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Strategaeth 2030: 
Strategaeth Gyflogadwyedd 

 
A. Alinio â Strategaeth 2030 

 Sylfaenol Eilaidd 
Colofnau Strategol: 
Cynnal 
a chynyddu …. 

Rhagoriaeth ymchwil   
Profiadau dysgu trawsnewidiol   
Profiad rhagorol i fyfyrwyr   
Amgylchedd dwyieithog lle mae’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  

Risg 
Gorfforaethol 
(RG) 32 

Perfformiad gwael yn y metrig cyflogadwyedd cenedlaethol Deilliannau Graddedigion 

RG3 Colli profiad o ansawdd uchel i fyfyrwyr  
RG 15 Annigonolrwydd o ran cyfeiriad strategol sefydliadol 

 
 

C. Llywodraethu 

Cyfnod y strategaeth 2022-2026 
Trefniadau adolygu’r strategaeth Caiff y strategaeth ei hadolygu'n flynyddol gan y Grŵp Strategaeth 

Cyflogadwyedd ac adroddir y canlyniadau i'r Pwyllgor Gweithredu. 
Adolygwyd ddiwethaf Adolygwyd a chymeradwywyd y strategaeth gyntaf gan y Pwyllgor 

Gweithredu ar 6 Ebrill 2022. 
 

D. Rhagarweiniad  

Y Cyd-destun Strategol 

Mae ein Strategaeth Cyflogadwyedd yn gweithredu ochr yn ochr â'n Strategaeth 2030 ehangach a'n 
dulliau strategol o ran Addysgu a Dysgu, Profiad Myfyrwyr, Cyfrwng Cymraeg, Cynaliadwyedd, Ehangu 
Mynediad a Chysylltiadau Dinesig a Chymunedol. Mae'r strategaeth yn ceisio cwmpasu'r holl 
ddarpariaeth o gyrsiau a addysgir. 

Mae'n gwbl briodol i fyfyrwyr ddisgwyl i'w haddysg a'u profiadau prifysgol roi mwy iddynt na dim ond y 
sylfeini ar gyfer cyflogaeth uniongyrchol neu astudiaeth bellach ac ymchwil. Mae cyflogadwyedd 
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graddedigion gydol oes heddiw yn dibynnu ar feistroli sgiliau a phriodoleddau rhyng-gysylltiedig yn 
ogystal â sgiliau academaidd a chaffael gwybodaeth. Mae angen i fyfyrwyr allu dangos eu 'parodrwydd 
am yrfa' gyda'r sgiliau trosglwyddadwy priodol a phriodoleddau sy’n gysylltiedig â gwaith. 

Mae pwysigrwydd alinio’r sgiliau a feithrinir gan raddedigion prifysgol a’r sgiliau sydd eu hangen i ysgogi 
economi cynaliadwy sy’n tyfu’n wedi cael ei gydnabod fwyfwy gan Lywodraethau Cymru a’r Deyrnas 
Unedig dros y blynyddoedd diwethaf fel dangosyddion allweddol o berfformiad addysg uwch. Trwy 
gyhoeddi’r Deilliannau Addysg Hydredol (LEO), mae Llywodraeth y Deyrnas Unedig wedi creu set ddata 
o gofnodion addysg wedi’u cysylltu â data treth a budd-daliadau i gynhyrchu ystadegau ar ddeilliannau 
cyflogaeth ac enillion graddedigion addysg uwch 1-, 3- a 5-mlynedd ar ôl graddio.  

I ategu ffocws economaidd data’r LEO, mae'r arolwg Deilliannau Graddedigion yn casglu gwybodaeth am 
safbwyntiau a statws graddedigion diweddar 15 mis ar ôl iddynt gwblhau eu hastudiaethau. Mae gan hyn 
nod ehangach o helpu myfyrwyr presennol a myfyrwyr y dyfodol i fagu dealltwriaeth o gyrchfannau a 
datblygiad gyrfa graddedigion ac mae'n cynnig dealltwriaeth o safbwynt graddedigion o sut beth yw 
llwyddiant yn dilyn eu cyfnod mewn addysg uwch.  

Yn ogystal â bod yn offer polisi defnyddiol i’r Llywodraeth a chyrff rheoleiddio, mae’r ystadegau hyn yn 
ymddangos mewn cyhoeddiadau proffil uchel, yn arbennig tablau cynghrair prifysgolion, sy’n elfen 
bwysig o gyflwyno brand prifysgol, ac a ddefnyddir gan ddarpar fyfyrwyr, eu teuluoedd, ac 
athrawon/ymgynghorwyr mewn ysgolion/colegau Addysg Bellach.  

