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Cyflwyniad 

Diben y Cynllun Cyfathrebu ac Ymgysylltu hwn yw cefnogi'r gwaith o roi Strategaeth Gynaliadwyedd y Brifysgol 2016–2020 ar waith, drwy gyfathrebu mewn 

ffordd hygyrch, effeithiol ac atyniadol â'n myfyrwyr, ein staff a chymunedau ehangach. Mae'r cynllun yn cynnig fframwaith, ac rydym yn trefnu ac yn darparu 

ein cynlluniau ymgysylltu ar draws wyth thema allweddol ein Strategaeth Gynaliadwyedd yn seiliedig ar y fframwaith hwnnw. Mae'r cynllun yn nodi amcanion 

a thargedau SMART ar gyfer deunyddiau cyfathrebu allweddol, olrhain cynnydd yn flynyddol i fesur effaith, a chefnogi gwelliannau parhaus o dan ein System 

Rheoli Amgylcheddol ISO14001.  

Ym Mhrifysgol Abertawe, rydym yn cydnabod ei bod yn hanfodol bod ein myfyrwyr, ein staff a'r gymuned ehangach yn deall sut y gallant gyfrannu at effeithiau 
amgylcheddol a chymdeithasol, yn unigol a chyda'i gilydd. Dyma pam fo cenhadaeth gennym i "arfogi staff a myfyrwyr â'r wybodaeth, y sgiliau a'r hyder i greu 
dyfodol mwy cynaliadwy" (Strategaeth Gynaliadwyedd 2016–2020, Thema 8, Gwybodaeth a Sgiliau).  

Rydym wedi trosi ein themâu strategol o gyfleoedd sefydliadol megis "Carbon is" i feysydd her personol, fel a ganlyn:  

 

Mae gan bob un o 12 aelod staff amser llawn y Tîm Cynaliadwyedd rôl weithredol wrth ennyn diddordeb myfyrwyr, staff a'r gymuned ehangach i ymddwyn 

yn gynaliadwy drwy ystod o gynlluniau ymgysylltu fel y nodir yn y cynllun hwn. Rhoddir adnoddau a chyllid i'w cynlluniau drwy'r gyllideb ar gyfer 

http://www.swansea.ac.uk/sustainability/environmentalmanagementsystem
http://www.swansea.ac.uk/sustainability/environmentalmanagementsystem
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cynaliadwyedd. Rydym yn gweithio'n agos â thimau cyfathrebu a marchnata eraill yn fewnol a'r tu allan i'r Brifysgol, gan deilwra gweithgareddau ymgysylltu 

fel eu bod yn diwallu anghenion a disgwyliadau ein rhanddeiliaid allweddol a'r Brifysgol. 

Ar draws y cynlluniau hyn, rydym yn gwneud ymdrech i wella dealltwriaeth, dileu rhwystrau a darparu ysgogwyr, gan roi gwerthoedd cynaliadwy a 

chadarnhaol wrth wraidd ymddygiad pobl o ddydd i ddydd, ac ymgorffori newid hirdymor drwy gydol bywydau pobl. Dyma rai enghreifftiau o'r cynlluniau 

allweddol:  

 Mae ein rhaglen SWELL i staff yn herio ac yn gwobrwyo staff am newid eu hymddygiad a chyfrannu at Strategaeth Gynaliadwyedd y Brifysgol.  

 Mae ein Gwobr am Gynaliadwyedd i Fyfyrwyr yn rhoi cyfleoedd i'r myfyrwyr gymryd rhan ac arsylwi wrth ddatblygu prifysgol fwy cynaliadwy, a'u 

cefnogi wrth ennill sgiliau cyflogadwyedd ar yr un pryd. Er enghraifft. Yn 2018, enillodd myfyriwr wobr lefel platinwm am greu astudiaeth 

ddichonoldeb ynghylch gosod tyrbin gwynt ar ein Campws y Bae, sy'n cefnogi amcanion a thargedau ein Cynllun Rheoli Carbon.  

 Mae'r Prosiect Ynni Myfyrwyr yn hyrwyddo ac yn tynnu sylw at ymddygiadau carbon is, drwy herio a gwobrwyo. Cynnal amcanion y Cynllun Rheoli 

Carbon.  

