
Grŵp Goruchwylio Gweithrediad ac Effaith ym maes Dementia 

5ed cyfarfod – 17 Rhagfyr 2019 

13:00 – 16:00 

 

Yn bresennol 

Tracey Breheny (TB) – Cadeirydd – Llywodraeth Cymru 

Sue Phelps (SP) – Cymdeithas Alzheimer’s 

Nigel Hullah (NH) – Defnyddiwr Gwasanaethau 

Chris Roberts (CR) – Defnyddiwr Gwasanaethau 

Jayne Goodrick (JG) – Gofalwr, Defnyddiwr Gwasanaethau 

Alison Shakeshaft (AS) – Cyfarwyddwr Therapïau 

Rebecca Cicero (RC) – Gofal Cymdeithasol Cymru 

Gail Harries Huntley (GH) – AaGIC (yn cysgodi RC) 

Michaela Morris (MM) – Gwelliant Cymru, Iechyd Cyhoeddus Cymru 

Gill Windle (GW) – Prifysgol Bangor  

Lorraine Edmunds (LE) – Nyrs Arwain ar gyfer Dysgu a Datblygu ym maes Dementia  

Huw Owen (HO) – Cymdeithas Alzheimer’s 

Sally Thompson (ST) – Llywodraeth Cymru 

Dr Liz Davies (LD) – Llywodraeth Cymru 

Padraig McNamara (PM) – Llywodraeth Cymru 

Lisa McInch (LM) – Llywodraeth Cymru (cymryd nodiadau) 

Shelley Davies (SD) – Llywodraeth Cymru 

Elin Jones (EJ) – Llywodraeth Cymru 

 

Ymddiheuriadau 

Mark Doherty – Grŵp Uwch-nyrsys Iechyd Meddwl Cymru  

Suzanne Clifton – Cymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru 

 

1. Croeso a chyflwyniadau 

1.1. Croesawodd y Cadeirydd aelodau’r grŵp i’r cyfarfod, gan ofyn iddynt gyflwyno 

eu hunain.  



 

1.2. Dywedodd y Cadeirydd fod Mark Doherty o Grŵp Uwch-nyrsys Iechyd 

Meddwl Cymru wedi anfon ei ymddiheuriadau. Roedd Mark wedi dweud yn y 

gorffennol y byddai’n edrych ar yr opsiynau ar gyfer anfon cynrychiolwyr eraill 

gan nad oedd wedi gallu bod yn bresennol mewn unrhyw gyfarfod.  

 

Cam Gweithredu: Llywodraeth Cymru i edrych ar fater cynrychiolaeth 

Grŵp Uwch-nyrsys Iechyd Meddwl Cymru 

 

2. Cofnodion y cyfarfod blaenorol – y diweddaraf ar lafar gan y rheini a 

enwyd mewn perthynas â chamau gweithredu  

2.1 Nododd TB gofnodion y cyfarfod blaenorol, a chawsant eu derbyn a’u 

cadarnhau gan y grŵp.  

2.2 Ymddiheurodd TB gan fod rhai papurau’n hwyr, gan egluro y cafwyd swmp 

mawr o wybodaeth gan y Byrddau Partneriaeth Rhanbarthol yr oedd angen ei 

grynhoi yn y papurau heb fod llawer o amser i wneud hynny. Gwahoddodd TB 

yr aelodau i gyflwyno eu sylwadau ar ôl y cyfarfod, gan nad oeddent wedi cael  

digon o amser i ystyried y papurau’n fanwl.  

2.3  Cadarnhaodd ST fod cam gweithredu Llywodraeth Cymru/y Grŵp Dysgu a 

Datblygu ar gyfer Dementia i edrych ar y posibiliadau i gwmpasu’r gwobrau 

dementia wedi cael ei gwblhau.  

2.4 Dywedodd ST fod fersiwn electronig o’r papur a oedd yn rhoi’r diweddaraf am 

y Gymraeg a Dementia bellach ar gael.  

