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Chwilio am 
gydbwysedd 
rhwng bywyd a 
gwaith? Dewch i 
fod yn nyrs neu’n 
fydwraig yng 
Nghymru. 

P’un a ydych chi newydd gymhwyso 
neu wedi bod yn gweithio ers 
blynyddoedd, gall symud i Gymru  
eich helpu chi i fwynhau’ch gyrfa  
a’ch bywyd i’r eithaf. 

Newydd gymhwyso? Yng Nghymru, 
gallwch fanteisio ar gyfleoedd gyrfaol 
cyffrous ym mhob maes ymarfer, a 
dysgu yn y gwaith mewn 
amgylcheddau hynod gefnogol,  
sy’n cynnig datblygiad proffesiynol 
parhaus a fydd yn eich helpu i  
gyflawni eich gofynion ail-ddilysu. 

Wedi cymhwyso’n barod? Byddwn  
yn eich cefnogi trwy roi profiadau, 
gwybodaeth a sgiliau i chi eu 
hymarfer ar lefel arbenigwr a 
hyrwyddo eich gyrfa. Cewch gyfle i 
gynllunio’ch gyrfa gan weithio dan 
amodau gwaith ffafriol mewn 
lleoliadau cyfeillgar ac mewn gwlad 
sydd wir yn gwerthfawrogi’ch 
cyfraniad.

O ran eich gyrfa, mae cael digon o 
amser difyr i ffwrdd o’r gwaith yn 
gallu bod yn hanfodol er mwyn rhoi’r 
egni a’r awydd ynoch i herio’ch hun 
ac agor drysau newydd. Gan fod 
gennym gymunedau cyfeillgar, tai 
fforddiadwy, amgylchedd godidog a 
digon o bosibiliadau ar gyfer ymlacio 
a bod yn egnïol, mae Cymru’n cynnig 
y cyfle i chi ddewis y ffordd o fyw 
sy’n gweddu i chi a manteisio ar 
gydbwysedd delfrydol rhwng bywyd 
a gwaith – pa bynnag gyfnod rydych 
wedi’i gyrraedd yn eich bywyd neu 
beth bynnag yw’ch cyfrifoldebau 
personol.
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Trwy hyfforddi yng 
Nghymru, gallwch fanteisio 
ar lawer o gyfleoedd 
gyrfaol cyffrous gyda 
chefnogaeth cydweithwyr 
profiadol ar bob cam o’ch 
datblygiad.

Trwy ymarfer yng Nghymru, 
gallwch fanteisio ar ein 
cyfleusterau addysg a 
hyfforddiant ardderchog. 

Hyfforddi 
yng Nghymru
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Cyfleoedd dysgu gydol oes 

Mae’r GIG yng Nghymru yn ymrwymo i ddarparu 
cyfleoedd dysgu gydol oes i chi. Mae hyn yn golygu 
y byddwn yn cefnogi eich datblygiad proffesiynol 
parhaus ar draws amrywiaeth eang o lwybrau sy’n 
cynnwys popeth o hyfforddiant yn y gwaith i gyrsiau 
ôl-gofrestru arbenigol. Yng Nghymru mae’ch dysgu’n 
parhau, mae sgiliau a gwybodaeth yn cael eu rhannu’n 
agored yma, mae arloesedd yn cael ei groesawu ac 
mae eich cyfraniad yn cael ei werthfawrogi. 

Gall bydwragedd newydd gymhwyso fanteisio ar ein 
rhaglen preceptoriaeth Cymru Gyfan. Mae’n eich helpu 
i atgyfnerthu eich profiad ym mhob maes ymarfer. 
Mae bydwragedd hefyd yn cael eu cefnogi drwy 
gydol eu gyrfaoedd gan y goruchwyliwr clinigol ar 
gyfer y fframwaith bydwragedd. Mae hwn yn 
darparu goruchwyliwr penodol, goruchwyliaeth 
grŵp a chymorth un i un i bob bydwraig er mwyn 
cael cyfle i fyfyrio a dysgu ar y cyd.

Cynllun Bwrsariaeth GIG Cymru 

Yng Nghymru, rydym wedi parhau i ddarparu 
bwrsariaeth GIG ar gyfer nyrsys a gweithwyr 
proffesiynol perthynol i iechyd. Mae’r pecyn cymorth 
hwn yn dangos yn glir ein bod yn gwerthfawrogi ein 
gweithlu gofal iechyd yng Nghymru.

Addysg uwch sy’n ateb pob galw 

Mae nifer o sefydliadau addysg uwch yng Nghymru 
wedi’u cymeradwyo i ddarparu hyfforddiant cyn ac 
ar ôl cofrestru. Trwy ddewis hyfforddi yng Nghymru, 
gallwch gael mynediad i bob maes nyrsio neu 
fydwreigiaeth – mae’r dewisiadau wir yn ysbrydoliaeth. 

