
Profiadau’r Pandemig: Dogfennu effaith COVID-19 ar Ynys Môn 

Taflen Cyfranogiad & Gwybodaeth Prosiect 

Ynglŷn â’r prosiect: 

Mae ‘Profiadau’r Pandemig: Dogfennu effaith COVID-19 ar Ynys Môn’ yn brosiect ar y cyd rhwng Archifau 

Ynys Môn ac Oriel Môn, wedi ei gyllido gan Lywodraeth Cymru. Amcan y prosiect yw dogfennu straeon a 

phrofiadau pobl Ynys Môn o’r pandemig COVID-19 drwy gyfweliadau hanes llafar a chasglu cofnodion a 

gwrthrychau. Bydd y cyfweliadau yn cael eu recordio ac, ynghyd â chofnodion a gwrthrychau eraill, yn cael 

eu hychwanegu i’r casgliadau yn Archifau Ynys Môn ac Oriel Môn fel cofeb o sut mae bywyd wedi bod ar yr 

Ynys yn ystod y cyfnod arwyddocaol hwn. 

Mae’r prosiect yn ceisio adlewyrchu amrywiaeth yr Ynys gyda ‘phobl Ynys Môn’ yn cwmpasu ystod eang o 

wahanol bobl sydd yn byw a/neu’n gweithio ar yr Ynys neu sy’n rhannu rhyw gysylltiad arall â’r Ynys. Rydym 

yn croesawu unrhyw un sydd â’r cysylltiadau hyn i gymryd rhan yn y prosiect.  

Beth mae cymryd rhan yn ei olygu? 

Pwrpas y daflen cyfranogiad & gwybodaeth prosiect hon yw hysbysu cyfweleion posib o elfen hanes llafar y 

prosiect. Mae hanes llafar yn cyfeirio at y maes astudiaeth a’r dull o gasglu a chadw lleisiau ac atgofion 

unigolion a chymunedau, yn aml mewn perthynas â digwyddiad neu gyfnod arwyddocaol mewn hanes. 

Os ydych chi’n penderfynu cymryd rhan yn y prosiect hwn, byddwch yn cael eich cyfweld gan Ffion Hâf 

Thomas, Cydlynydd Casglu COVID-19 Cyngor Sir Ynys Môn. Byddwch yn cael eich holi am eich profiad o’r 

pandemig COVID-19. Mae hi i fyny i chi pa mor hir ydych chi eisiau i’r cyfweliad fod a sut yr hoffech chi 

gyfathrebu. Gallech fod eisiau cael eich cyfweld wyneb yn wyneb mewn lleoliad cyfleus, neu yn rhithiol drwy 

Microsoft Teams neu Zoom. 

Efallai bod ‘cyfweliad’ yn swnio braidd yn ffurfiol ond, yn yr achos hwn, yn syml, mae’n disgrifio sgwrs sy’n 

canolbwyntio ar rywbeth penodol. Gall y cyfwelydd baratoi cwestiynau cyn y cyfweliad, ond dim ond canllaw 

yw’r rhain ac ni fyddant yn cael eu dilyn yn llym. Bydd y cyfweliadau ar ffurf sgyrsiau anffurfiol. 

Beth fydd yn digwydd i’ch cyfweliad? 

Os ydych chi’n penderfynu cymryd rhan yn y prosiect hwn, bydd eich cyfweliad yn cael ei recordio ac yn cael 

ei drawsgrifio yn llawn neu’n rhannol. Bydd eich trawsgrifiad a’r recordiad yn cael ei drosglwyddo yn ddiogel 

i, ac ei storio gan, Archifau Ynys Môn.  Bydd eich cyfweliad yn darparu darlun gwerthfawr o sut mae bywyd 

wedi bod ar Ynys Môn yn ystod y pandemig COVID-19 ac yn cael ei gadw’n barhaol gan Archifau Ynys Môn, 

i’w ddefnyddio er dibenion ymchwil, addysg, darlithoedd, darlledu, adnoddau ar-lein, cyhoeddi a hyrwyddo 

Archifau Ynys Môn ac Oriel Môn. 

Bydd y wybodaeth y byddwch yn ei darparu yn cynnwys data personol a data (sensitif) categori arbennig a 

fydd yn cael ei brosesu yn unol â Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol y DU (UK GDPR) a  Deddf Diogelu Data 

2018. O dan GDPR y DU, y sail gyfreithiol y bydden ni’n dibynnu arni i brosesu eich data personol yw Erthygl 

6 (e) tasg gyhoeddus. Os bydd unrhyw ddata (sensitif) categori arbennig yn cael ei gasglu yn ystod eich 

cyfweliad, fel gwybodaeth am eich iechyd, bydd Erthygl 9 (j) archifo, ymchwil ac ystadegau, yn berthnasol 

hefyd. Am fwy o wybodaeth am sut yr ydym ni’n prosesu eich data a’ch hawliau mewn perthynas â’ch data, 

cyfeiriwch at Rybudd Preifatrwydd Diogelu Data Archifau Ynys Môn a fydd ar gael ar ffurf copi caled a meddal. 

Am fwy o wybodaeth am y prosiect ‘Profiadau’r Pandemig: Dogfennu effaith COVID-19 ar Ynys Môn’, 

cysylltwch â  Ffion Hâf Thomas, Cydlynydd Casglu COVID-19, drwy anfon e-bost at 

FfionThomas2@ynysmon.gov.uk neu drwy alw 07813720097. 

 

mailto:FfionThomas2@ynysmon.gov.uk


I’w gwblhau gan y cyfwelai cyn y cyfweliad:  

 

Cyfranogiad yn y Cyfweliad a Defnydd: 

Darllenwch y datganiad canlynol ac arwyddwch a dyddio isod:  

Rwyf i, y cyfwelai, wedi darllen ac wedi deall yr holl wybodaeth a ddarperir uchod. Rwyf yn deall drwy gael fy 

nghyfweld, y bydd fy mhrofiadau yn cael eu recordio, trawsgrifio’n rhannol neu’n llawn a’i defnyddio er y 

dibenion a nodwyd uchod. Rwyf yn deall, yn dilyn fy nghyfweliad, y bydd gofyn i mi ddarllen a llofnodi ‘Ffurflen 

Aseinio Hawlfraint’ lle bydd modd i mi fanylu ar unrhyw gyfyngiad yr hoffwn ei osod ar fy nghyfweliad. 

Llofnod:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Enw mewn priflythrennau bloc:…………………………………………………………………………………………………………………….. 

Dyddiad:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 