2.5 Rhoddodd PM yr wybodaeth ddiweddaraf am y gofynion ynglŷn â’r Gymraeg 

i’r grŵp, a sut y byddai canllawiau yn gallu helpu sefydliadau sy’n gweithio 

gyda dementia. Nodwyd bod darpariaeth ddwyieithog yn ofynnol o dan y 

gyfraith, a’r cyngor oedd defnyddio dyluniad ‘wyneb i waered’ ar gyfer 

cyhoeddiadau. Dywedodd PM nad oedd Uned y Gymraeg wedi argymell 

unrhyw ganllawiau penodol ar gyfer y rheini sydd â phroblemau hygyrchedd. 

2.6 Nodwyd y byddai SD o dîm canolog y Gronfa Gofal Integredig yn darparu’r 

wybodaeth ddiweddaraf am y gwaith o ymgysylltu â’r Byrddau Partneriaeth 

Rhanbarthol fel rhan o’r diweddariad am bolisi yn nes ymlaen yn y cyfarfod.  

2.8 Mae’r cylch gorchwyl drafft ar gyfer y Grŵp Nam ar y Synhwyrau a Dementia 

wedi cael ei rannu â’r grŵp.  

2.9 Diolchodd ST i’r grŵp am ei sylwadau ynghylch y templed diweddaru mewn 

perthynas â DAP. Nodwyd bod dulliau gweithredu gwahanol wedi cael eu 

hawgrymu, ond bod camau wedi cael eu cymryd mewn ymateb i sylwadau 

lle’r oedd hynny’n bosibl. Roedd Llywodraeth Cymru wedi diweddaru’r 

templed gyda’r nod o integreiddio tystiolaeth mewn modd mwy effeithiol, er 

bod cyfleoedd i nodi’r disgwyliad o ran diffinio’r term ‘da’ o fewn y templed. 

Dywedodd ST fod y templed newydd wedi gweithio i raddau, er bod bwriad i’w 

fireinio ymhellach, yn enwedig o ran ei gwneud yn haws herio diweddariadau.   



2.10 Nodwyd y byddai’r wybodaeth ddiweddaraf am ofal lliniarol yn cael ei darparu 

fel rhan o’r diweddariad am bolisi.  

2.11 Nodwyd y byddai’r Ddeddf Galluedd Meddyliol a’i heffaith ar ddiogelu ac eirioli 

yn cael ei thrafod yn nes ymlaen yn y cyfarfod.  

2.12 Nododd MM fod is-grŵp ar gyfer Anabledd Dysgu wedi cael ei sefydlu, ac y 

byddai’n cynnwys awdurdodau lleol a byrddau iechyd.   

2.13 Soniodd JG am unigolyn yn y Gogledd yr oedd ei driniaeth wedi cael sylw yn 

y wasg yn ddiweddar. Roedd wedi cael ei anfon i Loegr i gael triniaeth, sy’n 

destun pryder gan mai’r Gymraeg yw ei iaith gyntaf. Rhoddodd TB grynodeb 

byr o’r amgylchiadau a oedd yn gysylltiedig â’r penderfyniad i symud y 

driniaeth. Roedd teimlad cryf ymhlith aelodau’r grŵp y dylid pwysleisio’r angen 

i ddarparu gofal dementia a gwasanaethau cymorth drwy’r Gymraeg, ac y 

dylai hynny barhau i fod yn elfen allweddol o’r rhaglen waith yn y dyfodol.  

3 Yr wybodaeth ddiweddaraf gan yr is-grwpiau 

 

Dulliau gweithredu therapiwtig 

3.1 Dywedodd RC fod y grŵp wedi cael ei gadeirio yn y gorffennol gan Hazel 
Powell, Llywodraeth Cymru, ond gan ei bod hi wedi gadael, RC fyddai’n 
darparu’r wybodaeth ddiweddaraf.    

 
3.2 Nododd RC fod gweithdy presgripsiynau gwrthseicotig yn cael ei gynnal ar 18 

Rhagfyr, ac y byddai’n cael ei letya gan Lywodraeth Cymru. Nod y gweithdy 
oedd trafod dulliau gweithredu therapiwtig amgen y gellid eu defnyddio yn lle 
presgripsiynu meddyginiaeth wrthseicotig mewn cartrefi gofal, a chytuno ar y 
telerau cwmpasu. Mae RC yn gobeithio y bydd cynllun ymarferol yn barod 
erbyn mis Mawrth 2020.   

