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CROESO GAN 
Y CADEIRYDD 
 

Fel Cadeirydd y Cyngor, rwy'n awyddus i sicrhau bod y Brifysgol ar flaen y gad o ran dilyn yr arferion 
llywodraethu gorau yn y sector. Rydym yn gweithredu er budd y Brifysgol gyfan, gan groesawu her a 
chefnogaeth adeiladol; rydym yn cymryd cyfrifoldeb ar y cyd am wneud penderfyniadau ac yn glynu'n 
llawn at Saith Egwyddor Bywyd Cyhoeddus Nolan. 

 
Gellir dadlau bod arweinyddiaeth a llywodraethu yn bwysicach nag erioed, o ystyried yr heriau 
digynsail a'r cyfleoedd sy'n wynebu addysg uwch yn y Deyrnas Unedig. Sylfaen pob economi 
lwyddiannus a chynaliadwy yw addysg a sgiliau ei phobl. Mae Prifysgol Bangor yn hanfodol i 
economi Gogledd Cymru a'r Deyrnas Unedig. 

 
Gan weithio ochr yn ochr â’m cyd-aelodau o’r Cyngor, yr Is-ganghellor a chymuned ehangach y 
Brifysgol, rwy’n hyderus y bydd enw da Prifysgol Bangor fel canolfan ragoriaeth ar gyfer ymchwil, 
addysgu a phrofiad myfyrwyr amlddiwylliannol unigryw yn parhau i dyfu. Os ydych yn cytuno â’n 
cenhadaeth o sicrhau sefydliad cryf a hyderus, a gydnabyddir yn rhanbarthol, yn genedlaethol ac yn 
rhyngwladol yna hoffem glywed gennych. Os credwch y gallech chi wneud gwahaniaeth, ymunwch â 
ni wrth i ni ddatblygu ein cynllun strategol newydd, sy’n gweld Prifysgol Bangor fel Prifysgol Ddinesig 
gref, a allai fod yn drawsnewidiol i Gymru a'r Byd. 

 
Mrs Marian Wyn Jones 
Cadeirydd y Cyngor 



CROESO GAN YR 
IS-GANGHELLOR

Croeso! Fel Is-ganghellor Prifysgol Bangor, mae'n bleser i mi gael cyflwyno'r Brifysgol i chi. Bydd 

llawer ohonoch yn gwybod am bwysigrwydd hanesyddol y Brifysgol fel Prifysgol gogledd Cymru a’r 

Brifysgol ar gyfer gogledd Cymru. Mae’r Brifysgol ar groesffordd, fel y mae llawer o sefydliadau 

addysg uwch eraill yn y Deyrnas Unedig. Mae hwn yn gyfnod lle ceir llawer o gyfleoedd o fewn cyd-

destun heriol iawn. Fel Is-ganghellor, fy mhrif flaenoriaeth yw galluogi'r Brifysgol wych hon i ffynnu a 

chael mwy fyth o effaith o fewn cymuned prifysgolion y byd.

Fel Llywodraethwr byddwch yn ymwneud â goruchwylio'r broses drawsnewid uchelgeisiol yr ydym 

wedi cychwyn arni a fydd yn cael ei chynnwys mewn Cynllun Strategol newydd. Byddwch yn ymuno â 

Chyngor brwd y Brifysgol sy'n awyddus i chwarae rhan lawn yn yr economi ôl-Covid ac yng 

nghymdeithas ddinesig Gogledd Cymru. Mae'r Brifysgol yn falch o'i gwreiddiau Cymreig ac yn rhoi bri 

mawr ar yr amgylchedd dwyieithog a geir yma ac o'r herwydd mae'n gwneud cyfraniad unigryw at 

ddysgu uwch yng Nghymru. Ar yr un pryd y Brifysgol yw'r fwyaf rhyngwladol o holl brifysgolion Cymru.

Croeso yr Is-ganghellor

Diolch i chi am eich diddordeb ym Mhrifysgol Bangor.

