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Strategaeth 2030: 
Strategaeth Ehangu Mynediad 

 
A. Alinio â Strategaeth 2030 

 Sylfaenol Eilaidd 
Colofnau Strategol: 
Cynnal 
a chynyddu …. 

Rhagoriaeth ymchwil   
Profiadau dysgu trawsnewidiol   
Profiad rhagorol i fyfyrwyr   
Amgylchedd dwyieithog a’r Gymraeg yn ffynnu   

 
Themâu trawsnewidiol: 
Atgyfnerthu 
 a hyrwyddo… 

Effaith economaidd, gymdeithasol a dinesig   
Cyrhaeddiad byd-eang   
Iechyd a lles   
Pobl a thalent   

 
Yn sail i hyn oll mae Cynaliadwyedd sefydliadol   

 
 

B. Alinio â Risgiau Corfforaethol (RG) 

RG 34 Perfformiad annigonol o ran recriwtio a dal gafael ar fyfyrwyr o gefndir ehangu mynediad 
RG 1 Methu â recriwtio'r niferoedd arfaethedig o fyfyrwyr israddedig ac ôl-radd Cartref/UE a 

rhyngwladol 
RG 2 Gostyngiad yn ansawdd y portffolio academaidd  
RG 3 Colli profiad o ansawdd uchel i fyfyrwyr  
RG 6 Methu â gwireddu nodau strategol y Brifysgol mewn perthynas â'r Gymraeg 
RG 7 Cyswllt gwael â chymunedau lleol/rhanbarthol 
RG 8 Perthynas wael gyda phartneriaethau strategol, rhanbarthol (GLlM, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi 

Cadwaladr, Prifysgol Caer, Prifysgol Caerdydd, Prifysgol Glyndŵr Wrecsam) 
RG 32 Perfformiad gwael ym metrig cyflogadwyedd cenedlaethol GO a LEO (Deilliannau Graddedigion 

a Deilliannau Addysgol Hydredol) 
 
 

C. Llywodraethu 

Cyfnod y strategaeth 2022-2030 
Trefniadau adolygu’r strategaeth Caiff y strategaeth ei hadolygu'n flynyddol gan y Grŵp Strategaeth 

Ehangu Mynediad ac adroddir y deilliannau i'r Pwyllgor Gweithredu. 
Yr adolygiad diwethaf Adolygwyd a chymeradwywyd y strategaeth gan y Pwyllgor 

Gweithredu ar 15 Mehefin 2022. 
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D. Rhagarweiniad  

Y Cyd-destun Strategol 

Mae Strategaeth Ehangu Mynediad y Brifysgol yn rhan o gyfres o strategaethau a gafodd eu cynllunio i 
wasanaethu a gweithredu Strategaeth 2030 a honno’n strategaeth sefydliadol, ehangach. Cafodd ei 
chynllunio i gynnig dull cynhwysfawr o ehangu mynediad gan ddechrau gyda chodi dyheadau yn y 
blynyddoedd cynnar, hyd at yrfaoedd hirdymor llwyddiannus a chynaliadwy y tu hwnt i addysg uwch.  

Mae’r dull strategol sydd gennym o fynd ati i ehangu mynediad yn cael ei gefnogi gan y Cynllun Ffioedd a 
Mynediad sefydliadol. Mae hwnnw’n manylu ynghylch ein cynlluniau gweithredol gan gynnwys y canlynol 
ymhlith eraill: codi dyheadau, recriwtio, addysgu a dysgu, cefnogi myfyrwyr, cyfle cyfartal, dilyniant a 
gyrfaoedd.  

Y Brifysgol hefyd yw partner arweiniol y Bartneriaeth Ymestyn yn Ehangach sy'n cynnwys y gogledd a’r 
canolbarth a’r ardaloedd cysylltiedig. Nod y strategaeth sefydliadol yw ategu'r rhaglen hon a'r strategaeth, 
ychwanegu gwerth at y rhaglen Ymestyn yn Ehangach a helpu cynyddu’r effaith sydd iddi’n rhanbarthol ac 
yn genedlaethol. 

