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CAM 2 A’R CAMAU NESAF

Yn hytrach na gosod allan gynigion polisi wedi’u 
datblygu, roedd y ddogfen Cam 1 yn crynhoi 
syniadau a phrofi adau o bob rhan o’r blaid i 
ychwanegu at gyfeiriad polisi Llafur Cymru yn y 
dyfodol. Mae Cam 2 yn llai cyffredin ei ddull, ac 
yn dod â’r syniadau hynny at ei gilydd a phrofi  ai’r 
cyfeiriad hwn yw’r un cywir.

Ni fwriedir i’r dogfennau fod yn ddatganiad 
diffi niol o bolisi, ond i hwyluso trafodaeth fwy 
cadarnhaol o ddewisiadau a gyfl wynwyd yng 
Ngham 1. Anogir aelodau, cymdeithion a phleidiau 
lleol, wrth gwrs, i gynnwys sylwadau a syniadau 
am yr heriau ehangach maen nhw’n eu gweld fel 
rhai hanfodol i’w ystyried gan y blaid, neu unrhyw 
faterion sydd heb eu cynnwys yn y ddogfen. 

Bydd Cam 2 yn dod i ben ddechrau’r haf 2020. 
Wedyn caiff Dogfennau Polisi Terfynol eu drafftio, 
gwahoddir cynrychiolwyr a’u sefydliadau i 
gyfl wyno newidiadau manwl cyn cyfarfod i drafod 
a phleidleisio ar y newidiadau a’r dogfennau 
(wedi’u newid) yn yr hydref 2020.

TREFNU EICH DIGWYDDIAD

Dyma rai pethau i feddwl amdanynt wrth gynnal 
digwyddiad:

Yn gyntaf penderfynwch pa fater(ion) i’w 
gynnwys/cynnwys. Mae’r ymgynghoriad wedi’i 
lunio fel y gall pob un o’r chwe phwnc a gynhwysir 
fod yn ganolbwynt digwyddiad/trafodaeth.

Yn ôl faint o bobl rydych yn eu disgwyl yn eich 
digwyddiad, hwyrach yr hoffech rannu’n grwpiau i 
drafod dogfennau gwahanol cyn darparu adborth 
i’r cyfarfod ehangach. 

Gan fod yr ymgynghori’n para tan fi s Mehefi n 
2020, hwyrach yr hoffech ystyried cael mwy nag 
un digwyddiad er mwyn cynnwys holl feysydd 
yr ymgynghoriad, neu o leiaf y rhai sydd fwyaf o 
ddiddordeb. 

Cofi wch rannu’r ymgynghori gydag 
ysgrifenyddion canghennau er mwyn iddyn nhw 
allu cynnal trafodaethau ychwanegol. 

Gall canghennau weld bod trafodaethau yn eu 
cyfarfodydd yn gyfl e defnyddiol i ganolbwyntio ar 
un maes o ddiddordeb penodol o fewn pwnc. 

YN Y CYFARFOD

Cofi wch drefnu i rywun gadeirio’r cyfarfod a 
rhywun i wneud nodiadau er mwyn i safbwyntiau 
pobl gael eu cofnodi ar gyfer unrhyw 
gyfl wyniadau i’r ymgynghoriad. 

Mae’n syniad da rhoi ychydig wybodaeth i bobl 
am yr ymgynghoriad a sut mae datganoli’n golygu 
mwy o annibyniaeth i Lafur Cymru i ddatblygu 
atebion wedi eu creu yng Nghymru gan gwmpasu 
ystod eang o gyfreithiau, trethi a pholisïau posibl.

Gallai eich cyfarfod ddechrau gyda sylwadau 
agoriadol gan eich AC Llafur Cymreig lleol/
rhanbarthol a fydd â phrofi ad a gwybodaeth am y 
materion a gynhwysir yn yr ymgynghoriad. Efallai 
hefyd y byddwch am ofyn i un o gynrychiolwyr 
Fforwm Polisi Cymreig eich etholaeth gyfl wyno 
sesiwn a chadeirio’r drafodaeth.

Fel canllaw bras, awgrymwn 30 i 35 munud 
o drafodaeth ar gyfer pob papur. Ac ôl y 
trafodaethau grŵp mae’n syniad da bob amser i 
ddewis rhywun o bob grŵp i ddod â’i syniadau’n 
ôl. Gall y syniadau hynny gael eu hysgrifennu a’u 
hanfon fel sail i’ch cyfl wyniad.

Gwybodaeth Ymarferol

SUT I YMATEB

Anfonwch eich ymatebion i 
welshlabourpolicy@labour.org.uk, gan 
‘YMGYNGHORIAD POLISI CAM 2’ yn llinell 
testun y neges e-bost.

Gallwch hefyd bostio ymateb wedi’i farcio 
ar gyfer y Swyddog Polisi, yn swyddfa Llafur 
Cymru yn Llafur Cymru, 1 Heol y Gadeirlan, 
Caerdydd CF11 9HA.

Wrth baratoi ymateb, dangoswch a ydych 
yn ymateb fel unigolyn ynteu ar ran Cangen, 
Plaid Lafur Etholaeth, Grŵp Llafur neu gorff 
cysylltiedig. Sylwch y gallwch gyfl wyno 
adroddiadau o weithdai a thrafodaethau a 
gynhelir mewn fforymau eraill i roi i aelodau 
fwy o gyfl eoedd i gymryd rhan yn y broses hon.

DYDDIAD OLAF YR YMGYNGHORI

Y dyddiad olaf ar gyfer cyfl wyniadau Cam 2 yw  
dydd Llun 15 Mehefi n 2020..
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Y ffordd i 2021

Etholiadau Cynulliad 2021 fydd y rhai mwyaf heriol 
i wynebu ein plaid ers dechrau datganoli. Mae 
Brexit wedi troi ein gwleidyddiaeth dinben drosben 
ac mae degawd o lywodraeth Geidwadol galed 
wedi costio’n ddrud i unigolion a chymunedau ar 
hyd a lled y wlad.  

