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1. Cyflwyniad 

 Cynhaliwyd  archwiliad allanol  blynyddol yr NQA ar 16 ac 17 Hydref 2019, yn unol â safon 

ISO14001:2015. Dyfarnwyd ailardystiad i'r Brifysgol ar gyfer y safon hon a oedd wedi'i 

diweddaru yn 2017.  

 Cynhaliwyd adolygiad o Bolisi Cynaliadwyedd y Brifysgol ar gyfer 2020, ac argymhellwyd 

mân-newidiadau'n unig o'r fersiwn 2017 flaenorol. Mae'r polisi hwn wedi'i gynnwys fel 

atodiad i, i'w gymeradwyo. Bydd angen llofnod yr Is-ganghellor i ddisodli llofnod yr Is-

ganghellor blaenorol.   

 

 

2. Statws camau gweithredu o'r Adolygiad Rheoli Blaenorol (2017/18) 

Camau gweithredu Statws 

1 Mae cynnig wedi'i gyflwyno sy'n 

amlinellu'r ToR a ddiweddarwyd ar gyfer y 

Pwyllgor Cyfrifoldeb Corfforaethol (CR) (y 

Pwyllgor SHE gynt), sy'n unol â datblygu 

strwythur y pwyllgor a'i ad-leoli ar draws y 

colegau academaidd.  

Mae cyfundrefn enwau a strwythur 

llywodraethu sydd wedi'i gychwyn a'i 

adolygu ar waith. 

2 Roedd pwyllgorau CR/SHE y Coleg yn 

anaml ac yn amrywiol o ran mynychwyr 

ac agendâu.  

 

Mae pwyllgorau'r Coleg bellach wedi'u 

strwythuro a'u gwella. Mae angen gwelliant 

mewn rhai Unedau Gwasanaeth 

Proffesiynol, ond mae'r ffocws hyd yn hyn 

wedi bod ar feysydd risg uchel y Brifysgol.  

3 Darpariaeth EMS gyfyngedig sy'n 

benodol i'r coleg. 

 

Gwelliant parhaus o ganlyniad i ddatblygu'r 

system a'r cymorth peripatetig sydd ar 

waith.  
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4 Roedd ymwybyddiaeth o'r Polisi 

Cynaliadwyedd a dogfennau cefnogi 

cysylltiedig yn wael. 

Gwelliant parhaus ar draws y Brifysgol o 

ganlyniad i'r uchod. 

5 Roedd cofrestri Agweddau ac Effaith yn 

anghyflawn. 
Mae'r rhain yn gyflawn yn y Colegau; mae 

rhai bylchau'n parhau yn yr Unedau 

Gwasanaeth Proffesiynol. 

6 Gellid gwella gwybodaeth am 

gontractwyr/ymwelwyr ar faterion CR. 
Rydym ni wedi adolygu ein 

llawlyfr/canllawiau i gontractwyr, a 

chynhaliwyd sawl archwiliad 'dyletswydd 

gofal' ar gontractwyr, ac mae mwy wedi'u 

trefnu ar gyfer 2019/20. 

7 Arferion rheoli gwastraff amrywiol ar 

draws y sefydliad. 
Mae gwelliant parhaus wedi bod o ran y 

gyfradd ailgylchu gorfforaethol, sydd wedi 

codi i 67% eleni, gan ragori ar ein targed 

(61%). 

 

 

3. Statws yr holl ddiffyg cydymffurfiaeth blaenorol (2017/18) 

Mae'r holl achosion o ddiffyg cydymffurfiaeth flaenorol wedi'u cau. 

 

4. Amgylchiadau sy'n newid (2018/19) 

Dim ond ychwanegiadau newydd i'r dadansoddiad PESTLE amgylcheddol corfforaethol 2018/19 

cynhwysfawr sydd wedi'u cynnwys yma, er gwybodaeth. 

