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18 Chwefror 2021 

Taflen wybodaeth i gyfranogwyr 

“Cynnal gweithredu dan arweiniad y gymuned wrth adfer: dysgu gwersi o ymateb y gymuned i 
COVID-19 yng Nghymru" 

Ynghyd â COVID-19 a'i fesurau rheoli, gwelwyd camau gweithredu dan arweiniad y gymuned i 
gynorthwyo'r rheiny a oedd yn agored i niwed. Daeth cymunedau ledled Cymru at ei gilydd i gefnogi 
ei gilydd – er enghraifft, trwy ddosbarthu siopa a meddyginiaethau neu roi gofal. Ledled Cymru, roedd 
y cymorth hwn yn uwch mewn rhai ardaloedd ac yn is mewn ardaloedd eraill. Mae'r cymorth 
cymunedol hwnnw yn bwysig er mwyn creu gwydnwch hirdymor yn ein cymunedau. Mae'r Is-adran 
Ymchwil a Gwerthuso, a leolir o fewn Iechyd Cyhoeddus Cymru, mewn partneriaeth â Phrifysgol Bryste 
a Chyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (CGGC), yn cynnal gwaith ymchwil sy'n canolbwyntio ar 
ddeall rôl gweithredu dan arweiniad y gymuned fel ffactor amddiffynnol yn erbyn anghydraddoldebau 
iechyd cynyddol yn ystod pandemig COVID-19 ac wrth adfer ohono.  

Gwahoddir i chi gwblhau arolwg sy'n cael ei gynnal gan Strategic Research and Insight Ltd ar ran Iechyd 
Cyhoeddus Cymru. Cyn penderfynu a ydych am gymryd rhan, mae'n bwysig i chi ddeall pam mae hyn 
yn cael ei wneud a beth mae'n ei olygu i chi. Treuliwch ychydig o amser yn darllen y wybodaeth 
ganlynol cyn penderfynu a ydych am gymryd rhan ai beidio.   

Crynodeb 

Byddwn yn defnyddio gwybodaeth gennych ar gyfer yr astudiaeth ymchwil hon. Byddwn ond yn 
defnyddio'r wybodaeth sydd ei hangen ar gyfer yr astudiaeth ymchwil. Ni fyddwn yn gofyn am eich 
enw na'ch manylion cyswllt wrth gynnal yr astudiaeth, na rhannu’r manylion hyn gydag unrhyw un. 

Bydd bawb sydd ynghlwm â'r astudiaeth hon yn cadw eich data yn ddiogel. Byddwn hefyd yn dilyn yr 
holl reolau preifatrwydd.  

Ar ddiwedd yr astudiaeth, byddwn yn cadw peth o'r data rhag ofn bod angen i ni ei wirio neu ei 
ddefnyddio ar gyfer ymchwil yn y dyfodol. 

Byddwn yn sicrhau na fydd unrhyw un yn gallu cael gwybod pwy ydych ar sail yr adroddiadau rydym 
yn eu hysgrifennu. 

Mae'r pecyn gwybodaeth yn darparu rhagor o wybodaeth am hyn. 

Pecyn gwybodaeth 

1. Pam mae'r arolwg hwn yn cael ei gynnal? 
Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi gofyn i Strategic Research and Insight Ltd, sef cwmni ymchwil i’r 
farchnad broffesiynol, gynnal arolwg cenedlaethol o wirfoddolwyr ledled Cymru i ddeall yn well rôl 
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gweithredu dan arweiniad y gymuned wrth ymateb i’r pandemig COVID-19 fel ffactor amddiffynnol 
sy'n helpu i liniaru ei effaith, ac fel adnodd allweddol wrth adfer yn sgil COVID-19. Trwy gymryd rhan 
yn yr ymchwil hon ac ymateb iddi, byddwch yn ein helpu i ddeall a llywio’n well ein gwaith cynllunio 
dros y tymor byr, y tymor canolig a’r hirdymor er mwyn gwella iechyd poblogaeth Cymru, wrth ymateb 
i COVID-19 ac adfer ohono, ac yn sicrhau y gellir cynnal ac integreiddio cymorth dan arweiniad y 
gymuned yn well o fewn y systemau sydd eisoes yn bodoli yng Nghymru. 
 
