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14 Gorffennaf 2020 
 
 
Annwyl Ymgeisydd 
 
Cyfarwyddwr Cyllid, Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro  
 
Diolch am ystyried ymuno â'n sefydliad ar yr adeg yma. 
 
Caerdydd a'r Fro yw'r ail Fwrdd Iechyd mwyaf yng Nghymru ac rydym yn falch o'r 
hyn a wnawn yn sicrhau canlyniadau sy'n bwysig i bobl.   Fel Bwrdd Iechyd, ni yw un 
o'r rhai sy'n perfformio orau yng Nghymru ac mae gennym berthynas wych gyda 
Deoniaeth Cymru a Phrifysgol Caerdydd yn cefnogi ein meddygon, ein nyrsys, ein 
bydwragedd a'n therapyddion clinigol.    Mae’r unig gyfleuster ymchwil pediatrig yng 
Nghymru gennym yn ogystal â'n cyfleuster ymchwil clinigol a'n huned treialon clinigol 
a'r MediCentre arloesol sy'n ddeorfa technoleg feddygol ar gyfer busnesau sy'n 
dechrau. Caiff ein staff eu cydnabod gan eu cyrff proffesiynol mewn gwobrau 
rhyngwladol a chenedlaethol ac rydym yn ennill gwobrau, cymeradwyaeth a grantiau 
ymchwil yn rheolaidd er budd ein cleifion.  
 
Mae'r ddwy ardal ddaearyddol a wasanaethir gennym ill dwy yn ffynnu ond mewn 
ffyrdd sy’n sylweddol wahanol. Mae Caerdydd yn un o'r dinasoedd sy'n tyfu gyflymaf 
yn Ewrop, gyda phoblogaeth gynyddol o oedolion a myfyrwyr ifanc, a chynnydd o ran 
cymunedau pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig (BME) ac mewn aml-ddiwylliannedd.    
Mae gan Fro Morgannwg ddemograffeg fwy statig ond mae ganddi boblogaeth 
gynyddol sy'n byw'n hirach ac sydd ag anghenion mwy cymhleth.  Rydym yn gweld 
effaith twf yn y boblogaeth ar y galw am ein gwasanaethau.  
 
Mae llawer o'n gwaith yn cael ei wneud mewn partneriaeth ac rydym yn ymrwymedig 
i gyd-gynhyrchu gwasanaethau iechyd a llesiant gyda'n partneriaid; y ddau 
awdurdod lleol, prifysgolion, sefydliadau elusennol a'r trydydd sector a busnesau.  
Mae'r Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus a'r Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol wedi 
mynd o nerth i nerth ac rydym wedi gweld mwy o gydweithio ar draws de Cymru 
gyda'n Byrddau Iechyd cyfagos ar wasanaethau rhanbarthol megis datblygu 
Rhwydwaith Trawma Mawr i gymunedau de a gorllewin Cymru. 
 
Rhan o'n strategaeth 10 mlynedd 'Llunio ein Lles yn y Dyfodol' yw darparu 
gwasanaethau yn nes at gartrefi pobl ac yn y gymuned.    Mae Caerdydd a'r Fro yn 
arwain y ffordd o ran trawsnewid gwasanaethau a'r gofal a gynigiwn i gleifion drwy 
weithio mewn cynghrair dysgu a rennir gyda phartneriaid yn Canterbury, Seland 
Newydd.   Mae nifer o ddarnau allweddol o ddysgu wedi dod i'r amlwg o'r gwaith 
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hwn, sef: newid diwylliant ein sefydliad i ddatblygu system o ymddiriedaeth uchel a 
biwrocratiaeth isel; mwy o fuddsoddi mewn technoleg ddigidol i rymuso staff ond 
hefyd cleifion i gymryd perchenogaeth o'u triniaeth; a'r pwysigrwydd cynyddol o 
weithio yn ein cymunedau, ac ar y cyd â nhw, gan ganolbwyntio ar y trydydd sector a 
phresgripsiynu cymdeithasol.   
 
Mae'r amgylchedd ariannol y mae GIG Cymru yn gweithredu ynddo wedi bod yn 
hynod o heriol ers nifer o flynyddoedd ac mae'r Bwrdd Iechyd wedi gorfod gwneud 
arbedion sylweddol.   Rydym wedi gwella ein sefyllfa yn nhrefniadau Dwysáu 
ac Ymyrryd GIG Cymru, ac wedi cael ein tynnu allan o ymyrraeth wedi'i thargedu a'n 
gosod o dan drefn fonitro reolaidd gan Lywodraeth Cymru ym mis Chwefror 2019.   
Mae hwn yn gam pwysig ymlaen ac mae'n dangos y cynnydd y mae'r Bwrdd Iechyd 
wedi'i wneud o ran mynd i'r afael â materion cyllid a pherfformiad.   
  
Yn dilyn y cyhoeddiad am ymddeoliad Mr Robert Chadwick ar ôl pum mlynedd o 
wasanaeth, rydym yn chwilio am Gyfarwyddwr Cyllid dynamig newydd a all chwarae 
rôl allweddol wrth gyflawni'r heriau hyn ac sydd am fod yn rhan o dîm sy'n mynd i 
wthio ein sefydliad i fyd newydd o gyflenwi gofal iechyd.  Mae gennym bobl dalentog, 
brofiadol a hynod alluog · a Bwrdd cefnogol.   Rydym yn chwilio am yr unigolyn a all 
ein helpu i gwblhau ein tîm ac rydym yn chwilio am gryfder cymeriad, y gwerthoedd 
cywir, y weledigaeth strategol a'r hygrededd deallusol ynghyd â'r bragmatiaeth a'r 
reddf i chwarae rhan allweddol yn y gwaith o gyflawni ein gweledigaeth.  
 
Rydym yn gofyn llawer gennych, ond rydym yn cynnig cyfle enfawr yn gyfnewid am 
hynny. Edrychaf ymlaen at glywed gennych os ydych am ystyried cymryd y cam 
nesaf - os nad ydych yna rwy’n dymuno'n dda i chi yn eich gyrfa yn y dyfodol. 
 
Yn gywir 
 

 
 
Len Richards 
Prif Weithredwr  
 
 
 