Fel nyrs newydd gymhwyso, gallwch ddewis lleoliad 
clinigol ar gyfer dechrau ar eich gyrfa nyrsio – o 
wasanaethau trydyddol arbenigol fel llosgiadau a 
llawdriniaeth gardiaidd, i fod yn aelod o dîm 
cymunedol mewn practis meddyg teulu. Neu fel 
bydwraig newydd gymhwyso yng Nghymru, gallwch 
weithio ar draws y sbectrwm llawn o amgylcheddau 
geni – o wasanaethau meddygol arbenigol y ffetws i 

“Fel nyrs iechyd meddwl, rydw i 
wrth fy modd yn gweithio gyda 
thîm dynamig a chael newid 
bywydau cleifion er gwell.”

James Robinson, Rheolwr Ward

Hyfforddi 

ganolfannau geni annibynnol a gwasanaethau 
integredig – gan roi profiadau i chi o wasanaethau 
cymunedol a gwasanaethau ysbyty.

Gan ein bod yn croesawu amrywiaeth, bydd eich 
amgylchedd dysgu yn fywiog, cyfeillgar a chynhwysol.

Hyfforddiant cwbl ddibynadwy 
i raddedigion

Cymru oedd gwlad gyntaf y DU i addysgu ei holl 
nyrsys a bydwragedd i lefel gradd. Felly, nid oes neb 
arall yn rhoi’r fath bwys ar ddatblygiad proffesiynol. 
Caiff safon uchel ein hyfforddiant ei gydnabod ar 
draws y byd.

Llwybr clir i ymarfer uwch

Mae gan Gymru fframwaith gyrfa sy’n rhoi llwybr clir 
i chi i’r cymwysterau ôl-raddedig sydd eu hangen i 
ddatblygu eich gyrfa. Mae’r fframwaith yn seiliedig ar 
bedwar maes craidd: (1) ymarfer clinigol, (2) addysg, 
(3) arweinyddiaeth a rheolaeth, (4) ymchwil ac 
arloesedd. 

Rydym hefyd yn gweithio gyda Choleg Brenhinol  
y Bydwragedd yn cefnogi rhaglen arweinyddiaeth 
flynyddol er mwyn i chi ddatblygu eich sgiliau  
arwain a’u rhoi ar waith.

Cyfleusterau addysg a hyfforddiant 
ardderchog

Bydd gennych fynediad at gyfleusterau llyfrgell a 
chynadledda rhagorol sy’n cael eu rheoli gan dîm  
o staff profiadol.

Rhoi hwb i’ch gyrfa gydag ymchwil 
blaengar

Mae Llywodraeth Cymru yn ariannu Cynyddu 
Gwaith Ymchwil Cymru, i ddatblygu gallu ymchwil y 
gweithlu nyrsio a’r proffesiynau perthynol i iechyd.

Mae’r fenter yn rhoi cyfle i ymchwilwyr newydd 
yn y maes nyrsio a bydwreigiaeth a’r rhai 
profiadol gael cyllid ar gyfer prosiectau ymchwil 
gyda’r nod o siapio dyfodol y proffesiwn.
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Yng Nghymru, cewch 
gyfle i barhau â 
thraddodiadau’r GIG 
yng ngwlad enedigol 
y gwasanaeth, a 
dylanwadu ar ddyfodol 
gwasanaethau nyrsio 
a bydwreigiaeth.

Gweithio 
yng Nghymru

11Hyfforddi Gweithio Byw | Cymru10



Un yrfa, sawl llwybr

Mae gyrfa yng Nghymru yn cynnig posibiliadau di-ben-draw. Gall nyrsys gamu ymlaen i rolau nyrsys clinigol 
arbenigol, gweithio fel uwch ymarferwyr nyrsio a nyrsys ymgynghorol. Gall bydwragedd gamu ymlaen i rolau 
bydwraig arbenigol, ymgynghorydd a Phenaethiaid Bydwreigiaeth. Gallwch hefyd ddilyn llwybrau i fod yn 
arweinydd, yn amrywio o arwain ward neu dîm i uwch swyddi.

“Dw i wedi gweithio mewn 
gwahanol rannau o Gymru, 
ac mae ymdeimlad unigryw 
o gymuned ac o berthyn 
wedi bodoli wastad.”

Olwen Morgan,  
Pennaeth Nyrsio’r Ysbyty

Cofio’r gorffennol a dylanwadu ar y dyfodol

Pan sefydlodd Aneurin Bevan y Gwasanaeth Iechyd 
Gwladol yn 1948, gwnaeth hynny ar egwyddorion 
cydraddoldeb ac ar wasanaeth sy’n seiliedig ar angen,  
nid ar y gallu i dalu amdano. 