2. Pam ydych wedi gofyn i mi gymryd rhan? 
Nodwyd eich bod yn rhan o rwydwaith o wirfoddolwyr cymunedol ffurfiol ac anffurfiol sydd wedi 
cyfrannu at yr ymateb i COVID-19 yn eu cymunedau lleol.  
 
3. A wyf yn gymwys i gymryd rhan? 
Rydych yn gymwys i gymryd rhan os ydych yn 18 oed neu'n hŷn ac wedi cymryd rhan mewn gwaith 
gwirfoddol yng Nghymru mewn ymateb i COVID-19 (ar gyfer sefydliad gwirfoddol, neu mewn ffyrdd 
llai ffurfiol, e.e. fel aelod o grŵp cymorth cymunedol eich ardal leol). Bydd y cwestiynau cyntaf yn 
gwirio eich cymhwysedd i gymryd rhan.  
 
4. Beth sydd angen ei wneud? 
Os ydych am gymryd rhan yn yr astudiaeth hon, gofynnir i chi am eich caniatâd i gymryd rhan. Os ydych 
yn penderfynu cymryd rhan yn yr astudiaeth hon, gwahoddir i chi gwblhau arolwg ar-lein, a fydd yn 
cymryd oddeutu 15 munud. Ar gyfer pob cwestiwn, cewch opsiynau ticio blwch, a bydd rhai 
cwestiynau penagored i'w hateb. Os bydd yn well gennych gwblhau'r arolwg dros y ffôn neu ar bapur, 
cysylltwch â Strategic Research and Insight Ltd ar RADFFÔN 0800 255 0165  neu angus@strategic-
research.co.uk. 
 
5. Pa fath o gwestiynau a ofynnir? 
Mae'r holiadur yn gofyn ambell gwestiwn cyffredinol ynglŷn â'ch profiadau o wirfoddoli yn eich 
cymuned (yn y presennol a'r gorffennol, ac wrth ymateb i COVID-19), a'ch ymdeimlad o berthyn i’r 
gymuned a’ch ymddiriedaeth ynddi. Hefyd, hoffem ofyn i chi am yr hyn a oedd yn eich ysgogi i ddod 
yn wirfoddolwr, y gweithgareddau yr oeddech yn cymryd rhan ynddynt, y canlyniadau cadarnhaol 
rydych chi ac eraill wedi'u hennill o ganlyniad i wirfoddoli, eich bwriadau o ran parhau, unrhyw 
rwystrau a wynebwyd, a sut yr oeddech yn cysylltu â'r rheiny oedd yn cydlynu'r gwaith o ddarparu 
cymorth. Yn olaf, gofynnir i chi am wybodaeth gyffredinol amdanoch, fel eich oed, rhywedd, addysg 
ac iechyd. Byddwn yn gofyn am god post eich cartref, er mwyn cysylltu'r ardal lle rydych yn byw â’i 
chwintel amddifadedd. Prosesir y wybodaeth hon ar wahân i'ch atebion i'r arolwg ac nis cynhwysir yn 
y set ddata derfynol, ddienw. Nid oes atebion cywir nac anghywir.  
 
6. Beth yw manteision cymryd rhan? 
Trwy gymryd rhan yn yr astudiaeth, byddwch yn darparu gwybodaeth a fydd yn cyfrannu at yr ymateb 
cenedlaethol o ran adfer ar ôl COVID-19. Defnyddir y wybodaeth a roddwch i wella ein dealltwriaeth 
o'r cymorth dan arweiniad y gymuned sy’n dod i’r amlwg a gynorthwyodd unigolion agored i niwed yn 
ystod y pandemig, a’i rôl a’i werth wrth ymateb mewn argyfwng ac wrth adfer. Bydd eich atebion yn 
ein helpu i ddeall a llywio'n well ein gwaith cynllunio dros y tymor byr, y tymor canolig a’r hirdymor i 
wella iechyd poblogaeth Cymru.  
 
7. Beth yw risgiau posibl cymryd rhan? 
Ni ragwelir unrhyw risgiau yn sgil cymryd rhan yn yr astudiaeth hon. Fodd bynnag, gallai rhai 
cwestiynau beri gofid ar hyn o bryd (e.e. cyflogaeth a lles meddyliol).Felly, os byddwch yn profi 
effeithiau sy'n peri gofid o ganlyniad i'r prosiect, am ba bynnag reswm, cysylltwch â'n hymchwilwyr, a 
fydd yn eich cyfeirio at wasanaethau cymorth perthnasol. Cofiwch fod gennych hawl i dynnu yn ôl o'r 
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astudiaeth ar unrhyw adeg a bod modd i chi hepgor unrhyw gwestiwn nad ydych am ei ateb, a chedwir 
eich atebion yn gyfrinachol. 
 
