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Cynnwys 1.	 Cyflwyniad
Dechreuwyd ar y gwaith o ddatblygu Platfform Amgylcheddol Cymru ym mis Hydref 2018 
trwy benodi’r cyfarwyddwr, Dr Jennifer Geroni. Penodwyd Sue Cody yn weinyddwr yn fuan 
ar ôl hynny a dechreuodd yr aelod mwyaf newydd o’r tîm, yr arweinydd cyfathrebu Gemma 
Treharne-Foose, ym mis Mai 2019. 

Roedd cyfran fawr o gam cychwynnol y gwaith yn cynnwys cydlynu â dylunwyr i greu brand, 
datblygu gwefan a sianeli cyfryngau cymdeithasol. Hefyd, treuliwyd amser yn datblygu 
ffyrdd o weithio gyda Cyfoeth Naturiol Cymru a Phrifysgol Caerdydd er mwyn sicrhau bod 
gweithgareddau’r Platfform a’r gwaith o sefydlu arferion gweithredu a systemau’r swyddfa, yn 
cael eu cynnal yn ddidrafferth.

Ymhlith uchafbwyntiau ein blwyddyn gyntaf o weithgareddau, roedd:

• Gweithdy i ddatblygu dangosyddion llesiant ac economi gylchol ar gyfer yr adroddiad  
 nesaf ar sefyllfa adnoddau naturiol.
• Digwyddiad pwll tywod ymchwil preswyl tri diwrnod i fynd i’r afael â gwydnwch   
 cymdeithasol ecolegol ar raddfa tirwedd.
•	 Cyflwyno	pwnc	uchafbwynt	Cyngor	Ymchwil	yr	Amgylchedd	Naturiol	a	ddatblygwyd	ar		
 y cyd rhwng sawl prifysgol a’r Ganolfan Ecoleg a Hydroleg, gyda mewnbwn gan Barc   
 Cenedlaethol Bannau Brycheiniog a Cyfoeth Naturiol Cymru. 
• Lansiad swyddogol Platfform Amgylcheddol Cymru yn Amgueddfa Genedlaethol Cymru  
 a fynychwyd gan 70 a mwy o weithwyr proffesiynol ym maes yr amgylchedd ar draws y  
 sector cyhoeddus, y sector preifat a’r trydydd sector. 
• Darlith gyhoeddus gan yr Athro Iain Stewart a fynychwyd gan 240 a mwy o bobl. 
• Hyfforddiant ymgysylltu â pholisi ar gyfer ymchwilwyr ledled Cymru sydd ar ddechrau eu gyrfa. 
• Ein cynhadledd gyntaf i hybu lansiad Strategaeth Tystiolaeth Forol Cymru.

Ar ôl gorffen y gwaith o sefydlu’r swyddfa a’r sianeli ar y cyfryngau cymdeithasol yn ystod 
rhan	gyntaf	y	flwyddyn,	dechreuwyd	ar	gam	a	oedd	yn	canolbwyntio	ar	gynyddu	ein	
cynulleidfa a chodi ymwybyddiaeth o’n harlwy.

Ar	yr	adeg	ysgrifennu,	mae	365	o	bobl	wedi	tanysgrifio	i’n	cylchlythyr	misol	ac	mae	gennym	
bron 500 o ddilynwyr ar Twitter. Rydym bellach yn cael ceisiadau am gyngor a chymorth 
gan gydweithwyr yn Llywodraeth Cymru ac yn Cyfoeth Naturiol Cymru bob wythnos ac mae 
gennym gynlluniau i gynnal digwyddiadau drwy 2020.
 