Egwyddor graidd y strategaeth yw galluogi llwyddiant cenedlaethau’r dyfodol. Yn hynny o beth, nod y 
strategaeth hon yw cefnogi egwyddorion Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol a’r pum ffordd o weithio 
sydd yn honno: Hirdymor, Integreiddio, Cynnwys Pobl, Cydweithio ac Atal.  

Yn fras, mae angen hyblygrwydd ar ein dull strategol i ymateb i flaenoriaethau ac anghenion cenedlaethol 
a rhanbarthol, yn ogystal â sicrhau ei fod yn cefnogi blaenoriaethau HEFCW mewn modd effeithiol. Felly, 
bydd hon yn strategaeth ddeinamig a hyblyg. Caiff ei hadolygu'n barhaus a'i haddasu dros amser i sicrhau 
y bydd yn berthnasol ac yn effeithiol 

Caiff ehangu mynediad hefyd ei gydnabod yn risg sefydliadol ar Gofrestr Risg y Brifysgol. Yn benodol 
felly: Perfformiad annigonol o ran recriwtio a dal gafael ar fyfyrwyr o gefndir ehangu mynediad Pwyllgor 
Gweithredu’r Brifysgol yw perchennog y risg hon. 

 

Dull Cymunedol o ymdrin ag Ehangu Mynediad 
Mae ehangu mynediad yn elfen ganolog o weithgareddau Prifysgol Bangor. Yn hytrach na'i osod mewn 
cylch gwaith ar wahân, mae’n rhan annatod o weithrediadau beunyddiol y Brifysgol gyfan. Trwy rychwantu 
meysydd gweithredol recriwtio myfyrwyr, addysgu a dysgu a gwasanaethau myfyrwyr, cafodd cymuned o 
ymarfer ei datblygu â'r nod yw darparu profiad llyfn i’r myfyrwyr. 
 
Rhennir yr arweinyddiaeth weithredol rhwng tri aelod o Bwyllgor Gweithredu’r Brifysgol, sy’n dangos 
ymrwymiad y Brifysgol i'r agenda Ehangu Mynediad. Mae'r Prif Swyddog Marchnata a'r Is-lywydd 
(Rhyngwladol) yn gyfrifol am godi dyheadau a recriwtio, ac mae dau Ddirprwy Is-Ganghellor yn gyfrifol am 
addysgu a dysgu, a chyflogadwyedd y graddedigion. Bydd pob un ohonynt yn arwain ar yr agweddau hyn 
yng nghyd-destun y strategaeth ehangu mynediad. 
 
Mae’r ffordd y mae gweithgareddau’r Brifysgol yn gweithio’n sicrhau bod y staff yn deall bod ehangu 
mynediad yn ymwneud â chymaint mwy na chodi dyheadau a recriwtio myfyrwyr. Rhaid cynnal y 
gefnogaeth i’r myfyrwyr hynny drwy gydol eu hamser yn y brifysgol a thu hwnt i sicrhau eu bod yn cael eu 
galluogi i gyflawni eu llawn botensial ac elwa ar bopeth y gall addysg uwch ei gynnig. Trwy well 
dealltwriaeth o gyd-destun bras ehangu mynediad ledled y Brifysgol mae modd sicrhau mwy o 
berchnogaeth ar y gefnogaeth y gall unigolion ei chyfrannu at lwyddiant myfyrwyr. 
 