Nodwedd gymharol unigryw o farchnad lafur y Deyrnas Unedig yw bod y rhan fwyaf o swyddi i 
raddedigion yn agored i unrhyw bwnc gradd, sy’n gosod mwy o bwyslais ar yr angen i sicrhau bod 
myfyrwyr yn ennill sgiliau cyflogadwyedd wrth iddynt astudio ac yn dysgu am y sectorau cyflogaeth 
hynny sydd ar gael ac ar dwf sy’n agored iddynt.  Mae prosesau recriwtio a dethol bellach yn fwy trwyadl 
ac awtomataidd gyda sgrinio ar-lein, profion seicometrig, cyfweliadau fideo a chanolfannau asesu yn 
norm bellach, yn hytrach nac yn eithriad. Mae gwybodaeth am y prosesau hyn yn bwysig p'un a yw'r 
llwybr gyrfa a ddewiswyd gan y myfyriwr yn un fel gweithiwr cyflogedig, perchennog busnes neu 
gyflogwr. 

  

Gweledigaeth: Gweledigaeth Bangor yw cynnig profiad trawsnewidiol i’n holl fyfyrwyr sy’n gwella 
cyflogadwyedd, yn cynyddu dyheadau, yn magu hunan-barch, ac yn darparu sgiliau am oes.  

 

Mae ein Strategaeth Cyflogadwyedd yn elfen hanfodol o gynnig newid trawsnewidiol o’r fath a’i nod yw: 

• Gwreiddio cyflogadwyedd a datblygu sgiliau yn y cwricwlwm, wedi’u hategu gan weithgareddau 
allgyrsiol. 

• Cynyddu ymwybyddiaeth a dealltwriaeth am y cyfleoedd, disgwyliadau a’r gofynion proffesiynol sydd 
eu hangen ar gyfer y byd gwaith. 

• Sicrhau bod myfyrwyr yn cyflwyno eu hunain fel ymgeiswyr hynod o gryf trwy allu dangos eu 
potensial a'u 'parodrwydd am yrfa'. 

• Datblygu portffolio o gyfleoedd cynhwysol mewn cyflogadwyedd, entrepreneuriaeth a 
mentergarwch.  

• Datblygu sgiliau proffesiynol a chymdeithasol myfyrwyr i'w galluogi i adnabod cyfleoedd, cystadlu'n 
llwyddiannus a chyflawni eu nodau proffesiynol. 

Yn y pen draw, y nod yw sicrhau bod galw mawr am raddedigion Bangor fel gweithwyr, perchnogion 
busnes a chyflogwyr trwy gydol eu gyrfaoedd 

 

Cyflawni hyn: 
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Y ffordd orau o sicrhau datblygiad cyflogadwyedd myfyrwyr yw trwy ddull cyfannol, prifysgol-gyfan lle 
bydd ein hacademyddion, gwasanaethau proffesiynol, cyn-fyfyrwyr, Undeb y Myfyrwyr, a'r myfyrwyr eu 
hunain i gyd yn ymroi ac yn cyd-weithio. 

Mae’n Colegau ac Ysgolion academaidd yn allweddol i gyflawni’r strategaeth hon gan gydweithio â’r 
Gwasanaethau Proffesiynol. Bydd pob Ysgol yn cynhyrchu Cynllun Gweithredu Cyflogadwyedd, a gaiff ei 
gytuno arno, ei fonitro, ei adnewyddu a’i dywys gan ddata. 

Mae gan Wasanaeth Cyflogadwyedd y Brifysgol rôl allweddol i'w chwarae yn cefnogi staff a myfyrwyr, ac 
yn datblygu’r berthynas waith a’r cydweithio rhwng cyflogwyr, busnes a diwydiant i lywio a gwella 
deilliannau cyflogadwyedd ein myfyrwyr.  Mae gan fyfyrwyr a graddedigion fynediad at adnoddau, 
cyfleoedd a chefnogaeth bwrpasol ar-lein ac ar y campws, a hynny gan addysgwyr gyrfaoedd, cyn-
fyfyrwyr, mentoriaid ac ymarferwyr proffesiynol. Gall myfyrwyr gael mynediad at brofion recriwtio ac 
offer ymarfer i gynyddu eu hymwybyddiaeth ac adnabyddiaeth o ddisgwyliadau proffesiynol a dod i 
ddeall eu swyddogaeth bosib yn cyfrannu at weithlu cynaliadwy, amrywiol a chynhwysol. Mae’r 
gwasanaeth yn cynnig cyfleoedd i fyfyrwyr gael profiad yn gysylltiedig â gwaith yn y Brifysgol a thrwy 
bartneriaethau/cydweithio gyda sefydliadau proffesiynol ar draws ystod amrywiol o sectorau, gyda 
chefnogaeth yn cael ei gynnig cyn ac ar ôl y cyfleoedd.  

