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Annwyl gydweithwyr 
 
Rwy’n ysgrifennu i’ch hysbysu o wall ffeithiol mewn Datganiad Ysgrifenedig a gyhoeddais ar 
21 Gorffennaf ynghylch Adroddiad rhif 34 Corff Adolygu Cyflogau’r GIG ac i ymddiheuro’n 
ddiffuant am unrhyw ddryswch a achoswyd gan hyn ymysg eich etholwyr. 
 
Yn y Datganiad Ysgrifenedig, ysgrifennais: 
 
O ran ein staff sydd ar y tâl isaf, mae hyn yn golygu ein bod wedi cynnig swm sy’n uwch na’r 
argymhelliad ar gyfer y cyflog byw o £9.50 yr awr yr oeddem wedi ei weithredu o fis Ebrill 
2021, gyda chyflog cychwynnol o £19,918 y flwyddyn (£10.18 yr awr) 
 
Mewn gwirionedd, y cyflog cychwynnol i’r rhai sy’n ymuno â’r GIG yng Nghymru ar ôl i’r 
dyfarniad cyflog hwn gael ei weithredu yw £18,576 (£9.50 yr awr). Mae ein staff sydd ar y tâl 
isaf eisoes wedi bod yn ennill y ffigur hwn ers mis Ebrill 2021 pan gafodd y gyfradd a 
argymhellwyd gan y Living Wage Foundation ei gweithredu yn y GIG yng Nghymru gydag 
ychwanegiad, wedi’i ariannu gan Lywodraeth Cymru, at y raddfa gyflog Agenda ar gyfer 
Newid a gytunwyd yn genedlaethol. Atodaf fersiwn ddiwygiedig o’r Datganiad Ysgrifenedig 
gyda’r ffigurau wedi’u cywiro. 
 
Rwyf wedi ymrwymo o hyd i drechu tlodi yng Nghymru a sicrhau bod cyflog y rhai ar y 
bandiau isaf yn parhau i gyd-fynd ag argymhelliad annibynnol y Living Wage Foundation, 
neu’n uwch. Edrychaf ymlaen at gael argymhelliad diwygiedig y Living Wage Foundation yn 
yr hydref a byddaf yn parhau i adolygu’r rhain yn flynyddol er mwyn diogelu ffyniant ein 
gweithlu ymroddedig. 
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