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1.0 Cyflwyniad  

Mae Prifysgol Caerdydd wedi ymrwymo i ddangos arweinyddiaeth o ran cynaliadwyedd ac i wella ein 

perfformiad amgylcheddol. Ein gweledigaeth yw creu dyfodol cynhwysol, cynaliadwy a chadarn i'n 

cymuned gan sicrhau buddiannau amgylcheddol i Gaerdydd a Chymru yn ogystal â'r byd ehangach. 

Mae'n hollbwysig ein bod yn datblygu cynaliadwyedd amgylcheddol yn rhan annatod o'n 

gwerthoedd ac er mwyn ymgorffori Nodau Datblygu Cynaliadwy'r Cenhedloedd Unedig ym mhob 

agwedd o'n gweithgareddau academaidd a'n gwasanaethau gweithredol.  

Mae'r Nodau Datblygu Cynaliadwy (NDCau) a fabwysiadwyd gan holl Aelod-wladwriaethau'r 

Cenhedloedd Unedig yn 2015, yn alwad frys i bob gwlad weithredu - yn wledydd sydd wedi datblygu 

ac yn datblygu - mewn partneriaeth fyd-eang. Maent yn cydnabod bod yn rhaid i’r gwaith o roi 

diwedd ar dlodi ac amddifadedd eraill fynd law yn llaw â strategaethau sy'n gwella iechyd ac addysg, 

sy’n lleihau anghydraddoldeb, ac yn sbarduno twf economaidd. Mae’n rhaid i hyn oll ddigwydd ar yr 

un pryd â’r gwaith o fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd a’r gwaith, a diogelu ein cefnforoedd a'n 

coedwigoedd. 

2.0 Nodau Datblygu Cynaliadwy'r Cenhedloedd Unedig 

Yn llofnodwyr cytundeb y Nod Datblygu Cynaliadwy, rydym wedi ymrwymo i ymgorffori'r Nodau 

Datblygu Cynaliadwy yn ein prosesau academaidd a busnes, mae hyn yn cael ei adlewyrchu yn ein 

Strategaeth Galluogi Cynaliadwyedd Amgylcheddol. Yn rhan o'r Cytundeb, mae'n ofynnol i ni 

gwblhau arolwg blynyddol. Mae'r arolwg yn manylu ar ein gwaith ar ymgorffori'r 17 NDC yng 

ngweithgareddau addysg, ymchwil, arweinyddiaeth, gweinyddu ac ymgysylltu’r Brifysgol ac yn ei 

gweithrediadau.  

Mae'r crynodeb canlynol yn manylu ar bob un o'r 10 NDC yr ydym wedi cyflwyno tystiolaeth ar eu 

cyfer yn 2020/21; mae’n rhoi dadansoddiad o ymchwil, dysgu ac addysgu a chamau gweithredu 

strategol. 

2.1 Ymchwil 

Yn ddiweddar, comisiynodd Prif Wyddonydd Llywodraeth Cymru ddadansoddiad o ymchwil 
cysylltiedig â'r NDCau o'r enw “Nodau Datblygu Cynaliadwy'r Cenhedloedd Unedig: Perfformiad 
Cymru o ran Ymchwil wrth ei Chymharu a’r Chymaryddion yn y DU ac yn fyd-eang” sy'n dangos yn 
argyhoeddiadol bod Cymru yn cyflawni’n uwch na’r disgwyl mewn ymchwil sy'n gysylltiedig â'r 
NDCau, nid yn unig yn y DU ond hefyd ledled y byd. Isod, rydym yn tynnu sylw at brosiectau 
enghreifftiol sy'n ymwneud â’r Nodau Datblygu Cynaliadwy. Yn bwysig, mae ymchwil Caerdydd yn 
cyd-fynd yn gryf â rhai NDCau nad ydym yn gallu cyflwyno ar eu cyfer hyn o bryd am resymau nad 
ydynt yn ymwneud ag ymchwil (ee NDC6). 
 
NDC3 
Goruchwylio dŵr gwastraff yn helpu i fynd i'r afael â'r pandemig.  Yr Athro Andy Weightman, BIOSI. 
Mae goruchwylio dŵr gwastraff yn adnodd iechyd cyhoeddus allweddol. Gan adeiladu ar gryfderau 
yng Nghymru ym meysydd gwyddorau amgylcheddol, gwyliadwriaeth clefydau a genomeg pathogen, 
mae tîm rhyngddisgyblaethol o arbenigwyr o Gymru o Brifysgol Caerdydd, Prifysgol Bangor, Iechyd 
Cyhoeddus Cymru a Dŵr Cymru yn monitro lefelau COVID-19 mewn dŵr gwastraff ledled Cymru ar 
hyn o bryd. Maent hefyd yn rhannu eu harbenigedd â phartneriaid lleol a rhyngwladol i ddatblygu a 
chymhwyso systemau monitro ledled y byd, gan sicrhau bod yr ymdrechion hyn yn berthnasol i 
amrywiol gyd-destunau. Mae rhannu arfer gorau yn caniatáu dull gwydn o fynd i'r afael â'r pandemig 
byd-eang hwn. NDCau: 3, 6.  

