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

rhwng y rheolwyr ac aelodau o’r staff. 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. 

 

1.0 Amcanion 

Mae amcanion y Broses Adolygu Perfformiad a Datblygu 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, 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 Asesu Datblygiad a welir 

ynghlwm. Gallai cyfleoedd i symud ymlaen neu i wneud gwaith arall fod ar 

yr agenda hefyd. 

 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. 

2.0 Gweithdrefn Adolygiad Perfformiad Blynyddol 

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. 
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3.0 Gweithdrefn Adolygiad Interim 

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. 

Dylid gwneud nodyn o’r adolygiad(au) interim (gan ddefnyddio Adran A o’r 

ffurflen) a dylid nodi unrhyw newidiadau i’r amcanion ar Ffurflen yr Adolygiad. 

Os nad oes newidiadau i’r amcanion gellir gwneud nodyn ar Ffurflen yr 

Adolygiad gan gyfeirio at y cofnod o’r trafodaethau adolygu interim, a ddylai 

gofnodi cynnydd mewn cysylltiad â’r amcanion. Os yw amcanion yn cael eu 

newid neu eu dileu mewn Adolygiad Interim, neu os oes rhai newydd yn cael 

eu hychwanegu, dylid ychwanegu’r diweddariad a (lle bo’n briodol) yr amcan 

diwygiedig o dan yr amcan sy’n cael ei ddisodli. Dylid nodi’r dyddiad wrth y 

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

hefyd. 
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Blwyddyn Bresennol /  

Wedi ei Chwblhau:       /     

Ffurflen Adolygiad Interim a Blynyddol 

Dylid defnyddio’r ffurflen hon ar gyfer cyfarfodydd adolygu interim (y flwyddyn 
bresennol) a blynyddol (y flwyddyn sydd wedi ei chwblhau).   

Enw’r gweithiwr  

Teitl y swydd  

Rheolwr  

Dyddiad yr adolygiad interim  

Dyddiad yr adolygiad blynyddol  

 

ADRAN A – INTERIM A BLYNYDDOL 

Amcanion 

Defnyddiwch yr adran hon i adolygu amcanion cytunedig a osodwyd yn yr Adolygiad 

Perfformiad Interim neu Flynyddol diwethaf. 

Amcan 1:    [Ychwanegwch destun yr amcan] 

Diwygiadau i Amcan 1      Dyddiad:      

 
Sylwadau interim neu flynyddol yr aelod o’r staff ar y canlyniadau: 
 

Statws 

 Cyflawn 

 Parhaus 

 Diwygiedig 

Sylwadau interim neu flynyddol y rheolwr: 

 

Amcan 2:    [Ychwanegwch destun yr amcan] 

Diwygiadau i Amcan 2      Dyddiad:      

Sylwadau interim neu flynyddol yr aelod o’r staff ar y canlyniadau: 

 

Statws 

  Cyflawn 

  Parhaus 

 Diwygiedig 

Sylwadau interim neu flynyddol y rheolwr: 
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Amcan 3:    [Ychwanegwch destun yr amcan] 

Diwygiadau i Amcan 3      Dyddiad:      

Sylwadau interim neu flynyddol yr aelod o’r staff ar y canlyniadau: 
 

Statws 

 Cyflawn 

 Parhaus 

 Diwygiedig 

Sylwadau interim neu flynyddol y rheolwr: 

 

Amcan 4:    [Ychwanegwch destun yr amcan] 

Diwygiadau i Amcan 4      Dyddiad:      

Sylwadau interim neu flynyddol yr aelod o’r staff ar y canlyniadau: 
 

Statws 

 Cyflawn 

 Parhaus 

 Diwygiedig 

Sylwadau interim neu flynyddol y rheolwr: 
 

Amcan 5:    [Ychwanegwch destun yr amcan] 

Diwygiadau i Amcan 5      Dyddiad:      

Sylwadau interim neu flynyddol yr aelod o’r staff ar y canlyniadau: 
 

