
 

 

 

 

 

Eluned Morgan 

Gweinidog Iechyd 

Llywodraeth Cymru 

(ar e-bost) 

 

Dyddiad | Date: 2 Awst 2021 

 

Annwyl Eluned, 

 

Roeddwn yn bryderus iawn i ddarllen eich gohebiaeth ddydd Gwener Gorffennaf 30ain a gywirodd y datganiad 

ysgrifenedig a gyhoeddwyd ar Orffennaf 21ain ynghylch Adroddiad Corff Adolygu Tâl y Gwasanaeth Iechyd 

(GIG). 

 

Yn wreiddiol dywedoch y byddai y rhai ar y cyflogau isaf o fewn y Gwasanaeth Iechyd yn derbyn y cyflog o £ 

10.18. Rwyf yn cydnabod eich bod wedi ymddiheuro wedi iddi ddod i’r amlwg mai’r gwir ffigwr yw £ 9.50 yr 

awr. 

 

Fe fydd y newyddion mai’r tâl blynyddol yw £ 18,576 yn hytrach na £ 19,918 yn ergyd enfawr i’r gweithwyr 

hynny, yn enwedig wedi iddyn nhw chwarae rhan mor hanfodol bwysig wrth achub bywydau yn ystod y 

pandemig Covid-19. 

 

Mae angen i'm hetholwyr a gweithlu ehangach y Gwasanaeth Iechyd ddeall sut aeth y ffigwr anghywir i'r pae 

cyhoeddus. A oedd Gweinidogion wedi ystyried y ffigwr o £10.18 yr awr yn flaenorol neu a oes esboniad arall? 

 

Roedd y datganiad ysgrifenedig gwreiddiol yn pwysleisio bod Llywodraeth Cymru yn rhoi codiad cyflog i 

weithwyr y GIG ar y cyflog isaf uwchlaw'r gwir gyflog byw, gan awgrymu bod hyn wedi bod yn rhan o'ch 

trafodaethau. A wnewch chi gadarnhau a oedd hyn yn wir? 

 

A allwch hefyd egluro a fydd y gweithwyr hynny sy'n derbyn £ 9.50 yr awr bellach yn derbyn 3% yn 

ychwanegol yn unol ag argymhellion y corff fu’n adolygu cyflogau? 

 

Mae'r ymroddiad a'r gwytnwch a ddangosir gan ein gweithwyr iechyd a gofal proffesiynol yn dangos ein sector 

gyhoeddus ar ei gorau. 

 

Ni fu gwerthfawrogi sgiliau ac ymrwymiad y gweithlu erioed mor bwysig ac rwy’n erfyn arnoch i anrhydeddu’r 

codiad cyflog gwreiddiol a gyhoeddwyd gyntaf ar Orffennaf 21ain. 

 

Yn gywir, 
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Aelod o’r Senedd dros Ynys Môn 
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