Math o Ddigwyddiad Manylion Risgiau (bras)/Cyfleoedd 

1 GWLEIDYDDOL 
allanol 

Newid i bolisi'r 
llywodraeth 

 Datblygu ymhellach Gynllun Strategol Cyfoeth 
Naturiol Cymru (Cynllun Datblygu Cenedlaethol 
Drafft) 

2 GWLEIDYDDOL 
allanol 

Pwysau 
cyffredinol gan 
y cyhoedd 

 'Normalrwydd' cynyddol pryderon amgylcheddol 
sy'n rhan gynyddol o'n bywydau bob dydd 
(siopau dim gwastraff, yn fwy na diddordeb 
ymylol yn unig) 

 Extinction Rebellion: pwysau i ehangu targedau 
carbon a mwy o staff/myfyrwyr yn ymuno â 
grwpiau pwyso (cafwyd un streic eisoes ar y 
campws) 

3 GWLEIDYDDOL 
allanol 

Tablau 
Cynghrair 

 Niwed i enw da/posibilrwydd i'r Gynghrair 
Werdd  newid/ddod i ben wrth i'r Llywodraeth 
ystyried gwneud newidiadau i reoli data 
HESA/sefydliadau addysg uwch 

4 GWLEIDYDDOL 
allanol 

Prydain yn 
ymadael â'r UE 
(BREXIT) 

 Mae gan ansicrwydd ac amgylchedd 
gwleidyddol ansefydlog ganlyniadau 
ychwanegol neu dymor-hir  
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 Ansicrwydd ynghylch ffurfio'r "Swyddfa 
Rheoleiddio Amgylcheddol" a swyddfa 
gyfatebol i Gymru a sut y bydd hyn yn cyd-
fynd â rheoleiddio a rheoli amgylcheddol o 
ddydd i ddydd 

 Efallai y bydd angen hyblygrwydd a chryfhau 
safonau amgylcheddol o ganlyniad i greu 
"Swyddfa Rheoleiddio Amgylcheddol" a swyddfa 
gyfatebol yng Nghymru 

5 GWLEIDYDDOL 
allanol 

Bargen ddinesig 
Dinas-ranbarth 
Bae Abertawe 

 Canlyniadau annisgwyl rheoli a 
llywodraethu'r Brifysgol 

6 GWLEIDYDDOL 
allanol 

Cytuniad Paris  COP26 i'w gynnal yn y DU ym mis Tachwedd 
2020 (er mwyn codi ymwybyddiaeth) 

7 GWLEIDYDDOL 
mewnol 

Mentrau Gwella 
Corfforaethol 

 Rhaglen Gwella Gweithredol wedi'i chychwyn 
ac i'w chwblhau o hyd 

 Toriadau cyllideb i Gynaliadwyedd ac ar 
draws y Brifysgol 

8 GWLEIDYDDOL 
mewnol 

Newid o ran 
Uwch-reolwyr 

 Cefnogaeth weledol yn cynyddu yn y strwythur 
uwch-reoli a llywodraethu yn dilyn ailstrwythuro 
diweddar 

9 ECONOMAIDD 
allanol 

Argaeledd cyllid  Mae niferoedd myfyrwyr yn gostwng ar draws 
y DU oherwydd cwymp demograffig 
(cyfraniad net ffïoedd myfyrwyr i gyllideb y 
Brifysgol) 

 Oherwydd toriadau ariannol mewnol, mae angen 
cynyddol i chwilio am gyllid allanol, a allai arwain 
at gyfleoedd sy'n ymwneud ag ymgynghoriaeth 

10 ECONOMAIDD 
allanol 

Costau ynni a 
thariffiau 

 Gallai tynnu CRC alluogi i ni ailgyfeirio treth i 
arbedion ynni 

11 ECONOMAIDD 
allanol 

Newidiadau i'r 
hinsawdd 
economaidd 

 Ansicrwydd am BREXIT yn achosi 
goblygiadau newydd i 
farchnadoedd/buddsoddiadau ariannol yn y 
DU 

12 ECONOMAIDD 
mewnol 

Newidiadau i'r 
gyllideb 

 Toriadau sylweddol i gyllidebau ar draws y 
Brifysgol 

 Arferion gweithio symlach sy'n cefnogi datblygiad 
System Rheoli Integredig (IMS) 

