod yn gysyniad 
allweddol pellach wrth wireddu hunanreolaeth.  Mae Cynllun Hirdymor GIG ar gyfer Lloegr, 
er enghraifft, yn annog gweithwyr gofal iechyd proffesiynol i ddefnyddio'r Mesur sicrhau bod 
Cleifion yn Weithredol (PAM) er mwyn deall lefel weithredol claf, h.y. lefel eu gwybodaeth, 
eu sgiliau a'u hyder i reoli eu cyflwr hirdymor.16 
 
Mae deall lefelau gweithredol claf yn gallu helpu i bennu “camau nesaf” realistig ar gyfer 
hunanreoli, ac mae'n caniatáu i adnoddau addysg a hyfforddiant gael eu teilwra i lefelau 
gweithredol gwahanol unigolion o fewn y boblogaeth.  Gall gynorthwyo gweithgarwch mwy 
priodol wrth neilltuo adnoddau i bobl y mae eu lefelau gweithredol yn is ac nad ydynt mor 
hyderus am eu gallu i reoli eu gofal eu hunain.  O ganlyniad, gellir rhoi sylw mwy effeithiol i 
anghydraddoldebau iechyd trwy dargedu ymyriadau ar gyfer grwpiau difreintiedig, er mwyn 
cynyddu eu llythrennedd iechyd a  lefel eu gweithgarwch gweithredol fel claf.  
 
Byddai disgwyl i ymyriadau er mwyn sicrhau bod cleifion yn fwy gweithredol symud unigolion 
o safle goddefol, lle y maent yn teimlo bod rheoli eu hiechyd eu hunain yn ormod iddynt (Lefel 
1), i unigolion yn mabwysiadu sawl ymddygiad y mae eu hangen arnynt er mwyn 
cynorthwyo'u hiechyd (Lefel 4) fel yr amlinellir yn Ffigwr 2.1 isod. 

 
14 http://www.ageingwellinwales.com/en/home  
15 Llywodraeth Cymru (2011), Gweledigaeth Genedlaethol Cymru ar Ddementia 
[https://gweddill.gov.wales/docs/dhss/publications/110302dementiaen.pdf]  
16  https://www.england.nhs.uk/ourwork/patient-participation/self-care/patient-activation/pa-faqs/  
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Ffigwr 2.1: Mesur sicrhau bod Cleifion yn Weithredol (Lefelau Arolwg PAM)17 
 

 
 
Gan gydnabod bod lefel ddifrifoldeb y clefyd yn golygu bod hunanreolaeth yn amhosibl i rai, 
mae Alzheimer’s UK wedi lansio Canllaw Dementia sy'n ceisio cynorthwyo pobl sydd â 
dementia i hunanreoli18  
 
Gan feithrin y ddealltwriaeth hon bod angen ysgogi a chynorthwyo hunanreolaeth, mae 
presgripsiynu cymdeithasol yn cynnig ffordd ragweithiol o ymgysylltu pobl i wella eu hiechyd 
a'u lles.  
 
Ystyrir presgripsiynu cymdeithasol yn gynyddol fel dull sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn er 
mwyn cynorthwyo hunanreolaeth a lleihau'r pwysau ar wasanaethau statudol, gan sicrhau 
bod unigolion yn cael eu cynorthwyo mewn ffordd holistig mewn cymunedau a thrwy gyfrwng 
amrediad o weithgareddau a sefydliadau.19  Mae'n gweithio trwy gynorthwyo unigolion trwy 
amrediad o wasanaethau anghlinigol i leihau'r straen ar wasanaethau gofal iechyd 
traddodiadol ac annog mwy o ymreolaeth bersonol a newid ymddygiad mewn perthynas ag 
iechyd.20  Adlewyrchir cefnogaeth ar gyfer y math hwn o arfer yn glir yng Nghronfa Iechyd a 
Lles Llywodraeth y DU, a oedd wedi darparu £4.5 miliwn i 23 o gynlluniau presgripsiynu 
cymdeithasol ar draws Cymru a Lloegr o fis Gorffennaf 2018.21 

 
17 Insignia Health 2016 
18 https://www.alzheimers.org.uk/dementia-professionals/dementia-experience-toolkit/real-life-examples/supporting-
inclusion/improving-dementia-guide  
19 The Kings Fund, Volunteering in General Practice, Opportunities and Insights, Chwefror 2018.  Gellir troi ato yma:  
https://www.kingsfund.org.uk/sites/default/files/2018-02/Volunteering-in-general-practice-full-report.pdf 
20 The Kings Fund, What is Social Prescribing?  Chwefror 2017.  Gellir troi ato yma: 
https://www.kingsfund.org.uk/publications/social-prescribing?gclid=CjwKCAjwg-DpBRBbEiwAEV1_-I-hbWP5rU-
Q_2_tDPGWuHxFKMqJ9-oeOzYStGsl4dtnIfrATNe7lBoCrIwQAvD_BwE 
21 Adran Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Social Prescribing Schemes to Receive Funding from the Health and Wellbeing Fund:  
2018  Gellir troi ato yma: https://www.gov.uk/government/publications/social-prescribing-schemes-to-be-funded-by-the-
health-and-wellbeing-fund-2018  
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Yng Nghymru, mae ffocws ar ofal sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn wedi bod yn llinyn coch yn 
natblygiad polisi yng Nghymru dros y blynyddoedd diwethaf – o'r Ddeddf Gwasanaethau 
Cymdeithasol a Llesiant yn 2014 a Deddf gyffredinol Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol a 
gyflwynwyd yn 2015 i'r Rhaglen Lywodraethu, Symud Cymru Ymlaen a Ffyniant i Bawb yn 
2016.  Mae gan gynllun fel Darllen yn Well y potensial i gyflawni rôl pwysig wrth gyfrannu at 
yr ymdrech i 'gynorthwyo pobl i gydnabod a datblygu eu cryfderau a'u galluoedd eu hunain er 
mwyn eu galluogi i fyw bywyd annibynnol a bodlon', un o bedair egwyddor gofal sy'n 
canolbwyntio ar yr unigolyn.22 
 
Mae'n galonogol nodi, fel y dogfennwyd yn adroddiad 2018 Presgripsiynu Cymdeithasol yng 
Nghymru Iechyd Cyhoeddus Cymru,23 y bu ystod eang o weithgarwch yng Nghymru dros y 
blynyddoedd diwethaf, gyda 52 o brosiectau Clwstwr Gofal Sylfaenol a nodwyd rhwng mis 
Rhagfyr 2017 a mis Chwefror 2018.  Cefnogir hyn gan rôl Canolfan Gofal Sylfaenol Iechyd 
Cyhoeddus Cymru wrth gydlynu'r gwaith o gyflawni nifer o ymrwymiadau penodol mewn 
perthynas â phresgripsiynu cymdeithasol.24  
 
Mae'n bwysig nodi hefyd yr ystyrir bod gwasanaethau digidol yn bwysig o fewn presgripsiynu 
cymdeithasol mewn dogfennau polisi a strategaethau gofal iechyd yng Nghymru a Lloegr.  
Mae rhaglen D-IAPT SilverCloud, ymyrraeth a ddarparir dros y Rhyngrwyd ar gyfer iselder ac 
anhwylderau gorbryder, yn un enghraifft yn unig o'r math hwn o ymyrraeth.25  
 
Ceir pryderon am y dystiolaeth mewn perthynas â phresgripsiynu cymdeithasol.  Mewn 
adolygiad systematig o dystiolaeth presgripsiynu cymdeithasol a gynhaliwyd yn 2016, 
amlygodd Bickerdike et al., er bod y rhethreg ynghylch presgripsiynu cymdeithasol yn amlwg 
yn gadarnhaol, na cheir tystiolaeth ddigonol hyd yn hyn i wneud achos clir dros y canlyniadau 
cadarnhaol a sicrhawyd.26  Amlygwyd bod diffyg  rheolaethau cymharol ac amserlenni byr yn 
broblemau allweddol yn hyn o beth. 

 
22 http://www.1000livesplus.wales.nhs.uk/pp-driven-care  
23 Iechyd Cyhoeddus Cymru, Presgripsiynu Cymdeithasol yng Nghymru, Mai 2018.  Gellir troi ato yma:  
http://www.primarycareone.wales.nhs.uk/sitesplus/documents/1191/Social%20Prescribing%20Final%20Report%20v9%20
2018.pdf  
24 http://www.primarycareone.wales.nhs.uk/social-prescribing  
25  https://www.silvercloudhealth.com/uk/research_projects 
26 Bikcerdike et al., Social Prescribing:  less rhetoric and more reality.  A systematic review of the evidence, BMJ, 2017.  Gellir 
troi ato yma:  https://bmjopen.bmj.com/content/bmjopen/7/4/e013384.full.pdf  
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2.5 Rôl Llyfrgelloedd 

Yn olaf, mae'n bwysig myfyrio am y persbectif polisi i lyfrgelloedd y tu ôl i Ddarllen yn Well.  
Rhoddwyd cryn sylw i'r cynllun Llyfrau ar Bresgripsiwn cychwynnol a ddatblygwyd gan Athro 
Neil Frude a Llyfrgell Caerdydd ar y pryd.  Cydnabyddir, fodd bynnag, bod diffyg adnoddau 
wedi atal y fenter rhag sicrhau'r canlyniadau disgwyliedig. 
 
Gan symud i ffwrdd o'r ffocws cadarn ar bresgripsiynu ffurfiol, ystyriwyd bod Darllen yn Well 
yn gyfle i fuddsoddi mewn adnodd mwy agored a hygyrch mewn llyfrgelloedd, a allai gyfrannu 
at nifer o amcanion polisi, ac yn benodol, y disgwyliad y byddai llyfrgelloedd yn cyfrannu at 
ganlyniadau iechyd y cyhoedd ar lefel y boblogaeth.  Mae'r syniad o lyfrgelloedd yn 
gweithredu fel canolfannau lles mewn cymunedau yn ennill tir mewn cylchoedd iechyd 
cyhoeddus yng Nghymru.  Nodwyd mai dewis cynllun sefydledig fyddai'r ffordd fwyaf 
effeithiol o wneud hyn.  Mae proses Panel Darllen yn Well, sy'n manteisio ar argymhellion a 
chymeradwyaeth ar gyfer yr holl lyfrau gan weithwyr iechyd proffesiynol ac sy'n ymwneud â 
phobl y mae ganddynt brofiad o fyw gyda'r cyflyrau yn profi'r llyfrau, yn cynnig cadernid 
penodol i'r cynllun.  Bu grŵp o randdeiliaid o Gymru, a oedd yn cynnwys llyfrgelloedd a 
chlinigwyr, yn ymwneud â'r gwaith o addasu'r cynllun i'r gofynion yng Nghymru. 
 
Gwnaethpwyd y dewis hwn gan ystyried cefndir yr amgylchedd polisi ehangach i lyfrgelloedd 
yng Nghymru.  Cynlluniau Llesiant yw'r peth amlycaf yn hyn, y mae gofyn i bob Awdurdod 
Lleol yng Nghymru – gan gychwyn yn 2018 – eu datblygu yn unol â Deddf Llesiant 
Cenedlaethau'r Dyfodol.  Mae rhaglen Darllen yn Well yn gyfle i lyfrgelloedd yng Nghymru 
gryfhau a dangos eu cyfraniad i'r canlyniadau penodol a nodir yn y cynlluniau hynny ar gyfer 
ardal pob Awdurdod Lleol. 
 
Caiff y cyfraniad hwn ei fframio'n benodol gan fframwaith Safonau Llyfrgelloedd Cyhoeddus 
Cymru, Llyfrgelloedd Cysylltiedig ac Uchelgeisiol:  Chweched fframwaith ansawdd Safonau 
Llyfrgelloedd Cyhoeddus Cymru 2017-20.27  Mae'r fframwaith 'yn cynyddu'r pwyslais ar 
fesurau canlyniadau ac effaith er mwyn helpu i nodi'r manteision ehangach o ddefnyddio'r 
gwasanaeth llyfrgelloedd' ac mae'n cymeradwyo'r Adolygiad Arbenigol o Lyfrgelloedd 
Cyhoeddus ac argymhelliad adroddiad Pennu Cwmpas Gwasanaeth Llyfrgelloedd Cyhoeddus 
newydd i Gymru, sef model consortia rhanbarthol i lyfrgelloedd yng Nghymru.  
 
O bersbectif iechyd y cyhoedd, mae hyn yn arbennig o bwysig, oherwydd y bydd yn ei gwneud 
hi'n haws i lyfrgelloedd gydgysylltu'n effeithiol gyda'r Byrddau Iechyd priodol, gan chwarae 
rôl wrth gyflawni'r ymrwymiad i ddarparu gofal yn agosach i gartrefi pobl, trwy 'symud 
gwasanaethau o'r ysbyty i gartrefi a chymunedau pobl, a'i gwneud yn haws i bobl fanteisio ar 
y gofal y mae ei angen arnynt, i gadw'n iach ac i gynnal eu hannibyniaeth’.28  

 
27 Llywodraeth Cymru (2017), Llyfrgelloedd Cysylltiedig ac Uchelgeisiol:  Chweched fframwaith ansawdd Safonau 
Llyfrgelloedd Cyhoeddus Cymru 2017-2020 
28 https://gov.wales/%C2%A312m-programme-transform-delivery-health-care-and-support-west-wales  
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Mae'r gofyniad strategol a'r sbardunau polisi a fu'n sail i gynllun blaenorol Llyfrau ar 
Bresgripsiwn yng Nghymru, fel yr amlinellwyd yn yr adolygiad o BPW29 a gynhaliwyd yn 2013, 
yn ddilys o hyd.  Roedd y rhain yn cynnwys 'parhau i godi ymwybyddiaeth a chynyddu 
gwybodaeth pobl';  'darganfod ffyrdd o ddarparu mwy o wybodaeth a chymorth, gan gynnwys 
ar-lein' a 'rolau allweddol y Trydydd Sector wrth ddosbarthu gwybodaeth, a Byrddau Iechyd 
wrth sicrhau y caiff cronfeydd data cenedlaethol eu diweddaru a bod cyfeiriaduron 
gwasanaethau lleol ar gael'. 
 
Mae Darllen yn Well yn cyfrannu i bedwar o'r set o 12 o hawliau llyfrgell i ddinasyddion yng 
Nghymru, sef y bydd llyfrgelloedd yng Nghymru: 

 Yn cynnig mynediad i amrediad o wasanaethau, gweithgareddau ac adnoddau o ansawdd 
uchel mewn amrediad o ffurfiau, er mwyn cynorthwyo dysgu gydol oes, lles a datblygiad 
personol, cyfranogiad cymunedol, a diwylliant a hamdden. 

 Yn darparu gwasanaethau, cyfleusterau ac adnoddau gwybodaeth priodol i unigolion a 
grwpiau sydd â gofynion arbennig. 

 Yn cynnig mynediad i wasanaethau, gweithgareddau diwylliannol ac adnoddau o ansawdd 
uchel yn Gymraeg. 