Ymgyrch y Cynulliad nesaf fydd ein cyfl e yng 
Nghymru i osod allan ffordd wahanol ymlaen yn 
y degawd nesaf.  Cyfl e i ddatblygu gweledigaeth 
rymus o’r Gymru rydym i gyd am ei gweld sy’n 
gryfach, yn wyrddach ac yn decach. Bydd y 
gwaith hwnnw wedi ei fynegi yn ein maniffesto ar 
gyfer yr ymgyrch – ac mae’r gwaith hwnnw eisoes 
wedi dechrau drwy ein proses bolisi.

Mae’r ddogfen bolisi ail gam hon yn crynhoi’r 
syniadau cyffrous sydd wedi eu cyfl wyno gan 
aelodau ar draws y wlad drwy ymatebion cynghori 
a digwyddiadau gweithdy yn ystod cam un 
dros y fl wyddyn ddiwethaf. Mae’n datblygu ein 
barn am y syniadau hynny ac yn helpu gosod y 
seiliau ar gyfer maniffesto Llafur Cymru ar gyfer 
etholiadau’r Cynulliad a fydd yn digwydd ym mis 
Mai 2021.

Hoffwn ddiolch i holl aelodau’r blaid, fforymau 
polisi lleol, undebau llafur a chymdeithion sydd 
wedi cyfrannu at y broses hon hyd yma, ac rydw 
i am weld y cam nesaf yn y broses yn agor ei 
drysau i fwy fyth o aelodau, a’r cyfraniad y gall 
pob un ei wneud.

Mae’r dogfennau hyn yn adeiladu ar record Llafur 
yng Nghymru yn ogystal â’r gwaith yn San Steffan 
ac mewn llywodraeth leol. Eu nod yw ein helpu i 
ddatblygu llwyfan radical ar gyfer llywodraeth yn 
y degawd nesaf.

Wrth gwrs, ni fydd adeiladu’r platfform cynyddol 
hwnnw’n hawdd o gofi o pwysau’r Torïaid ar gyllid 
Llywodraeth Cymru. Pe bae cyllidebau yng 
Nghymru wedi dim ond sefyll yn eu hunfan dros y 
degawd diwethaf, byddai gan Lywodraeth Cymru 
£800 miliwn yn fwy i’w wario ar wasanaethau 
cyhoeddus. Yn wir, pe byddent wedi dilyn tuedd y 
twf mewn gwariant cyhoeddus ers 1945, byddem 
wedi cael £6 biliwn yn ychwanegol i’w wario.

Ond mae Llafur wedi wynebu’r heriau hyn o’r 
blaen, ac ar ein gorau rydym yn ffl am obeithiol 
ar gyfer y dyfodol er gwaethaf yr heriau sy’n ein 
hwynebu. Mae cam nesaf y broses bolisi yn gam 

pwysig wrth ddatblygu llwyfan polisi a fydd yn 
ennill – llwyfan Llafur – i fynd â Chymru i mewn i 
etholiadau’r Cynulliad hynny yn y degawd nesaf.

Rwy’n falch o’r hyn rydyn ni wedi’i wneud ers 2016 
i weithredu’r maniffesto a enillodd yr etholiad inni. 
Rydyn ni eisoes wedi bodloni’r addewid yn ein 
maniffesto i godi’r trothwy cyfalaf ar gyfer gofal 
preswyl i £50,000 dair blynedd yn gynnar, ac wedi 
gweithredu ein cynnig ar ofal plant cyn y trefniant.

Rydyn ni ar y ffordd i wneud yn well na’r addewid 
a wnaethom i sicrhau 100,000 o brentisiaethau o 
safon uchel; rydyn ni wedi agor Cronfa Driniaeth 
y GIG gwerth £80m a addawyd, a byddwn 
yn sicrhau £100m yn ychwanegol ar gyfer ein 
hysgolion.

Ond mae gwleidyddiaeth gynyddol yn golygu 
deall ein gorffennol mewn ffyrdd sy’n ein helpu 
i lunio’n dyfodol. Mae’n golygu gosod allan 
weledigaeth rymus o’r siwrnai ymlaen a mynd 
â phobl gyda ni ar yn y ffordd honno. I wneud 
hynny, mae arnoch angen syniadau newydd a 
gweledigaeth - a dyna mae’r broses bolisi hon yn 
anelu ato i’n helpu, gyda’n gilydd, i’w chyfl awni.

Mark Drakeford 
Prif Weinidog Cymru ac Arweinydd Llafur Cymru
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BUDDSODDI MEWN GWASANAETHAU 
AR GYFER HEDDIW A’R DYFODOL

Mae Llafur Cymru yn ymrwymo i ddarparu iechyd 
a gofal cymdeithasol sy’n bodloni anghenion 
unigolion a chymunedau, gan helpu pobl i gadw’n 
iach a byw’n dda am gyfnod hirach. 

Mae Llafur Cymru yn parhau i ymrwymo i 
werthoedd sefydlu’r GIG - system a ariennir yn 
gyhoeddus, heb ddylanwad grymoedd y farchnad, 
a gynhelir nid er elw ond trwy gydweithio a’r hyn 
sy’n gweithio orau i’r bobl sy’n dibynnu fwyaf 
arno. Mae hyn i’r gwrthwyneb llwyr i’r gwasanaeth 
iechyd yn Lloegr, sy’n cael ei werthu dipyn wrth 
dipyn gan y Torïaid i gwmnïau preifat.

Mae anghenion ein cymunedau yn newid ac mae 
triniaethau a thechnolegau iechyd newydd yn 
datblygu’n gyson. Mae Llywodraeth Lafur Cymru 
yn benderfynol o gadw’n driw i egwyddorion ein 
GIG wrth iddi ddatblygu gwasanaethau mewn 
ymateb.