Yr Athro Iwan Davies

Is-ganghellor

Croeso yr Is-ganghellor 

https://bangoroffice365-my.sharepoint.com/personal/aos215_bangor_ac_uk/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Faos215%5Fbangor%5Fac%5Fuk%2FDocuments%2F1%20Recordings%2FVC%20Welcome%20Council%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Faos215%5Fbangor%5Fac%5Fuk%2FDocuments%2F1%20Recordings&originalPath=aHR0cHM6Ly9iYW5nb3JvZmZpY2UzNjUtbXkuc2hhcmVwb2ludC5jb20vOnY6L2cvcGVyc29uYWwvYW9zMjE1X2Jhbmdvcl9hY191ay9FUTZQVENNQWdnUk9rRjNFYnprVk04NEJkYnhhUXBRVU03cm80RzZuMlVydzN3P3J0aW1lPTRuV2E4eXRRMkVn


AMDANOM NI 
 
Ein Hanes Ddoe a Heddiw 
Sefydlwyd y Brifysgol o ganlyniad uniongyrchol i ymgyrch ddiwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg i 
gael darpariaeth addysg uwch yng Nghymru. Un o nodweddion pwysig ei sefydlu oedd y cyfraniadau 
gwirfoddol a roddwyd gan bobl leol, yn cynnwys ymhlith eraill, nifer o ffermwyr a chwarelwyr. Nid 
oeddent yn gallu fforddio rhoi o'u harian prin, ond gwnaethant hynny er gwaetha'r anawsterau er 
budd cenedlaethau'r dyfodol. 

 
Mae gan Brifysgol Bangor draddodiad hir o ragoriaeth academaidd a phwyslais mawr ar brofiad 
myfyrwyr. Heddiw mae tua 10,000 o fyfyrwyr yn astudio yn y Brifysgol mewn lleoliadau ledled Gogledd 
Cymru, ar gampws Bangor, Porthaethwy a Wrecsam. 

 
Mae gan y brifysgol oddeutu 2,000 o staff, wedi'u lleoli mewn tair ar ddeg o Ysgolion Academaidd o 
fewn tri Choleg, sy’n cael eu cefnogi gan nifer o Wasanaethau Proffesiynol. Mae 25% o fyfyrwyr 
Prifysgol Bangor yn Fyfyrwyr Rhyngwladol, ac mae gan y Brifysgol gampws yn Changsha, Tsieina, 
yn ogystal â chyfleusterau addysgu mawr yn Singapore, Bahrain ac Uzbekistan 

 
Mae gennym dros 150 o glybiau a chymdeithasau dan ofal Undeb y Myfyrwyr a chawsant eu henwi fel 
y gorau yn y Deyrnas Unedig yng ngwobrau WhatUni Student Choice Awards 2018. 

 
Mae'r Brifysgol yn y 40 uchaf yn y Deyrnas Unedig am ymchwil, yn ôl Fframwaith Rhagoriaeth 
Ymchwil (REF) 2014. Roedd y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil yn cydnabod fod mwy na thri 
chwarter ymchwil Bangor naill ai gyda’r gorau yn y byd neu'n rhagorol yn rhyngwladol, gan wneud 
yn well na'r cyfartaledd ar gyfer prifysgolion y Deyrnas Unedig, ac mae gan y Brifysgol 
bartneriaethau ymchwil ledled y byd. 

 
Mae Bangor yn arbennig o falch o’r safon Aur a gafodd yn y Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu (TEF) 
sy'n tynnu sylw at waith aelodau staff wrth ddarparu addysgu, dysgu a chanlyniadau rhagorol i'n 
myfyrwyr. Mae cynaliadwyedd yn ganolog i'n holl weithgareddau ac rydym wedi ein gosod yn 8fed 
trwy’r byd yn ôl UI GreenMetric. Yn ddiweddar, cafodd y Brifysgol ei dewis fel y Brifysgol orau yn y 
Deyrnas Unedig yn 2020 gan StudentCrowd. 

 
Yn fwy diweddar, mae'r Brifysgol yn wynebu heriau, fel y mae nifer o brifysgolion eraill. Gyda recriwtio 
yn is na'r targed yn y blynyddoedd diwethaf, mae hyn wedi arwain at heriau ariannol cysylltiedig, ac 
rydym yn chwilio am ffyrdd o gynyddu ffrydiau incwm a chreu rhagor o amrywiaeth yn eu plith. Fodd 
bynnag, gwnaed cynnydd da eisoes wrth fynd i'r afael â'r heriau hyn. 



Addysgu a Dysgu 
 

 

Mae’r Brifysgol yn ymfalchïo yn ansawdd yr 
addysgu a ddarperir ynddi. Cefnogwyd hyn 
mewn adolygiad diweddar o'r brifysgol gan 
Asiantaeth Sicrhau Ansawdd y Deyrnas 
Unedig a arweiniodd at y gymeradwyaeth 
uchaf posib o safonau academaidd y brifysgol. 