 Yn gweithio gydag amrediad o bartneriaid er mwyn hyrwyddo a darparu gwasanaethau i 
gynulleidfaoedd newydd ac amrywiol, gan alluogi mwy o bobl i gael budd gan y 
gwasanaethau hynny. 

 
Yn ogystal, mae'r gwaith yn parhau i ystyried potensial gwaith rhanbarthol mewn 
partneriaeth rhwng llyfrgelloedd yng Nghymru, a allai helpu i ymateb yn rhannol i'r sefyllfa 
anodd o ran y cyllidebau ar gyfer llyfrgelloedd awdurdodau lleol.  Yn rhannol o ganlyniad i 
ymwybyddiaeth o'r gweithgarwch i lansio Darllen yn Well o'r newydd yng Nghymru, dewisodd 
peilot a ariannwyd gan Lywodraeth Cymru yng Ngogledd Cymru ganolbwyntio adolygiad o'r 
cyfleoedd ar gyfer cydweithio rhanbarthol posibl rhwng gwasanaethau llyfrgelloedd, ar yr 
elfen Iechyd a Lles.  Un casgliad allweddol o'r adolygiad hwn oedd y bydd gofyn neilltuo amser 
penodol i swyddog er mwyn symud yr agenda yn ei blaen, ac er mwyn meithrin cysylltiadau 
gyda'r sector iechyd, er mwyn sicrhau gwir ddull cydweithredol. 
 
Mae'n bwysig nodi hefyd, yn unol â deddfwriaeth am yr iaith Gymraeg, bod cyllid Llywodraeth 
Cymru er mwyn cyfieithu adnoddau Darllen yn Well yn gwneud cyfraniad cryf i argaeledd 
adnoddau llythrennedd iechyd Cymraeg mewn cymunedau yng Nghymru.  Gan gydweithio'n 
agos gyda Chyngor Llyfrau Cymru, mae gan Darllen yn Well y potensial i ddarparu glasbrint ar 
gyfer y broses o sicrhau bod deunyddiau ar gael yn Gymraeg, gan beilota dull nad yw'n ddull 
sy'n cyfieithu yn unig, ond sy'n addasu adnoddau o'r fath ar gyfer cynulleidfa Gymreig, a chan 
feithrin cysylltiadau gyda gwasanaethau Cymraeg ehangach (e.e.  cyfieithwyr) a galluogi 
Cyngor Llyfrau Cymru i gryfhau ei gysylltiadau rhaglennu i mewn i feysydd polisi allweddol 
megis Iechyd a Lles. 

 
29 Iechyd Cyhoeddus Cymru (2013), Book Prescription Wales Paper, Llyfrgell Hybu Iechyd  
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Yn ogystal â sicrhau cynnydd sylweddol mewn dangosyddion dysgu a gofal iechyd, mae CILIP 
wedi adrodd bod yr Elw ar Fuddsoddiad economaidd amcangyfrifedig gwasanaeth llyfrgell 
gyhoeddus rhwng 1:5 ac 1:7 ar gyfer yr economi leol am bob £1 a fuddsoddir.30  
 
Yn ogystal, canfu adroddiad 2014 ALMA UK31 bod “gwerth amcangyfrifedig fesul ymweliad 
defnyddiwr [â llyfrgell] dros 6 gwaith yn fwy na'r gost ddarparu yng Ngogledd Iwerddon, dros 
5.5 gwaith yn fwy yn yr Alban a thros 7.5 gwaith yn fwy yng Nghymru”.  Roedd yr un adroddiad 
yn esbonio'r dystiolaeth ynghylch effaith 'lleugylch' llyfrgelloedd i fusnesau lleol hefyd, lle y 
mae'r “gwerth fesul ymweliad rhwng £18.43 a £35.32” gan bod defnyddwyr y llyfrgell yn 
gwario arian er mwyn teithio a phrynu'n lleol fel rhan o'u hymweliad.  O ganlyniad, mae 
gwaith ymchwil yn dynodi ymhellach bod llyfrgelloedd yn gwneud mannau yn fwy bywiog a 
deniadol, gan gynnig mynediad i sgiliau a gwybodaeth hefyd, ac yn ei dro, mae hyn yn 
hyrwyddo datblygiad economaidd lleol. 
 
Canfu gwaith ymchwil a gomisiynwyd gan Arts Council England32 bod defnyddwyr 
llyfrgelloedd yn dangos cynnydd o 1.4% o ran y tebygolrwydd y byddant yn adrodd am iechyd 
cyffredinol da, sy'n cyfateb â £1.32 yr unigolyn y flwyddyn neu arbediad cyfansymiol o tua 
£27.5m i GIG bob blwyddyn. 
 
Ceir cyswllt clir rhwng Cynllunio strategol gwasanaethau llyfrgelloedd 2017:  pecyn cymorth 
cynllunio cynaliadwy dros y tymor hwy, sy'n seiliedig ar dystiolaeth33 a chanllawiau'r 
Llywodraeth ar gyfer Llyfrgelloedd fel gwasanaeth statudol.34  Mae'r pecyn cymorth yn ffurfio 
cyswllt agos rhwng gwasanaethau llyfrgell a chanlyniadau ac amcanion corfforaethol, ac 
mae'n annog Cynghorau i 'roi gwasanaethau llyfrgell wrth wraidd strategol eu hystyriaethau' 
trwy 'nodi cyfleoedd i gysylltu llyfrgelloedd gyda'r holl strategaethau corfforaethol'.  Yn 
arbennig, nodir bod cydweithio'n agos gyda'r tîm iechyd cyhoeddus lleol yn llwybr pwysig i 
lyfrgelloedd er mwyn iddynt gyfrannu'r gwerth cymdeithasol mwyaf.  O'r herwydd, gellir 
mapio ffocws pennaf Darllen yn Well sef helpu pobl i ddeall a rheoli eu hiechyd a'u lles gan 
ddefnyddio deunydd darllen sydd o gymorth, mewn ffordd glir ar ganllawiau'r Llywodraeth ar 
gyfer gwasanaethau llyfrgelloed. 

 
30 PUBLIC LIBRARIES, THE CASE FOR SUPPORT, CILIP a The Big Issue 2018 
31 https://almauk.files.wordpress.com/2010/09/alma-uk-final-report-01-04-2014-reissued.pdf 
32 https://www.artscouncil.org.uk/sites/default/files/download-file/The%20 
health%20and%20wellbeing%20benefits%20of%20public%20libraries.pdf 
33 https://www.gov.uk/government/publications/longer-term-evidence-based-sustainable-planning-toolkit/longer-term-
evidence-based-sustainable-planning-toolkit  
34  https://www.gov.uk/government/publications/guidance-on-libraries-as-a-statutory-service/libraries-as-a-statutory-
service#role-of-councils  
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3 Model Rhesymeg Darllen yn Well  
Mae'r gwerthusiad o Darllen yn Well yn seiliedig ar fodel rhesymeg sy'n nodi sut y disgwylir 
i'r mewnbynnau a'r canlyniadau droi'n effeithiau hirdymor bwriadedig y rhaglen.  Datblygwyd 
hyn yn wreiddiol fel rhan o werthusiad 2017-18 o'r rhaglen yn Lloegr, ac mae wedi cael ei 
ailystyried, ei fireinio a'i ehangu fel rhan o'r gwerthusiad hwn.  Yn arbennig:  
 
 Integreiddiwyd y cyd-destun polisi yng Nghymru yn y rhesymeg ymyrraeth gyffredinol;  a 
 Chyflwynwyd ffocws cryfach ar nodi canlyniadau penodol, trwy ychwanegu haen ar 

wahân i'r model. 
 
Mae Ffigurau 3.1 a 3.2 drosodd yn dangos model rhesymeg Darllen yn Well.  Mae'n ystyried 
y rhaglen mewn ffordd holistig gyda'i 'bedigrî' cyflawn o ganlyniadau iechyd a gofal a ysgogir 
gan bolisi ac mae'n portreadu ei botensial llawn.  Lluniwyd hwn yn wreiddiol fel model yng 
Nghymru,35 ac mae'r iteriad cyfredol o'r rhaglen hon bellach yn manteisio ar bolisi ac arfer 
yng Nghymru a Lloegr. 
 
Yng Nghymru, dim ond yn 2018 y lansiwyd rhaglen gyfredol Darllen yn Well, felly mae'n rhy 
gynnar i ddangos tystiolaeth o amrediad llawn yr allbynnau, y canlyniadau a'r effeithiau.  Fodd 
bynnag, mae'r model rhesymeg yn fframwaith defnyddiol er mwyn tywys datblygiad pellach 
y cynllun ac er mwyn cryfhau ffocws ar feithrin tystiolaeth gadarn ar gyfer ystod ehangach yr 
allbynnau, y canlyniadau a'r effeithiau. 
 
Mae'r gwerthusiad presennol wedi ceisio cymryd y camau cyntaf wrth ymwreiddio'r ffocws 
cryfach hwn ar ganlyniadau yn y dull a'r offerynnau gwerthuso, ac mae wedi gweithio gyda 
thîm Darllen yn Well ac awdurdodau llyfrgelloedd rhagweithiol yng Nghymru a Lloegr i 
archwilio sut y gellir mireinio gweithgarwch casglu data parhaus er mwyn cryfhau'r 
dystiolaeth ar gyfer y rhaglen ymhellach. 
 

 
35 Peilotwyd cynllun Llyfrau ar Bresgripsiwn yn y lle cyntaf yn 2003 fel partneriaeth rhwng Athro Neil Frude a Llyfrgell 
Caerdydd, cyn i Lywodraeth Cymru ei gyflwyno ym mhob llyfrgell gyhoeddus yng Nghymru yn 2005.  Roedd yn ceisio helpu 
pobl a oedd yn wynebu anawsterau iechyd meddwl i ddeall, rheoli a thrin eu cyflwr trwy ddefnyddio llyfrau hunangymorth 
o ansawdd uchel a ddewiswyd yn benodol gan weithwyr iechyd meddwl proffesiynol.  Roedd llyfrau a oedd ar y rhestr ar 
gael yn yr holl lyfrgelloedd cyhoeddus a oedd yn cymryd rhan yn y cynllun, a byddai modd i feddygon teulu a gweithwyr 
iechyd proffesiynol eraill roi presgripsiwn am y llyfrau. 
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Ffigwr 3.1:  Model rhesymeg Darllen yn Well 
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Ffigwr 3.2:  Manylion canlyniadau ac effaith Darllen yn Well 
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4 Persbectif y Gwasanaeth 
Llyfrgelloedd 

Ystyried sut y defnyddiodd llyfrgelloedd yng Nghymru gynllun Darllen yn Well fel lansiad o'r 
newydd ar gyfer rhaglen Llyfrau ar Bresgripsiwn Cymru a ddefnyddiwyd yn flaenorol mewn 
llyfrgelloedd yng Nghymru, yw'r peth cyntaf a ystyrir ar gyfer y gwerthusiad blynyddol cyntaf 
hwn o Darllen yn Well yng Nghymru, felly hwn fydd yn cael sylw yn yr adran hon. 
 
Casglwyd 63 o ymatebion gan lyfrgelloedd yng Nghymru, a oedd yn dod o'r 22 o awdurdodau 
llyfrgelloedd. 
 

4.1 Dosbarthiad y Rhaglen 

Cadarnhaodd mwyafrif yr ymatebwyr bod awdurdodau llyfrgelloedd yng Nghymru yn cadw'r 
casgliadau ym mhob llyfrgell yn yr awdurdod, a bod nifer ohonynt yn buddsoddi yn y cynllun 
yn ychwanegol i'r casgliadau a ariannir gan Lywodraeth Cymru. 
 
Ffigwr 4.1:  Atebion i “I ba raddau y mae stoc llyfrau Darllen yn Well ar gyfer dementia ar 
gael?”, (n=35) 
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4.2 Partneriaethau gyda gweithwyr iechyd proffesiynol  

Pan ofynnwyd am y partneriaethau mwyaf cyffredin gydag ymarferwyr iechyd, yr oeddent yn 
gallu eu cychwyn trwy ddefnyddio cynllun Darllen yn Well, mae'r ymatebion yn awgrymu mai 
partneriaethau gyda meddygon teulu, Elusennau/ sefydliadau Trydydd sector a chartrefi 
Gofal oedd y rhai mwyaf cyffredin.  Y rhai yr oedd llyfrgelloedd leiaf debygol o gael 
partneriaeth gyda nhw oedd Therapyddion/ cwnselwyr annibynnol ac Iechyd Cyhoeddus 
Cymru (1% o'r partneriaid), ac mae'r rhain yn llai tebygol o gyfeirio cleifion sydd â dementia. 
 
Ffigwr 4.2:  Cynllun dementia (n=26) 
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rhan o gynllun Darllen yn Well ar gyfer dementia yn y llyfrgelloedd hynny lle y cedwir teitlau 
craidd, ond hefyd, trwy bractisau meddygon teulu, timau iechyd meddwl Cymunedol, a 
gwasanaethau dementia Arbenigol. 
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Ffigwr 4.3:  Nodwch ble yr ydych chi wedi dosbarthu taflenni er mwyn hyrwyddo cynllun 
Darllen yn Well Llyfrau ar Bresgripsiwn ar gyfer dementia (N=33) 

 
Pan ofynnwyd pa effaith yr oedd y cynllun wedi'i chael ar lyfrgelloedd, roedd y rhan fwyaf yn 
cytuno ei fod wedi eu helpu i gynorthwyo mwy o bobl yn eu cymuned ac i ddatblygu 
prosiectau neu weithgareddau newydd sy'n ymwneud â dementia, yn ogystal â helpu i godi 
proffil y gwasanaeth llyfrgelloedd yn yr awdurdod.  Er bod llyfrgelloedd yn llai tebygol o 
gytuno bod y cynllun wedi cynyddu aelodaeth mewn llyfrgelloedd neu godi nifer y 
benthyciadau llyfrau, roedd un o bob tri o'r ymatebwyr yn cytuno bod y cynllun yn cael effaith 
ar gynyddu aelodaeth llyfrgelloedd a nifer y benthyciadau llyfrau ac roedd ychydig dros 
hanner yn cytuno bod y cynllun wedi dwyn pobl newydd i'r lyfrgell. 
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Ffigwr 4.4:  Nodwch i ba raddau yr ydych chi'n cytuno gyda'r datganiadau canlynol am 
effaith Darllen yn Well ar gyfer dementia. 
 

 
 

4.3 Cyllid 

Nid oedd mwyafrif y llyfrgelloedd wedi ceisio cyllid pellach er mwyn cynorthwyo cynllun 
Darllen yn Well ar gyfer dementia.  Disgrifiodd un o'r ddau ymatebydd a awgrymodd bod cyllid 
ychwanegol wedi cael ei ddarparu gan yr awdurdod lleol bod y rhesymau fel a ganlyn: 
 

“Rydym wedi cael cyllid i brynu 6 set ychwanegol o lyfrau.  Gofynnwyd i ni brynu setiau 
ychwanegol i'w rhoi mewn timau iechyd cymunedol hefyd.” 

