
YCHWANEGU 
GWYBODAETH 
ARALL AMDANAT
GWYBODAETH I BOBL IFANC

CYMER AMSER I DDARLLEN Y LLYFRYN 
HWN A GWNEUD DY BENDERFYNIAD



BETH SYDD ANGEN I TI EI WYBOD

YCHWANEGU GWYBODAETH ARALL SUT MAE’R BROSES YN GWEITHIO
Mae’r broses yn gweithio trwy gyfnewid gwybodaeth yn ddiogel yn defnyddio 
dynodwr unigryw (Rhif Adnabod unigryw). Rhes o lythrennau a rhifau a grëwyd 
yn arbennig i ti yw hyn. Mae hyn yn ein galluogi i adnabod dy gofnodion 
gweinyddol heb dy adnabod di.

WYDDOST TI?

Mae ychwanegu gwybodaeth o gofnodion ysgol wedi dangos bod ym mha  
fis y ganed pobl ifanc yn gwneud gwahaniaeth i sut maent yn perfformio yn 
yr ysgol – gelwir hyn yn ‘effaith mis geni’. Mae’r dystiolaeth yma, sy’n dangos 
y gallai plant a enwir yn yr haf elwa o gychwyn yr ysgol ychydig yn hwyrach, 
wedi hysbysu penderfyniad y Llywodraeth ar pryd i adael i blant a enir yn  
yr haf i gychwyn yr ysgol.

PAM EIN BOD EISIAU GWNEUD HYN 
Mae ychwanegu manylion 
o gofnodion gweinyddol yn 
cyflwyno posibiliadau newydd ar 
gyfer ymchwilwyr sy’n defnyddio 
Plentyn y Ganrif Newydd (CNC) i 
ddeall profiadau dy genhedlaeth 
di ac i wella’r gwasanaethau a 
ddefnyddi a’r llefydd ble rwyt yn 
byw.

Mae hefyd yn golygu y gallwn 
wneud yr wybodaeth a gesglir 
yn yr arolwg mor werthfawr a 
chywir â phosibl, gan ei bod yn 
ein galluogi i lenwi’r bylchau 
ar gyfer unrhyw fanylion nad 
wyt ti’n eu gwybod neu gofio 
(fel dyddiadau ymweliadau 
ysbyty). Rydyn ni’n dysgu cryn 
dipyn am fywydau pobl ifanc o’r 
cwestiynau a holwn yn yr arolwg 
hwn, ond mae ychwanegu’r 
wybodaeth yma yn ein helpu i 
lunio darlun mwy cyflawn o sut 
mae bywyd i dy genhedlaeth di 
mewn gwirionedd.

Gelli hefyd gael gwybod  
mwy trwy wylio ein fideo –  

www.childnc.net/faqs/
adding-information/

Dynodwr unigryw enghreifftiol: AEYGF7K0DM1X

Pan fydd dy gofnodion 
gweinyddol wedi eu nodi, 

mae’r ffeil yn cynnwys  
dy fanylion personol yn 
cael ei dinistrio.

Dim ond dy rif adnabod 
unigryw a’r wybodaeth a 
gasglwyd o dy gofnodion 
gweinyddol sy’n cael eu 
hanfon yn ôl i’r tîm CNC.

Gyda dy ganiatâd di, rydyn ni’n anfon dy Rif unigryw, enw, rhyw, 

cyfeiriad, dyddiad geni i bob un o adrannau ac asiantaethau’r 

llywodraeth sy’n cadw dy gofnodion. Os ydynt ar gael, efallai y byddwn 

hefyd yn anfon dy rifau GIG ac Yswiriant Gwladol i helpu nodi cofnodion.

Dim ond i helpu nodi dy gofnodion yn gywir fyddwn ni’n  

defnyddio’r manylion yma. Ni fyddwn yn afon dy ymatebion  

arolwg na gwybodaeth arall amdanat.