 Mae ein Cynllun Gweithredu Bioamrywiaeth yn sicrhau bod staff, myfyrwyr a'r gymuned ehangach yn weithredol wrth gynnal bioamrywiaeth ar y 

campws, drwy ystod o weithgareddau gan gynnwys cadwraeth a chynhwysiant ar gwricwla ysgolion lleol. 

  

http://www.swell.teamjump.co.uk/
http://www.swansea.ac.uk/sustainability/studentengagement
https://www.studentenergyproject.com/
http://www.swansea.ac.uk/sustainability/carbonmanagementplan
http://www.swansea.ac.uk/sustainability/carbonmanagementplan
http://www.swansea.ac.uk/sustainability/biodiversity
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1. Amcanion a thargedau'r Strategaeth Gynaliadwyedd – diweddariad ar gynnydd 2017/18 
Mae'r amcanion a thargedau SMART canlynol wedi'u nodi yn Strategaeth Gynaliadwyedd y Brifysgol, ac yn olrhain cynnydd ar gynlluniau cyfathrebu ac 

ymgysylltu allweddol:  

Amcanion  Allwedd Targed Dangosydd Cynaliadwyedd 
Allweddol  
(DANGOSYDDION 
LLWYDDIANT ALLWEDDOL) 
 

Diweddariad ar yr Adolygiad Rheoli  

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

1. Sefydlu, hyfforddi a 
chefnogi’r staff i 
gyflawni eu 
gweithgareddau 
mewn modd 
amgylcheddol cyfrifol 

 CC1 O leiaf 50% o'r staff 
wedi'u cofrestru ar borth 
ymgysylltu â 
chynaliadwyedd y 
Brifysgol (SWELL) erbyn 
Gorffennaf 2018  

Nifer y staff sydd wedi'u 
cofrestru ar y porth 
ymgysylltu y flwyddyn  

Heb ei gyflawni.  
Roedd cyfanswm o 1365 aelod o staff (oddeutu 46% o 
gyfanswm nifer y staff) wedi cofrestru ar y rhaglen 
SWELL ar 27 Gorffennaf 2018.  

2. Cynyddu 
ymwybyddiaeth o 
faterion 
cynaliadwyedd a 
chyfleu cyflawniadau 
cynaliadwyedd i’r 
myfyrwyr, staff a 
rhanddeiliaid eraill.  

 CC2 Cynnal o leiaf 12 o 
ddigwyddiadau, 
gweithdai, neu 
ymgyrchoedd 
cynaliadwyedd ar gyfer 
myfyrwyr a staff yn 
2017/18 

Nifer y mentrau 
cynaliadwyedd corfforaethol 
cynnil y flwyddyn  

Wedi'i gyflawni. 
Cynhaliwyd o leiaf 3 o ddigwyddiadau, ymgyrchoedd 
neu weithdai bob mis yn ystod blwyddyn academaidd 
2017/18. Cynhaliwyd cyfanswm o 36 o ddigwyddiadau.  

3. Lleihau allyriadau a 
gollyngiadau i'r 
amgylchedd drwy 
wella cynllun monitro 
a chynnal y Brifysgol.  

 CC3 Cyflawni cydymffurfiaeth 
lawn ar allyriadau a 
gollyngiadau 
amgylcheddol.  

Nifer yr achosion o ddiffyg 
cydymffurfio cyfreithiol y 
flwyddyn  

Wedi'i gyflawni. 
Ni nodwyd unrhyw achosion o ddiffyg cydymffurfio 
cyfreithiol.  
 
1. Cwblhawyd cynllun archwilio mewnol a meysydd 

archwilio (labordy/gweithdai) ar draws pob Coleg.  
2. Y gwaith o fonitro cydymffurfiaeth yn parhau.  
3. Y gwaith o adolygu perthnasedd model Quemis yn 

parhau.  



Fersiwn 4 – Diwygiwyd Hydref 2018 

4. Cynlluniau monitro lleol yn cael eu datblygu drwy 
gofrestrau agweddau ac effeithiau a bwriad i 
ddatblygu gyda chontractwyr allweddol.  

 CC4 Datblygu prosesau i 
ddefnyddio system 
cyflenwad carbon er 
mwyn gwella'r broses o 
gaffael cemegolion erbyn 
Gorffennaf 2018  

Nifer o golegau ac ysgolion 
yn defnyddio'r broses ar 
gyfer caffael carbon  

Wedi'i gyflawni o fewn terfynau.  
Rhoddwyd Quartzy ar waith yn y Colegau (system rheoli 
carbon arall yn cael ei datblygu ar gyfer Ysgol Feddygol 
Prifysgol Abertawe) a hyfforddiant staff yn parhau.  
 