 
3.3 Dywedodd LE bod angen cynlluniau prosiect ar lefel uwch yn y system, yn 

ogystal â bod llwybrau lletach ar waith. Bydd y gweithdy’n tynnu ar aelodaeth 
eang, gan gynnwys Iechyd Cyhoeddus Cymru a’r Gymdeithas Alzheimer’s.  

 
3.4 Cynhaliwyd trafodaeth ynghylch yr angen i gael dull gweithredu cadarn ar 

gyfer darparu cydsyniad mewn perthynas â presgripsiynu meddyginiaethau ar 
gyfer y rheini â dementia, ac yn ehangach mewn perthynas â’r diwylliant 
presgripsiynu ei hunan. Croesawyd y newyddion am sefydlu’r gweithdy. 

 
3.5 Nodwyd bod elfennau o Matrics Cymru allan o ddyddiad. Cadarnhaodd ST y 

byddai Matrics Cymru yn destun adolygiad a fyddai’n dechrau yn 2020 fel 
rhan o’r dull gweithredu trosfwaol ar gyfer iechyd meddwl. Cam gweithredu: 
Llywodraeth Cymru i adolygu Matrics Cymru 

 
 
Dysgu a Datblygu 
 
3.6 Dywedodd RC fod yna is-grwpiau sy’n canolbwyntio ar fwrw ymlaen â 

gweithredu’r Fframwaith Gwaith Da. Mae’r grwpiau hyn yn mapio’r ymgysylltu 



sy’n digwydd ar hyn o bryd a’r rhwydweithiau sydd ar waith ar hyd a lled 

Cymru.  

3.7  Ychwanegodd RC fod pecyn cymorth ar gael i gefnogi’r fframwaith, ac y 

byddai prosiect a ariennir gan y Gronfa Gofal Integredig yng Ngwent yn helpu 

gyda rhywfaint o’r gwaith o ddadansoddi/asesu’r hyfforddiant a ddarperir. 

3.8  Cynhelir cynhadledd ar 30 Mawrth a fydd yn darparu enghreifftiau o’r gwaith 

sy’n mynd rhagddo ar draws y gwahanol ranbarthau. Nododd RC pa mor 

ddefnyddiol oedd hi bod crynodebau wedi cael eu darparu ar gyfer 

prosiectau’r Gronfa ym mhob rhanbarth. Cam gweithredu: RC i roi 

manylion y gynhadledd i’r grŵp. 

 

Nam ar y Synhwyrau 

3.9 Mynychodd SP gynhadledd ddiweddar Action on Hearing Loss a gynhaliwyd 

ym mis Tachwedd. Nododd Sue fod lefel yr ymgysylltu a ddigwyddodd yn y 

gynhadledd wedi bod yn rhagorol. 

3.10 Trafododd y grŵp bwysigrwydd cynnal profion clyw gan fod ymchwil wedi 

dangos bod pobl sy’n byw gyda dementia mewn perygl sylweddol o gael nam 

ar eu clyw. Gan ei bod yn hawdd cynnal profion clyw, dylid sicrhau bod y 

profion hynny’n cael eu cynnal yn rheolaidd. Nodwyd hefyd bod profion llygaid 

yr un mor bwysig.  

3.11 Nododd EJ y broblem sy’n ymwneud â nam ar y clyw gan ddweud y byddai 

angen rhoi sylw i hyn pan fydd fersiwn ddrafft ddiwygiedig o God Ymarfer y 

Ddeddf Galluedd Meddyliol yn cael ei chyhoeddi at ddibenion ymgynghori gan 

y Weinyddiaeth Gyfiawnder. 

3.12 Soniodd SP am y Gynhadledd Alzheimer’s a fydd yn cael ei chynnal fis 

Mawrth 2020, ac a fydd yn canolbwyntio ar y gymuned BSL. Mae’n cael ei 

chefnogi gan y gwaith a wneir fel rhan o Grant Iechyd Meddwl Adran 64  ar 

gyfer y Trydydd Sector. 