Mae	sefydliadau	gan	gynnwys	y	Sefydliad	Siartredig	Rheoli	Dŵr	a’r	Amgylchedd,	y	Sefydliad	
Siartredig Ecoleg a Rheolaeth Amgylcheddol a Chymdeithas Ecolegol Prydain, wedi cysylltu 
â ni, ac maent oll wedi mynegi diddordeb mewn partneru gyda ni ar ddigwyddiadau yng 
Nghymru	a	nodi	cyfleoedd	eraill	i	gydweithio	er	budd	i	ni	ac	i’n	haelodau.
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Mae adran wyddoniaeth y Gymdeithas Frenhinol er Gwarchod Adar (RSPB), Jacobs ac ADAS 
(Agricultural Development and Advisory Service) wedi cysylltu â ni hefyd, ac maent yn 
awyddus i ymchwilio i ffyrdd y gallant rannu data a gweithio gydag aelodau’r Platfform. 

Mae’r adroddiad hwn yn rhoi diweddariad ar y cynnydd a wnaed yn erbyn y cynlluniau y 
cytunwyd arnynt yng nghyfarfod y Bwrdd ar 19 Tachwedd 2018.

2. Cynnydd	yn	erbyn	mesurau	cyflawni
Rhwng mis Hydref 2018 a mis Mawrth 2019

Dull cyflenwi Dull cyflenwi Diweddariad mis Medi 2019 Diweddariad mis Medi 2019Gweithgareddau/Mesur cyflawni Gweithgareddau/Mesur cyflawni

Matthew Perkin • Datblygu hunaniaeth weledol
• Creu sianeli cyfryngau cymdeithasol
• Hyrwyddo’r Platfform trwy wefannau

ein haelodau
• Datblygu strategaeth a chynllun

cyfathrebu manwl

Datblygwyd hunaniaeth weledol 
gennym mewn cydweithrediad â 
myfyrwyr Prifysgol De Cymru a chrëwyd 
sianeli ar Twitter, Facebook, Instagram 
a LinkedIn. 

Gweithiom gyda’n haelodau, yn 
enwedig Cyfoeth Naturiol Cymru, i 
ddechrau hyrwyddo’r Platfform. 

Mae cynllun cyfathrebu bellach ar 
waith a chaiff diweddariadau eu 
cyflwyno	fel	eitem	sefydlog	ar	agenda	
cyfarfodydd y Bwrdd yn y dyfodol. 

Sicrhau grantiau • Gweithdy’r rhanddeiliaid i nodi
meysydd	ymchwil	o	flaenoriaeth

• Nodi cydweithredwyr posibl y tu
hwnt i aelodau’r Platfform

• Datblygu cysyniadau ar gyfer
prosiectau	a	nodi	cyfleoedd	i
gydweithredu

Ym	mis	Mawrth	2019,	cynhaliwyd	
digwyddiad pwll tywod ymchwil preswyl 
tri diwrnod gennym ar ‘wydnwch 
cymdeithasol ecolegol ar raddfa tirwedd’. 

Mynychwyd y digwyddiad gan 
ymchwilwyr o bob sefydliad sy’n aelod 
yn ogystal â Pharc Cenedlaethol Bannau 
Brycheiniog	a	Chyngor	Ymchwil	yr	
Amgylchedd Naturiol. 

O ganlyniad i’r cydweithrediad 
amlddisgyblaethol	hwn,	cyflwynodd	yr	
ymchwilwyr bwnc uchafbwynt i Gyngor 
Ymchwil	yr	Amgylchedd	Naturiol	ac	
mae cais pellach am waith ymchwil 
cydweithredol ar y gweill. 

Wrth symud ymlaen, byddwn yn 
canolbwyntio ar gronfeydd blaenoriaeth 
strategol UKRI a phynciau uchafbwynt 
Cyngor	Ymchwil	yr	Amgylchedd	Naturiol	
gan ddenu cydweithredwyr allanol fel y 
bo’n briodol.
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Rhwydweithiau a
gweithgorau

