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1.1  …Cyflwyniad…
Mae’r ddogfen hon yn trafod ein taith i fod yn ‘eithriadol’, ac mae’n nodi sut y gallwn gyflawni’r

uchelgeisiau pellgyrhaeddol a roddwyd yn ein polisi cynaliadwyedd. Gwyddom fod datblygu cynaliadwy yn

ymwneud â blaenoriaethau a galwadau gwahanol, ond hefyd bod hyn yn cynnwys gweithredu o fewn

cyfyngiadau cyllidebol. Mae’n hanfodol felly ein bod ni’n parhau i fod yn hyblyg er mwyn inni allu ymateb i

bob her.

Un o flaenoriaethau Coleg Penybont yw bod yn gatalydd ar gyfer adfywiad economaidd. Byddai’n deg

petai gan bawb swyddi boddhaus a sicr, ac ansawdd bywyd da sy’n eu galluogi nhw i ofalu am eu

teuluoedd mewn amgylchedd diogel a chynhwysol. Ond gwyddom ein bod yn meddu ar fathau eraill o

gyfoeth sy’n rhoi ansawdd bywyd da i bobl: ein perthnasau gyda’n ffrindiau, ein teuluoedd, a’n cymunedau

lleol a byd-eang, ond hefyd yr amgylchedd rydym yn ei rannu ac sydd, yn y pen draw, yn cynnal pob peth

byw ar y ddaear ac, wrth gwrs, yr holl weithgarwch economaidd.

Mae gennym gyfrifoldeb pwysig fel stiwardiaid Coleg Penybont – ein

hetifeddiaeth; ac rydym yn benderfynol o adael ar ein hôl sefydliad

sy’n fwy cynaliadwy o lawer nag yr un oedd gennym i ddechrau. Mae

gennym uchelgais i fod yn sefydliad eithriadol sy’n mynd y tu hwnt i’r

arferol, nid yn unig am fod rhaid inni wneud hynny (ac yn wir mae’n

rhaid), ond am ein bod yn gwybod yn ein calonnau a’n pennau mai

hwn yw’r peth iawn i’w wneud.

Mae’r weledigaeth a strategaeth datblygu cynaliadwy hwn yn lasbrint

ar gyfer cymryd camau gweithredu yng Ngholeg Penybont. Mae’n

trafod gweithredoedd ymarferol ac effeithiol sy’n arbed arian ac sy’n

gallu cefnogi ystod eang o bolisïau a blaenoriaethau. Mae ganddo’r

pŵer i ddylanwadu ar nifer o feddyliau a bywydau er mwyn ein

galluogi ni, gyda’n gilydd, i weithredu er mwyn dylanwadu ar

arweinwyr y dyfodol drwy greu Coleg cynaliadwy heddiw.
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1.2  …Arweinyddiaeth Eithriadol…
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Ref: EAUC Roadmap
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…Ystyr ‘eithriadol’ (safon fyd-eang) a pham ei fod yn bwysig…

Beth yn union ydy’r busnes o gynaliadwyedd yn ei olygu? I
rai, gall cyflwyno iaith sy’n ymwneud â chynaliadwyedd i’r
broses penderfynu deimlo fel ceisio gafael ar fwg. Ond mewn
gwirionedd, mae arweinyddiaeth eithriadol (neu arwain o’r
dyfodol) yn seiliedig ar benderfyniadau busnes ymarferol pob
dydd. Mae’r penderfyniadau hyn yn ceisio defnyddio adnoddau mewn modd doeth a darparu amgylchedd
diogel mewn modd lle mae’r effeithiau yn arwain at y canlyniadau mwyaf cadarnhaol yn gymdeithasol/
diwylliannol, yn economaidd, ac yn amgylcheddol. Mae hyn yn effeithio ar iechyd, lles, diogelwch, a’r byd
naturiol.