13 ECONOMAIDD 
mewnol 

Cost defnyddio 
EMS 

 Potensial i dynnu achrediad EMS i arbed costau 

14 ECONOMAIDD 
mewnol 

Perfformiad 
ariannol y 
Brifysgol e.e. 
niferoedd  
myfyrwyr 

 Cwymp yn y boblogaeth sy'n arwain at 
niferoedd is o fyfyrwyr a'r Brifysgol yn 
'ymladd' i ddenu myfyrwyr 

15 ECONOMAIDD 
mewnol 

Penderfyniadau 
o bwys 

 Disgwylir cynllun Strategol Newydd (y 
canmlwyddiant) yn 2020; potensial i 
ailgadarnhau ymrwymiad i amddiffyniad a 
chynaliadwyedd amgylcheddol 
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16 CYMDEITHASOL 
allanol 

Tueddiadau 
cymdeithasol a 
diwylliannol/y 
cyfryngau 

 Oedi sy'n gysylltiedig â'r Gymraeg Cyfieithu a 
chyflymder cylchredeg gwybodaeth 

 Hygyrchedd: cyfyngiad amser i drosi 
dogfennaeth hanesyddol 

 Cynyddu ymgysylltu â'r cyhoedd mewn 
materion amgylcheddol: disgwyliad uwch gan 
y cyhoedd i reoli ein heffaith gorfforaethol 
amgylcheddol 

 Gallai datblygu ymrwymiad rhanbarthol 
radical  achosi newidiadau i EMS 

 Mae dogfennau yn Gymraeg yn galluogi proffil 
ymgysylltu ehangach 

 Dogfennau hygyrch Galluogi pawb i ddarllen 
dogfennaeth yr EMS  

 Cynyddu ymgysylltu â'r cyhoedd mewn materion 
amgylcheddol: potensial i ddatblygu ac ysgogi 
ymrwymiad rhanbarthol mwy radical 

17 CYMDEITHASOL 
allanol 

Effaith newid yn 
yr hinsawdd ar y 
gymdeithas 

 Ymdeimlad o ddiffyg pŵer o ran newid yn yr 
hinsawdd wrth i'r effaith gynyddu 

 Potensial am fwy o ddiddordeb mewn addasu ar 
gyfer yr hinsawdd wrth i fwy o effeithiau andwyol 
gael eu hadrodd 

18 CYMDEITHASOL 
allanol 

Effaith ar 
gymunedau lleol 

 Newid mewn demograffig a phrisoedd tai yn 
dilyn agor Campws y Bae 

 Mwy o bwysau ar yr EMS wrth i bobl o'r tu 
allan i'r Brifysgol gymryd rhan mewn 
gweithgareddau ar y safle 

 Rheoli’r SoDdGA ar gyfer cymunedau lleol a 
chroesawu ysgolion ac astudiaethau maes 

 Cydweithio â phartneriaid lleol e.e. Fforwm 
Amgylcheddol Abertawe, Cyngor Abertawe 

 Datblygu Cenhadaeth Ddinesig gyda llinyn 
cynaliadwyedd craidd gan y Brifysgol 

 Opsiynau cludiant gwell ar gyfer y gymuned leol 
drwy wasanaethau bws a beiciau Santander 
'Campws i Gampws' 

19 CYMDEITHASOL 
mewnol 

Uwch-dîm 
Rheoli, staff, 
myfyrwyr ac 
ymwybyddiaeth 
o Brifysgol 
Abertawe, 
ymgysylltu a 
disgwyliadau 

 Grwpiau lluosog ar draws y Brifysgol yn 
gweithio'n annibynnol ar faterion sy'n 
ymwneud â'r hinsawdd a materion 
amgylcheddol 

 Gall prosiectau a gynhelir heb ymgynghori 
achosi effeithiau andwyol ar yr amgylchedd, 
gan arwain at effaith andwyol ar ganfyddiad o 
berfformiad amgylcheddol 