Cyfnewid gwybodaeth

• Nodi pynciau a rhanddeiliaid
ar gyfer y gyfran gyntaf o
grwpiau thematig

• Datblygu cylch gorchwyl ar
gyfer	pob	grŵp

• Creu amserlen ar gyfer
cyfarfodydd a gwahodd
yr aelodau

• Nodi rhwydweithiau
cenedlaethol a
rhyngwladol perthnasol

• Nodi anghenion hyfforddiant
yn Cyfoeth Naturiol Cymru a
Llywodraeth Cymru

• Gweithdy i nodi bylchau
mewn tystiolaeth ar gyfer yr
adroddiad ar sefyllfa
adnoddau naturiol

• Nodi data nas defnyddir ar
hyn o bryd a gedwir gan
Cyfoeth Naturiol Cymru a
Llywodraeth Cymru

• Nodi	cyfleoedd	i	Cyfoeth
Naturiol Cymru gydweithredu
â Chanolfannau Hyfforddiant
Doethurol aphartneriaethau
hyfforddiant doethurol

Rydym wedi cael cais gan Lywodraeth Cymru i sefydlu 
pwyllgor cynghori ar gyfer gwaith ar ansawdd aer ac 
rydym yn aros am fanylion pellach cyn cynnull 
y	grŵp.

Hefyd, rydym wedi cael trafodaethau gyda thîm 
tystiolaeth	strategol	Llywodraeth	Cymru	ynglŷn	ag	
opsiynau o ran grwpiau cynghori gwyddonol. Mae’r 
drafodaeth	hon	yn	parhau	wrth	iddynt	fireinio	ac	
egluro’r	meysydd	o	flaenoriaeth.

Rydym yn meithrin cysylltiadau da gyda Chymdeithas 
Ecolegol Prydain, Cyswllt Amgylchedd Cymru, y 
Sefydliad	Siartredig	Rheoli	Dŵr	a’r	Amgylchedd,	
y Sefydliad Siartredig Ecoleg a Rheolaeth 
Amgylcheddol ac eraill.

Cynhaliwyd gweithdy llwyddiannus mewn 
cydweithrediad â PDR o Brifysgol Metropolitan 
Caerdydd	ar	gyfer	grŵp	amlddisgyblaethol	o	
randdeiliaid ledled Cymru. Roedd y gweithdy yn hybu’r 
gwaith o nodi dangosyddion ar gyfer yr adroddiad 
nesaf ar sefyllfa adnoddau naturiol. Canolbwyntiodd 
y gweithdy ar gwestiynau ynghylch dangosyddion ar 
gyfer yr economi gylchol a llesiant. 

Defnyddiwyd allbynnau’r gweithdy i lywio “rhestr hir” o 
ddangosyddion posibl o ran rheoli adnoddau naturiol 
yn gynaliadwy. Mae’r rhestr yn cynnwys dangosyddion 
a nodir ar hyn o bryd a dangosyddion posibl y gellid 
eu datblygu. Mae staff Cyfoeth Naturiol Cymru wrthi’n 
gwneud	sylwadau	ar	y	rhestr	hon.	Y	bwriad	yw	cynnull	
grŵp	o	randdeiliaid	ar	ddechrau	2020	er	mwyn	nodi’r	
dangosyddion gorau i’w defnyddio fel rhan o’r gwaith 
o asesu i ba raddau y caiff y gwaith o reoli adnoddau
naturiol	yn	gynaliadwy	ei	gyflawni.

Rydym wedi siarad â Richard Cardwell, sef ystadegydd 
arweiniol	Cyfoeth	Naturiol	Cymru,	ynglŷn	â	chynlluniau	
i wneud data Cyfoeth Naturiol Cymru yn fwy hygyrch 
a byddwn yn parhau i weithio gydag ef i hyrwyddo’r 
defnydd o ddata Cyfoeth Naturiol Cymru pan fydd ar gael. 

Rydym wedi cynnal trafodaethau gyda Phartneriaethau 
Hyfforddiant Doethurol ENVISION a GW4+ Cyngor 
Ymchwil	yr	Amgylchedd	Naturiol.	Byddwn	yn	cysylltu	
â	chynllun	STARS	Cyngor	Ymchwil	yr	Amgylchedd	
Naturiol /Canolfan Hyfforddiant Doethurol BBSRC a 
Phartneriaeth Hyfforddiant Doethurol ESRC Cymru yn 
fuan. Mae’r gwaith hwn yn mynd rhagddo.