Er bod y degawd diwethaf wedi bod yn anodd ac 
mae llymder Llywodraeth y DU wedi taro’n galed, 
mae Llywodraeth Lafur Cymru wedi gallu cyfl awni 
ei hymrwymiad, sef buddsoddi mwy y pen mewn 

gwasanaethau iechyd a chymdeithasol nag a 
fuddsoddwyd yn Lloegr.

Dyma gyd-destun cyhoeddi Cymru Iachach gan 
Lywodraeth Lafur Cymru; sef ei chynllun hirdymor 
ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol. Mae’r cynllun 
yn ymateb i ganfyddiadau’r Adolygiad Seneddol 
ar iechyd a gofal cymdeithasol, gan amlinellu sut 
dylai gwasanaethau ddatblygu i sicrhau eu bod yn 
gynaliadwy yn y tymor hwy. 

Yn hollbwysig i’r weledigaeth hon yw darparu 
gwasanaethau iechyd a gofal integredig sy’n rhoi 
cymorth yn agos at y cartref ac yn canolbwyntio 
ar helpu pobl i gadw’n iach ac allan o’r ysbyty.

Ar sail ranbarthol, mae Llywodraeth Lafur Cymru 
wedi dwyn ynghyd bartneriaid o awdurdodau 
iechyd, awdurdodau lleol a’r trydydd sector i 
gynllunio a chyfl wyno gwasanaethau. Mae Llafur 
Cymru wedi sefydlu Cronfa Drawsnewid gwerth 
£100m i gynorthwyo’r Byrddau Partneriaeth 
Rhanbarthol hyn i brofi  a mwyhau ffyrdd newydd 
o weithio sy’n symud gofal yn agosach at y 

“  CADW’R GIG RHAG CAEL EI 
BREIFATEIDDIO.”

 –  Plaid Lafur Etholaeth Preseli 
Penfro  



cartref, cysylltu gwasanaethau iechyd a gofal 
cymdeithasol â’i gilydd a rhoi mwy o bwyslais ar 
atal. 

Cynhaliodd Llywodraeth Lafur Cymru 
drafodaethau â sefydliadau’r GIG a meddygon 
teulu er mwyn cytuno ar newidiadau i gontractau 
meddygon teulu, sy’n cefnogi ffyrdd gwahanol 
o weithio. Buddsoddwyd £13 miliwn i helpu i 
ddarparu gwasanaethau yn unol â’r Safonau 
Mynediad newydd - lluniwyd y rhain i'w gwneud 
hi’n haws i bobl gael apwyntiad gyda gweithiwr 
gofal iechyd proffesiynol yn eu meddygfa.

Mae ein hagwedd newydd at ofal iechyd lleol yn 
golygu y bydd meddygon teulu yng Nghymru 
yn gweithio gyda fferyllwyr, ffisiotherapyddion, 
gweithwyr cymdeithasol, y sector gwirfoddol ac 
eraill fel bod pobl yn gallu cael at amrywiaeth 
o ofal a chymorth yn agos at eu cartref, yn 
uniongyrchol. 

Yng Nghymru, mae contractau dros 30% o 
ddeintyddfeydd wedi’u diwygio, o gymharu â 
dim ond 1% o ddeintyddfeydd yn Lloegr. Bydd 
ein diwygiadau’n ei gwneud hi’n haws i bobl weld 
deintydd pan fydd angen deintydd arnynt.

Yn ystod y tymor hwn, mae Llywodraeth Lafur 
Cymru wedi buddsoddi £68 miliwn i ddatblygu 19 
o ganolfannau iechyd a gofal integredig newydd 
ledled Cymru erbyn 2021.

Trwy’r canolfannau gofal iechyd integredig 
cenhedlaeth newydd hyn, bydd amrywiaeth o 
wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol ar 
gael yn well i bobl, yn agosach at eu cartref. 
Mae iechyd, awdurdodau lleol, cymdeithasau 
tai a’r trydydd sector yn cydweithio i ddwyn 
gwasanaethau ynghyd mewn canolfannau 
cymunedol a chanol trefi.

Mae Llywodraeth Lafur Cymru wedi cynyddu’r 
buddsoddiad mewn fferylliaeth gymunedol, 

gan gydnabod y rhan bwysig y mae’n ei 
chwarae’n darparu gwasanaethau yng nghalon 
ein cymunedau. I’r gwrthwyneb yn Lloegr, mae’r 
Torïaid wedi torri’r cyllid i fferylliaeth gymunedol 
7% er 2016.

Fel rhan o’r Llwyfan Digidol Cenedlaethol, mae 
system TG ‘Dewis Fferyllfa’ ar gael erbyn hyn 
mewn 98% o fferyllfeydd ledled Cymru, gan 
alluogi ystod gynyddol o wasanaethau’r GIG a 
rhoi sylfaen i drawsnewid y sector o gyflenwi i 
wasanaethu.

Ers lansio’r Cynllun Anhwylderau Cyffredin 
ym Medi 2013, cwblhawyd dros 100,000 o 
ymgynghoriadau a dywed dros 80% o bobl a 
ddefnyddiodd y gwasanaeth y byddent wedi troi 
at eu meddyg teulu, y gwasanaeth tu allan i oriau 
neu’r adran damweiniau ac achosion brys be na 
fuasai wedi bod ar gael.

Mae Llywodraeth Lafur Cymru wedi buddsoddi 
mewn gwasanaethau iechyd meddwl sy’n rhoi 
pwyslais ar well cymorth yn y gymuned. Mae hyn 
wedi cynnwys sefydlu timau ymyrraeth mewn 
argyfwng yn y gymuned i blant, pobl ifanc ac 
oedolion, a datblygu gwasanaethau ymyrraeth 
gynnar mewn seicosis.

