
Dysga IAITH arall i  

ychwanegu at dy sgiliau yn y  

maes hynod gystadleuol hwn 

Wyt TI…?
4  yn ofalgar a thosturiol? 
4  yn gyfathrebwr rhagorol? 
4  yn llawn ymroddiad ac yn gydwybodol? 
4   yn barod i weithio oriau hir mewn  

amgylchedd heriol iawn? 
4   yn gyffyrddus gydag arholiadau a  

chyfnodau astudio hir? 
4  yn ddibynadwy, proffesiynol a gonest? 

Oes gen TI…?
4  lawer o amynedd? 
4  stumog gref? 
4  dawn wyddonol?  
4  amrywiaeth eang o ddiddordebau?

…  Gallai fod yn yrfa ddelfrydol i TI!

Gyrfa heriol, sy’n rhoi boddhad mawr  

MEDDYGAETH



Eisiau rhagor o wybodaeth?    
Cymer olwg ar y rhain:
Cyngor ar astudio, hyfforddi a gyrfaoedd ym 
maes meddygaeth –
•   Gyrfaoedd GIG Cymru  

www.weds.heiw.wales/cy/
•  www.stepintothenhs.nhs.uk
•  www.healthcareers.nhs.uk/
•  www.nhsbsa.nhs.uk/student-services

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  Cael profiad gwaith e.e. mewn ysbyty 

lleol - mae hyn yn hanfodol wrth ymgeisio 
am gyrsiau Meddygaeth neu Nyrsio neu 
unrhyw ddisgyblaeth feddygol arall 

4  Dewis Safon Uwch mewn Mathemateg, 
Bioleg ac un arall o’r pynciau Gwyddonol, 
o leiaf 1 arall ar lefel UG, TGAU mewn 
Cymraeg neu Saesneg, Mathemateg a 
Gwyddoniaeth - noda fod y rhan fwyaf o 
brifysgolion yn gofyn am raddau uchel 
iawn ym mhob pwnc er mwyn cael lle ar 
y cwrs

4  Arddangos fod gennyt amrywiaeth eang o 
ddiddordebau - mae ieithoedd yn ddelfrydol 
ar gyfer dangos fod gennyt ddealltwriaeth 
o ddiwylliannau eraill a bod gennyt sgiliau 
cyfathrebu rhagorol

Ystyria ieithoedd:
“Er nad ydw i’n defnyddio fy Ffrangeg Safon 
Uwch yn benodol yn fy ngwaith bob dydd, 
mae’r sgiliau cyfathrebu a gewch drwy 
ddysgu iaith yn hynod ddefnyddiol mewn 
gweithle sy’n gallu bod yn llawn straen.  Mae 
fy swydd yn golygu fy mod yn ymdrin â 
phobl o bob math o gefndiroedd gwahanol 
yn ddyddiol, ac mae bod yn ymwybodol o 
ddiwylliannau gwahanol yn help gyda hynny.”
- Dr J Holme, SHO, Ysbyty Tywysoges Cymru,  
Pen-y-bont ar OgwrBridgend

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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