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1– Rhagair

Mae prifysgolion yn rym pwysig er mwyn creu dyfodol mwy cynaliadwy, a hynny o ran eu dull o gynnal eu gweithrediadau a sut maen nhw’n
adeiladu capasiti’r dyfodol o amgylch materion datblygu cynaliadwy. Mae ceisio sicrhau datblygiad cynaliadwy yn her gyffrous i Brifysgol
Abertawe, ac yn rhoi cyfle i ni chwarae rôl arweinyddiaeth hollbwysig yn y rhanbarth, yn y Deyrnas Unedig ac yn rhyngwladol.
Mae goblygiadau dwys i arloesedd Abertawe ym myd ymchwil yn y DU, gan fod ein gwaith yn helpu i sbarduno datblygiad cynaliadwy mewn
llawer o rannau o’r byd. Yn nes adref, nodwyd y bydd rôl allweddol y sector swyddi carbon isel yn Ne-orllewin Cymru yn parhau i’r dyfodol, ac
felly bydd Prifysgol Abertawe mewn sefyllfa ardderchog i chwarae rôl bwysig yn yr agwedd hon ar dwf rhanbarthol. Mae'r ddau gampws sydd
gennym yn y Brifysgol yn cael cryn effaith ymchwil ym meysydd a fydd yn helpu i greu dyfodol carbon isel mwy cynaliadwy.
Mae'r strategaeth hon yn dangos ein hymrwymiad i sicrhau effaith gadarnhaol net y Brifysgol ar ddatblygu cynaliadwy yn y ffordd y mae'n
mynd ati yn ei busnes. Mae'r Brifysgol, dros y pum mlynedd diwethaf, wedi cael ei chydnabod fwyfwy fel arweinydd yn y ffordd y mae'n
ystyried cynaliadwyedd y sefydliad, ac mae wedi ymrwymo i barhau i weithredu ffyrdd newydd o feddwl a gweithio er mwyn cyfrannu tuag at
ddyfodol disglair, mwy cynaliadwy.

Craig Nowell
Cyfarwyddwr Rheoli Ystadau a Chyfleusterau, Ebrill 2016
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2.1

Cyd-destun

Y diffiniad o ddatblygu cynaliadwy (DC) a dderbynnir yn gyffredinol a'r un sy'n cael ei ddyfynnu fwyaf, yw’r un a fathwyd gan Gomisiwn
Brundtland, sef: "datblygiad sy’n diwallu anghenion y presennol heb beryglu gallu cenedlaethau’r dyfodol i ddiwallu eu hanghenion
hwythau."
Yng Nghymru, mae ein Llywodraeth yn dymuno arfer datblygu cynaliadwy, drwy "wella llesiant economaidd, cymdeithasol, economaidd a
diwylliannol pobl a chymunedau, rhoi ansawdd bywyd gwell i'n cenedlaethau ein hunain a chenedlaethau yn y dyfodol, mewn ffyrdd sy'n:
•
•
•

hyrwyddo cyfiawnder cymdeithasol a chyfle cyfartal; a
gwella’r amgylchedd naturiol a diwylliannol ac yn parchu ei derfynau – gan ddefnyddio cyfran deg o adnoddau’r ddaear yn unig,
a chynnal ein hetifeddiaeth ddiwylliannol."

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 yn ddatblygiad sylweddol yng Nghymru sy'n nodi sut y bydd cyrff cyhoeddus (gan
gynnwys CCAUC) yn datblygu, yn monitro ac yn adrodd ar y ffordd y mae eu camau gweithredu yn gwella llesiant economaidd, cymdeithasol,
amgylcheddol a diwylliannol Cymru, yn unol â'r egwyddor datblygiad cynaliadwy, gan anelu at gyflawni'r set o nodau llesiant.
Mae gan Brifysgol Abertawe oddeutu 50 o ddarnau o ddeddfwriaeth a gofynion eraill ar ei chofrestr gyfreithiol - sy'n ymdrin ag ystod o feysydd
megis gwastraff, carbon, niwsans, llygredd a bioamrywiaeth. Yn ogystal â'r risgiau cyfreithiol sylweddol y mae'r Brifysgol yn eu hwynebu, ymysg
y pethau eraill sy'n ein hannog i wella'n barhaus ein perfformiad cynaliadwyedd y mae:
•
•
•
•

cynghrair Prifysgolion People and Planet a gyhoeddir yn flynyddol gan The Guardian (y "Gynghrair Werdd");
gofyniad CCAUC bod angen i ni gael Cynllun Rheoli Carbon a System Rheoli Amgylcheddol ar waith;
perfformiad ein cymheiriaid a mantais; a
disgwyliadau cynyddol ymysg myfyrwyr a rhanddeiliaid.

