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Annwyl Aelodau'r Cynulliad,  
 
Ar 2 Hydref, yn ystod cwestiynau busnes, cafodd nifer o faterion eu codi ynghylch addysg 
feddygol yng Nghymru. 
 

Fel rhan o'r cyhoeddiad a wnes ar 9 Gorffennaf ynghylch ehangu lleoedd ysgol feddygol yn 

ddi-oed ledled Cymru, roeddwn yn glir fy mod yn disgwyl i drefniadau fod ar waith i fyfyrwyr 

allu astudio ar gyfer eu gradd gyfan mewn meddygaeth yn y Gogledd, a hynny erbyn 2019. 

Er bod angen gwneud gwaith sylweddol yn dal i fod er mwyn cyflawni'r nod hwn, mae fy 

swyddogion yn dweud bod Prifysgolion Caerdydd a Bangor wedi dangos eu bod yn parhau 

wedi ymrwymo i weithredu'r cynlluniau hyn. 

 

Rwy'n deall bod y ddwy brifysgol yn datblygu Datganiad o Fwriad ar y cyd, sef Trawsnewid 

Addysg Feddygol yng Nghymru: Arwain y Ffordd. Mae’r datganiad hwnnw'n disgrifio'r 

bwriad clir sydd gan y ddau sefydliad i roi trefniadau ar waith i alluogi myfyrwyr i ddechrau 

ar eu hastudiaethau meddygol llawn amser, parhau â nhw, a'u cwblhau yn y Gogledd o 

2019 ymlaen.   

 

Mae Prifysgolion Caerdydd a Bangor wedi cadarnhau y bydd y rhaglen lawn gyntaf a fydd 

yn cael ei chynnig yn y Gogledd yn dechrau yn 2019. Er y bydd y rhaglen yn targedu 

myfyrwyr ar lefel mynediad graddedigion o brifysgolion yng Nghymru, mae'r rhaglen yn 

cynnig cwrs gradd feddygol bedair blynedd i israddedigion. Ochr yn ochr â hynny, bydd y 

gwaith yn parhau tuag at ddarparu gradd lawn bum mlynedd safonol mewn meddygaeth yn 

yr ardal. 

 

Yn ystod y cyfnod interim, rwy'n deall bod Prifysgolion Caerdydd a Bangor, drwy gydweithio 

â’i gilydd, wedi cytuno i ystyried rhoi cyfle i unrhyw fyfyriwr lleol, sydd wedi llwyddo i sicrhau 

lle ar y rhaglen safonol, drosglwyddo i'r Gogledd ar ôl cwblhau ei flwyddyn astudio gyntaf 

yng Nghaerdydd.  
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Mae gwaith manwl yn parhau i gael ei wneud er mwyn sicrhau bod y trefniadau ar gyfer y 
dyfodol yn gynaliadwy. 
 
Rwy'n gobeithio bod yr uchod yn rhoi diweddariad defnyddiol i’r aelodau. 
 
Yn gywir,  
 

 
 
 
Vaughan Gething AC / AM 
Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol  
Cabinet Secretary for Health and Social Services 


