
 

 

 

Darllen yn Well 
Llyfrau ar Bresgripsiwn i blant: Gwybodaeth gefndir  
 
Fel rhan o’r cynllun llwyddiannus, Darllen yn Well, mae The Reading Agency, Cymdeithas Prif Lyfrgellwyr Cymru a 
Libraries Connected yn lansio rhestr newydd o lyfrau Darllen yn Well i blant. Mae’r cynllun yn rhan o Gynnig Iechyd 
Llyfrgelloedd Cyhoeddus Cyffredinol Libraries Connected ac fe’i datblygwyd gyda sefydliadau iechyd blaenllaw, plant 
a’u teuluoedd.  
 

Darllen yn Well Llyfrau ar Bresgripsiwn 

Mae Darllen yn Well yn darparu darllen sydd o gymorth er mwyn cefnogi iechyd a llesiant. Caiff y llyfrau eu dewis a'u 

hargymell gan gyrff iechyd blaenllaw a phobl sy'n byw gyda'r cyflyrau dan sylw. 

Mae’n cael ei gyflawni gan The Reading Agency, yn gweithio mewn partneriaeth â rhwydwaith Cymru Libraries 

Connected, gyda chymorth ariannol Llywodraeth Cymru a Chyngor Celfyddydau Lloegr. Mae’r cynllun yn cael ei 

ddatblygu a’i argymell gan bartneriaid blaenllaw yn y maes iechyd, a’i ddarparu mewn llyfrgelloedd cyhoeddus. Mae 

deunyddiau hyrwyddo ar gael yn ddwyieithog yn Gymraeg a Saesneg gan weithio gyda Chyngor Llyfrau Cymru i 

sicrhau hawliau a chyfieithu teitlau yn y casgliad llyfrau i’r Gymraeg. 

Darllen yn Well i blant fydd y trydydd cynllun Darllen yn  Well i gael ei ddarparu yng Nghymru yn dilyn ymlaen o 

gynllun Darllen yn Well ar gyfer dementia yn 2018 a Darllen yn Well ar gyfer iechyd meddwl yn 2019. Lansiwyd 

Darllen yn Well ar gyfer dementia fel rhan o Gynllun Gweithredu Dementia Cymru ac mae Darllen yn Well ar gyfer 

iechyd meddwl yn rhan o'r strategaeth Law yn Llaw at Iechyd Meddwl. 

Ers lansio’r cynllun, mae wedi cefnogi 1.2 miliwn o bobl i fenthyg 2.3 miliwn o lyfrau. Fe'i cefnogwyd gan y cyhoedd 

yn ogystal â meddygon teulu, gweithwyr iechyd meddwl proffesiynol a gweinidogion llywodraeth fel gwasanaeth 

iechyd defnyddiol wedi’i seilio yn y gymuned. Mae hefyd wedi sicrhau budd sylweddol i gleifion; mewn arolwg 

diweddar, dywedodd 90% o bobl ifanc y byddent yn argymell eu llyfr Darllen yn Well ar gyfer cefnogaeth i ddelio â 

theimladau a phrofiadau anodd. 

Darllen yn Well i Blant  

Negeseuon allweddol 

• Mae Darllen yn Well yn helpu pobl i ddeall a rheoli eu hiechyd a'u lles 

• Mae Darllen yn Well i Blant yn darparu darllen defnyddiol i gefnogi iechyd meddwl a lles plant 

• Mae'r llyfrau'n darparu gwybodaeth, straeon a chyngor gyda sicrwydd ansawdd. Mae llyfrau wedi cael eu 

dewis a'u hargymell gan weithwyr iechyd proffesiynol blaenllaw a'u cynhyrchu ar y cyd gyda phlant a 

theuluoedd 

https://reading-well.org.uk/about
https://readingagency.org.uk/
https://www.librariesconnected.org.uk/
https://gov.wales/sites/default/files/publications/2019-04/dementia-action-plan-for-wales.pdf
https://gov.wales/sites/default/files/publications/2019-04/together-for-mental-health-summary.pdf
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• Mae'r rhestr lyfrau wedi'i thargedu at blant yng Nghyfnod Allweddol 2 (7-11 oed), ond mae'n cynnwys 

teitlau sydd wedi'u hanelu at ystod eang o lefelau darllen i gefnogi darllenwyr llai hyderus, ac i annog 

plant i ddarllen gyda'u brodyr a'u chwiorydd a'u gofalwyr 

• Bydd y llyfrau ar gael yn Gymraeg a Saesneg i unrhyw un allu eu benthyg o lyfrgelloedd. Gallant hefyd gael 
eu hargymell gan weithwyr proffesiynol iechyd a gofal cymdeithasol, athrawon ac unrhyw un arall sy'n 
gweithio i gefnogi plant a theuluoedd 

 

Yr angen 

Mae angen enfawr am wybodaeth, cyngor a storïau iechyd gyda sicrwydd ansawdd i gynorthwyo plant i 

ddeall a rheoli eu hiechyd meddwl a'u llesiant: 

