
 

 

Cymrodoriaeth Polisi Cymdeithas Ecolegol Prydain 2023 gyda Cyfoeth 

Naturiol Cymru 

 Mae Cymdeithas Ecolegol Prydain wedi ymrwymo i sicrhau bod y dystiolaeth wyddonol orau ar gael 

i wneuthurwyr penderfyniadau ac i gefnogi aelodau i feithrin eu sgiliau ymgysylltu â pholisi a gwella 

effaith eu gwaith. Mae Cymrodoriaeth Polisi Cymdeithas Ecolegol Prydain (BES) yn cynnig cyfle i 

ecolegydd gynnal lleoliad mewn adran neu asiantaeth y llywodraeth, gan gymhwyso ei arbenigedd 

gwyddonol i her polisi ymarferol. Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) fydd yn lletya Cymrodoriaeth 2023.  

Bydd y Gymrodoriaeth yn rhoi cyfle clodfawr i aelodau BES gael profiad uniongyrchol o weithio o 

fewn asiantaeth cadwraeth statudol, gwella eu gwybodaeth a’u hymwybyddiaeth o bolisi, datblygu 

eu sgiliau cyfathrebu gwyddoniaeth, ac adeiladu eu rhwydweithiau proffesiynol ar adeg gyffrous a 

hollbwysig i bolisi amgylcheddol. Bydd y Gymrodoriaeth hefyd yn helpu i feithrin cysylltiadau 

ehangach rhwng y cymunedau ecolegol a pholisi, ac yn cefnogi datblygiad polisi ar sail gwyddoniaeth 

ragorol.  

Natur y Gymrodoriaeth  

Cymhwysedd 

Mae Ceisiadau i Gymrodoriaeth Polisi BES yn agored i unrhyw aelod BES sydd â PhD ac a fydd yn 

gysylltiedig â sefydliad Cymreig (prifysgol, sefydliad ymchwil neu arall) trwy gydol cyfnod y 

Gymrodoriaeth fel ymchwilydd ôl-ddoethurol, darlithydd neu mewn unrhyw swydd academaidd 

arall. Rhaid i'r ymgeisydd fod yn gysylltiedig â'r sefydliad pan fydd yn cyflwyno ei gais, ond os nad 

ydyw, yna mae'n rhaid i'r llythyr y mae'n ei gyflwyno gan Bennaeth Adran/Ysgol, fel y nodir yn yr 

adran Gweithdrefn Ymgeisio, nodi'n benodol bod y sefydliad yn cytuno i letya’r ymgeisydd fel 

gweithiwr am gyfnod y Gymrodoriaeth. Dim ond i'r rhai sydd â Dinasyddiaeth y DU neu fisa cyfredol i 

weithio yn y DU am gyfnod y Gymrodoriaeth y mae'r Gymrodoriaeth yn agored.  

Gweithgareddau 

Bydd ffocws y Gymrodoriaeth yn dibynnu ar anghenion polisi cyffredinol yn ogystal â diddordebau a 

phrofiad yr ymgeisydd llwyddiannus. Dylai ymgeiswyr nodi maes polisi amgylcheddol y byddai 

ganddynt ddiddordeb arbennig ynddo, ac y maent yn gwybod sy'n berthnasol i Gymru, yn eu cais. 

Cynhelir y Gymrodoriaeth hon yn ystod cyfnod hollbwysig o ddatblygu polisi amgylcheddol a gwneud 

penderfyniadau yng Nghymru. Mae agweddau pwysig ar hyn yn cynnwys Bil Amaethyddiaeth 

(Cymru), y Cynllun Ffermio Cynaliadwy ac ailgynllunio'r Cynllun Gweithredu Adfer Natur yn dilyn 



Confensiwn ar Amrywiaeth Fiolegol COP15. Cytunir ar yr union bwnc yn dilyn trafodaethau rhwng yr 

ymgeisydd llwyddiannus a CNC.  

Bydd y Cymrawd yn gweithio gydag arbenigwyr polisi a gweithredol arbenigol o fewn CNC a 

Llywodraeth Cymru i gynhyrchu’r allbynnau dymunol, a fydd yn cael eu nodi ar ddechrau’r 

Gymrodoriaeth. Ymhlith gweithgareddau posibl y gellid eu cynnwys yng ngwaith y Cymrawd mae’r 

canlynol:  

• Syntheseiddio'r sylfaen dystiolaeth ar gyfer manteision ac anfanteision arfer neu reolaeth tir 

penodol  

• Defnyddio dull system i fapio manteision ac anfanteision (a dynameg/dolenni adborth) arfer 

neu reolaeth tir penodol  

• Adrodd ar y buddsoddiad sydd ei angen ar gyfer gweithredu’r arfer penodol  

• Cynhyrchu allbynnau sy'n benodol i ddefnyddwyr, megis brîff i lunwyr polisi neu ganllaw 

ymarferol i ffermwyr, i gyfleu'r dystiolaeth i grwpiau rhanddeiliaid gan gynnwys llunwyr 

polisi, tirfeddianwyr, ffermwyr a chyrff anllywodraethol  

• Casglu set o astudiaethau achos sy’n berthnasol i Gymru  

• Darparu enghraifft ymarferol o sut y gall sefydliadau fel CNC lywio penderfyniadau ar bwnc 

penodol.  