Hefyd, mae gwasanaethau iechyd meddwl 
amenedigol cymunedol newydd wedi’u sefydlu, 
gan roi cymorth ym mhob rhan o Gymru.
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“   DATBLYGU RÔL GOFAL 
CYMDEITHASOL AC IECHYD, 
GYDAG UN PWYNT MYNEDIAD A 
DDEELLIR YN GLIR AC SYDD AR 
GAEL YN LLEOL.”

 – Plaid Lafur Etholaeth Gŵyr  

“   CYNYDDU DARPARIAETH SIOPAU 
UN STOP.” 

 –  Plaid Lafur Etholaeth 
Aberconwy 

“  ... ADOLYGIAD LLAWN O 
DDARPARU DEINTYDDION Y GIG 
LEDLED CYMRU, WRTH I FWY 
A MWY O BOBL EI CHAEL HI’N 
ANODD – OS NAD YN AMHOSIBL 
– DOD O HYD I DDEINTYDD Y 
GIG.” 

 – Plaid Lafur Etholaeth Aberconwy  



Mae Llafur Cymru yn ymroi i wella ansawdd lle 
bynnag a sut bynnag y mae pobl yng Nghymru yn 
troi at ofal iechyd. Dyma pam mae Llywodraeth 
Lafur Cymru wedi prysuro deddfwriaeth newydd i 
gyflwyno dyletswyddau ansawdd a gonestrwydd 
a fydd yn hyrwyddo ymhellach ddiwydiant o 
ddidwylledd a rhagoriaeth yn ein gwasanaethau.

Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) yn sefydlu 
corff annibynnol newydd, Llais y Dinesydd, i 
sicrhau y gall pobl ddweud eu dweud mwy am 
y ffordd caiff eu gwasanaethau eu dylunio a’u 
cyflwyno.

Yn ystod y tymor nesaf, bydd Llafur Cymru yn 
parhau i fuddsoddi mewn gwasanaethau mwy 
integredig sy’n canolbwyntio ar gadw pobl yn 
iach.

Bydd Llafur Cymru yn parhau i ddiwygio ac 
addasu’r ffordd rydym yn mynd ati i gontractio 
gwasanaethau gofal sylfaenol, gan gynnwys 
gwasanaethau deintyddol. Bydd hyn yn sicrhau 
bod pobl ledled Cymru’n gallu cael at y cymorth y 
mae ei angen arnynt i gadw’n iach a rheoli cyflyrau 
hirdymor.

CYNLLUNIO CENEDLAETHOL YN 
GADARNACH 

Mae ein system iechyd wladol yn cynnwys 
nifer o wasanaethau sydd eisoes yn cael eu 
cynllunio neu eu cyflwyno’n genedlaethol, gan 
gynnwys comisiynu gwasanaethau ambiwlans a 
gwasanaethau arbenigol. Nawr, bydd Llywodraeth 
Lafur Cymru yn deddfu i gyflwyno ‘gweithrediaeth 
genedlaethol’ ar gyfer GIG Cymru, yn unol ag 
argymhelliad yr Adolygiad Seneddol.

Bydd y weithrediaeth genedlaethol hon yn cynnig 
yr arweiniad a’r cyfeiriad strategol cadarn y mae 
eu hangen i annog newid, gan sicrhau bod un 
system genedlaethol yn cael ei datblygu, er budd 
poblogaeth Cymru gyfan. Bydd hyn yn cynnwys 
ystyried sut dylai gwasanaethau arbenigol a 
gwasanaethau ysbyty gael eu darparu.

Mae Llywodraeth Lafur Cymru yn ymrwymo 
i sicrhau bod gwasanaethau iechyd a gofal 
yn mabwysiadu dull cyson o gynllunio, gosod 
blaenoriaethau ar sail canlyniadau, rheoli 
perfformiad ac atebolrwydd. Eleni am y tro cyntaf, 
datblygwyd cynllun tymor canolig integredig 
cenedlaethol. Mae mesurau arloesol seiliedig ar 

ganlyniadau wedi’u cyflwyno mewn meysydd 
allweddol, fel gofal y llygaid a chanser. Bydd Llafur 
Cymru yn adeiladu ar y cyflawniadau hyn at y 
dyfodol i sicrhau bod pawb yn elwa o drawsnewid 
gwasanaethau.

Mae’r datblygiadau system gyfan hyn yn helpu i 
gyflwyno gwelliannau ar draws ein system ac yn 
dechrau gostwng pa mor hir y mae pobl yn aros 
am driniaethau allweddol. 

Yn gyffredinol, mae llai o bobl sy’n aros yn rhy hir 
am ofal a thriniaeth. Ddiwedd Mawrth eleni, roedd 
98.1% o gleifion yn aros llai na 26 wythnos o gael 
eu hatgyfeirio, sef y sefyllfa orau er Mawrth 2013.

Bydd Llafur Cymru yn parhau i ddangos 
gwelliannau mewn amserau aros diagnostig, er 
adrodd yn erbyn set fwy o dargedau. 

Roedd y cyfnodau aros am therapi 98% yn is ar 
ddiwedd Mawrth 2019 nag oeddent ym Mawrth 
2018, sef y perfformiad gorau ar gofnod. 

Bydd Llywodraeth Lafur Cymru yn parhau i 
ganolbwyntio ar y meysydd allweddol hyn o 
berfformiad y GIG, a buddsoddi ynddynt, i gynnal 
a chadw gwelliant. Mae newidiadau anynad i 
dreth a orfodwyd gan y Torïaid yn San Steffan yn 
gwneud cynnydd yn anodd. 

