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Strategaeth 2030: 
Strategaeth Pobl a Thalent 

 
A. Alinio â Strategaeth 2030 

 Sylfaenol Eilaidd 
Colofnau Strategol: 
Cynnal 
a symud ymlaen…. 

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 
corfforaethol 
3 

Colli profiad o ansawdd uchel i fyfyrwyr  

Risg 
corfforaethol 
15 

Annigonolrwydd cyfeiriad strategol sefydliadol 

Risg 
corfforaethol 
23 

Morâl isel ymysg staff 

Risg 
corfforaethol 
27 

Effeithiolrwydd gweithredol gwael 

 
 

C. Llywodraethu 

Cyfnod y strategaeth 2021-2025 
Trefniadau adolygu’r strategaeth Caiff y strategaeth ei hadolygu'n flynyddol gan y Grŵp Tasg Adnoddau 

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

Gweithredu ar 12 Ionawr 2022.  
 

D. Rhagarweiniad  

 

I gyflawni strategaeth newydd y Brifysgol yn effeithiol dibynnwn ar ein staff. Yn wir, mae twf a llwyddiant y 
sefydliad yn dibynnu ar ennyn lefelau uchel o ymgysylltiad a pherfformiad ymhlith y staff. Ein ffocws nawr 
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yw sicrhau y byddwn yn creu amgylchedd a fydd yn galluogi ein pobl i ffynnu a'u cefnogi i gyflawni eu 
potensial a pherfformio ar y lefel uchaf. 

Er mwyn sicrhau hynny, awn ati ar y cyd i sefydlu diwylliant o ymddiriedaeth, tryloywder, cyfleoedd, a 
chyfathrebu agored. Byddwn ninnau’n rhan o’r diwylliant hwnnw o ymgysylltu, o ysgogi ac o ddeall 
gwerthoedd, ymddygiadau, a phwrpas cyffredin y Brifysgol. 

 
Gweledigaeth: 
Ein gweledigaeth yw denu, gwobrwyo a dal gafael ar y staff gorau, a darparu’r cyfleoedd, yr amgylchedd 
a’r diwylliant sefydliadol fel y gall staff gyflawni eu potensial a'r lefelau uchaf o berfformiad. 

 
Gwerthoedd: 
Rydym wedi ymrwymo i’r pethau canlynol: 
• Coleddu a chefnogi diwylliant sy'n seiliedig ar werthoedd ac ymddygiad. 
• Hyrwyddo amrywiaeth, cydraddoldeb a chynhwysiant:  
• Hyrwyddo diwylliant sy'n dathlu lles unigolion;  
• Cydnabod a gwobrwyo cyfraniad; 
• Denu ac ysgogi unigolion i sbarduno a chynnal diwylliant o berfformiad uchel;  
• Sicrhau bod ein holl staff yn cael eu cefnogi gan arweinwyr trawsnewidiol ac effeithiol. 
 

Cyflawni hyn: 
Byddwn yn cyflawni'r amcanion yn y strategaeth hon trwy gydgysylltu amcanion ar draws ein colofnau 
strategol eraill: Addysgu a Dysgu, Ymchwil ac Effaith, a'r Gymraeg. Bydd ein strategaeth hefyd yn cysylltu 
â strategaeth yr Ystadau, y Cynllun Cydraddoldeb Strategol, Strategaeth Iechyd a Lles, y Concordat 
Ymchwil a chynllun gweithredu Athena SWAN. Trwy wneud hynny, sicrhawn fod ein pobl a'n Prifysgol yn 
tyfu ac yn llwyddo gyda'u gilydd. 
 

Byddwn yn cyflawni'r amcanion a gynhwysir yn y strategaeth hon trwy: 
• Ymgysylltu ag arweinwyr, rheolwyr, staff, ac undebau ledled y Brifysgol. 
• Adolygu ein prosesau rheoli pobl yn barhaus gan gynnwys gweithgareddau meincnodi’r sector, 

ymateb i adborth ac adolygu polisi. 
• Adolygu a datblygu systemau gwybodaeth rheoli sylfaenol yr Adnoddau Dynol i wella'r modd y 

cyflawnir y gwasanaethau, effeithlonrwydd y prosesau gweinyddol a’r gallu i adrodd. 
• Parhau i fod yn ystwyth ac yn barod i addasu’r cynlluniau wrth i’r sbardunwyr mewnol ac allanol newid. 