 

Y Gymraeg 

3.13 Nododd HO fod yr adroddiad ar y Gymraeg a Dementia wedi cael ei gyhoeddi 

ar 19 Hydref, ac y byddai’r grŵp yn bwrw ymlaen ag unrhyw gamau 

gweithredu. Ceir llawer o orgyffwrdd rhwng hwn a’r ddogfen ‘Mwy na 

geiriau...’. Nodwyd hefyd bod cyfansoddiad aelodaeth y grŵp yn rhagorol 

gydag amrywiaeth eang o wahanol sefydliadau’n ei fynychu. 

 

4. Diweddariad Polisi 

4.1 Rhoddodd ST yr wybodaeth ddiweddaraf am brosiectau a ariennir gan y 

Gronfa Gofal Integredig. Nodwyd bod £9 miliwn wedi cael ei roi i’r Byrddau 



Partneriaeth Rhanbarthol ar gyfer 2019/20. Mae dadansoddiad wedi ei 

gynnwys yn y Diweddariad Polisi, ac anfonwyd crynodeb o brosiectau ar gyfer 

pob ardal i’r aelodau cyn y cyfarfod.  

4.2 Soniodd ST am y gwaith yr oedd angen ei wneud i ystyried sut y mae 

Byrddau Partneriaeth Rhanbarthol yn adrodd i Lywodraeth Cymru o ran 

camau gweithredu ac amcanion, ac unrhyw adborth cynnar am sut y maent 

yn effeithio ar bobl drwy’r gwasanaethau a ariennir.  Cam gweithredu mewn 

perthynas â Byrddau Partneriaeth Rhanbarthol: Llywodraeth Cymru i 

ystyried trafod prosiectau a ariennir gan y Gronfa Gofal Integredig 

gyda’r Byrddau Partneriaeth Rhanbarthol.  

4.3 Trafododd y grŵp y pryderon ynghylch gofal seibiant a’r problemau, gan fod 

rhai byrddau iechyd naill ai’n peidio â darparu taliadau uniongyrchol i ofalwyr, 

neu’n peidio â rhoi cyhoeddusrwydd i’r taliadau hynny. Pwysleisiwyd mai 

dyma’r math o wybodaeth y gellid ei cheisio oddi wrth y Byrddau Partneriaeth 

Rhanbarthol wrth ddisgrifio’r hyn y mae’r term ‘da’ yn ei olygu.  

4.4 Nododd y grŵp bod prosiectau cymunedol da ar waith a oedd wedi cael cyllid  
           eleni, ond bod diffyg prosiectau mewn ysbytai mewn rhai ardaloedd. Roedd  
           rhywfaint o rwystredigaeth ynglŷn ag ymgysylltu, ac roedd yr aelodau’n teimlo  
           y dylai mwy o bobl â dementia fod yn bresennol yng nghyfarfodydd  
           strategaeth y Byrddau Partneriaeth Rhanbarthol.  
 
Cam gweithredu:  SD ac ST i rannu enghreifftiau da o ymgysylltu effeithiol  
 
4.5 Dywedodd ST fod £500,000 ar gael yn 2020-2021 ar gyfer prosiectau sydd ar 

waith ar draws mwy nag un ardal Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol, ac y 
byddai Llywodraeth Cymru yn ysgrifennu i wahodd ceisiadau yn y flwyddyn 
newydd. 

 
4.6 Rhoddodd SD, o dîm canolog y Gronfa Gofal Integredig, yr wybodaeth 

ddiweddaraf i’r grŵp ynghylch gwaith ymgysylltu’r Byrddau Partneriaeth 

Rhanbarthol. Nodwyd bod y gwaith o ddatblygu mecanwaith gweithredu’r 

Gronfa yn mynd rhagddo, a bod sgyrsiau wedi cael eu cynnal gyda 

Gweinidogion i drafod integreiddio pellach. Mae’r Byrddau Partneriaeth 

Rhanbarthol wedi bod yn gwneud llawer o weithgarwch cyfathrebu, ac mae 

Powys wedi darparu ffilm fer a fydd yn cael ei rhannu gydag aelodau’r grŵp.  