Mae llawer o feddygon a staff profiadol eraill 
bellach yn cael eu cosbi’n drwm am gymryd â 
gwaith ychwanegol i helpu gostwng amserau 
aros. Mae Llywodraeth Lafur Cymru yn parhau i 
lobïo dros ddiwygio’r rheolau treth hyn i sicrhau 
cytundeb tecach i staff a system hyblyg i fodloni 
anghenion pobl a chymunedau.

BUDDSODDI YN EIN GWEITHLU 

Mae Llafur Cymru yn rhoi pwys mawr ar 
arbenigedd, ymrwymiad ac ymroddiad pob 
unigolion sy’n cefnogi ein GIG a gofal cymdeithasol 
yng Nghymru.  Mae’n ymroi i gadw a datblygu 
sgiliau a phrofiad staff, sef ased pennaf ein GIG.  

Ar hyn o bryd, mae 19,500 o weithwyr gofal cartref 
yng Nghymru sy’n cyflwyno tua 260,000 awr o 
gymorth yr wythnos i 23,000 o bobl.

Mae eu hymdrechion yn helpu pobl sy’n fregus, yn 
oedrannus neu sydd ag anghenion gofal hirdymor i 
fyw’n annibynnol yn eu cartref eu hunain.

Cyflwynodd Llywodraeth Lafur Cymru reoliadau 
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sy’n sicrhau bod gweithwyr gofal cartref yn cael 
dewis o gontract ar ôl tri mis o gyflogaeth, gan 
ddod â'r arfer o orfodi contractau dim oriau i ben.

Hefyd, mae’r rheoliadau’n gosod gofynion ar 
ddarparwyr i sicrhau bod yr amser sy’n cael ei 
neilltuo ar gyfer teithio a gofal wedi’i amlinellu’n glir 
a thryloyw.

Mae Llafur Cymru yn falch o fod wedi cynnal 
bwrsariaeth i sicrhau bod unrhyw un sydd eisiau 
astudio i fod yn weithiwr proffesiynol gofal iechyd 
yn cael cymorth i wneud hynny. 

Yng Nghymru, mae’r fwrsariaeth ar gael i fyfyrwyr 
therapi, nyrsio a bydwreigiaeth. Yn Lloegr, mae 
wedi’i dileu ac yn yr Alban, mae wedi’i chyfyngu i 
nyrsys a bydwragedd.

Er mwyn sicrhau bod ein gwasanaethau iechyd 
yn denu’r bobl orau oll i fyw a gweithio yng 
Nghymru, mae Llywodraeth Lafur Cymru wedi 
buddsoddi mewn ymgyrch recriwtio ryngwladol 
am feddygon, nyrsys a bydwragedd.

Mae Llafur Cymru wedi cynyddu’n sylweddol 
nifer y lleoedd hyfforddi ar gyfer gweithwyr 
proffesiynol gofal iechyd. Er 2014, mae nifer y 
lleoedd hyfforddiant nyrsio wedi codi 68%, gyda 
chynnydd dros bedwar maes nyrsio. 

Mae nifer y lleoedd i hyfforddi’n ymwelydd 
iechyd wedi cynyddu 88%, lleoedd hyfforddiant 
bydwreigiaeth 43%, lleoedd meddygon teulu dros 
20% a Nyrsys Ardal 300%.

Mae partneriaeth rhwng Gofal Cymdeithasol 
Cymru ac Addysg a Gwella Iechyd Cymru 
yn cyflwyno cyd-strategaeth y gweithlu i 
gynorthwyo â recriwtio a datblygu staff ledled 
iechyd a gofal cymdeithasol.

Mae Llywodraeth Lafur Cymru yn cydnabod bod 
gofal o ansawdd uchel yn dibynnu ar fuddsoddi yn 
y gweithlu gofal cymdeithasol. Bydd yn adeiladu 
ar y cynnydd a wnaed hyd yn hyn trwy sicrhau 
bod gofal cymdeithasol yn flaenllaw yn ein gwaith 

ar fod yn genedl ‘gwaith teg’.

Bydd Llafur Cymru yn adeiladu ar y trefniadau 
partneriaeth gymdeithasol cryf y mae wedi’u 
datblygu dros gyfnod datganoli er mwyn cryfhau 
llais y gweithlu yn natblygiad ein GIG.

DEFNYDDIO TECHNOLEG DDIGIDOL  
YN WELL 

Cydnabu Cymru Iachach fod defnyddio 
technolegau digidol yn allweddol i alluogi newid 
sy'n gweddnewid, gan gydnabod hefyd heriau 
hybu newid digidol yn gyflym ac ar raddfa ledled 
iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru.

Mae £50m wedi’i ymrwymo i gefnogi portffolio 
o raglenni sy’n gweddnewid, yn cynnwys 
gwasanaethau i gleifion, y cyhoedd a gweithwyr 
proffesiynol, ynghyd â moderneiddio dyfeisiau a 
buddsoddi mewn diogelwch data a seiber.

Mae Llafur Cymru yn cydnabod bod parhau i 
fuddsoddi mewn llwyfan digidol cenedlaethol sy’n 
gweithio ar draws sefydliadau yn rhan hanfodol 
o’n cynlluniau i drawsnewid gwasanaethau.

Mae sefydliad digidol cenedlaethol newydd yn 
cael ei sefydlu i ddatblygu’r meddylfryd ‘Unwaith i 
Gymru’ hwn.

HYBU IECHYD A LLESIANT 

Mae Llywodraeth Cymru yn ymroi i leihau 
anghydraddoldeb o ran iechyd a rhoi’r cyfle gorau 
posibl i bawb fyw’n hirach am yn hwy. Mae hyn yn 
cynnwys cynorthwyo pobl i wneud dewisiadau iach 
a chymryd cyfrifoldeb am eu hiechyd a’u llesiant eu 
hunain.