• Mae gan 1 o bob 10 plentyn yng Nghymru rhwng 5 ac 16 oed broblem iechyd meddwl ac mae gan lawer 

mwy broblemau ymddygiadol.1 

• Mae 50% o gyflyrau iechyd meddwl wedi'u sefydlu erbyn 14 oed.2 

• Mae dros draean o rieni plant 4-11 oed (34%) yn y DU yn poeni am iechyd meddwl eu plentyn o leiaf 

unwaith yr wythnos, ac mae'r pryderon hyn yn ymddangos yn ddilys gan fod bron i ddwy ran o dair (60%) 

o blant 8-11 oed yn dweud eu bod yn teimlo dan straen, yn drist neu'n bryderus o leiaf unwaith y mis.3 

Wrth i'r galw am gymorth iechyd meddwl plant dyfu, felly hefyd y mae’r pwysau ar lwybrau triniaeth wedi 

cynyddu: 

• Nid yw 70% o blant a phobl ifanc yn y DU sy'n profi anghenion iechyd meddwl wedi cael ymyriadau 
priodol ar oed ddigon cynnar. 4 
 

Sut y gall darllen helpu: 

• Mae gwerthusiadau wedi dangos bod bibliotherapi yn gost-effeithiol, yn ennyn ymateb cadarnhaol gan 

bobl, yn gwella hunanreolaeth ac yn arwain at well perthynas rhwng yr unigolyn a’r meddyg.5 Gall 

casgliadau Darllen yn Well gefnogi pobl gydag adnoddau wedi'u seilio ar dystiolaeth, gyda sicrwydd 

ansawdd, y tu allan i leoliadau clinigol, neu tra'u bod yn aros am driniaeth. 

 

1 Llywodraeth Cymru (2019). Law yn Llaw at Iechyd Meddwl: Strategaeth ar gyfer Iechyd Meddwl a Lles yng Nghymru. 
2 Kessler RC, Berglund P, Demler O, Jin R, Merikangas KR, Walters EE. (2005). Lifetime Prevalence and Age-of-Onset Distributions 
of DSM-IV Disorders in the National Comorbidity Survey Replication. Archives of General Psychiatry, 62 (6) tt. 593-602. 
doi:10.1001/archpsyc.62.6.593. 
3 BookTrust, (2019). ‘New BookTrust research shows half of children in the UK don’t discuss their mental health and wellbeing 
with their parents.’ 
4 Cymdeithas y Plant (2008) The Good Childhood Inquiry: health research evidence. London: Children’s Society. 
5 'Evidence Review of BOP and Creative Bibliotherapy Projects in Libraries', Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, D 
Chamberlain, vol 15 (2008) 

https://gov.wales/sites/default/files/publications/2019-04/together-for-mental-health-summary.pdf
https://www.booktrust.org.uk/news-and-features/news/news-2019/new-booktrust-research-shows-half-of-children-in-the-uk-dont-discuss-their-mental-health-and-wellbeing-with-their-parents/
https://www.booktrust.org.uk/news-and-features/news/news-2019/new-booktrust-research-shows-half-of-children-in-the-uk-dont-discuss-their-mental-health-and-wellbeing-with-their-parents/
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• Dywedodd 2 o bob 5 (39%) o blant 8-11 oed eu bod yn ei chael hi'n anodd siarad am eu teimladau neu eu 

hemosiynau, ond roedd 9 o bob 10 (90%) o rieni plant rhwng 4-11 oed yn cytuno bod darllen gyda'i gilydd 

yn ffordd ddefnyddiol o helpu i gymell sgyrsiau gyda'u plentyn, ond roedd bron i 70% wedi rhoi’r gorau i 

ddarllen i'w plant erbyn iddynt ddechrau yng Nghyfnod Allweddol 2 (7 oed)6 

Rhestr Lyfrau 

Mae'r rhestr lyfrau o 33 teitl yn darparu gwybodaeth, cyngor a straeon gyda sicrwydd ansawdd i gefnogi iechyd 

meddwl a lles plant. Mae'r llyfrau i gyd yn cael eu dewis a'u hargymell gan arbenigwyr iechyd, plant a theuluoedd. 

Mae’r llyfrau ar y rhestr yn ymdrin â’r canlynol: 

• Gwybodaeth a chyngor cyffredinol am gynnal iechyd meddwl a lles da 

• Deall a rheoli teimladau 

• Delio â phryderon 

• Canfod eich ffordd drwy’r byd o'ch cwmpas, gan gynnwys yn yr ysgol, ar-lein ac yn y newyddion 

• Delio ag adegau anodd, gan gynnwys pan fydd rhywun yn marw, trawma, a phan fydd gan riant neu 

ofalwr anghenion iechyd meddwl 

• Cefnogaeth ar gyfer byw gyda chyflyrau sydd wedi cael diagnosis penodol, gan gynnwys Anhwylder Diffyg 

Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd (ADHD), Anhwylderau ar y Sbectrwm Awtistiaeth (ASD), Anhwylder 

Gorfodol Obsesiynol (OCD) ac anableddau corfforol 

Sut y mae’n gweithio 

Gall gweithwyr proffesiynol iechyd sy’n cynnig cefnogaeth i bobl gydag anghenion iechyd meddwl ddefnyddio’r 

cynllun i argymell deunydd darllen fyddai o gymorth. Gall pobl hefyd gyfeirio eu hunain at y gwasanaeth i gael 

cymorth. Bydd y llyfrau ar gael ar y silffoedd agored yn y llyfrgell gyhoeddus leol, er mwyn i unrhyw un allu eu 

benthyca.  

