
Cynllun Gweithredu Rheoli Gwastraff 2021-2025 

Mae'r Cynllun hwn wedi cael ei ddatblygu er mwyn cyflawni ar yr ymrwymiadau rheoli gwastraff allweddol sydd wedi'u nodi yn strategaeth y Brifysgol 
ynghylch cynaliadwyedd ac Argyfwng Newid yn yr Hinsawdd 2021-2025. 

Ymrwymiad Allweddol WE18; Cadw achrediad safonau gwastraff yr Ymddiriedolaeth Garbon ar gyfer y Brifysgol drwy gydol cyfnod y strategaeth  

Rhif y cam 
gweithred
u 

Cam Gweithredu Campws Dyddiad 
targed 

Blwyddyn 
strategaeth 

Cynnydd Prif gyswllt 

1.1 Casglu a choladu data ynghylch rheoli gwastraff 
i ddadansoddi tueddiadau a monitro creu 
gwastraff er mwyn targedu'n rhagweithiol 
ffrydiau gwastraff penodol i sicrhau ein bod yn 
lleihau gwastraff o flwyddyn i flwyddyn. 

Nid yw'n 
berthnasol 

30 
Gorffennaf 
2021 

2020/21 Yn parhau  Fiona Wheatley 

1.2 Adrodd data ynghylch gwastraff yn chwarterol i 
bennaeth Ystadau a Rheoli Cyfleusterau  

Nid yw'n 
berthnasol 

30 
Gorffennaf 
2021 

2020/21 Yn parhau  Fiona Wheatley 

1.3             

1.4 Defnyddio system Quemis gan ddarparwr y 
contract rheoli cyfleusterau meddal newydd i 
wneud yr holl waith adrodd data ynghylch 
gwastraff  

  30 
Gorffennaf 
2021 

2021/22 Awst 21 Fiona Wheatley 

       

Ymrwymiad Allweddol WE19; Parhau i leihau mas y gwastraff a grëir fesul aelod o staff cyfwerth ag amser llawn (CALl) a myfyrwyr y flwyddyn  

Rhif y cam 
gweithred
u 

Cam Gweithredu Campws Dyddiad 
targed 

Blwyddyn 
strategaeth 

Cynnydd Prif gyswllt 

2.1 Ymgysylltu ag Ymgyrch Ymgyrchu Genedlaethol 
'Bydd yn Wych' gan WRAP 

Nid yw'n 
berthnasol 

Cwblhau 
cam 3 
erbyn 
24/03/21 

2020/21 Wedi'i gwblhau  Rhia Cullen / Fiona Wheatley 

2.2 Ymgysylltu ag Ymgyrch Ymgyrchu Genedlaethol 
'Hoffi Bwyd Casáu Gwastraff' gan WRAP  

Nid yw'n 
berthnasol 

Cynnal 1 - 7 
Mawrth 
2020 

2020/21 Wedi'i gwblhau  Rhia Cullen / Fiona Wheatley 

              



2.3 Cynnal ymgyrch ailgylchu am wythnos sy'n 
canolbwyntio ar leihau defnyddio plastig 
defnydd untro  

  31 Mawrth 
2022 

2021/22   Rhia Cullen / Fiona Wheatley 

2.4 Cynnal ymgyrch am wythnos i leihau gwastraff 
bwyd  

  31 Mai 
2022 

2021/22   Rhia Cullen / Fiona Wheatley 

       

Ymrwymiad allweddol W20; Pan nad oes modd osgoi gwastraff, cynyddu'r ailddefnyddio'n raddol, ac ailgylchu o flwyddyn i flwyddyn  

Rhif y cam 
gweithred
u 

Cam Gweithredu Campws Dyddiad 
targed 

Blwyddyn 
strategaeth 

Cynnydd Prif gyswllt 

3.1 Cyflwyno biniau ailgylchu newydd a disodli 
biniau, dan do ac yn yr awyr agored, sydd 
wedi'u prynu drwy Gyllid Grant yr Economi 
Gylchol gan Lywodraeth Cymru  

Y ddau  28/05/2021 2020/21 Yn parhau Fiona Wheatley  

3.2 Dechrau'r fenter 'Ailgylchu ar yr Ymylon' i 
gynyddu gwaith dal gwastraff ac ailgylchu ar 
ymylon ein dau brif gampws. Gosod biniau 
ailgylchu newydd wedi'u hariannu gan gronfa 
Economi Gylchol Llywodraeth Cymru a cheisio 
meithrin partneriaethau â'r cyngor a busnesau 
lleol i gefnogi gwaith gwasanaethu'r biniau, 
efallai rhoddi hen unedau i fusnesau lleol i 
wella gwaith dal sbwriel yn lleol ym Mharc 
Singleton a Heol Ystumllwynarth, sy'n gyfagos. 
Gweithio gyda'r Swyddog Cymunedol newydd 
ei benodi, sef Cerys Curtis.  