Nid ar unrhyw adeg mewn hanes ydy arweinyddiaeth effeithiol wedi bob yn bwysicach i gyflawni
cynaliadwyedd. Mae’r heriau yr ydym yn eu hwynebu ar draws y byd, fel cymuned fusnes ac fel
rhywogaeth, mor fawr a chymhleth bod rhaid newid y modd yr ydym yn gweithio yn sylfaenol. Mae’r
Adroddiad Risg Byd-eang 2020 yn dangos bod 3 o’r 5 bygythiad byd-eang mwyaf, o ran eu tebygolrwydd
a’u heffaith, yn rhai amgylcheddol. Nid yw’r rhain yn bodoli ar eu pen eu hunain, wrth gwrs – maent yn
gysylltiedig â gwe gymhleth o fygythiadau i fusnes a’r gymdeithas. Y gwir yw, ni all unrhyw beth ffynnu
mewn byd sy’n methu.

Yn ei araith ‘TED Talk’, awgrymodd Andrew Winston y dylen ni ‘newid y
modd y mae busnesau’n gweithredu yn sylfaenol’ fel rhan o’r hyn y mae’n ei
alw’n Big Pivot. Nodir cyfleoedd busnes sylweddol yn llyfr gwych a heriol
Marga Hoek, Trillion Dollar Shift (lawrlwythiad e-lyfr am ddim). Mae yna hefyd
lawer o arweinwyr busnes eithriadol yn newid y model busnes er mwyn

manteisio ar yr economi newydd hwn, megis Marks and Spencer Plan A, Interface, P&G, H&M Fashion
Group, ac wrth gwrs yr holl sefydliadau addysgol hynny ar draws y byd a lofnododd y Cytundeb Datblygu
Cynaliadwy, gan gynnwys Coleg Penybont; ac mae llawer, llawer mwy.

Yn ogystal, mae’r EAUC wedi lansio’r Canllaw ar gyfer Aelodau Cyrff Llywodraethu erbyn hyn, a
chyhoeddodd Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru yr adroddiad ‘Cynyddu’r Cyfraniad Dinesig gan
Brifysgolion’ yn hwyr yn 2018 sy’n berthnasol i’r maes addysg a hyfforddiant ôl-orfodol (PCET) i gyd. Mae
hwn hefyd yn cydnabod elfennau o werth cymdeithasol ac economaidd yn y maes Addysg Bellach (AB),
y’u pwysleisir yn adroddiad Colegau Cymru Arddangos Gwerth Economaidd Colegau AB yng Nghymru.

Mae’r agwedd tuag at wneud penderfyniadau, ac yn benodol y berthynas â’r gair
‘cost’, yn rhan hanfodol o arweinyddiaeth eithriadol.

Meddylir am bunnoedd a cheiniogau wrth ystyried cost fel arfer, ond mewn
gwirionedd mae tair elfen allweddol i gostau: cost gymdeithasol, cost
economaidd/ariannol, a chost amgylcheddol. Rhaid ystyried pob un o’r tair elfen
hyn yn gyfartal.
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Er gall y gair ‘cynaliadwy’ olygu gwahanol bethau i wahanol bobl, nid yw’n gwneud
unrhyw wahaniaeth mewn gwirionedd – ni ellir cynnal dim os yw’r adnoddau a’r
systemau naturiol yr ydym yn dibynnu arnynt ar gyfer ein hiechyd a’n lles yn
methu. Nodwyd elfennau o werth cymdeithasol ac economaidd AB yn adroddiad
Colegau Cymru Arddangos Gwerth Economaidd Colegau AB yng Nghymru, ond
roedd y ffaith ni chyfeiriwyd at yr amgylchedd naturiol fel sylfaen ar gyfer economi

llewyrchus a byd trigiadwy yn wendid mawr yn yr adroddiad hwn. Yn y pen draw, mae gweithgarwch
economaidd i gyd yn dibynnu ar y gwasanaethau a ddarperir gan natur, yr amcangyfrifir eu bod yn werth
UD$125 triliwn y flwyddyn!