8. A oes rhaid i mi gymryd rhan? 
Nac oes. Chi sydd yn penderfynu a ydych am gymryd rhan ai peidio. Mae cwblhau'r holiadur yn gwbl 
wirfoddol. Mae croeso i chi roi'r gorau ar unrhyw adeg, ac nid oes rhaid i chi roi rheswm dros eich 
penderfyniad. Ni fydd dewis i roi'r gorau yn effeithio ar eich hawliau chi, unrhyw driniaeth iechyd 
bresennol neu yn y dyfodol, neu unrhyw wasanaethau yr ydych yn eu derbyn.  
 
9. Sut y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth amdanoch chi? 
 
Bydd angen i ni ddefnyddio gwybodaeth gennych ar gyfer y prosiect ymchwil hwn. Bydd y 
wybodaeth hon yn cynnwys eich cod post. Bydd pobl yn defnyddio'r wybodaeth hon i gynnal y 
gwaith ymchwil ac ni fyddant yn cysylltu eich cod post ag unrhyw fanylion personol amdanoch chi. 
Bydd eich data yn parhau'n ddienw.  

Byddwn yn cadw unrhyw wybodaeth amdanoch chi'n ddiogel.  

Ar ôl i ni gwblhau'r astudiaeth, byddwn yn cadw peth o'r data er mwyn gwirio'r canlyniadau. Byddwn 
yn ysgrifennu ein hadroddiadau mewn ffordd sy'n sicrhau na fydd unrhyw un yn gallu cael gwybod 
eich bod chi wedi cymryd rhan yn yr astudiaeth. 

Beth yw eich dewisiadau ynglŷn â sut y defnyddir eich gwybodaeth? 

• Gallwch chi roi'r gorau i gymryd rhan yn yr astudiaeth ar unrhyw adeg, heb roi rheswm dros 
eich penderfyniad, ond byddwn yn cadw'r wybodaeth amdanoch sydd gennym eisoes. Bydd y 
data a gesglir o'r arolwg yn ddienw, felly ni fydd modd i ni ei ddileu gan na fydd yn bosibl 
gwybod pa ddata sy'n perthyn i ba gyfrannwr.  

• Os ydych yn cytuno cymryd rhan yn yr astudiaeth hon, bydd gennych yr opsiwn i gydsynio i'ch 
data dienw gael ei ddefnyddio ar gyfer ymchwil yn y dyfodol.  

• Os ydych yn dewis aros ar gronfa ddata cysylltiadau'r prosiect ar gyfer astudiaethau yn y 
dyfodol (eich cyfeiriad e-bost yn unig), cedwir y wybodaeth hon at y diben hwn yn unig, a bydd 
yn cael ei chasglu a’i chadw ar wahân i ddata o'r arolwg, mewn ffeiliau sydd wedi'u diogelu 
gan gyfrinair sydd ond ar gael i'r tîm ymchwil eu cyrchu. Mae gennych yr hawl i ofyn i'ch 
cyfeiriad e-bost gael ei dynnu ar unrhyw adeg drwy gysylltu â thîm ymchwil Iechyd Cyhoeddus 
Cymru. 

Ble gallwch ddysgu mwy am sut mae'ch gwybodaeth yn cael ei defnyddio? 

Gallwch ddysgu mwy am sut rydym yn defnyddio eich gwybodaeth   

• yn www.hra.nhs.uk/information-about-patients/ a 
www.hra.nhs.uk/patientdataandresearch 

• ac yn https://icc.gig.cymru/defnydd-y-safle/hysbysiad-preifatrwydd/  

• trwy ofyn i aelod o'n tîm ymchwil 

• trwy anfon e-bost at ein Swyddog Diogelu Data yn 
PHW.InformationGovernance@wales.nhs.uk, neu'r tîm ymchwil yn 
ICC.Ymchwil@wales.nhs.uk  

