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Rwy’n ysgrifennu atoch mewn ymateb i gais y Pwyllgor am gyflwyniadau i lywio’r broses graffu ar gynigion 
Cyllideb Ddrafft 2020-21 Llywodraeth Cymru. Rwy'n gwneud hynny ar ran yr undeb Gwasanaethau Cyhoeddus a 
Masnachol (PCS), un o undebau llafur mwyaf y DU, gyda dros 15,000 o aelodau yng Nghymru, gyda tua thraean 
ohonynt yn gweithio i'r Cynulliad Cenedlaethol, Llywodraeth Cymru, Cyrff a Noddir gan Lywodraeth Cymru a 
chyflogwyr eraill o fewn sector cyhoeddus datganoledig Cymru. 
Hoffwn ganolbwyntio ar y maes ‘Cynaliadwyedd gwasanaethau cyhoeddus, arloesi a thrawsnewid gwasanaethau’ 
a restrir o dan drydydd cwestiwn Ymgynghoriad y Pwyllgor. 

Ym marn y PCS, mae cynaliadwyedd gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru, a'r gallu o fewn y gwasanaethau 
hynny i hyrwyddo arloesedd a thrawsnewid, yn dibynnu ar adnoddau digonol i gefnogi gweithlu sy'n ddigonol o 
ran niferoedd i gyflawni'r swydd sy'n ofynnol heb orfod wynebu pwysau annioddefol ac sy’n cael ei wobrwyo a'i 
gydnabod yn iawn am ei gyfraniad. Mae'r rhaglen gyni a orfodwyd gan lywodraethau olynol y DU ers 2010 wedi 
tanseilio gallu ein gwasanaethau cyhoeddus yn ddifrifol i gyflawni'r rôl honno. Rydym yn cydnabod bod 
gweinidogion Llywodraeth Cymru drwy gydol y cyfnod hwnnw wedi lleisio pryderon tebyg i'n rhai ni ynglŷn ag 
effaith toriadau gwariant San Steffan ac wedi ceisio amddiffyn gwasanaethau Cymru i'r graddau y maent wedi 
teimlo eu bod yn gallu; serch hynny, mae staff sy’n gweithio i Lywodraeth Cymru a’r Cyrff a Noddir, am y rhan 
fwyaf o’r degawd diwethaf, wedi bod yn destun cap o 1% ar godiadau cyflog yn yr un modd â’u cydweithwyr yn 
adrannau llywodraeth Whitehall. 

Dod â chyfyngiad tâl i ben 

Dyw hi erioed wedi bod yn fwy angenrheidiol i gael gwasanaeth sifil sy'n talu'n dda ac wedi'i ariannu'n dda na’r 
adeg hon o ansicrwydd mawr ynglŷn â Brexit. Eto i gyd yn ystod y blynyddoedd diwethaf gwelwyd yr argyfwng 
gwaethaf mewn safonau byw mewn cenedlaethau, gyda chyflogau isel, ynghyd â chostau tai, biliau ynni a 
phrisiau cludiant afresymol, yn bygwth lles teuluoedd yng Nghymru a ledled y DU. Mae’r TUC wedi dweud bod 
gweithwyr yn profi’r cwymp hiraf mewn cyflogau real ers yr 1870au. Mae prisiau wedi bod yn codi'n gyflymach 
nag enillion ers 2010. 

Cyhoeddodd llywodraeth y DU y llynedd fod y cap cyflog wedi’i godi, ac eto, cafodd gweision sifil, i bob pwrpas,  
eu trin yn annheg wrth i’r cap cyflog de facto aros yn yr unfan. Mae aelodau’r PCS wedi dioddef digon o 
flynyddoedd o’r toriadau cyflog termau real a phleidleisiodd y mwyafrif llethol, mewn tair pleidlais genedlaethol 
yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf, i gymryd camau diwydiannol i geisio cael hawliad cyflog a fyddai’n stopio ac 
yn dechrau gwrthdroi’r dirywiad yn eu safonau byw; dim ond y cyfyngiadau pleidleisio llym a gyflwynwyd yn 2016 
sydd wedi atal gweithredu o'r fath rhag digwydd. Roedd ein haelodau yn sector datganoledig Cymru yn rhan o 
bob un o'r tair pleidlais heblaw’r olaf. 

Mae’r PCS wedi parhau i dynnu sylw at effaith ddinistriol polisi cyflogau gweinidogion y DU ar eu gweithlu eu 
hunain yn y gwasanaeth sifil a'i gyrff cysylltiedig ac i wneud sylwadau i roi diwedd ar yr hyn sydd bellach yn 
ddegawd o gyfyngu cyflogau yn y gwasanaeth sifil a meysydd cysylltiedig drwy ariannu codiadau cyflog sy'n adfer 
safonau byw, yn unol â chwyddiant. 

