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Recriwtio Cadeirydd – Bwrdd Iechyd Addysgu Powys
Crynodeb o'r swydd:
1. Ar 24 Mai 2022, ailhysbysebodd Uned Penodiadau Cyhoeddus Llywodraeth
Cymru am Gadeirydd ar gyfer Bwrdd Iechyd Addysgu Powys.
2. Methodd yr ymgyrch gychwynnol a hysbysebwyd ym mis Mawrth/Ebrill 2022 â
denu ceisiadau o'r safon ofynnol ac fe gytunwyd gyda'r Gweinidog Iechyd a
Gwasanaethau Cymdeithasol i ailhysbysebu’r penodiad. Mae asiantaethau
chwilio wedi bod yn rhan o'r ddwy ymgyrch hysbysebu gyda'r nod o gynyddu nifer
yr ymgeiswyr ac ehangu'r amrywiaeth.
3. Yn ogystal â chwilio am ymgeiswyr posibl, roedd yr ymgynghorwyr chwilio hefyd
yn cynnig cefnogaeth i ymgeiswyr i'w cynorthwyo i gyflwyno’r cais gorau posibl.
4. Powys yw un o siroedd mwyaf gwledig y DU. Er bod y sir yn ffurfio rhyw 25% o
ardal ddaearyddol Cymru, dim ond 5% yn unig o'r boblogaeth sydd ganddi. Mae'r
boblogaeth ym Mhowys yn hŷn o'i chymharu â gweddill Cymru ac mae cyfran y
bobl hŷn yn cynyddu. Mae'r boblogaeth oedolion o oedran gweithio yn llai o'i
chymharu â Chymru a rhagwelir y bydd nifer y bobl ifanc ac oedolion o oedran
gweithio yn gostwng, tra bydd nifer y bobl hŷn yn cynyddu. Rhagwelir y bydd
gostyngiad o 8% ym mhoblogaeth Powys erbyn 2039. Gan ei bod yn Sir gwbl
wledig heb unrhyw gytrefi trefol mawr a dim ysbytai cyffredinol acíwt, mae'n rhaid i
bobl Powys deithio y tu allan i'r sir ar gyfer llawer o wasanaethau, gan gynnwys
gofal iechyd eilaidd ac arbenigol, addysg uwch, cyflogaeth a hamdden.
5. Rolau a chyfrifoldebau'r Cadeirydd fydd:
•

Arwain y Bwrdd wrth iddo ddatblygu Gweledigaeth Strategol ar gyfer
gwasanaethau'r Bwrdd Iechyd yn y dyfodol, gan wireddu ac adeiladu ar
botensial a sgiliau cynhenid y sefydliad i ddatblygu gwasanaeth arloesol sy’n
dangos esiampl, gyda'r nod o wella lles y boblogaeth a gwella’r canlyniadau
iddynt.

•

Cynnig arweiniad effeithiol a gweladwy ar draws cyfrifoldebau'r Bwrdd, yn
fewnol drwy'r Bwrdd, ac yn allanol drwy ei gysylltiadau ag ystod eang o
randdeiliaid a phartneriaid ar lefel y gymuned, yr awdurdod lleol, y Bwrdd
Iechyd ac yn genedlaethol;

•

Sicrhau bod y Bwrdd yn darparu'n effeithiol nodau strategol a gweithredol
y Bwrdd Iechyd drwy gyflawni nodau strategol a pholisïau a sicrhau
llywodraethiant da;

•

Bod yn gyfrifol am gynnal yr ansawdd uchaf o ran safonau ac arferion
iechyd y cyhoedd, gan wella ansawdd a diogelwch gofal iechyd;

•

Bod yn atebol am berfformiad y Bwrdd ar lefel y gymuned, yr awdurdod
lleol, y Bwrdd ac yn genedlaethol, drwy gytuno ar Gynllun Tymor Canolig

Integredig tair blynedd a chynllun cyflawni blynyddol, a'r gwerthusiad
blynyddol o’r cyraeddiadau yn erbyn y cynllun yn gyhoeddus gan y Gweinidog
Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol;
•