Trwy ddatblygu eich gyrfa nyrsio yng Nghymru, gallwch 
hyrwyddo’r traddodiadau hyn a helpu i ddylanwadu ar 
ddyfodol y proffesiwn.

Mae Cymru wedi lansio ei gweledigaeth pum mlynedd 
ar gyfer y dyfodol – Gofal Mamolaeth yng Nghymru. 
Mae’r ddogfen hon yn cefnogi bydwragedd i ddarparu 
gofal o ansawdd a phrofiadau sy’n canolbwyntio ar 
deuluoedd, gan weithio a hyfforddi yn aml-broffesiynol 
i ddatblygu gwasanaethau diogel ac effeithiol.

Elwa ar lefelau staffio gwell

Cymru yw’r wlad gyntaf yn Ewrop i gyflwyno 
deddfwriaeth sy’n diogelu lefelau staffio nyrsio – gan 
sicrhau y bydd gan nyrsys yr amser i ofalu’n sensitif  
am gleifion.

Mae disgwyl i’r holl unedau mamolaeth yng Nghymru 
gydymffurfio â system ‘Birth-rate plus’ – sy’n sicrhau 
bod y nifer gywir o fydwragedd ar gael i’r menywod  
sy’n derbyn gofal.  

Oriau hyblyg sy’n addas i’ch teulu

Trwy weithio yng Nghymru, gallwch fanteisio ar 
amrywiaeth o drefniadau gweithio newydd i’ch  
helpu i drefnu eich gwaith o gwmpas eich bywyd. 

Mae’r rhain yn cynnwys oriau gweithio hyblyg, 
cynlluniau talebau gofal plant, mentrau cydbwysedd 
rhwng bywyd a gwaith a chyfleusterau gofal plant  
ar y safle.

Cael eich cydnabod am waith da

Mae gan bob bwrdd iechyd yng Nghymru gynllun 
gwobrwyo i gydnabod nyrsys sy’n gwneud 
cyfraniadau eithriadol i gynnal a gwella 
gwasanaethau. Mae Cynhadledd y Prif Swyddog 
Nyrsio, Gwobrau GIG Cymru a Gwobrau Nyrs y 
Flwyddyn Coleg Nyrsio Brenhinol Cymru yn gyfle  
i chi gael eich cydnabod am eich ymroddiad a’ch 
arloesedd. 

Cefnogaeth i adleoli

Os ydych chi am ddod i Gymru i weithio o wlad arall,  
gall ein byrddau a’n hymddiriedolaethau iechyd gynnig 
amrywiaeth o becynnau adleoli i’ch helpu chi a’ch teulu  
i ymgartrefu’n hwylus.

Cymorth i ddychwelyd i ymarfer  

Rydym ni’n croesawu nyrsys, ymwelwyr iechyd a 
bydwragedd sydd am ddychwelyd i’r proffesiwn. 

Mae bwrsariaeth o £1,000 ar gael i nyrsys, ymwelwyr 
iechyd a nyrsys iechyd cyhoeddus cymunedol arbenigol, 
sy’n hyfforddi yng Nghymru. Mae bwrsariaeth o £1,500 
ar gael i fydwragedd sy’n dilyn cwrs dychwelyd i ymarfer 
yng Nghymru.
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Gydag ymdeimlad cryf o 
gymuned, tai fforddiadwy, 
ysgolion campus a digon  
o ffyrdd o ymlacio a chael 
hwyl, mae Cymru’n lle gwych  
i weithio a byw, naill ai ar  
eich pen eich hun neu  
gyda’ch teulu.

Bae Barafundle, Sir Benfro 

Byw yng 
Nghymru
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Bywyd trefol a dinesig

Gydag enw am fod yn un o brifddinasoedd mwyaf 
bywiog Ewrop, mae Caerdydd yn cynnig siopau o’r 
radd flaenaf, bwytai o safon uchel, parciau hardd 
a’r holl fanteision y gallech eu disgwyl o fyw mewn 
dinas. Mae dinas Casnewydd wedi ei hadfywio yn 
sgil buddsoddi, mae Abertawe’n denu llawer gyda’i 
thraethau cyfleus tra bod tref farchnad Wrecsam yn 
cynnig adeiladau hanesyddol a phorth i’r Gogledd.

Allan yn yr awyr iach

Mae gan Gymru dri o Barciau Cenedlaethol.  
O fynyddoedd i ddyffrynnoedd, o draethau 
i glogwyni, mae’r dirwedd naturiol yn gefndir 
ysblennydd bob amser – pan fyddwch yn 
barod am antur, pan fyddwch am ymlacio, ac 
wrth ichi fyw eich bywyd o ddydd i ddydd.