Ni yw’r genhedlaeth gyntaf i fod yn ymwybodol ein bod ni’n dinistrio’r byd. Ac mae’n bosib mai ni fydd y
genhedlaeth olaf i allu gwneud unrhyw beth ynglŷn â hyn. Mae'n amser i ni benderfynu pa fath o
arweinwyr yr hoffem fod.

Felly, pan ddywedwn ‘busnes cynaliadwy’, mae’n bwysig ein bod ni’n gwybod beth mae’n ei olygu i Goleg
Penybont, ac felly mae’n effeithio’n uniongyrchol ar benderfyniadau busnes a risg busnes.

…Gwneud penderfyniadau eithriadol…

Fel sefydliad mawr, rydym yn alluogwyr ar gyfer newid. Rydym am helpu
pobl i fod yn bopeth y gallant fod, a’n cyfle gorau i wneud hyn yw trwy’r
geiriau rydym yn dewis eu defnyddio. Mae gan bob un ohonom ein
‘swigod geiriau’ – iaith rydym yn ei defnyddio er mwyn gwneud
penderfyniadau neu ddylanwadu ar eraill – ond gall peth iaith deimlo’n
anhreiddiadwy, felly mae angen i ni greu swigod o iaith gyffredin.

Mae gan eiriau pŵer hynod i siapio ein canfyddiadau. Mae gwerthoedd
ynghlwm i eiriau, a sbardunir y gwerthoedd hyn wrth inni glywed y
geiriau. Pan gaiff ymadroddion penodol eu hailadrodd, gallant siapio ac atgyfnerthu safbwyntiau, gan ei
gwneud hi’n anodd gweld problem mewn goleuni gwahanol. Gweler Atodiad 1 am rai syniadau.

Mae arweinwyr eithriadol yn ‘ymwybodol o ragfarn/safbwyntiau’ ac yn gwybod bod gwneud
penderfyniadau eithriadol yn golygu sicrhau y caiff gweithredoedd a bwriadau eu cefnogi gan ‘fwyafrif
gwybodus’.

…Caiff ‘eithriadol’ ei ddiffinio gan bwrpas…

Mae arweinwyr eithriadol yn gallu gweld pwrpas busnes mewn
cyd-destun byd-eang (hedfan yn uchel i’r stratosffer yn ein hofrennydd) a
phlethu iaith sy’n ymwneud â busnes a risg gydag iaith sy’n ymwneud â
chynaliadwyedd. Maent yn gwybod bod terminoleg wahanol yn arwain at
ganlyniadau gwahanol.
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Mae arweinwyr eithriadol yn adnabod synergeddau sy’n darparu datrysiadau integredig sy’n cyflawni nifer
o nodau fel rhan o feddylfryd twf. Maent yn sganio 360 gradd am heriau newydd fel ffordd o feddwl yn
hytrach na fel proses. Mae ystyr ‘gwerth am arian’, ‘elw’, ac ‘enillion’ yn newid.

Mae arweinwyr eithriadol yn dangos y gallu i weld pethau trwy lygaid pobl eraill ar lefel lleol, cenedlaethol
a rhyngwladol. Mae’r arweinwyr mwyaf eithriadol yn gweld yn glir trwy lygaid y byd naturiol hefyd.
Arweinyddiaeth eithriadol yw’r cryfder i gerdded yn erbyn y llanw.