 
Dim ond un ymatebydd nododd fanylion grant allanol:  un o £30,000 a gafwyd gan y Gronfa 
Gofal Integredig, y mae cydweithio traws-sector yn un o'i brif nodau ac y mae dementia, 
gofalwyr a gofal ataliol yn egwyddorion y mae'n rhoi blaenoriaeth iddynt. 
 
Tabl 4.1:  A ydych chi wedi cael unrhyw gyllid i gynorthwyo cynllun Darllen yn Well ar gyfer 
dementia? (N=44) 
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4.4 Sylwadau Cyffredinol 

Fel yr awgrymwyd uchod, mae deall sut y mae llyfrgelloedd eu hunain wedi croesawu'r cynllun 
yn ystod y flwyddyn gyntaf ar ôl lansio cynllun Darllen yn Well yng Nghymru yn gam cyntaf 
allweddol ar gyfer y gwerthusiad.  Felly, mae'n werth cynnal adolygiad manwl o'r sylwadau 
penodol helaeth a wnaethpwyd gan ymatebwyr i'r arolwg i gyd-fynd â'r dadansoddiad 
meintiol. 
 
Darllen yn Well fel adnodd y mae pobl yn ymddiried ynddo 
 
Pan ofynnwyd iddynt nodi'r prif ffyrdd y mae'r cynllun yn cynnig cymorth i bobl yn y gymuned, 
nodwyd sawl agwedd allweddol gan ymatebwyr.  Roedd hyn yn cynnwys darparu gwybodaeth 
awdurdodol a diduedd mewn lleoliad cymunedol cyfeillgar, sy'n caniatáu i gyfranogwyr gael 
help.  Mae'n amlwg yr ystyrir bod hygyrchedd Darllen yn Well fel adnodd yr ymddiriedir ynddo 
yn fantais allweddol. 

“Mae'n darparu rhestr awdurdodol o deitlau a gymeradwywyd gan arbenigwyr iechyd 
i ddefnyddwyr y lyfrgell ac i'r staff.  Mae'n ehangu'r ffurfiau sydd ar gael at ddefnydd y 
cyhoedd, er enghraifft teitlau Cymraeg ac i bobl ifanc.” 

“Mae'n cynnig mynediad i amrediad o lyfrau a gymeradwywyd gan weithwyr iechyd 
proffesiynol.  Gallant deimlo'n hyderus bod y wybodaeth yn gywir.” 

“Amrywiaeth o ffurfiau;  cyngor, gwybodaeth, hunangymorth, straeon personol.” 

“Mae hwn yn gynllun gwerthfawr ac y mae pobl yn hoff iawn ohono, ac mae'n 
gweithio.” 

“Mae'n cynnig ffordd arall i bobl gael help a gellir ymddiried ynddo.” 

“Mae'n dda ar gyfer hunanreolaeth mewn amgylchedd niwtral.  Mae'r casgliad yn 
gymysgedd da o gymorth, gwybodaeth a straeon personol.” 

“Mae gwybodaeth a phrofiad go iawn y gwelir tystiolaeth ohono yn y casgliadau yn 
cynorthwyo mwy o ddealltwriaeth a sicrwydd.” 
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Darllen yn Well fel rhan o lwybr cymorth 
 
Y tu hwnt i'r swyddogaeth gychwynnol hon o roi gwybodaeth, mae adborth gan ymatebwyr 
o'r llyfrgelloedd yn dangos hefyd bod gan lyfrgelloedd ddealltwriaeth graff o ddysgu am 
hunanreoli cyflyrau fel ffordd o gychwyn sgyrsiau ar gyfer y rhai sy'n cynorthwyo unigolion 
sydd â dementia.  
 
Gall staff llyfrgelloedd gyflawni rôl allweddol wrth sicrhau canlyniadau hunanofal cadarnhaol 
trwy ddefnyddio eu profiad cyfeirio gweithredol a gweithredu fel canolfannau cymunedol 
trwy gynnig gwasanaethau wedi'u cydleoli.  Fodd bynnag, mae iechyd yn hynod o gymhleth 
ac mae cynnal cyswllt rheolaidd gydag, er enghraifft, clystyrau meddygon teulu, yn dibynnu 
ar ddarganfod 'ffordd i mewn' briodol bob tro, yn hytrach na'r ffaith bod llwybr cyson yno.  
Mae lansiad rhestr newydd Darllen yn Well yn cynnig 'ffordd i mewn' o'r fath ac mae'n cynnig 
cyfle i staff Llyfrgelloedd ymgysylltu â phartneriaid iechyd a gofal er mwyn sicrhau y caiff y 
rhaglen ei hintegreiddio o fewn llwybrau cymorth. 
 
Mae staff llyfrgelloedd yn gweld eu rôl nhw fel un sy'n ymgysylltu gyda defnyddwyr Darllen 
yn Well mewn ffordd weithredol ac yn eu ffordd nhw er mwyn eu cynorthwyo i ddarganfod 
cymorth priodol. 

“Ymgysylltu gofalwyr a staff a'r rhai sy'n byw gyda dementia mewn sgwrs, helpu 
cydlyniant cymunedol a lleddfu rhywfaint o straen.” 

“Fel Cyfaill Dementia, rydw i'n llawer mwy ymwybodol o'r cyflwr ei hun ac rydw i'n 
teimlo'n fwy hyderus i gynorthwyo gofalwyr yn arbennig gyda'n hadnoddau.” 

“Mae'n darparu cyswllt pellach gyda staff llyfrgell proffesiynol a gofalgar a'u 
cwsmeriaid.  Gall cysylltiadau fod ar ffurf cyswllt 1i1, cyfeirio, 'sgwrsio'.” 

 
Mae staff llyfrgelloedd wedi amlygu sut yr oedd cynllun Darllen yn Well ar gyfer dementia yn 
cynnig dewisiadau amgen i bobl, yn ogystal â llwybrau i weithgareddau a chymorth arall.  Yn 
hytrach na chael ei ystyried fel adnodd ar ei ben ei hun, mae hyn yn amlygu'r ffaith y caiff 
Darllen yn Well ei ystyried fel rhan o gyfanwaith mwy, a bod staff llyfrgelloedd yn cyflawni rôl 
wrth greu pwyntiau mynediad addas i bobl i gymorth cymunedol ehangach. 

“Trwy ymweld â'r lyfrgell, mae pobl sy'n byw gyda dementia a'u teuluoedd/ gofalwyr 
wedi gallu cael gwybodaeth bellach e.e.  taflenni a hefyd, gwybodaeth am 
weithgareddau a chymorth lleol naill ai yn y lyfrgell neu a gynhelir gan grwpiau eraill.” 

“Wedi'i gydlynu'n dda, mae'n ymgysylltu, mae'n cynnwys ffocws, fe'i arweinir mewn 
ffordd broffesiynol, ymroddedig, perthnasol.  Mae safon y deunyddiau a'r cymorth yn 
ein galluogi i fod yn hyderus wrth hyrwyddo'r cynllun yn ehangach yn ein cymunedau 
ac ar draws sectorau.” 

“Heb os, mae'n ein helpu i gyflawni Agenda Dementia ac Iechyd a Lles yn ein hardal a 
thu hwnt.” 
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Darllen yn Well yn cryfhau proffil llyfrgelloedd 

Yn ogystal, gwelwyd bod y cynllun yn helpu pobl i ddeall yr hyn y gall llyfrgelloedd ei gynnig, 
gan helpu i newid tybiaethau ynghylch llyfrgelloedd.  Yn unol â'r Ddamcaniaeth Newid, mae 
hyn yn dystiolaeth o'r ffaith y defnyddir Darllen yn Well fel adnodd i lyfrgelloedd gryfhau eu 
safle mewn cymunedau, gan gyfrannu i sylfaen gadarn i lyfrgelloedd gyflawni eu Cynigion 
Cyffredinol. 

“Mae rhaglen Darllen yn Well yn wych, mae'n ein helpu i ddarparu gwybodaeth a 
chymorth, gan godi proffil y lyfrgell ac ymestyn ein cynnig iechyd.” 

“Mae'n ardderchog, diolch Reading Agency am eich holl waith caled.  Credaf eich bod 
yn gwneud gwahaniaeth enfawr i bobl a llyfrgelloedd, gan sicrhau eu bod yn hollol 
berthnasol, sy'n hynod o bwysig ar hyn o bryd.  Mae'ch staff yn wych hefyd.  Mae 
popeth yn fanwl gywir ac o ansawdd uchel iawn, ac mae'r ceisiadau a wneuthum wedi 
cael eu cwblhau'n gyflym iawn ac i safon rhagorol.  Rydw i'n dwli ar y banc lluniau ar 
gyfer y rhestr Iechyd Meddwl.  Mae hyn yn wych gan nad oes gennym ffotograffydd 
proffesiynol ac rydym wastad yn ei chael hi'n anodd creu cynnwys o ansawdd yn ôl y 
gofyn.” 

“Mae'n codi ymwybyddiaeth o'r hyn y gall llyfrgelloedd ei gynnig ac mae'n cynnig 
dewis amgen i feddyginiaeth a roddir trwy bresgripsiwn.” 

“Codi ymwybyddiaeth o be all llyfrgelloedd gynnig o ran llefydd cymunedol diogel, 
cyfeillgar.  Llefydd y gellir cael gwybodaeth gyfredol wedi ei chymeradwyo gan 
ymarferwyr iechyd mewn awyrgylch anffurfiol di rwystr.”   
 

Darllen yn Well fel platfform ar gyfer partneriaethau gydag ymarferwyr iechyd a gofal 
cymdeithasol 
 
Mae ymatebion yn dangos hefyd bod llyfrgelloedd wedi gallu defnyddio'r cynllun i feithrin 
cysylltiadau a phartneriaethau newydd gyda gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol 
proffesiynol a hefyd, gyda grwpiau cymorth lleol i ddefnyddwyr. 
 

“Mae wedi helpu i feithrin cysylltiadau cryfion rhwng [y llyfrgelloedd] a grwpiau 
dementia lleol, yn ogystal â dwyn sylw gweithwyr iechyd proffesiynol at y lyfrgell fel 
partneriaeth gymunedol ddefnyddiol.” 
 
“Mae'r rhaglen wedi ein galluogi ni i ddatblygu partneriaethau pwysig o fewn y sector 
iechyd.  Mae'n gynnig clir a 'real' sy'n ein galluogi ni i gychwyn hyrwyddo cynnig 
ehangach llyfrgelloedd.” 
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Mae'r ymatebion yn amlygu'r ffaith bod llyfrgelloedd yn gwneud defnydd rhagweithiol 
o'r cynllun er mwyn ceisio gweithgarwch ymgysylltu ffurfiol gyda phartneriaid iechyd a 
gofal, ac mae gan hyn y potensial yn y pen draw i arwain atynt yn ymwneud gyda 
darparu cynigion/ gwasanaethau iechyd eraill (a gomisiynir).  Fodd bynnag, pan 
ofynnwyd iddynt nodi sut y byddai modd gwella'r cynllun er mwyn ymgysylltu pobl yn 
eu barn nhw, nododd llyfrgelloedd hefyd bod angen gwneud mwy o waith hyrwyddo a 
rhoi mwy o gyhoeddusrwydd i'r adnoddau.  Mae'r sylwadau yn dangos bod ymgysylltu 
ag ymarferwyr iechyd yn parhau i fod yn dalcen caled i lyfrgelloedd. 

 
“Mae'r adnoddau'n wych, ond mae wedi bod yn anodd ymgysylltu gyda'r meddygon 
teulu lleol nad oes ganddynt lawer o amser i'w neilltuo ac y maent dan bwysau.” 
 
“Mae angen mwy o ymrwymiad gan y practisau meddygon teulu.  Maent yn mynegi 
diddordeb cwrtais, ond ni chafwyd unrhyw ymgysylltu go iawn eto.” 
“Sicrhau a chodi ymwybyddiaeth yn genedlaethol ymysg y byrddau iechyd. Sicrhau bod 
pob ymarferydd iechyd wedi derbyn y neges ac yn defnyddio'r cynllun.” 

 
Mae sawl sylw yn ffurfio cyswllt gyda chynllun blaenorol Llyfrau ar Bresgripsiwn yng Nghymru.  
Mae'n amlwg, er bod cyflwyno cynllun Darllen yn Well yng Nghymru wedi cyd-fynd ag 
ymdrech o'r newydd i hyrwyddo'r cynllun yn genedlaethol trwy weithio gyda Byrddau Iechyd 
yn uniongyrchol, nid yw effaith y pontio o'r cynllun gwreiddiol i'w weld yn llawn eto i 
lyfrgelloedd ar lawr gwlad. 
Ar hyn o bryd, mae gan gylchlythyr Darllen yn Well 232 o danysgrifwyr ar draws Cymru, ac 
mae wedi cael sylw cadarnhaol yn y wasg hefyd.  Yn ogystal, ar ôl dadansoddi gwefan Darllen 
yn Well, gwelir y bu 74,709 o ddefnyddwyr rhwng mis Ebrill 2018 a mis Mawrth 2019, gan 
gofnodi 150,535 o olygon tudalen (132,282 o olygon unigryw).36  Fodd bynnag, mae adborth 
wedi amlygu'r angen i barhau gyda'r gweithgarwch hyrwyddo hwn. 
 

“Mae gweithwyr iechyd proffesiynol yn gyfarwydd gyda 'phadiau presgripsiwn' – credaf 
y byddai parhau gyda'r arfer hwn wedi arwain at fwy o gyfeiriadau a chyhoeddiadau.” 
 
“Mae angen llawer mwy o waith hyrwyddo, yn enwedig ymhlith gweithwyr iechyd.  
Dim ond 3 unigolyn mewn 3 blynedd sydd wedi dod i mewn gyda phresgripsiwn am 
lyfr!”37 

 
“Roedd yn ymddangos bod mwy o ymwybyddiaeth a pharodrwydd ymhlith meddygon 
teulu i roi presgripsiwn am deitlau dan y cynllun blaenorol.  Credaf bod hyn o ganlyniad 
i'r ffaith bod Llywodraeth Cymru wedi cymeradwyo'r cynllun yn fwy.” 

 
36  Data a ddarparwyd gan The Reading Agency.  Data dadansoddeg o'r we rhwng 1 Ebrill 2018 a 31 Mawrth 2019. 
37 Gan mai dim ond yn 2018 y lansiwyd Darllen yn Well ar gyfer dementia yng Nghymru, mae'n debygol bod yr ymatebydd 
hwn yn cyfuno'r cynlluniau blaenorol a chyfredol. 
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Mae amser i feithrin perthnasoedd a chryfhau rhwydweithiau cyfeirio, ynghyd â chynnal y 
momentwm, y tu ôl i gynllun o'r fath ar draws y tirlun iechyd a gofal cymdeithasol yng 
Nghymru, yn elfen hanfodol er mwyn cryfhau'r niferoedd sy'n manteisio arno ac yn y pen 
draw, y canlyniadau y bydd modd eu sicrhau ar gyfer defnyddwyr.  Er bod ffocws o'r newydd 
ar hyrwyddo a rhwydweithio cenedlaethol wedi cyd-fynd â chyflwyno Darllen yn Well yng 
Nghymru, mae persbectif y llyfrgelloedd yn awgrymu nad yw hyn wedi dwyn ffrwyth yn llawn 
eto. 

