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Annwyl Janet, 

Diolch ichi am eich llythyr dyddiedig 30 Tachwedd am ddeiseb ar gyfer sicrhau bod 
cyflogau’r GIG yn gyson â’r lefel chwyddiant.  

Rwy’n cydnabod yr heriau a’r pwysau anferth sydd ar holl aelodau ein gweithlu iechyd a 
gofal cymdeithasol ymroddedig yma yng Nghymru, a hynny drwy gydol yr amser, ond yn 
enwedig yn ystod y cyfnod digynsail hwn. 

Penderfyniad gan Lywodraeth y DU oedd gweithredu polisi cyni yn 2010 mewn ymateb i’r 
argyfwng ariannol, gan rewi cyflogau’r sector cyhoeddus. Gan fod Llywodraeth y DU wedi 
gweithredu yn y modd hwn, ni chawsom ni, fel Llywodraeth Cymru, unrhyw gyllid 
canlyniadol i dalu am godiadau cyflog, o dan fformiwla Barnet. O ganlyniad, ni fyddai wedi 
bod yn opsiwn ariannol ymarferol i gyllido cynnydd mor fawr heb gael cyllid canolog gan 
Lywodraeth y DU. 

Yn 2018, cafodd y cytundeb tair blynedd presennol ar gyfer staff yr agenda newid yn y GIG, 
ei wneud mewn partneriaeth â’r cyflogwyr a’r undebau llafur. Mae’r cytundeb hwn yn 
cynnwys codiadau cyflog ar gyfer cyfnod o dair blynedd, cyflogau cychwynnol uwch, cael 
gwared ar bwyntiau cyflog sy’n gorgyffwrdd, a chyflwyno graddfeydd cyflog byrrach. O ran y 
staff y mae gweithgarwch y corff adolygu cyflogau meddygon a deintyddion yn berthnasol 
iddynt, gweithredais ei argymhelliad eleni’n llawn drwy weithredu codiad cyflog o 2.8%. 

Wrth i’r cytundeb cyflogau tair blynedd ddod i ben, rydym wedi ymrwymo i weithio gyda 
chynrychiolwyr yr undebau a chyflogwyr y GIG, drwy broses y corff annibynnol sy’n adolygu 
cyflogau’r GIG, er mwyn sicrhau bod y pecyn gwobrwyo gorau posibl yn cael ei gynnig. 
Rwyf wedi gofyn bod y cylch adolygu cyflogau’n cael ei ddwyn ymlaen i’w gynnal cyn gynted 
ag y bo modd. Serch hynny, Llywodraeth y DU sy’n pennu’r amserlenni, ac mae angen 
cymorth y Llywodraeth honno i gyllido unrhyw godiadau yn y setliad cyflog. 

Rwy’n gobeithio bod yr wybodaeth hon yn ddefnyddiol ichi. 
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