Mae arweinwyr eithriadol yn gwybod nid adran neu deitl swydd neu adroddiad yw cynaliadwyedd. Maent
yn gwybod mai cynaliadwyedd yw’r canlyniad sy’n deillio o strategaeth sy’n deall effeithiau a dibyniadau.
Mae’n gyd-gyfrifoldeb ac yn ddiwylliant sefydliadol.
Mae arweinwyr eithriadol yn deall bod edrych yn ôl cyn edrych ymlaen yn hanfodol. Mae cydnabod
dallineb cenedliadol i ddinistr amgylcheddol (mae newid hinsawdd, llygredd plastig, neu golled
bioamrywiaeth yn enghreifftiau byd-eang, ond mae llawer, llawer mwy o enghreifftiau eraill) a chael
meddylfryd sy’n canolbwyntio ar ddatrysiadau yn hanfodol ar gyfer goresgyn yr heriau hyn. Mae llinell
sylfaen yn rhywbeth a all dylanwadu a helpu’r arweinwyr mwyaf eithriadol i siapio eu penderfyniadau.
Gweler araith ‘TED Talk’ Daniel Pauly sy’n trafod ‘shifting baseline syndrome’.

Mae arweinwyr eithriadol yn annog ymddiriedaeth wirioneddol yn weithredol fel sylfaen ar gyfer cyflawni
canlyniadau cyfunol. Gweler araith ‘TED Talk’ Pat Lencioni. Mae hyn yn golygu bod rhaid inni fod yn barod
i wrando ar y cwestiynau mawr.

Mae arweinwyr eithriadol yn ‘ymwybodol o ragfarn/safbwyntiau’ ac yn gwybod bod gwneud
penderfyniadau eithriadol yn golygu sicrhau y caiff gweithredoedd a bwriadau eu cefnogi gan ‘fwyafrif
gwybodus’.

Mae’r arweinwyr mwyaf eithriadol yn gallu newid yr iaith, newid y
sgwrs, a newid y canlyniad, o’r tu fewn a’r tu allan i’r sefydliad. Yn
gwella lles dynol ac amgylcheddol ar yr un pryd - rhaid i’r ddau ffynnu
ar y cyd.

…Caiff ‘eithriadol’ ei ddiffinio gan werthoedd, agweddau, ac egwyddorion…

Lefel 1 - cydnabod y prif feysydd sy’n peri pryder yn fyd-eang
(gwn/gwyddom fod rhywbeth o’i le)

Lefel 2 - cydnabod meddiant a chyfrifoldeb
(gwn/gwyddom y gallaf/gallwn wneud rhywbeth am hyn)

Lefel 3 - cydnabod gweithrediad a bwriad
(byddaf/byddwn yn gwneud rhywbeth am hyn)
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Tabl 1:
Egwyddorion
Craidd ac
Ategol:

Egwyddor Graidd 1: Cymryd rhan – byddwn yn sicrhau diffuantrwydd, eglurder, a chynhwysiad.

Egwyddor Graidd 2: Integreiddio – byddwn yn sicrhau agwedd integredig tuag at wneud
penderfyniadau, gan gydbwyso agweddau economaidd, amgylcheddol a
chymdeithasol.

Egwyddor Ategol 1: Ôl troed ecolegol – datblygir pob un o’n polisïau mewn modd a fydd yn sicrhau
ein bod ni’n gwneud cynnydd tuag at ein nod.

Egwyddor Ategol 2: Costau a buddion llawn – bydd pob polisi yn nodi ac yn ystyried yr ystod lawn o
gostau a buddion trwy ddefnyddio dull sy’n ymwneud â systemau ar gyfer
gwneud penderfyniadau.

Egwyddor Ategol 3: Egwyddor ragofalus – byddwn yn defnyddio dull sy’n seiliedig ar dystiolaeth ar
gyfer gwneud penderfyniadau ond, lle mae bygythiadau o ddifrod sylweddol
neu barhaol, ni ddefnyddir diffyg sicrwydd gwyddonol fel esgus i ohirio
mesurau cost-effeithiol i atal dirywiad amgylcheddol.

Egwyddor Ategol 4: Gwahanolrwydd – bydd ein hagwedd tuag at ddatblygu cynaliadwy yn
adlewyrchu ac yn ymateb i anghenion penodol y Coleg a’n cymunedau lleol a
byd-eang.

