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ae un ym mhob pum person yng Nghymru ar restrau aros. Mae amseroedd 

aros am ambiwlansys ac mewn adrannau damweiniau ac achosion brys yn 

uwch nag erioed. Mae gweithwyr iechyd a gofal bellach ar linellau piced 

dros gyflog annheg ac amodau gwaith gwael. Mae yna argyfwng iechyd yng 

Nghymru – ac mae angen newid mewn strategaeth ac agwedd ar frys gan 

Lywodraeth Cymru. Mae cynigion Plaid Cymru yn mynd i wraidd y mater. 

Y gweithwyr yw sylfaen ein gwasanaeth iechyd, ond mae’r sylfaen honno wedi ei 

hysgwyd gan flynyddoedd o doriadau cyflog mewn termau real a diffyg cynllunio 

gweithlu digonol. Mae’n rhaid i dalu cyflog teg fod yn flaenoriaeth. Heb ein gweithwyr 

iechyd a gofal, nid oes gennym wasanaeth iechyd gwladol. 

Yn ogystal â hyn, mae yna bethau hefyd y dylai Llywodraeth Cymru fod yn eu 

gwneud yn well yn yr hirdymor. Un enghraifft yw gofal iechyd ataliol. Mae angen i 

iechyd ataliol fod yn rhan graidd ym mhob agwedd o holl bolisïau’r llywodraeth ac 

wedi’i alinio’n llawn â Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol. 

Mae cymaint sydd angen ei wneud yn dilyn dros dau ddegawd o gamreoli gan y 

blaid Llafur. Mae’r cynllun hwn yn fan cychwyn ac yn cynnig pum peth y credwn fydd 

yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol a chadarnhaol i bawb ar draws y gwasanaeth 

iechyd – gweithwyr rheng flaen, cleifion a’r rhai sy’n ei weinyddu. 

Nid ein syniadau ni’n unig yw’r rhain, ond canlyniad o wrando ar y bobl sydd ar y 

rheng flaen - a’r sefydliadau sy’n eu cynrychioli. Mae ein cynllun yn mynd i’r afael â’r 

pryderon go iawn sydd ganddynt am y ffordd y mae’r gwasanaeth iechyd yn cael ei 

reoli ar hyn o bryd ac mae’n cynnig datrysiadau a fydd yn gwneud gwahaniaeth 

pellgyrhaeddol i bawb sy’n caru ein gwasanaeth iechyd gwladol ni. 
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1. Tâl tecach 

Golygai hyn ddarparu bargen deg i weithwyr y gwasanaeth 

iechyd er mwyn creu sylfeini ar gyfer gwasanaeth iechyd 

cynaliadwy. 

Rhaid i’r Llywodraeth roi cynnig cyflog sylweddol a gwell i 

weithwyr y GIG yng Nghymru i ddechrau gwneud yn iawn am 

fwy na degawd o ddirywiad mewn cyflogau. 

 
2. Tyfu’r gweithlu 

 
Er bod sicrhau cyflog gwell i weithwyr yn rhan allweddol o 

warchod y gweithlu, mae angen strategaeth ehangach ar fyrder 

er mwyn gwneud ein gwasanaeth iechyd yn le deniadol i 

weithio, 

 

Mae’n rhaid i Lywodraeth Cymru: 
 

• llunio strategaeth gyflawni glir gyda thargedau a chostau ar 

gyfer Cynllun Gweithlu newydd.  
 

• diwygio’r broses o gasglu data yn ganolog er mwyn adnabod 

anghenion staffio yn gynt.  
 

• yn ogystal ag ehangu’r lleoedd hyfforddi a’r prentisiaethau 

sydd ar gael, sefydlu llwybrau gwell at ddatblygiad 

proffesiynol parhaus a chyrsiau trosi sgiliau i sicrhau y gall 

gweithwyr iechyd weithio ar frig eu cymhwysedd. 

 

• creu asiantaeth staffio gyhoeddus i hwyluso gweithio hyblyg 

ar draws y proffesiwn gofal iechyd tra'n cael gwared ar 

wneud elw preifat o asiantaethau. 
 
 
 

3. Iechyd ataliol 
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Ehangu yn sylweddol y pwyslais a'r flaenoriaeth a roddir i 

fesurau iechyd ataliol er mwyn gwarchod gwydnwch y GIG ar 

gyfer y dyfodol. 

 

Mae’n rhaid i Lywodraeth Cymru: 
 

• sicrhau atebolrwydd gweinidogol clir er mwyn sicrhau bod 

mesurau iechyd ataliol, a ddarperir ar draws holl adrannau’r 

llywodraeth, yn nod craidd ac eglur i holl bolisïau’r 

llywodraeth ac yn cyd-fynd â Deddf Llesiant Cenedlaethau’r 

Dyfodol. 

 

• cynnwys targedau ar gyfer y llywodraeth gyfan – wedi’u 

hategu gan fetrigau a cherrig milltir wedi’u diffinio’n glir ac y 

cytunwyd arnynt gyda gweithwyr gofal iechyd proffesiynol – 

ar atal iechyd o fewn rhaglen gyflawni ‘Cymru Iach’. 

 
4. Iechyd a Gofal Cymdeithasol 
 

Rhaid mabwysiadu agwedd gynaliadwy i sicrhau gwasanaeth 

di-dor - un sydd wedi'i deilwra'n effeithlon pan fo angen. 

 

Mae’n rhaid i Lywodraeth Cymru: 
 

• gwella gwytnwch ar y pwynt rhyngweithio rhwng iechyd a 

gofal trwy gynyddu capasiti cyfleusterau cam-i-lawr ar gyfer y 

cleifion hynny sy'n dal i fod yn yr ysbyty nad oes angen gofal 

acíwt arnynt mwyach. 

 

• cydgysylltu agosach ag awdurdodau lleol i sicrhau bod 

asesiadau gofal amserol yn cael eu cynnal. 
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5. Achub ein gwasanaeth  
 

Er mwyn creu gwasanaeth iechyd gwydn sy’n addas ar gyfer y 

dyfodol.  

 
Mae’n rhaid i Lywodraeth Cymru: 
 

• rhoi’r grym i weithrediaeth newydd y GIG yng Nghymru i 

wneud newid gwirioneddol, fel gweithrediaeth sy’n cael ei 

harwain yn glinigol ac sy’n canolbwyntio ar y claf ac sy’n 

gweithio mewn partneriaeth â’r trydydd sector, cyrff 

proffesiynol a llais y claf i ysgogi newid  yn ogystal â 

gweithio’n agos gyda CLlLC i wella darpariaeth leol. 

 
• dwyn cyrff cyflawni i gyfrif mewn ffordd agored a thryloyw, 

gan sicrhau bod modelau gofal newydd yn cael eu 

cyflwyno’n gyson. 

 

• nodi ffyrdd o ddileu dyblygu biwrocratiaeth a gweinyddiaeth 

rhwng byrddau iechyd. 
 

• annog cyd-ddylunio canolfannau llawdriniaeth ddewisol gyda 

gweithwyr gofal iechyd proffesiynol. 
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