
1. Pam holi fy marn i? Dywedodd 95% o’n haelodau yng Nghymru yn y GIG wrth UNITE mewn pleidlais 
ymgynghorol nad oedden nhw’n credu bod codiad cyflog 2022 yn ddigonol a dywedodd mwyafrif helaeth 
ein haelodau eu bod yn barod i weithredu. Rydym felly yn dilyn dymuniadau ein haelodau ac yn cynnal 
pleidlais streic ffurfiol. Ym mis Medi 2022, cynyddwyd holl gyflogau llawn-amser Agenda ar gyfer Newid yng 
Nghymru o fand 1 i fand 9 gan £1400 ac eithrio rhan uchaf band 6 a band 7 yn ei gyfanrwydd a gynyddodd 
4%. Roedd hwn yn godiad cyflog cyfunol (h.y. ychwanegwyd at gyflogau) a ddim yn daliad un tro. Cafodd 
staff rhan-amser gynnydd pro rata. Derbyniodd band 1 a man mynediad band 2 godiad o £1400 yn ogystal 
â’r cynnydd Cyflog Byw Gwirioneddol a gafodd ei gymhwyso ym mis Ebrill 2022. Cafodd yr holl godiadau 
eu hôl-ddyddio i 1af Ebrill 2022. Roedd y codiad cyflog yn is na chwyddiant ar gyfer pob aelod o UNITE, 
yn enwedig pan y cymerir y newidiadau pensiwn i lawer i ystyriaeth. Felly mae staff y GIG unwaith eto’n 
wynebu toriad cyflog mewn termau real. Mae UNITE yn credu bod gweithwyr y GIG yn haeddu codiad 
cyflog sy’n cyfateb â chwyddiant. Ym mis Ebrill 2022 (y mis ar gyfer asesiad cyflogau blynyddol) roedd 
chwyddiant RPI yn 11.1%, a chwyddiant CPI yn 9.0%. Nid yw’r codiad cyflog felly’n cyfateb â disgwyliadau 
UNITE o ran tâl – rhywbeth y mae ein haelodau wedi’i gadarnhau’n ddigamsyniol.

2. Pa gwestiynau sy’n cael eu gofyn i mi? Gofynnir dau gwestiwn i chi: Ydych chi’n barod i streicio? 
Ydych chi’n barod i weithredu ond heb streicio? Mae eich undeb, UNITE, yn argymell eich bod yn pleidleisio IE 
i’r ddau gwestiwn. 

3. Sut ydw i’n pleidleisio? Mae’n rhaid i ni gynnal pleidlais bost er mwyn cydymffurfio â’r gyfraith. 
Mae papurau pleidleisio wedi cael eu postio i’ch cyfeiriad cartref. Gwnewch yn siŵr eich bod yn rhoi X yn 
y ddau flwch IE ac yn dychwelyd eich papur pleidleisio yn yr amlen hunan-gyfeiriedig amgaeëdig cyn i’r 
bleidlais gau. Gwnewch hyn cyn gynted â phosibl, gan gofio am y post Nadolig a streiciau’r Post Brenhinol 
wrth bostio’r ffurflenni’n ôl. 

4. Beth sy’n digwydd os ydw i’n pleidleisio o blaid streicio? Mae streicio yn golygu gwrthod gweithio’n gyfan 
gwbl. Yn gyntaf, rhaid i 50% o’r rhai sy’n gymwys i bleidleisio ddychwelyd eu pleidlais, a rhaid i fwyafrif o 
aelodau UNITE yn eich gweithle bleidleisio o blaid streicio. Nesaf, bydd eich Pwyllgor Sector Diwydiannol 
Cymru a’ch cynrychiolwyr o’ch gweithle yn cyfarfod i benderfynu ar ddyddiadau unrhyw weithredu, 
ffurf y gweithredu, hyd a phatrwm. Mae’n ofyniad cyfreithiol i UNITE hysbysu eich cyflogwr GIG os yw’r 
penderfyniadau hyn yn cael eu cymryd. Yna cewch wybod beth yw eich rôl o ran cefnogi’r streic. Bydd y 
streic yn cael ei chydlynu gyda’r chwaer undebau lle bo hynny’n bosib. Cyn y gall unrhyw gamau ddigwydd, 
yn naturiol mae’n rhaid i 50% o aelodau bleidleisio.

