
Wyt TI…?
4   yn hoff o dechnoleg?
4   yn effro ac yn gallu canolbwyntio ar y dasg dan sylw?
4   yn gallu cadw dy bwyll mewn sefyllfaoedd heriol?
4   yn gyfathrebwr hyderus gyda sgiliau pobl rhagorol a 

gwedd broffesiynol?
4   yn rheolwr naturiol ac yn aelod gwych o dîm?
4   yn frwdfrydig ac yn llawn egni?

Oes gen TI…?
4  y gallu i weld pob lliw yn berffaith?
4  sgiliau cydsymud da?

…  Gallai fod yn yrfa
 ddelfrydol i TI!

Trosglwyddo teithwyr mewn gweithle byd-eang

PEILOT

Dysga IAITH arall i  

hwyluso dy yrfa yn yr awyr



Eisiau rhagor o wybodaeth?    
Cymer olwg ar y rhain:
Cyngor ar hyfforddiant a gweithio fel peilot  –
•   Cymdeithas Peilotiaid Awyrennau Prydain 

(BALPA) www.balpa.org (Darllen y pdf  
llawn gan BALPA: Becoming a Pilot –  
The Inside Track)

•   The Honourable Company of Air Pilots   
www.airpilots.org/

•   Y Gymdeithas Awyrennaeth Frenhinol  
www.aerosociety.com/careers 

•   Chwiliwch wefan Gyrfaoedd Cymru am 
swyddogaethau fel: Peilot Cwmni Hedfan, 
Peilot y Lluoedd Arfog, Cyd-beilot, Peilot Drôn. 
www.careerswales.gov.wales/job-information

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  Dilyn cwrs addasrwydd i fod yn beilot 
4  Cael graddau TGAU rhagorol (A*-C)  

mewn Mathemateg, Saesneg, 
Gwyddoniaeth, ac Iaith Dramor o ddewis  

4  Cael cymwysterau Safon Uwch da
4  Cael gwersi hedfan mewn ysgolion a 

chlybiau hedfan cofrestredig, a fydd yn 
arwain at Drwydded Peilot Preifat (PPL) 

4  Dilyn cwrs hyfforddi integredig neu 
fodiwlaidd, a fydd yn arwain at Drwydded 
Peilot Masnachol (CPL) a Thrwydded 
Peilot Trafnidiaeth Awyr (ATPL)

4  Ymgeisio am le hyfforddi wedi’i noddi 
gan gwmni awyrennau, lle’r ydych yn 
dechrau talu am eich hyfforddiant unwaith 
y byddwch wedi cymhwyso

Ystyria ieithoedd:
“Byddai’n ddoeth cael gwybodaeth 
ymarferol o ail iaith - o ddewis, iaith gwlad 
y cwmni awyrennau yr hoffech chi weithio 
iddyn nhw.  Byddai hyn yn fantais bendant, 
ac yn eich gwneud yn fwy amlwg na nifer o 
beilotiaid o’r Deyrnas Unedig sy’n chwilio am 
waith dramor, a’ch gwneud chi’n gymwys 
ar gyfer swyddi na fyddai ar gael i rai sydd 
ddim ond yn siarad Saesneg.”   
Cyfieithiad o ddyfyniad o lyfryn Cymdeithas Peilotiaid 
Cwmnïau Awyrennau Prydain – “Becoming a Pilot – 
The Inside Track”

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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