1. Trafnidiaeth
a. Hyrwyddo beicio i’r Brifysgol i staff a
myfyrwyr .
b. Darparu mwy o lefydd pario beiciau diogel
mewn ardaloedd staff (e.e. Gwyddorau
Eigion). Darparu Cwrs diogelwch beicio –
e.e. Prifysgol Caeredin
http://www.ed.ac.uk/schoolsdepartments/transport/cycling
c. Darparu mwy o gawodydd
d. Cymorth ar gyfer cynllun ‘Bike Buddy’
e. Lleihau tâl am barcio i feicwyr a rhai sy'n
rhannu lifft. Cynllun rhannu lifft (cofrestru
priodol yn ofynnol ar gyfer y cynllun).
Maes parcio arbennig ar gyfer pobl sy’n
rhannu lifft neu parcio am ddim. Cynyddu
nifer y safleoedd parcio ar gyfer gyrwyr
sy’n rhannu lifft. Sut i weithredu? Ble all
pobl gael mynediad at y grŵp? (Y we–
e.e. Syracuse University USA http://greenuniversecity.syr.edu/Parking.h
tml)
f. Annog gweithio gartref, cynnwys cymorth
TG e.e. Skype neu fideo gynadledda or
g. Trafnidiaeth gyhoeddus - gwobr am
ddefnyddio’r gwasanaeth
h. Cynllun llogi car tymor byr (e.e. Syracuse
Uni http://www.zipcar.com/su/) – ffi
gofrestru blynyddol, cael cerdyn sweip /
system ar-leinyn ddelfrydol ceir trydan a
hybrid.
i. Y Brifysgol i roi pwysau ar y cyngor i
ddarparu mwy o lwybrau beicio diogel.
j. Dewisiadau eraill yn lle teithio i
gynadleddau.

Gweithgareddau Presennol
Cynllun Teithio drafft wedi’i greu ac yn nwylo y Bwrdd
Rheoli Cynaliadwyedd ar hyn o bryd. Mae’r cynllun yn
cynnwys nifer o faterion. Y mater pwysicaf yw diffyg
cyllid, ond mae rhai o’r gweithredoedd lle mae cyllid ar
gael wedi’i chymryd e.e. Cynllun Benthyca Beic,
safleoedd ychwanegol i barcio beic yn dilyn cais
llwyddiannus am gyllid Taith gan Gareth Jones .
Mae Gareth a Ricky wedi bod yn trafod llwybrau beicio
gwell o gwmpas y Brifysgol gyda Chyngor Gwynedd a
Sustrans. Hefyd, mae Ystadau yn edrych ar gynllun bws
gwennol, a threfniadau parcio ceir.
Rheolwr Amgylcheddol i sefydlu Grŵp Cynllun Teithio i
ddeall pwy sydd yn gwneud beth, a sut mae’n gweddu
i’r Cynllun Teithio.

1. Ynni
a. Gwirfoddolwyr i fod yn swyddogion cyswllt
Ynni ar gyfer pob adeilad
b. Rheoli argraffu
c. Y Brifysgol i chwilio am ddarparwr ynni
gwyrdd
d. Gwybodaeth am gynaliadwyedd i fod yn
rhan o sesiynau anwytho staff.
e. Rhestr o awgrymiadau ymarferol ar gyfer
adeiladau penodol o'r hyn y gallwch chi ei
wneud (helpu i rymuso pobl nad ydynt yn
gallu gwneud pethau penodol, ee troi
gwres i lawr)
f. Gwell cyfathrebu ee trwy Hyrwyddwyr
Amgylcheddol / Cynrychiolwyr Adeiladu/
Pencampwyr cynaliadwyedd.
g. Angen edrych ar wresogi a goleuadau
mewn adeiladau, goleuadau'n cael eu
gadael ymlaen, a gwres yn rhy uchel ...
h. Buddsoddi i arbed e.e. paneli solar,
tyrbinau llanw.

Gwithgareddau Presennol
Gweithredu Datrysiad Rheoli Printio (o dan reolaeth
David Learmont).
Wedi darparu taflen anwytho i staff (ond mae rŵan yn
hen ac angen diweddaru). Buasai cyflwyniad yn yr
anwythiad yn well.
Arolwg ar adeiladau yn ystod y nos i weld lle rydym yn
gwastraffu egni *e.e. goleuadau ymlaen heb fod
angen.
Mae Ystadau yn chwilio am gysylltiadau allweddol yn
yr adeiladau ar gyfer gweithgareddau gwahanol - gall
Hyrwyddwyr Amgylcheddol fod yn dda ar gyfer hyn.
Egni (ac ailgylchu) yn y neuaddau – Ricky a Ken yn
trafod cystadleuaeth ar gyfer hyn.
Ystyried newid y cawodydd yn y neuaddau (wedi’i
gyllido yn rhannol gan DCWW) – potensial o arbed
>£140mil
Wythnos ymwybyddiaeth Egni ym mis Hydref. Wedi
cynllunio sesiynau eraill ac ymgyrch arferol “Diffodd
dros y Nadolig” ym mis Rhagfyr.
Yn paratoi tabl cynghrair ar ddefnydd egni pob
adeilad.

2. Ailgylchu a Rheoli Gwastraff
a. Cymorth i fyfyrwyr tramor i ddeall y polisi
cynaladwyedd e.e. gydag ailgylchu –
cardiau gwybodaeth ailgylchu aml-ieithog,
mynd o ddrws i ddrws yn esbonio, sesiwn
rhagarweiniol PJ / arweinwyr cyfoed i
ddarparu sesiynau hyfforddi, darparu
sesiynau anwytho.
b. Sesiynau anwytho ar reoli gwastraff ac ar
gynaladwyedd yn gyffredinol mewn
neuaddau
c. Taflen amlieithog i landlordiaid
d. Arweinwyr cyfoed cynaladwyedd mewn
neuaddau / adrannau prifysgol.
e. Gwell cyfathrebu e.e. trwy Hyrwyddwyr
Amgylcheddol / Cynrychiolwyr Adeiladu
f. Cyfathrebu hyn y mae'r brifysgol ac
ystadau yn ei wneud gyda'r gwastraff
bwyd a.y.b. 'Tunnell o wastraff bwyd yn
cael ei gasglu’n wythnosol’

Gweithgareddau Presennol
Bwrdd Rheoli Cynaliadwyedd yn trafod newid
diwylliant i swyddfeydd heb finiau.
Diweddaru taflenni ailgylchu ar gyfer myfyrwyr tramor
yn ystod sesiynau hyfforddiant Iaith Saesneg (ELCOS).
Ricky / Ken yn trafod rhaglen ymwybyddiaeth ailgylchu
dan arweiniad y Wardeniaid.
Undeb Myfyrwyr wedi creu Canllaw Goroesi
Gwastraff.