CADW DY WYBODAETH YN DDIOGEL
I gadw dy wybodaeth yn ddiogel, 
mae’n cael ei hamgryptio a’i hanfon 
trwy systemau trosglwyddo diogel, 
yn unol â’r rheolau a gweithdrefnau 
diogelwch mwyaf cyfredol.

Bydd y tîm CNC yn ychwanegu 
gwybodaeth o dy gofnodion 
gweinyddol ar gyfer hyd yr astudiaeth 
neu nes i ti ddweud wrthym ni i stopio.

Cymer funud i drafod y broses yma 
gyda dy gyfwelydd, os wyt ti angen.

Yna mae’r tîm CNC yn paru’r 

wybodaeth o dy gofnodion 

gweinyddol i dy ymatebion 

arolwg yn defnyddio dy  

rif unigryw.

Mae’r wybodaeth a barwyd 
yn cynnwys atebion i’r 
arolwg a’r wybodaeth 
weinyddol yn cael ei darparu 

i ymchwilwyr. Cofia, ni fydd dy 
enw na chyfeiriad fyth yn cael 
eu cynnwys gyda’r wybodaeth 
a barwyd, ac ni fydd yr 
ymchwilwyr yn eu gweld.

Mae adrannau ac asiantaethau’r 
llywodraeth yn casglu gwybodaeth 
am bawb ohonom i’w helpu i gynllunio 
a darparu’r gwasanaethau rydym eu 
hangen. Mae’r wybodaeth yn cael ei 
storio mewn cofnodion gweinyddol.

Hoffem ofyn am dy ganiatâd i 
ychwanegu rhywfaint o wybodaeth 
amdanat a gedwir mewn cofnodion 
gweinyddol i’r wybodaeth rydym 
yn ei chasglu amdanat yn rhan o’r 
astudiaeth.

Cedwir yr wybodaeth yr hoffem 
ychwanegu yn dy gofnodion iechyd, 
addysg, gwaith a budd-daliadau, yn 
ogystal ag unrhyw gofnodion heddlu 
a chyfiawnder troseddol sydd gennyt.

Mae’r llyfryn yma yn esbonio  
mwy am hyn.



Ni fydd yr holl wybodaeth yr hoffem ychwanegu yn berthnasol i ti nawr, neu i rai 
ohonoch, fyth. Er enghraifft, fe wyddom na fydd llawer ohonoch yn y brifysgol 
nawr ac ni fydd rhai ohonoch yn bwriadu mynd. Byddai’n dal yn ddefnyddiol 
iawn i ychwanegu gwybodaeth o’r cofnodion hyn, gan y bydd yn golygu y gallwn 
ddod i wybod am unrhyw dderbyniadau prifysgol a chostau yn y dyfodol. Efallai 
nad wyt ti’n gweithio eto, ond trwy ychwanegu’r 
wybodaeth yma amdanat gallwn ddysgu am unrhyw 
swyddi fydd gen ti yn y dyfodol.

BETH OS NAD OES GEN I RAI O’R 
COFNODION I’W HYCHWANEGU?

BETH BYNNAG FYDD DY BENDERFYNIAD, BYDDEM YN DAL  
YN HOFFI I TI GYMRYD RHAN YN YR AROLWG.

DIM OND GYDA DY  
GANIATÂD ALLWN NI WNEUD HYN
Gelli gytuno i ni ychwanegu’r 
wybodaeth yma o’r holl 
gofnodion y gofynnwn 
amdanynt, o rai o’r cofnodion, 
neu ddim o gwbl – ti sydd i 
ddewis. Hoffem i ti siarad 
gyda dy riant neu rieni neu 
oedolyn arall ti’n ymddiried 
ynddo am hyn cyn i’r 
cyfwelydd ymweld, ond ti 
sydd i ddewis. Os oes gen ti 
unrhyw bryderon, gelli edrych 
ar y Cwestiynau Cyffredin ar 
ein gwefan neu gysylltu â ni 
gan ddefnyddio’r manylion yn y 
llyfryn hwn – byddwn yn hapus 
i ateb unrhyw gwestiynau.