Y Gynulleidfa Darged 
Mae cynulleidfaoedd targed y Strategaeth Ehangu Mynediad yn seiliedig ar nodi’r rhai sydd heb 
gynrychiolaeth ddigonol mewn addysg uwch, ymgysylltu â nhw yn ystod eu blynyddoedd ysgol ac yna 
dilyn a chefnogi’r myfyrwyr hynny yn ystod eu taith gyfan o ddyheadau, gwneud penderfyniadau, pontio, 
dysgu a datblygu a dilyniant y tu hwnt i addysg uwch i gyflogaeth a gyrfaoedd. 
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Dyma’r grwpiau a nodir yn flaenoriaethau yn y strategaeth: 

• Myfyrwyr sy’n byw yn nau gwintel isaf Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru, (WIMD, 2014), ac 
mewn cymdogaethau cyfranogiad isel yn y Deyrnas Unedig - Cwintel POLAR 1 a 2; 

• Myfyrwyr Duon, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig (BAME); 
• Myfyrwyr sy'n wynebu caledi ariannol; 
• Myfyrwyr sy'n astudio'n rhan-amser; 
• Myfyrwyr hŷn 
• Myfyrwyr anabl a rhai sy'n derbyn Lwfans Myfyrwyr Anabl (DSA); 
• Myfyrwyr gyda chyflwr iechyd meddwl; 
• Myfyrwyr sydd wedi ymddieithrio oddi wrth eu rhieni/gofalwyr; 
• Myfyrwyr ac ymgeiswyr sydd â phrofiad o fod mewn gofal; 
• Myfyrwyr ac ymgeiswyr sydd â dyletswyddau gofalu 
• Myfyrwyr sy'n dymuno dilyn addysg uwch drwy gyfrwng y Gymraeg;  
• Myfyrwyr benywaidd ym meysydd pwnc y gwyddorau a pheirianneg (STEM); 
• Gwrywod heb gynrychiolaeth ddigonol; 
• Ffoaduriaid a cheiswyr lloches; 
• Myfyrwyr sydd â rhiant yn gwasanaethu yn lluoedd arfog y Deyrnas Unedig; 
• Myfyrwyr o gymunedau Sipsiwn, Teithwyr, Roma, Shewmyn a Phobl Cychod (GTRSB); 
• Myfyrwyr o gefndiroedd digartref/caethiwed i sylweddau; 
• Cymwysterau mynediad anarferol; 
• Myfyrwyr sydd â chefndir teuluol o'r lluoedd arfog; 
• Graddedigion sydd â chefndir mewn un neu fwy o'r meysydd uchod. 
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E. Amcanion 

Ein Hamcanion o ran Ehangu Mynediad 
Er cydnabod yr angen am ddull llyfn o ymdrin ag ehangu mynediad er mwyn sicrhau bod y myfyrwyr yn 
cael eu cefnogi’n llawn ar hyd eu taith, mae gan y Brifysgol dri nod craidd ar gyfer ehangu mynediad. Y 
rheini yw: 
 

1. Cyrraedd, ymgysylltu a chodi dyheadau'r rhai sydd heb gynrychiolaeth 
ddigonol mewn addysg uwch a'u cefnogi i sicrhau llwyddiant. 

2. Cefnogi myfyrwyr ehangu mynediad i bontio’n llwyddianus i addysg 
uwch a thrwy gydol eu cyfnod mewn addysg uwch. 

3. Galluogi myfyrwyr ehangu mynediad i symud ymlaen i yrfaoedd 
llwyddiannus y tu hwnt i addysg uwch. 

 
Ein Dull  
Mae’r Brifysgol yn cydnabod ei bod yn bosib na fydd gan fyfyrwyr gefndir ehangu mynediad yr un 
gefnogaeth, ymwybyddiaeth a phrofiad ag eraill ar eu taith i mewn i addysg uwch, trwyddi a thu hwnt. 
Mae’n llai tebygol hefyd y bydd ganddynt gysylltiadau a rhwydweithiau a fydd yn fuddiol iddynt wrth fynd 
ymlaen i yrfa. Ein dull felly yw sicrhau bod myfyrwyr ehangu mynediad yn neilltuol yn cael eu cyfeirio at y 
gefnogaeth sydd ar gael yn gyffredinol, a sicrhau hefyd bod cefnogaeth ychwanegol ar gael iddynt yn ôl yr 
angen. 
 