2.2

Cyflawni Cynaliadwyedd

Mae gan bob aelod o gymuned Prifysgol Abertawe rôl i'w chwarae wrth symud ein sefydliad tuag at ddyfodol mwy cynaliadwy. I sicrhau
ymagwedd fwy penodol tuag at gynaliadwyedd, mae gan y Brifysgol strwythur rheoli ac adrodd strategol ffurfiol. Mae ein strwythur
llywodraethu’n cynnwys cynrychiolaeth ar draws y brifysgol a dyhead i gysylltu’r myfyrwyr, y wedd academaidd a’r swyddogaethau gweinyddol.
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2.3

Llywodraethu Cynaliadwyedd

Bydd y Pwyllgor Diogelwch, Iechyd a’r Amgylchedd, sy'n cael ei gadeirio gan y Cofrestrydd Mr Raymond Ciborowski, yn arwain
strategaethau a chamau gweithredu sy'n ymwneud â datblygu cynaliadwy yn y Brifysgol. Bydd y Pwyllgor yn ystyried ac yn cymeradwyo
adroddiadau ac argymhellion o'r gweithgor Cynaliadwyedd a gweithgorau perthnasol eraill. Bydd yn rhoi sylwadau ar eitemau unigol, gan
gynnwys polisïau, archwiliadau, gweithdrefnau ac adroddiadau rheoli. Y Pwyllgor Diogelwch, Iechyd a’r Amgylchedd yw’r cyswllt adrodd
rhwng y rhai sy’n gyfrifol am lywodraethu’r Brifysgol a rhoi ein strategaeth gynaliadwyedd ar waith ar draws yr amryw o golegau ac unedau
gwasanaethau proffesiynol.
Mae’r Gweithgor Cynaliadwyedd yn cynnwys prif gyfranwyr tuag at gynaliadwyedd ar draws y Brifysgol. Ceir cynrychiolaeth, yn ôl y galw,
o bwyllgorau a gweithgorau eraill y Brifysgol, er mwyn sicrhau cyswllt effeithiol. Estynnir gwahoddiad i arweinwyr rhaglenni neu
brosiectau lle bo hynny’n briodol. Mae gan y grŵp ei gymorth ysgrifenyddol ei hun.
Mae'r Gweithgor yn cwrdd bob tair blynedd er mwyn: adolygu perfformiad cyffredinol y gwaith a nodir yn y ddogfen hon ac ym mhob un o'r
cynlluniau cysylltiedig, gan gynnwys y Cynllun Rheoli Carbon, Cynllun Gweithredu Bioamrywiaeth, a goruchwylio'r ffordd y caiff y System Rheoli
Amgylcheddol ei gweithredu (ISO14001). Mae'r Grŵp yn nodi risgiau a chyfleoedd newydd ar gyfer gwella'n barhaus ein perfformiad
cynaliadwyedd, gan fynd i'r afael ag ystod o faterion trawsbynciol sy'n ymwneud â rheoli.

2.4 Ymgysylltu
Mae gan y Brifysgol rwydwaith o Gydlynwyr Amgylcheddol sy'n ffordd hanfodol o gyfathrebu newyddion a symudiad ar ein mentrau
cynaliadwyedd, gan yrru'r gwaith o ddatblygu'r System Rheoli Amgylcheddol a mentrau eraill yn barhaus.
Mae Undeb y Myfyrwyr hefyd yn sianel gyfathrebu allweddol ar gyfer cynaliadwyedd yn y Brifysgol. Trwy ymwneud â’r amrywiaeth o weithgorau
thematig sy’n gysylltiedig â’r strategaeth hon, gall yr Undeb hyrwyddo cynaliadwyedd a helpu i recriwtio myfyrwyr sydd â diddordeb, fel eu bod
yn rhan o'n nifer o fentrau a phrosiectau. Dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, mae Undeb y Myfyrwyr wedi bod yn bartner allweddol mewn
mentrau megis yr Effaith Werdd, Digwyddiad Diffodd i Fyfyrwyr, Dyfodol Mwy Disglair a Dyfarniad Cynaliadwyedd Abertawe. Mae cylchlythyr
cynaliadwyedd a llesiant – SWELL – yn cael ei gyhoeddi'n chwarterol a'i lledaenu i bob aelod o staff a myfyrwyr.
Yn ogystal â’r gweithgareddau hyfforddiant a datblygiad proffesiynol angenrheidiol y mae’r rhai sy’n gyfrifol am gyflawni’r rhaglen waith a
gyflwynwyd yn y ddogfen hon yn ymgymryd â hwy, darperir ystod o gyfleoedd hyfforddi eraill ym Mhrifysgol Abertawe. Mae’r rhain yn cynnwys:
•
•
•
•