 Mwy o brosiectau a grantiau 
amgylcheddol/cynaliadwyedd ar gael 

20 CYMDEITHASOL 
mewnol 

Cadw staff  O ganlyniad i leihau cyllid a'r posibilrwydd o 
golli swyddi yn wirfoddol, mae'n bosib y caiff 
staff sydd wedi bod yn rhan o'r system eu 
colli, ynghyd â'u gwybodaeth/sgiliau 
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 Efallai y bydd aelodau o staff sydd wedi bod 
yn llai cefnogol tuag at elfennau o'r EMS yn 
ymddeol, gan wneud y llwybr yn un haws 

 Wrth i gostau staffio gael eu hailgyfeirio (ar 
swyddi gwag) tuag at refeniw/cyfalaf ar gyfer 
prosiectau, efallai y bydd potensial i gyllido 
isadeiledd/gweithredu/cadw system/gwelliannau 

21 TECHNOLEGOL 
allanol 

Costau  Efallai y bydd cyfyngiadau cyllideb a allai atal 
rhag buddsoddi mewn technoleg/cyfarpar 
allanol newydd neu ychwanegol 

22 TECHNOLEGOL 
mewnol 

Isadeiledd 
presennol 

 Mae gweithredu gwefan newydd a gofynion 
hygyrchedd yn cymryd buddsoddiad amser 
sylweddol 

 Gwefan wedi'i diweddaru a dogfennau sy'n 
hygyrch-gyfeillgar yn codi proffil llifau gwaith 
cynaliadwyedd 

23 CYFREITHIOL 
allanol 

BREXIT  Ansicrwydd am y dyddiad ymadael ac 
amodau cysylltiedig 

24 CYFREITHIOL 
allanol 

Deddfwriaeth 
newydd 

 Datganoli pwerau i Lywodraeth Cymru, gan 
gynyddu'r posibilrwydd am ddeddfwriaeth 
newydd/unigryw i Gymru 

 Goblygiadau cost ac amser sy'n gysylltiedig â 
gwreiddio deddfwriaeth Gymreig/y DU a 
gofynion cydymffurfiaeth   

 Mae Cymru yn dechrau cymryd yr awenau ar 
gamau sy'n ymwneud â chynaliadwyedd ledled y 
wlad 

25 CYFREITHIOL 
allanol 

Safonau'r 
Gymraeg 2018 

 Gall newid mewn gofynion cyfieithu ar lefel y 
Brifysgol arwain at ddryswch (pa ddogfennau 
sydd angen bod yn ddwyieithog) 

 Goblygiadau cost ac amser ar gyfer 
ailbrandio/ailysgrifennu dogfennaeth a lunnir 
yn allanol ac yn Saesneg yn unig 

 Cyrraedd cynulleidfa ehangach gyda'r llifau 
gwaith Cynaliadwyedd 

26 CYFREITHIOL 
mewnol 

Cyfrifoldeb ac 
atebolrwydd 
rhanddeiliaid  

 Mae brandio Cyfrifoldeb Corfforaethol yn 
tanseilio neu'n achosi ansicrwydd o ran yr 
hyn mae'r tîm yn ei wneud/gynnwys 

 Integreiddio Iechyd a Diogelwch ac EMS i 
optimeiddio darpariaeth gwasanaeth a 
symleiddio llifau gwaith 

27 CYFREITHIOL 
mewnol 

Newidiadau 
gweithredu: 
cost/hyfforddian
t 

 Gallai cyllidebau cyfyngedig arwain at 
adolygu gofynion/buddsoddiadau i 
gyfiawnhau gwariant 

 Mae myfyrwyr newydd/ôl-raddedig drwy ymchwil 
yn fwy agored i gynaliadwyedd oherwydd 
newidiadau cymdeithasol cenedlaethol 

28 CYFREITHIOL 
mewnol 

Llywodraethu  Mae proses lywodraethu wedi'i diwygio wedi 
arwain at oedi wrth gaffael a/neu ddatblygu 
prosesau/contractau newydd 
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29 AMGYLCHEDDO
L allanol 