Yn benodol felly, bydd y Brifysgol yn defnyddio ei meysydd pwnc arbenigol i gynnig cynigion i fyfyrwyr 
ehangu mynediad sy'n adlewyrchu ein harbenigedd ac yn cydnabod y bydd darparwyr eraill hefyd yn 
darparu cefnogaeth yn eu meysydd arbenigedd eu hunain. Yn yr un modd, trwy weithio mewn ffordd 
gyflenwol gyda rhaglenni fel Ymestyn yn Ehangach, byddwn yn anelu at sicrhau, a hynny ar y cyd, bod y 
myfyrwyr ehangu mynediad yn cael cefnogaeth trwy gydol eu hamser yn yr ysgol. 
 
1. Cyrraedd, ymgysylltu a chodi dyheadau'r rhai sydd heb gynrychiolaeth ddigonol mewn addysg 

uwch a'u cefnogi i sicrhau llwyddiant 
Mae’r Brifysgol yn gwneud yr ymrwymiadau canlynol: 

1.1. Mynd ati’n rhagweithiol i chwilio am bobl o grwpiau sydd heb gynrychiolaeth ddigonol mewn addysg 
uwch ac ymgysylltu â nhw i godi eu dyheadau i astudio mewn Addysg Bellach ac Uwch; 

1.2. Codi ymwybyddiaeth y grwpiau hynny o'r cyfleoedd a'r manteision o astudio trwy gyfrwng y 
Gymraeg; 

1.3. Darparu gwybodaeth, cyngor ac arweiniad hwylus i fyfyrwyr ehangu mynediad a'u rhwydweithiau 
cefnogaeth; 

1.4. Cefnogi myfyrwyr ehangu mynediad gyda'r broses o gael mynediad at astudio ar lefel addysg uwch 
trwy gynnig cynigion mynediad cyd-destunol; 

1.5. Cefnogi pobl o grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol gyda gwybodaeth, cyngor ac arweiniad amserol 
a pherthnasol ar hyd taith yr ymgeisydd ac i gael mynediad at Addysg Uwch; 

1.6. Parhau i werthuso ac ymateb i’r arferion gorau ledled y sector o ran cefnogi pobl o grwpiau sydd heb 
gynrychiolaeth ddigonol i gael mynediad at Addysg Uwch ac ymateb i gefnogi’r grwpiau newydd a 
nodir. 

 
2. Cefnogi myfyrwyr ehangu mynediad i bontio’n llwyddianus i addysg uwch a thrwy eu cyfnod 

mewn addysg uwch 
Mae’r Brifysgol yn gwneud yr ymrwymiadau canlynol: 

2.1. Gweithio mewn partneriaeth â sefydliadau AB yng Nghymru (e.e. Coleg Cambria; Grŵp Llandrillo 
Menai) i gefnogi myfyrwyr wrth iddynt bontio o AB i AU;  

2.2. Gwella rhagor ar ein darpariaeth dysgu hyblyg i roi mwy o ddewis i fyfyrwyr a chyfleoedd ehangu 
mynediad, a sicrhau cyfleoedd i grwpiau sydd heb gynrychiolaeth ddigonol;  

2.3. Datblygu rhagor ar ein dull ymarfer cynhwysol o addysgu, dysgu ac asesu; 
2.4. Defnyddio data a phroses o welliant parhaus i ddarparu, gwerthuso a gwella ffyrdd o gefnogi 

myfyrwyr ehangu mynediad ar adegau allweddol o bontio yn ystod cylch bywyd y myfyrwyr;  
2.5. Sicrhau bod yr adnoddau priodol ar gael i bob myfyriwr ehangu mynediad, bod yr holl adnoddau’n 

hygyrch iddynt a’u bod yn cael eu cyfeirio at yr hyn sydd ei angen arnynt, pan fo ei angen arnynt. 
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2.6. Galluogi profiad dysgu unigryw i fyfyrwyr sy'n gweithio'n gyfannol i geisio dileu’r rhwystrau i 
ddilyniant a chyrhaeddiad, gan gynnwys gwell cefnogaeth academaidd i sicrhau bod myfyrwyr ag 
anghenion cefnogi cymhleth yn gallu cyrraedd eu potensial.  