Hyfforddiant i’r staff fel rhan o’r System Reoli Amgylcheddol, i gynnwys rheoli gwastraff, cydymffurfiaeth gyfreithiol, a hyfforddiant archwilwyr
amgylcheddol.
Wrth sefydlu staff, rhoddir hyfforddiant ar reolaeth amgylcheddol ym Mhrifysgol Abertawe a’r hyn a ddisgwylir.
Hyfforddiant i wirfoddolwyr o blith y myfyrwyr, wedi’i gyflwyno gan arbenigwyr mewnol ac allanol, sy’n ymwneud â mentrau Dyfarniad
Cynaliadwyedd Abertawe.
Cyfleoedd hyfforddi a roddir i fyfyrwyr sy’n cymryd rhan mewn lleoliadau neu waith prosiect fel rhan o gyrsiau ffurfiol yn y Brifysgol.
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•

Cyfleoedd cyflogaeth dros dro (yn yr haf) a gynigir i israddedigion, ôl-raddedigion a chyn-fyfyrwyr gan y Tîm Cynaliadwyedd bob blwyddyn.
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Er hwylustod rheoli a'r naratif, rydym wedi nodi wyth o'r prif gyfleoedd cynaliadwyedd yn y Brifysgol. Mae llif gwaith, cynllun
rheoli a strwythur llywodraethu cynhwysfawr yn gysylltiedig â phob cyfle. Adroddir ar gynnydd cyffredinol y meysydd yn flynyddol
drwy'r strwythur llywodraethu a nodir uchod.

Carbon is
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iawn o
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a sgiliau

Diwylliant a
chymuned

Cyfleoedd
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Ein cyfle 1af: Carbon is

Sut y gallwn...

Nod

...wresogi, oeri a phweru adeiladu'r Brifysgol
mewn ffyrdd sy'n gallu lleihau allyriadau
carbon ac effeithiau negyddol eraill, wrth
alluogi gweithgareddau craidd y Brifysgol i
barhau ar yr un pryd?

Sut olwg fydd ar hyn?
Pob myfyriwr yn defnyddio llai o ynni.
Pob myfyriwr yn defnyddio llai o ddŵr.
Rheoli gwariant ar gyfleustodau yn dda (tua
£4m y flwyddyn ar hyn o bryd).
Cydymffurfio â'r holl ddeddfwriaethau ac
ymrwymiadau gan gynnwys tystysgrifau ynni
i'w harddangos, Ymrwymiad Lleihau Carbon
a Strategaeth Rheoli Carbon CCAUC.
Mwy o gysur i ddefnyddwyr a
chanfyddiad gwell o reoli ynni/dŵr.
Arferion dylunio a rheoli cynaliadwy ar gyfer
gwaith ailwampio, adnewyddu
ac adeiladu o'r newydd.
Amcanion

Yr hyn y byddwn yn ei wneud
Sicrhau ymrwymiad corfforaethol tuag at yr ystod o
brosiectau a nodir yng Nghynllun Rheoli Carbon 2016–
2020.
Datblygu proses adrodd am garbon ar gyfer ymgysylltu â
myfyrwyr a staff yn well.
Gwella’r is-fesuryddion fel bod modd monitro a rheoli
ynni, gwres a dŵr yn well, a thargedu'r gwaith
effeithlonrwydd.
Gweithio gydag Abertawe Carbon Isel fel partner rhanbarthol allweddol.

Sut byddwyn yn rheoli hyn?
Rhanddeiliaid: Cynaliadwyedd, Cydlynwyr Amgylcheddol, Cynnal a Chadw,
Prosiectau, GGS, Ymgynghorwyr Ynni, Ymddiriedolaeth Carbon, Abertawe
Carbon Isel.
Rheoli: Gweithgor Cynllun Rheoli Carbon.
Cynllun: Cynllun Rheoli Carbon Prifysgol Abertawe 2016–2020.
Targedau’r System Reoli Amgylcheddol:
C1
Lleihau allyriadau carbon absoliwt (Cwmpas 1 a 2) o ynni adeiladau) gan 35%
o leiaf erbyn 2025/26 ar sail gwaelodlin 2015/16.
C2
Cynyddu'r KWh o ynni a gynhyrchir gan ffynonellau adnewyddadwy ar y safle
o flwyddyn i flwyddyn.
C3
Lleihau defnydd o ddŵr i 1m3/m2 erbyn 2018/19.
C4
Cynnwys cynaliadwyedd ac ynni effeithlon ym mhob prosiect adeiladu
newydd.
C5
Cynnwys cynaliadwyedd ac ynni effeithlon ym mhob prosiect ailwampio ac
adnewyddu
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3.2

Ein 2il gyfle: Ychydig iawn o wastraff

Sut y gallen...