Ni ellir defnyddio Quartzy ar gyfer caffael, fodd bynnag, 
mae rhai colegau wedi datblygu modiwlau rhyngweithio.  

Gwybodaeth a Sgiliau  
Arfogi staff a myfyrwyr â'r wybodaeth, y sgiliau a'r hyder i greu dyfodol mwy cynaliadwy. 

4. Cefnogi 
cyflogadwyedd 
myfyrwyr a datblygu 
eu sgiliau a'u 
gwybodaeth drwy'r 
rhaglen 
gynaliadwyedd o 
waith  

 KS1 O leiaf 500 o fyfyrwyr i 
fod wedi'u cofrestru gyda 
Dyfarniad Cynaliadwyedd 
y Brifysgol yn ystod 
2017/2018 

Nifer y myfyrwyr sydd wedi 
cofrestru ar gyfer Dyfarniad 
Cynaliadwyedd Prifysgol 
Abertawe y flwyddyn  

Wedi'i gyflawni. 
547 o fyfyrwyr yn 2017/18 (707 oedd y ffigur ym Mis 
Hydref 2018)  
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1.1 Amcanion a thargedau'r Strategaeth Gynaliadwyedd – cynllun y dyfodol ar gyfer cynlluniau cyfathrebu ac ymgysylltu allweddol 2018/19 

Amcan  Allwedd Targed Dangosydd Cynaliadwyedd Allweddol  
(DANGOSYDDION LLWYDDIANT 
ALLWEDDOL) 

Cynllun (cyfeiriad 
pellach)  

Person(au) sy'n 
gyfrifol  

Diwylliant a chymuned  
 

10. Sefydlu, hyfforddi a 
chefnogi’r staff i 
gyflawni eu 
gweithgareddau 
mewn modd 
amgylcheddol cyfrifol 

 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  

Nifer y staff sydd wedi'u cofrestru ar y 
porth ymgysylltu y flwyddyn  
 
 
 
 
% o ddefnyddwyr SWELL sydd ar-lein 
bob wythnos  

Cynllun cyfathrebu 
ac ymgysylltu â 
chynaliadwyedd 
Prifysgol Abertawe  
 

Swyddogion 
Amgylcheddol a 
Teifion Maddocks 
(Swyddog 
Cynaliadwyedd a Lles 
Staff)  

11. Cynyddu 
ymwybyddiaeth o 
faterion 
cynaliadwyedd a 
chyfleu cyflawniadau 
cynaliadwyedd i’r 
myfyrwyr, staff a 
rhanddeiliaid eraill  

 CC2 Cynnal o leiaf 12 o 
ddigwyddiadau, gweithdai, 
neu ymgyrchoedd 
cynaliadwyedd ar gyfer 
myfyrwyr a staff yn 
2018/19 

Nifer y mentrau cynaliadwyedd 
corfforaethol cynnil y flwyddyn  

Cynllun cyfathrebu 
ac ymgysylltu â 
chynaliadwyedd 
Prifysgol Abertawe  
 
Calendr 
Cynaliadwyedd 
Blynyddol  
 
Cynllun Hyfforddi 
Cynaliadwyedd 
Blynyddol  

Y Tîm Cynaliadwyedd 

12. Lleihau effaith 
allyriadau a 
gollyngiadau 
amgylcheddol y 
Brifysgol  

 CC3 Cyflawni cydymffurfiaeth 
lawn ar allyriadau a 
gollyngiadau amgylcheddol  

Nifer yr achosion o ddiffyg cydymffurfio 
y flwyddyn  

Cynllun Gweithredu 
System Rheoli 
Amgylcheddol 
(EMS) Prifysgol 
Abertawe 
  

Fiona Abbott 
(Rheolwr yr 
Amgylchedd) a'r tîm 
EMS 
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13. Cefnogi 
gwelliannau parhaus o 
ran gwaith y Brifysgol 
ar reoli agweddau ar 
yr amgylchedd  

 CC4 Parhau i ymgorffori a 
gwella'r System Rheoli 
Amgylcheddol ar draws y 
Brifysgol  

Ychwanegu adeiladau/safleoedd 
newydd y flwyddyn at gwmpas y System 
Rheoli Amgylcheddol  
 