Mae Gwobr Cyflogadwyedd Bangor yn cynnig rhaglen o ddatblygu cyflogadwyedd a pharatoad sy'n 
hunan-adfyfyriol ac yn bosib ei addasu ac y gellir ei chwblhau'n hyblyg ochr yn ochr â rhaglen 
academaidd y myfyriwr.  Mae deunyddiau'r Rhaglen ar gael i staff academaidd eu hymgorffori i’r 
cwricwlwm fel deunyddiau addysgu/dysgu annibynnol, ynghyd â chefnogaeth ac arweiniad. 

Bydd adnoddau addysgu, digwyddiadau, gweithgareddau a chystadlaethau mentergarwch ac 
entrepreneuriaeth yn cael eu cynnig i fyfyrwyr a staff, er mwyn iddynt archwilio a datblygu eu sgiliau 
mentergarwch ac ystyried hunangyflogaeth a dechrau busnes fel opsiwn gyrfa, gyda mentora pwrpasol 
ar gyfer busnes ar gael i fyfyrwyr sy'n dymuno dilyn y llwybr gyrfa hwn. 

Mae Undeb Bangor (Undeb y Myfyrwyr) yn rhanddeiliad a chyfrannwr pwysig sydd â llawer i'w gynnig i 
fyfyrwyr o ran gwella eu profiad prifysgol a'u sgiliau cyflogadwyedd. O ddatblygu sgiliau arweinyddiaeth a 
gwaith tîm trwy gymryd rhan mewn clybiau, cymdeithasau a/neu gyfleoedd gwirfoddoli, at gyfleoedd fel 
aelodau staff sy’n fyfyrwyr ac mewn  swyddi sabothol, gan dderbyn cefnogaeth ar ffurf hyfforddiant ac 
arweiniad. Mae Undeb Bangor yn cyfrannu ymhellach at wella rhagolygon gyrfa myfyrwyr trwy weithio 
gyda ni o safbwynt cynrychiolaeth ar ymgyrchoedd a chynghorau. 

Bydd ein graddedigion yn fwyaf cyflogadwy pan fydd ganddynt y sgiliau, y wybodaeth a'r priodoleddau 
personol sy'n eu galluogi i ddewis a sicrhau'r gyrfaoedd a'r swyddi y mae ganddynt uchelgais amdanynt 
ac y gallant lwyddo ynddynt.  Mae'r strategaeth hon yn cydnabod awydd ac angen myfyrwyr i ddatblygu'r 
sgiliau a'r priodoleddau cyflogadwyedd hynny wrth astudio ym Mangor. Mae’r llwyddiant hwnnw’n 
gyfrifoldeb a rennir, sy’n gofyn am ymrwymiad ymroddedig y myfyrwyr eu hunain, cyfraniad ac anogaeth 
sylweddol gan gydweithwyr academaidd ac amryw o unedau gwasanaethau proffesiynol; yn arbennig y 
Gwasanaeth Cyflogadwyedd sydd â swyddogaeth arweinyddiaeth a chefnogaeth amlwg i'w chwarae.  

 
 

E. Amcanion 
1. Gwreiddio sgiliau cyflogadwyedd a phriodoleddau proffesiynol trwy gydol pob blwyddyn astudio. 
 
o Bydd pob maes pwnc yn datblygu map clir o weithgareddau cyflogadwyedd a datblygu sgiliau yn y 

cwricwlwm ar gyfer pob blwyddyn astudio. 
o Bydd cynllunio’r cwricwlwm yn gwreiddio ystyriaethau cyflogadwyedd ac ymgynghori â chyflogwyr 

yn rhan o ddatblygu'r cwricwlwm (gweler Cod Ymarfer 8) ac yn cyfrannu at y cysyniad o 'Raddedigion 
Bangor'.  

o Rhoi cyfleoedd i fyfyrwyr ddatblygu eu craffter busnes, mentergarwch a gwybodaeth a sgiliau 
entrepreneuraidd, yn debyg i’r rheiny a ddarperir trwy Menter trwy Ddylunio. 
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o Cynyddu ymwybyddiaeth a defnydd myfyrwyr o offer cyflogadwyedd ar-lein a’r gefnogaeth yrfaol 
sydd ar gael iddynt. 

o Datblygu rhagor o gyfleoedd interniaeth, lleoliadau ac entrepreneuriaeth trwy gydweithio â 
rhanddeiliaid mewnol ac allanol (e.e. MSParc, Arloesi Pontio Innovation, Gwasanaethau Proffesiynol, 
y Bwrdd Iechyd, y Cyngor Lleol  a busnesau, ac ati) 

o Datblygu cynnig cyflogadwyedd newydd i’n cyn-fyfyrwyr sy’n canolbwyntio ar sgiliau recriwtio a 
dethol. 

o Sicrhau aliniad â strategaethau’r Iaith Gymraeg, Ehangu Mynediad a Chynaliadwyedd. 
o Cefnogi mesurau sy'n gwella Tegwch, Amrywiaeth a Chynhwysiant (EDI). 
 