Nod

...ddefnyddio adnoddau'n effeithiol er
mwyn lleihau faint o wastraff rydym
yn ei gynhyrchu; a rheoli gwastraff
mewn ffyrdd sy'n lleihau ein heffaith
amgylcheddol negyddol a gwella ein
heffaith gymdeithasol gadarnhaol?

Sut olwg fydd ar hyn?
Cydymffurfio â'r holl ofynion
cyfreithiol a gofynion eraill sy'n
ymwneud â gwastraff ac
ailgylchu.
Llai o wastraff yn cael ei
gynhyrchu a mwy o ailgylchu.
Cyfleoedd i ailddefnyddio
deunyddiau a'u rhoi ar waith.
Dim gwastraff yn cael ei anfon i safleoedd
tirlenwi.
Lleihad yn y gwastraff a
gynhyrchir fesul myfyriwr/aelod
o staff CALl.
Lleihad yn y costau gwaredu gwastraff.
Amcanion

Yr hyn y byddwn yn ei wneud
Rhoi proses o wahanu ffynonellau ar waith ar bob campws erbyn diwedd 2016.
Adolygu a diweddaru'r holl finiau ailgylchu y tu mewn ac yn yr awyr agored erbyn 2017.
Monitro, dadansoddi a chyfathrebu gwybodaeth am berfformiad o
ran cynhyrchu gwastraff, ailddefnyddio ac ailgylchu fesul ardal.
Sicrhau bod yr holl ddogfennau tendr yn cynnwys gofyniad i leihau gwastraff, ac mae'n
rhaid i'r holl gyflenwyr gael gwared ar neu gasglu gwastraff pecynnau a ddosbarthwyd.
Gweithio gyda cholegau/unedau gwasanaethau proffesiynol i sicrhau, lle bo'n
ymarferol, eu bod yn prynu nwyddau traul sydd wedi'u gwneud o ddeunyddiau a
ailgylchwyd, bod modd eu hailgylchu neu sy'n bydradwy.
Gweithio gyda sefydliadau arlwyo i leihau faint o wastraff o gwpanau nad oes
modd eu hailgylchu a phecynnau bwyd maen nhw'n eu cynhyrchu.
Rhoi cyfleuster i adrannau'r Brifysgol i gynnig dodrefn a chyfarpar nad oes eu hangen
bellach i'w hailddefnyddio drwy wasanaeth storio canolog ar y campws.
Sefydlu perthnasoedd newydd gyda chynlluniau ailddefnyddio elusennau lleol.
Gweithio'n agos gyda staff y Gwasanaethau Campws i ddatblygu elfen 'warden
gwastraff' i'w rôl er mwyn monitro faint o wastraff sy'n cael ei daflu a halogi, ac
adrodd yn ôl drwy gyfarfodydd gyda rhanddeiliaid.
Sut byddwyn yn rheoli hyn?
Rhanddeiliaid: Cynaliadwyedd, Gwasanaethau Campws, Arlwyo, Caffael,
Gwasanaethau Preswyl, Tiroedd, Undeb y Myfyrwyr, Contractwr Rheoli Gwastraff.
Rheoli: Cyfarfodydd contractau gwastraff, cyfarfodydd rhanddeiliaid gwastraff.
Cynllun: Cynllun Rheoli Carbon ar gyfer Campws y Bae a Champws Parc Singleton
Targedau’r System Reoli Amgylcheddol:
W1 Cynyddu'r cyfran o wastraff sy'n cael ei ailgylchu i 63% erbyn diwedd 2017/19
yn unol â Chynllun Rheoli Gwastraff y Brifysgol.
W2 Cynyddu ymwybyddiaeth o arferion rheoli gwastraff yn y Brifysgol ymysg staff,
myfyrwyr, contractwyr, ymwelwyr a rhanddeiliaid eraill
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3.3

Ein 3ydd cyfle: Campysau Bioamrywiaeth
Nod

Sut y gallwn...
...ddiogelu a gwella bioamrywiaeth ein
campysau, a chyfleu eu gwerth fel
coridorau gwyrdd pwysig?