Effaith y 
sefydliad ar yr 
amgylchedd 

 Mae twf cyflym y Brifysgol wedi cynyddu ei 
heffaith amgylcheddol o bosib  

 Gall cwymp mewn niferoedd  myfyrwyr arwain at 
ostyngiad dros dro o ran creu gwastraff ac 
effeithiau amgylcheddol eraill 

30 AMYLCHEDDOL 
allanol 

Newid yn yr 
Hinsawdd 

 Effaith gyfatebol ar reoli’r SoDdGA  

 Arwyddocâd prosiectau/staff academaidd sy'n 
gweithio yn y meysydd sy'n gysylltiedig â newid 
yn yr hinsawdd a allai gefnogi llifau gwaith 
Cynaliadwyedd 

31 AMYLCHEDDOL 
allanol 

Argaeledd 
adnoddau 

 Mae pobl yn fwy ymwybodol a meddylgar am 
ddefnyddio adnoddau (yn gymdeithasol ac o 
ganlyniad i leihau cyllidebau) 

32 AMGYLCHEDDO
L mewnol 

Lleoliad  Bod yn agos iawn i ardaloedd sensitif e.e. 
Gall SoDdGA, Parc Singleton, Bae Abertawe 
gynyddu'r risg o niwed amgylcheddol lleol 

33 AMGYLCHEDDO
L mewnol 

Datblygu cyfalaf  Efallai y bydd cyfyngiadau cyllidebol yn 
cyfyngu ar gyflawniad BREEAM (ar y gweill) 
a/neu arfer gorau amgylcheddol arall sy'n 
cael ei gynllunio allan yn beirianyddol 

 Gallai canolfannau ymchwil newydd fynd yn 
groes i gyflawniad O&T Cynaliadwyedd neu ei 
atal 
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5. Perfformiad amgylcheddol 

Fel rhan o'r Strategaeth a’r Polisi Cynaliadwyedd, mae amcanion a thargedau’r EMS wedi'u gosod 

ar gyfer wyth maes strategol:  Carbon is, lleihau gwastraff, campysau bioamrywiol, cludiant 

cynaliadwy, caffael cadarnhaol, diwylliant a chymuned, gwybodaeth a sgiliau.  Mae perfformiad 

yn erbyn O&T 2018/19 wedi'i gyflwyno yn Atodiad ii. Mae O&Ts newydd ar gyfer 2019/20 

wedi'u cyflwyno yn Atodiad iii. 

 

Yn ychwanegol at rai o'r prif gyflawniadau yn 2018/19 oedd: 

1. Cyrraedd y 9fed safle am yr ail flwyddyn (allan o 154 o sefydliadau AU y DU) yn y Green 

League a gyhoeddir gan The Guardian yn 2019 (i fyny o safle 122 yn 2011). 

2. Y sefydliad cyntaf yng Nghymru i ennill Achrediad Beicio-gyfeillgar (Lefel Aur). 

3. Roedd gan y Brifysgol gyfradd ailgylchu o 67% yn ystod 2018/19, gan ailgyfeirio 99% o 

safleoedd tirlenwi. 

4. Adnewyddwyd y Cynllun Rheoli Carbon ac adroddwyd am allyriadau Cwmpas 1, 2 a 3 

5. Agorodd hyb beicio Santander newydd yn y Mwmbwls ym mis Mai 2019. 

6. Dangosfwrdd Carbon/Ynni gweithredol cyntaf (yn COAH) a datblygiadau wedi'u 

cynllunio. 

7. Cryfhaodd y Brifysgol ei phroffil buddsoddi moesegol drwy ymrwymo i ddadfuddsoddi mewn 

tanwydd ffosiledig o fewn 12 mis ym mis Mawrth 2019. 

8. Cynhaliwyd sawl digwyddiad wedi'u trefnu gan gynaliadwyedd, gan gynnwys 

bioamrywiaeth (teithiau cerdded y gwanwyn, teithiau cerdded ystlumod gyda'r hwyr, 

Marvellous Moths a sesiynau glanhau'r traeth misol), clwb llyfrau misol, clwb gwau, 

digwyddiadau Masnach Deg a sioeau teithiol a llawer o ymweliadau ag ysgolion. 