1.3  …Sut ydym yn cyflawni hyn?…
Rydym eisoes wedi cymryd cam mawr drwy lofnodi’r Cytundeb Datblygu Cynaliadwy sy’n ein hymrwymo
ni i gwblhau adroddiadau gorfodol trwy’r Grŵp DU ac i Fforwm Gwleidyddol Lefel Uchel y Cenhedloedd
Unedig. Mae hwn yn arwydd clir ein bod ni’n arweinwyr sy’n gweithredu. Ond beth mae hyn yn ei olygu?

Mae’n golygu bod rhaid inni wneud penderfyniadau yn seiliedig ar
dystiolaeth wyddonol a gweithio am yn ôl o’r heriau byd-eang mwyaf er
mwyn sicrhau bod gwydnwch busnes ac amgylcheddol gennym.

Er enghraifft, newid hinsawdd a’r angen i fuddsoddi mewn ynni
adnewyddadwy a lleihau’r defnydd o ynni, colled amrywiaeth biolegol a
genetig, rheoli’r ystad ar gyfer cadwraeth a gwelliant, tlodi/iechyd,
cyfleoedd gwaith, llygredd o bob math, caffaeliad, ac wrth gwrs, y Ddau Fater Allweddol – addysg a
lles – sydd yn sylfaen i bob un o’r Nodau Datblygu Cynaliadwy (NDC).
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Mae mynd i’r afael â’r NDC yn rhoi pwrpas pwysig i sefydliadau mewn cyd-destun byd-eang; dyna pam
mae angen arweinwyr eithriadol arnom.

Mae’r uchelgeisiau a nodwyd yn ein polisi cynaliadwyedd y’i cymeradwywyd gan yr Uwch Dîm Reoli yn
ein hymrwymo ni i:

● Arddangos arweinyddiaeth eithriadol a datblygu arweinwyr eithriadol.

● Sicrhau bod penderfyniadau, ar bob lefel, yn ystyried costau cymdeithasol, economaidd ac
amgylcheddol fel rhan o feddylfryd twf.

● Cadw lefel Platinwm y Safon Iechyd Corfforaethol.

● Adrodd i’r Cenhedloedd Unedig fel rhan o’r Cytundeb NDC.

● Sicrhau bod cyfrifoldebau yn cael eu gosod, eu derbyn, a’u cyflawni ar bob lefel.

● Gosod targedau penodol o fewn y Strategaeth Datblygu Cynaliadwy hon sydd ar gael i’r cyhoedd.

● Ymgorffori Addysg ar gyfer Datblygu Cynaliadwy a Dinasyddiaeth Fyd-eang (ADCDF).

● Sicrhau ein bod ni’n arddangos gonestrwydd ac eglurder mewn adroddiadau i’r cyhoedd.

Gweler crynodeb o’r NDC yn Atodiadau 2 a 3.

2.0 …Cyfrifoldebau…
Yr hyn y byddwn ni’n ei wneud i arwain y ffordd (ein nodau eang)…

● Arweinyddiaeth Eithriadol: Sicrhau bod cyfrifoldeb am gynaliadwyedd yn rhan o bob rôl erbyn mis
Rhagfyr 2022.

● Pwrpas Eithriadol: Bod yn ‘sefydliad angori’ ar gyfer y gymuned a’r ardal leol, gan ddatblygu
cyd-fudd a chyfrifoldeb am adeiladu cymuned wydn.

● Cymorth Eithriadol: Sicrhau, erbyn mis Rhagfyr 2021, bod pob aelod staff ar bob lefel wedi cael ac
yn gallu cael mynediad at hyfforddiant a chymorth angenrheidiol i’n helpu ni i gyflawni ein nodau a’n
huchelgeisiau cyfunol.

● Effaith Eithriadol: Sicrhau bod cynaliadwyedd yn cael ei ymgorffori ym mhob polisi a strategaeth fel
rhan o feddylfryd twf.
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● Effaith
Eithriadol: Sicrhau bod gennym ‘swigen iaith’ gyffredin ar gyfer busnes cynaliadwy, sy’n cydnabod y
cydgysylltiadau rhwng lles sefydliadol, personol ac amgylcheddol, ac yn cydnabod bod yr iaith yma yn
cael effaith gadarnhaol ar benderfyniadau ar y lefel uchaf ac ar draws y sefydliad i gyd.

