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Cyflwyniad 
Diben y Cynllun Rheoli Gwastraff yw cefnogi’r gwaith o roi Strategaeth Gynaliadwyedd 2016-2020 y Brifysgol ar waith, ac yn benodol, 

fynd i’r afael â’r amcanion a’r targedau penodol a nodwyd. Gallai’r amcanion, y targedau a’r dangosyddion llwyddiant allweddol 

ddatblygu ychydig dros gyfnod y strategaeth wrth i ffrydiau gwaith ddatblygu ac aeddfedu. Fodd bynnag, mae pob un ohonynt yn 

parhau i ganolbwyntio ar yr wyth prif gyfle cynaliadwyedd a nodwyd ar gyfer y Brifysgol, sef: 

 

 Carbon Is 

 Ychydig iawn o wastraff 

 Campysau Bioamrywiol 

 Teithio Cynaliadwy 

 Caffael Cadarnhaol 

 Iechyd a Llesiant 

 Diwylliant a Chymuned 

 Gwybodaeth a Sgiliau  

 

 

Mae'r cynllun hwn yn nodi amcanion a thargedau CAMPUS ar gyfer camau gweithredu sy’n ymwneud â rheoli gwastraff, olrhain 

cynnydd yn flynyddol i fesur effaith, a chefnogi gwelliannau parhaus o dan ein System Rheoli Amgylcheddol ISO14001:2015. 

 

 

 

 

http://www.swansea.ac.uk/sustainability
http://www.swansea.ac.uk/sustainability/environmentalmanagementsystem
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1. Rheoli gwastraff ym Mhrifysgol Abertawe 
 

Mae Prifysgol Abertawe yn falch o'i chyflawniadau niferus wrth wreiddio cynaliadwyedd i fywyd y Brifysgol. Rydym yn rheoli ein 

gweithrediadau ar sail gynaliadwy drwy System Rheoli Amgylcheddol (EMS) gadarn. Mae gan ein System Rheoli Amgylcheddol 

statws EcoCampus Platinwm, ac ardystiad ISO14001:2015, sef safon rheoli amgylcheddol ryngwladol. Mae'r system yn helpu'r 

Brifysgol i wella'n barhaus ei pherfformiad amgylcheddol, ei safle yn y Gynghrair Werdd a gyhoeddir gan The Guardian ac yn sicrhau 

ein bod ni'n bodloni gofynion CCAUC ac yn cydymffurfio'n gyfreithlon.   

Yn rhan o’r System Rheoli Amgylcheddol, mae rheoli gwastraff yn agwedd sy’n berthnasol i bob Coleg ac Uned Gwasanaeth 

Proffesiynol ym Mhrifysgol Abertawe. Mae’n agwedd y mae gan bob un (staff, myfyrwyr, contractwyr, tenantiaid ac ymwelwyr) 

rwymedigaeth i’w chefnogi. Bydd yr agwedd hon yn cael ei hatgyfnerthu gyda'r bartneriaeth sydd ar waith â Veolia (darparwr 

gwasanaeth rheoli gwastraff Prifysgol Abertawe). Amlinellir y targedau ailgylchu isaf yn Nhabl 1, ac mae  amcanion a thargedau 

2019-20 sy’n gysylltiedig â’r System Rheoli Amgylchedd wedi’u hamlinellu yn Nhabl 2. 