Statws 

 Cyflawn 

 Parhaus 

 Diwygiedig 

Sylwadau interim neu flynyddol y rheolwr: 
 

Unrhyw sylwadau eraill ar faterion a drafodwyd neu gamau sydd i’w cymryd (Interim 
neu Flynyddol) 
 

Interim yn unig – Cynnydd â Datblygiad Personol, Dysgu a Hyfforddiant  
(Gweler Adran B ar gyfer Adolygiadau Blynyddol) 
 

Llofnod yr aelod o’r staff ar gyfer Adran A (Interim yn unig): 
 
Llofnod y rheolwr ar gyfer Adran A (Interim yn unig): 
 
Dyddiad: 
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ADRAN B - BLYNYDDOL 
Adolygiad o (i) perfformiad cyffredinol a (ii) datblygiad, dysgu a hyfforddiant 
yn y flwyddyn sydd wedi ei chwblhau  
 
Defnyddiwch Adran B i gofnodi crynodeb o benderfyniad wrth gynnal yr adolygiad 
blynyddol ffurfiol o berfformiad a datblygiad yn y flwyddyn hon ac unrhyw ffactorau a 
allai fod wedi effeithio ar berfformiad. Nid oes angen ailadrodd y sylwadau manylach 
ar amcanion sydd yn Adran A.  
 
(i) Sylwadau’r aelod o’r staff ar berfformiad cyffredinol 
 

Sylwadau’r rheolwr ar berfformiad cyffredinol 
 

(ii) Sylwadau’r aelod o’r staff ar ddatblygiad, dysgu a hyfforddiant 
 

Sylwadau’r rheolwr ar ddatblygiad, dysgu a hyfforddiant 
 
 

Llofnod yr aelod o’r staff ar gyfer Adrannau A a B (Blynyddol yn unig): 
 
Llofnod y rheolwr ar gyfer Adrannau A a B (Blynyddol yn unig): 
 
Dyddiad:  
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Y flwyddyn sydd i ddod: 

       /    

ADRAN C - BLYNYDDOL 

Amcanion Cytunedig ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod 

Defnyddiwch Adran C i gofnodi amcanion a osodwyd yng nghyfarfod yr adolygiad 

blynyddol ffurfiol. 

Amcan 1 

 

 

 

Amcan 2 

 

 

 

Amcan 3 

 

 

 

Amcan 4 

 

 

 

Amcan 5 
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ADRAN D - BLYNYDDOL 

Datblygiad Personol, Dysgu a Hyfforddiant  

Dylid defnyddio’r adran hon i gofnodi meysydd lle mae rhywun angen, neu eisiau, 
hyfforddiant, neu gymorth i ddysgu neu ddatblygu. Dylai aelodau o’r staff a’r rheolwyr 
gyfeirio at Adran B o’r ffurflen hon ac at y ddogfen Asesu Datblygiad sydd ynghlwm 
wrth baratoi ar gyfer yr Adolygiad ac yn ystod yr Adolygiad.    

Dylid cofnodi gweithgaredd datblygu arfaethedig a hyfforddiant (gorfodol a 
datblygiadol) yn rhan olaf yr adran hon (gan ddefnyddio’r un categorïau wedi eu rhifo 
ag sydd yn y ddogfen Asesu Datblygiad).   

Beth all eich rheolwr / y sefydliad ei wneud i’ch helpu i wneud eich gwaith yn 

well? 

 

Beth allwch chi ei wneud i wella eich gwaith a chyfrannu tuag at wella’r 

sefydliad? 

 

Gan feddwl am eich cynlluniau gyrfaol a’ch uchelgais, a oes unrhyw feysydd 

eraill lle byddech yn hoffi datblygu eich sgiliau neu gael hyfforddiant?  