 

https://gov.wales/wales-research-performance-uk-and-global-comparators
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Data ar gyfer datblygu — gweithio gyda gwledydd i ddatblygu a defnyddio dangosyddion mwy clir 
o ran tlodi a newyn.  Dr Shailen Nandy, SOCSI.  Mae’r gwaith o ddeall ac asesu cynnydd tuag at 
fodloni'r NDCau yn gofyn am ddata dibynadwy ar gyfer ystod eang o ddangosyddion newydd. Mae 
ymchwil yn golygu cydweithio â swyddfeydd ystadegol cenedlaethol, llunwyr polisïau a chyrff y 
Cenhedloedd Unedig, megis UNICEF, i ddatblygu gwell mesurau o dlodi aml-ddimensiwn i 
adlewyrchu anghenion oedolion a phlant fel sy'n ofynnol gan NDC1. Mae'r gwaith hefyd yn llywio 
NDC2 (Dim newyn), gan ei fod yn dangos pam fod dangosyddion confensiynol ar gyfer diffyg maeth, 
heb gyfri nifer fawr o blant sy’n dioddef o ddiffyg maeth yng ngorllewin a chanolbarth Affrica; mae 
gan y gwaith hwn oblygiadau o ran cael gafael ar raglenni sy'n ceisio delio â her newyn byd-eang. 
NDCau: 1, 2, 3. 
 
NDC12 
Cynorthwyo trefnwyr digwyddiadau i gynnal digwyddiadau chwaraeon a diwylliannol sy’n fwy 
cynaliadwy.  Dr Andrea Collins a'r Athro Max Munday, CARBS. Mae ymchwil wedi newid sut mae 
llunwyr polisïau, trefnwyr digwyddiadau ac ymgynghorwyr yn deall ac yn gwerthuso effeithiau 
amgylcheddol digwyddiadau mawr. Mae'r ymchwilwyr wedi gweithio gydag amrywiaeth eang o 
bartneriaid i gynhyrchu adran amgylcheddol y pecyn cymorth 'EVENTimpacts' gan UK Sport 
(asiantaeth chwaraeon perfformiad uchel y DU) ac mae wedi arwain at lwyfannu digwyddiadau mwy 
cynaliadwy mewn pum cyfandir. Er enghraifft, mae'r ymchwil wedi dylanwadu ar ddatblygiad a 
chwmpas y Safon Ryngwladol gyntaf o ran Cynaliadwyedd ar gyfer Twrnameintiau Golff, sy'n cynnal 
twrnameintiau mawr yn yr Unol Daleithiau, yr Eidal a Tsieina. NDCau: 12, 13. 
 
NDC13 
Asesu safbwyntiau'r cyhoedd ar gamau gweithredu er budd yr hinsawdd yn y DU a thu hwnt.  Dr 
Kat Steentjes, Dr Caroline Verfuerth a Dr Stuart Capstick (SteentjesK@caerdydd.ac.uk), PSYCH.  Mae 
cynnwys y cyhoedd ehangach yn hanfodol ar gyfer gweithredu er budd yr hinsawdd; mae hyn yn wir 
o ran cefnogaeth pobl i bolisïau uchelgeisiol ar gyfer lleihau allyriadau, ac o ran cyfranogiad pobl 
mewn trawsnewidiadau cymdeithasol carbon isel. Mae ymchwil o Gaerdydd yn y DU, Tsieina, 
Sweden a Brasil yn asesu agweddau'r cyhoedd tuag at newid yn yr hinsawdd gan ddefnyddio 
arolygon barn cynrychioliadol; maent hefyd yn edrych ar farn pobl yn fanylach drwy siarad â grwpiau 
llai o unigolion am eu diddordebau a'u pryderon. Mae'r gwaith hwn yn helpu i lywio polisi'r 
hinsawdd ac i gynnal momentwm ehangach ar gyfer gweithredu yn yr hinsawdd ar draws 
cymdeithas. NDCau: 13 (3, 12).  
 
NDC14 
Dyfroedd croyw iach ar gyfer pobl ac ecosystemau.  Yr Athro Isabelle Durance, Yr Athro Steve 
Ormerod, Yr Athro Andrew Weightman, BIOSI. Mae dŵr croyw iach yn ffynhonnell bwysig o ran dŵr 
yfed glân ac yn cynnal yr holl fywyd gwyllt i lawr yr afon, gan gefnogi gweithgareddau dynol 
allweddol sy’n cynnwys pysgodfeydd, amaethyddiaeth a hamdden. Er hyn, mae ecosystemau dŵr 
croyw ymhlith y rhai sydd dan y bygythiad mwyaf yn y byd. Canfu ymchwil yng Nghaerdydd fod 
trosglwyddiadau ynni gan ecosystemau afonydd yn cysylltu tirweddau, bioamrywiaeth afonydd a 
gwasanaethau allweddol megis dŵr glân neu darparu pysgod. Roedd y canfyddiadau hyn yn 
allweddol i raglen rheoli cynaliadwy newydd ar gyfer Safle Treftadaeth y Byd UNESCO yn Affrica. Fe 
ysgogodd yr ymchwil hefyd y gwaith o ailwampio polisïau ac ymarfer ym maes rheoli ecosystemau 
dŵr croyw yng Nghymru. NDCau: 6, 14 (3, 15).  
 