2.7. Datblygu cyfraniad strategol y gwasanaeth Cefnogaeth a Llesiant i Myfyrwyr i ddarparu a gwella 
cefnogaeth o ran llesiant i grwpiau sydd heb gynrychiolaeth ddigonol; 

2.8. Dangos yr arfer gorau o ran cefnogaeth i fyfyrwyr a defnyddio dull cydgynhyrchiol o gynllunio a 
darparu gwasanaethau gan sicrhau eu bod yn ymatebol i anghenion y myfyrwyr ehangu mynediad 

 
3. Galluogi myfyrwyr ehangu mynediad i symud ymlaen i yrfaoedd llwyddiannus y tu hwnt i 
addysg uwch 
Mae’r Brifysgol yn gwneud yr ymrwymiadau canlynol: 

3.1. Defnyddio dull pwrpasol i ddatblygu adnoddau, cefnogaeth a chyfleoedd i fyfyrwyr ehangu 
mynediad; 

3.2. Hybu dyheadau a hyder, ynghyd â datblygu sgiliau a phrofiad; 
3.3. Datblygu rhaglenni’n rhagweithiol i gefnogi myfyrwyr ehangu mynediad, megis: Rhaglen Go Wales 

Bangor, sy'n darparu lleoliadau gwaith pwrpasol yn benodol i fyfyrwyr ehangu mynediad, a’u galluogi 
i ddatblygu sgiliau’n barod at waith;  

3.4. Hyrwyddo adnoddau pwrpasol i fyfyrwyr ehangu mynediad trwy ymgyrchoedd hyrwyddo ledled y 
campws a'r defnydd o astudiaethau achos a straeon am lwyddiant myfyrwyr i helpu myfyrwyr nodi 
sut cafodd eraill eu cefnogi i lwyddo;  

3.5. Gweithio gyda chyflogwyr i'w helpu nhw ddeall gwerth a chyfraniad y myfyrwyr hynny sydd o gefndir 
ehangu mynediad. Rydym hefyd yn gweithio i'w cefnogi i ddatblygu arferion recriwtio a chyflogaeth 
er mwyn sicrhau na wnaiff y rheini greu rhwystrau i fyfyrwyr ehangu mynediad.  

 

Ein Partneriaid ym maes Ehangu Mynediad 
Er mwyn ein helpu ni ddarparu’r Strategaeth Ehangu Mynediad rydym yn cydnabod bod rhaid inni weithio 
gydag amrywiaeth o fyfyrwyr. Yma manylwn ynghylch y partneriaid rydym yn gweithio gyda nhw ar hyn o 
bryd a nodwn bartneriaid posib at y dyfodol. Oherwydd bod y partneriaethau hynny’n aml yn rhai sydd 
wedi eu teilwra i'r union bwynt yng nghylch bywyd myfyrwyr, manylir ar y rheini yn ôl pob un o'r nodau. 
 
Partneriaid Amcan 1 

• HEFCW 
• UCAS 
• Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru 
• Gweithredu dros Blant 
• CREDU-connecting Carers 
• Warwickshire Young Carers 
• Partneriaethau Ymestyn yn Ehangach (3) 
• Gofalwyr Ifanc Gwynedd 
• Gwasanaeth Cynnal Gofalwyr 
• CLASS Cymru 
• SCiP Alliance - Hub Cymru 
• Gyrfa Cymru 
• GwE 
• CBAC/WJEC 
• Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr  
• Grŵp Llandrillo Menai 
• Coleg Cambria 

 
Partneriaid posib yn y dyfodol: 
Ymrwymwn i geisio ehangu'r amrywiaeth o bartneriaid a weithiwn gyda nhw. Nodwyd y partneriaid posib 
canlynol at y dyfodol: 

• Universities of Sanctuary 
• NNECL 
• Stand Alone 
• Cyngor Ffoaduriaid Cymru 
• Shelter Cymru 
• Gofalwyr Cymru  
• WCVA 

