
Rhaglen y Gweithdy 

Moeseg a Datblygu Ymchwil Rhyngwladol 

Trefnir gan y Ganolfan Datblygu Ymchwil Ryngwladol (CIDRA) 
 

Manylion y Gweithdy 

Amser:  10.00 – 13.00, ddydd Iau 19 Medi 2019 

Lleoliad:  Medrus 3, Penbryn, Campws Penglais 

Rhaid archebu lle: Mae nifer y lleoedd yn gyfyngedig, felly cysylltwch â cidra@aber.ac.uk i archebu 

eich lle.  

Mae croeso cynnes i unrhyw aelod o'r staff ymchwil, ar bob cam yn eu gyrfa ac ym mhob 

disgyblaeth, i ymuno â ni yn y gweithdy hwn. Bydd y gweithdy'n arbennig o berthnasol i ymchwilwyr 

sydd â diddordeb mewn ymchwil yn y gwledydd sy'n datblygu.  

 

Rhaglen 

Bydd te a choffi ar gael o 09.30 

10.00 – 10.10 Rhagarweiniad gan Dr Simon Payne, ar ran Pwyllgor Llywio'r Ganolfan 

Moeseg a Datblygu Ymchwil Rhyngwladol 

10.10 – 10.40 Bydd tri ymchwilydd o wahanol ddisgyblaethau yn rhannu'n anffurfiol eu profiadau 
o wneud gwaith ymchwil mewn gwledydd sy'n datblygu, a'r heriau cysylltiedig â moeseg.  

 Dr Berit Bliesemann de Guevara, Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol 

 Dr Andy Hardy, Yr Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau'r Ddaear 

 Yr Athro Jon Moorby, IBERS 

10.40 – 10.50  Bydd yr Athro Helen Roberts, Cadeirydd Panel Moeseg Ymchwil PA, yn trafod rhai 
o'r heriau o gynnal arolwg asesu moeseg ar gyfer prosiectau sy'n cael eu cynnal mewn cyd-
destunau gwahanol iawn yn gymdeithasol, yn wleidyddol ac yn ddiwylliannol. 

Trafodaethau mewn grwpiau bach 

11.00 – 11.20 Grŵp Trafod 1: Datblygu partneriaethau teg a chynaliadwy gydag ymchwilwyr a 
phartneriaid eraill mewn gwledydd sy'n datblygu 

[Aelodau'r gweithdai'n newid grwpiau] 

11.20 – 11.40 Grŵp Trafod 2: Datblygu prosiectau ymchwil moesegol, a chyflawni ymchwil yn 
foesegol 

[Aelodau'r gweithdai'n newid grwpiau] 

11.40 – 12.00 Grŵp Trafod 3: Llywio trwy'r Broses Adolygiad Moesegol 

12.00 – 12.15 Crynhoi'r trafodaethau 

Cinio 

12.15 - 13.00 Cinio ysgafn a thrafodaeth anffurfiol 

 

 

 

mailto:cidra@aber.ac.uk


Pynciau a Chwestiynau 
 

Dyma rai o'r pynciau a'r cwestiynau y gellid eu hystyried yn y gweithdy, gan ddibynnu ar 

ddiddordebau a phrofiadau'r cyfranogwyr. 

 

1. Datblygu partneriaethau teg a chynaliadwy gydag ymchwilwyr a phartneriaid eraill mewn 

gwledydd sy'n datblygu 
a. Sut y gallwn ni greu ymchwil ar y cyd â phartneriaid mewn gwledydd sy'n datblygu? 

b. Sut mae modd i ni sicrhau bod y trefniadau canlynol yn rhai teg?: 

i. Rhannu llwyth gwaith / defnyddio arbenigedd a rhagoriaeth 

ii. Contractau ymchwil 

iii. Cynnyrch ymchwil (eiddo deallusol, hawliau awduron, ac yn y blaen) 

c. Sut y gallwn ni greu partneriaethau cynaliadwy sy'n para?  

d. A oes rhwystrau strwythurol/sefydliadol yn sefyll yn ffordd datblygu partneriaethau teg, ac 

os oes, sut y gallwn eu goresgyn neu gadw rheolaeth arnynt?  

2. Datblygu prosiectau ymchwil moesegol, a chyflawni ymchwil yn foesegol 
a. Sut mae modd i ni sicrhau bod y dulliau ymchwil yn briodol i gyd-destun a sefyllfa'r ymchwil? 

b. Sut y gallwn ni ymgorffori gwybodaeth leol (diwylliannau, gwerthoedd, a deddfau) yng 

nghynllun y prosiect? 

c. Sut y gellir ennyn diddordeb y gymuned leol wrth gynllunio ymchwil? 

d. Sut mae modd i ni sicrhau nad yw'r ymchwil yn gosod baich gormodol ar y rhai sy'n cymryd 

rhan neu ar bartneriaid lleol (e.e. arbenigedd a rhagoriaeth)? 

3. Arolwg moesegol 
a. Pa ddulliau y gallwn ni eu defnyddio i gael caniatâd gwybodus ac i bwy y dylem ofyn am 

ganiatâd (e.e. arweinwyr cymdeithasol neu unigolion)? 

b. Sut y mae ymdrin â gofynion lleol arolwg moesegol neu drwyddedu? 

c. Sut y gallwn ni ddatrys unrhyw anghysonderau rhwng disgwyliadau neu ofynion moesegol y 

Deyrnas Gyfunol a'r rhai lleol? 

d. Agwedd y panel moeseg: Beth yw'r heriau wrth gynnal arolwg asesu moesegol ar gyfer 

prosiectau sy'n cael eu cynnal mewn cyd-destunau gwahanol iawn yn gymdeithasol, yn 

wleidyddol ac yn ddiwylliannol, a sut y gellir eu goresgyn neu gadw rheolaeth arnynt?  

 