NDC15 
Cadwraeth y okapi: jiráff coll y Coedwig law y Congo yr Athro Mike Bruford, BIOSI.  Mae'r okapi yn 
un o'r mamaliaid mwyaf enigmatig ar y ddaear, sy’n byw yn y goedwig law; dim ond ar ddechrau'r 
20fed ganrif y cawsant eu darganfod ac fe dynnwyd y llun cyntaf o’r anifail hwn yn y gwyllt yn 2008. 
Mae gwaith ymchwil ym maes geneteg gan Brifysgol Caerdydd (a wnaed ar y cyd â phartneriaid gan 

mailto:SteentjesK@cardiff.ac.uk
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gynnwys Cymdeithas Sŵolegol Llundain) wedi dangos ei fod yn 'rhith-linach (ghost lineage) (yn 
eithriadol o unigryw o ran cyd-destun esblygiadol). Mae'r tîm wedi defnyddio codau bar DNA ar 
gyfer ysgarthion i asesu statws y rhywogaeth anodd-ei-harolygu hon. Arweiniodd hyn at i’r 
rhywogaeth hon gael ei chydnabod yn un sydd dan mwy o fygythiad nag a dybiwyd o'r blaen ac at 
gamau cadwraeth newydd. 
 
Atal colli bioamrywiaeth drwy ganllawiau rheoli geneteg Dr Isa-Rita Russo, BIOSI.  Rydym yn 
datblygu canllawiau rheoli o ran geneteg ar gyfer mamaliaid mawr yn ne Affrica, mewn partneriaeth 
ag ymarferwyr cadwraeth, llunwyr polisïau, ac academyddion yn y rhanbarth. Drwy'r canllawiau, eu 
nod yw diogelu amrywiaeth genetig o fewn rhywogaethau drwy atal cymysgu gormodol o ran 
poblogaethau genetig unigryw, a fyddai yn y pen draw yn lleihau gallu rhywogaethau i addasu i 
newid yn yr hinsawdd ac yn arwain at golli bioamrywiaeth. 
 
Tirwedd amlddisgyblaethol a rheoli bioamrywiaeth yn Noddfa Bywyd Gwyllt Lower Kinabatangan, 
Sabah, Malaysia. Yr Athro Benoit Goossens, Yr Athro Mike Bruford, Dr TC Hales, BIOSI, EARTH). Mae 
tirweddau amlswyddogaethol sydd o werth uchel o ran bioamrywiaeth, yn creu nifer o heriau 
gwyddonol, yn enwedig wrth gydbwyso gofynion cymunedau lleol, bywyd gwyllt a darpariaeth o ran 
gwasanaethau ecosystemau. Yn Sabah, mae Prifysgol Caerdydd wedi bod yn gweithio gyda 
gweithredwyr o adrannau llywodraethol i gymunedau lleol i ddatblygu cynlluniau rheoli mewn 
amgylchedd lle mae newid tirwedd (datgoedwigo ac amaethyddiaeth olew palmwydd) wedi arwain 
at ddirywiad mewn poblogaethau o rywogaethau bywyd gwyllt allweddol ar gyfer ecodwristiaeth (ee 
Eliffant Borneo, yr orang-utan, a’r crocodeil) a cholli gwasanaethau yn ymwneud ag ecosystemau. 
Maent hefyd yn cydweithio ar brosiect adfer coedwigoedd cymunedol trwy raglen Aildyfu Borneo 
(Regrow Borneo), sy'n ceisio ailgysylltu'r 'coridor bywyd' sydd mewn golwg ar gyfer gorlifdir Lower 
Kinabatangan Isaf.  
 
2.2 Dysgu ac Addysgu 
 
Yn sefydliad Addysg Uwch eang iawn ei phynciau, mae gan Brifysgol Caerdydd ystod sylweddol o 

raglenni addysg ffurfiol ar lefel Israddedig, Ôl-raddedig a Addysgir ac Ôl-raddedig Ymchwil sy'n 

cyfrannu at sicrhau bod gan ein myfyrwyr ddealltwriaeth o'r Nodau Datblygu Cynaliadwy. Mae 

gennym hefyd ystod o fentrau anffurfiol ar waith sy'n cefnogi'r gwaith hwn, megis prosiect y Porth 

Cymunedol a Syniad. Fodd bynnag, mae ein harweiniad addysgol wedi cydnabod y gellid ystyried 

bod ein hymgysylltiad â'r Nodau Datblygu Cynaliadwy yn bocedi o ymarfer fel petai, dan arweiniad 

unigolion, a hynny oherwydd absenoldeb cefnogaeth strategol.  