Cyfran o golegau/unedau 
gwasanaethau proffesiynol â 
chynlluniau gweithredu cynaliadwy 
cynnil  

Cynllun Gweithredu 
System Rheoli 
Amgylcheddol 
(EMS) Prifysgol 
Abertawe 
  

Fiona Abbott 
(Rheolwr yr 
Amgylchedd) a'r tîm 
EMS 
 

Gwybodaeth a Sgiliau  
 

14. Cefnogi 
cyflogadwyedd 
myfyrwyr a datblygu 
eu sgiliau a'u 
gwybodaeth drwy'r 
rhaglen 
gynaliadwyedd o 
waith  

 KS1 O leiaf 500 o fyfyrwyr i fod 
wedi'u cofrestru gyda 
Gwobr y Brifysgol am 
Gynaliadwyedd yn ystod 
2018/2019 

Nifer y myfyrwyr sydd wedi cofrestru ar 
gyfer y Wobr am Gynaliadwyedd y 
flwyddyn  
 
Nifer y myfyrwyr yn cyflawni'r Wobr am 
Gynaliadwyedd y flwyddyn  

Cynllun cyfathrebu 
ac ymgysylltu â 
chynaliadwyedd 
Prifysgol Abertawe  
 

 

Teifion Maddocks 
(Swyddog 
Cynaliadwyedd a 
Lles), Victoria Lewis 
(Swyddog 
Cynaliadwyedd) a 
Rhia Cullen 
(Cynorthwyydd 
Amgylchedd & 
Chynaliadwyedd), 
Swyddogion yr 
Amgylchedd 
Peripatetig a 
Myfyrwyr.  
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2. Sianeli Cyfathrebu ac Ymgysylltu 

2.1 Ymgysylltiad staff a myfyrwyr â strategaethau, polisïau a chynlluniau rheoli cynaliadwyedd Mae Prifysgol Abertawe yn cydnabod pwysigrwydd cynnwys 

staff a myfyrwyr wrth ddatblygu strategaethau a pholisïau cynaliadwyedd, a monitro eu cynnydd yn erbyn eu hamcanion. Mae'r Brifysgol felly yn 

darparu'r cyfleoedd canlynol i wneud hynny: 

 

Pwyllgor  Aelodau  Cyfleoedd i gyfrannu  

Pwyllgor Cyfrifoldeb Corfforaethol 
(Diogelwch, Iechyd, 
Cynaliadwyedd a Chydnerthedd)  

Cofrestrydd y Brifysgol  
Pennaeth Cynaliadwyedd a Lles Staff  
Pennaeth Iechyd a Diogelwch  
Pennaeth Cydnerthedd a Pharhad Busnes  
Cynrychiolwyr o'r Undebau Llafur (UCU, Unite ac 
Unison)  
Penaethiaid neu Benaethiaid Cysylltiol 
Colegau/Unedau Gwasanaeth Proffesiynol (PSU)  
Cynrychiolwyr o Undeb y Myfyrwyr 
 

Datblygu a chymeradwyo Strategaeth a Pholisi 
Cynaliadwyedd a System Rheoli Amgylcheddol e.e. System 
Rheoli Carbon. 
Adolygu cynnydd y Strategaeth a Pholisi Cynaliadwyedd a 
System Rheoli Amgylcheddol e.e. System Rheoli Carbon/  
 

Pwyllgorau Cyfrifoldeb 
Corfforaethol Colegau ac Unedau 
Gwasanaeth Proffesiynol 

Penaethiaid Colegau/Unedau Gwasanaeth 
Proffesiynol,  
Pennaeth Cysylltiol y Coleg/ Rheolwr Uned 
Gwasanaethau Proffesiynol  
Cynrychiolaeth gan staff yr adran  
Cynrychiolaeth y Myfyrwyr o Golegau/Unedau 
Gwasanaethau Proffesiynol a/neu gynrychiolwyr 
myfyrwyr o Undeb y Myfyrwyr ar gyfer Unedau 
Gwasanaethau Proffesiynol  

Mewnbwn i'r Strategaeth a’r Polisi Cynaliadwyedd.  
Datblygu, gweithredu a monitro cynlluniau gweithredu 
cynaliadwyedd.  
Rhoi mewnbwn i'r trefniadau a'r gwaith o fonitro darpariaeth 
y System Rheoli Amgylcheddol ar lefel Colegau/Unedau 
Gwasanaethau Proffesiynol  

