
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
PENODI IS-GADEIRYDD AC AELODAU ANNIBYNNOL I FYRDDAU AC 
YMDDIRIEDOLAETHAU IECHYD GIG CYMRU  
 

Rydym yn cynnig nifer o gyfleoedd cyffrous i gyfrannu at ddyfodol gofal iechyd 
yn GIG Cymru drwy ymgymryd â rôl Aelod Annibynnol ar Fwrdd Iechyd neu 
Ymddiriedolaeth. Dyma’ch cyfle felly i ddangos bod gennych y gallu i wneud 
gwahaniaeth go iawn i’r gwasanaethau iechyd a ddarperir ar gyfer pobl 
Cymru.  
 
Rydym am recriwtio 14 o Aelodau Annibynnol ar gyfer y sefydliadau a restrir 
isod. Mae manylion y rolau wedi’u nodi isod. Os oes gennych awydd 
gwirioneddol i gyflawni rôl lawn a gweithgar yn y gwaith o lywodraethu Bwrdd 
Iechyd neu un o Ymddiriedolaethau’r GIG, ac i wneud gwahaniaeth go iawn i 
fywydau pobl Cymru, byddem yn falch o glywed gennych.  
 
Rydym hefyd yn awyddus i recriwtio Aelodau Annibynnol i’r Bwrdd sydd ag 
arbenigedd ym meysydd Cyllid, y Gymuned, Awdurdod Lleol, Technoleg 
Gwybodaeth a Chyfathrebu, a’r Trydydd Sector, yn ogystal â cyfreithiol. Yn 
bennaf, bydd gennych wybodaeth a dealltwriaeth glir o’ch maes arbenigol a’r 
gallu i gymhwyso’r wybodaeth a’r ddealltwriaeth hyn mewn amgylchedd 
bwrdd strategol. Byddwch yn chwarae rôl lawn a gweithgar yn y gwaith o 
lywodraethu’r bwrdd iechyd ar yr ochr gorfforaethol a’r ochr glinigol, gan 
weithio’n agos gyda sefydliadau cyhoeddus, preifat, a gwirfoddol eraill. 
Byddwch hefyd yn cyfrannu at faterion sy’n ymwneud â llywodraethu a chyllid 
y bwrdd iechyd, gan sicrhau ei fod yn gweithio mewn modd agored a gonest 
drwy gymryd rhan lawn yn ei brosesau penderfynu. 
  
Felly, beth am ddefnyddio’ch sgiliau a’ch profiad i wneud cyfraniad i’r gwaith 
hwn. Ar hyn o bryd, mae GIG Cymru yn chwilio am Is-gadeirydd ac Aelodau 
Annibynnol ar gyfer y rolau canlynol:-  
 
 

Aelodau Annibynnol  

 Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan – yn gwasanaethu Blaenau 
Gwent, Caerffili, Sir Fynwy, Casnewydd, Torfaen a De Powys.  (4 



swydd) – Aelodau Annibynnol Cyllid, Awdurdod Lleol, TGCh, a’r 
Gymuned  

 Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro (3 swydd) – yn 
gwasanaethu Caerdydd a Bro Morgannwg  – Aelodau Annibynnol 
Cyllid/Masnachol, Materion Cyfreithiol, a’r Trydydd Sector  

 Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf (4 swydd) – yn gwasanaethu 

Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf, Cwm Rhymni Uchaf, De Powys, 
Gogledd Caerdydd a Gorllewin y Fro – Aelodau Annibynnol Cyllid, 
Materion Cyfreithiol, y Gymuned, ac Awdurdod Lleol  

 Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda (2 swydd) yn gwasanaethu Sir 
Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro – Aelodau Annibynnol Cyllid ac 
Awdurdod Lleol  

 Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru (1 swydd) Aelod 

Annibynnol yn gwasanaethu Cymru gyfan  
 

Penodir ymgeiswyr yn ôl teilyngdod, er y bydd yr angen i sicrhau cymysgedd 
cytbwys o sgiliau yn cael ei ystyried. 
 
Bydd yr Aelodau Annibynnol yn cael eu penodi am gyfnod o hyd at bedair (4) 
blynedd. Mae swyddi’r Aelodau Annibynnol yn seiliedig ar ymrwymiad amser 
tybiannol a fydd o leiaf pedwar (4) diwrnod y mis yn amodol ar y galwadau 
sefydliadol, ond a fydd yn aml yn fwy na’r gofyniad sylfaenol.  
 
Mae gennym ddiddordeb penodol mewn clywed gan ymgeiswyr o grwpiau 
sy’n cael eu tangynrychioli, megis menywod, pobl anabl a lleiafrifoedd ethnig, 
ac am y sgiliau sydd gan yr ymgeiswyr hyn i wneud cyfraniad pe baent yn 
ymgymryd â’r rolau hyn. I gael rhagor o wybodaeth neu i wneud cais, ewch i 
http://gov.wales/about/recruitment/public-appointments/?skip=1&lang=cy 
neu os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â Desg Gymorth y Cyd-
wasanaethau yn Llywodraeth Cymru, naill ai drwy e-bostio: 
sharedservicehelpdesk@wales.gsi.gov.uk  neu drwy ffonio: 029 2082 5454. 
 
Y dyddiad cau yw 31 Mai 2017. Mae fersiynau print mawr, Braille neu sain 
o’r hysbyseb hon ar gael ar gais drwy ffonio 029 2082 5454. 
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