Llywodraeth Lafur Cymru oedd y cyntaf yn y DU 
i wahardd ysmygu ar dir ysgol, tir ysbytai, caeau 

“   DATBLYGU GWYBODAETH Y 
GIG AR-LEIN AR GYFER POB 
AGWEDD AR OFAL IECHYD A 
CHYMDEITHASOL.” 

 – Plaid Lafur Etholaeth Gŵyr 

“   MWY O FUDDSODDIAD MEWN 
MESURAU ATALIOL E.E. 
ARCHWILIADAU MENYWOD/
DYNION IACH.” 

 – Plaid Lafur Etholaeth Arfon  
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chwarae ac mewn ceir sy’n cludo plant. Yn ogystal, 
fel rhan o strategaeth ehangach ar gamddefnyddio 
sylweddau, mae Llywodraeth Lafur Cymru yn bwrw 
ymlaen â deddfwriaeth i gyfl wyno isafswm pris ar 
gyfer uned o alcohol.

Mae Llywodraeth Lafur Cymru yn buddsoddi £5.4 
miliwn dros 3 blynedd i gefnogi prosiectau sy’n 
cryfhau asedau cymunedol ac yn hyrwyddo a 
galluogi gweithgareddau iach i grwpiau targedig a 
allai, fel arall, fod yn llai tebygol o gymryd rhan neu 
gael llai o gyfl eoedd i gymryd rhan.

Hefyd, buddsoddwyd i gynorthwyo pobl i gadw’n 
iach yn y gwaith a chodi ymwybyddiaeth o iechyd 
meddwl gwael, a lleihau stigma hynny.

Mae mentrau seiliedig ar y boblogaeth wedi helpu 
i ostwng ysmygu, faint o alcohol sy’n cael ei yfed a 
lefelau beichiogrwydd yn ystod yr arddegau. 

Hefyd, rhyddhawyd strategaeth newydd ar bwysau 
iach, yn amlinellu’r camau y byddai Llywodraeth 
Lafur Cymru’n dymuno bwrw ymlaen â nhw.

Mae Llywodraeth Lafur Cymru yn ymrwymo i 
gyfrannu at y dystiolaeth sydd ar gael am fuddion 
posibl rhagnodi cymdeithasol. 

Mae wedi buddsoddi mewn tri phrosiect peilot 
mawr a bydd yn ystyried datblygu ymhellach ein 
gwaith mewn ymateb i'r gwerthusiad ac unrhyw 
dystiolaeth sy’n dod i'r amlwg o fannau eraill.

GOFAL CYMDEITHASOL I OEDOLION 

Mae Llywodraeth Lafur Cymru eisoes wedi cyfl awni 
ymrwymiad ei maniffesto yn 2016 i fuddsoddi mwy 
y pen mewn gofal cymdeithasol nag yn Lloegr.

Mae wedi cyfl awni ein hadduned allweddol, sef 
mwy na dyblu’r uchafswm cyfalaf o £24,000 i 
£50,000. Dyma’r swm o arian y gall pobl ei gadw 
cyn y gofynnir iddynt dalu am ofal. Mae’r lefel yng 
Nghymru yn uwch o lawer erbyn hyn nag yn unman 
arall yn y DU.

Yng Nghymru, lle mae pris cyfartalog tŷ yn is nag 
yn Lloegr, mae hyn wedi bod yn bolisi blaengar 
sydd o fudd i lawer o’r teuluoedd tlotaf ledled y 
wlad. 

Mewn llywodraeth, mae Llafur Cymru wedi cynnal 
uchafswm y gall awdurdodau lleol ei godi am ofal 
cartref a gofal a chymorth cymdeithasol arall nad 
yw’n ofal preswyl. 

Mae hyn yn sicrhau na ellir codi dros £90 yr 
wythnos ar unigolyn am bob gofal heblaw gofal 
preswyl. Mae hyn ond yn berthnasol i bobl â lefelau 
uchel o incwm neu gyfalaf. Tâl is sy’n cael ei godi ar 
bobl ag incwm isel, neu ni chodir tâl arnynt o gwbl. 

Canfu adolygiad o’r cyfnod pontio i bobl a oedd 
yn derbyn Grant Byw’n Annibynnol Cymru fod 
rhai ohonynt o’r farn nad oedd eu pecyn newydd 
yn bodloni eu hanghenion neu roedd lefel eu 
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cymorth wedi gostwng. Hefyd, nododd 
yr adolygiad amrywiad daearyddol 
sylweddol yng nghanrannau’r bobl a 
oedd wedi gweld gostyngiad.

Ariannodd Llywodraeth Lafur 
Cymru asesiad annibynnol o waith 
cymdeithasol ac unrhyw oriau gofal 
ychwanegol o ganlyniad i'r holl bobl a 
arferai dderbyn Grant Byw’n Annibynnol 
Cymru a oedd yn anfodlon â’u pecyn 
gofal a chymorth. 

Trwy'r Gronfa Gofal Integredig, mae 
Llywodraeth Lafur Cymru wedi 
cynorthwyo partneriaid iechyd a gofal 
cymdeithasol i gydweithio i amlygu a 
bodloni anghenion gofal cymdeithasol 
eu poblogaeth, gan gynnwys brocera 
mwy o ofal gan fentrau cymdeithasol 
a chwmnïau cydweithredol, neu trwy 
ddarpariaeth uniongyrchol.

Mae Llywodraeth Lafur Cymru yn 
ymroddedig i sicrhau bod gwasanaeth o ansawdd 
ar gael i bobl sydd angen gofal cymdeithasol. Mae 
wrthi’n ystyried sut gallai ddefnyddio’i phwerau 
newydd i gynyddu cyllid gofal cymdeithasol yn y 
dyfodol fel bod gwasanaethau o ansawdd ar gael 
yn decach, yn ogystal â chefnogi darpariaeth trwy 
fodelau cydweithredol.