Fodd bynnag, yn ystod blwyddyn academaidd 2020 i 21, adolygodd ac ail-fframiodd y brifysgol ei 

strategaeth prifysgol: 

Ail-lunio’r Ffordd Ymlaen:  

Ein Gwerthoedd: Cynaliadwyedd amgylcheddol 

Rydym yn hyrwyddo addysg ynghylch cynaliadwyedd ac yn galluogi myfyrwyr a staff i wneud 

newidiadau cadarnhaol i’n heffaith amgylcheddol, yn enwedig ein targed o ddod yn garbon niwtral 

erbyn 2030.  

Cefnogir ac atgyfnerthir hyn drwy’r gwaith o wella is-strategaethau amgylcheddol, ac is-strategaeth 

addysg a phrofiad myfyrwyr.  

Is-strategaeth Cynaliadwyedd Amgylcheddol  

https://www.cardiff.ac.uk/community-gateway
https://www.cardiff.ac.uk/community-gateway
https://blogs.cardiff.ac.uk/studentlifecu/syniad-competition-winner-announced/
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Ein dyhead: Mae Prifysgol Caerdydd wedi ymrwymo i ddangos arweinyddiaeth o ran cynaliadwyedd 

ac o ran gwella ein perfformiad amgylcheddol. Ein gweledigaeth yw creu dyfodol cynhwysol, 

cynaliadwy a chadarn i'n cymuned gan sicrhau fuddiannau amgylcheddol i Gaerdydd a Chymru yn 

ogystal â'r byd ehangach. Mae'n hollbwysig ein bod yn datblygu cynaliadwyedd amgylcheddol yn 

rhan annatod o'n gwerthoedd ac er mwyn ymgorffori Nodau Datblygu Cynaliadwy'r Cenhedloedd 

Unedig ym mhob agwedd o'n gweithgareddau academaidd a'n gwasanaethau gweithredol.  

Byddwn yn hyrwyddo cynaliadwyedd trwy addysg, trwy ledaenu gwybodaeth a thrwy gyfranogiad 

unigol sy’n galluogi myfyrwyr a staff i wneud newidiadau cadarnhaol i’n heffaith amgylcheddol, yn 

enwedig ein datganiad bod Argyfwng Hinsoddol a'n nod i fod yn garbon niwtral erbyn 2030 

(Cwmpasau 1 a 2). Byddwn yn galluogi ein myfyrwyr, ein graddedigion, a'n staff i ddod yn 

ddinasyddion cynaliadwy sy'n gwneud cyfraniad cadarnhaol at gymdeithas ac yn weithgar o fewn 

eu cymunedau. Byddwn yn sicrhau bod datblygu cynaliadwy yn ystyriaeth bwysig wrth wneud pob 

penderfyniad mawr, yn hyrwyddo materion ac egwyddorion cynaliadwyedd gyda'r holl staff, 

myfyrwyr a rhanddeiliaid, ac yn defnyddio ein hymchwil arloesol i wella cynaliadwyedd byd-eang.  

Prifysgol sy'n Gyfrifol yn fyd-eang: Byddwn yn hyrwyddo addysgu ynghylch cynaliadwyedd a hefyd 

yn hyrwyddo rhannu gwybodaeth am gynaliadwyedd, ac yn galluogi myfyrwyr a staff i wneud 

newidiadau cadarnhaol i’n heffaith amgylcheddol  

 Is-Strategaeth Addysg a Phrofiad Myfyrwyr:  

- Fe fyddwn yn cael ein hadnabod yn Brifysgol sy'n gwerthfawrogi ac yn hyrwyddo 

cynaliadwyedd ym maes addysg ac yn ymgorffori cynaliadwyedd i faes addysg, gan alluogi 

myfyrwyr a staff i wneud newidiadau cadarnhaol i'n hamgylchedd.   

- Thema 3: Cynllunio ar gyfer Dyfodol Llwyddiannus Myfyrwyr   

o Creu cyfleoedd i archwilio sut mae'r Nodau Datblygu Cynaliadwy a deddfwriaeth 

Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru yn gysylltiedig â dysgwyr a'r ddisgyblaeth y maent yn 

ei hastudio, fel y nodir yn y Strategaeth Galluogi Cynaliadwyedd Amgylcheddol 

o Sicrhewch fod ein cwricwlwm yn darparu profiadau dysgu sy'n arfogi myfyrwyr ar 

gyfer pa bynnag lwybr y maent yn ei ddilyn ar ôl graddio, gan gynnwys mwy o 

integreiddiad ac amlygrwydd priodweddau graddedig a chyflogadwyedd ym mhob 

rhaglen; cyrsiau ledled y brifysgol mewn ystod ehangach o sgiliau, er enghraifft 

dulliau meintiol, sgiliau digidol ac ieithoedd. 

