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Cyrchu Cronfa Labordai Cynaliadwy 

1 Diben 

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i leihau ei hallyriadau carbon gyda dim carbon o allyriadau 

Cwmpas 1 a 2 erbyn 2040, ynghyd â thargedau Cwmpas 3 heriol.  Er mwyn i ni gyflawni hyn, 

rhaid i ni adolygu a gwella'r ffordd yr ydym yn gweithredu, gan gynnwys yn ein labordai a'n 

gweithdai.  

Mae'r weithdrefn hon yn nodi sut gall labordai ym Mhrifysgol Abertawe gyrchu cyllid i wella 

cynaliadwyedd yn eu gofodau. Yn gyfnewid, bydd yn cefnogi'r Brifysgol i leihau ei heffaith 

amgylcheddol.   

2 Diffiniadau   

Labordy: Ardal a ddefnyddir ar gyfer addysgu/ymchwil gyda chyfarpar arbenigol, at 

ddibenion y ddogfen hon bydd hyn hefyd yn cynnwys gweithdai.  

Fframwaith Gweithredu Effeithiolrwydd Labordai 'LEAF': Offeryn a ddefnyddir gan raglen 

Labordai Cynaliadwy'r Brifysgol, a ddatblygwyd ac a weinyddir gan yr UCL. 

Ad-dalu: Cyfnod pan fydd yr arian a dderbyniwyd gan gronfa LEAF yn cael ei ad-dalu o 

ganlyniad i arbedion ynni.   

3 Cyfrifoldebau 

Y Tîm 
Cynaliadwyedd 

Bydd y Tîm Cynaliadwyedd yn: 

 Gweinyddu cronfa'r Labordai Cynaliadwy 

 Cefnogi unigolion/grwpiau sy'n gofyn am gronfeydd 

 Asesu a rhoi adborth ar geisiadau 

 Ymgymryd ag archwiliadau achlysurol i sicrhau bod y 
cronfeydd yn cael eu defnyddio mewn modd priodol 

Grŵp Labordy Bydd Grŵp y Labordy'n gwneud y pethau canlynol:  

 Cymryd rhan weithgar yn 'LEAF' 

 Cwblhau'r ffurflen  

 Mynd i gyfarfodydd o ran eu ceisiadau 

 Os dyfernir y cyllid, darparu adroddiadau monitro ac 
unrhyw wybodaeth arall, fel bo angen gan y Tîm 
Cynaliadwyedd 

4 Dogfennau Perthnasol 

 8.1.16 Gwaredu a gwerthu cyfarpar arbenigol: Gweithdrefn ar gyfer gwerthu eich 
cyfarpar i'w ailddefnyddio gan grwpiau allanol drwy gwmni sydd wedi'i gontractio i'r 
Brifysgol 
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5 Y Broses 

Ffigur 1mae'n dangos y broses ar gyfer cael y cyllid gan y Gronfa Labordai Cynaliadwy. Ceir 

rhagor o wybodaeth yn Adrannau 5.1 i 5.5. 

 

 

Ffigur 1: Y Broses 

5.1 Ymuno â LEAF  

Er mwyn i unrhyw grŵp gyflwyno cais am gyllid, bydd angen i'ch labordy gymryd rhan yn 

LEAF, gweler Adran 5.4 am ragor o wybodaeth. 
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5.2 Cwblhau'r ffurflen 

Er mwyn asesu eich cynnig, bydd yn rhaid i chi gwblhau ein ffurflen. Mae hon yn hygyrch o'n 

gwefan Labordai Cynaliadwy, neu'r ddolen yma1  

Er mwyn i chi allu cwblhau'r ffurflen, bydd angen i chi gynnwys y canlynol: 

 Enw labordy LEAF, dyfarniad cyfredol yr ydych yn gweithio tuag ato a'ch manylion 

 Enw'ch cynnig 

 Swm rydych yn gofyn amdano o'r gronfa 

 Crynodeb byr o sut byddai'r arian yn cael ei wario 

 Manylion y cyfnod ad-dalu a chyfrifiadau cysylltiedig 

 Yn cytuno i gwblhau'r adroddiadau monitro os dyfernir y cronfeydd 

I gael rhai syniadau o brosiectau arfaethedig, gweler Adran 5.5. 

5.3 Dyrannu Cyllid 

Os dyrennir y cronfeydd, cânt eu trosglwyddo i'r côd grant priodol (cytuno wrth ddyfarnu). 