Sicrhau bod y Prif Weithredwr yn atebol am bob un o'i gyfrifoldebau;

•

Gweithio'n effeithiol gyda phartneriaid, yn arbennig contractwyr gofal
sylfaenol a chyrff eraill y GIG, prifysgolion, awdurdodau lleol, y Trydydd
Sector a phartneriaid cymdeithasol, i sicrhau bod gwasanaethau diogel ac
effeithiol yn cael eu cynllunio a'u darparu;

•

Rhoi sicrwydd a threfn lywodraethu ar gyfer gofalu'n briodol am arian
cyhoeddus ac adnoddau eraill y mae'r Bwrdd yn atebol amdanynt;

•

Rhoi sicrwydd bod y Bwrdd yn cael ei lywodraethu'n effeithiol o fewn y
fframwaith a'r safonau sydd ar waith ar gyfer y GIG yng Nghymru, gyda
phwyslais arbennig ar sicrhau ei fod yn agored ac yn dryloyw;

•

Ymgymryd â rôl fel llysgennad allanol, gan gynrychioli'r Bwrdd yn
gyhoeddus ac ennyn hyder y cyhoedd;

•

Gweithredu fel Ymddiriedolwr Corfforaethol Elusen Bwrdd Iechyd
Addysgu Powys;

6. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn derbyn tâl o £44,820 y flwyddyn yn ogystal â
chostau teithio a threuliau rhesymol eraill o fewn terfynau rhesymol.
7. Cafodd y rolau eu hysbysebu ar wefannau swyddi penodiadau cyhoeddus
Llywodraeth Cymru a Swyddfa'r Cabinet. Cafodd asiantaeth chwilio hefyd ei
phenodi i nodi darpar ymgeiswyr addas i wneud cais am y rôl.
Crynodeb o'rbroses recriwtio:
8. Ar ôl cyfnod o ailhysbysebu am bedair wythnos, caeodd yr hysbyseb ar 24
Mehefin 2022 a derbyniwyd chwe chais.
9. Argymhellodd y Panel Asesu Cynghorol y dylai 4 o'r 6 ymgeisydd gael eu
gwahodd i gyfweliad. Aelodau’r panel oedd:
• Judith Paget, Cyfarwyddwr Cyffredinol Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol/Prif
Weithredwr y GIG
• Mick Giannasi, Cadeirydd Gofal Cymdeithasol Cymru
• Rebecca Gorman, Adran Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol Llywodraeth
Cymru
• Moawia Bin-Sufyan, Uwch Aelod Annibynnol o’r Panel
10. Gwahoddwyd y 4 ymgeisydd i fynychu sesiwn rhanddeiliaid ar-lein ar 18
Gorffennaf 2022. Roedd gofyn iddynt arwain trafodaeth ar bwnc, sef sut y tynnodd

pandemig Covid-19 sylw at effaith anghydraddoldebau iechyd ym Mhowys a sut y
byddent fel Cadeirydd yn mynd i'r afael ag anghydraddoldebau iechyd ym maes
datblygu strategaethau a darparu gwasanaethau. Gwahoddwyd y pedwar ymgeisydd
hefyd i fynychu cyfweliad ffurfiol gyda'r Panel Asesu Cynghorol ar 19 Gorffennaf
2022.
11. Cytunodd y panel rhanddeiliaid a'r Panel Asesu Cynghorol bod tri ymgeisydd yn
addas i’w penodi. Cytunodd y Gweinidog i’r argymhellion a dewiswyd Carl Cooper fel
ymgeisydd a ffefrir ar 17 Awst 2022
Yr ymgeisydd a ffefrir gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol:
CARL COOPER
12. Gwrthdaro Buddiannau: Dim
13. Gweithgarwch Gwleidyddol: Dim
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Prif Breswylfa
Gogledd-ddwyrain Lloegr
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Dwyrain Canolbarth Lloegr
Gorllewin Canolbarth Lloegr
Dwyrain Lloegr
Llundain
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Cymru
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