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Mae dwy adran i’r holiadur hwn. 

Bydd y wybodaeth sy’n cael ei gynnwys yn Rhan 1 ar gael i ymchwilwyr ac aelodau eraill
o’r cyhoedd.  

Mae’r data a gynhwysir yn Rhan 2 yn bersonol ac yn cael ei gadw’n ddiogel ac ni chaiff ei rannu 
gyda neb, oni bai bod yr Amgueddfa o dan rwymedigaeth i wneud hynny at ddibenion y gyfraith. 
Caiff eich enw a’ch manylion cyswllt eu defnyddio gan yr Amgueddfa i reoli eich cyfraniad. 
Bydd y wybodaeth hefyd yn cael ei gadw’n anhysbys a’i ddefnyddio i helpu adeiladu proffil 
ystadegol o Gymru yn ystod COVID-19. 

Rhan 1  
Bywyd Bob Dydd   
A yw’r pandemig wedi newid eich perthynas gyda phobl eraill? 
Er enghraifft, eich teulu, ffrindiau neu gymdogion?

Sut ydych chi wedi bod yn cysylltu/cyfathrebu gydag eraill yn ystod y cyfnod hwn?

Os ydych chi’n gweithio, yn mynd i’r ysgol neu goleg/prifysgol, sut mae’r pandemig wedi effeithio 
ar eich profiad? 



Beth fu eich profiad o ddigwyddiadau teuluol neu gymunedol yn ystod y pandemig 
- e.e. angladdau, priodasau, gwyliau cymdeithasol neu grefyddol? 

Yn ystod y pandemig, ydych chi wedi darganfod unrhyw beth newydd am eich ardal leol
- e.e. yr amgylchedd naturiol neu hanes/archeoleg?

Iechyd a Lles 

Ydych chi wedi bod angen mynediad neu wedi methu cael mynediad at unrhyw wasanaethau 
meddygol, gofal cymdeithasol neu ofodau diogel?  

Beth yw eich barn ar y brechlyn?  Rhowch wybod i ni am eich profiadau.
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Sut ydych chi’n teimlo o ran eich emosiynau? Ydy’ch teimladau wedi newid dros amser, ac yn 
ystod cyfnodau clo gwahanol?

Beth fu’r profiad anoddaf i chi ers dechrau’r pandemig? 

Beth fu’r profiad mwyaf cadarnhaol i chi ers dechrau’r pandemig?

Llywodraeth a Gwybodaeth  

Sut ydych chi’n teimlo am ymateb Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU i’r argyfwng? 
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Pa elfennau o gyfyngiadau’r cyfnod clo sydd wedi effeithio arnoch fwyaf?

Sut ydych chi’n teimlo am lacio’r cyfyngiadau a datgloi cymdeithas? 

Y Dyfodol  

Pa bethau neu gyfnodau yn ystod y pandemig fydd yn aros gyda chi?

Sut fydd bywyd yn wahanol i chi?
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Os byddwn ni’n rhannu eich stori, dan ba enw yr hoffech gael eich adnabod:

Rydym yn deall y gall rhannu eich stori fod yn anodd ar hyn o bryd.  Am gyngor a chefnogaeth am 
eich lles, mae’r llinellau cymorth ac adnoddau canlynol ar gael yn Gymraeg ac yn Saesneg:

Bawso 0800 731 8147

Llinell Gymorth LHDT Cymru 0800 840 2069

Llinell Gymorth Byw heb Ofn 0808 80 10 800

Mind Cymru 0300 123 3093

Llinell Gymorth Anabledd Dysgu Cymru 0808 8000 300

Ydw Nac ydw

Mae’n bosib y byddwn yn awyddus i wybod mwy am eich stori, ydych chi’n hapus i ni
gysylltu gyda chi?  
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Rhan 2  

Amdanoch Chi  

Enw llawn: Cod post:

Dewiswch yr opsiwn rydych chi’n uniaethu â’n bennaf, neu mae croeso i chi ddewis 
hunanddisgrifio a nodi yn eich geiriau eich hun. Os nad ydych chi am rannu hyn, mae croeso i chi 
nodi ‘gwell gen i beidio â dweud’.

Ydy’ch hunaniaeth rywedd yr un peth â phan gawsoch eich geni?

Rhywedd:

Cyfeiriadedd rhywiol:

Statws perthynas:

Cenedligrwydd:

Benyw

Hoyw/Lesbiad

Sengl

Mewn perthynas (byw ar wahân) 

Priod / Partneriaeth sifil

Hunanddisgrifio

Gwell gen i beidio â dweud

Ydy Nac ydy

Gwryw

Mewn perthynas (byw gyda’n gilydd) 

Gweddw

Deurywiol Syth (heterorywiol) Gwell gen i beidio â dweud

Gwell gen i beidio â dweud

Anneuaidd Gwell gen i beidio â dweud

Pa ieithoedd ydych chi’n siarad?

Beth yw eich iaith ddewisol?

Cyfeiriad e-bost: Blwyddyn eich geni:
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Ethnigrwydd yn fras:

Crefydd:

A oes gennych chi unrhyw un o’r cyflyrau canlynol?