 
  

https://www.hra.nhs.uk/information-about-patients/
http://www.hra.nhs.uk/patientdataandresearch
https://icc.gig.cymru/defnydd-y-safle/hysbysiad-preifatrwydd/
mailto:PHW.InformationGovernance@wales.nhs.uk
mailto:ICC.Ymchwil@wales.nhs.uk
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10. Sut byddwch yn diogelu fy ngwybodaeth a beth fydd yn digwydd i'r canlyniadau? 
Mae'n bwysig i ni fod eich holl wybodaeth yn ddiogel. Bydd y wybodaeth rydych yn ei darparu'n cael 
ei chadw yn ddiogel ac yn gyfrinachol at ddibenion ymchwil yn unig, ac mewn ffordd sy'n sicrhau na 
fydd yn bosibl adnabod yr unigolyn a ddarparodd y wybodaeth, yn unol â deddfau diogelu data a’r 
Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (GDPR). 

• Cesglir y data o'r arolwg gan Strategic Research and Insight, sef cwmni ymchwil i’r farchnad 
broffesiynol sy'n gweithio ar ran Iechyd Cyhoeddus Cymru. Rhaid i’r cwmni hwn ddilyn ein 
rheolau ynglŷn â chadw eich gwybodaeth yn ddiogel a rhennir y ffeiliau data dienw gydag 
Iechyd Cyhoeddus Cymru trwy byrth diogel.  

• Ni fyddwn yn casglu na rhannu unrhyw ran o’ch gwybodaeth bersonol. 

• Byddwn yn gofyn am god post eich cartref, er mwyn cysylltu'r ardal lle rydych yn byw â’i 
chwintel lefel amddifadedd a hefyd er mwyn cael gwybod p'un a ydych yn byw mewn ardal 
wledig neu drefol. Prosesir y wybodaeth hon ar wahân i'r atebion i'r arolwg ac nis cynhwysir 
yn y set ddata derfynol, ddienw. 

• Bydd y data'n ddienw a bydd yn cael ei gadw ar gyfrifiadur sydd wedi'i ddiogelu gan gyfrinair, 
a bydd rheolaethau llym ar waith i gyfyngu ar bwy all weld y data hwn (e.e. at ddibenion 
dadansoddi neu ymchwil cysylltiedig), a dilëir y data pan nad oes ei angen mwyach. 

• At ddibenion dadansoddi, cedwir y data mewn ffordd sy'n sicrhau na fydd yn bosibl adnabod 
yr unigolyn a ddarparodd y wybodaeth, ac yn ddiogel yn unol â'r GDPR. 

• Ar ôl i ni gwblhau'r astudiaeth, byddwn yn cadw peth o'r data er mwyn gwirio'r canlyniadau. 

• Byddwn yn ysgrifennu ein hadroddiadau mewn ffordd sy'n sicrhau na fydd unrhyw un yn gallu 
cael gwybod eich bod chi wedi cymryd rhan yn yr astudiaeth. 

• Ar ôl cwblhau'r adroddiad, cedwir y data dienw (e.e. data o'r arolwg) am chwe blynedd ac yn 
unol â'r GDPR. 

Defnyddir canfyddiadau'r astudiaeth i lywio'r ymateb tymor canolig a hirdymor wrth adfer yn sgil 
COVID-19 yng Nghymru. Cyflwynir y canfyddiadau ar ffurf adroddiadau, erthyglau mewn cyfnodolion, 
cyflwyniadau, a digwyddiadau ymgysylltu. Disgwylir y bydd y canfyddiadau ar gael erbyn diwedd 2021. 
Os hoffech dderbyn copi, cysylltwch â ni gan ddefnyddio'r manylion cyswllt isod.  

11. Pwy sy'n ariannu'r arolwg hwn? 
Mae'r prosiect hwn yn cael ei gefnogi gan The Health Foundation, sy'n ymrwymedig i sicrhau iechyd a 
gofal iechyd gwell i bobl yn y DU. 
 
12. Beth sy’n digwydd os byddaf yn newid fy meddwl ar ôl cofrestru? 

• Mae cymryd rhan yn gwbl wirfoddol a gallwch dynnu’n ôl ar unrhyw adeg. 

• Os na fyddwch yn ‘cyflwyno’ eich atebion yn yr arolwg, byddwn yn ystyried eich bod chi wedi dileu 
eich cydsyniad ac ni fyddwn yn cynnwys eich data.  