Yr hyn y byddwn yn ei wneud?
•
•
•
•
•
•
•

Sut olwg fydd ar hyn?
Bydd staff, myfyrwyr ac ymwelwyr
yn ymwybodol o'r amrywiaeth o
fywyd gwyllt sy'n defnyddio ein
campysau.
Bydd cymorth amlwg ar gyfer
bioamrywiaeth a chadwraeth ar y
ddau gampws.
Bydd gwaith i wella gwerth bywyd
gwyllt ar y campysau yn cyd-fynd
â'r gwaith yn y maes ehangach.
Bydd cydymffurfiaeth lawn â'r holl
ofynion cyfreithiol a gofynion eraill
sy'n ymwneud â bioamrywiaeth.
Amcanion

Cynnal Cynllun Gweithredu Bioamrywiaeth gweithredol,
cyhoeddus a chynhwysfawr ar gyfer campysau Prifysgol
Abertawe.
Sicrhau bod y Cynllun Gweithredu Bioamrywiaeth yn llunio sail y
gwaith o reoli cynefinoedd a rhywogaethau ar ein campysau.
Sicrhau bod yr holl staff perthnasol yn gyfarwydd â'r Cynllun
Gweithredu Bioamrywiaeth a'i ofynion. Datblygu a hyrwyddo Llwybr
Natur y Brifysgol i gyfleu gwerth bioamrywiaeth i'r Brifysgol a'r gymuned
ehangach.
Dechrau prosiectau bioamrywiaeth newydd bob blwyddyn.
Bod â rôl weithredol yn y Bartneriaeth Bioamrywiaeth
Leol.Sicrhau bod bioamrywiaeth yn ystyriaeth allweddol yn ein
System Rheoli Amgylcheddol.

Sut byddwyn yn rheoli hyn
Rhanddeiliaid: Cynaliadwyedd, y Biowyddorau, Tîm Cynnal a Chadw,
Contractwyr, Partneriaeth Bioamrywiaeth Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot, y
gymuned leol, grwpiau buddiannau.
Rheoli: Y Gweithgor Bioamrywiaeth.
Cynllun: Cynllun Gweithredu Bioamrywiaeth Prifysgol Abertawe 2016–2020.
Targedau’r System Rheoli Amgylcheddol:
B1
Monitro ac adrodd yn unol â Chynllun Gweithredu Bioamrywiaeth y
Brifysgol bob Blwyddyn.
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3.4 Ein 4ydd cyfle: Teithio Cynaliadwy
Nod
Sut y gallwn...
...symud niferoedd mawr o staff a myfyrwyr
i'r ddau gampws a rhyngddynt yn y ffordd
fwyaf cynaliadwy sy'n ymarferol?

Sut olwg fydd ar hyn?
Strategaeth parcio ceir effeithiol a theg.
Bydd y Brifysgol yn hyrwyddo rhannu ceir.
Caiff Cynllun Teithio Prifysgol Abertawe ei
ddatblygu, ei gyhoeddi a'i rheoli'n deg.
Cyfran sylweddol o staff a myfyrwyr yn
cerdded ac yn beicio i'r Brifysgol.
Niferoedd uchaf posibl o staff a
myfyrwyr yn cymudo ar drafnidiaeth
gyhoeddus.
Nifer cynyddol o fyfyrwyr yn teithio o bell
gan ddefnyddio'r safle parcio a theithio fel
ateb ymarferol o ran parcio, yn hytrach
nag opsiynau nad ydynt yn gynaliadwy,
megis parcio ar y stryd neu'r campws.
Amcanion

Yr hyn y byddwn yn eu wneud
Gwella'r ffordd y caiff Cynllun Teithio Prifysgol Abertawe ei
fonitro trwy gynnal arolygon myfyrwyr a staff, er mwyn
casglu gwybodaeth a data mwy cywir sy'n ymwneud â'r
defnydd o drafnidiaeth.
Hyrwyddo Cynllun Rhannu Car Prifysgol Abertawe ymysg staff a
myfyrwyr sy'n gyrru i'r gwaith er mwyn eu hannog i rannu car.
Manteisio i'r eithaf ar y gostyngiadau i staff presennol mewn
siopau beicio lleol, a hyrwyddo'r Cynllun Beicio i'r Gwaith.
Parhau i drafod prisiau gyda rhanddeiliaid allweddol ar gyfer staff
a myfyrwyr sy'n defnyddio'r cyfleusterau parcio a theithio a
thrafnidiaeth gyhoeddus.
Ymgysylltu â staff a myfyrwyr am bob math o deithio cynaliadwy
drwy hyfforddi, cynnal cyflwyniadau, gweithdai a digwyddiadau.
Gwella isadeiledd er mwyn hwyluso beicio megis cyfleusterau cawod a newid.
Sut y byddwn yn rheoli hyn?
Rhanddeiliaid: Cynaliadwyedd, Gwasanaethau Masnachol, Prosiectau,
Darparwyr Trafnidiaeth Gyhoeddus, yr Heddlu, Awdurdodau Lleol, y Gymuned
Busnesau Lleol, Undeb y Myfyrwyr, Cydlynydd Cynllunio Teithio.
Rheoli: Gweithgor Cynllunio Teithio.
Cynllun: Cynllun Teithio Prifysgol Abertawe 2015–2020.
Targedau’r System Rheoli Amgylcheddol:
T1
Cynyddu cyfran y staff sy'n dewis cymudo mewn modd cynaliadwy yn rheolaidd
(heb gar) erbyn Gorffennaf 2020.
T2
Cynyddu nifer y pwyntiau gwefru ceir trydanol ar Gampws Parc Singleton o
flwyddyn i flwyddyn.
T3
Cynyddu canran y cerbydau fflyd sy'n defnyddio tanwyddau eraill o flwyddyn i
flwyddyn.
T4
Cynyddu cyfran y myfyrwyr sy'n cymudo mewn modd cynaliadwy (heb gar) i
ddau draean erbyn Gorffennaf 2020.
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3.5