GOFAL I BLANT A PHOBL IFANC

Mae ymrwymiad cyffredin ar draws Llywodraeth 
Lafur Cymru i sicrhau bod plant a phobl ifanc yn 
cael y dechrau gorau posibl mewn bywyd a phob 
cyfl e i ddatblygu’u gallu a’u doniau.

Yn 2016, rhoddodd Llywodraeth Lafur Cymru 
raglen Plant Iach Cymru ar waith, gan sicrhau bod 
gwasanaethau iechyd cyffredinol, cyson ar gael yn 
deg i blant hyd at saith oed. Yn wyneb gostyngiad 
yng nghyfraddau imiwneiddio plant, mae lefelau 
imiwneiddio yng Nghymru yn parhau’n gyson, sef 
tua 95%.

Mae rhaglen fl aenllaw Llywodraeth Lafur Cymru 
ar gyfer y blynyddoedd cynnar, sef Dechrau’n 
Deg, wedi bod ar gael i'r holl blant sy’n byw mewn 
ardaloedd o ddifreintedd cymharol er 2007 ac i 
bob plentyn mewn angen sy’n byw’r tu allan i’r 
ardaloedd hynny er 2014. Mae tua 36,000 o blant 
yng Nghymru yn elwa bob blwyddyn o’r rhaglen, 

sy’n cynnig gofal rhan-amser yn rhad ac am ddim 
i blant dwy a thair oed, gwasanaeth estynedig 
ymwelwyr iechyd, cymorth ar fagu plant a 
chymorth â datblygiad iaith gynnar.

Yn ystod y tymor nesaf, bydd Llafur Cymru yn 
adeiladu ar lwyddiant Dechrau’n Deg trwy ymestyn 
a gwella’i gynnig i blant a theuluoedd sy’n byw’r tu 
allan i ardaloedd presennol Dechrau’n Deg. 

Mae Llywodraeth Lafur Cymru wedi buddsoddi yn 
natblygiad gwasanaethau niwro-ddatblygiadol 
plant, y Gwasanaeth Awtistiaeth Integredig a 
chymorth ehangach ar gyfer awtistiaeth. Mae’r 
buddsoddiad hwn wedi dwyn gwelliannau, ond 
mae’r galw yn parhau i godi ac mae capasiti yn her 
sylweddol o hyd.

Ar draws gwaith y Llywodraeth, mae ffocws yn 
parhau ar gynorthwyo ein plant a’n pobl ifanc i 
ddatblygu gwydnwch a llesiant meddyliol. Bydd y 
cwricwlwm newydd yn cyfl wyno dull ysgol gyfan o 
gynorthwyo plant i ddatblygu’r sgiliau y mae arnynt 
eu hangen yn y maes hwn. 

Mae Llywodraeth Lafur Cymru wedi cynorthwyo 
rhai ardaloedd i roi prawf ar gynnal mewngymorth 
gan Wasanaethau Iechyd Meddwl Plant a’r Glasoed 
(CAMHS) mewn ysgolion. Yn sgil gwerthusiad, 
bwriedir ehangu hyn yn y tymor nesaf.

Yn 2013,cyfl wynodd Llafur Cymru ofyniad statudol 
i ddarparu cwnsela annibynnol mewn ysgolion i 
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ddisgyblion blwyddyn 6 ac i blant mewn addysg 
uwchradd. Mae’n ystyried ymestyn y ddarpariaeth 
hon i blant iau. 

Mae Llafur Cymru mewn Llywodraeth wedi 
buddsoddi mewn CAMHS gofal sylfaenol ac eilaidd 
i helpu gwasanaethau i ateb nifer cynyddol yr 
atgyfeiriadau a gostwng amseroedd aros. Bydd y 
gwaith hwn yn parhau yn y tymor nesaf.

Mae wedi cyfl wyno deddfwriaeth i hybu hawliau 
plant ymhellach, gan roi i blant yr un amddiffyniad 
rhag cosb gorfforol ag sydd gan oedolion. 

Dros y 15 mlynedd diwethaf, mae nifer y plant 
sy’n derbyn gofal yng Nghymru wedi cynyddu 
34%. Darganfu adroddiad diweddar gan Sefydliad 
Nuffi eld fod nifer y babanod newydd-anedig mewn 
gofal wedi cynyddu dros gyfnod ac mae’r niferoedd 
yng Nghymru bellach yn uwch nag yn Lloegr.

Mae gan bob awdurdod lleol gynllun i ostwng nifer 
cyfan y plant sydd mewn gofal ac, yn benodol, nifer 
y lleoliadau’r tu allan i'r sir neu’r tu allan i Gymru.

Mae awdurdodau lleol yn cydweithio i rannu dysgu 
o ran mesurau ataliol ac mae Llywodraeth Lafur 
Cymru wedi ariannu’r gwaith o gyfl wyno prosiect 
Refl ect sy’n cefnogi teuluoedd pan roddir plentyn 
mewn gofal.

Hefyd, mae Llywodraeth Lafur Cymru yn awyddus i 
ddatblygu atebion preswyl yng Nghymru i gefnogi’r 
plant sydd â’r anghenion mwyaf cymhleth.

Mae cynnig gofal plant Llywodraeth Lafur Cymru 
yn rhoi cyfuniad o ofal plant ac addysg gynnar 
i blant 3 neu 4 oed, i rieni sy’n gweithio, yng 
Nghymru. Mae addysg gynnar hefyd yn cael ei 
alw’n ‘ddarpariaeth feithrin y cyfnod sylfaen’. Fe’i 
darperir yn bennaf gan ysgolion, lle y mae plant yn 
dysgu trwy chwarae.

Mae’r cynnig wedi bod yn boblogaidd iawn ac mae 
adolygiad wedi dechrau erbyn hyn ynghylch y 
potensial i'w gynnig i rieni sydd mewn addysg neu 
hyfforddiant.