Y ddau  28/05/2021 2020/21 Yn parhau Fiona Wheatley  

       

Ymrwymiad Allweddol W21; Cynyddu gwaith ailgylchu a lleihau plastigion defnydd untro mewn labordai 

Rhif y cam 
gweithred
u 

Cam Gweithredu Campws Dyddiad 
targed 

Blwyddyn 
strategaeth 

Cynnydd Prif gyswllt 

4.1 Cyflwyno rhaglen newydd i ailgylchu plastig PP5 
mewn labordai Cyflwyno i bob labordy ar 
Gampws Singleton a Champws y Bae 

Campws 
Singleton a 
Champws y 
Bae  

Wedi'i 
gwblhau  

2020/21 Wedi'i gwblhau 
/ ar y gweill  

Fiona Wheatley  



4.2 Llunio Nodyn Arweiniad ynghylch Rheoli 
Gwastraff er mwyn cynorthwyo cydweithio â 
grwpiau labordy i nodi rhaglenni newydd posibl 
i ailgylchu gwastraff plastig mewn labordai 

Campws 
Singleton a 
Champws y 
Bae  

30 Mehefin 
2021 

2020/21 Parhaus  Fiona Wheatley / Hayley 
Beharrell 

              

4.3                    

Ymrwymiad Allweddol W22; Parhau i gynyddu'r nifer a'r math o eitemau gwastraff sy'n 'anodd eu hailgylchu' drwy raglenni ailgylchu newydd a chyfredol 

Rhif y cam 
gweithred
u 

Cam Gweithredu Campws Dyddiad 
targed 

Blwyddyn 
strategaeth 

Cynnydd Prif gyswllt 

5.1 Sefydlwyd rhaglen i Ailgylchu Hetiau Caled ym 
mis Mawrth 2021 i’r Coleg Peirianneg a 
cholegau eraill ei defnyddio 

Campws 
Singleton a 
Champws y 
Bae 

Wedi'i 
gwblhau 

2020/21 Wedi'i gwblhau 
/ ar y gweill  

Fiona Wheatley  

              

5.2 Bydd ein Rhaglenni Terracycle yn ailddechrau 
yn y flwyddyn academaidd 2021/22 i ailgylchu 
nwyddau swyddfa a phodiau Tassimo  

  30/07/2021 2021/22 Awst 21 Rhia Cullen / Fiona Wheatley 

       

Ymrwymiad Allweddol W23; Adnewyddu'r contract gwastraff yn 2021 - rhoi arferion newydd a nodau newydd ar waith, ochr yn ochr ag atebion arloesol ar 
gyfer gwastraff ac ailgylchu  

Rhif y cam 
gweithred
u 

Cam Gweithredu Campws Dyddiad 
targed 

Blwyddyn 
strategaeth 

Cynnydd Prif gyswllt 

6.1             

7.1             

                     

Ymrwymiad Allweddol W24; Parhau i adeiladu ar hyfforddiant presennol sydd ar gael ynghylch gwastraff ac ailgylchu gan gynnwys gwastraff arbenigol 

Rhif y cam 
gweithred
u 

Cam Gweithredu Campws Dyddiad 
targed 

Blwyddyn 
strategaeth 

Cynnydd Prif gyswllt 

8.1 Datblygu sleidiau hyfforddiant penodol i'w 
lawrlwytho ynghylch gwastraff 

Nid yw'n 
berthnasol 

30/07/2021 2020/21 I'w Gadarnhau Fiona Wheatley  

8.2             



                     

Ymrwymiad Allweddol W25; Parhau i gyflwyno ceisiadau am gyllid perthnasol er mwyn sicrhau gwelliant parhaus o ran isadeiledd gwastraff ac ailgylchu   

Rhif y cam 
gweithred
u 

Cam Gweithredu Campws Dyddiad 
targed 

Blwyddyn 
strategaeth 

Cynnydd Prif gyswllt 

9.1 Cyllid wedi'i sicrhau gan Gronfa Economi 
Gylchol Llywodraeth Cymru er mwyn prynu 
biniau ychwanegol dan do ac yn yr awyr 
agored, a biniau ailgylchu cwpanau coffi 

Campws 
Singleton a 
Champws y 
Bae 

Wedi'i 
gwblhau 

2020/21 Wedi'i gwblhau 
/ ar y gweill  

Fiona Wheatley  

9.1             

              
 


