Ffurflen Adborth Cyfranogwr

Mae’r holl adborth o’r digwyddiad hwn yn bwysig iawn i BBSRC a bydd yn llywio ein strategaeth a’n polisi bio-ynni a’r
ffordd y caiff digwyddiadau tebyg eu cynnal yn y dyfodol. Caiff yr holl ymatebion eu trin yn gyfrinachol ac ni fydd unrhyw
sylwadau yn cael eu priodoli i unigolion. Llenwch y ffurflen hon yn ystod y digwyddiad a’i gadael gyda’r tîm sy’n trefnu.
Diolch am gymryd rhan yn y digwyddiad ac am adael adborth ar ein cyfer.

■ Pa adnoddau y gwnaethoch eu defnyddio ar gyfer y digwyddiad hwn?
o Scenario 1 ‘Dim newid trywydd’

o Scenario 4 ‘Mynd gyda’r llif…?’

o Scenario 2 ‘Crafu’r gwaelod’

o Gêm gardiau democs

o Scenario 3 ‘Pa mor wyrdd yw’r Cwm?’

o Ddim yn gwybod

Ynglŷn â
Bio-ynni

■ Gan feddwl am fio-ynni, fy mhrif bryder yw…

■ Rwy’n credu y gallai bio-ynni fod yn ddefnyddiol oherwydd…

■ Hoffwn i ymchwilwyr feddwl yn ofalus am…

■ M
 ae yna faterion arwyddocaol NA chafodd eu trafod yn y digwyddiad hwn, ond y dylid bod wedi
eu trafod. Mae’r rhain fel a ganlyn…
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Ynglŷn â’r
Digwyddiad

Cytuno’n
gryf

Cytuno

Roedd y digwyddiad yn
ddymunol
Roedd y digwyddiad yn
ddiddorol
Roedd digon o wybodaeth
berthnasol i’w thrafod
Roedd y wybodaeth a gefais
yn y digwyddiad yn deg a
chytbwys
Roeddwn yn deall diben y
digwyddiad
Roeddwn yn gallu trafod y
materion oedd yn peri pryder
i mi
■	
A oedd digon o amser i drafod?
o Roedd yr amser yn iawn mwy neu lai
o Byddwn wedi hoffi cael mwy o amser
o Byddwn wedi hoffi cael llai o amser
■ Peth(au) gorau am y digwyddiad hwn

■ Peth(au) i’w gwella mewn digwyddiadau yn y dyfodol
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Ddim yn
cytuno
nac yn
anghytuno

Anghytuno

Anghytuno’n
gryf

Ynglŷn â’r
Canlyniadau

■ P a rai o’r effeithiau canlynol y bydd y digwyddiad hwn yn eu cael arnoch chi? Rhowch groes mewn
cymaint o flychau ag sy’n berthnasol i chi.
Byddaf yn cymryd rhan mewn digwyddiadau fel hyn yn y dyfodol
Byddaf yn siarad â ffrindiau a theulu am y mater hwn
Byddaf yn dilyn y straeon newyddion am y mater hwn
Arall (rhowch fanylion)

■ A wnaethoch ddysgu llawer o’r digwyddiad hwn?
Dysgais lawer o bethau newydd

Nid wyf yn siŵr a ddysgais unrhyw beth newydd

Dysgais rai pethau newydd

Na, ni ddysgais unrhyw beth newydd

■	
Ydych chi’n credu y bydd canlyniadau’r digwyddiad hwn yn cael eu defnyddio gan BBSRC wrth
wneud penderfyniadau am ymchwil a pholisi bio-ynni yn y dyfodol?
Ydw		

Nac ydw 		

Ddim yn gwybod

■	Ydych chi’n credu y dylai canlyniadau’r digwyddiad hwn gael eu defnyddio gan BBSRC wrth wneud
penderfyniadau am ymchwil a pholisi bio-ynni yn y dyfodol?
Ydw			