Grŵp y System Rheoli 
Amgylcheddol a SWELL 
(Cynaliadwyedd a Lles)  

Y Tîm Cynaliadwyedd 
Cydlynwyr Amgylcheddol o'r Colegau/Unedau 
Gwasanaethau Proffesiynol  
Swyddog yr Amgylchedd Undeb y Myfyrwyr  

Trafod y broses o weithredu, cynnal a chadw a pherfformiad 
y System Rheoli Amgylcheddol.  
Creu a hyrwyddo mentrau er mwyn rhoi gwybod i bartïon â 
buddiant am y System Rheoli Amgylcheddol, a chynllunio 
mentrau cynaliadwyedd i'w rhoi ar waith yn y Colegau / 
Unedau Gwasanaethau Proffesiynol.  
Cynorthwyo cydlynwyr y System Rheoli Amgylcheddol wrth 
adolygu a gwella darpariaethau'r System Rheoli 
Amgylcheddol yn barhaus.  
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Sicrhau bod Cyfrifoldeb Corfforaethol a Cholegau/Unedau 
Gwasanaethau Proffesiynol yn cydweithio'n effeithiol er 
mwyn rhoi'r System Rheoli Amgylcheddol ar waith.  

Y Gweithgor Teithio Cynaliadwy Cynrychiolydd o My Uni Hub 
Gwasanaethau Myfyrwyr 
Awdurdodau Lleol Abertawe a Chastell-nedd  
Elusennau beicio lleol (Wheel ride/Sustrans)  
Trenau Arriva Cymru a Great Western Railway 
Undeb y Myfyrwyr  

Datblygu Cynllun Teithio Cynaliadwy  
Adolygu'r cynllun ar sail y cynnydd yn erbyn y targedau 
teithio cynaliadwy.  
Datblygu ac adolygu'r gweithdrefnau  

Y Gweithgor Bioamrywiaeth Undeb y Myfyrwyr, y Gymdeithas Ecoleg 
Gadwraethol   
Staff o'r Adran Fiowyddoniaeth  
Rheolwr tir  
Swyddog Prosiectau  
Swyddog Gwasanaethau Technegol  
Swyddog Bioamrywiaeth 
Pennaeth Cynaliadwyedd a Lles Staff 

Datblygu Cynllun Gweithredu Bioamrywiaeth  
Adolygu'r cynllun ar sail y cynnydd yn erbyn y targedau 
bioamrywiaeth, a datblygu ac adolygu'r gweithdrefnau.  

Gweithgor Caffael Cynaliadwy 
(gan gynnwys buddsoddi 
moesegol)  

Undeb y Myfyrwyr (Swyddog Lles) 
Swyddog Caffael 
Swyddog Cynaliadwyedd a Lles 
Pennaeth Cynaliadwyedd a Lles  

Datblygu Polisi Caffael Cynaliadwy, Polisi Buddsoddi 
Moesegol a Pholisi Bwyd Cynaliadwy ac Iach.  
Adolygu'r polisïau ar sail y cynnydd yn erbyn y targedau 
caffael cynaliadwy.  
Monitro cynnydd y cynllun gweithredu bwyd cynaliadwy ac 
iach.  
Adolygu'r gweithdrefnau.  
Llwybr myfyrwyr a staff i wneud sylwadau ynghylch 
buddsoddi moesegol yn y Brifysgol  

Grŵp Rhanddeiliaid Gwastraff  Cydlynwyr Amgylcheddol / Rheolwyr Adeiladau  
Undeb y Myfyrwyr a chynrychiolwyr myfyrwyr  
Contractwyr Gwastraff (Veolia)  
Swyddog Gwastraff ac Ailgylchu 
Rheolwr yr Amgylchedd  

Datblygu cynllun rheoli gwastraff ac adolygu'r ffordd y caiff 
gwastraff ei reoli ar sail y cynnydd yn erbyn y targedau o ran 
gwastraff.  
Creu a hyrwyddo mentrau i roi gwybod i bartïon â buddiant 
am fioamrywiaeth a chynllunio mentrau er mwyn ymgysylltu 
â nhw.  
 
