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CYFANSODDIAD PANELI CYFWELD 
 

Plis nodwch dylai o leiaf un o’r aelodau fod wedi mynychu hyfforddiant Dethol a Dewis. Hefyd, ble 
mhosib, dylai’r Cadeirydd sicrhau amrywiaeth o gynrychiolaeth ar y paneli e.e. rhyw'r unigolion 
sydd yn rhan o’r broses. Mae hyn yn golygu dylai o leiaf un aelod o unrhyw banel cyfweld fod yn 
ddyn / ddynes os oes mwyafrif o un rhyw.    

PENODIADAU ACADEMAIDD 
(gyda eithro penodiadau Athrawon)  

 

HYD O 3 MLYNEDD NEU FWY 

 CADEIRYDD Y PANEL  COLEG 

Graddfa 7 i 
Graddfa 9 a lefel 
Darllenydd 
 

DIG   
(neu ei g(ch)ynrychiolydd) 

Pennaeth Coleg (neu ei g(ch)ynrychiolydd)  
Pennaeth Ysgol (neu ei g(ch)ynrychiolydd) 
Cyfarfwyddwr Ymchwil / Dysgu y Coleg (yn 
ddibynol os yw’r rol yn un Ymchwil neu 
Dysgu).  
 

 

HYD LLAI NA 3 BLYNEDD 

Graddfa 7 i 
Graddfa 9  
  
 
 

Pennaeth Coleg / Adran neu ei 
g(ch)ynrychiolydd  

2 staff academaidd neu gysylltiedig o fewn 
yr un adran 

 
PENODIADAU YMCHWIL 

 

HYD O 3 MLYNEDD NEU FWY 

 CADEIRYDD Y PANEL COLEG 

*Graddfa 8  
 

DIG   
(neu ei g(ch)ynrychiolydd) 

Pennaeth Coleg (neu ei g(ch)ynrychiolydd)  
Pennaeth Ysgol (neu ei g(ch)ynrychiolydd) 
Cyfarfwyddwr Ymchwil / Dysgu y Coleg (yn 
ddibynol os yw’r rol yn un Ymchwil neu 
Dysgu).  
 

Graddfa 7 Pennaeth Ysgol / Adran neu ei 
g(ch)ynrychiolydd 

2 staff academaidd neu staff rheoli / 
proffesiynol o fewn yn un adran 
 

HYD LLAI NA 3 BLYNEDD 

Graddfa 7 i 
Graddfa 9  
 
 

Pennaeth Coleg / Adran neu ei 
g(ch)ynrychiolydd 

2 staff academaidd neu staff rheoli / 
proffesiynol o fewn yn un adran 

 
 

PENODIADAU RHEOLAETHOL A PHROFFESIYNOL 
 

HYD O 3 MLYNEDD NEU FWY 

 CADEIRYDD Y 
PANEL 

ADRANNOL ALLANOL 

Lefel 
Cyfarwyddwr  
 

Is-Ganghellor 
neu ei 
gynrychiolydd 

2 aelod arall o 
Bwyllgor Gweithredu 
y Brifysgol a 
chynrychiolydd o AD 

Cynrychiolydd allanol o'r tu allan i'r 
Brifysgol 
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Graddfa 9  
 

Pennaeth Coleg 
/ Adran neu ei 
g(ch)ynrychioly
dd 

2 staff academaidd 
neu staff rheoli / 
proffesiynol o fewn 
yn un adran 
 

DIG neu aelod arall o’r Pwyllgor 
Gweithredu  
 

Graddfa 7 i 
Graddfa 8  

Pennaeth Coleg 
/ Adran neu ei 
g(ch)ynrychioly
dd 

2 staff academaidd 
neu staff rheoli / 
proffesiynol o fewn 
yn un adran 
 

1 cydweithiwr uwch o adran arall 

HYD LLAI NA 3 BLYNEDD 

Graddfa 7 i 
Graddfa 9  

Pennaeth Coleg 
/ Adran neu ei 
g(ch)ynrychioly
dd 

2 staff academaidd 
neu staff rheoli / 
proffesiynol o fewn 
yn un adran 
 

n/a 

 
 

PENODIADAU STAFF CEFNOGI 
 

 
 

ADRANNOL 

Graddfa 1 i Graddfa 6  
 

2 aelod o staff o fewn yr un adran 

 
 

PENODIADAU ATHRAWON 
 

Bydd penodiadau mewn cytundeb a Ordinhad XXI a bydd y panel cyfweld yn cynnwys y 
canlynol: 
 

- Yr Is-Ganghellor (neu ei gynrychiolydd) (Cadeirydd) 
- Un aelod o’r Pwyllgor Gweithredu 
- Un cynrychiolydd proffesiynol allanol gyda gwybodaeth arbenigol o’r pwnc / maes o 

dan sylw. 
- Pennaeth yr Ysgol priodol (os yw’r Pennaeth yn ymgeisydd am y Gadair, yna bydd 

aelod academaidd uwch o’r Ysgol, neu o faes cytras y pwnc, yn cael ei enwebu i fod 
yn aelod o’r panel gan yr Is-Ganghellor). 

- Cynrychiolydd AD (ysgrifenydd). 
 
Gall yr Is-Ganghellor, pan yn briodol, gwahodd aelodd arall uwch or Ysgol, neu cynrychiolydd 
Academaidd allanol gyda gwybodaeth arbenigol, i fod yn aelod o’r panel naill ai gyda 
pleidlais neu mewn capacity cynghorol.       
 
 

RÔL ADNODDAU DYNOL 
 
Ni fydd cynrychiolydd AD yn bresennol mewn cyfweliadau recriwtio, fel sy'n amlwg yn y 
tablau uchod. Fodd bynnag, nid yw hyn yn golygu na fydd AD yn chwarae unrhyw ran. Bydd 
Swyddog AD dynodedig yr Ysgol neu'r Adran ar gael i gynghori ar unrhyw agwedd ar y broses 
ddethol, i gynnwys yr ymarfer ar y rhestr fer, paratoi ar gyfer y cyfweliad, ac unrhyw faterion 
sydd wedi codi o'r ymarfer cyfweld. Dylid cynnal trafodaeth gyda'r Swyddog Adnoddau 
Dynol enwebedig cyn cynnig cyflogaeth i'r ymgeisydd a ffefrir. 
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Gellir gweld manylion y cwrs hyfforddi Recriwtio a Dewis ar dudalennau gwe Adnoddau 
Dynol. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

https://my.bangor.ac.uk/humanresources/staffdevelopment/training.php.cy
https://my.bangor.ac.uk/humanresources/staffdevelopment/training.php.cy