 
Mae myfyrwyr wedi ymrestru ar dros 300 o 
raglenni israddedig ac ar 125 o raglenni ôl-radd 
hyfforddedig. Cynigir 340 o fodiwlau israddedig 
trwy gyfrwng y Gymraeg, a chaiff Prifysgol 
Bangor ei chydnabod fel y prif ddarparwr 
addysg cyfrwng Cymraeg yng Nghymru. 

 
 
Ymchwil 

 
 

Mae ymchwil yn ganolog i Brifysgol Bangor; 
mae'n rhan annatod o'n haddysgu ac mae'n 
staff academaidd yn angerddol yn ei gylch. 
Cydnabu Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 
2014 fod mwy na thri chwarter ymchwil Bangor 
naill ai gyda’r gorau yn y byd neu'n rhagorol yn 
rhyngwladol, gan wneud yn well na'r 
cyfartaledd ar gyfer prifysgolion y Deyrnas 
Unedig. 

 
Mae ymchwil mewn Gwyddorau Chwaraeon; 
Ieithoedd Modern; Cymraeg; Addysg; 
Ieithyddiaeth; Gwyddorau’r Eigion; Gwyddorau 
Biolegol; Amgylchedd, Adnoddau Naturiol a 
Daearyddiaeth; Seicoleg; Gwyddorau Gofal 
Iechyd a Gwyddorau Meddygol i gyd wedi eu 
gosod yn yr 20 uchaf yn y Deyrnas Unedig. 

 
Mae cysylltiad agos rhwng ymchwil ac 
addysgu: mae bron pob un o'r academyddion 
ymchwil yn addysgu, gan sicrhau bod ein 
myfyrwyr yn elwa o'r wybodaeth a grëir gan ein 
hymchwil. 

Cymuned 
 

 

Mae Canolfan Celfyddydau ac Arloesi y 
Brifysgol, Pontio, yn darparu amrywiaeth eang 
o weithgareddau ac adloniant o safon uchel i'r 
brifysgol a'r gymuned leol, gan hyrwyddo'r iaith 
Gymraeg a'r diwylliant. Mae gan y Brifysgol 
Ganolfan Ehangu Mynediad benodol i fod yn 
ddolen gyswllt hanfodol rhwng y Brifysgol a'r 
gymuned o'i chwmpas. Rydym hefyd wedi 
ymrwymo i egwyddorion datblygu cynaliadwy a 
dinasyddiaeth fyd-eang a sicrhau bod ein holl 
weithgareddau'n adlewyrchu hyn. 

 
 

Cenhadaeth 
 

 

Sefydliad cryf a hyderus a gydnabyddir yn 

rhanbarthol, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol 

fel canolfan ragoriaeth am ei bortffolio amrywiol 

o addysgu ac ymchwil, ac am y profiad unigryw, 

amlddiwylliannol a chynhwysol y mae'n ei roi i'w 

staff a'i fyfyrwyr. 

 
 

Rhagor o Wybodaeth 
 

 

Cliciwch yma i weld yr adolygiad blynyddol a'r 
cyfrifon diweddaraf 

(https://www.bangor.ac.uk/finance/bu/aa/doc 
uments/Datganiadau-Ariannol-2018.pdf) 

 
Cliciwch yma i weld cynllun strategol 2015-2020 

 
https://www.bangor.ac.uk/planning-and- 
student-data/strategic-plan/index.php.cy 

http://www.bangor.ac.uk/finance/bu/aa/doc
https://www.bangor.ac.uk/planning-and-student-data/strategic-plan/index.php.cy
https://www.bangor.ac.uk/planning-and-student-data/strategic-plan/index.php.cy


IAITH A 
DIWYLLIANT 
 

Ers ei sefydlu yn 1884 mae gan y Brifysgol draddodiad o gysylltiadau cadarn â’r gymuned leol. Mae 
cyswllt annatod rhwng ein hunaniaeth a'n lleoliad ac rydym yn chwarae rhan flaenllaw yn niwylliant 
ac economi Cymru a meithrin yr iaith Gymraeg. Ni yw prif ddarparwr addysg uwch drwy gyfrwng y 
Gymraeg, o ran maint, ystod cyrsiau ac arbenigedd, ac rydym yn arwain y sector hefyd o ran 
gwasanaethau a chefnogaeth yn gysylltiedig â’r Gymraeg. 

 
Mae'r Brifysgol yn cefnogi staff i ddysgu Cymraeg ac i ddefnyddio'r iaith ar bob lefel o waith y Brifysgol. 