 
“Ymrwymiad gan GIG – er mwyn cyfeirio pobl i lyfrgelloedd i fanteisio ar y llyfrau.  
Mae'r niferoedd sy'n manteisio ar y cynllun yn ddibynnol iawn ar gyrraedd y bobl gywir 
yn yr adran gywir ar yr adeg gywir – pe byddai modd i'r cyfranogiad fod o'r brig i lawr, 
byddai ei gyrhaeddiad lawer yn well.” 

“Byddai'n helpu pe bai cydweithio gyda'r gwasanaeth iechyd cyfan, fel ei fod yn cael ei 
hyrwyddo trwy nifer o wahanol lwybrau.  Ni allaf fod yn siŵr a yw'r neges wedi 
cyrraedd yr holl feddygfeydd o'm cyswllt i gyda nhw yn unig.” 

“Cynorthwyo llyfrgelloedd trwy ffurfio partneriaethau ar lefel genedlaethol yng 
Nghymru i hyrwyddo'r cynllun.” 

“Ymgyrch hyrwyddo genedlaethol.  Gall fod yn anodd i wasanaethau llyfrgelloedd 
ffurfio cysylltiadau gyda'r bobl gywir yn eu byrddau iechyd lleol hefyd.” 

“Rhaglen hyrwyddo genedlaethol a chyson, presenoldeb cyson ar y cyfryngau 
cymdeithasol.  Cawsom gyhoeddusrwydd gwych yn ystod Wythnos gweithredu 
dementia ond byddai'n braf medru parhau gyda'r un lefel o gyhoeddusrwydd drwy 
gydol y flwyddyn” 

“Gwaith hyrwyddo ehangach, radio, y wasg?” 

Adnoddau a chapasiti llyfrgelloedd fel cyfyngiad allweddol ar gyfer Darllen yn Well 
 
Mae manteisio mewn ffordd effeithiol ar gynllun Darllen yn Well er mwyn sicrhau'r 
canlyniadau llawn o ran hunanreoli a llythrennedd iechyd, yn dibynnu ar y graddau y gall 
llyfrgelloedd ledaenu'r gair a meithrin perthnasoedd cadarn, ac mae hyn yn hanfodol.  Yr 
ymwybyddiaeth gychwynnol hon ymhlith ymarferwyr iechyd yw'r hyn sy'n angenrheidiol er 
mwyn gweld prosiectau iechyd dilynol yn cael eu cychwyn o ganlyniad i brofiad a 
pherfformiad Darllen yn Well. 
 
Law yn llaw â chanfyddiadau'r arolwg ynghylch defnyddio taflenni a chyllid allanol 
ychwanegol, mae sylwadau llyfrgelloedd yn awgrymu bod capasiti ac adnoddau llyfrgelloedd 
yn gyfyngiad mawr.  Efallai bod potensial i gynyddu cyrhaeddiad Darllen yn Well a'r niferoedd 
sy'n manteisio arno mewn ffordd sylweddol trwy gael ffocws cryfach ar alluogi staff 
llyfrgelloedd i fuddsoddi ymdrech ac adnoddau ychwanegol mewn sefydlu cysylltiadau 
agosach gyda lleoliadau ac ymarferwyr iechyd ar gyfer rhyngweithiadau presgripsiynu 
cymdeithasol wyneb-yn-wyneb.  Gallai hyn gynnwys hyfforddiant i staff llyfrgelloedd ynghylch 
sut y caiff gwasanaethau eu cyflunio, ond hefyd, sicrhau cyllid ychwanegol i hyrwyddo Darllen 
yn Well fel rhan o'r pecyn presgripsiynu cymdeithasol ehangach. 
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“Mae diffyg amser y staff yn golygu mai dim ond y cyswllt lleiaf fu gyda'r sector iechyd, 
sef llythyr yn cyflwyno'r gwasanaeth a dosbarthu taflenni.” 

 
“Hoffwn gael mwy o gymorth o ran amser ac £ i ddarparu'r wybodaeth i'r holl 
ymarferwyr gofal ar draws y bwrdeistref.” 
 
“Angen cynyddu capasiti staff i gyrraedd partneriaid lleol a hyrwyddo'r cynllun ar raddfa 
eang.” 
 
“Mae angen mwy o hyfforddiant ar fyrder am yr adnoddau cymunedol sydd ar gael i 
ddefnyddwyr – nid ydym wedi cael gwybod unrhyw beth am hyn.” 

 
Mae'n amlwg bod disgwyliadau yn mynd ymhell y tu hwnt i'r hyn y gall llyfrgelloedd ei gyflawni 
ar eu pen eu hunain.  Gwnaethpwyd nifer o awgrymiadau penodol hefyd am y ffordd y byddai 
modd cryfhau ymwybyddiaeth o'r cynllun.  Roedd hyn yn cynnwys sicrhau bod y wybodaeth 
ar gael mewn mwy o ffurfiau, megis eLyfrau neu ar-lein, neu adnoddau sy'n fwy deniadol a 
chynnig ystod ehangach o adnoddau. 
 

“Cael meddygon teulu i ddweud wrth feddygon teulu eraill amdano?  Gallai mwy o 
waith marchnata feirysol weithio.”  
 
“Postio ar gyfryngau cymdeithasol a datganiadau i'r wasg dwyieithog mwy rheolaidd.  
Cydweithio gyda Chymdeithas Alzheimer.” 
 
“Stoc, syniadau/pecynnau digwyddiadau sy'n fwy deniadol.” 
 
“e-adnoddau!  Gweithio gyda chyflenwyr wrth lunio'r rhestr a sicrhau eu bod ar gael 
i'w lawrlwytho yn ddiderfyn.  Mwy o gyllideb ar gyfer gwaith hyrwyddo – hysbysiadau 
ar drenau. 

 
Adnoddau Cymraeg Darllen yn Well 
 
Yn olaf, mae sawl sylw yn ymwneud â llyfrau Cymraeg yn benodol. 
 
Un rhan allweddol o gynllun Darllen yn Well yng Nghymru yw sicrhau y caiff y llyfrau eu 
cyfieithu i'r Gymraeg.  Mae'r broses hon yn cynnwys addasu'r llyfrau i'r cyd-destun Cymreig 
hefyd.  O ganlyniad i gyfanswm, cymhlethdod ac amserlenni tynn y prosiect hwn, 
dosbarthwyd fersiynau Cymraeg o'r llyfrau fesul tipyn i lyfrgelloedd mewn sypiau wrth iddynt 
gael eu cyfieithu a'u cyhoeddi.  O ganlyniad, pan fo awdurdodau llyfrgelloedd wedi cael setiau 
cyflawn o'r teitlau Saesneg, nid ydynt wedi cael setiau cyflawn o'r llyfrau Cymraeg eto.  
Adlewyrchir hyn mewn adborth a gafwyd gan awdurdodau llyfrgelloedd sy'n nodi nad oedd 
yr holl deitlau Cymraeg ar gael cyn dyddiad y lansiad.  Mae hyn yn golygu y bydd gofyn 
archwilio gwaith dadansoddi manylach o effaith y ddarpariaeth Gymraeg hon yn ystod 
gwerthusiadau o'r cynllun yn y dyfodol. 
 
O ganlyniad, amlygodd ymatebwyr i'r arolwg yr amser y mae'n ei gymryd i'r llyfrau fod ar gael 
yn Gymraeg. 
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“Nid oedd nifer o'r llyfrau Cymraeg wedi cael eu cyhoeddi erbyn dyddiad y lansiad, felly 
nid oeddent ar gael, ac roedd hyn wedi gwanhau'r gwaith hyrwyddo.  Daethant i 
mewn fesul tipyn felly roedd hi'n anodd cydlynu unrhyw fath o gyhoeddusrwydd.” 

 
Roedd ymatebwyr yn cwestiynu'r graddau y caiff yr adnoddau eu haddasu i gyd-destun 
Cymreig hefyd.  Ystyrir dulliau er mwyn ymateb i'r cwestiwn ynghylch addasu fel rhan o'r 
gwaith cynllunio yn y dyfodol. 
 

“Credaf ei bod yn hollbwysig bod y casgliad yn cynnwys llyfrau Cymraeg nad ydynt yn 
gyfieithiadau yn unig.  Dylai llyfrau sydd ar restr lyfrau Presgripsiwn yng Nghymru 
adlewyrchu profiad go iawn a hunaniaeth ddiwylliannol pobl Cymru.  Mae hon yn elfen 
o brofiad y darllenydd sy'n ddiffygiol pan gaiff teitlau eu cyfieithu o'r Saesneg i'r 
Gymraeg.” 
 
“Byddai'n wych medru cynnig llyfrau gwreiddiol Cymraeg fel rhan o'r cynllun yn ogystal 
â'r llyfrau sydd wedi cael neu sydd yn cael eu cyfieithu.  Gall hyn gyfoethogi'r dewis o 
ran perthnasedd y llyfrau.” 
 

Mae'r adborth uchod yn awgrymu y gellir ystyried gwaith dadansoddi manylach o   effaith y 
ddarpariaeth Gymraeg mewn gwerthusiadau o'r cynllun yn y dyfodol.  Yn ogystal, byddai 
modd gwella'r cyfathrebu gyda llyfrgelloedd am yr agwedd hon ar y cynllun er mwyn sicrhau 
dealltwriaeth lawn. 
 

4.5 Dirnadaeth o Astudiaethau Achos Llyfrgelloedd  

Mae'r ddau awdurdod llyfrgelloedd yn yr astudiaethau achos, Caerdydd a Sir Ddinbych, wedi 
croesawu Darllen yn Well fel adnodd cymunedol a gwnaethpwyd buddsoddiad ychwanegol, 
y tu hwnt i'r cyllid a ddarparwyd gan Lywodraeth Cymru ar gyfer dau gasgliad llawn.  Caiff 
Darllen yn Well ei integreiddio mewn cynnig iechyd a lles ehangach, sy'n manteisio ar waith a 
wneir mewn partneriaeth gyda sefydliadau amrywiol.  Mae'r rhaglen yn ceisio sefydlu a/neu 
atgyfnerthu statws llyfrgelloedd fel partneriaid y mae ganddynt gyfraniad gwerthfawr i'w 
wneud i fentrau ehangach ynghylch dementia, ac yn fwy diweddar, iechyd meddwl. 
 
Mae'n amlwg bod canlyniadau Damcaniaeth Newid, sef 'llyfrgelloedd fel partneriaid iechyd a 
lles yr ymddiriedir ynddynt' a 'chleifion a gofalwyr sy'n gysylltiedig ar lefel gymdeithasol' yn 
bwynt amlwg ar gyfer y ffordd y defnyddir Darllen yn Well yn yr astudiaethau achos am 
lyfrgelloedd.  Fodd bynnag, mae'r ddwy astudiaeth achos yn dangos y sialensiau sy'n codi wrth 
sefydlu a gwasanaethu partneriaethau sy'n gysylltiedig ag iechyd ar gyfer gwasanaethau 
ataliol a hunanreoli. 
 
Er hyn, mae'r ddau awdurdod yn yr astudiaethau achos wedi buddsoddi mewn sicrhau'r 
cyfleoedd i fanteisio ar y cysylltiadau cryfion rhwng Darllen yn Well a'r amgylchedd polisi yng 
Nghymru.  Maent wedi cynnwys eu hunain mewn partneriaethau strategol ar wahanol 
lefelau, gan greu cyfleoedd i ehangu eu rôl ymhellach fel darparwyr gwasanaeth lles 
cymunedol sydd wedi ymwreiddio'n lleol. 
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Yn ogystal, mae'r llyfrgelloedd yn yr astudiaethau achos yn amlygu sut y defnyddir Darllen yn 
Well i ddangos a meithrin arbenigedd staff, sy'n rhoi llyfrgelloedd mewn sefyllfa dda i dyfu 
ymhellach i gyflawni rôl fel 'canolfan gwybodaeth y gellir ymddiried ynddi', canlyniad pellach 
ar gyfer rhaglen Darllen yn Well a ragwelwyd yn y Ddamcaniaeth Newid.  Mae'r fframwaith 
cyflawni clir a'r ansawdd uchel sydd wrth wraidd y rhaglen yn dod i'r amlwg fel asedau pwysig 
sy'n sefydlu ac sy'n dilysu statws llyfrgelloedd yn llygaid (darpar) sefydliadau partner. 
 
Nid oes gan y naill wasanaeth llyfrgelloedd na'r llall yn yr astudiaethau achos ffordd o gasglu 
data ynghylch y graddau y mae pedwerydd prif ganlyniad y Ddamcaniaeth Newid yn cael ei 
gyflawni, sef 'cleifion sy'n arbenigwyr gwybodus a hyderus'.  Mae'n ymddangos bod cael 
gwared ar y system bresgripsiynu ffurfiol a ddefnyddiwyd dan gynllun blaenorol Llyfrau ar 
Bresgripsiwn Cymru yn gyfle i ehangu'r mynediad a sefydlu'r rhaglen fel pwynt mynediad heb 
stigma i ddefnyddwyr sy'n gallu penderfynu ar lefel y rhyngweithio a'r ymgysylltu y maent yn 
dymuno manteisio arno eu hunain.  Fodd bynnag, ar yr un pryd, mae'n cyfyngu ymhellach ar 
y ffordd y gall llyfrgelloedd olrhain y defnydd a wneir o'r cynllun a chasglu tystiolaeth o'r hyn 
a gyflawnir. 
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5 Persbectif Partner Iechyd a Gofal 
Cymdeithasol 

Mae ymgysylltu gydag ymarferwyr iechyd a gofal cymdeithasol yn gam allweddol i 
lyfrgelloedd yng Nghymru, er mwyn iddynt ledaenu'r gair ymhlith darpar ddefnyddwyr y 
gallent gael budd gan adnoddau Darllen yn Well ar gyfer dementia.  Hwn felly yw'r ail 
bersbectif yr oedd ymchwil yr arolwg yn ceisio'i gofnodi.  
 
Cafwyd nifer gymharol isel o ymatebion gan (ddarpar) bartneriaid iechyd a gofal cymdeithasol 
– dim ond 12 ymateb a ddychwelwyd gan ymarferwyr iechyd yng Nghymru.  Mae hyn yn cyd-
fynd â lefel yr ymatebion a gafwyd gan bartneriaid iechyd a gofal cymdeithasol yn Lloegr, ac 
fe allai fod yn adlewyrchu eu llwythi gwaith a'u hamserlenni prysur, yn hytrach na'u diffyg 
ymgysylltu gyda'r cynllun yng Nghymru neu eu cefnogaeth ar ei gyfer.  O blith y partneriaid 
iechyd a gofal cymdeithasol a oedd wedi cynnig ymateb, roedd pedwar wedi defnyddio 
cynllun Darllen yn Well ar gyfer dementia mewn ffordd weithredol.  Pan ofynnwyd iddynt 
nodi pam nad oeddent wedi ei ddefnyddio hyd yn hyn (4 ymatebydd), dywedodd tri o'r 4 
ymarferwr nad oeddent yn ymwybodol o'r cynllun a dywedodd un ohonynt nad oeddent wedi 
cael y cyfle. 
 