Partneriaid Amcan 2  
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• Grŵp Llandrillo Menai  
• Coleg Cambria  
• Ymgysylltu â darparwr dysgu o bell 
• Stand Alone  
• Cyngor Ffoaduriaid Cymru  
• HEFCW  
• Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr  
• Shelter Cymru  

  
Partneriaid posib yn y dyfodol:  

• Prifysgolion Noddfa  
• NNECL  
• Cyflogwr lleol  

 
Partneriaid Amcan 2 

• AGCAS – yn benodol y gweithgor Symudedd Cymdeithasol ac Ehangu Cyfranogiad  
• My Plus Club – cyngor am yrfaoedd, cefnogaeth a hyfforddiant i fyfyrwyr a graddedigion ac arnynt 

anableddau  
• Nodi a gweithio gyda chyflogwyr y gwyddom eu bod yn gadarnhaol o ran anabledd, dysgu ar y 

cyd a rhannu astudiaethau achos – ffyrdd o addasu eich prosesau recriwtio. 
• Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru, a'r Bartneriaeth Sgiliau Rhanbarthol 
• M-SParc  
• Gyrfa Cymru 
• Fforwm Busnes Glannau Dyfrdwy 
• DWP 
• Ffederasiwn Busnesau Bychain 
• Academi Busnes Gogledd Cymru 
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F. Dangosyddion Perfformiad Allweddol 

Mesur Effaith 
Er mwyn sicrhau bod effaith gadarnhaol wirioneddol i’r strategaeth a’i bod yn ddeinamig, ac yn addasu yn 
ôl yr angen mewn modd rhagweithiol, mae’n allweddol mesur yr effaith a defnyddio hynny ar gyfer 
datblygiadau’r dyfodol. I bob amcan, nodasom nifer o fesurau a gaiff eu monitro'n rheolaidd. 
 
Caiff y mesurau effaith a nodir yma, ar gyfer pob un o’r tri nod, eu hadolygu fel rhan o adolygiad o Gynllun 
Ffioedd a Mynediad y Brifysgol, a bydd yr adolygiad nesaf yn 2023. Bydd hon yn broses barhaus drwy 
gydol oes y strategaeth er mwyn sicrhau y bydd yn parhau i fod yn gysylltiedig â'r ymrwymiadau sydd 
gennym yn ein Cynllun Ffioedd a Mynediad ac yn eu cynnal. Mae'r mesurau effaith cychwynnol yn 
uniongyrchol gysylltiedig â'n Cynllun Ffioedd a Mynediad cyfredol. 

 

1. Cyrraedd, ymgysylltu a chodi dyheadau'r rhai sydd heb gynrychiolaeth ddigonol mewn addysg 
uwch a'u cefnogi i sicrhau llwyddiant 

i. Byddwn yn casglu data am rai o’r grwpiau sydd heb gynrychiolaeth ddigonol wrth iddynt 
wneud ymholiadau ac yn eu canlyn ar hyd eu taith rhwng ymholi a chofrestru. Defnyddio'r 
data’n llinell sylfaen i olrhain gwelliannau o flwyddyn i flwyddyn o ran ymgysylltu; 

ii. Byddwn yn monitro ac yn asesu’r polisi derbyn mewn cyd-destun a defnyddiwn y data i wella 
nifer y cynigion hynny a gymhwysir flwyddyn ar ôl blwyddyn gyda'r nod o gynyddu'r effaith 
gadarnhaol ar fyfyrwyr ehangu mynediad; 

iii. Byddwn yn olrhain yr ymgysylltiad â'r adnoddau digidol sydd gennym a anelir at fyfyrwyr 
ehangu mynediad a defnyddiwn hynny i fesur eu heffeithiolrwydd ac addasu a datblygu i 
gynyddu ymgysylltiad effeithiol dros amser;  

iv. Byddwn yn adolygu data'n flynyddol sy'n ymwneud â niferoedd recriwtio'r rhai y nodwyd eu 
bod o grwpiau sydd heb gynrychiolaeth ddigonol ac awn ati'n rhagweithiol i addasu ymyriadau 
i gynyddu'r niferoedd yn yr holl grwpiau targed. 