 
 



STRWYTHUR 
 
 
 
 

Mae gweithgareddau academaidd y Brifysgol 
wedi eu rhannu rhwng tri Choleg. 

 
 
Mae Coleg y Celfyddydau, Dyniaethau a 
Busnes yn cynnwys yr ysgolion a'r 
canolfannau academaidd canlynol: 

 
 Ysgol Busnes Bangor 

 Y Ganolfan Rheolaeth 

 Ysgol Hanes, Athroniaeth a 
Gwyddorau Cymdeithas 

 Ysgol Ieithoedd, Llenyddiaethau, 
Ieithyddiaeth a'r Cyfryngau 

 Ysgol y Gyfraith 

 Ysgol Cerddoriaeth, Drama a Pherfformio 

 Ysgol y Gymraeg ac Astudiaethau 
Celtaidd 

 
 
Mae Coleg Gwyddorau'r Amgylchedd a 
Pheirianneg yn cynnwys yr ysgolion a'r 
canolfannau academaidd canlynol: 

 
 Ysgol Cyfrifiadureg a Pheirianneg Electronig 

 Ysgol Gwyddorau Naturiol 

• Ysgol Gwyddorau’r Eigion 

 Y Ganolfan BioGyfansoddion 

 
Mae'r Coleg Gwyddorau Dynol yn 
cynnwys yr ysgolion a'r canolfannau 
academaidd canlynol: 

 
 Ysgol Addysg a Datblygiad Dynol 

 Ysgol Gwyddorau Iechyd 

 Ysgol Gwyddorau Meddygol 

 Ysgol Seicoleg 

 Ysgol Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac 
Ymarfer 



RHEOLAETH A 
LLYWODRAETHIANT 
Y BRIFYSGOL 
 

Mae’r Brifysgol wedi ei hymgorffori drwy Siarter Frenhinol, a roddwyd gyntaf iddi yn 1885, ac sydd 
wedi cael ei hailysgrifennu a’i diwygio ar sawl achlysur yn dilyn hynny. Mae’r Siarter (a’r Statudau a’r 
Ordinhadau ategol) yn gosod fframwaith bras i strwythur gyfreithiol a dull llywodraethu'r Brifysgol. 

 
 

Y Cyngor 
O dan y Siarter a’r Statudau, y Cyngor yw corff llywodraethu’r Brifysgol. Ar hyn o bryd mae ynddo tua 20 
o aelodau, y mwyafrif ohonynt yn aelodau annibynnol. Cadeirydd y Cyngor yw Mrs Marian Wyn Jones. 
Mae aelodau Cyngor y Brifysgol yn chwarae rhan allweddol yn gyrru'r sefydliad ymlaen ac yn siapio'i 
gyfeiriad strategol a'i genhadaeth ac yn sicrhau ei fod yn cael ei lywodraethu'n a'i reoli'n effeithiol. 

 
 
Swyddogaeth y Cyngor 
Prif swyddogaeth y Cyngor yw pennu strategaeth gyffredinol, polisi a chyfeiriad y Brifysgol. Mae ffin 

glir rhwng ‘llywodraethu’ a ‘rheolaeth’ ac ni fydd aelodau’r Cyngor yn ymwneud â rheolaeth 
weithredol o ddydd i ddydd. Amlinellir ei swyddogaeth mewn Datganiad o Brif Gyfrifoldebau  

 

Mae gwybodaeth am is-bwyllgorau'r Cyngor ac am sut y caiff busnes y Cyngor ei gynnal ar gael yn 
y Canllaw i Aelodau'r Cyngor. 

 
Mae gan y Cyngor nifer fechan o is-bwyllgorau i gynorthwyo aelodau i gyflawni eu swyddogaethau fel 
llywodraethwyr. 

 
 

 Pwyllgor Archwilio a Risg 

 Pwyllgor Strategaeth yr Iaith Gymraeg 

 Pwyllgor Iechyd a Diogelwch 

 Pwyllgor Enwebiadau a Llywodraethu 

 Pwyllgor Taliadau 

 Pwyllgor Cyllid a Strategaeth 
 

Mae rhagor o wybodaeth am lywodraethu wedi'i chynnwys yn y Canllaw i Aelodau'r Cyngor. Nid oes 
unrhyw dâl am fod yn aelod o'r Cyngor, ond mae'r Brifysgol yn talu costau teithio rhesymol a chostau 
cysylltiedig. 