Cefnogwyd y camau strategol hyn gan arweinyddiaeth newydd yng nghyd-destun Addysg ar gyfer 

Datblygu Cynaliadwy (Deon Addysg) ac mae'n cael ei lywio gan eu rôl fel cadeirydd Grŵp Cyfoedion 

Thematig Cymdeithas Prifysgolion Ewrop ar gynaliadwyedd amgylcheddol dysgu ac addysgu 

(Gwilliam J A & a Peterbauer H, 2021). Mae hyn wedi sicrhau bod gwaith o ddatblygu cynllun 

gweithredu cynhwysfawr yn gallu digwydd. Mae’n gynllun sy'n ceisio datblygu ein hymgysylltiad 

addysgol â'r Nodau Datblygu Cynaliadwy, i ymgyrraedd tuag at weithredu integredig ar draws y 

sefydliad. Dros y tair blynedd nesaf, ein nod yw:  

- Cychwyn gweithgareddau i gefnogi esblygiad yr agenda hon ac ar gyfer ei hymgorffori yn 

Addysg CU 

- Adroddiad blynyddol ar ymgysylltu ag Addysg ar gyfer Datblygu Cynaliadwy (ADC) ac â 

NDCau 

- Hyfforddiant ar gyfer Staff i alluogi ymgysylltu â'r Nodau Datblygu Cynaliadwy ac agenda 

ADC 

https://intranet.cardiff.ac.uk/intranet/staff/documents/the-way-forward/strategy-documents/SustainableStrat.pdf
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- Gweithio mewn partneriaeth gyda myfyrwyr 

Gwilliam J A & Peterbauer H (goln) (2021). Cynaliadwyedd amgylcheddol dysgu ac addysgu: DYSGU 

AC ADDYSGU PAPUR #14 Adroddiad Grŵp Cyd-Ymchwilwyr y Thema dan sylw. 

 
2.3 Camau gweithredu strategol 
Mae'r cynnydd wedi parhau gydag ymgorffori’r nodau mewn camau gweithredu strategol gan 
gynnwys nifer o strategaethau a Pholisïau allweddol gan gynnwys, Strategaeth Lles; Is-strategaeth 
Addysg a Myfyrwyr Strategaeth Galluogi Cynaliadwyedd Amgylcheddol, is-strategaeth Cenhadaeth 
Ddinesig, ERBAP, Strategaeth Gaffael; Polisi Bwyd Cynaliadwy a'r Datganiad Polisi Iechyd, Diogelwch, 
Lles a'r Amgylchedd. 

 
Mae'r canlynol, yn manylu ar gamau gweithredu penodol a wnaed yn unol â’r nodau y bu i ni 
gyflwyno ar eu cyfer:  

 
NDC 3 
Mae Prifysgol Caerdydd wedi gwneud cynnydd sylweddol yn unol â NDC3. Ym mis Medi 2020 
lansiodd ei Strategaeth Llesiant Staff CUWellbeingStrategy.pdf (caerdydd.ac.uk). Yn y ddogfen 
strategol allweddol hon roedd 26 o nodau newydd. Amcan y rhain oedd sicrhau’r lefelau uchaf posib 
o ran lles staff. Erbyn Awst 2021, gwelwyd bod y brifysgol wedi cwblhau neu wneud cynnydd 
sylweddol o ran 18 o'r nodau llesiant hynny. Ymhlith yr uchafbwyntiau mae: 

• Cyflwyno hyfforddiant iechyd meddwl a llesiant i-act i 248 o reolwyr.  

• Creu amrywiaeth gynhwysfawr o gyfleoedd i ymgymryd â hyfforddiant yn ymwneud â lles er 

mwyn rhoi gwybodaeth a chefnogaeth ymarferol i staff i’w helpu i wella eu lles.  

• Creu calendr blynyddol o ddigwyddiadau y gall staff gymryd rhan ynddynt i wella gwahanol 

agweddau ar eu lles.  

• Lansio Cynlluniau Hybu Llesiant Personol. Mae i’r dogfennau hyn bwrpas ataliol. Maen 

nhw’n annog staff i ddangos hunanymwybyddiaeth o ran y ffactorau sy'n hybu neu'n 

effeithio ar eu llesiant ac i gofnodi'r wybodaeth hon yn eu cynllun personol.  

• Creu modiwl hyfforddiant asesu straen yn unol â chanllawiau'r Awdurdod Gweithredol 

Iechyd a Diogelwch (HSE).  

• Creu rhwydwaith o dros 100 o Gysylltiadau Urddas a Llesiant ledled ar draws amrywiol 

ysgolion a cholegau'r brifysgol, i helpu i ledaenu gwybodaeth a chreu diwylliant o lesiant. 