 

2. Cyrraedd, ymgysylltu a chodi dyheadau'r rhai sydd heb gynrychiolaeth ddigonol mewn addysg 
uwch a'u cefnogi i sicrhau llwyddiant 

i. Byddwn yn anelu at gynyddu nifer y myfyrwyr sy'n symud ymlaen o AB i AU yn y rhanbarth; 
ii. Byddwn yn anelu at gynyddu nifer y myfyrwyr sydd wedi eu cofrestru ar ein darpariaeth dysgu 

hyblyg (e.e. cyrsiau dysgu o bell, cymwysterau micro, a llwybrau darganfod);   
iii. Byddwn yn anelu at ddod â chyfraddau cyfranogiad POLAR 4 uwchlaw lefel y meincnod a'u 

cynnal;  
iv. Byddwn yn gweithio tuag at fod yn chwartel uchaf y meincnodau cenedlaethol o ran 

cynhwysiant (sgoriau hygyrchedd); 
v. Byddwn yn datblygu rhagor ar ein hadroddiadau ynglŷn â lefelau cyrhaeddiad graddau i 

grwpiau ehangu mynediad, ac yn monitro ac yn gwella'r lefelau hynny; 
vi. Byddwn yn archwilio'r defnydd o LA i olrhain a mesur effeithiolrwydd ymyriadau ymgysylltu i 

grwpiau ehangu mynediad (a’u meincnodi ar sail y derbyniadau blaenorol); 
vii. Cynnal boddhad cyffredinol y myfyrwyr gyda gwasanaethau cefnogi ar lefel uwch nag 85%, 

a’r safonau meincnodi i sicrhau bod deilliannau clinigol cwnsela’n aros yn y chwartel uchaf o 
fewn y sector. 

viii. Byddwn yn ceisio cynyddu nifer y myfyrwyr o grwpiau ehangu mynediad penodol sy'n 
ymwneud â grwpiau cyfoedion/cymunedol wrth iddynt gael eu sefydlu.  

 

3. Cyrraedd, ymgysylltu a chodi dyheadau'r rhai sydd heb gynrychiolaeth ddigonol mewn addysg 
uwch a'u cefnogi i sicrhau llwyddiant 

i. Byddwn yn defnyddio data canlyniadau graddedigion a'r LEO (Longitudinal Employment 
Outcomes) i fesur llwyddiant canlyniadau cyflogaeth myfyrwyr ar ôl graddio; 

ii. Bydd ein harolwg cofrestru Parodrwydd at Yrfa yn cael ei ddefnyddio i fesur datblygiad a 
gwelliant parodrwydd cyflogaeth y myfyrwyr flwyddyn ar ôl blwyddyn; 

iii. Byddwn yn adolygu data GCB a HEAR yn flynyddol, a’u hidlo yn ôl y nodweddion ehangu 
mynediad; 

iv. Defnyddir rhaglenni Go Wales i fesur llwyddiant drwy gymharu’r pwynt ymyrryd â’r hyn a welir 
pan gwblheir y rhaglen a chyfraddau cwblhau profiad gwaith; 
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v. Bydd y Rhaglen Cefnogaeth i Raddedigion a'r Cynllun Interniaeth Israddedig hefyd yn 
cymharu’r pwynt ymyrryd â chwblhau'r rhaglen, ynghyd â nifer y cyflogwyr sy'n ymgysylltu, 
interniaethau/profiad gwaith a gwblhawyd yn llwyddiannus a graddedigion mewn cyflogaeth; 

vi. Mae Byddwch Fentrus yn olrhain cyfraddau llwyddiant ceisiadau am gyllid a chyfranogiad 
ymhlith myfyrwyr ehangu mynediad a graddedigion. 