https://www.bangor.ac.uk/about/docs/Bangor%20University%20Charter%20and%20Statutes.pdf
https://www.bangor.ac.uk/governance-and-compliance/bangor-university-ordinances.php.cy
https://www.bangor.ac.uk/about/docs/Statement%20of%20Primary%20Responsibilities_CYM.docx


Y Llys 
Y Llys yw grŵp rhanddeiliaid Prifysgol Bangor, ac mae'n darparu fforwm i aelodau'r gymuned 
ryngweithio â'r Brifysgol. Canghellor y Brifysgol, Syr George Meyrick, yw llywydd y cyfarfod, sy'n 
cynnwys cynrychiolwyr o awdurdodau lleol, aelodau Senedd San Steffan ac aelodau Senedd Cymru, y 
bwrdd iechyd lleol, cynrychiolwyr cyn-fyfyrwyr y brifysgol, yn ogystal â rhanddeiliaid allweddol eraill. 
Mae'r Llys yn cyfarfod o leiaf unwaith y flwyddyn. 

 
 

Y Pwyllgor Gweithredu 
 

Y Pwyllgor Gweithredu yw uwch grŵp rheoli’r Brifysgol, ac mae'n gyfrifol am reolaeth a 
gweinyddiad cyffredinol y Brifysgol. 

 
Yr Is-ganghellor, yr Athro Iwan Davies, yw Llywydd a Phennaeth y Brifysgol. 

 
 

https://www.bangor.ac.uk/about/management.php.cy
https://www.bangor.ac.uk/about/senior_management/iwan-davies.php.cy


SUT Y CYNHELIR 
BUSNES Y CYNGOR 
 

Dan y Siarter a’r Statudau, y Cyngor yw corff llywodraethu’r Brifysgol, yn gyfrifol am gyllid, eiddo, 
buddsoddiadau a busnes cyffredinol y Brifysgol ac am bennu cyfeiriad strategol cyffredinol y 
sefydliad. Fel elusen gofrestredig, mae holl aelodau'r Cyngor wedi'u rhestru fel ymddiriedolwyr gyda'r 
Comisiwn Elusennau. Rhaid i ymgeiswyr felly fod yn barod i weithredu fel ymddiriedolwr a heb eu 
rhwystro rhag gweithredu fel ymddiriedolwr gan unrhyw reswm a bennir gan y Comisiwn Elusennau. 

 
Fel corff llywodraethu’r Brifysgol, mae’r Cyngor yng ngofal arian cyhoeddus, ac felly mae ganddo 
ddyletswydd arbennig i fodloni safonau uchaf llywodraethu corfforaethol bob amser. Cafodd 
prifysgolion eu cynnwys ymhlith y cyrff cyhoeddus sy’n cael eu harchwilio gan y 'Pwyllgor Safonau 
mewn Bywyd Cyhoeddus' (Pwyllgor Nolan) ac o ganlyniad mae'n rhaid i'r Cyngor gadw at Saith 
Egwyddor Bywyd Cyhoeddus a luniwyd gan y Pwyllgor. 

 
Fel yn achos pob Prifysgol siartredig, mae mwyafrif aelodau’r Cyngor yn unigolion annibynnol 
nad ydynt yn staff nac yn fyfyrwyr y Brifysgol.  Mae’r aelodau hefyd yn cynnwys 
aelodau o staff academaidd ac anacademaidd, aelodau'r Senedd a chynrychiolwyr myfyrwyr. 

 
 

Mae'r Cyngor yn cwrdd bum gwaith ym mhob blwyddyn academaidd, ac mae is-bwyllgorau'r Cyngor 
yn cwrdd hyd at bum gwaith y flwyddyn. 

 
 



Y SWYDDOGAETH 
 

 Cyfrannu trwy'r Cyngor at osod a monitro cyfeiriad strategol y Brifysgol i sicrhau y 
parheir i gyflawni yr amcanion creiddiol. 

 Cadw at y safonau llywodraethu uchaf, cynnal diwylliant o dryloywder ac atebolrwydd. 

• Mynychu a chymryd rhan yng nghyfarfodydd a gweithgareddau'r Cyngor a'i bwyllgorau. 
Bydd y rôl felly yn gofyn am ymrwymiad amser o 1 i 2 ddiwrnod y mis ac ni cheir tâl am 
hynny. Delir y swydd am gyfnod o bedair blynedd yn y lle cyntaf, gyda'r posibilrwydd, 
unwaith, i estyn y cyfnod am bedair blynedd arall. 