• Cyflwyno arolwg lles staff cynhwysfawr. Canfu’r arolwg fod tua 80% o'r staff a gwblhaodd yr 

arolwg yn cytuno neu'n cytuno'n gryf bod y cymorth a gynigiwyd i staff o ran llesiant yn 

ystod y pandemig yn amserol ac â diben pwrpasol. 

NDC5 a NDC10   
Er bod y cydbwysedd rhwng y rhywiau ar gyfer graddau 1-5 wedi aros yn gyson, bu cynnydd bach yn 

y menywod sy'n ceisio am swyddi ar Radd 8 ac uwch o 35% yn 2015 i 37% yn 2019.  

Mae ein Cynllun Cydraddoldeb Strategol yn hyrwyddo a gwella cydraddoldeb ar draws y Brifysgol. 
Rydym wedi lansio Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2020 – 2024. Mae'r cynllun yn cynnwys pum 
amcan cydraddoldeb sy'n cwmpasu'r nodweddion gwarchodedig canlynol: oed, anabledd, ailbennu 
rhywedd, priodas a phartneriaeth sifil, beichiogrwydd a mamolaeth, hil, crefydd neu gredo, rhyw a 
chyfeiriadedd rhywiol. Mae'n canolbwyntio ar dri grŵp penodol o randdeiliaid: staff, myfyrwyr, a'r 
gymuned ehangach. 
Gweld y Cynllun Cydraddoldeb Strategol newydd. Rhai o'r cyflawniadau yn ystod y cynllun blaenorol 
oedd: 

https://www.cardiff.ac.uk/__data/assets/pdf_file/0009/2483487/Environmental-Sustainability-Strategy-Recast-Amend-v1.3-February-2021-Final.pdf
https://www.cardiff.ac.uk/documents/2512308-civic-mission-sub-strategy-refresh
https://www.cardiff.ac.uk/documents/2512308-civic-mission-sub-strategy-refresh
https://www.cardiff.ac.uk/__data/assets/pdf_file/0005/2481332/Cardiff-University-ERBAP-November-2020.pdf
https://www.cardiff.ac.uk/__data/assets/pdf_file/0016/203218/Sustainable-Food-Policy-2021-2023-2.pdf
https://www.cardiff.ac.uk/__data/assets/pdf_file/0008/89405/Safety-Health-Environment-and-Wellbeing-policy-statement-Oct-2021.pdf
https://www.cardiff.ac.uk/__data/assets/pdf_file/0008/89405/Safety-Health-Environment-and-Wellbeing-policy-statement-Oct-2021.pdf
https://intranet.cardiff.ac.uk/intranet/staff/documents/wellbeing/CU_WellbeingStrategy.pdf
https://www.cardiff.ac.uk/public-information/equality-and-diversity/strategic-equality-plan
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• Cynnydd o 4% yn staff BAME ar raddau 1-5 ers dechrau'r cynllun (mae hyn bellach ar 6.5%) a 

chynnydd yn nifer yr ymgeiswyr BAME a ymgeisiodd am swyddi ar Radd 8 ac uwch o 21% yn 

2015 i 24% yn 2019. Er bod y cydbwysedd rhwng y rhywiau ar gyfer graddau 1-5 wedi aros 

yn gyson, bu cynnydd bach yn y menywod sy'n ceisio am swyddi ar Radd 8 ac uwch o 35% yn 

2015 i 37% yn 2019. 

• Gwnaed cynnydd hefyd o ran sut rydym yn casglu data am ein staff. Mae’r gyfradd ddatgelu 

‘anhysbys’ wedi gostwng tua 50% o ran nodweddion ethnigrwydd, cyfeiriadedd rhywiol ac 

anabledd. 

• Cyflwyno’r Modiwl hyfforddiant tueddiadau diarwybod ar draws y Brifysgol. Cyflwynwyd y 

modiwl yn wreiddiol ar gyfer y rhai sy’n gyfrifol am recriwtio, dethol ac Adolygiadau 

Datblygu Perfformiad, ond mae wedi profi i fod yn adnodd amhrisiadwy ac mae’r cwrs hwn 

yn orfodol i bob aelod o staff erbyn hyn. 

• Rydym wedi hyrwyddo cyfle cyfartal ar gyfer y rhai mewn rolau ymchwil. Mae ystod 

cynhwysfawr o hyfforddiant Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant wedi cael ei 

ddatblygu a’i gyflwyno, gyda’r hyfforddiant wedi’i deilwra i rolau unigolion yn y broses REF.  