Ein 5ed cyfle: Caffael Cynaliadwy
Yr hyn y byddwn yn ei wneud
Nod

•
•

Sut y gallwn...
...annog staff a myfyrwyr i wneud dewisiadau
mwy cynaliadwy ac ysgogi cyflenwyr y
Brifysgol a chontractwyr i gynnig cynnyrch a
gwasanaethau cynaliadwy?

•
•

•

Sut olwg fydd ar hyn?
Bydd caffael cynaliadwy yn cael ei
wreiddio'n ddwfn drwyddi draw yn y
Brifysgol.
Bydd y staff yn hyderus y bydd materion
amgylcheddol a chymdeithasol yn cael
eu hystyried wrth dendro ac mewn
prosesau a gweithgareddau eraill.
Rydym yn Brifysgol Fasnach Deg.
Mae gennym wobr Bwyd am Oes gan
Gymdeithas y Pridd.
Rydym wedi'n hymgysylltu â'r Consortiwm
Hawliau Gweithwyr a sefydliadau moesegol
eraill sy'n berthnasol i'r maes addysg uwch.
Rydym yn cydymffurfio â'r holl
ddeddfwriaethau a chanllawiau
caffael
Amcanion

Parhau i hyrwyddo ein Polisi Buddsoddi Moesegol.
Defnyddio Fframwaith Asesu Caffael Cynaliadwy
Llywodraeth Cymru ddwywaith y flwyddyn.
Annog staff i adolygu eu defnydd o adnoddau ac
ailddefnyddio/ailgylchu er mwyn eu hosgoi rhag prynu.
Ehangu sgiliau a gwybodaeth y staff o ran caffael cynaliadwy i leihau
costau ac effaith amgylcheddol a chymdeithasol ein nwyddau a
gwasanaethau. Ymchwilio i gysylltiadau eraill er mwyn symud ymlaen
gyda chaffael moesegol ac eco-gaffael yn y Brifysgol.
Cynnal archwiliadau blynyddol o gyflenwyr a chontractwyr dewisol
er mwyn adolygu eu perfformiad amgylcheddol a moesegol.

Sut byddwn yn rheoli hyn?
Rhanddeiliaid: Cynaliadwyedd, Arlwyo, Caffael, Undeb y Myfyrwyr, Cydlynwyr
Amgylcheddol, pob adran.
Rheoli: Gweithgor Caffael Cynaliadwy a Masnach Deg.

Targedau’r System Rheoli Amgylcheddol:
P1
Datblygu a chyhoeddi Cynllun Gweithredu Caffael Cynaliadwy erbyn Gorffennaf
2019.
P2
Ennill gwobr efydd o leiaf gan Gymdeithas y Pridd ym mhob sefydliad arlwyo
cymwys ar y campws (noder, sefydliad cymwys yw un lle caiff 75% o'r bwyd ei
baratoi ar y safle) erbyn Gorffennaf 2019.
P3
Ennill Dyfarniad y Gymdeithas Bwytai Cynaliadwy a gwella'r sgôr gynaliadwyedd
erbyn Gorffennaf 2019.
P4
Ennilll y 'Wobr Cegin Werdd' achrededig gan yr Ymddiriedolaeth Garbon a
Chymdeithas y Pridd erbyn Gorffennaf 2019.
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3.6

Ein 6ed cyfle: Llesiant ac Iechyd
Nod

Sut y gallwn..
...gefnogi a gwella iechyd a llesiant staff,
myfyrwyr a'r gymuned ehangach yn y
Brifysgol?

