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Cynllun Gweithredu
Cynaliadwyedd
Adran Arlwyo a Chynadledda

Lleihau'r Defnydd o Ynni
Troi offer cegin i ffwrdd pan
nad ydynt yn cael eu defnyddio

Mae'r tim yn dechrau dangos arfer da wrth
newid eu hymddygiad ac mae hyn yn cael
ei rannu gyda staff newydd

WEDI'I
GWBLHAU

Troi cyfrifiaduron a goleadau i ffwrdd
pan nad ydynt yn cael eu defnyddio

Mae'r tim yn dechrau dangos arfer da wrth
newid eu hymddygiad ac mae hyn yn cael
ei rannu gyda staff newydd

WEDI'I
GWBLHAU
-AR WAITH-

Gweithio gyda'n cyflenwyr i leihau y
nifer o deithiau i'r campws ac i leihau
allyriadau

Mae faniau aml-dymheredd bellach yn cael
eu defnyddio gan ddau o'n prif gyflenwyr
gan hanneri sawl siwrne sy'n cael ei wneud
i'r campws. Mae'r rhain ar ein rhestr o brifgyflenwyr

WEDI'I
GWBLHAU
-YN CAEL EI
FONITRO-

02

Lleihau Gwastraff ac Ailgylchu
Ailgylchu llewys cwpanau coffi, cwpanau,
hen olew a phecynnu cegin

Ysyried cael biniau newydd ar gyfer allfeydd
arlwyo/ceginau i gynyddu ailgychu

WEDI'I
GWBLHAU
-AR WAITH-

Compostio gwastraff bwyd

Mae holl wastraff bwyd yn cael ei roi mewn bin
gwastraff bwyd a'i gasglu gan y contractwyr
sbwriel er mwyn ei gompostio

WEDI'I
GWBLHAU
-AR WAITH-

Pryniant ar raddfa fawr

Archebir pob cynnyrch gyda'r ystyriaeth hon gan
gynnwys eitemau fel nwyddau glanhau a bagiau
ailgylchu. Ystyriaeth i brynu bwyd ar raddfa fawr
(ffa, cynhyrchion sych ac ati)

Hen goffi i gael ei gynnig yn ein caffi's
ar gyfer defnydd mewn gerddi neu
er mwyn cael ei gompostio

Coffi yn cael ei gynnig ymhob
un o'n hallfeydd arlwyo.
Angen trefnu prosiect ymgysylltu

WEDI'IGWBLHAU
-AR WAITHCWBLHAU MEDI 22

WEDI'I
GWBLHAU
-AR WAITH-

03

Di-arian

Mae'r holl siopau arlwyo a gwasanaethau
gwerthu bellach yn gwbl ddi-arian. Mae
botymau arian parod wedi'u tynnu oddi ar
yr holl diliau ac unedau gwerthu.
Mae pob fflôt wedi'i fancio.

Sicrhau fod posteri'n parhau
i gael eu harddangos i gyfleu
hyn i gwsmeriaid

WEDI'I
GWBLHAU

04

Lleihau Pecynnu

Mae pob pecyn cludfwyd yn
fioddiraddadwy/compostiadwy. Bwydlen bwffe wed'i
diwygio i gynnig bwffe mewn bocs (bocsys pori). Mae
pob plastig arall a ddefnyddir yn medru cael ei
ailgylchu. Rydym hefyd wedi cychwyn defnyddio
pecynnau cludfwyd aml-ddefnydd; golygir hyn y
gallant wasanaethu mwy nag un pwrpas.

Mae nwyddau sy'n cael eu paratoi
yn fewnol i gyd yn dod mewn
pecynnau o'r math hwn. Rydym yn
gweithio gyda chyflenwyr er mwyn
lleihau 'cling film' a nwyddau wed'u
gorchuddio a phlastig

WEDI'I
GWBLHAU

05

Gwella Arferion Coginio
Defnyddio cynhwysion tymhorol lleol
wrth goginio lle bo’n bosibl. Lle nad yw’n
bosibl, rhaid addasu's fwydlen

Defnyddir cyflenwyr lleol ar gyfer pob cynnyrch ac
eithrio un (mae Brakes yn rhai cenedlaethol ond
gyda depo ym Mhen-y-bont ar Ogwr). Mae
cyflenwyr cig, ffrwythau a llysiau yn dod o hyd i'w
heitemau'n lleol lle bo modd er mwyn lleihau
milltiroedd bwyd. Cynllunnir bwydlenni gyda
bwydydd tymhorol mewn ystyriaeth