Asiaidd

Bwdaidd

Anabledd dysgu 

Cytundeb Cymryd Rhan a Defnydd

Mae casglu a chofnodi atgofion pobl am fywyd yng Nghymru wedi bod yn rhan bwysig o waith 
Amgueddfa Cymru (yr Amgueddfa) erioed, mae’n rhan o’n Siarter Brenhinol ac yn rhan ganolog 
o’n Tasg Gyhoeddus. Nod yr Amgueddfa yw diogelu’r atgofion hyn, a bydd eich cyfraniad yn dod 
yn rhan o’r Casgliad Cenedlaethol ac yn cael ei archifo er budd y cyhoedd. Bydd y cytundeb hwn 
yn galluogi’r Amgueddfa i gadw eich cyfraniad yn barhaus, a’i ddefnyddio, gan sicrhau y bydd yn 
cael ei ychwanegu at gasgliad yr Amgueddfa. 

Rwy’n cytuno y bydd fy nghyfraniad yn dod yn rhan o’r Casgliad Cenedlaethol dan ofal Amgueddfa 
Cymru. Bydd yn cael ei gadw fel adnodd parhaol i’r cyhoedd gael cyfeirio ato ac i’w ddefnyddio 
mewn ymchwil, cyhoeddi, addysg, darlithoedd, darlledu, adnoddau digidol ac ar-lein, a defnydd 
gan drydydd parti os bydd yr Amgueddfa yn pennu fod hynny’n briodol. 

Os ydw i dan 18 oed, mae fy rhiant neu warcheidwad cyfreithiol wedi cytuno i mi gymryd rhan ac 
wedi cytuno i’r defnydd o unrhyw ffotograffau (naill ai ffotograffau ohonof innau neu ffotograffau 
a dynnwyd gennyf) ac unrhyw gyfraniadau sain/gweledol, ac mae wedi llenwi’r wybodaeth 
ddemograffig ar fy rhan.

Cytundeb Hawlfraint 

Dyma ddatgan mai fi yw perchennog cyfreithiol a dilyffethair y deunydd a uwchlwythwyd ac rwy’n 
cadarnhau fy mod yn eu cyfrannu i’r Amgueddfa o hyn allan yn rhodd absoliwt, am byth.
 
Dyma gadarnhau mai fi yw perchennog hawlfraint y cyfraniad a uwchlwythwyd gennyf ac rwy’n 
trosglwyddo pob hawlfraint yn gyfangwbl ac yn barhaol i Amgueddfa Cymru. Fodd bynnag, 
gallaf barhau i ddefnyddio’r deunydd a uwchlwythwyd gennyf at fy nefnydd personol fy hun, 
os dymunaf.

Cyflwr iechyd meddwl 

Arall, hunanddisgrifiwch

Nam corfforol Gwell gen i beidio â dweud

Cyflwr/salwch tymor hir Nam ar y synhwyrau 

Gwell gen i beidio â dweud Dim crefydd Hunanddisgrifio

Cristnogol

Gwyn Gwell gen i beidio â dweud Hunanddisgrifio

Arabaidd Du Romani / sipsi / teithiwr Grŵp ethnig cymysg

Hindŵaidd Iddewig Mwslimaidd Sikhaidd
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Eich Data Personol

Defnyddir eich enw fel y pennwyd gennych yn yr holiadur yn unig. Bydd yr Amgueddfa yn ymdrin 
â’ch cyfraniad a’r modd y caiff ei ddefnyddio yn gyfrifol a chydag integriti bob tro a bydd yn 
sicrhau y dengys cwrteisi i gyfranwyr fel y bo’n briodol.  

Am ragor o wybodaeth am sut y bydd yr Amgueddfa yn defnyddio eich data personol, darllenwch 
ein Hysbysiad Preifatrwydd: www.amgueddfa.cymru/hysbysiad-preifatrwydd.

Llofnod:

Diolch am gymryd rhan

Dychwelwch eich holiadur a’r cytundeb cymryd rhan wedi ei lofnodi drwy’r post neu e-bost. 

Casglu Covid
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
Sain Ffagan, Caerdydd, CF5 6XB

CasgluCovid19@amgueddfacymru.ac.uk

Diolch i’r grwpiau a’r sefydliadau canlynol am eu cymorth a’u cefnogaeth wrth ddatblygu’r
holiadur hwn.

Fforwm Ieuenctid Amgueddfa Cymru | Millie Bethel | Elisabeth Bunker | Holly Dickens
Meliha Hussain | Dylan Mccandless | Kirsten Scoggins | Grŵp Dysgu Oedolion Ysgol Uwchradd 
Cathays | Draig Enfys, yn hyrwyddo hanes LHDT+ a threftadaeth Gymreig | Easy Read Wales
Innovate Trust | Mencap Cymru | Oasis Cardiff | Platfform | Pride Cymru | Cyngor Hil Cymru
Re-Live | Cwmni Diwylliant a Chelfyddydau Romani | Sight Life | Stonewall Cymru
Panel Cynghori Is-Saharaidd | Pwyllgor Puja Cymru
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Dyddiad:


