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Mae ecoleg yn cwmpasu ystod o ddisgyblaethau. Mae Cymdeithas Ecolegol Prydain yn diffinio ecoleg 

fel: 

“yr astudiaeth o ryngweithio ymhlith pethau byw a'u hamgylchedd. Mae'n darparu dealltwriaeth 

newydd o'r systemau hanfodol hyn fel y maent ar hyn o bryd, a sut y gallant newid yn y dyfodol.” 

Ble ydyn ni eisiau bod yn y 3 blynedd nesaf? 

Mae'r ddogfen hon yn ganlyniad i weithdy a gynhaliwyd gyda'r Pwyllgor Craidd ym mis Tachwedd 2021 
a phroses adolygu a oedd yn cynnwys gweddill y Pwyllgor. Mae ein gweledigaeth, ein nodau strategol 
a'n gweithgareddau a awgrymir i gyd yn unol â chynllun strategol BES 2020-2023. Gan fod hwn yn 
Bwyllgor newydd bydd yr holl weithgareddau a awgrymir yn cael eu hystyried yn gyfleoedd arbrofol 
dros y tair blynedd nesaf. Pennir llwyddiant drwy dreialu gweithgareddau a awgrymir i weld sut maent 
yn gweithio i'r Pwyllgor. 
 

GWELEDIGAETH 
 

Sicrhau bod polisi a rheolaeth yng Nghymru yn cael eu llywio gan wybodaeth a dealltwriaeth 
ecolegol briodol 

 

 

NODAU STRATEGOL 
1. Darparu arbenigedd technegol a thystiolaeth ecolegol gadarn ar gyfer llunwyr polisi a 

rheolwyr a chynghori sut mae polisi a rheolaeth yn effeithio ar ganlyniadau ecolegol 

2. Cyflawni perthynas waith agosach rhwng llunwyr polisi ecolegol, ymchwilwyr a 
gweithwyr proffesiynol 

3. Cyfleu gwybodaeth ecolegol a'i pherthnasedd ar gyfer polisi a rheolaeth effeithiol i'r 
cyhoedd  

 

GWEITHGAREDDAU 

(NOD 1, 2 a 3) Cynllunio strategol blynyddol a sganio'r gorwel 

Bydd hyn yn: 

• Nodi bylchau mewn gweithgareddau cyfredol a gwybodaeth a chyfleoedd ar gyfer gweithio ar 

y cyd, gan ganiatáu i'r pwyllgor drafod gweithgareddau a rhaglen waith 

• Blaenoriaethu anghenion ymchwil a thystiolaeth yn y dyfodol trwy sganio'r gorwel y flwyddyn 

sydd i ddod ar gyfer pynciau a themâu ymgynghoriadau pwysig 

• Gwahoddwch ymchwilwyr gyrfa cynnar (ECRs) ac arbenigwyr allanol fel y bo'n briodol a gellir 

cael hyfforddiant gyda nhw 

• Cael ei ddefnyddio fel llinell sylfaen ar gyfer gwerthuso ar ddiwedd y flwyddyn.  

(NOD 2 a 3) Digwyddiadau Caffi Ecology 

Cynnal o leiaf 2 ddigwyddiad dwyieithog Caffi Ecology y flwyddyn, wyneb yn wyneb neu ar-lein. Bydd 

digwyddiadau wyneb yn wyneb yn cael eu dosbarthu ledled y wlad. Mae'r digwyddiadau rhwydweithio 

a chyfnewid gwybodaeth hyn yn dod â phobl sy'n gweithio ar bolisi amgylcheddol at ei gilydd. Bydd y 

rhain yn helpu i sefydlu'r Pwyllgor, adeiladu ein henw da a'n proffil, ac yn dangos cysylltiadau a 



pherthynas rhwng y cymunedau sydd wedi gwahanu'n aml o lunwyr polisi, ymchwilwyr a gweithwyr 

proffesiynol.  

(NOD 2 a 3) Hyfforddiant Polisi  

Cynnal gweithgareddau hyfforddi polisi ar gyfer ecolegwyr ar draws sectorau gan gynnwys ECRs a 

myfyrwyr.  Bydd hyn yn helpu i feithrin sgiliau polisi ymhlith ecolegwyr, gan ganiatáu iddynt 

ymgysylltu'n fwy effeithiol yn y broses o lunio polisïau, a helpu i adeiladu gwybodaeth ecolegol ymhlith 

llunwyr polisi. Gall hyn gynnwys digwyddiadau mewn person, gweminarau a chynlluniau cysgodi.  

(NOD 1 a 3) Ymatebion i'r ymgynghoriad  

Bydd y Pwyllgor yn blaenoriaethu ac yn ymateb i ymgynghoriadau perthnasol, yn dibynnu ar 

gyfyngiadau amser ac adnoddau. Mae'r rhain fel arfer yn cael eu llofnodi gan 'Grŵp Polisi Cymru 

Cymdeithas Ecolegol Prydain'. Gall unigolion ddewis ychwanegu eu henwau os ydynt yn dymuno. 

Ymdrinnir ag achosion o wrthdaro buddiannau fesul achos, a gall delio â'r rhain gynnwys gadael enwau 

oddi ar ymgynghoriadau, gan nodi'n benodol nad oedd unigolyn penodol yn rhan o'r broses. Ymdrinnir 

â hyn ym mholisi gwrthdaro buddiannau Grŵp Polisi Cymru.   