Mae Llafur Cymru eisiau i'n system addysg a gofal 
y blynyddoedd cynnar ddatblygu fel ei fod yn 
canolbwyntio’n fwy ar y plentyn ac yn rhoi mwy 
o gymorth i'r plant y mae angen ychydig mwy o 
help arnynt. Mae eisiau creu system sy’n helpu ein 
hiaith a’n diwylliant i ffynnu, ac sy’n cynyddu nifer y 
plant sy’n gallu manteisio ar wasanaethau addysg 
dwyieithog neu Gymraeg. 

CAEL AT Y MEDDYGINIAETHAU A’R 
TRINIAETHAU DIWEDDARAF 

Mae presgripsiynau ar gael yn rhad ac am ddim yng 
Nghymru ond mae’r ffi ’n parhau i godi yn Lloegr, lle 
mae bellach yn £9.00 yr eitem.

Buddsoddwyd £80 miliwn yn ein maniffesto 
arloesol yn 2016 i ddatblygu Cronfa Triniaethau 
Newydd sy’n golygu bod y cyffuriau a’r triniaethau 
mwyaf datblygedig ar gyfer canser ac afi echydon 
eraill sy’n bygwth bywyd yn dod ar gael i 
gleifi on yng Nghymru 12 diwrnod yn unig ar ôl 
eu cymeradwyo, ar gyfartaledd. Dyma welliant 
sylweddol o gymharu â’r hen darged 90 diwrnod, 
sy’n cael ei ddefnyddio o hyd yn Lloegr.

Mae ‘Cymru Iachach’ yn cydnabod pwysigrwydd 
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canfod ac ymyrryd yn gynt. Bydd meddygaeth 
fanwl, gan gynnwys diagnosteg uwch a therapïau 
wedi’u haddasu’n bersonol, yn chwarae rhan 
allweddol yn hyn. 

Er 2019, mae Llafur Cymru wedi datblygu 
microsgopeg ymhellach ym mhob bwrdd iechyd. 
Dyma gam hanfodol yn ein gweledigaeth i 
drawsnewid gwasanaethau patholeg. Mae 
Llywodraeth Lafur Cymru wedi sefydlu Academi 
Ddelweddu Genedlaethol ac mae’n datblygu 
dull Cymru gyfan o fuddsoddi mewn sganwyr 

Tomograffeg Allyrru Positronau i ddiwallu’r nifer 
cynyddol o gyflyrau y mae’r rhain bellach yn gallu 
eu canfod.

Yn ystod y tair blynedd diwethaf, mae Llafur Cymru 
wedi buddsoddi £45.523m ar offer delweddu 
mawr fel sganwyr Tomograffeg Gyfrifiadurol (CT) a 
Delweddu Cyseiniant Magnetig (MRI).

Yn ystod y tymor nesaf, bydd Llywodraeth Lafur 
Cymru yn parhau i gefnogi datblygiadau a fydd 
yn gwella rhannu delweddau ledled Cymru ac yn 
galluogi i glefydau gael eu canfod yn gywir trwy 
ddeallusrwydd artiffisial.

Fel y daw mathau newydd o driniaeth, gan 
gynnwys therapïau genynnau, yn dod ar gael, bydd 

cost triniaethau newydd yn codi. Mae Llafur Cymru 
yn ymroddedig i sicrhau bod pobl yng Nghymru 
yn gallu elwa o’r triniaethau hyn fel y maent yn dod 
ar gael, trwy fwy o fuddsoddiad a chefnogaeth 
i ddatblygu modelau cost newydd seiliedig ar 
ganlyniadau.

GWASANAETHAU GWYRDDACH  

Uchelgais Llywodraeth Lafur Cymru yw i'r sector 
cyhoeddus yng Nghymru fod yn garbon niwtral 
erbyn 2030. 

Mae gan GIG Cymru, fel y corff sector cyhoeddus 
mwyaf yng Nghymru, ran allweddol i'w chwarae.

Mae byrddau iechyd a Chyd-wasanaethau'n 
cyflwyno cerbydau allyriadau isel i'w fflydoedd 
fel rhan o’n targed bod pob car fflyd a cherbyd 
nwyddau ysgafn newydd yn rhai allyriadau isel 
erbyn 2025.

Ar ôl profion llwyddiannus yn 2017-18, bydd paneli 
solar yn cael eu gosod ar bob cerbyd cludo cleifion 
mewn achosion nad ydynt yn rhai brys.

Bydd ysbytai newydd neu ailddatblygiadau i 
ysbytai yn cynnwys y mesurau datgarboneiddio 
ac effeithlonrwydd ynni diweddaraf, ond bydd 
datgarboneiddio llwyddiannus yn dibynnu hefyd 
ar wneud y defnydd gorau o’r ystâd trwy ad-drefnu 
safleoedd ar sail anghenion gwasanaeth clinigol.

Bydd Llafur Cymru yn gweithio gyda Byrddau 
Iechyd Lleol ac eraill i leihau’r defnydd o blastigion 
yn ein GIG ac mewn gofal cymdeithasol.

“   DYLID BUDDSODDI MEWN 
SAFLEOEDD GIG A GOFAL 
CYMDEITHASOL MODERN, SY’N 
PONTIO’R CENEDLAETHAU; 
MAE’R RHAIN YN ASEDAU 
CYMUNEDOL A DYLENT HYBU 
CLUDIANT IACH, MANNAU 
GWYRDD AC AMWYNDERAU 
CYHOEDDUS. MAE ANGEN 
COFNODI’U HÔL TROED 
CARBON A GOSOD TAREGDAU 
I SYMUD TUAG AT SAFONAU 
CYNALIADWYEDD CYTUNEDIG Y 
GIG.”  

  –  Cymdeithas Iechyd y Sosialwyr 
(SHA) Cymru 
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