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1 Proses Adolygu a Datblygu Perfformiad 
 

1.1 Mae adolygu perfformiad yn broses gydweithredol sy’n cael ei chyflawni ar y cyd 

rhwng y rheolwyr ac aelodau o’r staff y dylai ddigwydd yn ffurfiol ac yn anffurfiol 

drwy gydol y flwyddyn.  Dylai agenda’r cyfarfod fod yn seiliedig ar ddeialog 

barhaus drwy gydol y flwyddyn rhwng y rheolwr a’r aelod o’r staff a dylai 

canlyniad y cyfarfod fod yn gynllun clir ar gyfer y ddwy ochr ar ffurf camau i 

sicrhau bod yr aelod o’r staff yn cael ei alluogi i gyflawni ei botensial yn llawn yn 

y gwaith y mae’n ei wneud i’r sefydliad. 

 

2 Amcanion 
 

2.1 Mae amcanion y Broses Adolygu a Datblygu Perfformiad fel a ganlyn: 

 

• Darparu llwyfan i alluogi’r rheolwyr a’u staff i adolygu agweddau ar 

berfformiad er mwyn iddynt allu cyflawni eu swydd gystal ag y gallant a 

gwneud y cyfraniad gorau. 

• Cydnabod cyfraniad yr aelod o’r staff tuag at ddarparu gwasanaethau a 

thuag at gyflawni nodau ac amcanion yr Ombwdsmon. 

• Ychwanegu gwerth drwy adnabod anghenion hyfforddi a datblygu 

unigolion, a’u hanghenion gyrfaol. 

• Darparu fframwaith ar gyfer gosod a chytuno ar gynllun datblygiad 

personol.  Wrth drafod anghenion o’r fath dylid canolbwyntio ar helpu’r 

aelod o’r staff i feithrin y sgiliau, yr wybodaeth a’r ymddygiad 

(cymwyseddau) perthnasol i gyflawni ei rôl bresennol yn dda.  Dylid  

ystyried y rhain yng nghyd-destun y ddogfen Adnabod Hyfforddiant a 

Datblygiad.  Gallai cyfleoedd i symud ymlaen neu i wneud gwaith arall fod 

ar yr agenda hefyd. 

• Darparu fframwaith ar gyfer gwerthuso unrhyw hyfforddiant wedi ei 

gyflawni. 

• Adolygu dulliau gweithio a materion eraill sy’n gysylltiedig â gwaith. 

• Rhoi cyfle i aelodau o’r staff fynegi unrhyw bryderon eraill sydd ganddynt 

a gwneud awgrymiadau ar gyfer gwelliannau i’w rheolwr. 
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3 Gweithdrefn Adolygiad Perfformiad Blynyddol 
 

3.1 Cynhelir cyfarfodydd adolygu perfformiad ffurfiol yn flynyddol rhwng Ebrill a 

Mehefin.  Dylai’r rheolwyr drefnu cyfarfod gyda’r staff i adolygu eu perfformiad 

cyffredinol a’u datblygiad ac i gytuno ar amcanion i’w gosod ar gyfer y flwyddyn 

nesaf.  Dylai pob rhan o’r ffurflen gael ei hadolygu a’i llenwi ar y cyd yn ystod y 

cyfarfod hwn. 

 

4 Gweithdrefn Adolygiad Interim 

 
4.1 Dylid cael o leiaf un adolygiad interim, a fydd yn cael ei gynnal yng nghanol y 

flwyddyn.  Gellir trefnu rhagor o adolygiadau interim os bydd newidiadau i 

amcanion neu rolau. 

 

4.2 Dylid gwneud nodyn o’r adolygiad(au) interim (gan ddefnyddio adrannau llwydd 

o’r ffurflen).  Dylid nodi unrhyw newidiadau i’r amcanion yn ogystal â chynnydd 

mewn cysylltiad â’r amcanion a diweddariad ar hyfforddiant a datblygiad.  Gellir 

ychwanegu amcanion newydd, a dylid rhoi’r dyddiad wrth y rhain hefyd. 

 

5 Anghytuno 
 

5.1 Gan nad oes unrhyw fwriad i raddio neu roi sgôr i staff, a gan fod perfformiad da 

a datblygiad personol yn nodau sy’n cael eu rhannu gan bob aelod o’r staff a’r 

rheolwyr, ni ddylai’r broses hon achosi unrhyw wrthdaro.  Os oes gan yr aelod o’r 

staff a’r rheolwr farn wahanol ynglŷn â pherfformiad yr unigolyn mewn cysylltiad 

â’r amcanion, neu ynglŷn ag amcanion ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod, dylent 

drafod y gwahaniaethau a dod i gytundeb.  Os nad yw hyn yn bosibl, ac os oes 

gwahaniaeth mawr rhwng barn y ddwy ochr, gall rheolwr yr aelod o’r staff 

gyfeirio’r mater i gael ei ystyried gan reolwr llinell y rheolwr. 

  

5.2 Os oes anghytundeb bach ynglŷn ag amcan neu bwynt penodol, gellir cofnodi 

hyn ar y ffurflen. 

 

6 Gwybodaeth bellach 
 

6.1 Cyfeiriwch os gwelwch chi’n dda at:  

 

• Canllaw’r Broses Adolygu a Datblygu Perfformiad  

• Canllaw’r Broses Adolygu a Datblygu Perfformiad ar gyfer Staff 



  Proses Adolygu a Datblygu Perfformiad   

Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru 

Proses Adolygu a Datblygu Perfformiad 

Chwefror 2020 (f. 1.0) 

 

 
 

Tudalen 5 o 5 

 

• Canllaw’r Broses Adolygu a Datblygu Perfformiad ar gyfer Rheolwyr 

• Adnabod Hyfforddiant a Datblygu; a 

• Ffurflen y Broses Adolygu a Datblygu Perfformiad 

 
7 Adolygu a chyhoeddi 

 

7.1 Caiff y polisi hwn ei adolygu pob tair blynedd a chaiff ei gyhoeddi’n fewnol ac yn 
allanol. 

 

Gellir cyfeirio unrhyw ymholiadau am y polisi at 
rheolipolisi@ombwdsmon.cymru. 
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