Rhaid darparu tystiolaeth o sut mae'r arian yn cael ei wario o fewn deufis. Yn ogystal, bydd 

yn rhaid i chi adrodd am berfformiad eich cynnig: 

 6 mis ar ôl y dyfarniad 

 12 mis ar ôl y dyfarniad 

5.3.1 Cyfarpar 

Os byddwch yn prynu offer gyda'r gronfa, rhaid glynu wrth y canlynol: 

 Bydd cyfarpar a brynir yn cael eu hychwanegu at gofrestr asedau'r Brifysgol ac ni 

chânt eu symud o'r campws 

 Os caiff cyfarpar newydd eu prynu gan arwain at beidio â defnyddio hen gyfarpar, 

dylai'r perchennog ddefnyddio ‘8.1.16 Gwaredu a Gwerthu Cyfarpar Arbenigol’ i 

leihau gwastraff, hyd yn oed os gellir ei ddefnyddio am rannau sbâr yn unig 

5.4 Pwy sy'n gymwys am y cyllid? 

Unrhyw labordy a weithredir gan Brifysgol Abertawe sy'n cymryd rhan yn ein 'Fframwaith 

Asesu Effeithlonrwydd Labordai' neu gynllun 'LEAF'. Gall y cais gael ei gwblhau gan fyfyrwyr 

neu staff, ond pan fydd myfyriwr yn cwblhau'r cais bydd angen cymorth labordy gan staff 

arnynt. 

Os hoffech ymuno â ‘LEAF’, mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein gwefan, neu gweler y 

manylion cyswllt yn Adran 6.  

                                                      
1Ffurflen Ar-lein: 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=LrXKu76f1kOi859mxD3yaFjxWZ18fb
hEmyJb_wHdtx1UOEE5WENTREZKUDg3TU0xUlVCUEtJU0ZPMi4u  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=LrXKu76f1kOi859mxD3yaFjxWZ18fbhEmyJb_wHdtx5UOEE3WENTREZKUDg1TU0xUlVCUEtJU0ZPMi4u
https://www.swansea.ac.uk/media/8-1-16-specialist-equipment-removal-and-sales-english.pdf
https://www.swansea.ac.uk/sustainability/sustainability-culture-and-community/sustainable-labs/information-and-inspiration/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=LrXKu76f1kOi859mxD3yaFjxWZ18fbhEmyJb_wHdtx5UOEE3WENTREZKUDg1TU0xUlVCUEtJU0ZPMi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=LrXKu76f1kOi859mxD3yaFjxWZ18fbhEmyJb_wHdtx5UOEE3WENTREZKUDg1TU0xUlVCUEtJU0ZPMi4u
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5.5 Ar gyfer beth y gallaf ddefnyddio'r gronfa? 

Mae croeso i grwpiau gyflwyno syniadau am gyllid a fyddai'n gwella cynaliadwyedd eu 

gofodau. Gallwch ddefnyddio'r gronfa ar gyfer y pethau canlynol: 

 Diweddaru i gyfarpar effeithlon a lleihau'r defnydd o ynni: Gall grwpiau ar draws y 

Brifysgol gyflwyno cais am arian i ddiweddaru eu cyfarpar, gyda hyd at 25% yn cael ei 

dalu gan y gronfa. Rhaid i ymgeiswyr ddangos bod yr ad-daliad o'r effeithlonrwydd 

ynni'n talu am y costau cychwynnol o fewn pum mlynedd.  

 Buddsoddi mewn syniadau:Os ydych yn ceisio lleihau eich effaith, gallwn ddarparu 

cronfeydd i chi roi cynnig ar y syniad e.e. lleihau plastigion defnydd untro drwy brynu 

eitemau y gellir eu hailddefnyddio.  

Yn ogystal, mae rhai prosiectau enghreifftiol wedi'u nodi yn Tabl 1. 

Tabl 1: Syniadau'r prosiect 

Cyfarpar Dŵr 

 Amnewid cyfarpar am fodel mwy ynni 
effeithlon 

 Amseryddion i ddiffodd y tu allan i oriau 
gwaith e.e. ar ôl 5pm ac ar y 
penwythnosau 

 Disodli cabinetau sychu sy'n 
aneffeithlon 

 Systemau sy'n defnyddio llai o ddŵr e.e. 
ailddosbarthu neu ddim dŵr 

Gwastraff Arall 

 Eitemau y gellir eu hailddefnyddio i 
leihau plastigion defnydd untro e.e. 
gwydr neu blastig graddfa uwch 

 Sefydlu cynllun ailgylchu yn y labordy 
gyda darparwr allanol drwy’r Swyddog 
Gwastraff ac Ailgylchu 

 Rhannu deunyddiau cyffredin fel nad yw 
eitemau lluosog yn cael eu prynu  

 Deunyddiau cyfathrebu e.e. posteri a 
hysbysebion i gynyddu ymwybyddiaeth 
gyda holl ddefnyddwyr y labordy 

6 Gwybodaeth gyswllt 

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth neu gymorth, gallwch e-bostio: 

 sustainability@abertawe.ac.uk  

7 Effeithiau a Gweithrediadau o ran Methu Cydymffurfio 

Gallai methu cydymffurfio â'r weithdrefn hon arwain at: 

 Fethu cydymffurfio â gofynion EcoCampus a safon ISO 14001:2015.  
Os byddwch yn mynd yn groes i'r weithdrefn hon, caiff ei drafod yn unol â gweithdrefn 10.1 
Diffyg cydymffurfiaeth a chamau unioni 

8 Rheoli Fersiwn 

Dyddiad Fersiwn Diweddaru 

mailto:sustainability@swansea.ac.uk
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