
 
 
 
 
 
 
 
 
PENODI CADEIRYDD I FWRDD IECHYD HYWEL DDA A BWRDD 
ADDYSGU IECHYD POWYS  
 

Mae Byrddau Iechyd Lleol yn gyfrifol am gynllunio, dylunio, datblygu a 
sicrhau’r ddarpariaeth o wasanaethau gofal sylfaenol, gofal cymunedol a gofal 
mewn ysbytai a, lle bo hynny’n briodol, am wasanaethau arbenigol ar gyfer 
dinasyddion yn eu hardaloedd eu hunain, er mwyn bodloni'r anghenion lleol a 
nodwyd yn y fframwaith polisi a safonau cenedlaethol a bennwyd gan y 
Gweinidog. 
 
Mae'r penodiadau hyn yn gyfle i helpu i lunio cyfeiriad y Byrddau Iechyd yn y 
dyfodol a chyfrannu at ddarparu gwasanaethau diogel. Gallwch chi 
ddefnyddio'ch sgiliau a'ch profiad i gyfrannu at y Gwasanaeth Iechyd yng 
Nghymru.  
 
Bydd y Cadeiryddion yn atebol i’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau 
Cymdeithasol am berfformiad y Bwrdd a sicrhau ei fod yn cael ei 
lywodraethu’n effeithiol, am gynnal gwerthoedd y GIG, ac am ennyn hyder 
staff, cleifion a chymunedau ar draws Cymru ar ran y Bwrdd. Bydd y 
Cadeiryddion hefyd yn gyfrifol am sicrhau bod y Byrddau Iechyd yn parhau i 
gyflawni yn erbyn yr amcanion cenedlaethol a bennir gan Lywodraeth Cymru.  
 
Caiff y Cadeiryddion eu penodi am gyfnod o hyd at 4 blynedd ac mae’r 
swyddi'n seiliedig ar ymrwymiad amser o 15 diwrnod y mis, o leiaf, ond bydd 
hynny’n amodol ar ofynion y sefydliad. Bydd Cadeirydd Bwrdd Iechyd Hywel 
Dda yn gymwys i gael tâl cyfwerth â £59,760 y flwyddyn a bydd Cadeirydd 
Bwrdd Addysgu Iechyd Powys yn gymwys i gael tâl cyfwerth â £43,326 y 
flwyddyn.   
 
Mae gennym ddiddordeb arbennig mewn ceisiadau gan grwpiau sydd heb 
gynrychiolaeth ddigonol megis menywod, pobl anabl ac unigolion o 
leiafrifoedd ethnig.  
 
I gael rhagor o wybodaeth neu i wneud cais ewch i 
www.cymru.gov.uk/penodiadaucyhoeddus  
Os oes gennych ymholiadau, cysylltwch â Desg Gymorth Adnoddau Dynol 
Llywodraeth Cymru drwy e-bostio hr-helpdesk@wales.gsi.gov.uk  neu ffonio 
029 2082 5454. 
 
Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ffurflenni cais yw 24 Ebrill 2014.  

mailto:hr-helpdesk@wales.gsi.gov.uk


Disgwylir cynnal y cyfweliadau ar gyfer Hywel Dda yn yr wythnos yn cychwyn 
19 Mai, a chynhelir y cyfweliadau ar gyfer Addysgu Powys yn yr wythnos yn 
cychwyn 2 Mehefin 2014. 
 
I gael fersiwn print bras, Braille neu sain o’r hysbyseb hon ffoniwch 029 
2082 5454. 