● Effaith Eithriadol: Ymgorffori cynaliadwyedd ym mhob maes cwricwlwm trwy ADCDF.

● Effaith Eithriadol: Cydweddu pob amcan a tharged gyda’r Nodau Datblygu Cynaliadwy a’r safon
iechyd corfforaethol.

● Effaith Eithriadol: Lleihau allyriadau carbon at 0% erbyn 2040 a gosod targedau ar gyfer camau
eraill i leihau carbon mewn cynllun rheoli carbon manwl (sero 2040).

Noder: Mae camau gweithredu manwl
i’w gweld yn y cynllun gweithredu
strategol ar gyfer cynaliadwyedd.

Y rheini a fydd yn gwneud hyn…

2.1 Bydd yr Uwch Dîm Rheoli a Grŵp Tasg Carbon yn:

● Gweithredu fel corff allweddol ar gyfer sicrhau bod yr ymrwymiadau a nodwyd mewn polisïau, y
Cytundeb NDC, a’r cynllun strategol ar gyfer cynaliadwyedd yn cael eu cyflawni.

2.2 Bydd Grŵp Gweithredol y Coleg yn:

● Cyd-berchnogi’r uchelgeisiau, amcanion a thargedau sydd wedi’u cynnwys yn y ddogfen hon a’r
cynllun strategol cysylltiedig ar gyfer cynaliadwyedd, a’u hymgorffori nhw yng ngwaith eu timau.

2.3 Bydd yr Is-bennaeth ar gyfer Adnoddau yn:

● Sicrhau bod staff perthnasol yn cynllunio ac yn cyllidebu ar gyfer goblygiadau o ran adnoddau
er mwyn sicrhau ein bod ni’n cyflawni’r targedau a’r amcanion a nodwyd yn y strategaeth
cynaliadwyedd.
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2.4 Bydd y Rheolwr Iechyd, Diogelwch a Datblygu Cynaliadwy yn:

Gwbl gyfrifol am gydweithio’n agos â’r coleg i gynhyrchu cynllun strategol hir dymor sy’n perthyn
i bawb ac sy’n nodi yn union:

Yr hyn sydd angen i ni ei wneud
Sut byddwn yn gwneud hyn
Sut byddwn yn gwybod ein bod ni wedi cyflawni ein hamcanion
Erbyn pryd byddwn yn gwneud hyn
Pwy fydd yn gyfrifol am sicrhau ein bod yn cyflawni ein hamcanion.

3  …Dogfennau Cysylltiedig…

Cynllun Strategol ar gyfer Cynaliadwyedd (iechyd, lles, diogelwch, a datblygu cynaliadwy)
Traciwr Sero Gan 2040
Cynllun Gweithredu Iechyd Corfforaethol a’r Cynllun Lles
Strategaeth Ystadau

4  …Adolygiad y Ddogfen…

Bydd y ddogfen hon yn cael ei hadolygu gan yr Rheolwr Iechyd, Diogelwch a Datblygu Cynaliadwy o
leiaf unwaith y flwyddyn.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:
Chris Long,
Rheolwr Iechyd, Diogelwch a Datblygu Cynaliadwy
Ffôn: 01656 302 302 (estyniad 694)
CF31 3DF
E-bost: Clong@bridgend.ac.uk
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Atodiad 1: Cwestiynau enghreifftiol (nid yw’n hollgynhwysol)

Sut mae’r penderfyniad/polisi/strategaeth yn ystyried (lle bo’n bosibl):

● Iechyd a lles (gordewdra, diabetes, iechyd meddwl, maethiad, ysmygu, straen, ymarfer corff,
hapusrwydd).