 

Tabl 1 – Targedau Rheoli Gwastraff Blynyddol Prifysgol Abertawe 

Blwyddyn % Cyfanswm y gwastraff a 
ddargyfeiriwyd o'r targed 
adfer ynni 

e.e. Ailddefnyddio, 
ailgylchu, treulio anaerobig, 
compostio 

% Cyfanswm y 
gwastraff a adferwyd 
ar gyfer y targed ynni 

% Cyfanswm y 
gwastraff a losgwyd 
heb unrhyw adferiad 

% Cyfradd dargyfeirio a 
gyflawnwyd 

2018/19 63% 35% 2% 68% 

2019/20 70%* 29% 1%  

2020/21 74% 25% 1%  

*Ar ôl rhagori ar ein targed gwreiddiol o 63% o wyriad yn 2018/19 gan gyflawni gwyriad cyffredinol o 68%, diwygiwyd y targed ar 

gyfer 2019/20 o 66% a chynyddodd i 70% ar ddiwedd blwyddyn academaidd 2018/19. 
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Tabl 2 – Amcanion a Thargedau Cryno 2019/201 

Amcanion  Allwedd Targed Dangosyddion llwyddiant 
allweddol 

 

Cynllun 
(cyfeiriad 
pellach) 

Unigolyn sy’n 
gyfrifol  

Ychydig iawn o wastraff 
 

  

5. Gwella arferion 
rheoli gwastraff yn 
barhaus yn y 
Brifysgol  

 W1 
 

Cynyddu cyfran y gwastraff a 
ddargyfeiriwyd i 70% erbyn 
diwedd 2019/20 yn unol â 
Chynllun Rheoli Gwastraff y 
Brifysgol 

% o wastraff a 
ailddefnyddiwyd, ailgylchwyd 
ac a adferwyd bob blwyddyn 
 
Dangosyddion llwyddiant 
allweddol eraill wedi’u 
cynnwys fel rhan o’r Cynllun 
Rheoli Gwastraff 

Cynllun Rheoli 
Gwastraff 
Prifysgol 
Abertawe 

Fiona Wheatley, 
(Swyddog 
Gwastraff ac 
Ailgylchu) 
 
Swyddogion yr 
Amgylchedd 

 W2 Cynyddu ymwybyddiaeth o 
arferion rheoli gwastraff wedi’u 
diweddaru yn y Brifysgol ymhlith 
staff, myfyrwyr, contractwyr, 
ymwelwyr a rhanddeiliaid eraill 

Nifer y digwyddiadau niweidiol 
sy’n gysylltiedig â rheoli 
gwastraff bob blwyddyn 

Cynllun Rheoli 
Gwastraff 
Prifysgol 
Abertawe 

Fiona Wheatley, 
(Swyddog 
Gwastraff ac 
Ailgylchu) 

 

Cefnogi’r gwaith o gyflwyno cynllun y System Rheoli Gwastraff hwn yw rhoi’r System Rheoli Amgylcheddol ar waith yn ddyddiol yn y 

Brifysgol ac ar lefel Colegau/Unedau Gwasanaethau Proffesiynol. Y Tîm Cynaliadwyedd, yn bennaf drwy Reolwr yr Amgylchedd a’r 

rhai sy’n atebol iddo’n uniongyrchol, sy’n cydlynu hyn gyda chymorth gan staff, myfyrwyr a rhanddeiliaid eraill. Cewch ragor o 

wybodaeth am EMS ym Mhrifysgol Abertawe yma: www.abertawe.ac.uk/y-brifysgol/cynaliadwyedd.   

 

Amlinellir rhagor o wybodaeth am yr amcanion eraill sy’n cyd-fynd â’r Cynllun Rheoli Gwastraff yn y cynlluniau cysylltiedig a nodir yn 

Nhabl 2. Gellir gweld y rhain yma: www.abertawe.ac.uk/y-brifysgol/cynaliadwyedd. 