Cam gweithredu:  Llywodraeth Cymru i rannu fideo Bwrdd Partneriaeth 
Rhanbarthol Powys drwy ddolen Twitter.  
 

5. Parhau â’r Diweddariad Polisi a phrosiectau’r Gronfa Gofal Integredig 

5.1 Cafwyd trafodaeth ynglŷn â sut y gallai’r Grŵp Goruchwylio Gweithrediad ac 

Effaith ym maes Dementia gyfrannu at broses y Gronfa Gofal Integredig / 

herio o ran y datblygiadau diweddaraf y Cynllun Gweithredu ar gyfer 

Dementia. Dywedodd TB y byddai ST a thîm Llywodraeth Cymru yn 



ehangach yn parhau i reoli’r broses, ac y byddent yn parhau i ddefnyddio’r 

adborth a roddwyd gan y Grŵp Goruchwylio. 

5.2 Trafododd y grŵp sut i sicrhau bod y Byrddau Partneriaeth Rhanbarthol yn 

gwneud digon o waith ymgysylltu fel sail i brosiectau’r Gronfa Gofal 

Integredig. Trafododd y grŵp fodelau gwahanol ar gyfer dangos tystiolaeth 

bod gwaith ymgysylltu trylwyr ac ystyrlon yn digwydd, gan gynnwys model 

Manceinion. Cadarnhaodd SD y byddai tîm y Gronfa Gofal Integredig yn 

Llywodraeth Cymru yn ymweld â Manceinion i arsylwi ar sut yr oedd y model 

hwnnw’n gweithredu. 

5.3 Cadarnhaodd SD ei bod yn ofynnol i’r Byrddau Partneriaeth Rhanbarthol 

gyhoeddi eu cynlluniau buddsoddi mewn perthynas â’r Gronfa Gofal 

Integredig, ac y byddai'r rheini’n cynnwys gwybodaeth gyllidebol. 

5.4 Cafwyd trafodaeth ynglŷn â lefel yr ymwybyddiaeth o fewn Byrddau 

Partneriaeth Rhanbarthol o ran yr angen i roi ystyriaeth briodol i faterion yn 

ymwneud â dementia. Roedd consensws y byddai’n ddefnyddiol i Fyrddau 

Partneriaeth Rhanbarthol gael sesiynau codi ymwybyddiaeth ar lefel cyfaill 

dementia, ond roedd y grŵp yn cydnabod yr heriau ymarferol o ddod o hyd i 

amser yn ystod cyfarfodydd y Byrddau Partneriaeth Rhanbarth. 

Cam gweithredu: Llywodraeth Cymru i gysylltu â’r Byrddau Partneriaeth 
Rhanbarthol mewn perthynas â chynnig AS i ddarparu sesiynau 
ymwybyddiaeth i’r Byrddau Partneriaeth Rhanbarthol 
 
Cam gweithredu:  Llywodraeth Cymru i rannu adroddiad y Gronfa Gofal 
Integredig pan fydd yn cael ei gyhoeddi fis Ionawr 
 
6. Diogelu Rhyddid 

6.1 Rhoddodd EJ drosolwg cyffredinol o’r trefniadau Diogelu Rhyddid, a oedd yn 

diwygio’r trefniadau Diogelu wrth Amddifadu o Ryddid. Eglurodd EJ bod hwn 

yn fater a gedwir yn ôl a bod y newid i’r gyfraith yn cael ei arwain gan yr Adran 

Iechyd a Gofal Cymdeithasol a’r Weinyddiaeth Gyfiawnder yn Llywodraeth y 

DU, a hynny gan fod y maes polisi yn ymwneud â chyfiawnder, er iddo gael ei 

weithredu drwy’r sector iechyd a gofal cymdeithasol yn bennaf. Mae 

Llywodraeth y DU wrthi’n adolygu’r amserlenni ar gyfer gweithredu’r Cod 

Ymarfer ac ymgynghori arno, ar ôl yr Etholiad Cyffredinol.  

