
Bydd angen ichi ddewis o leiaf 3 neu 4 pwnc Safon Uwch.
Pan fyddwch yn dewis eich pynciau Safon Uwch, mae’n bwysig eich bod yn 

dewis y pynciau cywir ar gyfer yr yrfa rydych eisiau ei dilyn.

ARGYMHELLION GYRFAOL

Mae 99% o’r holl raddedigion meddygaeth a 
deintyddiaeth yn cael swydd, neu’n gwneud 
astudiaeth bellach cyn pen 6 mis ar ôl gadael.

Mae 98% o’r holl raddedigion milfeddygol yn 
dod o hyd i waith, neu astudiaeth, cyn pen 6 
mis ar ôl graddio.

Yn 2020 roedd 716,219 o swyddi nyrsio ym 
Mhrydain. Roedd 89.2% yn cael eu gwneud 
gan fenywod, a 10.8 gan ddynion. Y cyflog 
cyfartalog ar gyfer nyrs yw £37,800 y flwyddyn.  

Roedd 2.48 miliwn o bobl yn gweithio 
mewn swyddi yn ymwneud ag iechyd 
neu feddygaeth yn 2020. Mae hyn yn 
cynnwys meddygon, nyrsys, deintyddion a 
chynorthwywyr gofal.  

Gall deintyddion preifat ennill hyd at 
£140,000+ y flwyddyn.

Graddiodd David Attenborough gyda gradd yn y 
gwyddorau naturiol ym 1947.

Gall technegwyr meddygol a deintyddol ennill 
hyd at £30,800. Roedd 34,198 o swyddi ym 
Mhrydain yn 2020, gyda 1,946 o swyddi yng 
Nghymru. Rhennir y rolau yn gyfartal rhwng 
menywod a dynion.

Gall Meddyg Teulu ennill hyd at £88,700 yn 
dibynnu ar brofiad, a mwy os ydynt yn bartner 
mewn practis. Gall ymgynghorydd ennill hyd 
at £ 110,683 yn dibynnu ar brofiad.

Ar gyfartaledd, y Tâl Blynyddol i Ymarferydd 
Meddygol 25-34 oed yw £58,682.

Bydd Prydain angen oddeutu 36,205 yn fwy o 
Ymarferwyr Meddygol erbyn 2022.

Mae Prydain yn Gynhyrchydd ac Allforiwr 
Gwyddorau Bywyd blaenllaw (Gofal Iechyd).
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PYNCIAU CRAIDD HANFODOL

Bioleg

Cemeg

LLWYBR MEDDYGOL

PYNCIAU A ARGYMHELLIR 
YMHELLACH

BAGLORIAETH 
CYMRU

GWEITHGAREDDAU 
CYFOETHOGI

Ffiseg

Mathemateg

Mathemateg Bellach

Hanes

Daearyddiaeth

Seicoleg

Astudiaethau Crefyddol

Cymdeithaseg

Saesneg Iaith/
Llenyddiaeth

Llenyddiaeth Saesneg

Y rhaglen Seren

Rhaglenni Cyn-
Broffesiynol Unigryw 
mewn Meddygaeth a 
STEM, BMAT ac UKCAT

CAMU I FYNY i Brifysgol

Dosbarthiadau 
dadansoddi, profiad 
gwaith, cyfleoedd 
gwirfoddoli, neu ddod 
yn fentor darllen/
cyfoed/ysgol.  

Rydym yn argymell eich bod yn dewis pwnc arall o’r 
rhestr ganlynol i gyd-fynd â’ch astudiaethau:

Byddwch yn dilyn y pynciau craidd canlynol:

Bydd myfyrwyr yn datblygu eu sgiliau astudio wrth iddynt 
gwblhau pedair her sy’n cynnwys prosiect ymchwil.  Bydd 
Bagloriaeth Cymru yn cyfrif tuag at bwyntiau UCAS.

Argymhellir y pynciau hyn, ond mae opsiynau eraill ar gael. (Gall y dewis 
o bynciau fod yn wahanol ar Gampysau gwahanol, gweler prosbectws 
Coleg Gwent am fanylion.)

Mae’r rhain yn enghreifftiau o weithgareddau a gallant fod yn wahanol ar 
bob Campws.



MEWN LABORDY CANOLBWYNTIO AR 
GLEIFION (Person neu Anifail)

Gwyddonydd Biocemeg

Gwyddonydd Biofeddygol

Gwyddonydd mewn Deieteg

Ecolegydd

Microbiolegydd

Meddyg/Nyrs

Deintydd

Gwyddonydd Gofal Iechyd

Gwyddonydd Clinigol

Fferyllydd

Gwyddonydd Anifeiliaid/
Milfeddygol

Sŵolegydd

MEDDYGOL 
LWYBRAU GYRFA

PRIFYSGOLION POBLOGAIDD AR GYFER Y LLWYBRAU HYN

CYFEIRIADAU

https://coursefindr.co.uk/degrees/articles/top-ten-employable-degrees/ 

https://a.economicmodeling.com/analyst/?t=3BV7J#h=RrTbN&page=occupation_report 

https://a.economicmodeling.com/analyst/?t=3BYT8#h=RtLd8&page=occupation_report

https://a.economicmodeling.com/analyst/?t=3BYT8#h=RtLrq&page=occupation_report 

https://www.prospects.ac.uk/job-profiles/dentist#:~:text=Profits%20of%20dental%20practices%20
varies,%C2%A337%2C935%20to%20%C2%A348%2C075.

https://targetjobs.co.uk/careers-advice/career-planning/667801-career-inspiration-what-famous-people-did-with-
their-degrees

https://a.economicmodeling.com/analyst/?t=3DVl2#h=T9HWR&page=occupation_report

https://www.prospects.ac.uk/job-profiles/general-practice-doctor#:~:text=A%20doctor%20in%20specialist%20
training,of%20profits%20of%20the%20business.

https://www.healthcareers.nhs.uk/explore-roles/doctors/pay-doctors#:~:text=As%20a%20consultant%20from%20
1,and%20national%20Clinical%20Excellence%20Awards.
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MEWN TECHNOLEG

Niwrowyddoniaeth

Ffisiotherapydd

Peiriannydd Biofeddygol

Radiograffydd

Awdiolegydd