PWY FYDD YN DEFNYDDIO’R 
WYBODAETH?
Bydd yr wybodaeth a barwyd yma  
ar gael i’w defnyddio gan 
ymchwilwyr, athrawon a llunwyr 
polisi i ddibenion ymchwil yn unig.

Ni fydd dy enw, cyfeiriad, rhif 
Yswiriant Gwladol na rhif GIG fyth 
yn cael eu rhoi i ymchwilwyr. Byddai 
unrhyw wybodaeth sensitif yn cael 
ei darparu iddynt dan drefniadau 
mynediad cyfyngedig sy’n sicrhau 
bod yr wybodaeth yn cael ei 
defnyddio’n gyfrifol ac yn ddiogel.

Fe ddelir yn gwbl gyfrinachol  
â’r holl wybodaeth a gesglir  
ac a ychwanegir i CNC yn unol  
â’r Ddeddf Diogelu Data 1998.

RHYWFAINT O SICRWYDD
  Nid ydym yn gofyn am fynediad at wybodaeth sy’n ymwneud  

â dy rieni, partneriaid, brodyr, chwiorydd na phlant.

  Bydd adrannau ac asiantaethau’r llywodraeth yn derbyn y  

manylion maent angen i nodi dy gofnodion yn gywir, a dim mwy.

  Ni fydd dy benderfyniad ynghylch p’un ai i ychwanegu gwybodaeth o  

dy gofnodion yn effeithio ar dy fudd-daliadau, treth, cyflogaeth, 

triniaeth iechyd nac unrhyw yswiriant iechyd.

   Ni ellir defnyddio dy wybodaeth i weld os wyt ti’n talu’r swm cywir o dreth 

neu ad-daliadau benthyciad neu’n hawlio’r math cywir o fudd-daliadau.

Nid yw hyn yn ffordd i’r heddlu gael gwybod pethau amdanat nad 

oeddynt eisoes yn gwybod.



PAM YCHWANEGU’R  
WYBODAETH HON?
Gall deall profiadau pobl ifanc 
yn ystod yr ysgol ac wedi 
gadael helpu llunio gwell 
cyfleoedd addysg a hyfforddiant 
ar gyfer dy genhedlaeth a  
rhai’r dyfodol hefyd.

CEDWIR COFNODION ADDYSG 
BELLACH  
YN Y DEYRNAS UNEDIG GAN:

yr Asiantaeth Ystadegau 

Addysg Uwch.

ADDYSG
PA WYBODAETH FYDD YN CAEL EI HYCHWANEGU?

Mae cofnodion addysg a hyfforddiant yn cynnwys gwybodaeth am gyfranogiad 
yn yr ysgol, addysg bellach ac uwch, canlyniadau arholiad, hyfforddiant 
galwedigaethol a chymwysterau.

MAE COFNODION YSGOL AC ADDYSG BELLACH A HYFFORDDIANT YN  

CAEL EU CADW GAN:

Yn Lloegr, yr Adran Addysg a’r Adran Fusnes, Ynni a Strategaeth 

Ddiwydiannol.

Yng Nghymru, yr Adran Addysg a Sgiliau.

Yn yr Alban, yr Adran Addysg a Dysgu Gydol Oes ac Awdurdodau  

Addysg yr Alban, a’r Cyngor Cyllido Addysg Bellach ac Uwch yr Alban.

Yng Ngogledd Iwerddon, yr Adran Addysg ac Awdurdod  

Addysg a Sgiliau Gogledd Iwerddon, ac Adran yr Economi.

MWY O ADDYSG
PA WYBODAETH FYDD YN CAEL EI HYCHWANEGU?