Nac ydw 		

Ddim yn gwybod

Esboniwch eich ymatebion i’r ddau gwestiwn blaenorol

✂
Mae BBSRC (Cyngor Ymchwil Biotechnoleg a Gwyddorau Biolegol) yn ariannu ymchwil fiolegol mewn prifysgolion a
chanolfannau ymchwil. Rydym wedi ymrwymo i ymgysylltu mewn deialog gyda’r cyhoedd a phobl eraill yn ymwneud â’r
ymchwil yr ydym yn ei hariannu.
Canolfan Adnoddau Arbenigol Sciencewise (Sciencewise) yw canolfan genedlaethol y DU ar gyfer deialog cyhoeddus
wrth lunio polisïau’n ymwneud â materion gwyddoniaeth a thechnoleg. Mae’n darparu cyllid ar y cyd a chyngor a
chefnogaeth arbenigol i adrannau ac asiantaethau’r Llywodraeth i ddatblygu a chomisiynu deialog cyhoeddus mewn
meysydd sy’n dod i’r amlwg mewn gwyddoniaeth a thechnoleg. Am fwy o wybodaeth ewch i www.sciencewise-erc.org.uk.
Mae CEP (Collingwood Environmental Planning) yn ymgynghoraeth amgylcheddol a chynaliadwyedd amlddisgyblaethol
annibynnol a nhw sy’n gwerthuso deialog Bio-ynni y BBSRC.
Parhad drosodd
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Amdanoch
Chi

Nid oes rhaid i chi roi’r wybodaeth yma i ni, ond os byddwch yn gwneud hynny bydd o gymorth i ni
ddeall canlyniadau’r deialog. Bydd y wybodaeth yma’n ddi-enw pan gaiff ei phrosesu.
■ Rhyw

Gwrywaidd

■ Oed

Dan 16

		 40-49

Benywaidd
16-24

25-29

30-34

35-39

50-59

60-64

Over 64

■ Beth yw lefel uchaf y cymwysterau sydd gennych?
Dim/ Dim cymwysterau ffurfiol

Gradd Baglor neu gyfwerth

TGAU/ Lefel O/ TAU

Cymhwyster ôl-radd (Gradd Meistr neu PhD)

Cymwysterau galwedigaethol (e.e. NVQ1+2)

Arall
(rhowch fanylion):

Safon Uwch neu gyfwerth

■ Pa grŵp ethnig/diwylliannol y byddech chi’n dweud eich bod yn rhan ohono:
Gwyn Prydeinig

Gwyn Arall

Asiaidd neu Asiaidd Prydeinig

Du neu Ddu Prydeinig

Arall (rhowch fanylion):
■ Ydych chi’n ystyried eich hun yn gysylltiedig yn broffesiynol â gwyddoniaeth?
Ydw, rwyf yn wyddonydd

Ydw, mae’n rhan o’m gwaith

Ydw, rwyf yn fyfyriwr

Yn anuniongyrchol neu’n achlysurol

Nac ydw/ Ddim mewn
gwirionedd

■ Pam dewisoch chi fynychu’r digwyddiad hwn? (Ticiwch y rheswm MWYAF pwysig)
Er mwyn cael cyfle i drafod gydag eraill 			

Arall (rhowch fanylion):

I ganfod mwy am fio-ynni
I gael dweud fy nweud am faterion yn ymwneud â bio-ynni
I gael cyfle i lywio penderfyniadau am fio-ynni
■	
Ai dyma’r tro cyntaf i chi gymryd rhan mewn digwyddiad o’r math hwn lle mae’r
cyhoedd yn cael gwahoddiad i drafod materion i lywio polisi?
Ie 		

		

Na		

Ddim yn gwybod
Rhwygwch yma

✂

Trwy lenwi a chyflwyno’r ffurflen hon, rydych yn rhoi eich caniatâd i BBSRC rannu eich gwybodaeth gyswllt gyda CEP a Sciencewise at y dibenion
isod. Bydd eich manylion yn cael eu cadw’n ddiogel mewn cronfa ddata BBSRC ac ni chânt eu datgelu i unrhyw sefydliad ar wahân i’r rheiny a nodir
uchod, oni bai bod angen gwneud hynny trwy gyfraith. Os oes angen unrhyw wybodaeth bellach arnoch ynghylch sut y caiff eich gwybodaeth ei
defnyddio, ysgrifennwch atom yn marta.entradas@bbsrc.ac.uk
Os hoffech fwy o wybodaeth, llenwch y blychau isod a rhowch eich manylion cyswllt. Rhwygwch i ffwrdd a’i adael gyda’r trefnydd.
Hoffwn dderbyn mwy o wybodaeth gan BBSRC am ddatblygiadau pellach mewn ymchwil a pholisi bio-ynni o ganlyniad i’r prosiect hwn.
Mae croeso i’r BBSRC gysylltu â mi i gael mwy o wybodaeth am y prosiect hwn.
Mae croeso i Sciencewise gysylltu â mi i gael mwy o wybodaeth am ddatblygiadau yn y dyfodol am ddeialog cyhoeddus ar bolisi'n ymwneud â
gwyddoniaeth a thechnoleg.

Enw:
Rhif ffôn cyswllt:
Llofnod:

Ebost:
		

Dyddiad:
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