 



Fersiwn 4 – Diwygiwyd Hydref 2018 

  



Fersiwn 4 – Diwygiwyd Hydref 2018 

Mwy – Ffrydiau cyfathrebu Prifysgol Abertawe a'r sianeli a ddefnyddir ar gyfer ymgysylltu â chynaliadwyedd  

Website

•Permanent 
information / news

•http://swell.teamju
mp.co.uk/

•http://www.swanse
a.ac.uk/sustainabilit
y/

Social Media

•News, Events, 
Achievments

•Facebook

•Twitter

Newsletters

•Updates, news, 
events, achievments, 
Invites 

•SWell (Sustainability 
and Wellbeing)

•Staff Newsletters

•Student newsletter 
(http://studentnews
letter.swan.ac.uk/se
nd-us-a-story-2)

•Estates newsletter

Online Platforms 
(Internal)

•TV screens and 
Electronic Posters

• CR staff and 
student handbooks

•CR noticeboards

•Staff and students 
training around 
environmental 
management 
system

Other Platforms 
(Internal)

•Community Forum 
(https://community.
swan.ac.uk/commun
ity/)

•Sharepoint

•SWell portal 
(http://www.swell.t
eamjump.co.uk/)

• The Student Energy 
Project 
(http://www.studen
tenergyproject.com/
)

•Blackboard

•All staff & student 
induction (online)

•Sustainability 
Calender

Other Tools

•Personalised mailing 
list (Societies, 
College and Subject 
Reps, Student 
ambassadors, ISS 
student placements, 
college admin, 

•ISSUU

•Skype

•Quartzy
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2.2 Sesiynau sefydlu staff a myfyrwyr 

Mae cynaliadwyedd yn rhan o gyfnod sefydlu gorfodol canolog y Brifysgol (Seminar Sefydlu'r Brifysgol – Cwrs ABW 205). Cynhelir y sesiynau am 

gynaliadwyedd bob tymor ar gyfer pob aelod o staff sydd newydd ddechrau. Cynhelir y sesiynau sefydlu i fyfyrwyr bob blwyddyn ar ddechrau'r tymor, ac 

maent yn rhan o gynlluniau sefydlu'r colegau.  

 

Mae'r canlynol yn rhan o bob un o'n sesiynau sefydlu i staff a myfyrwyr:  

 

- Polisi Cynaliadwyedd  

- Targedau'r System Rheoli Amgylcheddol (EMS) ar gyfer ynni, carbon, gwastraff a dŵr  

- Rolau a chyfrifoldebau staff a myfyrwyr fel rhan o'r EMS  

- Cyfleoedd ymgysylltu â chynaliadwyedd ar gyfer staff drwy raglen ymgysylltu SWELL 

- Cyfleoedd ymgysylltu â chynaliadwyedd i fyfyrwyr h.y. y Wobr am Gynaliadwyedd, diddordeb myfyrwyr yn SWELL, gwirfoddoli yn yr Ardd Fotaneg, 

gwirfoddoli ym maes cadwraeth a chyllid Dyfodol Mwy Disglair.  

Mae gan bob myfyriwr fynediad at y llawlyfrau Cyfrifoldeb Corfforaethol, sy'n amlinellu'r wybodaeth allweddol am gynaliadwyedd, iechyd a diogelwch a 

diogeled. Ceir dwy fersiwn: llawlyfr sy'n canolbwyntio ar staff neu fyfyrwyr. Mae'r ddau lawlyfr yn canolbwyntio ar y ffordd y gall unigolion gefnogi wrth 

gynnwys cynaliadwyedd yn eu gweithgareddau o ddydd i ddydd ym Mhrifysgol Abertawe, a ble i ddod o hyd i gymorth ychwanegol neu wybodaeth ar bynciau 

allweddol. 

Mae pob myfyrwyr yn un o'n preswylfeydd ar y campws ac oddi arno yn derbyn pecyn sefydlu sy'n cynnwys Polisi Cynaliadwyedd y Brifysgol, a'r wybodaeth 

ganlynol yn yr Arweiniad Gwyrdd  

- Gwastraff ac ailgylchu 

- Defnydd Ynni 

- Dŵr a llygredd 

- Trafnidiaeth gynaliadwy  

- Mannau gwyrdd 

- Rôl myfyrwyr a staff yn EMS y Brifysgol  
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2.3 Ymgyrchoedd cynaliadwyedd amgylcheddol staff a myfyrwyr  