5. Beth am ddiogelwch cleifion? Fel gweithwyr proffesiynol ymroddedig, rydym yn gwybod eich bod yn 
poeni’n fawr am ddiogelwch eich cleifion. Mae UNITE hefyd wedi ymrwymo i gadw cleifion yn ddiogel. 
Mae’n anochel y bydd streicio yn achosi aflonyddwch; ni fyddai’n effeithiol pe na byddai’n gwneud hynny. 
Ond gallwch fod yn dawel eich meddwl y byddwn yn gweithio gyda’n chwaer undebau iechyd a chyflogwyr 
yn lleol i ddarparu gwasanaeth argyfwng er mwyn sicrhau nad yw unrhyw gleifion na gweithdrefnau brys 
yn cael eu peryglu yn ystod y streic. 

6. Dwi ddim yn meddwl y galla i fforddio streicio am well tâl ac amodau? Allwch chi fforddio peidio â streicio? 
Rydyn ni’n deall y pwysau ariannol rydych chi’n ei wynebu. Dewis olaf yw strecio. Mae UNITE bob amser 
yn ceisio trafod a bargeinio ar ran ein haelodau cyn gweithredu’n ddiwydiannol. Mae UNITE wedi trafod yn 
helaeth gyda Llywodraeth Cymru. Ond gan nad oes arian ychwanegol wedi ei dderbyn gan San Steffan, 
mae Llywodraeth Cymru yn mynnu wrth UNITE nad oes arian ychwanegol ar gael ar gyfer codiad cyflog 
uwch. Mae UNITE i raddau helaeth yn derbyn y ddadl hon. Fodd bynnag, rydym wedi mynegi ein pryderon 
ynglŷn â gwastraff, defnydd gormodol o gytundebau asiantaeth/locwm a niferoedd uchel o swyddi rheoli 
uwch yn y rhan fwyaf o sefydliadau. 

PLEIDLEISIWCH O BLAID STREICIO

CWESTIYNAU CYFFREDIN YNGLŶN Â’R STREIC
GIG, STAFF AGENDA AR GYFER NEWID YNG NGHYMRU / WALES

MAE PLEIDLAIS GWEITHREDU DIWYDIANNOL #CYFLOGAUGIG UNITE AR AGOR

@UniteWales @UniteWales@UniteWales



7. Beth yw’r gronfa’r streic? Mae UNITE o’ch plaid chi. Mae gennym gronfa streic sylweddol a byddwn yn 
talu hyd at £70 y dydd i’ch helpu yn ystod y streic. Mae rhai amodau’n berthnasol. Bydd mwy o fanylion yn 
cael eu darparu’n agosach at yr amser a dylai aelodau gysylltu â’ch cynrychiolydd neu swyddog os oes 
gennych anghenion ychwanegol arbennig. 

8. Am ba hyd fydd y bleidlais yn cael ei chynnal? Mae UNITE yn cynnal pleidleisiau ar wahân ar gyfer pob 
cyflogwr ledled Cymru. Mae’r cyfnod pleidleisio bellach ar agor ac yn cau ar 20fed Rhagfyr 2022 i aelodau 
yn y sefydliadau canlynol: ICC, Betsi Cadwaladr, AaGIC, IGDC, Felindre, Caerdydd a’r Fro, Powys a Hywel Dda 
ac ar 22ain Rhagfyr 2022 ar gyfer aelodau yn y sefydliadau canlynol: YGAC, Cwm Taf Morgannwg, Aneurin 
Bevan a Bae Abertawe. Bydd eich papur pleidleisio’n cael ei bostio i’ch cyfeiriad cartref. Cadwch lygad ar 
eich post, pleidleisiwch a phostiwch eich papur pleidleisio’n ôl yn syth. 

9. Pwy sy’n cael pleidleisio? Mae pob aelod o UNITE sy’n gweithio’n uniongyrchol i’r GIG yng Nghymru yn cael 
pleidleisio. Ni fydd aelodau sy’n cael eu cyflogi gan ddarparwyr gofal iechyd preifat, meddygon teulu ac ati 
yn pleidleisio am nad yw eu cyflog yn cael ei bennu gan Lywodraeth Cymru. 