Dull cyflenwi Diweddariad mis Medi 2019Gweithgareddau/Mesur cyflawni Rhwng mis Ebrill 2019 a mis Medi 2019

Dull cyflenwi Diweddariad mis Medi 2019Gweithgareddau/Mesur cyflawni

Cyfathrebu • Cynnal digwyddiad lansio
swyddogol yn y Senedd

• Lansio gwefan arbennig
• Dechrau cyhoeddi cylchlythyr

chwarterol
• Cyflawni	cynllun	cyfathrebu	parhaus

Cynhaliwyd y digwyddiad lansio 
swyddogol	ar	y	26ain	Mehefin	yn	
Amgueddfa Genedlaethol Cymru. Roedd 
yn cynnwys hyfforddiant ymgysylltu â 
pholisi ar gyfer ymchwilwyr ar ddechrau 
eu gyrfa, derbyniad gyda’r nos ar gyfer 
70 a mwy o bobl bwysig a gweithwyr 
proffesiynol ym maes yr amgylchedd 
a darlith gyhoeddus gan yr Athro Iain 
Stewart a ddenodd 240 a mwy o bobl. 

Mae’r wefan yn fyw gyda gwybodaeth 
ynglŷn	â’n	nodau,	ein	haelodau	a’n	
digwyddiadau a mwy. Mae gennym 
ffurflen	gofrestru	i	gael	ein	cylchlythyr	a	
diweddariadau ar ddigwyddiadau. 

Mae’r gweithgareddau cyfathrebu wedi 
gwneud cynnydd mawr ers penodi 
ein swyddog cyfathrebu rhan amser. 
Mae Gemma wedi datblygu cynllun 
cyfathrebu ac yn goruchwylio’r gwaith o’i 
gyflawni.	Rydym	yn	creu	cylchlythyron	
misol (gyda 365 o danysgrifwyr ar yr 
adeg ysgrifennu) a blogiau rheolaidd 
gyda chyfweliadau a blogiau gwadd gan 
ein haelodau.
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Dull cyflenwi Diweddariad mis Medi 2019Gweithgareddau/Mesur cyflawni

Sicrhau grantiau • Cynnal digwyddiad pwll tywod ar
gyfer ymchwilwyr i ddatblygu s
yniadau newydd ar gyfer prosiectau
mewn cydweithrediad â phartneriaid
eraill y Platfform.

• Blaenoriaethu pynciau ymchwil yn
unol ag anghenion Cyfoeth Naturiol
Cymru a Llywodraeth Cymru.

• Cyfarfod ag UKRI i ddiweddaru a nodi
cyfleoedd	sydd	ar	y	gweill.

Yn	dilyn	llwyddiant	y	digwyddiad	pwll	
tywod a gynhaliwyd ym mis Mawrth 
2019, rydym yn bwriadu cynnal y 
digwyddiadau hyn o leiaf ddwywaith bob 
blwyddyn. Cynhelir y digwyddiad pwll 
tywod nesaf ym Mangor rhwng 12 a 14 
Tachwedd 2019 a bydd yn mynd i’r afael 
â	galw’r	gronfa	flaenoriaeth	strategol	ar	
greu amgylchedd digidol. 

Rydym wedi bod yn meithrin 
cysylltiadau gydag UKRI sydd wedi 
mynegi diddordeb mawr mewn cymryd 
rhan yn y digwyddiadau pwll tywod hyn 
yn y dyfodol. 

Rydym yn bwriadu amseru’r 
digwyddiadau pwll tywod hyn er mwyn 
iddynt gyd-fynd â’r galwadau am 
raglenni’r	gronfa	flaenoriaeth	strategol	
a/neu bynciau uchafbwynt Cyngor 
Ymchwil	yr	Amgylchedd	Naturiol	fel	
modd o ddarparu ffocws a gwella ein 
perthynas a’n dylanwad gyda chyllidwyr. 