Gwlad o gyferbyniadau godidog

Er ei bod yn wlad fechan, mae Cymru’n amrywiol 
dros ben, gyda chyfuniad o gymunedau tlws, 
arfordir naturiol, ardaloedd gwledig godidog 
a dinasoedd cyffrous yn cynnig amgylchedd 
hamddenol ac anturus fel ei gilydd.

Atyniadau’r traeth

O arfordir byd enwog Penrhyn Gŵyr yn y de, i 
harddwch Penrhyn Llŷn ar gyrion Parc Cenedlaethol 
Eryri yn y gogledd, mae gan Gymru rai o draethau 
gorau’r DU – ac mae modd cyrraedd pob un 
trwy ddilyn llwybr di-dor o 870 o filltiroedd ar 
hyd arfordir o draethau bychain, pentiroedd 
a baeau sy’n gyforiog o fywyd gwyllt.

Cestyll a chwedlau

Mae cestyll yn gymaint rhan o dirwedd Cymru â’i 
bryniau a’i chymoedd. Mae ganddi gyfanswm o 
641 o gestyll – rhai’n rhwysgfawr, eraill yn llawn 
rhamant a rhai’n adfeilion – ond mae pob un yn 
rhoi cipolwg o’r gorffennol ac yn gyfle i archwilio’r 
chwedlau sy’n gysylltiedig â’r muriau hynafol. 
Ond gallwch durio’n ddyfnach gan fod dwsinau o 
safleoedd cyn-hanes i’w gweld hefyd, gan gynnwys 
rhai o’r rhyfeddodau Neolithig gorau yn y DU.
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Mae llond gwlad o bosibiliadau yng 
Nghymru. O antur gwyllt a gwallgof i 
bleserau syml teulu, does dim pall ar 
ffyrdd o dreulio’ch amser hamdden.

Anturio ar garreg y drws

Cymru yw’r maes chwarae perffaith ar gyfer plant, yn hen ac ifanc. 
Ewch i chwilota drwy’r pyllau glan môr croyw neu ewch i ferlota 
ar hyd ein traethau neu dros fryn a dôl. Mae ein traethau hygyrch, 
y mae llawer ohonynt yn addas i gŵn drwy gydol y flwyddyn, yn 
barod i’ch croesawu chi a’ch teulu i brofi anturiaethau heb eu hail.

Prifddinas gampus

Gyda siopau dillad y cynllunwyr gorau, ffefrynnau’r stryd fawr ac 
arcedau Fictoraidd hyfryd, mae’n hawdd gweld pam bod pobl 
o bob cwr yn heidio i Gaerdydd i siopa. Ychwanegwch i’r pair 
leoliadau cartrefol ar gyfer cerddoriaeth fyw, y Bae tra modern, 
amgueddfeydd addas i’r teulu cyfan a theatr awyr agored yng 
nghysgod y castell, ac rydych chi’n siŵr o ddychwelyd dro ar ôl tro.

Rhywbeth at ddant pawb

O fwytai Michelin i farchnadoedd ffermwyr, caffis bach clyd i 
dafarndai gwledig o fri, cewch wledd yma yng Nghymru, pwy 
bynnag fo’r cwmni, beth bynnag yw eich cyllideb a’ch hoff fwyd.

Hwyl a sbri gwahanol i’r teulu

Mae plant yn crefu am rywbeth gwahanol i’r arfer o bryd i’w gilydd.  
Os hoffech drefnu diwrnodau teuluol gwahanol i’r arfer, Cymru yw’r  
lle i fod – dyma gartref weiren wib gyflyma’r byd yn ogystal â  
thrampolîn tanddaearol sydd yng nghrog 180 troedfedd uwch  
y dyfnder. 
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“Mae Powys wedi bod yn 
gartref i mi drwy gydol 
fy ngyrfa. Mae Bannau 
Brycheiniog o fewn tafliad 
carreg ac mae’n bleser 
gallu magu fy mhlant 
mewn ardal sy’n cynnig 
cystal cydbwysedd rhwng 
bywyd a gwaith.”

Emma McGowen

“Dw i wrth fy modd yn 
byw yng Nghymru. Mae 
gen i rwydd hynt i fynd  
i fynydda neu i hwylio yn 
fy amser hamdden.”

Arniel Hernando

“Dw i’n teimlo’n ffodus 
o fod wedi gweithio yng 
Nghymru cyhyd. Rydw 
i wedi gweithio yng 
Nghaerfyrddin, Caerdydd, 
Abertawe a Chastell Nedd 
ac wastad wedi profi 
ymdeimlad o gymuned  
ac o berthyn.”

Olwen Morgan

hyfforddigweithiobyw.cymru
Cyhoeddwyd gan Addysg a 
Gwella Iechyd Cymru (AaGIC)