9. Sefydlwyd prosiect labordai cynaliadwy gan ddefnyddio'r Fframwaith Asesu Effeithiol Labordai 

(LEAF), a dyfarnwyd statws Efydd i labordai o Wyddoniaeth, Peirianneg a Meddygaeth. 

10. Cynhyrchwyd canllawiau a hyfforddiant bywyd gwyllt newydd i helpu i ddatrys 

problemau bywyd gwyllt ar y campws. 

11. Ailwampio ein rhaglen 'Lleihau Gwastraff', gan gynnwys: y wefan; mwy na 30 o nodiadau 

canllaw rheoli gwastraff newydd; mwy na 60 aelod o staff o'r ddau gampws wedi dod i sesiynau 

Gwastraff ac Ailgylchu; gweithio gyda Cholegau i weithredu trefniadau rheoli gwastraff sy'n 

cydymffurfio; gwasanaeth compostio newydd ar gyfer pecynnu o Root a Blas; pwyntiau 

ailgylchu ar y ddau gampws ar gyfer deunydd ysgrifennu, pecynnau creision a phodiau 

Tassimo; a llawer o ddodrefn yn cael ei roi i ysgolion ac elusennau i'w ailddefnyddio. 

12. Mae achrediad addas i wenyn wedi'i gadw, a chrëwyd ardaloedd bywyd gwyllt newydd 

ar y ddau gampws. 

13. Abertawe oedd y 'Brifysgol Ail-lenwi' gyntaf yng Nghymru, ac arweiniodd yr ymgyrch Ail-lenwi 

Dinas Abertawe, gan gefnogi ymdrechion i leihau gwastraff plastig a sicrhau bod myfyrwyr, 

staff a'r gymuned ehangach yn yfed digon wrth arbed arian. 

14. Adnewyddwyd y system rheoli ymbelydredd a chafwyd archwiliad llwyddiannus gan 

Cyfoeth Naturiol Cymru. 

15. Waliau byw wedi'u cynnwys ar  ddau adeilad newydd ar Gampws y Bae. 

16. Adnewyddwyd y tudalennau cynaliadwyedd, a oedd yn cynnwys ailwampio ac ehangu'r 

canllawiau cynaliadwyedd, gweithdrefnau a gwybodaeth ddefnyddiol.  

17. Rheoli a gwella'r EMS yn barhaol – adolygwyd a diweddarwyd gweithdrefnau, gyda datblygiad 

pellach mewn cydweithrediad â gweddill y CR; cynhaliwyd archwiliadau ac arolygon mewnol 

niferus; datblygwyd Cynlluniau Gweithredu Cynaliadwyedd ar draws y Colegau a'r Unedau 

Gwasanaeth Proffesiynol; cymorth gweithredol dyddiol i'r Colegau a'r Unedau Gwasanaeth 

Proffesiynol. 
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18. 240ha o gynefin yn cael ei reoli yn Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig Twyni 

Crymlyn (SSSI). 

19. Helpwyd 13 o fyfyrwyr a oedd yn graddio i gael cofnod 'Dyfarniad Cynaliadwyedd' ar eu 

Hadroddiadau Cyflawniad Addysg Uwch (HEAR). Mae'r dyfarniad hwn sy'n gwella 

cyflogadwyedd, yn dangos profiad allgyrsiol myfyrwyr wrth gefnogi cyflogadwyedd yn y 

Brifysgol drwy archwiliadau, gweithdai a gwirfoddoli.  

 

Diffyg cydymffurfiaeth a chamau unioni 2018/19 

 

 

 

 

 

Digwyddiadau 

Amgylcheddol: Cofnodwyd 17 o ddigwyddiadau amgylcheddol ar y system gofnodi 

'Digwyddiadau Andwyol' gorfforaethol. Roedd pob un yn fân-ddigwyddiad ac mae camau wedi'u 

rhoi ar waith.  Mae'r broses adrodd am Ddigwyddiadau Andwyol wedi bod yn gwthio'n rhagweithiol 

dros y flwyddyn ddiwethaf i gofnodi a chategoreiddio digwyddiadau; mae wedi annog cofnodi 

digwyddiadau, ac rydym ni'n disgwyl i hyn gynyddu dros amser o ganlyniad. 