● Tlodi a newyn.
● Sgiliau cyflogadwyedd dyfodol ar gyfer economïau carbon-isel, cynaliadwy (ystyried yr hyn sy’n

digwydd ar raddfa fyd-eang – a yw hyn yn cael ei ddefnyddio i ddylanwadu ar benderfyniadau ar gyfer
y cwricwlwm?).

● Cynllunio’r cwricwlwm – dysgu sgiliau dyfodol; datblygu cyrsiau ar gyfer technolegau a phrosesau
arloesol; rhoi mantais i ddysgwyr; profiad dysgu gwahanol.

● ADCDF – cysylltu â heriau byd-eang; a yw hyn yn arwain at newid mewn ymddygiad; hyblygrwydd;
meddwl yn gyfannol; cyflogadwyedd ar gyfer economi newydd; sgiliau economi gylchol.

● Cysylltiadau â rhanddeiliaid (y gymuned leol, ‘pecynnau’ teulu, gwybodaeth leol, cysylltu â’r gymuned
leol).

● Cyflogaeth leol (cefnogi cyflogwyr lleol, cyflogi’n lleol, cyflogi ar gyfer sgiliau cynaliadwyedd).
● Clywed a gwrando ar y llais unigol a chyfunol (ymgynghoriad, cynhwysiad, cydraddoldeb, hygyrchedd).
● Caffaeliad cynaliadwy (lleol, carbon-isel, perfformiad cyflenwyr) – edrych y tu hwnt i’r

nwydd/gwasanaeth.
● Buddsoddi mewn adeiladau safon uchel (datblygiad/adnewyddiad carbon-isel).
● Costau (prynu, cynnal a chadw, costau rhedeg, amnewid, gwaredu).
● Effeithlonrwydd dŵr/casglu dŵr (adran geffylau, garddwriaeth, cynnal a chadw’r tiroedd).
● Allyriadau nwyon tŷ gwydr (lleihau’r galw am ynni, ynni adnewyddadwy, nwyddau a gwasanaethau

carbon-isel).
● Diwylliant brynu gynaliadwy – nwyddau a gwasanaethau carbon-isel.
● Gwaredu gwastraff ac ailgylchu (math o wastraff, effaith llygredd, cyrchfan y gwastraff).
● Ail-ddefnyddio deunyddiau (TGCh, deunyddiau’r dysgwyr, ystadau).
● Cyflwyno aseiniadau yn electronig, cyfarfodydd di-bapur.
● Cyfrifyddu ar gyfer cynaliadwyedd (adran gyllid).
● Dulliau cludiant (teithio cynaliadwy); a all teithiau/ymweliadau lleol fod yn fwy gwerthfawr i ddysgwyr

na theithiau hirach?
● Entrepreneuriaeth gynaliadwy.
● Dwyieithrwydd, diwylliant ac amrywiaeth.
● Bioamrywiaeth, ecosystemau, bwyd (lleihau’r defnydd o nwyddau tafladwy yn y maes arlwyo ac mewn

digwyddiadau/cyfarfodydd – cyllyll, ffyrc a llestri; gwella’r profiad bwyta).
● Dysgwyr rhyngwladol, ‘homestay’, preswyl.
● Meddwl yn greadigol – troi pob carreg; bancio amser, rhannu sgiliau (cymuned leol),

cydweithrediadau / partneriaethau ar gyfer rhannu adnoddau (tu fewn a thu allan i’r Coleg),
gwybodaeth leol, buddsoddi er mwyn arbed, datblygu cyrsiau arbenigol (nosweithiau, penwythnosau,
preswyl), hunan-gefnogol (bwyd).
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2: Y Nodau Datblygu Cynaliadwy (NDC)

Ffynhonnell: https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300

Atodiad 3: Lles wrth galon y Nodau Datblygu Cynaliadwy

Ffynhonnell: http://www.who.int/topics/sustainable-development-goals/test/sdg-banner.jpg?ua=1
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