(NOD 2 a 3) Offer cyfathrebu polisi 

Creu offer cyfathrebu polisi, gan gynnwys cyfryngau gweledol, ysgrifenedig neu glywedol sy’n hysbysu 

ecolegwyr a’r cyhoedd am y polisi Cymreig i gynyddu ymwybyddiaeth, ymgysylltu annibynnol a 

dealltwriaeth. Bydd datblygu'r sgwrs hon yn ein helpu i ddeall lle gallwn ddarparu'r gwerth gorau. 

Byddwn yn cynhyrchu dogfen sganio'r gorwel wedi'i hanelu at bynciau allweddol sy'n dod i'r amlwg a 

rhai posibl yn y pum mlynedd nesaf. Bydd y broses hon o ddrafftio yn cynnwys chwilio am ddogfennau 

sganio’r gorwel BES blaenorol i weld pa mor gywir oeddent. Byddwn yn lledaenu hyn i gynulleidfaoedd 

allweddol, gan gynnwys academyddion a llunwyr polisi, a byddwn yn gwerthuso pa mor effeithiol 

ydoedd ar ôl 4.5 mlynedd. 

(NOD 1 a 2) Deall cyfleoedd i'r BES gefnogi gwaith ymgynghorwyr ecolegol 

Mae hyn yn cynnwys gweithio'n agos gyda CIEEM a gallai gynnwys digwyddiadau, hyfforddiant, 

cynadleddau bach a dulliau eraill. 

(NOD 1 a 2) Gweithio gyda thimau BES a SIGs i ddarparu cyngor a hyfforddiant i gefnogi ecolegwyr i 

sicrhau bod modd darganfod data gan ddefnyddio safonau derbyniol, y gellir ei ailddefnyddio a sicrhau 

bod gwaith yn y dyfodol yn darparu’r cymorth ariannol i sicrhau bod hwn yn arfer safonol wrth symud 

ymlaen. 

Mae hyn yn hanfodol ar gyfer ymchwil yn y dyfodol ac mae'n cynnwys archifo a rhannu data o fewn a 

rhwng sectorau. 

(NOD 2 a 3) Nodi cyfleoedd cysgodi ar gyfer ymchwilwyr ecolegol (gan gynnwys ECRs) gyda sefydliadau 

perthnasol a chyfleoedd secondiad ar gyfer gwaith mewn gwahanol sectorau 

Byddai hyn yn golygu defnyddio cysylltiadau Pwyllgor i sefydlu cysgodi a/neu secondiad gyda'r 

llywodraeth, y senedd a sefydliadau perthnasol eraill. Bydd hyn yn meithrin sgiliau polisi ymhlith 

ecolegwyr ac yn amlygu llunwyr polisi i ymchwil a theori ecolegol newydd a rhai sydd ar ddod. Dylai 

cynlluniau gynnwys uwch ecolegwyr, a allai fod â mwy o ddylanwad ar bolisi, yn ogystal ag ECRs, i 

feithrin sgiliau polisi yn y genhedlaeth nesaf o ecolegwyr. 

 



(NOD 3) Rhyngweithio â'r cyfryngau a'r cyhoedd 

Byddai hyn yn codi proffil y Pwyllgor a'i waith. Anelu at gael erthyglau neu eitemau newyddion 

rheolaidd yn amlygu ein gwaith/effaith. Rhedeg o leiaf 1 cyfrif cyfryngau cymdeithasol. 

(NOD 1 a 2) Cysylltu â Grwpiau Diddordebau Arbennig (SIGs) BES, Pwyllgorau a Staff a sefydliadau 

perthnasol eraill 

Archwilio'r potensial o gynnal digwyddiadau ar y cyd a datblygu mentrau ar y cyd gyda SIGs a 

Phwyllgorau eraill ee rhwydwaith REED, rhwydwaith LGBTQ, PEWG, Pwyllgor Addysg, Civil Servant 

Environment Network, EPW. Bydd y gweithgareddau hyn yn hwyluso trawshyrwyddo a chefnogaeth 

o fewn y BES a WPG. 

(NOD 2) Darparu fforwm i gryfhau cysylltiadau, rhwydweithio a pherthnasoedd, yn enwedig rhwng y 
cymunedau sy'n aml yn cael eu gwahanu o lunwyr polisi, ymchwilwyr, gweithwyr proffesiynol, 
rheolwyr a chyrff anllywodraethol. 

Hoffem sefydlu cysylltiadau dyfnach â’r llywodraeth, y senedd, ymgynghorwyr ecolegol a sefydliadau 
perthnasol sy’n seiliedig ar dystiolaeth.  

(NOD 1, 2 a 3) Gwerthusiad blynyddol o weithgareddau gan gynnwys astudiaethau achos 

Gan fod hwn yn Bwyllgor newydd, byddwn yn cael profiad o ba weithgareddau sy’n cyfrannu at 
gyflawni ein nodau strategol a pha rai nad ydynt yn gweithio cystal mewn cyd-destun Cymreig. Mae 
angen inni adolygu hyn yn strategol er mwyn gwella ein harfer. Byddwn yn dechrau'r broses hon ar 
ddechrau'r 4ydd chwarter o bob blwyddyn. 

 

 