Mae llwyddiannau eraill o ran cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant wedi cynnwys: 

• Penodiadau allweddol y Deon Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant a’r Uwch 

Gynghorydd Sicrwydd ar gyfer Hil, Crefydd a Chred; 

• Rydym wedi codi o safle 24 ym Mynegai Cydraddoldeb yn y Gweithle Stonewall yn 2015 i 

safle 11 yn gyffredinol yn 2019 (y Brifysgol uchaf ei safle yn y Deyrnas Unedig). Ar hyn o 

bryd, mae gennym statws Cyflogwr Gwych ar gyfer Pobl Draws, a chafodd Enfys, sef ein 

rhwydwaith LHDT+, ei chydnabod yn Grŵp Rhwydwaith Uchel ei Barch. 

• Rydym wedi cadw ein gwobr efydd sefydliadol Athena SWAN, ynghyd â nifer o lwyddiannau 

ar lefel Ysgol. 

 

NDC12 
Lansiodd y Gwasanaethau Arlwyo Bolisi Strategaeth Fwyd sy'n sicrhau bwyd sydd wedi’i gaffael mewn 
modd moesegol a chynaliadwy ar draws yr holl wasanaethau arlwyo; mae hyn yn ymgorffori pob cam 
o'r gadwyn gyflenwi bwyd, o gaffael, i gynhyrchu i'r cwsmer ar ei diwedd.  Mae hefyd yn ystyried 
effaith pecynnu a gwastraff bwyd a sut i leihau ein heffaith.  Y weledigaeth yw gweithredu gwasanaeth 
arlwyo cyfrifol sy'n llwyddo i gynnig bwyd iach, cynaliadwy a fforddiadwy i gymuned y Brifysgol. Rydym 
hefyd yn anelu at gefnogi gweithgareddau ac ymchwil a arweinir gan staff a myfyrwyr i wella cyfraniad 
y Brifysgol at systemau bwyd cynaliadwy.  
 

Bu i ni sicrhau £1,001,000 o gyllid gan grant Economi Gylchol Llywodraeth Cymru ar gyfer gweithredu 
seilwaith ailgylchu ar draws y campws. Gosodwyd biniau ailgylchu un ffrwd ym mis Mawrth, ein nod 
yw lleihau faint o wastraff sy'n cael ei anfon i Adfer Ynni i 30% ac is, a chynyddu cyfran y gwastraff sy'n 
cael ei anfon i'w ailgylchu i 70% erbyn 2024/25. 

https://intranet.cardiff.ac.uk/staff/training-and-development/staff-courses-and-programmes/training-courses/equality-and-diversity
https://intranet.cardiff.ac.uk/staff/supporting-your-work/research-support/research-excellence-framework/equality-diversity-and-inclusion
https://intranet.cardiff.ac.uk/staff/supporting-your-work/research-support/research-excellence-framework/equality-diversity-and-inclusion
https://www.cardiff.ac.uk/public-information/policies-and-procedures/health-safety-and-environment
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NDC13 
Cyhoeddwyd papur Gwyn Hinsawdd a oedd yn manylu ar ein cwmpas llinell sylfaenol (baseline 
scope) o ran allyriadau carbon 1, 2 a 3 a'n bwriad i fod yn sero net ar gyfer cwmpas 1 a 2 erbyn 2030 
ac ar gyfer cwmpas 3 cyn 2050. 
Mae ein Strategaeth Cynaliadwyedd Amgylcheddol a'n Cynllun Gweithredu wedi cael eu diweddaru i 

gynnwys ein camau gweithredu hyd at 2023. Mae Risg Argyfwng Hinsawdd wedi'i gynnwys ar 

Gofrestr Risgiau Strategol y Brifysgol. 

Sefydlwyd Bwrdd Carbon Sero-Net i ddechrau, i roi eglurder a ffocws penodol i uchelgais Sero Net y 

Brifysgol ac maent yn datblygu achosion busnes penodol sy'n gysylltiedig i’r blaenoriaethau rydyn ni 

wedi’u nodi.  Mae Is-bwyllgor Cynaliadwyedd Amgylcheddol newydd dan gadeiryddiaeth y Dirprwy 

Is-Ganghellor bellach wedi'i greu a bydd yn arwain y gwaith hwn ac yn cyflyno adroddiadau yn y 

Cyfrin Gyngor.  

Rydym yn gweithio mewn partneriaeth â Chyngor Caerdydd ar eu Strategaeth Caerdydd Un Blaned. 