Yn	sgil	newid	ac	ansicrwydd	gwleidyddol	
a sefydliadol parhaus, nid ydym wedi 
gwneud cymaint o gynnydd ag y 
disgwyliwyd o ran nodi blaenoriaethau 
ymchwil ar gyfer Cyfoeth Naturiol Cymru 
a Llywodraeth Cymru. Bydd y gwaith hwn 
yn parhau i esblygu ac rydym yn disgwyl 
cynnydd	cyflymach	y	flwyddyn	nesaf	
wrth i dîm tystiolaeth Cyfoeth Naturiol 
Cymru dyfu.

Rhwydweithiau a 
gweithgorau

Cyfnewid gwybodaeth

• Y	rownd	gyntaf	o	adrodd	o’r
grwpiau thematig.

• Adolygu gwaith y grwpiau
thematig ac addasu themâu/
blaenoriaethau os bydd angen.

• Cyfarwyddwr ac aelodau
i fynychu digwyddiadau
rhwydweithio lleol,
cenedlaethol a rhyngwladol
er mwyn hybu’r rhwydwaith

• Sefydliadau addysg uwch i
gwmpasu gweithgareddau
hyfforddiant er mwyn diwallu
anghenion Cyfoeth Naturiol
Cymru a Llywodraeth Cymru

• Gosod y blaenoriaethau ar
gyfer dadansoddi’r data
presennol a gedwir gan
Cyfoeth Naturiol Cymru a
Llywodraeth Cymru

• Ffurfioli	dull	Cyfoeth	Naturiol
Cymru o weithio gyda
sefydliadau addysg
uwch ar brosiectau myfyrwyr.

• Ymchwilio	i	gyfleoedd	am
secondiadau rhwng
partneriaid y Platfform.

Hyd yn hyn, nid ydym wedi llwyddo i sefydlu 
grwpiau thematig. Bellach, mae gennym 
amrywiaeth o bynciau awgrymedig. Ar y pwynt hwn, 
y prif rwystrau i’w goresgyn yw diffyg gallu staff y 
Platfform a’r angen am eglurder gan yr aelodau 
ynglŷn	â	pha	feysydd	i’w	blaenoriaethu.	Bydd	y	
ffordd orau o ddatblygu’r ffrwd waith hon yn cael ei 
thrafod yng nghyfarfodydd y Bwrdd yn y dyfodol. 

Cyflwynodd	y	cyfarwyddwr	yn	y	fforwm	Ymchwil	
ac Arloesi yn ein Hamgylchedd Dynamig ym mis 
Mai 2019 a chafodd adborth cadarnhaol gan 
gynrychiolwyr gweinyddiaethau datganoledig eraill. 

Yn	ogystal	â	hynny,	cyflwynodd	y	cyfarwyddwr	i	
grŵp	Swyddogion	Cydlynu	Addysg	Uwch	Cymru	
er	mwyn	codi	proffil	ein	gwaith	ymysg	y	gymuned	
academaidd.

Mae’r gwaith o gwmpasu gweithgareddau 
hyfforddiant wedi cael ei roi o’r neilltu o ganlyniad 
i waith arall sy’n canolbwyntio ar anghenion 
ymchwil a thystiolaeth. Rydym yn gobeithio parhau 
â’r gwaith hwn dros y 12 mis nesaf. 

Rydym wedi cael trafodaethau cychwynnol gyda 
chydweithwyr	yn	Cyfoeth	Naturiol	Cymru	ynglŷn	â’u	
data. Rydym bellach yn aros i swyddi newydd yn 
nhîm tystiolaeth Cyfoeth Naturiol Cymru gael eu 
llenwi cyn symud ymlaen. 