Wrth gydnabod y cyfyngiadau a osodwyd gan y setliad ariannol a dderbyniwyd gan San Steffan, mae’r PCS yn 
credu bod yn rhaid i Lywodraeth Cymru wneud popeth o fewn ei gallu i dorri'r cylch o ddirywiad mewn cyflogau 
real a safonau byw. Nid mater o gyfiawnder dosbarthol yn unig mo hwn ond adfywio economi Cymru drwy’r 
ysgogiad economaidd a ddaw yn sgil cyflogau gweithwyr a’r hyn maen nhw’n ei brynu. 
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Symud tuag at gydlyniant cyflog 

Polisi hirsefydlog y PCS yw y dylid cael un set o raddfeydd cyflog ar gyfer holl weithwyr y Gwasanaeth Sifil a'i gyrff 
cysylltiedig sy'n cynnig cydlyniad cyflog ac yn dileu'r anghyfiawnder enfawr sy'n bodoli o fewn y system fargeinio 
ddirprwyedig gyfredol. Fel cam tuag at y nod hwnnw, rydym wedi bod yn pwyso, ar lefel ddirprwyedig, am 
ostyngiad yn nifer yr unedau bargeinio ar draws Sectorau penodol drwy gydlyniant cyflog yn y Sectorau hynny. 

Yn ystod cyfarfod â Mark Drakeford yn 2018 pan oedd yn Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol, 
nododd Mr Drakeford ei fod yn barod i ystyried cynnig ar gyfer cydlyniad cyflog o fewn Sector Cymru, gan roi’r 
potensial i'r undebau llafur perthnasol ddylanwadu ar y broses cyn unrhyw setliadau cyllid ar gyfer 2019. Yna 
cysylltodd y PCS â'n canghennau yn sector datganoledig Cymru a chytunwyd i gasglu data ar yr amrywiol 
drefniadau tâl a graddio a oedd yn bodoli ar draws y Sector gyda'r bwriad o ddatblygu cynnig ar gyfer cydlyniant. 
Mae manylion y gwahaniaethau mewn cyflog wedi'u cynnwys ar y daenlen amgaeedig. 

Er nad oedd yn bosibl i ni gyflwyno cynigion manwl mewn pryd ar gyfer rownd gyflog 2019, ysgrifennodd y PCS at 
Mark Drakeford ar 24 Hydref 2018 yn nodi ein safbwynt ar gyflogau ac i geisio trefnu cyfarfod gydag ef i archwilio 
hyn ymhellach, a chytunodd i hynny. Pan gynhaliwyd y cyfarfod ar 29 Tachwedd 2018, nododd fod y sefyllfa 
ariannol yn parhau i fod yn dynn ac nad oedd yn gallu cynnig mwy o arian ar gyfer codiadau costau byw ond 
derbyniodd yr egwyddor y dylid cael system dâl fwy cydlynol. Felly cytunodd i ddechrau sgyrsiau ar gydlyniant 
drwy is-bwyllgor penodol o Grŵp Sector Datganoledig (DSG) Cyngor Partneriaeth y Gweithlu, sy'n cynnwys 
Llywodraeth Cymru, y Cyrff a Noddir a chyflogwyr cysylltiedig. 

Cytunodd cyfarfod cyntaf yr is-bwyllgor hwn ar gylch gorchwyl ar gyfer y trafodaethau, gan gadarnhau mai rôl yr 
is-bwyllgor oedd datblygu rhaglen mapio sy'n cefnogi: 1) symud tuag at gyfraddau cyflog safonol ar draws 
cyflogwyr DSG; a 2) symud tuag at fargeinio cyflogau ar y cyd. 

Ffurfiwyd tri llif gwaith i symud y gwaith hwn yn ei flaen: 

• Graddfeydd cyflog a gwerthuso swyddi;
• Pensiynau; a
• Buddion sydd ddim yn gysylltiedig â chyflogau a thelerau ac amodau perthnasol eraill.

Mae’r PCS yn croesawu'r dechrau positif a wnaed yn y broses o sicrhau cydlyniant cyflog ar draws sector 
cyhoeddus datganoledig Cymru yr ydym yn poeni’n bennaf yn ei gylch. Mae'n hollbwysig, fodd bynnag, y dylai 
Cyllideb Llywodraeth Cymru ar gyfer 2020-21 sicrhau bod cyllid digonol ar gael i wneud cynnydd ystyrlon gyda’r 
fenter hon. 

Byddem yn croesawu'r cyfle i roi gwybodaeth bellach i'r Pwyllgor o ran ein hamcanion yn y maes hwn. 

Yn gywir 

Shavanah Taj 
Ysgrifennydd PCS Cymru 
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