                                                           
1Gweler y Strategaeth Gynaliadwyedd (www.abertawe.ac.uk/y-brifysgol/cynaliadwyedd/) am y rhestr lawn 

http://www.abertawe.ac.uk/y-brifysgol/cynaliadwyedd
http://www.abertawe.ac.uk/y-brifysgol/cynaliadwyedd
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2. Hierarchaeth Gwastraff 
Daeth y Rheoliadau Gwastraff (Cymru a Lloegr) 2011 newydd i rym ym mis Mawrth 2011.  Rhoddwyd y Gyfarwyddiaeth Fframwaith 
Gwastraff ddiwygiedig ar waith yn rhan o’r rheoliadau, sy’n rhoi mwy o bwyslais ar yr hierarchaeth gwastraff i sicrhau bod gwastraff 
yn cael ei drin yn nhrefn blaenoriaeth: atal; paratoi i’w ailddefnyddio; ailgylchu; adennill mewn ffordd arall (er enghraifft, adennill ynni); 
gwaredu. Rhaid i’r Brifysgol ddangos ei bod wedi ystyried y canllawiau o ran hierarchaeth wrth benderfynu sut i leihau a rheoli’r 
llifoedd gwastraff sy’n cael eu cynhyrchu a’u trin. Er nad oes angen cyfiawnhad ysgrifenedig manwl ar y penderfyniadau, rhaid bod y 
penderfyniadau’n rhesymol a’u bod yn cael eu hadolygu’n rheolaidd.  
 

Llif Gwastraff 
Sefyllfa 

bresennol 

Opsiynau ar gyfer dringo’r hierarchaeth gwastraff 

Sylwadau 

Dileu Lleihau 
Ailddefnyddi

o 
Ailgylchu 

Adennill/
Gwaredu 

Ynni 

Gwastraff 
cyffredinol 

Gwaredu 
(Troi 

Gwastraff yn 
Ynni) 

Ymgyrchoedd ymwybyddiaeth, 
biniau pedwar/dau, dim biniau 

personol 
Amherthnasol 

Gwahanu 
deunyddiau 
ailgylchadwy 
o’r cychwyn 

 
 

Gwelliannau posibl – gwahanu ac 
osgoi pellach 

Plastig Ailgylchu 
Ymgyrchoedd ymwybyddiaeth, 

defnyddio deunyddiau eraill 
e.e. vegware 

Wedi’u 
paratoi lle 

bo’n 
berthnasol 

e.e. drymiau, 
IBCs 

 
 

 
Gwelliannau posibl – gwaredu 
deunyddiau amgen pydradwy ar 
wahân, tynnu plastig o 
ddarpariaethau Arlwyo'r Brifysgol 

Cyfrinachol  Ailgylchu Amherthnasol Amherthnasol Amherthnasol 
 

 
 

 

Caniau / 
Tuniau 

Ailgylchu Amherthnasol Amherthnasol Amherthnasol 
 

 
 

 

Cardbord Ailgylchu Amherthnasol Amherthnasol Amherthnasol 
 

 
 

 

Dillad / 
nwyddau bach 

/ dodrefn 

Ailddefnyddi
o / Ailgylchu 

Amherthnasol Amherthnasol   
 Drwy fanciau gollwng Sefydliad 

Prydeinig y Galon a phartneriaid 
elusennol 
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Gwydr Ailgylchu Amherthnasol Amherthnasol 

Ar lefel 
bersonol lle 

bo’n 
berthnasol 

  

 

Metel Ailgylchu Amherthnasol 
Archebu’r 
swm lleiaf 

posibl   

Ar lefel leol 
lle bo’n 

berthnasol 

  
 

Cwpanau coffi Gwaredu Ymgyrch Keep Cup Amherthnasol Amherthnasol 
 

 
Gwelliannau posibl – arwahanu 
pellach ac osgoi eu defnyddio 

Bwrdd plastr Gwaredu 
Defnyddio deunyddiau eraill 

wrth ddylunio 
Amherthnasol 

  
 

 

Deunyddiau 
ysgrifennu 

Ailgylchu Amherthnasol 
Archebu’r 
swm lleiaf 

posibl   
Amherthnasol 

 
 

 
 

Olew coginio 
wedi’i 

ddefnyddio 
Ailgylchu Amherthnasol 

Archebu’r 
swm lleiaf 

posibl   
Amherthnasol 

 
 