10. A all aelodau sy’n cael eu rheoleiddio gymryd rhan mewn gweithredu diwydiannol? Gallant. Nid 
yw’r Codau na’r Safonau proffesiynol yn atal aelodau rhag cymryd rhan mewn gweithredu diwydiannol 
cyfreithiol. Mae’r gwahanol gyrff cofrestru a rheolyddion yn cydnabod yr hawl i streicio. Byddant yn cyhoeddi 
eu datganiadau eu hunain ynglŷn â gweithredu diwydiannol. Ewch i’w gwefannau. Am ragor o wybodaeth, 
siaradwch â’ch cynrychiolydd gweithle UNITE a gwelwch ein canllawiau ar Weithredu Diwydiannol i 
Gofrestrwyr yn y sector Iechyd neu cysylltwch ag un o aelodau’r tîm UNITE mewn Iechyd (UNITE in Health) 
proffesiynol.

11. A all aelodau newydd bleidleisio a streicio? Gallant, gall eich cydweithwyr ymuno â’r undeb, a cyn 
belled eu bod yn ymuno cyn Rhagfyr 8fed gallant bleidleisio. Gan gymryd ein bod yn gallu gweithredu, 
gall unrhyw un sy’n ymuno ar unrhyw adeg hyd at ac yn cynnwys diwrnod neu ddyddiau’r gweithredu 
gymryd rhan yn gyfreithlon yn y gweithredu diwydiannol. Mae nawr yn amser da i annog eich cydweithwyr 
i ymuno ag UNITE. Dywedwch wrthynt am ymuno ar-lein yn www.UNITEtheunion.org/join neu gofynnwch 
i’ch cynrychiolydd am ffurflenni aelodaeth. 

12. A oes gan aelodau newydd hawl i dâl streic? Bydd hyn yn cael ei benderfynu gan Bwyllgor Cymru 
(Rhanbarthol) UNITE ac mae eto i’w gadarnhau. 

13. Pam ei bod hi’n bwysig fy mod i’n pleidleisio? Mae pob pleidlais yn cyfri. Eich pleidlais yw eich llais. 
Dyma gyfle uningryw i ni sefyll gyda’n gilydd i ddweud wrth Lywodraeth Cymru, Cyflogwyr GIG a llywodraeth 
Geidwadol y DU ein bod yn unfryd yn erbyn cyflogau isel yn y GIG. Hefyd, oherwydd y rheolau trothwy llym, 
bydd pob pleidlais na dderbynir yn cael ei chyfrif fel pleidlais ‘na’. 

14. Oes wir ots os nad ydw i’n pleidleisio? OES! Mae pob papur pleidleisio sydd heb ei ddychwelyd yn cael ei 
gyfrif fel pleidlais ‘na’. Allwn ni ddim gadael i hyn ddigwydd. Defnyddiwch eich pleidlais ac anogwch eich 
cydweithwyr i bleidleisio hefyd. 

15. Ydi fy mhleidlais yn ddienw? Yndi. Does neb yn gwybod sut wnaethoch chi bleidleisio ond y chi. 
Mae’r bleidlais yn cael ei rhedeg ar ran UNITE gan gorff annibynnol o’r enw Civica Election Services (CES), 
sef y Gymdeithas Diwygio Etholiadol (ERS) gynt. Ni fydd UNITE, eich Cyflogwr na Llywodraeth Cymru’n 
gwybod pwy bleidleisiodd na sut y pleidleisiodd aelodau.

16. Pleidlais bost heb gyrraedd? Os nad ydych wedi derbyn papur pleidleisio, anfonwch e-bost at: 
richard.munn@UNITEtheunion.org i ofyn am un arall. 

17. A yw eich manylion aelodaeth UNITE yn gyfoes? Ewch i myUNITE.UNITEtheunion.org i sicrhau hynny 
18. Sut alla i gael mwy o wybodaeth? Siaradwch â’ch cynrychiolydd UNITE a gofynnwch iddyn nhw a oes grŵp 

WhatsApp y gallwch chi ymuno ag ef. Hoffwch a dilynwch un o’n sianeli cyfryngau cymdeithasol. Gwiriwch 
eich e-bost, post a’ch ffôn am negeseuon gennym ni am y bleidlais.

Ewch i unitetheunion.org/NHSpay22 am ddiweddariadau. 
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