Crëwyd tudalen we ar wefan Platfform yr 
Amgylchedd Cymru er mwyn cynnal cynigion am 
brosiectau ar gyfer polisi doethurol a lleoliadau 
tystiolaeth.	Mae	ffurflen	a	chanllawiau	ar	gael	
ar y dudalen we i ddarparu strwythur ar gyfer 
cynnig prosiectau newydd. Penderfynir ar gyllido a 
chynnal myfyrwyr doethurol fesul achos. 

Hyd	yn	hyn,	nid	ydym	wedi	cael	cyfle	i	ymchwilio	
i opsiynau ar gyfer secondiadau a byddwn yn 
parhau â hyn fel gweithgaredd ar gyfer Blwyddyn 2. 

Cynhaliwyd ein cynhadledd gyntaf i hybu lansiad 
Strategaeth Tystiolaeth Forol Cymru. Cofrestrodd 
dros 180 o gynrychiolwyr o 50 a mwy o sefydliadau 
ledled y DU ac Iwerddon i fynychu. Cynhaliwyd 65 o 
gyflwyniadau	ar	amrywiaeth	o	bynciau	o	ansawdd	
dŵr	i	ynni	cynaliadwy	morol	a	gwydnwch	newid	
hinsawdd. Cafwyd adborth hynod gadarnhaol.

Dull cyflenwi Diweddariad mis Medi 2019Gweithgareddau/Mesur cyflawni
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3. Manteision ychwanegol o Flwyddyn 1 4. Cyllid – Hydref 2018 - Medi 2019
Addysgu trawsddisgyblaethol newydd ym Mhrifysgol Abertawe. 

Yn	dilyn	y	digwyddiad	pwll	tywod	ymchwil	ym	mis	Mawrth,	creodd	yr	ymchwilwyr	Ruth	
Callaway a Victoria Jenkins gysylltiadau newydd ar draws y maes gwyddoniaeth amgylcheddol 
a maes y gyfraith amgylcheddol. Ers hynny, maent wedi cynnal astudiaeth beilot sy’n 
ymchwilio i addysgu’r gyfraith mewn gwyddoniaeth. Maent yn bwriadu gwneud ais am gyllid 
er	mwyn	i	fyfyriwr	ôl-raddedig	gynnal	mwy	o	ymchwil.	Y	nod	hirdymor	yw	creu	Platfform	
ar-lein ar gyfer academyddion sy’n addysgu gwyddoniaeth sy’n eu galluogi i lawrlwytho 
deunyddiau	sy’n	ymwneud	â’r	gyfraith	amgylcheddol	ac	i	addysgu	eu	hunain	ynglŷn	â’r	pwnc.

Ym	mis	Medi,	camodd	Victoria	i	adwy	darlith	Ruth	ar	y	gyfraith	amgylcheddol	gyda’r	nod	o	
ddarparu	golwg	fwy	manwl	a	beirniadol	o’r	pwnc.	Yn	gydnabyddiaeth,	bydd	Ruth	yn	mynd	
allan gyda’r myfyrwyr sy’n astudio’r gyfraith amgylcheddol ym mis Ionawr 2020 i edrych ar 
SoDdGA arfordirol, er mwyn rhoi argraff i’r myfyrwyr o ystyr dynodiad cadwraeth a’r heriau o 
ran rheoli ardaloedd dynodedig.

Gwaith dylunio gyda Phrifysgol Metropolitan Caerdydd a Phrifysgol De Cymru.

Aethom ati i weithio gyda myfyrwyr Prifysgol De Cymru i ddylunio ein brand a’n hunaniaeth 
weledol. Rydym wedi parhau i weithio gyda’r graddedig newydd, Rita Papdi, i ddatblygu brand 
y gynhadledd a deunyddiau hyrwyddo eraill. 

Gweithiom gyda myfyrwyr Prifysgol Met Caerdydd fel rhan o brosiect byw i ddylunio thema a 
brand	ein	cynhadledd.	Rhoddwyd	briff	byw	i’r	cleient	ac	adborth	i’r	myfyrwyr.	Cafwyd	cyfle	i	
weithio	gyda	myfyrwyr	rhagorol	ac	rydym	yn	gobeithio	cael	cyfle	arall	i	weithio	gyda	nhw	
yn y dyfodol.