 
 

Cetris Inc ac 
Arlliw 

Ailgylchu Amherthnasol 
Archebu’r 
swm lleiaf 

posibl   
Amherthnasol 

 
 

 
 

Batris  Ailgylchu 

Offer a 
weithredir gan 

y prif 
gyflenwad lle 
bo hynny'n 

bosibl 

Archebu’r 
swm lleiaf 

posibl   

   

 

Tiwbiau 
Fflwroleuol 

Ailgylchu Amherthnasol 
Archebu’r 
swm lleiaf 

posibl   
Amherthnasol 

 
 

 
 

WEEE Ailgylchu Amherthnasol 
Prynu yn ôl yr 

angen yn 
unig 

Amherthnasol 
 

 
 

 Gwelliannau posibl – gweithio 
gyda chwmnïau asedau allanol 
(offer labordy yn unig)  
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Paent  Gwaredu Amherthnasol 
Prynu yn ôl yr 

angen yn 
unig 

Defnyddio 
hen baent / 
paent sbâr 

mewn 
prosiectau 

eraill 

Amherthnasol 

 
 
 

 

Aerosolau 
Ailgylchu / 
Gwaredu 

Amherthnasol 
Prynu yn ôl yr 

angen yn 
unig 

Defnyddio 
hen baent / 
paent sbâr 

mewn 
prosiectau 

eraill 

 
 
 

 
 
 

Gwelliannau posibl – codi 
ymwybyddiaeth o’r ffaith y gellir 
ailgylchu aerosolau gwag nad 
ydynt yn beryglus  

Biolegol  

Gwaredu 
(Troi 

Gwastraff yn 
Ynni) 

Cynllun 
Ymchwil 

Ymarfer 
arwahanu 

gwastraff yn 
gywir  

Amherthnasol Amherthnasol 

 

 

GMO 

Gwaredu 
(Troi 

Gwastraff yn 
Ynni) 

Cynllun 
Ymchwil 

Ymarfer 
arwahanu 

gwastraff yn 
gywir 

Amherthnasol Amherthnasol 

 

 

Solidau 
halogedig 
cemegol 

Gwaredu 
(Troi 

Gwastraff yn 
Ynni) 

Cynllun 
Ymchwil 

Ymarfer 
arwahanu 

gwastraff yn 
gywir 

Amherthnasol Amherthnasol 

 

 

(Halogedig) 
Offer 

miniog/gwydr 
yn y 

labordy/gweith
dy 

Gwaredu 
(Troi 

Gwastraff yn 
Ynni) 

Cynllun 
ymchwil 

Ymarfer 
arwahanu 

gwastraff yn 
gywir 

Amherthnasol Amherthnasol 

 

 

Anatomegol  

Gwaredu 
(Troi 

Gwastraff yn 
Ynni) 

Cynllun 
Ymchwil 

Ymarfer 
arwahanu 

gwastraff yn 
gywir 

Amherthnasol Amherthnasol 
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Heintus  

Gwaredu 
(Troi 

Gwastraff yn 
Ynni) 

Cynllun 
Ymchwil 

Ymarfer 
arwahanu 

gwastraff yn 
gywir 

Amherthnasol Amherthnasol 

 

 

Meddyginiaeth
au cytotocsig a 

cytostatig 

Gwaredu 
(Troi 

Gwastraff yn 
Ynni) 

Cynllun 
Ymchwil 

Ymarfer 
arwahanu 

gwastraff yn 
gywir 

Amherthnasol Amherthnasol 

 

 

Meddyginiaeth
au eraill 

Gwaredu 
(Troi 

Gwastraff yn 
Ynni) 

Cynllun 
Ymchwil 

Ymarfer 
arwahanu 

gwastraff yn 
gywir 

Amherthnasol Amherthnasol 

 

 

Tramgwyddus 

Gwaredu 
(Troi 

Gwastraff yn 
Ynni) 