Mae cofnodion a gedwir gan Wasanaeth Derbyn y Prifysgolion a’r Colegau  
(UCAS) yn cynnwys gwybodaeth am geisiadau a chynigion addysg uwch.

Mae cofnodion a gedwir gan y Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr yn cynnwys 
gwybodaeth am dalu benthyciadau myfyrwyr.

PAM YCHWANEGU’R WYBODAETH HON?
Bydd ychwanegu’r wybodaeth hon yn darparu tystiolaeth bwysig am 
fynediad at addysg uwch ar gyfer dy genhedlaeth ac effaith ffioedd 
dysgu a dyled myfyrwyr ar gyflogaeth, incwm a safonau byw.
Mae hefyd yn ddefnyddiol i ychwanegu gwybodaeth o’r cofnodion hyn, 
hyd yn oed os nad wyt yn mynd ymlaen i addysg uwch, gan y bydd yn 
golygu y gallwn sefydlu os byddi’n dychwelyd i addysg neu os bydd dy 
yrfa’n newid yn y dyfodol.



Mae cofnodion a gedwir gan yr 
Adran Waith a Phensiynau (DWP) (a’r 
Adran Nawdd Cymdeithasol (DSS) 
yng Ngogledd Iwerddon) yn cynnwys 
gwybodaeth am hawliadau budd-
daliadau a chyfranogiad mewn rhaglenni 
cyflogaeth.

Mae cofnodion a gedwir gan Gyllid a 
Thollau Ei Mawrhydi (HMRC) yn cynnwys 
gwybodaeth am swyddi, enillion, treth, 
Yswiriant Gwladol a phensiynau a 
ddarperir trwy gyflogwyr.

IECHYD
PA WYBODAETH FYDD YN CAEL EI HYCHWANEGU?

ECONOMAIDD
PA WYBODAETH FYDD YN CAEL EI HYCHWANEGU?

Mae cofnodion y Gwasanaeth 
Iechyd Gwladol (GIG) yn cynnwys 
ymweliadau at wasanaethau 
iechyd, manylion cyflyrau iechyd, 
meddyginiaethau, triniaethau a 
llawdriniaeth, yn ogystal â rhifau GIG.

Mae’r GIG yn casglu cofnodion 
meddygol ac iechyd ar gyfer pob claf 
sy’n defnyddio gwasanaethau iechyd 
y GIG trwy gydol ei bywydau.

PAM YCHWANEGU’R 
WYBODAETH HON?
Mae gan CNC botensial enfawr 
i hybu dealltwriaeth o iechyd 
a salwch, ac ni newid sut mae 
cyflyrau yn cael eu sgrinio, 
rheoli a thrin.

PENNAWD: PAM YCHWANEGU’R 
WYBODAETH HON?
Bydd yr wybodaeth yma 
yn helpu ymchwilwyr a 
llunwyr polisi i ddysgu am dy 
genhedlaeth mewn cyfnod 
o newidiadau economaidd 
a gwleidyddol mawr yn y 
Deyrnas Unedig.



Mae cofnodion Cyfrifiadur Cenedlaethol yr Heddlu (PNC) yn  
cynnwys gwybodaeth ar arestiadau’r heddlu, rhybuddion swyddogol, 
euogfarnau a dedfrydau.

HEDDLU A CHYFIAWNDER 
TROSEDDOL

PA WYBODAETH FYDD YN CAEL EI HYCHWANEGU?

PRYD MAE DY GANIATÂD  
YN DOD I BEN?

Mae cofnodion yr heddlu a chyfiawnder troseddol ar gyfer rhai dros 

yr isafswm oed cyfrifoldeb troseddol yn cael eu storio ar y PNC, ac fe’i 

cedwir gan:

Yng Nghymru a Lloegr, y Weinyddiaeth Gyfiawnder.

Yn yr Alban, Gwasanaeth Heddlu yr Alban a Disclosure Scotland.

Yng Ngogledd Iwerddon, Gwasanaeth Heddlu Gogledd Iwerddon.