• Unwaith i chi gyflwyno data'r arolwg, bydd yn ddienw ac ni fydd modd i ni ei ddileu gan na fydd 
yn bosibl gwybod pa ddata sy'n perthyn i ba gyfranogwr. 

• Os ydych yn dewis, yn ystod y cam rhoi cydsyniad, i aros ar gronfa ddata cysylltiadau'r prosiect ar 
gyfer astudiaethau yn y dyfodol (eich cyfeiriad e-bost yn unig), cedwir y wybodaeth hon at y diben 
hwn yn unig, a bydd yn cael ei chasglu a’i chadw ar wahân i ddata o'r arolwg, mewn ffeiliau sydd 
wedi'u diogelu gan gyfrinair sydd ond ar gael i'r tîm ymchwil eu cyrchu. Mae gennych yr hawl i 
ofyn i'ch cyfeiriad e-bost gael ei dynnu ar unrhyw adeg drwy gysylltu â’r tîm ymchwil.  
 

13. Pwy sydd wedi adolygu'r astudiaeth ymchwil hon? 
Adolygwyd a chymeradwywyd yr astudiaeth gan Swyddfa Ymchwil a Datblygu Iechyd Cyhoeddus 
Cymru, ac mae Pwyllgor Moeseg Ymchwil Cyfadran y Gwyddorau Iechyd Prifysgol Bryste (FREC) wedi 
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darparu cymeradwyaeth foesegol ar gyfer yr astudiaeth hon. Grŵp o bobl annibynnol yw pwyllgor 
moeseg ymchwil sy'n adolygu gwaith ymchwil i ddiogelu urddas, hawliau, diogelwch a llesiant 
cyfranogwyr ac ymchwilwyr.  
14. Beth ddylwn i ei wneud os oes gen i unrhyw gwestiynau? 
Os hoffech dderbyn mwy o wybodaeth am yr astudiaeth hon, neu os ydych yn penderfynu ar unrhyw 
adeg nad ydych am gymryd rhan yn yr astudiaeth mwyach, cysylltwch ag aelod o dîm yr astudiaeth. 
 
Manylion cyswllt: 
 
Suzanne Pritchard      Dr Charlotte Grey 
Cyfarwyddwr      Ymchwilydd Iechyd y Cyhoedd 
Strategic Research and Insight Ltd     Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru 
4 Park Court Mews     Rhif 2 Cwr y Ddinas 
Plas y Parc                 Stryd Tyndall                                      
Caerdydd        Caerdydd           
CF10 3DQ CF10 4BZ 
02920 303100 02920 104542    
suzanne@strategic-research.co.uk ICC.Ymchwil@wales.nhs.uk 

     
                    

          
Os oes gennych unrhyw bryderon ynghylch unrhyw agwedd o'r astudiaeth hon, dylech siarad ag aelod 

o dîm yr astudiaeth, a fydd yn gwneud ei orau i ateb eich cwestiynau. Os oes gennych bryderon o hyd 

yn dilyn y drafodaeth honno, cysylltwch â thîm pryderon Iechyd Cyhoeddus Cymru ar: 

Tîm Pryderon Iechyd Cyhoeddus Cymru   
Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru  
Rhif 2 Cwr y Ddinas  
Stryd Tyndall 
Caerdydd 
CF10 4BZ  
02920 104311 
cwynion.iechydcyhoedduscymru@wales.nhs.uk  

 
Diolch am roi o’ch amser i ddarllen y daflen wybodaeth hon. 

 
Datganiad tryloywder 

Iechyd Cyhoeddus Cymru yw’r noddwr ar gyfer yr astudiaeth hon yng Nghymru. Byddwn yn defnyddio 

gwybodaeth gennych i gynnal yr astudiaeth hon a byddwn yn gweithredu fel y rheolydd data ar gyfer yr 

astudiaeth hon. Mae hyn yn golygu ein bod yn gyfrifol am ddiogelu eich gwybodaeth a'i defnyddio'n briodol. 

Bydd Iechyd Cyhoeddus Cymru yn cadw unrhyw wybodaeth y gellir ei chysylltu â chi, os caiff ei chasglu, am 

flwyddyn ar ôl i'r astudiaeth ddod i ben. 