 
NDC15 
Lansiwyd y Cynllun Gweithredu Gwydnwch a Bioamrywiaeth Ecosystemau (ERBAP) ym mis Mawrth 
2021.  Mae’r ERBAP, a ddatblygwyd ar y cyd gyd Chyngor Caerdydd yn defnyddio adnoddau ac 
arbenigedd cymuned ehangach ein Prifysgol: staff academaidd a'r gwasanaethau proffesiynol, 
myfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig. Mae’n ein galluogi i wneud yn siŵr bod ein hystâd yn cael ei 
rheoli mewn ffordd sy’n cynyddu ein hisadeiledd gwyrdd, ac mewn ffordd sy’n hyrwyddo a gwella 
bioamrywiaeth ac yn codi ymwybyddiaeth ymysg ein myfyrwyr o’r fioamrywiaeth sydd ar ein 
campws. Drwy Gynllun Gweithredu Bioamrywiaeth y Brifysgol, byddwn yn gwella seilwaith gwyrdd y 
Brifysgol drwy leihau amodau amgylcheddol ystâd werdd y Brifysgol gan 30% erbyn 2023. Yn rhan 
o’r ERBAP, rydym wedi ymuno â chynllun archedu: Campws sy'n Addas i Ddraenogod. Mae 
gweithgarwch presennol ein gweithgor, a’r hyn sydd ganddo ar y gweill ar gyfer y dyfodol yn 
cynnwys casgliadau sbwriel rheolaidd, ymgyrchoedd addysg, darlithoedd arbenigol, ac arolygon yn 
ymwneud â draenogod drwy ddefnyddio twneli ôl-traed.  
Y llynedd, lansiodd ein prosiect Pharmabees brosiect monitro bioamrywiaeth o’r enw Spot-A-Bee. 

Gall aelodau o'r cyhoedd ddefnyddio'r ap rhad ac am ddim i gyflwyno lluniau o blanhigion sy'n denu 

gwenyn yn eu hardal  leol. Mae hyn yn helpu i lunio map o amrywiaeth planhigion a phryfed ar 

draws y DU. 

NDC16 

Mae'r Brifysgol yn parhau i roi cyngor arbenigol drwy ystod o ddigwyddiadau, sesiynau briffio ac 
ymatebion i ymgynghoriadau gan gynnwys sesiynau briffio brecwast yr Ysgol Busnes, briffio i'r 

https://www.cardiff.ac.uk/about/our-profile/who-we-are/sustainability
https://www.cardiff.ac.uk/about/our-profile/who-we-are/sustainability
https://www.britishhedgehogs.org.uk/hedgehog-friendly-campus/
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Llywodraeth ar effaith COVID 19 ar Brifysgolion ac Ymchwil Cymru, ac ymateb i ymgynghoriad 
Pwyllgor Gwyddoniaeth a Thechnoleg San Steffan i rôl technoleg. Hefyd, llofnododd y Brifysgol 
Femorandwm Cyd-ddealltwriaeth gyda Chomisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol. Mae hyn yn golygu 
rhoi cymorth gydag ystod o ymyriadau o ran polisïau, gan gynnwys, caffael, yn fwyaf diweddar. 
 
NDC17 
Yn fisol, yn Blas, fe gyhoeddwyd erthyglau sy’n codi ymwybyddiaeth staff a myfyrwyr ar draws y 
Brifysgol ynghylch camau gweithredu tuag at ymgorffori'r Nodau Datblygu Cynaliadwy, gan helpu i 
godi ymwybyddiaeth ynghylch ein gweithgareddau ac o ran addysgu yn eu cylch. Rydym yn ailadrodd 
camau gweithredu yn yr adroddiad NDC cyntaf a byddwn yn gwella gwybodaeth drwy ein 
tudalennau gwe sy’n ymdrin â chynaliadwyedd. 
 

3.0 Mesur cynnydd 

3.1 Safle Effaith Uwch Times 

Mae Rhestr Effaith THE yn mesur sut mae Prifysgolion ar draws y byd yn ymgorffori'r Nodau 

Datblygu Cynaliadwy. Cymerodd Caerdydd ran am y tro cyntaf yn 2020, gan gyflwyno yn unol â 6 

NDC gyda'r canlyniadau canlynol: 

• NDC3 Iechyd a lles da – safle 45 (ymhlith y 5.2% uchaf yn fyd-eang) a safle rhif 5 yn y DU 

• NDC12 Defnyddio a chynhyrchu cyfrifol – safle18 (ymhlith y 3.6% uchaf yn fyd-eang) a safle 

11 yn y DU 

• NDC13 Camau er budd yr hinsawdd – safle 34 (ymhlith y 6% uchaf yn fyd-eang) a safle rhif 4 

yn y DU 

• NDC14 Bywyd o dan ddŵr – safle 47 (ymhlith y 12.4& uchaf yn fyd-eang) a safle rhif 9 yn y 

DU 

• NDC15 Bywyd ar y tir – safle 58 (ymhlith y 14.4% uchaf yn fyd-eang) a safle 16 yn y DU 

• NDC17 Partneriaethau ar gyfer y nodau – safle 401 – 600 yn fyd-eang 

Yn y flwyddyn academaidd hon, byddwn yn cyflwyno tystiolaeth ar gyfer 10 o'r Nodau Datblygu 

Cynaliadwy gyda'r amcan o gyflwyno tystiolaeth ar gyfer pob un o'r 17 NDC ar gyfer blwyddyn 

academaidd 2022/23. Rydym wedi gosod dangosydd perfformiad allweddol ar gyfer cynaliadwyedd 

amgylcheddol i fod ymhlith y 50 sefydliad gorau erbyn 2023. 

 