 

Dangosyddion Perfformiad Allweddol 
Caiff y cynnydd a wneir ar bob un o'r amcanion ei fynegi trwy ddangosyddion perfformiad allweddol a’r 
rheini wedi eu seilio ar fframwaith o ddangosyddion perfformiad allweddol a thargedau manylach sy'n 
gyson â chylch cynllunio busnes blynyddol y Brifysgol, ac yn weithredol drwy hwnnw. 

1. Caiff grwpiau sydd heb gynrychiolaeth ddigonol sy’n gwneud ymholiadau eu holrhain ar hyd eu taith 
o’r ymholiad hyd at yr ymrestru [amcan 1.i.] 

2. Nifer y cynigion Ehangu Mynediad a gymhwysir flwyddyn ar ôl blwyddyn [amcan 1.ii.] 

3. Ymwneud ag adnoddau digidol a anelir at fyfyrwyr ehangu mynediad [amcan 1.iii.] 

4. Niferoedd a recriwtiwyd y nodwyd eu bod o grwpiau sydd heb gynrychiolaeth ddigonol [amcan 1.iv.] 

5. Nifer y myfyrwyr sy'n symud ymlaen o AB i AU yn y rhanbarth[amcan 2.i.] 

6. Nifer y myfyrwyr sydd wedi eu cofrestru ar ein darpariaeth dysgu hyblyg (e.e. cyrsiau dysgu o bell, 
cymwysterau micro, a llwybrau darganfod) [amcan 2.ii.] 

7. POLAR 4 cyfraddau cyfranogiad [amcan 2.iii.] 

8. Meincnodau cenedlaethol cynhwysiant (sgoriau hygyrchedd) [amcan 2.iv.] 

9. Lefelau cyrhaeddiad graddau’r grwpiau ehangu mynediad [amcan 2.v.] 

10. Effeithiolrwydd ymyriadau ymgysylltu â grwpiau ehangu mynediad (a feincnodir o dderbyniadau 
blaenorol) trwy Ddadansoddeg Dysgwyr [amcan 2.vi.] 

11. Bodlonrwydd y myfyrwyr ar y gwasanaethau cefnogi [amcan 2.vii.] 

12. Deilliannau clinigol y sector ar gyfer cwnsela [amcan 2.vii.] 

13. Nifer y myfyrwyr o grwpiau ehangu mynediad penodol sy'n ymwneud â grwpiau 
cyfoedion/cymunedol [amcan 2.viii.] 

14. Deilliannau Graddedigion [amcan 3.i.] 

15. LEO (Deilliannau Cyflogaeth Hydredol) [amcan 3.i.] 

16. Arolwg cofrestru mewnol Parodrwydd at Yrfa [amcan 3.ii.] 

17. Data BEA a HEAR, wedi'u hidlo yn ôl nodweddion ehangu mynediad [amcan 3.iii.] 

18. Pwyntiau ymyrraeth GO Wales, cwblhau rhaglen, a chyfraddau cwblhau profiad gwaith [amcan 3.iv.] 

19. 
Rhaglen Cefnogaeth i Raddedigion: pwyntiau ymyrraeth, cyfraddau cwblhau’r rhaglen, nifer y 
cyflogwyr yr ymgysylltwyd â nhw, interniaethau/profiad gwaith a gwblhawyd yn llwyddiannus, a’r 
graddedigion sydd mewn cyflogaeth [amcan 3.v.] 

20. 
Rhaglen Interniaeth i Raddedigion: pwyntiau ymyrraeth, cyfraddau cwblhau’r rhaglen, nifer y 
cyflogwyr yr ymgysylltwyd â nhw, interniaethau/profiad gwaith a gwblhawyd yn llwyddiannus, a’r 
graddedigion sydd mewn cyflogaeth [amcan 3.v.] 

21. Cyfranogiad o Byddwch Fentrus a chyfraddau llwyddiant ceisiadau am gyllid ymhlith myfyrwyr 
ehangu mynediad a graddedigion.[amcan 3.vi.] 