Ffigwr 5.1:  Nodwch sut ydych chi wedi defnyddio'r cynllun:  (N=7) 

 

Roedd ymatebwyr i'r arolwg ymarferwyr Cymraeg wedi defnyddio'r llyfrau er mwyn 
cynorthwyo gofalwr neu aelod o'r teulu yn bennaf. 
 
Roedd ymarferwyr o'r farn bod y cynllun yn eu helpu gan eu bod yn gallu cynnig ystod 
ehangach o adnoddau a chynyddu eu hymwybyddiaeth o'r adnoddau iechyd a gynigir mewn 
llyfrgelloedd.  Fodd bynnag, roeddent yn llai tebygol o gytuno ei fod wedi atal pobl rhag 
manteisio ar ofal pellach, ac nid yw hyn yn peri syndod o ystyried natur dementia fel cyflwr 
iechyd, a'r ffaith nad oedd yr holl ymatebwyr wedi defnyddio'r adnoddau mewn ffordd 
weithredol. 
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Ffigwr 5.2:  Yr effaith ar ymarferwyr iechyd (n=4) (cytuno neu gytuno'n gryf) 

 

Pan ofynnwyd am yr effaith ar ddefnyddwyr, roedd yr holl ymatebwyr yn gweld gwerth y 
casgliad llyfrau dementia fel rhywbeth sy'n helpu defnyddwyr i ddeall mwy am eu cyflwr ac i 
deimlo'n fwy hyderus am hunanreoli eu symptomau.  Roedd un ymatebydd o'r farn y gallai 
helpu pobl i ofalu am rywun sydd â dementia.  
 
Ffigwr 5.3:  Persbectifau partneriaid iechyd am yr effaith ar ddefnyddwyr (N=4) (cytuno'n 
gryf neu gytuno) 

 

Pan ofynnwyd am y ffordd orau y gall llyfrgelloedd cyhoeddus hyrwyddo'r cynllun ymhlith 
gweithwyr iechyd a gofal proffesiynol, nododd un ymatebydd y dylent barhau i hysbysebu ac 
ymweld ag ymarferwyr yn uniongyrchol.  Roedd y ddau ymatebydd a oedd wedi mynegi barn 
yn cytuno mai'r taflenni oedd yr adnoddau mwyaf defnyddiol. 
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6 Persbectif Defnyddiwr 
6.1 Cyswllt gyda Defnyddwyr 

At ddibenion y gwerthusiad hwn, cawsom ddata gan 21 o'r 22 o awdurdodau llyfrgelloedd 
unigol sy'n ymwneud â'r rhaglen.38  Yna, cyfunwyd y data hwn gan ddefnyddio ffigurau 
benthyca go iawn o Systemau Rheoli Llyfrgelloedd 21 o awdurdodau llyfrgelloedd ac 
amcangyfrif yn ôl poblogaeth ar gyfer yr awdurdod nad oedd data ar gael ar ei gyfer. 
 
Mae hyn yn awgrymu bod Darllen yn Well wedi cael cyswllt gyda chyfanswm o 6,217 o 
ddefnyddwyr yn 2019 (Tabl 6.2).  
 
Tabl 6.1:  Data benthyca a chyfanswm benthyciadau llyfrau awdurdodau llyfrgelloedd yng 
Nghymru 
 

 2019  
Data Benthyca 6,027 
Cyfanswm y benthyciadau amcangyfrifedig 6,217 
 
Mae dementia yn broblem fawr o ran iechyd y cyhoedd yng Nghymru.  Mae dementia ar tua 
49,321 o bobl yng Nghymru.  Mae'n fwyaf cyffredin ymhlith pobl hŷn, gan effeithio ar un o 
bob ugain dros 65 oed ac un o bob pump dros 80 oed.  Mae nifer yr achosion dementia yn 
amrywio ar draws Cymru (Tabl 6.1), gan amrywio o  2% o'r boblogaeth (Powys) i 1.35% 
(Caerdydd a'r Fro).  
 
Tabl 6.2:  Nifer yr achosion Dementia fesul Bwrdd Iechyd yng Nghymru39 
 

Bwrdd Iechyd 
Nifer yr 

Achosion 
Dementia 

Nifer yr achosion 
fesul canran o'r 

boblogaeth 
Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg 8,201 1.56% 
Bwrdd Iechyd Lleol Aneurin Bevan 8,800 1.51% 
Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr  11,918 1.71% 
Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro  6,540 1.35% 
Bwrdd Iechyd Cwm Taf 4,264 1.44% 
Bwrdd Iechyd Lleol Hywel Dda 6,942 1.81% 
Bwrdd Iechyd Addysgu Powys 2,656 2% 

Cyfanswm 49,321  
 

 
38  Nid oedd llyfrgelloedd Casnewydd yn gallu darparu gwybodaeth am fenthyciadau gan eu bod wedi colli data pan fudwyd 
eu system LMS. 
39  https://app.polimapper.co.uk/?dataSetKey=91cf47c5b8d542d28d8e0da9f3a67ed8#  
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Ar sail data ynghylch nifer yr achosion dementia ar draws Cymru, sef 49,321, mae data Darllen 
yn Well yn awgrymu y cyrhaeddwyd tua 13% o'r rhai sy'n cael eu heffeithio. 
 
Y tu hwnt i'r data hwn am gyrhaeddiad buddsoddiad Darllen yn Well trwy gyfrwng y casgliadau 
llyfrau mewn llyfrgelloedd, mae data gan Gyngor Llyfrau Cymru ynghylch gwerthiant y teitlau 
a gyfieithwyd/ addaswyd gyda chymorth trwy gyfrwng y cynllun, yn bwrw goleuni pellach 
ynghylch effaith cyllid Llywodraeth Cymru.  
 
Tabl 6.3:  Data ynghylch gwerthiant Cyngor Llyfrau Cymru 
 

Teitl Saesneg Teitl Cymraeg 
Dyddiad 
cyhoeddi 

(Cymraeg) 
Gwerthiant 

 

Grandma Mam-gu a Fi 05/07/2018 303 

Dear Dementia Annwyl Dementia - Y 
Chwerthin a'r Dagrau 05/07/2018 159 

About Dementia Ynghylch Dementia (ar Gyfer 
Pobl ag Anableddau Dysgu) 17/12/2018 112 

The Little Girl in the Radiator Y Ferch Fach yn y Gwresogydd 15/05/2019 319 

Telling Tales About Dementia Rhannu Straeon am 
Ddementia 03/05/2019 139 

When Someone You Love Has 
Dementia 

Pan fo Rhywun Annwyl â 
Dementia 24/04/2019 138 

Losing Clive to Younger Onset 
Dementia - One Family's Story Colli Clive i Ddementia Cynnar 24/04/2019 148 

Can I Tell You About Dementia? Ga i sôn am Ddementia? 03/04/2019 157 

Coping With Memory Problems Ymdopi â Phroblemau Cof 05/04/2019 148 

First Steps of Living With 
Dementia 

Camau Cyntaf Byw Gyda 
Dementia 05/04/2019 143 

 Cyfanswm  1,766 

 
Mae'r data yn dangos bod gwerthiant pob un o'r teitlau ond un wedi bod yn uwch na'r nifer 
y cytunwyd eu hargraffu yn y lle cyntaf, sef 125 o gopïau  Roedd rhai cyhoeddwyr wedi 
comisiynu niferoedd argraffu uwch na'r hyn a gytunwyd ac mae eraill wedi comisiynu ail 
argraffiadau. 
 
Mae Cyngor Llyfrau Cymru wedi dweud yr ystyrir teitl Cymraeg yn llwyddiant masnachol os 
bydd wedi gwerthu dros 1,500 i 2,000 o gopïau cyn pen 18 mis. 
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6.2 Demograffig Data y Sampl 

Mae data demograffig a ddarparwyd gan awdurdod llyfrgelloedd Caerdydd yn cynnig  cipolwg 
ar y patrymau defnyddio yn y brifddinas.  Gan ystyried y benthyciadau o restr llyfrau Darllen 
yn Well ar gyfer dementia yn ystod y cyfnod rhwng mis Mehefin 2018 a mis Mehefin 2019, 
rhennir y cyfanswm o 1170 yn ôl ystod oedran a lleoliad. 

Yn unol â ffocws y cynllun ar ddementia, roedd bron i dri chwarter (71%) y rhai a oedd yn 
manteisio ar y data dros 45 oed, ac roedd dros chwarter ohonynt yn 65 oed neu'n hŷn. 
 
Ffigwr 6.1:  Ystod oedran defnyddwyr yn llyfrgelloedd Caerdydd 

 

 
O ran y lleoliad, mae'r data yn dangos y defnydd a wnaethpwyd o'r rhaglen ar draws 
llyfrgelloedd Caerdydd.  Gwelir crynodiad arbennig o'r niferoedd yng Ngogledd y Ddinas, a 
nodweddir gan grynodiad uwch o bobl hŷn.  Gellir gweld nifer uchaf y dosbarthiadau yng 
Nghanolfan y Lyfrgell Ganolog. 
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Ffigwr 6.2:  Dosbarthiadau fesul lleoliad (llyfrgelloedd Caerdydd) 
 

 
Allwedd Lleoliadau 
 
BT –  Butetown 
CA –  Cathays  
CAHC – Llyfrgell Dreftadaeth a Changen Cathays 
CL –  Canolfan y Lyfrgell Ganolog 
CN – Canton 
EY –  Canolfan Caerau Trelái 
FW –  Canolfan Gymunedol Fairwater  
GR –  Canolfan Gymunedol Grangetown  
LE -  Canolfan a Llyfrgell Llanedeyrn 
LN –  Canolfan Gymunedol Llanisien  
LY – Canolfan Gymunedol Llanrhymni  
NO – Canolfan Gymunedol Gogledd Llandaf 

OU - Allgymorth (Llyfrgell Symudol)  
PE - Canolfan Gymunedol a Llyfrgell Pen-y-lan 
RD - Canolfan Lles Radyr 
RP-  Canolfan Lles Rhydypennau  
RW- Canolfan Lles Rhiwbeina 
RY-  Canolfan Partneriaeth a Llyfrgell 
Tredelerch  
SM-  Canolfan a Llyfrgell Llaneirwg 
SP-  Canolfan a Llyfrgell STAR 
STSU- Uned Cymorth Stoc 
WH- Canolfan Lles Yr Eglwys Newydd 

 
Yn yr un modd, mae data demograffig gan awdurdodau llyfrgelloedd Gogledd Cymru ar gyfer 
y cyfnod Ebrill 2018 – Mawrth 2019 yn cynnig dirnadaeth bellach o batrymau defnyddio 
Darllen yn Well.  Mae'r ffigurau ar gyfer Sir Ddinbych yn arbennig o uchel o ganlyniad i 
fuddsoddiad ychwanegol mewn copïau lluosog o'r llyfrau.  Er bod angen gwneud mwy o waith 
ymchwil i bennu'r union gyswllt, gallai hyn awgrymu bod y cyflenwad yn capio'r galw, ac y 
byddai cyflwyno adnoddau ychwanegol yn cynyddu cyrhaeddiad y cynllun hefyd. 
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Mae cyfran y llyfrau Cymraeg yn amrywio'n sylweddol rhwng y gwahanol awdurdodau yng 
Ngogledd Cymru, o gymhareb o  50/50 yng Nghonwy, 7% a 4% o ran y benthyciadau llyfrau 
Cymraeg yn Ynys Môn a Sir Ddinbych, i ddim benthyciadau Cymraeg o gwbl yn Sir y Fflint, 
Gwynedd a Wrecsam.  
 
Ffigwr 6.3:  Data am fenthyciadau Cymraeg a Saesneg ar gyfer awdurdodau llyfrgelloedd yng 
Ngogledd Cymru 

 
 

6.3 Proffil Defnyddiwr a'r Effaith Gyffredinol 

Nodyn am y Fethodoleg:  Sefydlwyd y broses o gasglu data gan ddefnyddwyr ar gyfer 
gwerthusiadau Darllen yn Well dros y pum gwerthusiad blynyddol a gynhaliwyd yn Lloegr, a 
phenderfynwyd ei chadw ar gyfer y gwerthusiad cyfredol hwn i Gymru hefyd er mwyn cynnig 
parhad a'r gallu i gymharu.  Mae'r broses yn dibynnu ar osod cardiau post mewn llyfrau 
Darllen yn Well a'u harddangos mewn mannau amlwg mewn llyfrgelloedd sy'n cynnig y 
casgliadau llyfrau, gan wahodd defnyddwyr i bostio'r cardiau sy'n cynnwys eu hadborth.  O 
ganlyniad i'r broses hon, mae amser sylweddol yn mynd heibio cyn cael holiaduron wedi'u 
llenwi yn ôl gan ddefnyddwyr. 
 
Yn ogystal, er mai un o brif gryfderau cynllun Darllen yn Well yw ei fod yn cynnig y dewis i 
rywun fod yn ddienw, nid oes gan y sawl sy'n gwerthuso fawr iawn o gyfle i fanteisio ar unrhyw 
ffyrdd a ddefnyddir fel arfer er mwyn cynyddu cyfraddau ymateb.  Law yn llaw gyda 
deddfwriaeth GDPR, sy'n cyfyngu ar weithgarwch rhannu a casglu data personol, roedd hyn 
yn golygu nad oedd modd nodi a chysylltu defnyddwyr yn uniongyrchol er mwyn sicrhau 
sampl o faint priodol. 
 
Gyda'r gwerthusiad a'r arolwg defnyddwyr cysylltiedig ar gyfer Darllen yn Well yn eu 
blwyddyn gyntaf yng Nghymru, mae hyn wedi arwain at nifer isel iawn o ymatebion gan 
ddefnyddwyr:  dim ond chwe arolwg a gafwyd cyn y bu'n rhaid llunio'r adroddiad hwn.  
Dadansoddir yr adborth a gafwyd gan y chwe ymatebydd hwn yn yr adran ddilynol, ond wrth 
gwrs, dim ond cipolwg y mae'n gallu ei gynnig o'r canlyniadau y gall Darllen yn Well eu sicrhau 
ar gyfer defnyddwyr.  

Conwy   Dinbych   Sir y Fflint Gwynedd  Ynys Môn   Wrecsam

 Cymraeg 14 12 0 0 3 0

 Saesneg 14 255 14 5 42 17
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6.4 Yr Effaith ar Ddefnyddwyr 

Yn 2018/19 (blwyddyn 1), cyfanswm y cardiau post a gasglwyd fel rhan o'r arolwg o 
ddefnyddwyr y rhaglen oedd 6 holiadur, sydd wedi arwain at sampl bach iawn i'w 
ddadansoddi.  Wrth gwrs, bydd hi'n bwysig rhoi hwb i'r gyfradd ymateb ar gyfer arolygon 
dilynol trwy weithio gyda sefydliadau partner addas. 
 