Helpu intern GO Wales i gael profiad ac i ddod o hyd i waith

Darparwyd	lleoliad	gennym	i	intern	GO	Wales	yn	ystod	mis	Mai	a	mis	Mehefin.	Yn	dilyn	hynny,	
parhaodd hi i weithio trwy siop swyddi’r myfyrwyr i gynorthwyo ein swyddog cyfathrebu. Aeth 
Ellie ymlaen i gael swydd barhaol fel cynorthwyydd cyfathrebu gyda geirda gennym.

Cyflogau

Amgueddfa Genedlaethol Cymru

Dylunio

Cyfoeth Naturiol Cymru

Digwyddiadau

Teithio a chynhaliaeth

Cyfoeth Naturiol Cymru

Gwefan a chyfathrebu

Amrywion

Cyfanswm a wariwyd

£ 101,911.93

Cyfraniad mewn nwyddau tuag at y 
digwyddiad lansio trwy’r defnydd o 
ystafelloedd ac orielau heb godi tâl.

£ 1,500

£ 1,810.00

Cyfraniad at gostau’r gweithdy ar gyfer 
dangosyddion yr adroddiad ar sefyllfa 
adnoddau naturiol. 

£ 3,000

£ 11,369.50

£ 1,862.99

Prynu offer TG ar gyfer staff y Platfform.£ 3,500

£ 2,506.54

£ 2,985.88

£1 22,446.84

Incwm gan ffioedd aelodaeth ym mlwyddyn 1

Ffynhonnell Gwerth

£139,000

Math o gyfraniad

Cyllid	a	gariwyd	ymlaen	i	flwyddyn	2	£16,553.16

Cyllid ychwanegol yn ystod blwyddyn 1

Darparwyd cyllid ychwanegol ar gyfer cynhadledd 2019 gan aelodau’r Platfform. 
• Llywodraeth Cymru  £ 3,000
• Cyfoeth Naturiol Cymru  £ 3,000
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5.	 Gweithgareddau	a	mesurau	cyflawni	ar	
 gyfer Blwyddyn 2

• Parhau i ddatblygu’r brand trwy bresenoldeb ar y 
 cyfryngau cymdeithasol.
• Creu cylchlythyr o leiaf unwaith y mis. 
• Meithrin cydberthnasau cydweithredol gyda’r timau cyfathrebu  
 yn ein holl sefydliadau sy’n aelodau. 
• Meithrin cydberthnasau cydweithredol gyda Swyddogion Cydlynu  
	 Sefydliad	Ymchwil	Cymru	er	mwyn	hyrwyddo	ein	gweithgareddau		
 sy’n canolbwyntio ar ymchwil. 
• Partneru	gyda	Chyngor	Ymchwil	yr	Amgylchedd	Naturiol	ar	gyfer		
 digwyddiad arddangos Caerdydd yng ngwanwyn/haf 2020. 
• Partneru gyda phrosiect Sêr Cymru a’r Amgueddfa Genedlaethol i  
 hyrwyddo gwyddoniaeth dinasyddion ledled Cymru.

• ynnal digwyddiadau pwll tywod ymchwil er mwyn mynd i’r   
	 afael	â	galwadau’r	gronfa	flaenoriaeth	strategol	o	leiaf	ddwywaith		
	 y	flwyddyn,	hyd	at	bedair	gwaith	y	flwyddyn	os	bydd	y	gyllideb	yn		
 caniatáu hynny. 
• Parhau i weithio gyda Llywodraeth Cymru, Cyfoeth Naturiol Cymru 
 ac eraill i nodi anghenion ymchwil hirdymor i lywio   
 blaenoriaethau UKRI. 
• Parhau	i	ddatblygu	cydberthnasau	gydag	UKRI	i	nodi	cyfleoedd		
 sydd i ddod a bwydo i’w cynlluniau. 
• Gweithio	mewn	partneriaeth	gydag	Ynni	Carbon	Isel	ac
	 Amgylchedd	y	Rhwydwaith	Ymchwil	Cenedlaethol	er	mwyn		 	
 datblygu rhaglen o weithgareddau ategol. 