 

Yn sail i'r Strategaeth bydd ymgyrch i fireinio a gwella cyfathrebu â staff y Gwasanaethau Proffesiynol a’r 
Colegau ar faterion yr Adnoddau Dynol. Bydd deialog barhaus gydag undebau llafur y campws, a 
fforymau’r staff, ynghyd ag ymgysylltiad agosach â staff, yn hanfodol i lunio'r cynlluniau gweithredu a 
mynd ati i sicrhau canlyniadau credadwy. 

 
 

E. Amcanion 
1. Galluogi talent ac uchel berfformiad  
 
Ein nod yw denu, nodi, ymgysylltu, datblygu, defnyddio, a dal gafael ar unigolion a all wneud gwahaniaeth 
sylweddol i berfformiad y sefydliad. Rydym eisiau sbarduno diwylliant o berfformiad uchel lle caiff 
datblygiad unigol a dyheadau gyrfaol eu cefnogi a'u halinio â blaenoriaethau’r sefydliad.  
 
Er mwyn cyflawni hyn, byddwn yn gwneud y pethau canlynol: 
• Datblygu strategaeth recriwtio glir a chynaliadwy sy'n annog ac yn galluogi datblygu talentau mewnol, 

ond sydd hefyd yn nodi ac yn recriwtio talent allanol yn unol â'n dyheadau. 
• Datblygu dealltwriaeth glir o'r hyn y mae uchel berfformiad yn ei olygu i bob maes, a'i gysylltu â 

recriwtio a rheoli talent. 
• Nodi a meithrin talent, gan greu gallu ar gyfer datblygu a llwyddo, cefnogi dilyniant gyrfa, a meithrin 

gallu at y dyfodol. 
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• Nodi a rhoi sylw i ofynion y dyfodol o ran y gweithlu, iaith, a thalent. 
• Creu cyfleoedd i hyfforddeion graddedig er mwyn cynyddu galluoedd dwyieithog gweithlu'r Brifysgol a 

chyfrannu at ein cenhadaeth ddinesig i gynnig cyfleoedd cyflogaeth o ansawdd uchel ledled rhanbarth 
Gogledd Cymru. 

• Sicrhau bod cynlluniau olyniaeth ar waith sy'n caniatáu i gydweithwyr deimlo eu bod yn gallu coleddu 
cyfleoedd mewn rolau cyfredol, a meithrin y sgiliau hefyd i sicrhau eu bod yn barod am y cyfleoedd a 
fydd yn codi yn y dyfodol. 

• Sicrhau bod ein cydweithwyr yn deall sut i wneud gwelliannau yn eu meysydd eu hunain a theimlo bod 
ganddynt y grym i gyfrannu at newid strategol ledled y Brifysgol mewn cylch o wella parhaus. 

 
2. Gwobrwyo a chydnabod 
 
Ein nod yw denu a dal gafael ar staff rhagorol trwy fecanweithiau gwobrwyo a chydnabod hyblyg, 
cynaliadwy, teg a thryloyw. Mae arnom eisiau gwobrwyo a chydnabod rhagoriaeth mewn perfformiad ac 
ymrwymiad i werthoedd ac ymddygiad sy'n cyd-fynd â nodau'r brifysgol, trwy ymgorffori proses deg a 
thryloyw.  
 
Byddwn yn gwneud y pethau canlynol: 
• Cytuno a gweithredu strategaeth o wobrwyo hir dymor, a fydd yn cynnwys trefniadau o ran 

dyrchafiadau a dilyniant. 
• Parhau i ddatblygu’r pecyn gwobrau a buddion sydd gennym, gan gynnig hyblygrwydd a dewis i 

weddu i anghenion amrywiol a newidiol, a galluogi'r Brifysgol i fod yn ystwyth ac yn gystadleuol yn y 
farchnad allanol.  