 

a. Rhaglen SWELL staff: Rhaglen am gynaliadwyedd a lles yw SWELL sy'n gwobrwyo ac yn cydnabod staff ym Mhrifysgol Abertawe am gymryd camau 

gweithredu cadarnhaol o ran cynaliadwyedd a lles. Mae nifer o weithgareddau y mae staff yn gallu cymryd rhan ynddynt ac ennill pwyntiau gwyrdd 

am wneud hynny, ac mae pob un ohonynt wedi'u rhannu’n  wyth thema h.y. bioamrywiaeth, ôl-troed carbon, gwybodaeth a sgiliau, rhoi a derbyn 

(cymunedol), pryniadau (caffael cynaliadwy), lles, taith (trafnidiaeth gynaliadwy), adnoddau (gwastraff ac ailgylchu). Gall staff hefyd weld sut y mae eu 

hadrannau a'u timau'n dod yn eu blaenau ar dudalen gartref drwy dabl o'r goreuon. Caiff y tabl ei ddiweddaru'n awtomatig wrth i staff unigol ennill 

pwyntiau gwyrdd. Dyma rai enghreifftiau o'r ymgyrchoedd:  

Wythnos heb siopa   Defnyddio cwpanau amldro   Hyfforddiant beicio  
Dod yn heini yn y gwaith   Hyfforddiant hyrwyddwyr teithio  Hyfforddiant cynnal a chadw beiciau  
Dydd Llun heb gig   Dewis y grisiau yn hytrach na'r 

lifft  
 Diwrnod di-gar  

Diffoddwch   Casglu sbwriel (Pick a stick for a 
litter pick) 

 Sioe deithiol am deithio  

Boeler un gwpan   Wythnos werdd flynyddol   Cychod gwenyn ar y campws  
Tyfwch eich planhigion eich hun 
(twnelau polythen)  

 Taith tywys natur a theithiau 
SoDdGA  

 Wythnos Masnach Deg  

 

b. Gwobr am Gynaliadwyedd i Fyfyrwyr: Dyma gynllun gwobrwyo sy'n cydnabod cyfraniadau unigol myfyrwyr i wella cynaliadwyedd a pherfformiad 

amgylcheddol Prifysgol Abertawe. Mae'n helpu myfyrwyr i ddatblygu gwybodaeth, sgiliau a gwerthoedd y bydd eu hangen arnynt yn benodol i 

gyfrannu at y cyfnod pontio i'r sector swyddi gwyrdd a charbon is. Caiff myfyrwyr gyfleoedd i wella'r sgiliau trosglwyddadwy sydd ganddynt a chael 

profiad o weithio ar ystod o brosiectau fel rhan o dîm proffesiynol. I gyflawni'r wobr, mae myfyrwyr yn gallu cymryd rhan mewn sawl ymgyrch h.y.  

Archwiliadau ynni a gwastraff   Gwirfoddoli i ddiogelu yn y SoDdGA   Awr y Ddaear 
Gwirfoddoli yn yr Ardd Fotaneg  Hyfforddiant hyrwyddwyr teithio   Prosiect Diffodd Abertawe  
Llysgenhadon gwastraff   Masgotiaid gwastraff yn Nawns yr 

Haf  
 Wythnos werdd flynyddol  

Sioeau teithiol am wastraff   Glanhau traethau   Ymgyrchoedd yn ystod yr wythnos 
gyrraedd ac Wythnos y Glas  

Gweithdai am gynaliadwyedd   Digwyddiad Donate it ar ddiwedd y 
tymor  

 Diwrnod Bioamrywiaeth (taith 
ystlumod)  

Prosiect Ynni Myfyrwyr   Adolygiadau Amgylcheddol   Wythnos o waith ar brosiectau 
cynaliadwyedd 
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2.4 Galluogi staff a myfyrwyr (prosiectau cynaliadwyedd a arweinir gan staff/myfyrwyr)  

 

Prosiectau  Cyllid sydd ar gael  Mentrau 

Gwobr Cynaliadwyedd 
Myfyrwyr  

Cyllideb y Tîm Cynaliadwyedd  Prosiect dan arweiniad y myfyrwyr yw IT Schools for Africa. Mae'n 
cynnwys cydlynu ac arwain gwirfoddolwyr er mwyn casglu offer TG o 
adrannau yn y Brifysgol.  