Yr hyn y byddwn yn ei wneud
Cefnogi Grŵp a Strategaeth Iechyd y Brifysgol.
Cyflawni Efydd ac Arian yn y Safon Iechyd Corfforaethol yn 2017,
Aur yn 2017 a Phlatinwm yn 2018.
Datblygu a hyrwyddo cyngor a gwasanaethau sy'n gwella
iechyd a llesiant meddyliol a corfforol staff.
Cynyddu’r bwyd iach a chynaliadwy sydd ar gael ar y campws.
Hyrwyddo ymarfer corff (o chwaraeon i deithiau cerdded natur).
Hyrwyddo ORACLE fel gofod adfyfyriol i’r staff a chysylltu’r ystafell
ddosbarth â gweithgareddau llesiant.
Hyrwyddo cynlluniau gwirfoddoli ac ecotherapi.
Cynnwys a hyrwyddo mentrau iechyd a llesiant ar y porth
ymgysylltu â’r staff – SWELL.

Sut olwg fydd ar hyn?
Mae gan y Brifysgol wobr Safon Iechyd
Corfforaethol Iechyd Cyhoeddus Cymru.
Mae gwasanaethau teg ac effeithiol yn
gwella iechyd a llesiant staff a myfyrwyr.
Mae gwaith ymchwil yn cael ei wneud i'r
cysylltiadau agos rhwng cynaliadwyedd
a llesiant, maent yn cael eu harchwilio,
eu deall a'u cyfathrebu yn y
Brifysgol.
Staff a myfyrwyr hapus, iach
a mwy cynhyrchiol.
Amcanio

Sut y byddwyn yn rheoli hyn?
Rhanddeiliaid: Cynaliadwyedd, Llesiant, Diogelwch, Iechyd Galwedigaethol,
Gwasanaethau Myfyrwyr, Arlwyo, Cydymffurfiaeth, Iechyd Cyhoeddus Cymru, y
Ganolfan Chwaraeon, Adnoddau Dynol, Cydlynydd Cynllunio Teithio.
Rheoli: Grŵp Prifysgol Iach.
Cynllun: Strategaeth y Grŵp Prifysgol Iach, Cynllun Ymgysylltu SWELL
(blynyddol), Cynllun Gweithredu'r Safon Iechyd Corfforaethol.
Targedau’r System Rheoli Amgylcheddol:
WH1 Ennill y lefel Aur yn y Safon Iechyd Corfforaethol yn 2018/2019.
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3.7

Ein 7fed cyfle: Diwylliant a Chymuned

Sut y gallwn...

Nod

...gefnogi diwylliant o ymgysylltu a
chydweithio ynghylch materion sy'n
ymwneud â chynaliadwyedd yn ein
cymuned leol a'r gymuned ehangach?

Sut olwg fydd ar hyn?
System Rheoli Amgylcheddol gynhwysfawr
wedi'i hymgorffori ar draws y Brifysgol sy'n
rheoli adnoddau, risgiau ac yn sicrhau
cydymffurfiaeth.
Staff wedi'u hyfforddi, eu cyflwyno a'u
cefnogi i gynnal eu gweithgareddau
mewn modd sy'n gofalu am yr
amgylchedd.
Diwylliant o wirfoddoli cymunedol a fydd
yn fodd i wella llesiant staff a'r
amgylchedd.
Cysylltiadau cryf a chymorth ar gyfer
elusennau lleol a sefydliadau
cymdeithasol ac amgylcheddol eraill.
Dim cosbau am dorri’r ddeddfwriaeth
sy’n berthnasol i
reoli'r amgylchedd.
Amcanion