• Nodi meysydd polisi gyda Llywodraeth Cymru a Cyfoeth Naturiol  
 Cymru a fyddai’n elwa ar gyngor gan weithgorau. 
• Adolygu gwaith y grwpiau thematig ac addasu themâu/  
 blaenoriaethau os bydd angen.
• Parhau i feithrin cydberthnasau gyda chyrff anllywodraethol,  
 e.e. RSPB a sefydliadau sy’n aelodau, megis y Sefydliad Siartredig  
	 Rheoli	Dŵr	a’r	Amgylchedd,	y	Sefydliad	Siartredig	Ecoleg	a		 	
 Rheolaeth Amgylcheddol a Chymdeithas Ecolegol Prydain. 
• Cyfarwyddwr ac aelodau i fynychu digwyddiadau rhwydweithio  
 lleol, cenedlaethol a rhyngwladol er mwyn hybu’r Platfform.

Cyflogau

Sicrhau grantiau

Rhwydweithiau a gweithgorau

• Cynnal cynhadledd 2020 ym Mhrifysgol Aberystwyth ar themâu  
 sy’n ymwneud â dyfodol ucheldiroedd Cymru. 
• Cynnal cynhadledd un diwrnod ar y cyd gyda changen Cymru’r  
	 Sefydliad	Siartredig	Rheoli	Dŵr	a’r	Amgylchedd.	
• Cynnal digwyddiad ymgysylltu cyhoeddus ar y cyd gyda’r   
 Amgueddfa Genedlaethol a Sêr Cymru i rannu gwaith y Platfform  
 gyda’r gynulleidfa ehangaf posibl. 
• Gosod y blaenoriaethau ar gyfer dadansoddi’r data a gedwir gan  
 Cyfoeth Naturiol Cymru a Llywodraeth Cymru.
• Parhau i weithio gyda Cyfoeth Naturiol Cymru, Llywodraeth Cymru  
	 a	sefydliadau	addysg	uwch	er	mwyn	ffurfioli’r	dull	o	bartneru	ar		
 brosiectau myfyrwyr doethurol.
• Ymgysylltu	â	Cyfoeth	Naturiol	Cymru	yn	ystod	y	gwaith	o		 	
 ddatblygu eu polisi addysg uwch dros y 12 mis nesaf.
• Ymchwilio	i	gyfleoedd	am	secondiadau	rhwng	partneriaid	
 y Platfform.
• Parhau	i	weithio	gyda’r	aelodau	i	nodi	cyfleoedd	am		 	
 gymrodoriaethau ymchwil, wedi’u cyllido naill ai’n allanol neu’n  
	 fewnol,	er	mwyn	cyfuno	a	chyfleu	tystiolaeth.

Cyfnewid gwybodaeth

Dull cyflenwi Gweithgareddau/Mesur cyflawni
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6. Cyllid – Hydref 2019 - Medi 2020
Incwm gan ffioedd aelodaeth

Cyflogau

Cyfathrebu a marchnata

Dylunio

Amrywion

Gweithdy ar ffermio cynaliadwy

Incwm a gariwyd ymlaen o Flwyddyn 1

Teithio a chynhaliaeth

Gweithdai a digwyddiadau

Digwyddiad pwll tywod ymchwil preswyl 
– datblygu amgylchedd digidol 

Gwefan

Cyfanswm a wariwyd

Cyfanswm a wariwyd

Cyfanswm

£ 139,000

£ 128,500

£ 2,000

£ 1,500

£ 2,033

£ 2,500

£ 16,533

£ 3,000

£ 17,500

£ 6,500

£ 1,000

£ 155,533

£ 155,533

£ 9,000

Cyllid ychwanegol gan Cyfoeth Naturiol Cymru
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