
Wyt TI…?
4   yn gallu meddwl yn gyflym? 
4   yn hoffi llawer o newid ac amrywiaeth?
4  yn dymuno teithio’r byd?
4  yn weithiwr proffesiynol dibynadwy? 
4   yn gallu cadw dy bwyll pan nad yw  

pethau’n mynd yn iawn? 
4   yn wych am ddatrys problemau?
4  yn drefnus a manwl wrth weithio?
4  yn gyfathrebwr gwych? 
4   yn chwaraewr tîm?

…  Gallai fod yn yrfa
 ddelfrydol i TI!

Gweithio mewn dros 170 gwlad ledled y byd

Y GWASANAETH
DIPLOMYDDOL 

Dysga IAITH arall i 

feithrin perthynas â 
gwledydd eraill



Eisiau rhagor o wybodaeth?    
Cymer olwg ar y rhain:
Cyngor ar astudio, hyfforddiant a gyrfaoedd yn 
y gwasanaeth diplomyddol – 
•   Y Swyddfa Dramor a Chymanwlad 

www.gov.uk/fco
•   Ffrwd Gyflym y Gwasanaeth Sifil – 

www.faststream.gov.uk/
•   https://www.civil-service-careers.gov.uk/

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

am-swyddi/swyddog-y-gwasanaeth-
diplomyddol

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  Astudio am radd gydanrhydedd mewn 
unrhyw ddisgyblaeth gydag iaith

4  Ymgeisio am y llif cyflym i raddedigion 
i gael gyrfa yn y gwasanaeth 
diplomyddol 

4  Cael profiad gwaith mewn gweinyddu 
neu lywodraeth leol 

4  Astudio cymaint â phosib o ieithoedd  

Ystyria ieithoedd:
“Rydym yn cynyddu nifer y swyddi tramor 
y mae sgiliau iaith yn ofynnol i’w cyflawni 
(yr ieithoedd sy’n cael blaenoriaeth yw 
Mandarin, Arabeg, Sbaeneg, Portiwgaleg 
a Ffrangeg) felly mae ieithoedd, yn 
enwedig y rhai sydd o gymorth i’r FCO 
mewn mannau allweddol yn y byd, yn 
ased o ddifrif.”
-  Y swyddfa Dramor a Chymanwlad 

www.fco.gov.uk/en/about-us/working-for-us

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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