 
 
1. Sgiliau, Gwybodaeth a Phrofiad Hanfodol 

 

Rydym yn ceisio penodi dau aelod annibynnol i lenwi seddi gwag yn y Cyngor. Mae'r Brifysgol yn 
chwilio am gymysgedd o sgiliau gan unigolion sydd â phrofiad a record gadarn mewn amrywiaeth 
eang o sectorau gwahanol a gwahanol fathau o sefydliadau. Nid yw'n hanfodol bod yr unigolyn wedi 
bod yn aelod anweithredol cyn hyn, ond rhaid iddynt fod o safon uchel ac yn unigolion amlwg yn eu 
maes penodol. Yn benodol, byddai'r Brifysgol yn gwerthfawrogi ceisiadau gan unigolion sydd â 
phrofiad o un neu fwy o'r meysydd canlynol: 

 
 

 Y Gyfraith 

 Eiddo 

 Y Cyfryngau 

 Addysg Uwch 

 Iechyd 

 
Mae'r Brifysgol hefyd yn awyddus i ddenu ceisiadau gan unigolion sy'n barod i wasanaethu fel aelod o 
un o is-bwyllgorau’r Cyngor ac nid ar y Cyngor ei hun. Yn benodol, mae sedd wag i Aelod Annibynnol 
addas wasanaethu ar y Pwyllgor Archwilio a Risg lle byddai angen cefndir cyllid. 

 
Mae'r Brifysgol hefyd yn ymwybodol o bwysigrwydd cydbwysedd o ran aelodaeth y Cyngor a'i 
bwyllgorau. Mae wedi ymrwymo i wella cydbwysedd rhwng y rhywiau ar y Cyngor, aelodaeth o blith 
pobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig, a chyfran yr aelodau annibynnol sy'n gallu siarad 
Cymraeg. Byddai'r Brifysgol felly'n croesawu ceisiadau gan unigolion o gefndiroedd amrywiol. 



Disgwylir i unrhyw un a benodir weithredu 
gydag uniondeb, tact, disgresiwn, annibyniaeth 
a gwrthrychedd, dangos sgiliau rhyngbersonol a 
chyfathrebu cadarn, a bydd ganddynt y sgiliau 
masnachol ac ariannol priodol i allu monitro 
perfformiad a rhagolygon ariannol y Brifysgol yn 
effeithiol. 

 
 

2. Nodweddion Personol 
 

 Ymrwymiad personol cryf i addysg uwch. 

• Empathi â gweledigaeth a gwerthoedd y 
Brifysgol. 

 Ymrwymiad i ehangu mynediad a 
chyfle cyfartal. 

 Barn gadarn a'r gallu i amgyffred 
materion cymhleth yn gyflym. 

 Y gallu i gefnogi a herio yn 
adeiladol a gweithio'n effeithiol gyda 
llywodraethwyr eraill a'r Pwyllgor 
Gweithredu. 

 Sgiliau cyfathrebu a gwrando ardderchog. 

 Dealltwriaeth o egwyddorion 
bywyd cyhoeddus Nolan, a 
pharodrwydd i lynu wrthynt. 

 Y gallu i weithredu gyda 
disgresiwn a chyfrinachedd, a 
meddwl yn strategol. 

 
 
3. Priodoleddau proffesiynol: 

 
 

 Profiad sylweddol a chyfredol o reoli 
ar y lefelau uchaf yn y sectorau preifat, 
cyhoeddus neu nid-er-elw. 

 Y gallu i weithio'n effeithiol mewn 
amgylchedd sy'n cael ei yrru gan bolisi 
cyhoeddus ac sy'n dilyn y safonau uchaf o 
ran atebolrwydd cyhoeddus a thryloywder. 



SUT MAE 
GWNEUD CAIS 
 
Dylai ceisiadau gynnwys curriculum vitae llawn sy'n manylu ar gymwysterau a 
phrofiad proffesiynol. Dylid anfon llythyr eglurhaol gyda’r CV yn disgrifio'n fyr sut 
rydych yn bodloni'r meini prawf recriwtio a amlinellir yn y ddogfen hon, pam mae 
gennych ddiddordeb yn y rôl a beth y gallwch ei gyfrannu iddi. 

 
Anfonwch geisiadau at: 
bangor@minervasearch.com 

 
 

Mae Prifysgol Bangor wedi ymrwymo i greu amgylchedd cefnogol a chynhwysol i'n holl fyfyrwyr, staff 
a phartneriaid. Ein nod yw manteisio ar bob cyfle i hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth a dathlu sut 
y bydd hynny’n cyfoethogi ein cymuned. 
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