• Codi proffil y buddion sydd i weithio yn y Brifysgol trwy hyrwyddo’r pecyn buddion sydd ar gael yn ei 
holl agweddau i'r staff i gyd. 

• Gwobrwyo a chydnabod cyfraniadau’r unigolion a’r timau sy'n cynnal gwerthoedd ac amcanion 
corfforaethol y Brifysgol. 

• Ceisio deall y bylchau cyflog, a mynd ati’n rhagweithiol i'w lleihau. 
• Adolygu’r strwythurau cyflogau a graddfeydd i sicrhau eu bod yn unol â’r meincnodau a’r disgwyliadau 

ledled y sector. 
 
3. Arweinyddiaeth 
 
Ein nod yw datblygu a chefnogi twf arweinyddiaeth a rheolaeth drawsnewidiol. Gan fod angen i 
sefydliadau ddod yn fwy ystwyth, mae cydnabyddiaeth gynyddol bod angen i bob gweithiwr ddangos 
rhinweddau arweinyddiaeth, wrth gydnabod y gall nodau a ffocws yr arweinyddiaeth honno fod yn 
ddibynnol ar rôl a graddfa swydd y gweithiwr. 
 
Rydym wedi ymrwymo i sicrhau ein bod yn gwneud y pethau canlynol: 
• Datblygu carfan o arweinwyr academaidd y dyfodol sy'n diffinio, yn siapio ac yn sbarduno’r agenda ar 

gyfer gwella addysgu ac ymchwil. 
• Rhoi'r sgiliau a'r ymddygiadau angenrheidiol i'n holl arweinwyr i arwain eraill ac i ddarparu rhagoriaeth 

ledled y Brifysgol 
• Ar bob lefel, ymgorffori rhaglen datblygu arweinyddiaeth sy'n meithrin ac yn cynnal cynhwysiant ac yn 

ehangu ar fentrau i arallgyfeirio'r gronfa arweinyddiaeth. 
• Datblygu model sy’n esiampl o'r gwerthoedd a'r ymddygiadau a ddisgwylir gan bawb sydd mewn rolau 

arwain ym Mangor, gyda'r nod allweddol o feithrin a hwyluso mwy o ymddiriedaeth sefydliadol. 
• Datblygu Fframwaith Arweinyddiaeth a Rhaglenni Rheoli sy'n helpu cydweithwyr fod yn effeithiol 

ledled y Brifysgol a thu hwnt. 
 
4. Amrywiaeth a Chynwysoldeb 
 
Ein nod yw hyrwyddo amgylchedd cynhwysol lle mae pawb yn teimlo eu bod yn gallu cymryd rhan a 
chyflawni eu potensial. Rydym fel sefydliad yn cydnabod, er bod gan bobl bethau yn gyffredin â'i gilydd, eu 
bod hefyd yn wahanol mewn sawl ffordd. Mae hyrwyddo a chefnogi amrywiaeth yn y gweithle’n ymwneud 
â gwerthfawrogi pawb fel unigolyn.  
 
Er mwyn parhau â thraddodiad Bangor o ddarparu profiad amlddiwylliannol, amlieithog a chynhwysol 
unigryw, byddwn yn gwneud y pethau canlynol: 
• Gwella dealltwriaeth o gydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant trwy gyfathrebu, dysgu, a thrwy 

waith y staff a grwpiau myfyrwyr. 
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• Ymgysylltu ag arweinwyr a rheolwyr i herio'r status quo a chofleidio syniadau trawsnewidiol ar 
hyrwyddo amrywiaeth. Er mwyn hwyluso hynny, byddwn yn eu galluogi i osod nodau uchelgeisiol sy'n 
unol â'n blaenoriaethau. 

• Ceisio deall a gwella profiad y staff a’r myfyrwyr o grwpiau sydd heb gynrychiolaeth ddigonol, a 
grwpiau sydd â nodweddion gwarchodedig. 