6.2 Cytunodd y grŵp y byddai’n fuddiol i EJ fynychu cyfarfod o’r Grŵp 

Goruchwylio Gweithrediad ac Effaith ym maes Dementia i roi mwy o fanylion 

ynglŷn â’r trefniadau Diogelu Rhyddid, gan nodi y bu eiriolaeth yn destun 

pryder i’r grŵp yn y gorffennol.    

Cam gweithredu:  Deddfwriaeth ar gyfer y trefniadau Diogelu Rhyddid i gael ei 
chynnwys ar agenda’r Grŵp Goruchwylio Gweithrediad ac Effaith ym maes 
Dementia yn y dyfodol. 
 

7. Gwerthusiad ORS o faterion yn ymwneud â DAP 



7.1 Rhoddodd PM wybodaeth am y gwaith diweddar a oedd wedi cael ei wneud 

ar werthusiad ORS o faterion yn ymwneud â DAP, gan gynnwys y gweithdy a 

fynychwyd gan nifer o aelodau’r Grŵp Goruchwylio Gweithrediad ac Effaith 

ym maes Dementia, i helpu i ddatblygu theori newid. 

7.2 Disgrifiodd PM y cynllun bras ar gyfer y gwerthusiad, gan bwysleisio mai 

gwaith cwmpasu oedd y gwaith a oedd wedi ei gyflawni hyd yn hyn er mwyn 

llywio camau ar gyfer prif ran y gwerthusiad. 

8. Unrhyw fater arall 

8.1 Nododd y grŵp na fu’n bosibl ystyried y papur a oedd yn crynhoi’r wybodaeth 

ddiweddaraf am DAP cyn y cyfarfod oherwydd prinder amser, a bod yr amser a oedd 

ar gael yn y cyfarfod ei hun yn gyfyngedig, ac felly ni fyddai’n fuddiol ceisio ystyried y 

papur crynhoi yn drylwyr ar yr adeg hon.   

8.2 Rhoddodd PM drosolwg ar yr adroddiad cryno, a’r ymatebion a gafwyd oddi 

wrth y Byrddau Partneriaeth Rhanbarthol. Nodwyd bod ymatebion y Byrddau yn 

amrywio. Oherwydd bod cwmpas rhai camau gweithredu mor eang, roedd yr 

ymatebion yn canolbwyntio ar wahanol elfennau, ac felly roedd y posibiliadau ar 

gyfer gwneud dadansoddiad cymharol yn gyfyngedig. Trafododd y grŵp sut y gellid 

ymdrin â diweddariadau yn y dyfodol er mwyn symleiddio a gwella ansawdd yr 

wybodaeth sy’n deillio o’r broses. 

8.3 Cynigiodd PM y dylid cynnal cyfarfod ychwanegol ym mis Ionawr er mwyn 

caniatáu i’r adroddiad cryno gael ei ddadansoddi’n fanwl. Byddai’r cyfarfod hwn 

hefyd yn gyfle i’r grŵp ystyried sut y gellid addasu’r templed adrodd i gynnwys meini 

prawf ar gyfer yr hyn a olygir gan y term ‘da’ er mwyn llywio’r hyn a nodir ynddo. 

Cam gweithredu: Llywodraeth Cymru i drefnu cyfarfod ym mis Ionawr i drafod 
sut y dylid adrodd ar y diweddaraf am DAP. 
 
Cam gweithredu:  Aelodau’r Grŵp Goruchwylio Gweithrediad ac Effaith ym 
maes Dementia i roi adborth ar yr adroddiad cryno cyn y cyfarfod ychwanegol 
ym mis Ionawr. 
 
8.4 Trafododd ST yr amserlen ar gyfer y cyfarfodydd a gynhelir yn 2020, gan 
gynnig bod y grŵp yn cyfarfod ym mis Mawrth, Awst, a Thachwedd i sicrhau bod eu 
hamseriad yn seiliedig ar gerrig milltir. 
 


