
PLEIDLEISIWCH IE 

I ACHUB EIN GIG
I AMDDIFFYN CLEIFION
I GODI CYFLOGAU YN Y GIG!

YMUNWCH 
HEDDIW!

@UniteWales @UniteWales@UniteWales

MAE PLEIDLAIS CYFLOGAU GIG UNITE BELLACH AR AGOR. 
YN CAU: 20/12/2022 – ICC, BETSI CADWALADR, AaGIC, IGDC, 

FELINDRE, CAERDYDD A’R FRO, POWYS A HYWEL DDA.
YN CAU: 22/12/2022 – YGAC, CWM TAF MORGANNWG, 

ANEURIN BEVAN A BAE ABERTAWE.

Pleidleisiwch IE a phostiwch eich pleidlais yn ôl yn syth. 

CYMRU  WALES



MAE EIN 
CYFLOGAU’N 

DISGYN. 
MAE EIN 

BILIAU’N CODI. 

5 RHESWM PAM Y DYLEM BLEIDLEISIO IE!
1. Rydym yn brin o staff, heb gael ein gwerthfawrogi’n ddigonol ac wedi ymlâdd: 

Mae’r GIG mewn argyfwng. Mae CYFLOGAU ISEL yn gyrru gweithwyr GIG yng 
Nghymru i edrych am swyddi eraill ac yn ei gwneud pethau’n anoddach i chi. 
Gyda chyflogau digonol, bydd y staff yn aros.

2. Mae ein cyflogau’n disgyn: Mae staff GIG yng Nghymru wedi colli miloedd o 
bunnau mewn cyflogau real ers 2011 oherwydd degawd o godiadau cyflog is na 
chwyddiant, cyflogau wedi’u rhewi neu godiadau bach iawn. Mae hyn ddwywaith 
cymaint â’r gostyngiad yn y sector breifat.

3. Mae ein biliau’n codi: Mae popeth, gan gynnwys bwyd, tanwydd ac egni, yn 
neidio i fyny mewn pris. Rydyn ni yng nghanol yr argyfwng costau byw gwaethaf 
mewn cenhedlaeth – mae unrhyw godiad llai na chwyddiant yn doriad cyflog, 
a gallwn ni ddim fforddio hynny.

4. Mae eraill yn yr un sefyllfa: Dyma gyfle unigryw i ni i gyd sefyll gyda’n gilydd i wella 
ein cyflogau. Mae aelodau’r undeb yn Lloegr a’r Alban hefyd yn cael pleidlais, fel y 
mae aelodau o nifer o undebau llafur eraill. Gyda’n gilydd rydyn ni’n gryf!

5. Rydyn ni’n haeddu gwell: Daw’r cyllid yng Nghymru o’r Trysorlys yn San Steffan 
yn y pen draw. Os gall y llywodraeth Geidwadol fforddio mechnïo biliwnyddion 
a rhoi cytundebau gwerth £3.5bn i’w cyfeillion, gallant fforddio rhoi codiad cyflog 
cost byw wedi’i ariannu’n llawn i ni – nid allan o gyllidebau presennol y GIG.

DIM STAFF GIG GREODD YR ARGYFWNG HWN. 
DDYLEN NI DDIM GORFOD TALU AMDANO NAWR. 

PLEIDLEISIWCH IE!
Pleidlais bost heb gyrraedd?  

E-bostiwch: richard.munn@unitetheunion.org
Ffôn: 02920 394 521

Mae dyfarniad cyflogau’r GIG ar gyfer 2022/23 yn is na chwyddiant ar gyfer 
bron pob un aelod o staff y GIG. Mae llawer o weithwyr wedi derbyn 4% neu lai.

Gyda chwyddiant RPI yn 14.2%, mae hyn yn doriad cyflog enfawr. 

PLEIDLEISIWCH IE DROS WEITHREDU.  
PLEIDLEISIWCH IE AM GIG DIOGEL.

PLEIDLAIS 

STREIC 

#CYFLOGAUGIG
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