Yr hyn y byddwn yn ei wneud
Sicrhau bod staff yn cael eu hyfforddi, eu cyflwyno a'u cefnogi.
Dechrau prosiectau gwirfoddoli newydd yn y gymuned bob blwyddyn.
Cynnal digwyddiadau a phrosiectau i ymgysylltu â staff, myfyrwyr a'r
gymuned ehangach.
Datblygu gwaith ar y cyd rhwng elusennau ac adrannau'r Brifysgol (e.e.
cyfrifiaduron i sesiynau clirio diwedd y flwyddyn IT Schools Africa ar
gyfer Sefydliad Prydeinig y Galon a banciau bwyd). Cynnal archwiliadau
mewnol ac allanol blynyddol o'r System Rheoli Amgylcheddol.
Datblygu partneriaethau â staff/myfyrwyr drwy fforymau a gweithgorau.
Nodi a rheoli risgiau sylweddol i'r amgylchedd o waith ymchwil, yn
enwedig y defnydd o labordai.
Sut byddwn yn rheoli hyn?
Rhanddeiliaid: Cynaliadwyedd, Diogelwch, Cydymffurfiaeth, Archwilwyr Mewnol,
Contractwyr a Chyflenwyr, staff, myfyrwyr, elusennau a grwpiau cymunedol.
Rheoli: Gweithgor y System Rheoli Amgylcheddol, Grŵp Ymgysylltu â Chynaliadwyedd.
Cynllun: Cynllun Gweithredu Blynyddol y System Rheoli Amgylcheddol, Cynllun
Ymgysylltu â SWELL (blynyddol).
Targedau’r System Rheoli Amgylcheddol:
CC1 O leiaf 60% o'r staff wedi'u cofrestru ar borth ymgysylltu â chynaliadwyedd y
Brifysgol (SWELL) erbyn Gorffennaf 2019. Cynyddu canran y staff sy'n ymgysylltu
â SWELL bob wythnos.
CC2 Cynnal o leiaf 12 o ddigwyddiadau, gweithdai, neu ymgyrchoedd cynaliadwyedd ar
gyfer myfyrwyr a staff yn 2018/19.
CC3 Cyflawni cydymffurfiaeth lawn ar allyriadau a gollyngiadau amgylcheddol.
CC4 Parhau i ymgorffori a gwella'r System Rheoli Amgylcheddol ar draws y Brifysgol.

3

23

Ein Cyfleoedd Cynaliadwyedd Allweddol

3.8

Ein 8fed cyfle: Gwybodaeth a Sgiliau
Nod

Sut y gallwn...
...arfogi staff a myfyrwyr â'r
wybodaeth, y sgiliau a'r hyder i greu
dyfodol mwy cynaliadwy?

Sut olwg fydd ar hyn?
Cysylltiadau cryf rhwng
ystadau/gweithrediadau a'r
academyddion sy'n defnyddio'r
campws fel adnodd dysgu.
Defnyddio ein hisadeiledd a'r
tiroedd a ddefnyddir at ddibenion
ymchwil ar y campws fel 'labordy
byw.'
Staff a myfyrwyr yn cymryd rhan
mewn ystod eang o fentrau
cynaliadwyedd er mwyn gwella
eu cyflogadwyedd ac ehangu eu
sgiliau trosglwyddadwy.
Amcanion

Yr hyn y byddwn yn ei wneud
Cynyddu ymwybyddiaeth o fentrau cynaliadwyedd a llesiant a rhannu
cyflawniadau â myfyrwyr/staff drwy SWELL (ein platfform ymgysylltu ar-lein).
Cynnig amgylchedd astudio a gweithio yn y Brifysgol sy'n hwyluso ffordd fwy
cynaliadwy o ddysgu a byw (e.e. ORACLE).
Hyrwyddo materion a sgiliau cynaliadwyedd ac amgylcheddol trwy’r
System Dyfarniad Cyflogadwyedd.
Bydd y Tîm Cynaliadwyedd yn cynnal myfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig
ar gyfer prosiectau ymchwil, traethodau hir a gwaith cwrs, ac yn cynnal
darlithoedd gwadd ar draws y Colegau.
Cynnig profiad gwaith ymarferol i fyfyrwyr drwy interniaethau, Wythnos o
Waith (WOW) a SPIN.
Hyrwyddo a datblygu Addysg ar gyfer Datblygu Cynaliadwy a Dinasyddiaeth
Fyd-eang (ESDGC) ar draws y Brifysgol.

Sut byddwn yn rheoli hyn?
Rhanddeiliaid: Cynaliadwyedd, yr Academi Cyflogadwyedd, Undeb y
Myfyrwyr, pob coleg.
Rheoli: Grŵp Ymgysylltu â Chynaliadwyedd.
Cynllun: Cynllun Ymgysylltu â SWELL (blynyddol).
Targedau’r System Rheoli Amgylcheddol:
KS1
O leiaf 500 o fyfyrwyr i fod wedi'u cofrestru gyda Dyfarniad
Cynaliadwyedd Brifysgol yn ystod 2018/19.
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Tîm Cynaliadwyedd Prifysgol Abertawe a Rheoli
Ystadau a Chyfleusterau
Prifysgol Abertawe
Parc Singleton
Abertawe, SA2 8PP
E-bost: sustainability@abertawe.ac.uk
Gwefan: https://www.swansea.ac.uk/cy/ybrifysgol/cynaliadwyedd/

Gellir cyflwyno ceisiadau am fformatau gwahanol i ddarllen y ddogfen hon drwy’r Ganolfan Drawsgrifio ym Mhrifysgol Abertawe:
braille@abertawe.ac.uk / 01792 295912
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