Bydd CNC yn darparu rheolwr llinell ar gyfer y Cymrawd, a fydd yn cael ei benodi ar ôl dewis y pwnc. 

Bydd disgwyl i’r Cymrawd weithio ar ei gyfrifiadur ei hun a gweithio gartref gyda’r posibilrwydd o 

deithio i fynychu cyfarfodydd a digwyddiadau yn swyddfeydd CNC yng Nghymru. Os oes angen, bydd 

yr ymgeisydd yn gallu defnyddio desg yn un o swyddfeydd CNC. Os byddai mynediad at adnoddau TG 

yn broblem, cysylltwch â daniela@britishecologicalsociety.org.  

Bydd y Cymrawd yn parhau i gael ei gyflogi gan ei sefydliad cartref am gyfnod y lleoliad.  

Hyd 

Bydd CNC, y Cymrawd a sefydliad cartref y Cymrawd yn cytuno ar union hyd y lleoliad. Gall y lleoliad 

fod yn amser llawn neu'n rhan-amser.  

Dyddiad Dechrau  

Bydd y Gymrodoriaeth yn dechrau ddim hwyrach nag ym mis Mehefin 2023, a bydd yr union 

ddyddiad dechrau i'w gytuno rhwng CNC, y Cymrawd, a sefydliad cartref y Cymrawd. Bydd angen 

cwblhau'r gymrodoriaeth erbyn mis Tachwedd 2023 fan hwyraf.  

Gofynion Eraill  

Bydd y Cymrawd yn gwneud y canlynol:  

• Cwblhau prosiect ar gyfer CNC o fewn y terfyn amser y cytunwyd arno. 

• Cyfrannu at waith cysylltiedig ar reoli tystiolaeth, dadansoddi a datblygu polisi fel aelod o 

CNC.  

• Rhannu'n weithredol yr wybodaeth a'r profiad a enillwyd trwy'r Gymrodoriaeth gydag 

aelodaeth ehangach BES (e.e. trwy erthyglau ar wefan BES neu yn y Niche). 

• Sicrhau bod yr holl gyfathrebiadau, allbynnau a chynhyrchion yn cael eu cymeradwyo gan 

CNC cyn eu cyhoeddi.  

• Cyflwyno adroddiad cynnydd canol lleoliad i BES a CNC, yn amlinellu cynnydd mewn 

perthynas ag amcanion y cytunwyd arnynt. 
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 Gall y Cymrawd wneud y canlynol:  

• Cefnogi gweithgareddau ymgysylltu academaidd allanol a gyflawnir gan CNC, er enghraifft 

cynorthwyo gyda seminarau a gweithdai gyda rhanddeiliaid allanol a chynrychioli gwaith 

CNC mewn cyfarfodydd academaidd allanol.  

• Gyda chymorth BES ac CNC, trefnu o leiaf un digwyddiad cyfnewid gwybodaeth (i'w gynnal 

yn CNC/BES/sefydliad lletya fel y bo'n briodol) i drafod yr allbynnau a'r hyn a ddysgwyd o'r 

prosiect gyda chynulleidfa polisi a/neu wyddonol ehangach. 

 Bydd y sefydliad lletya (CNC) yn gwneud y canlynol: 

• Darparu rheolwr llinell i'r Cymrawd am hyd y lleoliad. 

• Nodi prosiect diffiniedig ar gyfer y Cymrawd, gydag amcanion clir a meini prawf llwyddiant, a 

chwmpas ac amserlen briodol.  

• Darparu rhaglen sefydlu addas ar gyfer y Cymrawd a chyfleoedd i gymryd rhan yn y gwaith o  

ddatblygu polisi. 

• Darparu adborth ar ddiwedd y lleoliad yn unol ag arferion safonol yn y sefydliad lletya. 

• Lle nad yw'n bosibl cyhoeddi'r gwaith a wnaed gan y Cymrawd yn llawn, darparu adroddiad 

effaith yn amlinellu sut y defnyddiwyd y canlyniadau.  