PAM YCHWANEGU’R WYBODAETH HON?
Mae ystadegau troseddau yn dweud wrthym ba fathau o droseddau sy’n 
cael eu cyflawni ac os yw’r gyfradd troseddau yn codi neu’n gostwng. Bydd 
ychwanegu gwybodaeth o gofnodion yr heddlu a chyfiawnder troseddol 
yn helpu ymchwilwyr a llunwyr polisi i ddeall cymaint mwy am sut mae 
gwahanol agweddau o fywyd yn effeithio ar os yw pobl yn cael cyswllt 
gyda’r heddlu neu’n cyflawni trosedd.

Gall llunwyr polisi ddefnyddio’r dystiolaeth yma i ddatblygu a thargedu 
polisïau i leihau ac atal trosedd.

Dewisa pa ganiatâd  
(os o gwbl) wyt ti  
eisiau rhoi.

Gwna nodyn o dy rif 
Yswiriant Gwladol os 
wyt ti’n fodlon rhannu 
hyn. Fe ofynnir i ti 
amdano yn yr arolwg. 

Bydd ar y llythyr Yswiriant 
Gwladol a anfonwyd atat pan 
oeddet yn 16 oed, ar dy slip 
cyflog, P45, neu P60.

BETH I’W WNEUD NESAF

Does dim angen i ti wneud 
dim byd arall am y tro. Bydd 
y cyfwelydd yn gofyn i ti pa 
ganiatâd (os o gwbl) hoffet roi, 
ac yn rhoi copi papur i ti o beth 
wyt ti wedi cytuno i’w ganiatáu.

Cofia y gelli gytuno i ni 
ychwanegu’r wybodaeth yma 
o’r holl gofnodion y gofynnwn 
amdanynt, o rai o’r cofnodion, 
neu ddim o gwbl – ti sydd i 
ddewis. Beth bynnag fydd  
dy benderfyniad, byddem  
yn dal yn hoffi i ti gymryd 
rhan yn yr arolwg.

Hoffem ychwanegu gwybodaeth am dy amgylchiadau yn y gorffennol, 
presennol a dyfodol i’r wybodaeth a gasglwn yn rhan o’r astudiaeth.

Dydyn ni heb roi dyddiad terfyn ar y caniatâd y byddi’n rhoi i ni, gan nad 
ydym yn gwybod yn union pryd fyddwn ni’n derbyn neu’n ychwanegu’r 
wybodaeth. Felly byddwn yn casglu’r cofnodion yma yn barhaus oni bai y 
byddi’n gofyn i ni stopio.

Gelli newid dy feddwl am ychwanegu gwybodaeth o’r cofnodion hyn neu 
dynnu unrhyw ganiatâd yn ôl ar unrhyw adeg, heb roi rheswm i ni.

Gwna’n siŵr dy fod wedi  

darllen y daflen hon yn ofalus.

Cysyllta os wyt ti 
eisiau trafod hyn neu 
os oes gen ti unrhyw 
gwestiynau. Neu efallai 
yr hoffet ei drafod  
gyda dy rieni.



MANYLION CYSWLLT

DIOLCH AM DY HELP!
16-060822/B03W

Ar gyfer cwestiynau am yr Arolwg 
17 Oed neu ychwanegu gwybodaeth 
arall, cysyllta â’r tîm ar: 

childnc@ipsos.com 

Radffôn  
0808 202 2102 

Madalina Radu,  
Child of the New Century,  
Ipsos MORI,  
3 Thomas More Square,  
London, E1W 1YW  

www.childnc.net

I newid dy ganiatâd, anfona  
e-bost at CNC yn:

childnc@ucl.ac.uk 

Neu ysgrifenna at y tîm  
CNC yn rhad ac am ddim ar:

FREEPOST  
RTKC-KLUU-RSBH  
Child of the New Century,  
20 Bedford Way,  
London, WC1H 0AL