Ffigwr 6.4:  Proffil defnyddwyr (N=5) 

 
 
Dim ond un ymatebydd oedd ag anghenion iechyd eu hunain, ac roedd eraill yn berthynas 
neu'n ofalwr ar gyfer rhywun sydd â dementia, neu roedd ganddynt ddiddordeb mewn cael 
gwybod am ddementia neu gyflyrau tebyg. 
 
Y llyfrau a ddefnyddiwyd gan ymatebwyr oedd Communicating across dementia, Hearing the 
person with dementia;  Understanding Alzheimer's Disease and Other Dementias ac ABC of 
dementia.  
 
Ffigwr 6.5:  Atebion i 'Ai gweithiwr iechyd proffesiynol, e.e.  Meddyg teulu neu therapydd, 
oedd wedi argymell y llyfr hwn i chi?', 2018 (N=6) 

 
 
Nid oedd gweithiwr iechyd proffesiynol wedi argymell y llyfr i unrhyw un o'r ymatebwyr. 

1

2 2

Rhywun sydd ag anghenion
iechyd

Perthynas neu ofalwr i
rywun sydd â dementia

Arall (rhowch fanylion os
gwelwch yn dda)

0
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1

Ie Na Ddim yn gwybod Amherthnasol
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Ffigwr 6.6:  Atebion i 'Pa mor ddefnyddiol oedd hwn i chi?’, Y rownd dadansoddi gyfredol 
(N=5) 

 

Dywedodd pob cyfranogydd eu bod naill ai'n fodlon neu'n fodlon iawn gyda'r llyfr ac roedd 
pob un ohonynt yn cytuno bod y llyfr wedi eu helpu i ddeall mwy am ddementia.  Er bod yr 
ymatebwyr yn lleiaf tebygol o gytuno bod y llyfr wedi eu helpu i ofalu am rywun sydd â 
dementia, mae'n ddiddorol nodi bod yr holl gyfranogwyr a ddywedodd eu bod yn berthnasau 
neu'n ofalwyr rhywun sy'n byw gyda dementia yn cytuno ei fod wedi eu helpu yn hyn o beth.  
Roedd ymatebion a oedd yn awgrymu ei fod wedi helpu defnyddwyr i ddeall mwy am 
dementia, gan gynyddu eu hymwybyddiaeth o ffynonellau help, yn amlwg hefyd, gan 
adlewyrchu proffil defnyddiwr y sawl a ymatebodd i'r arolwg ymhellach (y mwyafrif yn 
berthynas/gofalwr neu gyda diddordeb mewn cael gwybodaeth am ddementia neu gyflyrau 
tebyg). 
 
Ffigwr 6.7:  Atebion i ‘A wnaeth y llyfr…’ Rownd gyfredol (n=5) 
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Mae'r adborth yn awgrymu nad oedd ymatebwyr wedi darllen y llyfr cyfan o reidrwydd, ac 
roedd tri defnyddiwr wedi canolbwyntio ar yr adrannau perthnasol, ac nid oedd un 
defnyddiwr wedi darllen unrhyw ran ohono. 
 
Ffigwr 6.8:  Faint o'r llyfr ddarllenoch chi (N=6) 

 

Roedd pedwar o'r 5 ymatebydd i'r cwestiwn am aelodaeth llyfrgell eisoes yn aelodau o'u 
llyfrgelloedd, a oedd yn cadarnhau'r adborth gan y llyfrgelloedd eu hunain a oedd yn awgrymu 
nad oedd y cynllun wedi cyflawni rôl pwysig wrth gynyddu aelodaeth llyfrgelloedd eto. 
 
Ffigwr 6.9:  A wnaethoch chi ymaelodi â'r lyfrgell er mwyn benthyca'r llyfr hwn?  (N=5) 

 

Rhannwyd ymatebwyr i ddau grŵp, ar sail eu hateb i'r cwestiwn ynghylch a oedd defnyddio 
llyfr neu daflen Gymraeg wedi gwneud gwahaniaeth iddynt.  Nododd hanner ohonynt ei fod 
wedi gwneud gwahaniaeth iddynt a nododd hanner ohonynt nad oedd wedi gwneud 
gwahaniaeth iddynt.  Wrth gwrs, dim ond i siaradwyr Cymraeg y byddai hyn yn berthnasol, ac 
mae'r ffaith bod dau ymatebydd yn y sampl bach iawn hwn hyd yn oed yn amlygu pa mor 
ddefnyddiol yw cael adnoddau Cymraeg, yn nodedig.  Mae angen ystyried yr ymatebion hyn 
yng nghyd-destun y polisi yng Nghymru sy'n rhoi cryn bwyslais – a gofyniad cyfreithiol – ar yr 
angen i allu manteisio ar adnoddau yn eu mamiaith. 
 

2

3

1

Yr holl beth Adrannau perthnasol, ond
nid  llyfr cyfan

Dim ohono

80%

20%
Roeddwn i eisoes yn aelod 
o’r llyfrgell hon

Fe wnes i ymuno â’r llyfrgell 
i fenthyca’r llyfr

Na



Darllen yn Well Llyfrau ar Bresgripsiwn 2018-19 
Adroddiad gwerthuso terfynol – Cymru 

50 
 

Tabl 6.4: Os ddefnyddioch chi lyfr neu daflen Gymraeg, a oedd hyn wedi gwneud gwahaniaeth 
i chi? 
 

Ymateb  
Amh 1 
Nac oedd 2 
Oedd 2 
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7 Casgliadau 
Gan weithio mewn partneriaeth gyda The Reading Agency, mae penderfyniad Llywodraeth 
Cymru i gyflwyno cynllun Darllen yn Well a oedd yn bodoli eisoes ar draws yr holl awdurdodau 
llyfrgelloedd yng Nghymru, yn dangos yr ymrwymiad cryf i fuddsoddi mewn ymyriadau iechyd 
a lles arloesol. 
 
Mae'n amlwg bod llyfrgelloedd yng Nghymru wedi croesawu'r rhaglen a lansiwyd o'r newydd, 
fel y dangoswyd gan y buddsoddiad ychwanegol a wnaethpwyd yn y casgliadau llyfrau 
dementia, yn ychwanegol i'r ddwy set a ariannwyd gan Lywodraeth Cymru.  Fel y dangosir yn 
y ffigurau ynghylch y cyswllt gyda defnyddwyr, mae llyfrgelloedd wedi gallu sicrhau niferoedd 
i fanteisio ar hyn trwy hyrwyddo'r casgliad llyfrau yn y llyfrgelloedd eu hunain ymhlith aelodau 
presennol y llyfrgelloedd a thrwy godi ymwybyddiaeth a meithrin cysylltiadau gyda 
sefydliadau partner perthnasol.  Mae adborth gan lyfrgelloedd yn awgrymu hefyd y 
defnyddiwyd Darllen yn Well fel gwasanaeth uniongyrchol i aelodau cymunedol ac fel tir 
ffrwythlon er mwyn datblygu gweithgareddau cysylltiedig newydd.  Amlygwyd bod ansawdd 
a pherthnasedd y cynllun yn un o gryfderau arbennig Darllen yn Well.  
 
Er bod yr astudiaethau achos yn dangos bod llyfrgelloedd yng Nghymru yn sicrhau cynnydd 
mawr wrth ffurfio cysylltiadau ac ymwreiddio cysylltiadau strategol gyda sefydliadau iechyd 
a gofal cymdeithasol, mae tystiolaeth o'r arolwg ar gyfer llyfrgelloedd a'r gyfradd ymateb isel 
i'r arolwg iechyd a gofal cymdeithasol yn awgrymu hefyd y bu cyrhaeddiad cyffredinol y 
rhaglen yn ystod ei blwyddyn gyntaf yn gymharol fach, ond mae'n cynnig sylfaen er mwyn 
gallu sicrhau cyswllt cryfach yn y dyfodol.  Hyd yn oed trwy gydnabod bod cyrhaeddiad yr 
arolwg ei hun wedi bod yn gyfyngedig efallai, mae'n ddiogel dod i'r casgliad bod ehangu 
gwaith a wneir mewn partneriaeth yn parhau i fod yn dasg heriol i lyfrgelloedd, ac yn un sy'n 
defnyddio cryn dipyn o adnoddau.  Er gwaethaf rôl gweithredol Llywodraeth Cymru wrth 
hyrwyddo'r cynllun ar lefel genedlaethol ac ymhlith yr holl Fyrddau Iechyd, mae nodi'r 
cysylltiadau mwyaf priodol mewn amgylchedd iechyd a gofal cymdeithasol lle y mae amser 
yn brin, a meithrin perthnasoedd cadarn, yn gofyn am fuddsoddiad sylweddol o ran amser y 
staff i lyfrgelloedd. 
 
Mae ymatebion i'r arolwg ar gyfer ymarferwyr yn awgrymu bod yr ymarferwyr iechyd a gofal 
cymdeithasol hynny sy'n ymwybodol o adnoddau Darllen yn Well, neu y maent wedi'u 
defnyddio, o'r farn bod eu gwerth yn ymwneud â helpu defnyddwyr i ddeall eu cyflwr yn well 
ac i deimlo'n fwy hyderus ynghylch hunanreoli eu symptomau.  Er bod hyn yn cadarnhau'r 
ddealltwriaeth o'r canlyniadau sydd wraidd Damcaniaeth Newid Darllen yn Well, nid yw wedi 
sicrhau tystiolaeth gadarn o'r canlyniadau a gyflawnir i ddefnyddwyr eu hunain eto, ac felly, 
o effeithiolrwydd y system iechyd a gofal cymdeithasol ehangach. 
 
Er mai dim ond casgliadau cyfyngedig y gellir eu ffurfio o ganlyniadau'r arolwg ar gyfer 
defnyddwyr, byddai'r adborth a sicrhawyd yn y fath ffordd yn awgrymu bod defnyddwyr o'r 
farn bod yr adnoddau sydd ar gael o gymorth neu o gymorth mawr, yn enwedig mewn 
perthynas â deall eu hanghenion iechyd a bod yn ymwybodol o wahanol ffynonellau help.  
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Mae'n ymddangos bod Darllen yn Well yn cynnig carreg sarn a phlatfform pwysig er mwyn 
datblygu pecyn o wasanaethau cadarn dan y Cynnig Iechyd Cyffredinol.  Gan ystyried y cyd-
destun polisi ehangach ar gyfer dementia yn benodol, ffocws y cynllun Darllen yn Well cyntaf 
a ddarparwyd yn yr holl awdurdodau llyfrgelloedd yng Nghymru, mae'r astudiaethau achos 
yn awgrymu bod llyfrgelloedd yn gwneud defnydd da o gysylltu eu gweithgarwch i hyrwyddo 
Darllen yn Well gyda mentrau polisi allweddol a sefydlu partneriaethau penodol perthnasol. 
 
Mae'r cyd-destun polisi ehangach ynghylch iechyd meddwl ac atal yn cynnig sylfaen gadarn 
er mwyn hyrwyddo a sicrhau'r gwahanol gynlluniau Darllen yn Well yng Nghymru.  Fel rhaglen 
sy'n gallu bod yn rhan o'r amgylchedd polisi Cymraeg a Saesneg ar sail rôl i lyfrgelloedd wrth 
gryfhau iechyd a lles cymunedol, mae Darllen yn Well yn cynnig cyfle pwysig i lyfrgelloedd 
fireinio'r hyn y maent yn ei gynnig a manteisio ar dystiolaeth ehangach.  Ar yr un pryd, mae 
gwneud defnydd effeithiol o'r dystiolaeth yn rhoi dilema i raglen Darllen yn Well;  mae sefydlu 
perthnasoedd cryfach a gwneud gwaith cryfach mewn partneriaeth gyda gweithwyr iechyd a 
gofal cymdeithasol proffesiynol yn dibynnu ar dystiolaeth gadarn ynghylch y canlyniadau a'r 
effeithiau a gaiff eu sicrhau.  Fodd bynnag, heb gysylltiadau o'r fath ac ymrwymiad cryf gan yr 
holl bartneriaid dan sylw, mae casglu data priodol yn dalcen caled.  Mae cynnal gwaith 
ymchwil gwerthuso cadarn yn dibynnu ar allu troi at ymarferwyr iechyd a gofal cymdeithasol 
y mae ganddynt fudd weithredol yn y cynllun, ac felly y maent yn fodlon buddsoddi amser ac 
ymdrech mewn gwaith ymchwil cadarn, yn ogystal â darganfod ffyrdd o gynnig mynediad i 
ddefnyddwyr. 
 
Fel cam cychwynnol tuag at weithgarwch casglu data mwy cynhwysfawr er mwyn cryfhau 
tystiolaeth Darllen yn Well ymhellach, mae'n ddymunol archwilio ymhellach sut y gall data 
gan y Systemau Rheoli Llyfrgelloedd gyfrannu at ddealltwriaeth fanylach o gyrhaeddiad 
cynllun Darllen yn Well.  Ar yr un pryd, dylai awdurdodau llyfrgelloedd nodi a/ neu greu 
cyfleoedd i ymgorffori gweithgarwch casglu data parhaus am y canlyniadau a gyflawnir trwy 
gyfrwng Darllen yn Well a'u cynnig iechyd a lles ehangach mewn gwaith a wneir mewn 
partneriaeth gydag ymarferwyr iechyd a gofal cymdeithasol. 
 

7.1 Argymhellion 

Dylai The Reading Agency mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru: 
 
 Barhau i hyrwyddo Darllen yn Well yn genedlaethol, gan ganolbwyntio ar weithredu dull 

'o'r brig i lawr' i gyd-fynd gyda gwaith 'o'r gwaelod i fyny' a wneir gan lyfrgelloedd er mwyn 
ysgogi gweithio mewn partneriaeth gydag ymarferwyr iechyd a gofal cymdeithasol. 

 
 Ystyried rhoi sylw unwaith eto i rai o elfennau sylfaenol cynllun cynharach Llyfrau ar 

Bresgripsiwn, y gallent gryfhau hygyrchedd Darllen yn Well ymhellach (e.e.  gwasanaeth 
rhadbost er mwyn gallu anfon llyfr perthnasol i'r rhai nad ydynt yn gallu mynychu llyfrgell 
oherwydd eu cyflwr iechyd). 
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 Mapio Darllen yn Well yn erbyn blaenoriaethau comisiynu trwy ystyried sut y gall gyflawni 
yn unol â chanlyniadau gofynnol ac anghenion tystiolaeth comisiynwyr cenedlaethol a/ 
neu leol er mwyn helpu i sicrhau bod comisiynu Darllen yn Well yn barod. 

 
 Archwilio sut y gellir sicrhau cyllid pellach er mwyn manteisio'n llawn ar botensial Darllen 

yn Well i weithredu fel carreg sarn a chatalydd ar gyfer presgripsiynu cymdeithasol a 
threfniadau partneriaeth eraill er mwyn cyflawni canlyniadau iechyd a lles. 

