
DECHRAU

NAC YDY

Trafodwch eich gofynion moesegol gyda’ch goruchwyliwr (ac o bosibl gynrychiolydd pwyllgor moeseg ymchwil eich Athrofa).
Pethau i’w hystyried:
• Pa ddulliau casglu data ydych chi’n bwriadu eu defnyddio?
• A fydd gan eich prosiect gyfranogwyr? Os felly, faint a sut y byddwch yn cysylltu â nhw?
• Pa ddata fyddwch chi’n eu casglu? A ydynt yn cyfrif fel data personol neu ddata categori arbennig o dan y GDPR?

Cwblhewch Ffurflen 
Foeseg PG2 

Cyflwynwch  
Ffurflen 

Foeseg PG2 i’r 
SYOR

A yw’r cynnig ymchwil 
wedi’i gymeradwyo 

gan y PGY?

YDY

Bydd y Pwyllgor Moeseg Ymchwil yn ei hystyried ac yn ei dychwelyd gydag adborth ac un o ’r  tri 
chanlyniad yma: CYMERADWYWYD, CYMERADWYWYD YN AMODOL AR AMODAU (ASTC) neu 

AILGYFLWYNO.
Bydd y broses hon fel arfer yn cymryd 3 wythnos o’r dyddiad cau ar gyfer cyflwyno.

Bydd y SYOR yn gwirio bod yr holl wybodaeth angenrheidiol 
wedi’i chynnwys a’r niferoedd geiriau wedi’u parchu.

Gwybodaeth ar goll neu adrannau sy’n fwy na’r cyfrif geiriau

Pob adran yn iawn

CYMERADWYWYD
Dim angen 

newidiadau.

CYMERADWYWYD

AILGYFLWYNO
Angen newid adrannau 

sylweddol. Dylai cywiriadau 
fynd i’r afael â’r pwyntiau a 
nodir yn yr adborth a dylid 
eu gwneud mewn testun 

coch.

AILGYFLWYNO

CYMERADWYWYD YN 
AMODOL AR AMODAU 

Angen mân newidiadau i’r 
ffurflen foeseg. Dylai’r 

ymchwilydd ddiweddaru’r 
ffurflen i fodloni’r rhain yn 

seiliedig ar yr adborth a 
roddwyd. 

ASTC

Dylai’r goruchwyliwr 
adolygu’r newidiadau ac 

yna cwblhau ffurflen 
PG2‐3 i gadarnhau bod yr 
amodau wedi’u bodloni a 

chyflwyno’r ffurflen i’r 
SYOR o fewn mis i’r 

dyddiad ASTC gwreiddiol.

GELLIR CYCHWYN 
CASGLU DATA 

Ffurflen PG2‐3 yn cadarnhau newidiadau 

wedi’i chyflwyno o fewn mis

Ffurflen PG2‐3 yn cadarnhau newidiadau 

heb ei chyflwyno o fewn mis

Yn ystod yr adolygiad blynyddol, gwiriwch i weld a  oes 
unrhyw newidiadau wedi’u gwneud i’r broses casglu 

data sydd naill ai’n ehangu’r mathau o gyfranogwyr, yn 
ychwanegu neu’n newid dulliau casglu data yn 

sylweddol, neu’n ychwanegu data personol neu ddata 
categori arbennig at y data a gesglir.

Dim newidiadau i gasglu data 

Rhaid cyflwyno ffurflen 
foeseg wedi’i diweddaru 
er mwyn i’r newidiadau 

gael eu cymeradwyo. 
Defnyddiwch y ffurflen 

foeseg a gymeradwywyd 
yn wreiddiol fel sylfaen a 
dangos ychwanegiadau 

mewn testun coch

Newidiadau i gasglu data 

Parhau tan ddiwedd y prosiect 

Proses Adolygiad Moesegol
Ar gyfer Myfyrwyr Ymchwil Ôl-raddedig
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