Cyfyngir ar eich hawliau i gyrchu, newid neu symud eich gwybodaeth oherwydd bod angen i ni reoli eich 

gwybodaeth mewn ffyrdd penodol er mwyn i'r ymchwil fod yn ddibynadwy ac yn gywir. Os ydych yn ymadael â’r 

astudiaeth, byddwn yn cadw’r wybodaeth amdanoch a gasglwyd eisoes. I ddiogelu eich hawliau, byddwn yn 

defnyddio'r lleiafswm o wybodaeth y gellir ei chysylltu â chi yn bersonol ag sy'n bosibl. 

Gallwch gael mwy o wybodaeth ynglŷn â sut rydym yn defnyddio eich gwybodaeth yn 

https://icc.gig.cymru/defnydd-y-safle/hysbysiad-preifatrwydd/  

mailto:suzanne@strategic-research.co.uk
mailto:ICC.Ymchwil@wales.nhs.uk
mailto:publichealthwales.handlingconcerns@wales.nhs.uk
https://icc.gig.cymru/defnydd-y-safle/hysbysiad-preifatrwydd/
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Fel sefydliad yn y GIG, defnyddiwn wybodaeth y gellir ei chysylltu â chi yn bersonol i gynnal gwaith ymchwil i 

wella iechyd, gofal a gwasanaethau. Fel sefydliad a ariannir gan y cyhoedd, rhaid i ni sicrhau ein bod yn defnyddio 

gwybodaeth y gellir ei defnyddio i adnabod pobl yn bersonol, ac sydd wedi’i darparu gan bobl a gytunwyd i 

gymryd rhan yn y gwaith ymchwil, er budd y cyhoedd.  Mae hyn yn golygu, pan fyddwch yn cytuno cymryd rhan 

mewn astudiaeth ymchwil, byddwn yn defnyddio eich data yn y ffyrdd sydd eu hangen i gynnal a dadansoddi’r 

astudiaeth ymchwil. Cyfyngir ar eich hawliau i gyrchu, newid neu symud eich gwybodaeth oherwydd bod angen 

i ni reoli eich gwybodaeth mewn ffyrdd penodol er mwyn i'r ymchwil fod yn ddibynadwy ac yn gywir. Os ydych 

yn tynnu yn ôl o'r astudiaeth, byddwn yn cadw’r wybodaeth amdanoch a gasglwyd eisoes. I ddiogelu eich 

hawliau, byddwn yn defnyddio'r lleiafswm o wybodaeth y gellir ei chysylltu â chi yn bersonol ag sy'n bosibl. 

Dylai ymchwil iechyd a gofal fod o fudd i'r cyhoedd, sy'n golygu bod rhaid i ni ddangos bod ein hymchwil er budd 

y gymdeithas gyfan. Rydym yn gwneud hyn trwy ddilyn Fframwaith Polisi y DU ar gyfer Ymchwil Iechyd a Gofal 

Cymdeithasol. 

Os oes gennych gŵyn ynghylch y modd yr ydym wedi ymdrin â’ch data personol, dylech gysylltu â’n Swyddog 

Diogelu Data, a fydd yn ymchwilio i'r mater. Os nad ydych yn fodlon ar ein hymateb neu'n credu ein bod yn 

prosesu eich data personol mewn ffordd anghyfreithlon, gallwch gwyno i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth. 

John Lawson yw ein Swyddog Diogelu Data a gallwch gysylltu ag ef fel a ganlyn:  

John Lawson  

Swyddog Diogelu Data 

Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru 

2 Cwr y Ddinas 

Stryd Tyndall 

Caerdydd 

CF10 4BZ 

Rhif ffôn: 02920 104307 

Fel arall, gallwch e-bostio PHW.InformationGovernance@wales.nhs.uk 

 

Bydd Iechyd Cyhoeddus Cymru yn casglu gwybodaeth gennych ar gyfer yr astudiaeth ymchwil hon yn unol â'n 

cyfarwyddiadau. 

Efallai y bydd unigolion o Iechyd Cyhoeddus Cymru a sefydliadau rheoleiddio, gan gynnwys y corff cyllido 

ymchwil, yn edrych ar eich data ymchwil dienw i wirio cywirdeb yr astudiaeth ymchwil. Ni fydd modd i'r bobl sy'n 

dadansoddi'r wybodaeth eich adnabod ac ni fyddant yn gallu cael gwybod eich enw na'ch manylion cyswllt, gan 

na chesglir y rhain yn rhan o'r arolwg. 

mailto:PHW.InformationGovernance@wales.nhs.uk