Amherthnasol 

Ymarfer 
arwahanu 

gwastraff yn 
gywir 

Amherthnasol Amherthnasol 

 

 

Solidau wedi'u 
halogi gan 

olew 

Gwaredu 
(Troi 

Gwastraff yn 
Ynni) 

Amherthnasol Amherthnasol Amherthnasol Amherthnasol 

 

 

Olew gwastraff 
Ailgylchu / 
Gwaredu 

Amherthnasol 
Archebu’r 
swm lleiaf 

posibl   

Ar lefel leol 
lle bo’n 

berthnasol 

   

Glanweithiol 
Ailgylchu / 
Gwaredu 

Amherthnasol Amherthnasol Amherthnasol 
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3. Ffrydiau Gwaith Gwastraff 2019-20 
 

Amcan 5: Gwella arferion rheoli gwastraff yn barhaus yn y Brifysgol 

Targed W1: Cynyddu'r gyfran o wastraff sy'n cael ei ailgylchu i 66% erbyn diwedd 2019/20 yn unol â Chynllun Rheoli Gwastraff y 

Brifysgol 

Dangosydd Llwyddiant Allweddol: % o wastraff a ailddefnyddiwyd, ailgylchwyd ac adferwyd bob blwyddyn  

 

Rhif y cam 

gweithredu 
Cam Gweithredu Campws 

Dyddiad 

targed 

Cynnydd/Dangosydd 

Llwyddiant 

Allweddol 

Prif gyswllt 

5.1 

Gweithredu arferion rheoli gwastraff gwell 

o fewn Colegau a Unedau Gwasanaeth 

Proffesiynol 

Pawb Parhaus Newydd Tîm EMS 

5.2 

Datblygu a defnyddio cynllun cyfathrebu 

sy'n canolbwyntio ar wastraff e.e. posteri 

ailgylchu, cylchlythyrau, ymgyrchoedd / 

sioeau teithiol gwastraff 

Pawb Ebrill 2020 
Parhaus (isafswm o 1 

y mis) 
Fiona Wheatley 

5.3 
Nodi sefydliadau elusennol ychwanegol ar 

gyfer ailddefnyddio dodrefn ac offer 
Pawb Parhaus Newydd Fiona Wheatley 

5.4 
Mapio ffrydiau gwastraff ar gyfer pob 

Coleg/ Uned Gwasanaeth Proffesiynol 
Pawb Gorffennaf 

2020 

Parhaus (1 map / 
Coleg neu Uned 

Gwasanaeth 
Proffesiynol) 

Tîm EMS 

5.5 

Diweddaru a defnyddio prosesau 

trefniadau darparu gwasanaethau ar gyfer 

tenantiaid a chontractwyr 

Pawb Gorffennaf 
2020 

Newydd Tîm EMS 
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5.6 

Cychwyn treial gyda chwmni(au) ailwerthu 

asedau ac, os yw'n llwyddiannus, datblygu 

cynnig a threfniadau ar gyfer adleoli ar 

raddfa fwy 

Pawb Ionawr 
2020 

Newydd Tîm EMS 

5.7 
Targedu plastigau untro ar y campws, gan 
ganolbwyntio ar ddewisiadau amgen, ac 
ymwybyddiaeth gynyddol 

Pawb Gorffennaf 
2020 

Newydd 
Fiona Wheatley / 

Rhai Cullen 

5.8 
Cynyddu nifer cwpanau coffi defnydd sengl 
a gipiwyd i'w ailgylchu 

Pawb 
Ionawr 
2020 

Newydd Tîm EMS 

 

 

Amcan 5: Gwella arferion rheoli gwastraff yn barhaus yn y Brifysgol 

Targed CC4: Cynyddu ymwybyddiaeth o arferion rheoli gwastraff newydd yn y Brifysgol ymhlith staff, myfyrwyr, contractwyr, 

ymwelwyr a rhanddeiliaid eraill.  