 
Dylai llyfrgelloedd:  
 
 Ymrwymo i gyflawni rôl gweithredol wrth gryfhau'r dystiolaeth am y canlyniadau a gaiff 

eu sicrhau trwy gyfrwng Darllen yn Well fel rhan o gynnig presgripsiynu cymdeithasol 
ehangach er mwyn cryfhau safle llyfrgelloedd yn yr amgylchedd comisiynu gwasanaethau 
iechyd a lles. 

 
 Gweithio gyda phartneriaid i roi hwb i'r gyfradd ymateb mewn arolygon dilynol trwy 

weithio gyda sefydliadau partner addas (e.e.  Cymdeithas Alzheimer ar gyfer dementia).  
 
 Ymwreiddio gweithgarwch casglu data parhaus am y cyflawniadau a gaiff eu sicrhau trwy 

gyfrwng Darllen yn Well a'r Cynnig Iechyd Cyffredinol ehangach mewn llyfrgelloedd trwy 
weithio mewn partneriaeth gydag ymarferwyr iechyd a gofal cymdeithasol (e.e.  archwilio 
sut y gall data LMS gynnig dealltwriaeth fanylach o gyrhaeddiad Darllen yn Well;  datblygu 
prosiectau ymchwil sy'n canolbwyntio ar sicrhau tystiolaeth ynghylch cyfraniad 
llyfrgelloedd i ganlyniadau iechyd a lles). 

 
 Parhau i ddefnyddio Darllen yn Well fel platfform ar gyfer gweithgarwch ymgysylltu mwy 

manwl gyda phartneriaid iechyd a gofal cymdeithasol ynghylch presgripsiynu 
cymdeithasol a cheisio sicrhau gwasanaethau iechyd a lles a gomisiynir. 
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8 Atodiad 
Mae'r ddwy astudiaeth achos a gynhaliwyd yn cynnig cipolwg ar ddau leoliad gwahanol iawn 
ar gyfer cynllun Darllen yn Well yng Nghymru.  Mae Caerdydd, sef y brifddinas yn ne ddwyrain 
Cymru, yn amgylchedd trefol lle y mae tua chwarter y boblogaeth (23.1%40) yn siarad 
Cymraeg, ac mae'n gartref i un o'r niferoedd mwyaf o siaradwyr Cymraeg yng Nghymru.  Mae 
Sir Ddinbych yng ngogledd Cymru yn sir wledig sy'n cynnwys canran gymharol uchel o 
siaradwyr Cymraeg (37.1% o'i chymharu â 29.9 ar draws Cymru gyfan41).  
 

8.1 Astudiaeth Achos Llyfrgelloedd:  Llyfrgelloedd 
Caerdydd 

Ceir 20 llyfrgell yn ardal Caerdydd, ac mae'r rhan fwyaf o adeiladau llyfrgell yn cynnig ystod 
ehangach o wasanaethau hefyd.  Yn ogystal, ceir llyfrgell mewn carchar, llyfrgell symudol a 
gwasanaeth ar gyfer ymweliadau cartref. 
 
Cynigir dau gasgliad Darllen yn Well llawn yng Nghanolfan y Lyfrgell Ganolog ac mae un 
casgliad llawn ar gael ym mhob llyfrgell arall yn y sir.  Mae'r lyfrgell yn y carchar yn cynnwys y 
casgliad iechyd meddwl yn unig.  Mae tua 3500 o bobl wedi cael diagnosis dementia yng 
Nghaerdydd, a 1170 o gyhoeddiadau unigol, sy'n dynodi cyrhaeddiad da ar gyfer y cynllun. 
 
Barnwyd bod prynu casgliadau llyfrau ychwanegol, yn ychwanegol i'r ddau gasgliad y talwyd 
amdanynt gan Lywodraeth Cymru, yn bwysig yng Nghaerdydd er mwyn sicrhau ei bod mor 
hawdd ag y bo modd i ddinasyddion Caerdydd droi atynt.  Yn ogystal, mae hyn yn cyd-fynd â 
ffocws polisi cadarn ar weithio mewn ardaloedd lleol yng Nghymru.  Felly, rhaid bod 
adnoddau ar gael yn y gymuned, fel bod meddygon teulu yn gallu dweud:  “Ewch i'ch llyfrgell 
leol.” 
 
Yn ogystal â chynnig y casgliadau o lyfrau eu hunain, mae llyfrgelloedd Caerdydd, er 
enghraifft, wedi cynnig gweithgareddau iechyd gan gynnwys caffis dementia a chaffis 
Parkinson.  Mae tîm y lyfrgell yn gweithio mewn partneriaeth agos gyda gwahanol sefydliadau 
iechyd er mwyn darparu gwybodaeth a helpu i gyfeirio defnyddwyr at adnoddau ar gyfer eu 
hanghenion iechyd.  Mae hyn yn cynnwys presenoldeb rheolaidd sefydliadau amrywiol yng 
Nghanolfan Llyfrgelloedd a llyfrgelloedd Caerdydd, e.e.  trwy gynnal stondinau penodedig yn 
y llyfrgelloedd. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
40 https://gov.wales/sites/default/files/statistics-and-research/2019-05/welsh-language-results-annual-population-survey-
2001-to-2018.pdf 
41  ibid 
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Mae'r gwaith yn mynd 
rhagddo hefyd i atal 

arwahanrwydd 
cymdeithasol a meithrin 
partneriaethau er mwyn 
gwella iechyd mewn 
ffordd weithredol.  Mae 
perthynas waith agos 
gyda Chymdeithas 
Alzheimer wrth i 
lyfrgelloedd Caerdydd 
gymryd rhan ym menter 
Dinas sy'n Deall 
Dementia, wedi bod yn 
hollbwysig wrth 
ymwreiddio'r defnydd o 
gasgliad dementia Darllen 
yn Well mewn ffordd 
gadarn mewn cymunedau 
yng Nghaerdydd. 
 
 
Ystyrir bod Darllen yn 

Well yn elfen allweddol wrth sicrhau y gall llyfrgelloedd Caerdydd gynnal cynnig iechyd cadarn 
y bydd clinigwyr yn rhoi eu sêl bendith iddo.  Mae meddygon teulu wedi bod o gymorth mawr 
wrth sicrhau'r defnydd gweithredol o adnoddau Darllen yn Well.  Mae staff llyfrgelloedd wedi 
rhoi taflenni presgripsiynu a'r holl ddeunyddiau ategol i feddygon teulu, ac anogir meddygon 
teulu gan staff llyfrgelloedd sy'n mynychu cyfarfodydd clwstwr meddygon teulu, i fod yn 
bresgripsiynwyr gweithredol.  
 
Mae cynllun Darllen yn Well wedi gwneud cyfraniad hanfodol pellach er mwyn caniatáu i staff 
wneud cyfeiriadau priodol fel rhan o ryngweithiadau anffurfiol gyda defnyddwyr neu wrth 
gynnal digwyddiadau a grwpiau yn lleoedd y llyfrgelloedd, megis caffi dementia.  Mae cael 
cyswllt gyda Darllen yn Well fel gwasanaeth y mae ganddo enw da trwy ei restr lyfrau wedi'i 
churadu gan arbenigwyr a thystiolaeth gadarn, wedi gwneud cyfraniad pellach wrth gynnig 
platfform cadarn i wasanaethau llyfrgelloedd Caerdydd i ymgysylltu â gweithwyr iechyd 
proffesiynol.  Cyn Darllen yn Well, roedd ôl troed y lyfrgell o wneud gwaith partneriaeth 
uniongyrchol gyda gweithwyr iechyd proffesiynol yn gyfyngedig.  Mae gallu manteisio ar 
Darllen yn Well wedi helpu i ffurfio cysylltiadau pellach yn y maes hwn, nid yn unig er mwyn 
annog pobl i fanteisio ar adnoddau Darllen yn Well, ond hefyd, gwaith partneriaeth arall. 

Caerdydd sy'n deall dementia 

Mae gan Lyfrgelloedd Caerdydd berthynas waith agos gyda 
Chymdeithas Alzheimer ac mae dau aelod o staff yn ymwneud â 
Grŵp Llywio Caerdydd sy'n Deall Dementia gyda chydlynydd 
cymunedau sy'n deall dementia Cymdeithas Alzheimer.  

Mae'r bartneriaeth wedi arwain at ystod eang o wahanol brosiectau 
ac ymrwymiad cadarn gan Gymdeithas Alzheimer i gynllun Darllen 
yn Well.  Trwy gydol Wythnos Gweithredu Dementia 2019, er 
enghraifft, cynhaliodd nifer o lyfrgelloedd a chanolfannau yng 
Nghaerdydd gaffis dementia, lle diogel i bobl sy'n byw gyda 
dementia, eu gofalwyr a'u teuluoedd i fwynhau paned a chael y cyfle 
i gyfarfod eraill, troi at wybodaeth a chael gwybod am wasanaethau 
mewn amgylchedd cymdeithasol. 

Bu'r bartneriaeth yn hollbwysig hefyd wrth ddatblygu'r Podiau Hel 
Atgofion, 'setiau' dros dro a oedd yn cynnwys ystafell fyw o'r 
1960au, hen sinema a siop felysion draddodiadol a oedd yn cynnwys 
propiau cysylltiedig, yn ystod ymweliadau gyda chartrefi gofal a 
digwyddiadau er mwyn helpu pobl i gofio yr hen amser, i ysgogi 
sgyrsiau a thanio atgofion. 
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Mae staff llyfrgelloedd yn cyflawni rôl allweddol wrth sicrhau canlyniadau cysylltiedig trwy 
ddefnyddio eu profiad cyfeirio gweithredol a thrwy weithredu fel canolfannau cymunedol 
trwy gynnig gwasanaethau wedi'u cydleoli.  Fodd bynnag, mae iechyd yn gymhleth iawn ac 
mae cynnal cyswllt rheolaidd gyda chlystyrau meddygon teulu yn dibynnu ar sicrhau 'ffordd i 
mewn' briodol bob tro, yn hytrach na'r ffaith bod llwybr cyson yn bodoli.  Mae lansio rhestr 
newydd Darllen yn Well yn cynnig 'ffordd i mewn' o'r fath, sy'n golygu bod tîm Llyfrgelloedd 
Caerdydd yn cael trafodaeth am y rhestr iechyd meddwl newydd, sydd hefyd wastad yn gyfle 
i atgoffa a hysbysu meddygon teulu newydd o'r rhestr dementia. 
 
Mae defnyddio Darllen yn Well fel hyn wedi bod yn arbennig o werthfawr, i'r Swyddog Iechyd 
a Lles, rôl a sefydlwyd yn ddiweddar, a allai fanteisio ar ryngweithiadau o gwmpas Darllen yn 
Well i archwilio cyfleoedd partneriaeth eraill. 
 
Bellach, mae'r gwasanaeth yn cael cyswllt rheolaidd gydag amrediad o (ddarpar) bartneriaid, 
o Iechyd Cyhoeddus Cymru i'r gwasanaethau cymdeithasol a Fferyllfa Boots.  Mae'r 
cysylltiadau a ffurfiwyd yn cynnwys Addysg a Gwella Iechyd Cymru (HEIW) hefyd, sy'n 
awyddus i gynyddu eu cyswllt gymaint ag y bo modd, a Phrifysgol Caerdydd, a gysylltodd â'r 
lyfrgell i fynegi diddordeb mewn trefnu bod eu myfyrwyr yn cymryd rhan, ac y bydd yn cyfeirio 
myfyrwyr i'r lyfrgell nawr.  Mae'r llyfrgelloedd yn cydweithio'n agosach gydag adrannau 
awdurdod lleol nawr hefyd. 
 
Mae llyfrgelloedd Caerdydd yn canlyn partneriaethau iechyd eang mewn ffordd weithredol 
iawn, sy'n rhywbeth angenrheidiol gan na fu'r broses o ddosbarthu manylion y cynllun i'r holl 
Fyrddau Iechyd yng Nghymru mor effeithiol ag y gobeithiwyd.  Felly, mae awdurdodau 
llyfrgelloedd yn dibynnu ar eu gweithgarwch rhwydweithio eu hunain yn lle hynny, gan 
gynnwys gwneud defnydd gweithredol o'r cysylltiadau gydag adrannau mewnol eraill y cyngor 
a nodir fel rhai a allai bresgripsiynu, megis Pryd ar Glud, Byw'n Annibynnol, Teleofal a 
Gwasanaethau Cymdeithasol, y maent oll yn gweithio gyda phobl hŷn a'u gofalwyr. 
 
Er hyn, mae canolbwyntio ar bartneriaethau cenedlaethol yn parhau i fod yn flaenoriaeth o 
bersbectif llyfrgelloedd Caerdydd, gan ei bod yn parhau i fod yn anodd dod o hyd i'r unigolyn 
cywir mewn sefydliad.  Felly, bernir bod ffocws parhaus ar bartneriaethau cenedlaethol yn 
cryfhau'r potensial am bartneriaethau mwy strategol. 
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Mae profiad llyfrgelloedd 
Caerdydd yn awgrymu bod 
Darllen yn Well yn ddeniadol i'r 
holl sefydliadau hyn gymryd 
rhan ynddo, gan ei fod yn 
cynnig adnoddau o ansawdd 
uchel sydd ar gael yn hawdd, 
gan dynnu'r pwysau oddi ar y 
sefydliadau eu hunain i sicrhau 
bod deunyddiau priodol ar gael.  
Barnir hefyd bod y 
Memorandwm Dealltwriaeth 
ynghylch darparu'r cynllun yn yr 
holl lyfrgelloedd yng Nghymru, 
sy'n ymwneud, er enghraifft, â'r 
ffaith bod yn rhaid arddangos yr 
holl lyfrau gyda'i gilydd, na 
ddylid rhoi unrhyw ddirwyon 
neu godi unrhyw daliadau, bod 
y cyfnod benthyca yn cael ei 
ymestyn i chwech wythnos, yn elfen bwysig wrth sicrhau hygrededd i'r cynllun.  Mae hyn yn 
cynnwys yr ymrwymiad i sicrhau bod llyfrau ar gael yn Gymraeg ac yn Saesneg (dwy set ym 
mhob iaith ym mhob awdurdod lleol yng Nghymru). 
 
O ran ymgysylltu gyda defnyddwyr, mae tystiolaeth anecdotaidd gan lyfrgelloedd Caerdydd 
yn awgrymu bod mwy o bobl yn mynd i mewn i lyfrgelloedd ar ôl iddynt gael eu hannog i 
wneud hynny gan gynllun Darllen yn Well, a bydd nifer ohonynt yn mynd ymlaen wedyn i 
fynychu gweithgareddau amrywiol yn y lyfrgell efallai.  Yr argraff a wnaethpwyd ar staff yn 
Llyfrgelloedd Caerdydd yw bod defnyddwyr 'wedi bod yn sôn wrth y byd a'r betws am y 
cynllun' a bod Darllen yn Well wedi meithrin dealltwriaeth o'r ffaith bod llyfrgelloedd yn 
golygu 'mwy na llyfrau yn unig', gan gryfhau eu proffil fel darparwr gwybodaeth yr ymddiriedir 
ynddo, gan gynnwys ar gyfer gwybodaeth am iechyd. 
 