Bydd y BES yn gwneud y canlynol:  

• Nodi a chynnig cyfleoedd i ymwneud yn ehangach â gwaith polisi BES yn ystod y 

Gymrodoriaeth e.e. trwy weithgareddau Grŵp Polisi Cymru BES. 

• Darparu cyllid am hyd y lleoliad fel yr amlinellir isod.  

 

Amodau gwaith  

Rhaid i'r Cymrawd gadw at ofynion ei gyflogwr ac CNC o ran annibyniaeth rhag buddiannau 

gwleidyddol neu fasnachol drwy'r lleoliad. Rhaid i'r Cymrawd lofnodi cytundeb lleoliad, cytundeb 

cyfreithiol a chael gwiriad gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd cyn dechrau'r Gymrodoriaeth. 

Bydd angen i’r Cymrawd ymrwymo i barchu cytundeb cyfrinachedd, gan nodi na fydd gwybodaeth 

am gyngor polisi a thrafodaeth fewnol yn cael ei datgelu heb ganiatâd ysgrifenedig ymlaen llaw gan y 

sefydliad lletya. Bydd yswiriant ar gyfer y Cymrawd yn cael ei gyflenwi gan sefydliad y Cymrawd.  

Cyllid 

 Mae uchafswm o £20,000 ar gael gan BES i gefnogi’r Gymrodoriaeth. Gofynnir i ymgeiswyr nodi a 

chyfiawnhau swm y cyllid y gofynnir amdano a sut y byddai'n cael ei wario.  

Mae gwariant cymwys yn cynnwys y canlynol:  

• Costau cyflog i'r ymgeisydd, gan gynnwys yswiriant gwladol a phensiwn, ond nid costau 
ystadau neu anuniongyrchol. 

• Teithio a chynhaliaeth, gan gynnwys llety. 
• Ffactorau eraill  

Gwneir y broses dalu trwy sefydliad cyflogi'r cymrawd (nid yw BES yn ariannu cymrodyr yn 

uniongyrchol). 

 



 

Gweithdrefn Ymgeisio 

Bydd ceisiadau yn agor ym mis Mawrth 2023. Bydd ceisiadau trwy'r porth grantiau ar wefan BES. 

Bydd angen i chi gofrestru ar ein system grantiau ar-lein, cwblhau eich manylion cyswllt, a llywio i 

'Eich Ceisiadau'.  

https://bes.flexigrant.com/  

Ochr yn ochr â'r ffurflen gais, gofynnir i ymgeiswyr ddarparu'r canlynol:  

• CV  
• Llythyr o gefnogaeth gan Bennaeth Adran/Ysgol yn sefydliad cartref yr ymgeisydd, neu 

sefydliad sy'n cytuno i letya'r ymgeisydd yn ystod y gymrodoriaeth. Dylai hyn ddangos ei fod 
yn cytuno i’r ymgeisydd gymryd amser i ffwrdd o’i ddyletswyddau arferol i gwblhau’r 
Gymrodoriaeth a/neu ei fod yn cytuno i letya’r ymgeisydd fel cyflogai am gyfnod y 
Gymrodoriaeth, yn unol â’r gofynion a’r amodau a nodir uchod  

• Ffurflen monitro cydraddoldeb ac amrywiaeth.  

Caiff y rhestr fer gychwynnol ei llunio gan banel adolygu sy'n cynnwys cynrychiolydd o Grŵp Polisi 

Cymru BES, un cynrychiolydd o CNC, Uwch-reolwr Polisi BES a Swyddog Polisi BES sy'n cefnogi gwaith 

BES yng Nghymru. Gwahoddir ymgeiswyr ar y rhestr fer i gyfweliad, gyda’r panel cyfweld yn cynnwys 

un cynrychiolydd o BES, un cynrychiolydd o CNC ac un aelod o Grŵp Polisi Cymru BES.  

Bydd ymgeiswyr yn cael eu sgorio yn erbyn y meini prawf canlynol:  

• Cymhelliant a diddordeb yn y Gymrodoriaeth 
• Sgiliau cyfathrebu gwyddonol, cydweithio a gweithio mewn tîm sy'n berthnasol i ymgysylltu 

â pholisi  
• Arbenigedd gwyddonol sy'n berthnasol i'r prosiect lleoliad  
• Sgiliau angenrheidiol i rannu allbynnau a dysg y Gymrodoriaeth yn eang  
• Hanes ymchwil cryf.  

Manylion Cyswllt  

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y Gymrodoriaeth neu'r broses ymgeisio, cysylltwch â Daniela 

Russi, Uwch-reolwr Polisi BES, daniela@britishecologicalsociety.org  
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