Dangosydd Llwyddiant Allweddol: Nifer y digwyddiadau niweidiol sy’n gysylltiedig â rheoli gwastraff y flwyddyn 

Rhif y cam 

gweithredu 
Cam Gweithredu Campws 

Dyddiad 

targed 

Cynnydd/Dangosydd 

Llwyddiant 

Allweddol 

Prif gyswllt 

5.9 

Adolygu a datblygu proses/ymgyrch 
benodol ar gyfer digwyddiadau niweidiol i 
godi ymwybyddiaeth a chofnodi 
cyfraddau2 

Pawb Gorffennaf 
2020 

Newydd Tîm EMS 

5.10 Adfer y Gweithgor Gwastraff ac Ailgylchu Pawb Ionawr 
2020 

Newydd Fiona Wheatley 

                                                           
2Mewn partneriaeth â Thimau Cyfrifoldeb Corfforaethol eraill 
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5.11 
Olrhain cynlluniau rheoli gwastraff 
contractwyr a ffrydiau gwaith gwella 
wedi'u targedu3   

Pawb Gorffennaf 
2020 

Newydd Tîm EMS 

5.12 

Datblygu a chyflwyno cynllun cyfathrebu 
sy’n canolbwyntio ar wastraff e.e. posteri 
ailgylchu, cylchlythyrau, ymgyrchoedd 
gwastraff / sioeau teithiol 

Pawb Ebrill 2020 Newydd Fiona Wheatley 

5.13 
Datblygu cyfnodau cynefino sy'n 
canolbwyntio ar wastraff ar gyfer ardal 
risg uchel 

Pawb Ebrill 2020 Newydd Tîm EMS 

5.14 

Cymryd rhan mewn ymgyrch 
ymwybyddiaeth gwastraff ac ailgylchu leol 
i godi ymwybyddiaeth o systemau 
gwastraff ac ailgylchu'r Brifysgol 

Pawb Chwefror 
2020 

Newydd Fiona Wheatley 

 

 

 
 

 

 

 

                                                           
2Mewn partneriaeth â Thimau Cyfrifoldeb Corfforaethol eraill 
3 Cyswllt uniongyrchol ag Amcan 4 “Gweithredu arferion dylunio, adeiladu a rheoli cynaliadwy mewn adeiladau newydd, gwaith 
adnewyddu ac ailwampio yn y Brifysgol” 
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4. Monitro ac Adolygu’r Cynllun Gweithredu 
 

Y Tîm Cynaliadwyedd sy’n berchen ar y Cynllun Rheoli Gwastraff ac yn ei gydlynu, yn benodol drwy Reolwr yr Amgylchedd a’r 

Swyddog Gwastraff ac Ailgylchu. Yn unol ag adolygiad ehangach y Strategaeth Gynaliadwyedd, caiff y cynllun hwn ei adolygu a’i 

ddiweddaru ar ddiwedd y flwyddyn academaidd. Caiff y canfyddiadau eu defnyddio i ddatblygu targedau’r flwyddyn academaidd 

ganlynol, ac i sicrhau bod y dulliau ymgysylltu a’r llifoedd gwaith yn parhau’n effeithiol ac yn berthnasol.  

 

Caiff cynnydd y camau gweithredu a amlinellir yn y cynllun hwn eu hadolygu’n rheolaidd drwy gydol y flwyddyn academaidd, gan 

gynnwys drwy gyfarfodydd bob deufis grŵp EMS a SWell. 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 Corfforaethol drwy'r Adolygiad Rheoli4. Yn dilyn hynny, caiff y canlyniadau 

eu cyhoeddi yn fersiwn ddiwygiedig y cynllun hwn.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
4Mae adolygiad blynyddol o System Rheoli Amgylcheddol y Brifysgol wedi'i gynnwys yn yr Adolygiad Rheoli.  