Mae'r llyfrgelloedd wedi nodi rhai rhwystrau mewn perthynas â chynllun Darllen yn Well.  
Mae cyllid yn broblem i rai ardaloedd, gan ei fod yn golygu na ellir sicrhau bod casgliadau ar 
gael ym mhob llyfrgell bob amser.  Mae'r symud i ffwrdd o system bresgripsiynu fwy ffurfiol 
fel y gwelwyd dan gynllun blaenorol Llyfrau ar Bresgripsiwn wedi golygu hefyd na all y lyfrgell 
fonitro o ble y cyfeirir defnyddwyr ac a ydynt yn hunan-gyfeirio. 
 
 

 

 

Ymestyn y cyrhaeddiad trwy weithio gyda phartneriaid ar 
lefel genedlaethol 

Fel yr un mwyaf yng Nghymru, mae gwasanaeth llyfrgelloedd 
Caerdydd wedi cymryd yr awenau wrth arwain nifer o 
gyfleoedd partneriaeth cenedlaethol. 

Lansiwyd hyn mewn digwyddiad arbennig a gynhaliwyd yn 
Llyfrgell Canolfan Grangetown Caerdydd, ac mae un 
bartneriaeth yn cynnwys Boots yn codi ymwybyddiaeth a 
chynyddu'r niferoedd sy'n manteisio ar y casgliad llyfrau 
dementia.  Bellach, mae posteri a thaflenni sy'n cynnwys 
gwybodaeth ynghylch sut y mae rhaglen Darllen yn Well yn 
gweithio, ble i gael help, a rhestr o'r llyfrau a argymhellir, ar 
gael mewn 103 o siopau a fferyllfeydd Boots yng Nghymru. 

Mae cynlluniau ar y gweill i efelychu'r dull hwn ar gyfer y 
rhestr iechyd meddwl, a lansiwyd ym mis Mehefin 2019 yng 
Nghymru. 
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8.2 Astudiaeth Achos Llyfrgelloedd:  Llyfrgelloedd Sir 
Ddinbych 

Mae gan Sir Ddinbych wyth llyfrgell, ac mae'r awdurdod lleol yn rhedeg pob un ohonynt.  
 
Bu cyflwyno cynllun Darllen yn Well a lansiwyd o'r newydd yn gyfle i'r Prif Lyfrgellydd gychwyn 
sgyrsiau newydd ac ailgydio mewn cysylltiadau a oedd yn bodoli eisoes.  Caiff y gwaith o 
gyflwyno Darllen yn Well yn Sir Ddinbych ei fframio o fewn y cyd-destun polisi yng Nghymru 
ar gyfer iechyd a lles yn llwyr.  Gellid dadlau, felly, bod 
Darllen yn Well wedi galluogi llyfrgelloedd Sir Ddinbych i agor drysau i bartneriaethau 
newydd. 
 
Yn fuan ar ôl lansio'r cynllun dementia, cysylltodd y Prif Lyfrgellydd ag arweinydd lles 
meddyliol y tîm iechyd cyhoeddus ym Mwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr, sy'n meddu ar y 
cyfrifoldeb arweiniol hefyd dros ardal ddaearyddol Conwy a Sir Ddinbych.  Arweiniodd y 
cyswllt cychwynnol hwn at gyfarfod dilynol gyda'r Cyfarwyddwr Partneriaethau ar gyfer 
Iechyd Meddwl a Lles.  
 
Mae defnyddio Darllen yn Well mewn ffordd ragweithiol i sefydlu cysylltiadau newydd wedi 
caniatáu i'r arweinydd Darllen yn Well mewn llyfrgelloedd, mewn partneriaeth â Chonwy, sef 
yr awdurdod lleol cyfagos, i gysylltu Darllen yn Well gyda fforymau iechyd cyhoeddus 
cenedlaethol.  Roedd gan Iechyd Cyhoeddus Cymru ddiddordeb mewn archwilio'r cysylltiad 
gyda'u cynlluniau strategol ac erbyn hyn, mae'r arweinydd ar gyfer llyfrgelloedd Sir Ddinbych 
yn aelod o'r tîm gweithredu ar gyfer y strategaeth iechyd meddwl ar gyfer ardal Sir Ddinbych 
a Chonwy. 
 
Mae Sir Ddinbych wedi 
sicrhau bod ei 
llyfrgelloedd yn bwyntiau 
amlwg yn y gymuned, gan 
alluogi i ystod eang o 
wasanaethau a 
sefydliadau amrywiol, gan 
gynnwys nifer o 
wasanaethau cyhoeddus 
a thrydydd sector, i 
ddarparu eu 
gwasanaethau yn lleol ac i 
gyrraedd aelodau 
cymunedol.  Yn unol â'r 
pwyslais a roddir yng 
Nghymru ar 'ofal yn 
agosach i'r cartref', mae 
uwch-reolwyr y cyngor yn 
ystyried llyfrgelloedd fel 
canolfannau ar gyfer lles 
cymunedol. 

Integreiddio strategol – datblygu'r profiad o lansio'r cynllun 
dementia 

Ystyrir Darllen yn Well gan y Bwrdd Iechyd fel platfform er mwyn 
datblygu llwybrau ehangach fel y gall llyfrgelloedd wneud cynnig 
iechyd meddwl safonol a galluogi gweithwyr iechyd proffesiynol i 
gymryd rhan mewn sgwrs therapiwtig gyda defnyddwyr.  O'i 
ymgorffori fel hyn, ni ystyrir Darllen yn Well fel gwasanaeth iechyd 
meddwl unigol yn unig, ond fel 'ymyrraeth i'r boblogaeth'.  Ystyrir bod 
gallu manteisio ar lyfrgelloedd fel lleoliad anfeddygol i ddefnyddwyr 
yn rhywbeth sydd o fudd, gan ei fod yn cynnig lle sy'n fwy ymlaciol ac 
sy'n canolbwyntio'n llai ar bersbectif 'mae gen i gyflwr meddygol'. 

Mae'r profiad o sefydlu cynllun dementia – gan gynnwys y ffaith bod 
y rhestr wedi ymwreiddio yng nghynllun gweithredu dementia y 
cyngor – wedi rhoi llyfrgelloedd Sir Ddinbych mewn sefyllfa well i 
efelychu proses debyg ar gyfer y casgliad o lyfrau iechyd meddwl a 
lansiwyd yn ddiweddar.  Gyda 'chynnyrch proffesiynol' ar ffurf y 
llyfrau a fetiwyd a deunyddiau hyrwyddo cysylltiedig, disgwylir i 
Ddarllen yn Well helpu'r llyfrgelloedd i ehangu eu cynnig iechyd a lles.  
Mae cynlluniau eisoes wedi cael eu gwneud i ffurfio cysylltiadau 
ychwanegol priodol gyda gwasanaethau cymorth penodol a sefydlu 
grwpiau darllen ar y cyd er mwyn caniatáu i ddefnyddwyr archwilio 
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Mae datblygu Darllen yn Well fel platfform ar gyfer gwasanaethau iechyd a lles mewn 
llyfrgelloedd yn datblygu'r proffil hwn.  Cyn lansio cynllun Darllen yn Well – a chael ei 
ymwreiddio yn y set dangosyddion sy'n sail i'r Safonau Llyfrgelloedd Cyhoeddus presennol – 
nid oedd cysylltiadau uniongyrchol ar lefel strategaeth yn bodoli gyda'r Bwrdd Iechyd lleol. 
 
Bellach, estynnir gwahoddiad i staff llyfrgelloedd gyflwyno yn ystod cyfarfodydd tîm y Bwrdd 
Iechyd er mwyn codi ymwybyddiaeth o'r cynnig iechyd a lles mewn cysylltiad â grwpiau, sy'n 
amrywio o dimau ymarferwyr iechyd i ofalwyr a grwpiau heneiddio'n dda amlasiantaethol. 
 
Mae cynlluniau yn bodoli nawr hefyd i ddangos sut y gall llyfrgelloedd helpu i sicrhau 
canlyniadau strategaeth iechyd meddwl Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr ac 
ymwreiddio ymhellach yn y strategaeth.  Felly, gan gofio hyn, bydd staff llyfrgelloedd yn 
cymryd rhan yn y timau gweithredu lleol wrth iddynt gael eu sefydlu, a Darllen yn Well fydd y 
rhaglen allweddol er mwyn hwyluso rhyngweithio o'r fath.  Y nod yn y pen draw yw datblygu 
cynllun rhanddeiliaid er mwyn galluogi defnyddwyr i fanteisio ar amrediad o wahanol gynigion 
sy'n ymwneud ag iechyd meddwl, gan gynnwys Darllen yn Well, a thrwy hyn, cryfhau 
cyrhaeddiad cyffredinol y cynllun iechyd meddwl ehangach ar gyfer y sir.  Ystyrir bod gan 
Darllen yn Well rôl posibl i'w gyflawni, gan gynnwys fel adnodd ar gyfer y clystyrau o 
wasanaethau gofal sylfaenol a arweinir gan Feddygon Teulu. 

 
O bersbectif y Bwrdd 
Iechyd, y peth allweddol er 
mwyn cyflawni 
canlyniadau Darllen yn 
Well go iawn yw bod 
gweithwyr proffesiynol ar y 
dechrau yn gyfarwydd â'r 
cynllun a'r cynnig ehangach 
gan lyfrgelloedd a bod 
defnyddwyr yn defnyddio'r 
cynllun.  Mae cynllun 
Darllen yn Well eisoes wedi 
codi proffil llyfrgelloedd yn 
Sir Ddinbych, fel y gwelwyd 
mewn tystiolaeth wrth i'r 
tîm gael eu gwahodd i 
siarad mewn digwyddiadau 
a chyfrannu at sesiynau 
codi ymwybyddiaeth.  Yn 
ogystal, mae defnyddwyr 
eu hunain yn codi 
ymwybyddiaeth o'r cynllun 
yn eu rhwydweithiau eu 
hunain. 
Yn ogystal, mae Darllen yn 
Well – law yn llaw â 

Darllen yn Well fel catalydd ar gyfer galluoedd gwasanaethau 
iechyd a lles 

Bellach, mae llyfrgelloedd Sir Ddinbych yn ymwneud ag archwilio 
rôl posibl ar gyfer y llyfrgelloedd wrth ddarparu gwasanaethau 
iechyd a lles pellach wedi'u comisiynu, yn sgil proffil iechyd a lles 
cryfach y llyfrgelloedd trwy gyfrwng Darllen yn Well.  Gan fanteisio 
ar y ffordd y mae staff rheng flaen llyfrgelloedd yn gweld ac yn 
ymgysylltu gyda phobl agored i niwed yn rheolaidd, mae staff 
llyfrgelloedd eisoes wedi cael hyfforddiant, gan ganolbwyntio ar 
iechyd meddwl yn arbennig. 

Mae un lyfrgell yn gweithio tuag at sicrhau statws 'sy'n deall 
dementia'.  Ar ôl nodi eu cyfraniad posibl i ymdrech Cyngor Sir 
Ddinbych i feithrin cydnerthedd a chaniatáu i bobl fyw yn eu 
cartrefi eu hunain am gyfnod hwy, mae llyfrgelloedd yn buddsoddi 
mewn cynorthwyo grwpiau agored i niwed. 

Wedi'i hysgogi gan ei rôl wrth ddarparu cynllun Darllen yn Well, 
bydd y lyfrgell yn ymrwymo i bartneriaeth gyda pheilot ar gyfer 
hyfforddiant iechyd i'r rhai nad ydynt yn weithwyr proffesiynol, a 
ddefnyddir mewn adrannau eraill y cyngor wedi hyn.  Yn ogystal, 
cyflwynwyd cais am gyllid cymorth dementia lleol ychwanegol er 
mwyn gallu prynu, er enghraifft, pecynnau Hel Atgofion y bydd 
modd i ddefnyddwyr eu benthyca. 
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Safonau Llyfrgelloedd Cyhoeddus Cymru – wedi ysgogi gweithgarwch i gryfhau amlygrwydd 
yr adnoddau sy'n gysylltiedig ag iechyd a gedwir yn y lyfrgell ymhellach, ac ychwanegu ato.  
Yn ystod y sgyrsiau cymunedol 'Pwyntiau Siarad' a gynhaliwyd yn llyfrgelloedd Sir Ddinbych, 
er enghraifft, mae cynllun Darllen yn Well wedi ychwanegu at amrediad y cymorth a ddarparir, 
y gall llywiwr cymunedol gyfeirio ato er mwyn atal pobl rhag mynd yn ddibynnol ar 
wasanaethau a chynnal eu hannibyniaeth. 
 
Mae gallu darparu Darllen yn Well a gwasanaethau atodol trwy gyfrwng y Gymraeg yn 
hanfodol yn ôl y tîm llyfrgelloedd, er mwyn darparu gwasanaethau yn newis iaith y 
defnyddiwr, ac er mwyn cydymffurfio â gofynion cyfreithiol ar awdurdodau lleol i ddarparu 
gwasanaethau dwyieithog.  Mae angen bod pobl sy'n byw gyda dementia a chyflyrau iechyd 
meddwl yn gallu manteisio ar wybodaeth a chymorth yn eu dewis iaith mwyaf naturiol – a'r 
Gymraeg yw honno i nifer.  I nifer o gleifion dementia yn arbennig, mae dychwelyd i'w 
mamiaith, y Gymraeg, yn gyffredin. 
 
Ar ôl nodi'r angen am amser penodedig gan swyddog i symud yr agenda yn ei blaen a pharhau 
i feithrin cysylltiadau yn y sector iechyd, mae tîm llyfrgelloedd Sir Ddinbych yn gweithio i 
ddatblygu Disgrifiad Swydd ac achos busnes er mwyn gwneud cais am gyllid. 
 

8.3 Cydnabyddiaeth 

Hoffem ddiolch i'r ymgyngoreion canlynol sydd wedi cynorthwyo'r ymchwil a gynhaliwyd 
eleni: 
 
 Ainsley Bladon, Arweinydd Strategaeth Iechyd Meddwl, Llywodraeth Cymru 

 Clare Davies, Rheolwr Prosiect, Cyngor Llyfrau Cymru 

 Nicola Pitman, Is-Gadeirydd Cymdeithas y Prif Lyfrgellwyr (Cymru) 

 Siwan Jones, Prif Swyddog Iechyd y Cyhoedd, Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr 

 Rob Sadler, Swyddog Iechyd a Lles, Llyfrgelloedd Caerdydd 

 Bethan Hughes, Prif Lyfrgellydd, Llyfrgell Sir Ddinbych. 

 

Yn ogystal, hoffem ddiolch i bawb a lanwodd yr arolwg ar gyfer y gwerthusiad hwn.  
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