Digwyddiad Donate it  Cyllideb y Tîm Cynaliadwyedd  Mae'r prosiect yn cynnwys casglu llieiniau, crochenwaith, bwyd, dyfeisiau 
electronig ac eitemau eraill o'r preswylfeydd ar y campws ar ddiwedd y 
tymor. Mae'n helpu o ran targedau gwastraff ac ailgylchu'r Brifysgol.  

Cyllid Dyfodol Mwy Disglair  Gall Dyfodol Mwy Disglair gefnogi 
syniadau myfyrwyr gydag arian o rhwng 
£100 a £500. Gellir defnyddio'r arian hwn 
ar gyfer un prosiect neu gall helpu 
rhaglen fwy o waith a arweinir gan 
fyfyrwyr.  

Prosiect coedwig bach ar Gampws y Bae (ar y gweill)  

Gwobr am Gynaliadwyedd   Cyllid y Tîm Cynaliadwyedd ac Academi 
Cyflogadwyedd Abertawe o oddeutu 
£4000  

Cyflog pedwar o gynorthwywyr amgylcheddol myfyrwyr yn ystod 
2016/2018 ar gyfer cydlynu system cyflenwad carbon yn y Colegau, a 
helpodd y Brifysgol i gyflawni ei tharged amgylcheddol o leihau gwastraff 
cemegol. Gwnaethant hefyd helpu gyda chydlynu adolygiadau 
amgylcheddol yn y colegau.  

Dydd Mercher Dim Gwastraff  Cyllideb Ystadau a Chyfleusterau  
Hwyluswyd gan Discovery  

Drwy weithio gyda phrosiect Bwyd Abertawe, mae'r myfyrwyr wedi 
meithrin perthnasau cryf â'r gymuned, ac wedi datblygu partneriaethau 
llwyddiannus ag archfarchnadoedd a sefydliadau arlwyo sy'n rhoi'r bwyd 
sydd ganddynt dros ben iddynt. Mae'r holl elw o'r prydau bwyd hyn yn 
mynd i'r elusen Discovery SVS.  

Y Prosiect Ynni Myfyrwyr 
(TSEP)  

Cyllideb y Tîm Cynaliadwyedd  Cynllun arbed ynni o'r enw TSEP yn neuaddau Campws Parc Singleton. 
Mae TSEP yn annog myfyrwyr i arwain ac ennyn diddordeb ymhlith 
preswylfeydd i leihau eu defnydd o ynni drwy ystod o gymhellion, a 
rhannu'r hyn y maen nhw wedi'i arbed ar ffurf talebau a lleoliadau gwaith.  

Gweithgareddau amser cinio a 
arweinir gan staff 

Hwyluswyd gan y Tîm Cynaliadwyedd  Cyfleoedd dysgu ac ymarfer corff amser cinio dan arweiniad staff (gan 
gynnwys sesiynau dawnsio o'r Ariannin)  
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3. Gweithredu: Cyfathrebu a Digwyddiadau Cynaliadwyedd 2018/19 
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4. Monitro a Gwerthuso 

Y Tîm Cynaliadwyedd sy'n gyfrifol am y Cynllun Cyfathrebu ac Ymgysylltu, ac yn benodol y Swyddog Cynaliadwyedd ar gyfer Ymgysylltu, a leolir yn y 

Gyfarwyddiaeth dros Gyfrifoldeb Corfforaethol. Caiff y strategaeth ei hadolygu a'i diweddaru gan y Swyddog Cynaliadwyedd ar ddiwedd bob blwyddyn 

academaidd.  

Drwy gydol y flwyddyn academaidd, caiff y cynnydd tuag at y Cynllun Cyfathrebu ac Ymgysylltu ei adolygu'n rheolaidd drwy gyfarfodydd Grŵp y System Rheoli 

Amgylcheddol a SWELL bob yn ail fis. Bob blwyddyn, caiff y cynnydd yn erbyn yr amcanion a’r targedau a nodir yn Adran 1 y Cynllun eu hadrodd i'r Pwyllgor 

Cyfrifoldeb Corffoaethol drwy'r Adolygiad Rheoli1. Yn dilyn hynny, caiff y canlyniadau eu cyhoeddi yn fersiwn ddiwygiedig y cynllun hwn.  

 

Cyhoeddir yr adolygiad nesaf ym mis Medi 2019.  

 

                                                           
1Mae adolygiad blynyddol System Rheoli Amgylcheddol y Brifysgol wedi'i gynnwys yn yr Adolygiad Rheoli.  


