
Dysga IAITH arall 
i wella rhagolygon 

dy yrfa

Wyt TI…?
4   yn meddu ar hunanddisgyblaeth,  

gyda digonedd o stamina ac egni?
4  yn hoff iawn o gadw’n heini?
4  yn barod i deithio?
4  yn chwaraewr tîm da?
4   yn hoffi brwydro, hedfan,  

peirianneg, TG, logisteg,  
meddygaeth, neu...  
unrhyw beth arall?

4   yn fentrwr sy’n gallu ymdopi  
â pherygl?

…  Gallai fod yn yrfa
 ddelfrydol i TI!

Gweithio o amgylch y byd

Y LLUOEDD ARFOG



Eisiau rhagor o wybodaeth?    
Cymer olwg ar y rhain:
Cyngor ar hyfforddiant a gyrfaoedd yn y  
lluoedd arfog –
•   www.gchq.gov.uk
•   www.armyjobs.mod.uk
•  www.royalnavy.mod.uk
•  www.royalmarines.mod.uk
•   https://www.raf.mod.uk/recruitment/career-

and-benefits

Cyngor ar y cam nesaf –
•  www.ucas.com
•  https://gyrfacymru.llyw.cymru/

 Cyngor ar ieithoedd – 
• www.routesintolanguagescymru.co.uk
•  www.wales.britishcouncil.org
• www.whystudylanguages.ac.uk
• www.europa.eu/languages
•  www.hwb.gov.wales/cwricwlwm-i-gymru/

ieithoedd-llythrennedd-a-chyfathrebu
•  www.porth.ac.uk/cy/collection/botwm-y-byd

Sut? 
Ystyria’r posibiliadau:
4  Sicrhau dy fod yn cael TGAU yn 

y pynciau canlynol: Mathemateg, 
Saesneg, naill ai Gwyddoniaeth neu 
Iaith Dramor, a 2 Safon Uwch  
graddau A-E 

4  Ymuno â’r Lluoedd Arfog fel Swyddog 
– mae 90% o’r cadetiaid yn Sandhurst 
wedi graddio o brifysgol  

Ystyria ieithoedd:
“Mae gallu siarad ieithoedd yn y lluoedd 
arfog yn gwneud unigolyn yn anhepgor 
mewn nifer o sefyllfaoedd. Bydd deall 
iaith ar unrhyw lefel o gymorth gyda 
chyfathrebu. Cyn unrhyw brofiad milwrol, 
bydd pob milwr yn cael hyfforddiant iaith 
sylfaenol yn iaith yr ardal lle bydd yn 
gwasanaethu, er enghraifft, Pashtu yn 
Afghanistan. Mae gwybod sut i ddysgu 
ieithoedd yn gwella’r hyfforddiant hwn.” 
- Lefftenant Peter Gordon-Finlayson, 
Gwarchodlu Dragŵn 1af y Frenhines

Yr wybodaeth yn gywir pan aed i’r wasg; Mai 2020. Gwnaed pob ymdrech i sicrhau fod yr wybodaeth uchod yn gyflawn a chywir pan aed
i’r wasg, ond nid yw Llwybrau at Ieithoedd Cymru yn gwarantu digonolrwydd, cywirdeb na chyfanrwydd yr wybodaeth uchod, nac yn derbyn
unrhyw atebolrwydd a all godi yn sgil unrhyw anghywirdeb neu esgeulustod os defnyddir yr wybodaeth hon neu os dibynnir arni fel tystiolaeth.
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