2. Sicrhau bod myfyrwyr yn nodi ac yn datblygu eu nodweddion a’u profiadau personol o 

gyflogadwyedd. 
 
o Cynnig dull integredig, systematig gyda chefnogaeth i fyfyrwyr adnabod eu cryfderau cyflogadwyedd 

a'u cynlluniau i ddatblygu eu hunain. 
o Cynyddu ymwybyddiaeth myfyrwyr o sut y gall amrywiaeth eang o weithgareddau allgyrsiol a 

gweithgareddau eraill wella a chyfrannu at eu parodrwydd am yrfa. 
o Datblygu ein dull o ymwneud â  chyflogwyr drwy’n Strategaeth Ymgysylltu â Busnes i sicrhau bod 

myfyrwyr yn cael gwybod am y sgiliau cyflogadwyedd sydd eu hangen a'r safonau sydd angen eu 
cyrraedd. 

o Annog a chefnogi myfyrwyr i ystyried a dilyn profiad gwaith, lleoliadau, neu astudio dramor fel rhan 
o'u hastudiaethau. 

o Sicrhau bod myfyrwyr yn ymwybodol o'r angen i sefydlu a datblygu eu rhwydweithiau proffesiynol. 
o Hyrwyddo entrepreneuriaeth ymysg myfyrwyr trwy gynnig gweithgareddau a chefnogaeth fel rhan o 

strategaeth Cronfa Arloesi Ymchwil Cymru (RWIF) y Brifysgol. 
 
3. Datblygu gwybodaeth, sgiliau a dealltwriaeth cydweithwyr academaidd o gyflogadwyedd i ennyn 

diddordeb ac ysbrydoli datblygiad myfyrwyr. 
 
o Cyfleu’n eglur i staff bwysigrwydd cyflogadwyedd, y gefnogaeth sydd ar gael a sut i gael mynediad 

ato. 
o Sicrhau bod cynlluniau gweithredu cyflogadwyedd wedi eu tywys gan ddata, eu meincnodi a'u 

monitro. 
o Sicrhau bod gan y rheiny sy'n arwain ar gyflogadwyedd o fewn Ysgolion a Thiwtoriaid Personol y 

sgiliau a'r gefnogaeth sydd eu hangen arnynt. 
o Sicrhau bod astudiaethau achos cyfoedion a chyn-fyfyrwyr yn amrywiol, yn hawdd uniaethu â hwynt, 

yn gynhwysol ac yn berthnasol. 
o Sicrhau perthynas waith gyda llywodraeth leol a’r llywodraeth genedlaethol, asiantaethau iechyd a'r 

gymuned fusnes yng Ngogledd Cymru (e.e. y CBI, y Bartneriaeth Sgiliau Rhanbarthol, Bwrdd 
Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru), i sicrhau bod ein gweithgareddau'n berthnasol i anghenion 
rhanddeiliaid, cynllunwyr iaith a llunwyr polisi, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol. 

 
 

F. Dangosyddion Perfformiad Allweddol 

Bydd cynnydd yn erbyn pob un o'r amcanion yn cael ei fynegi trwy ddangosyddion perfformiad 
allweddol; mae’r rhain wedi eu seilio ar fframwaith o ddangosyddion perfformiad allweddol a thargedau 
manylach sy'n gyson â chylch cynllunio busnes blynyddol y brifysgol, ac yn cael eu gweithredu drwy 
hynny. 

1.  Deilliannau Graddedigion: % mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach [amcanion 1,2,3] 

2.  Deilliannau Graddedigion: % mewn swyddi sgiliau uchel [amcanion 1,2,3] 

3.  Canlyniadau Addysg Hydredol: % mewn cyflogaeth barhaus [amcanion 1,2,3] 
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4. Nifer y myfyrwyr sy'n defnyddio Gwasanaethau Cyflogadwyedd y Brifysgol [amcan 1] 

5.  Deilliannau cynllun gweithredu cyflogadwyedd: datblygu cyfres o fesurau gweithgaredd ar gyfer 
ymgysylltiad myfyrwyr a darpariaeth y cwricwlwm yn seiliedig ar Arolwg Parodrwydd Gyrfa [amcan 
3] 

6.  Nifer y myfyrwyr sy'n cymryd rhan mewn profiad gwaith, lleoliadau, neu'n astudio dramor fel rhan 
o'u hastudiaethau [amcan 1] 

7.  Nifer y graddedigion sy'n cyfrannu at y gweithlu dwyieithog rhanbarthol a chenedlaethol, o'r 
Strategaeth Iaith Gymraeg? [amcanion 1,2,3] 

 