WEDI'I
GWBLHAU
-AR WAITH-

Bwydlen i adlewyrchu'r defnydd o
doriadau gwahanol o gig.
Mwy o ddewis o fwyd llysieuol

Lle bo modd rydym yn defnyddio darnau gwahanol
o gig e.e. cig eidion 'shin' ar gyfer brwysio neu
gaserolau. Cymysgedd cig tywyll a bron ar gyfer
prydau cyw iâr fel cyris neu basteiod

WEDI'I
GWBLHAU
-AR WAITH-

Defnyddio cynnyrch sydd
wedi'i hardystio'n foesegol

Mae hyn yn cael ei weithredu, ond mae rhai
cynnyrch sy'n honni eu bod yn foesegol
ddim yn cyd-fynd yn hollol gyda
gwerthoedd y Brifysgol. Angen adolygiad
llawn o'r cynnyrch ac ymchwil manwl

AR WAITH

06

Gwella Arferion Coginio Par.
Peidio â defnyddio rhywogaethau
sydd mewn perygl

Mae ein cyflenwyr pysgod yn rhoi gwybodaeth am
gynnyrch i ni ar eu porth archebu ar-lein gan ddefnyddio
symbol ‘pysgod’ neu’r llythrennau ‘MSC’. Mae hyn yn ein
helpu i nodi a yw'r cynnyrch yn dod o ffynhonnell
gynaliadwy. Dydyn ni ddim yn cynnwys unrhyw gynnyrch
nad yw'n gynaliadwy ar ein bwydlenni

WEDI'I
GWBLHAU
-AR WAITH-

Dulliau coginio iach

- Mae llysiau i gyd yn cael ei stemio
- Defnyddir olew had rêp ar gyfer ein cyfarpar ffrio
- Cynigir bwydydd grawn cyflawn ar ein bwydlenni
megis pasta a reis brown)
- Gweinir salad cartref heb dresin ar bob campws
- Defnyddir llai o halen wrth goginio
- Gweinir bwyd cartref lle bo modd i leihau
ychwanegion, elfennau GM a thraws-frasterau

WEDI'I
GWBLHAU
-AR WAITH-

Cynyddu'r defnydd o gynnyrch
planhigion/fegan a chynnyrch
heb alergeddau

- Bwydlen fegan nawr ar gael i gynnig i
ddigwyddiadau
- Mwy o ddewis fegan ar draws y campysau gyda'r
rhain yn eu hoergell eu hunain. Edrych i gynyddu'r
osiynnau hyn ymhellach bob tymor
- Ceisio paratoi prydiau heb alergenau

WEDI'I
GWBLHAU
-AR WAITH-

07

Lleihau Teithio Rhwng Campysau

Annog y defnydd o gynadledda
fideo o'r prif gampws

Mae'r adran arlwyo yn uned
weithredol flaenllaw felly mae
teithio yn aml yn ofynnol. Fodd
bynnag, mae'r tîm wedi nodi
cyfarfodydd rheolaidd a all
ddigwydd dros Teams.

WEDI'I
GWBLHAU
-AR WAITH-

Cydgysylltu â chymheiriaid mewn
prifysgolion eraill a chyrff allanol er
mwyn elwa o wybodaeth a rennir a
datblygiadau mewn cynaliadwyedd

Wedi ymuno â grwp

AR WAITH

08

Cyfathrebu

Arddangos ein hymwybyddiaeth o fwyd
a'n polisïau. Arddangos gwybodaeth
am fwyd tarddiad lleol

Gweithio ar greu deunydd hyrwyddo
a hysbysebu hyn yn y mannau arlwyo,
cyfryngau cymdeithasol a'r wefan.
Gweithio gyda'r tîm gweinyddol i
greu ymagwedd gyson

-AR WAITH-

Ymgyrch lleihau gwastraff plât

Meintiau dognau yn cael eu
monitro yn ogystal a gwastraff
bwyd BOH ond heb ddechrau
ymgyrch a system ar gyfer monitro.
Yn gobeithio dechrau ymgyrch
Hydref 22

-AR WAITH-

09

Digwyddiadau a Hyrwyddo

Cyflwyno un ymgyrch y tymor i
hyrwyddo masnach deg neu unrhyw
arferion cynaliadwy eraill. Parhau i gael
wythnos byw'n iach i hybu lles, bwyta'n iach
ar y cyd â'r ganolfan chwaraeon ac UM

Y bwriad yw i gynnal 'Wythnos
Byw'n Iach' ym mis Tachwedd 22 ar
y cyd gyda'r neuadd chwaraeon

-AR WAITH-
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