
Gwybodaeth am UHB Caerdydd a’r Fro 

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro (UHB) yn 
darparu gwasanaethau gofal iechyd i boblogaeth leol 
o oddeutu 475,000 o bobl sy’n byw yng Nghaerdydd a 
Dyffryn Morgannwg. Yn ogystal, maent hefyd yn darparu 
gwasanaethau gofal iechyd arbenigol i gleifion o ardaloedd 
eraill yng Nghymru a Lloegr. Mae gan yr UHB gyfrifoldeb 
am swyddogaethau hybu iechyd ac iechyd y cyhoedd 
yn ogystal â darparu gwasanaethau gofal sylfaenol lleol 
(meddygfeydd teulu, deintyddion, optometryddion a  
fferyllwyr cymunedol) a rhedeg ysbytai, canolfannau  
iechyd, timau iechyd cymunedol a gwasanaethau i 
echyd meddwl. Mae’r UHB yn gwario dros £1.2 biliwn bob 
blwyddyn wrth ddarparu’r gwasanaethau amrywiol hyn ac 
mae’n cyflogi tua 14,000 o staff. 

 

Her Sefydliadol 

Ers cyflwyno’r Ardoll Brentisiaethau mae pwysigrwydd 
cynyddu cyfleoedd a ariennir yn llawn wedi codi’n  
sylweddol ar agenda’r BIP. Mae’r angen i adeiladu 
gweithlu cynaliadwy a galluog wedi’i gysylltu’n  
uniongyrchol â’u 10 mlynedd ‘Llunio Ein Dyfodol yn y 
Dyfodol’.

Yr her sy’n eu hwynebu yw’r diwylliant yn y sefydliad a 
gweld buddion Prentisiaethau nid yn unig i’r staff  
presennol ond i Brentisiaid lefel mynediad hefyd. Mae 
gwaith sylweddol yn cael ei wneud i gefnogi’r agenda hon 
ac mae’r UHB eisoes wedi gweld cynnydd sylweddol yn y 
chwe mis diwethaf yn eu derbyn o’i gymharu â  
blynyddoedd blaenorol.

Mae ein Datrysiad

t2 wedi bod yn gweithio gyda UHB Caerdydd a’r Fro ers 
nifer o flynyddoedd gan ddarparu ystod eang o  
Brentisiaethau gan gynnwys Arweinyddiaeth a Rheolaeth, 
Iechyd Clinigol ac Iechyd a Gofal Cymdeithasol.

Yr allwedd i hyn yw Rheolwr Cyfrif pwrpasol a staff  
cyflenwi sydd wedi ennill dealltwriaeth fanwl o’r sefydliad 
ac union anghenion pob dysgwr unigol.

Y Canlyniad

“Mae ein profiad o grŵp t2 wedi bod yn dda iawn. Mae 
gennym brif bwynt cyswllt a thîm ymroddedig yn gweithio 
ar ein safleoedd i gefnogi ein dysgwyr. Mae grŵp t2 yn 
hawdd mynd atynt ac yn delio ag ymholiadau a  
chofrestriadau mewn modd amserol. Rydym yn cynnal 
cyfarfodydd contract misol rheolaidd i fonitro cynnydd 
dysgwyr ac i dynnu sylw at unrhyw achosion sy’n peri 
pryder. Lle mae’n ymddangos bod dysgwyr yn ei chael hi’n 
anodd, mae t2 wedi gallu darparu cefnogaeth ychwanegol 
i’w galluogi i gyflawni’r cymhwyster.

Mae grŵp t2 hefyd yn gallu darparu Prentisiaethau yn  
ddwyieithog sy’n fantais fawr i ni ac sy’n gallu diwallu  
anghenion patrymau shifftiau lle mae staff yn gweithio  
nosweithiau yn bennaf. Rwy’n hapus iawn gyda’r  
gwasanaeth a ddarperir i’r UHB ”.
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