Ymarfer ar sail tystiolaeth  

Mae Darllen yn Well yn dilyn canllawiau clinigol ar gyfer triniaeth a chefnogaeth ar gyfer iechyd meddwl a llesiant. 

Mae hyn yn cynnwys ymyraethau penodol ar gyfer hunangymorth lle mae canllawiau NICE yn argymell hynny.   

Roedd y panel dewis llyfrau yn cynnwys gweithwyr iechyd proffesiynol gan ddilyn dull trylwyr a seiliedig ar 

dystiolaeth. Mae'r cynllun wedi'i gynhyrchu ar y cyd gyda phlant a theuluoedd. 

 

 

6 BookTrust, (2019). ‘New BookTrust research shows half of children in the UK don’t discuss their mental health and wellbeing 
with their parents.’ 
 

https://www.booktrust.org.uk/news-and-features/news/news-2019/new-booktrust-research-shows-half-of-children-in-the-uk-dont-discuss-their-mental-health-and-wellbeing-with-their-parents/
https://www.booktrust.org.uk/news-and-features/news/news-2019/new-booktrust-research-shows-half-of-children-in-the-uk-dont-discuss-their-mental-health-and-wellbeing-with-their-parents/
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Sefydliadau cefnogol 

Cefnogir Darllen yn Well i blant gan y Gymdeithas Brydeinig ar gyfer Seicotherapïau Ymddygiadol a 

Gwybyddol (BACP), Cymdeithas Seicolegol Prydain, Carers UK, Carers Trust, Mental Health First Aid England, y 

Sefydliad Iechyd Meddwl, Mind, National Association of Primary Care, NHS England (Iechyd Meddwl Plant a 

Phobl Ifanc), Public Health England, Coleg Brenhinol y Meddygon Teulu, Coleg Brenhinol y Seiciatryddion.  

 

Amdanom ni  

The Reading Agency 

Mae The Reading Agency yn elusen genedlaethol sy’n mynd i'r afael â heriau mawr bywyd trwy harneisio grym 

darllen.  Byddwn yn gweithio’n agos gyda phartneriaid i ddatblygu a darparu rhaglenni i bobl o bob oed a phob 

cefndir. Ariennir The Reading Agency gan Gyngor Celfyddydau Lloegr. www.readingagency.org.uk  

Llywodraeth Cymru 

Llywodraeth Cymru yw llywodraeth wedi’i datganoli i Gymru. Mae’n gweithio i wella bywydau pobl yng Nghymru a 

gwneud ein cenedl yn lle gwell i fyw a gweithio ynddi. Nod Llywodraeth Cymru yw hyrwyddo, amddiffyn a gwella 

iechyd a llesiant pawb yng Nghymru. https://llyw.cymru/ 

Libraries Connected 

Mae Libraries Connected yn sefydliad aelodaeth, sy'n cynrychioli penaethiaid gwasanaethau llyfrgell yng Nghymru, 

Lloegr a Gogledd Iwerddon. Rydym yn cymryd rôl flaenllaw yn natblygiad llyfrgelloedd cyhoeddus trwy eirioli dros 

rym llyfrgelloedd, rhannu arfer gorau a chynorthwyo i lunio'r gwasanaeth llyfrgelloedd cyhoeddus yn awr ac yn y 

dyfodol. www.librariesconnected.org.uk  

Cymdeithas Prif Lyfrgellwyr Cymru  

Mae Cymdeithas Prif Lyfrgellwyr Cymru yn eirioli ar gyfer gwelliant parhaus yn y gwasanaeth llyfrgelloedd cyhoeddus 

ac mae'n cydweithio â phartneriaid i sicrhau'r canlyniadau gorau i ddinasyddion ledled Cymru. Rydym yn 

goruchwylio cyflenwi chwe chynnig cyffredinol (Digidol, Iechyd, Diwylliant, Gwybodaeth, Dysgu, Darllen) sy'n ceisio 

sicrhau bod gan ddinasyddion y cyfle i fod yn iach ac wedi’u cysylltu â chyfeillion a theulu. Cred Cymdeithas Prif 

Lyfrgellwyr Cymru yn angerddol bod gan lyfrgelloedd cyhoeddus rôl allweddol i'w chwarae wrth wella lles 

cymunedau lleol. 

Cysylltu â ni 

Am fwy o wybodaeth am y cynllun, ewch i wefan Darllen yn Well yn www.reading-well.org.uk neu anfonwch e-bost 

at readingwell@readingagency.org.uk. 

http://www.readingagency.org.uk/
https://llyw.cymru/
http://www.librariesconnected.org.uk/