 

6. Cyfathrebu a chwynion 

Cyfathrebu 

 Mae'r Gweithgor EMS/SWell bellach yn cwrdd yn llai rheolaidd (dwywaith y flwyddyn) i gael 

diweddariadau. Mae'r grŵp hwn yn helpu'r Tîm Cynaliadwyedd gyda gweithredu'r system ar 

draws yr Unedau Gwasanaeth Proffesiynol/Colegau.  

 Mae'r grŵp hwn bellach yn cael ei gefnogi gan 'Sesiynau Rhwydwaith' mwy rheolaidd yn y 

colegau/unedau gwasanaeth proffesiynol, mewn cydweithrediad ag Iechyd a Diogelwch; Mae 

presenoldeb yn dda yn y rhain ac maent yn effeithiol wrth fynd i'r afael â materion gweithredol. 

 Mae gan y tîm fecanwaith cyfathrebu ffurfiol drwy ei bresenoldeb ar Bwyllgorau CR y Colegau. 

Mae gan y tîm dudalen digwyddiadau ar y rhyngwyd, gwefan wedi'i rebrandio, ac mae'n parhau 

i gydweithio'n dda â'r ap/rhaglen SWell gorfforaethol. 

 Bydd y Tîm Cynaliadwyedd ehangach ar gael ar sail ad hoc i helpu'r holl staff gydag 

ymholiadau sy'n ymwneud â rheoli amgylcheddol. 

 Mae'r tîm yn cynnal cyfarfodydd adolygu gwasanaeth anffurfiol yn rheolaidd â Phenaethiaid 

Cysylltiol Colegau. 

 

Cwynion 

 Ni dderbyniwyd cwynion amgylcheddol yn 2018/19. 

 

Diffyg cydymffurfiaeth Abertawe Contractwr Tenant 

Archwiliad mewnol 38 0 0 

Archwiliad allanol 0 0 0 

Cydymffurfiaeth gyfreithiol  0 0 0 

 38 0 0 
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7. Argymhellion ar gyfer gwella (19/20 

 Bydd integreiddio Iechyd a Diogelwch a Chynaliadwyedd yn fwy drwy'r system, polisi a 

threfniadau, staffio a llywodraethu yn helpu i wreiddio themâu cyson, a mynd i'r afael â nhw, o 

ran cyfrifoldeb a pherchnogaeth risgiau a chyfleoedd ar draws y sefydliad. 

 Mae'r meysydd cyffredinol ar gyfer gwelliant yn ystod archwiliadau mewnol 2018/19 wedi'u 

nodi isod a nesaf, bydd y ffocws ar wreiddio’r EMS ymhellach yn y Colegau/Unedau 

Gwasanaeth Proffesiynol. 

 Cydymffurfiaeth â deddfwriaeth gwastraff a chanllawiau'r Brifysgol, yn enwedig mewn 

labordai a gweithdai. 

 Llunio, adolygu a chefnogi'r broses o roi Agweddau Colegau/Unedau Gwasanaeth 

Proffesiynol a Chofrestri  Effeithiau a Chynlluniau Gweithredu Cynaliadwyedd cysylltiedig ar 

waith. 

 Colegau/Unedau Gwasanaeth Proffesiynol yn rheoli ac yn ymgymryd â'u harchwiliadau eu 

hunain. 

 Ymrwymiad Colegau/Unedau Gwasanaeth Proffesiynol i allgau gweithrediadau a nodwyd 

drwy fecanweithiau’r EMS -  archwiliad mewnol, archwiliadau lleol, cynlluniau gweithredu a 

chofrestri risg. 

 Cynnwys elfennau cynaliadwyedd mewn asesiadau risg. 

 