• Gweithredu amgylchedd o beidio â goddef ymddygiad amhriodol neu wahaniaethol o gwbl. 
• Parhau i weithio ar sail Cymru gyfan gydag AdvanceHE i lunio cynlluniau gweithredu i roi sylw i 

unrhyw anghydraddoldebau er mwyn gwella cynrychiolaeth, dilyniant a llwyddiant yr holl staff a’r 
myfyrwyr. 

 

5. Iechyd, lles a llwyth gwaith 
 
Mae gweithleoedd iach yn helpu pobl ffynnu a chyrraedd eu potensial. Gall meithrin lles helpu atal straen 
a chreu amgylchedd gwaith cadarnhaol lle gall unigolion a sefydliadau ffynnu. I gyflawni hynny, byddwn yn 
rhoi iechyd a lles wrth galon y profiad o weithio yn y Brifysgol ac yn annog ac ysbrydoli'r holl staff i gymryd 
cyfrifoldeb dros eu lles, a gofal drosto.  
 
Byddwn yn gwneud y pethau canlynol: 
• Adeiladu ar y gweithgareddau sydd eisoes ar waith a datblygu'r cynnig o gyngor, gwybodaeth a 

gweithgareddau ysgogol sy'n ysbrydoli mwy o staff i ofalu am eu hiechyd a'u lles. 
• Cyfleu'r strategaeth Iechyd a lles i'r holl staff. 
• Hyfforddi’r uwch arweinwyr i fod yn gatalyddion i ennyn diddordeb pobl i feddwl am eu hiechyd eu 

hunain a datblygu ein rheolwyr i allu ymateb yn effeithiol i amgylchiadau personol gwahanol a heriol. 
• Ystyried iechyd a lles ein pobl yn y modd y cynlluniwn ac yr adeiladwn ein campysau. 
• Mynd ati i gael gwared ar fiwrocratiaeth, gwella effeithlonrwydd y prosesau a rhoi sylw i’r cynnydd 

distaw yn y llwyth gwaith. 
• Archwilio potensial gweithio deinamig i ymateb i anghenion newidiol y gweithlu a'r ddarpariaeth. 
• Ymgorffori model llwyth gwaith academaidd, a model llwyth gwaith cynaliadwy i’r holl grwpiau staff. 
 

 
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 cael eu halinio a'u gweithredu trwy gylch cynllunio busnes blynyddol y brifysgol. 

1. Bylchau cyflog (rhyw / ethnigrwydd) [amcan 2] 

2. Metrigau Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynwysoldeb: (profiad, perfformiad) [amcan 4] 

3. Arolwg staff (% yn cytuno): 

(a) Cwestiynau gweithio yn y Brifysgol [amcan 1] 

(b) Cwestiynau cyflog a buddion [amcan 2] 

(c) Arweinyddiaeth; Cwestiynau fy rheolwr / goruchwyliwr [amcan 3] 

(d) Cydraddoldeb ac amrywiaeth; Cwestiynau aflonyddu a bwlio [amcan 4] 

(e) Cwestiynau iechyd a lles [amcan 5] 

4. Metrigau Pwyllgor Pobl a Diwylliannau: 

(a) Recriwtio (cymhareb recriwtio i geisiadau) [amcan 1] 

(b) % Trosiant staff [amcan 1] 

(c) Nifer yr asesiadau effaith cydraddoldeb a gynhaliwyd [amcan 4] 

(d) Nifer yr atgyfeiriadau Iechyd Galwedigaethol [amcan 5] 

5. % Staff Cymraeg a recriwtiwyd [amcan 1] 

6. Buddion Bangor: nifer y staff sy’n manteisio arnynt [amcan 2] 

7. Cyflogaeth Achlysurol:% CALl ar gontractau tymor penodol [amcan 1,4,5] 

8. Arweinyddiaeth / Rheolaeth: ymgysylltu â hyfforddiant/datblygu/mentora  [amcan 3] 

 