 

Gweithgaredd datblygu a hyfforddi arfaethedig ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod

Dylech gynnwys cyfeirnodau o’r Rhestr Wirio Asesu Datblygiad a sicrhau bod lefel yr 

hyfforddiant neu’r datblygiad y gofynnir amdano’n cael ei gynnwys hefyd. Nodwch ar 

gyfer pob cofnod a yw hyn yn “angen” ynteu’n “ddymuniad”. 

Cyf. 
 
 

Pwnc 
 
 
 

Lefel Angen 
ynteu 
ddymuniad?

Llofnod yr aelod o’r staff ar gyfer Adrannau C a D (Blynyddol yn unig): 

Llofnod y rheolwr ar gyfer Adrannau C a D (Blynyddol yn unig): 

Dyddiad: 
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1.0 Cyflwyniad  

1.1. Mae’r canllaw hwn yn darparu gwybodaeth ddefnyddiol i reolwyr a staff am y 

cylch adolygu perfformiad, y mathau o adolygiadau a ddylai gael eu cynnal 

bob blwyddyn, a sut i gynnal adolygiadau ystyrlon. Mae’r adolygiad yn broses 

gadarnhaol a rhaid iddo fod yn adolygiad ar y cyd o waith yr aelod o’r staff. 

2.0 Cyfrifoldebau 

2.1. Rhaid i’r broses adolygu perfformiad fod yn adolygiad ar y cyd o waith yr 

aelod o’r staff ac mae angen i’r ddau barti gyfranogi’n llawn yn y broses. 

3.0 Mathau o Adolygiadau 

3.1. Cynnal Adolygiad Perfformiad Blynyddol 

Dylid cynnal cyfarfodydd adolygiad perfformiad blynyddol unwaith y flwyddyn 

rhwng Ebrill a Mehefin. Y pwrpas yw cael adolygiad cyffredinol llawn o 

berfformiad, hyfforddiant a datblygiad drwy gydol y flwyddyn a chynllunio’n 

ddigonol a gosod amcanion hirdymor ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod. 

3.2.  Cynnal Adolygiadau Interim 

Dylid cynnal adolygiadau interim unrhyw bryd yn ystod y flwyddyn rhwng yr 

adolygiadau perfformiad blynyddol. Dylid cynnal o leiaf un adolygiad interim, a 

hynny yng nghanol y flwyddyn. Y pwrpas yw adolygu a nodi unrhyw 

newidiadau mewn perfformiad sydd wedi cael eu hadnabod, ac adolygu a 

diweddaru amcanion yn unol â hynny lle bo amcanion a osodwyd yn flaenorol 

naill ai wedi cael eu cyflawni, neu wedi cael eu diwygio, a gosod unrhyw 

amcanion newydd. Gall amcan gael ei ddiwygio unrhyw bryd os nad yw’n 

berthnasol mwyach ac os oes angen ei newid. Rhaid i’r broses adolygu 

perfformiad fod yn adolygiad ar y cyd o waith yr aelod o’r staff ac mae angen 

i’r ddau barti gyfranogi’n llawn yn y broses. 

4.0 Paratoi ar gyfer Cyfarfodydd 

Dylai’r staff a’r rheolwyr gymryd amser i ystyried y canlynol cyn y cyfarfod a 

gwneud nodiadau arnynt: 

 

4.1. Perfformiad  

• Beth yw eich barn ynglŷn â’ch perfformiad / perfformiad yr aelod o’r 

staff o gymharu â’r ‘amcanion a osodwyd’ yn ystod cyfnod yr 

adolygiad? 
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• A oes unrhyw bryder ynglŷn â’r perfformiad neu unrhyw agweddau ar 

y perfformiad lle teimlir bod y perfformiad wedi bod yn eithriadol? 

Sylwer:  Dylid trafod adborth am berfformiad drwy gydol y flwyddyn drwy 

gyfarfodydd cynnydd ac ni ddylai fod wedi’i gyfyngu i adolygiadau arfarnu 

a datblygu ffurfiol yn unig. Mae hyn yn bwysig iawn os ydych yn teimlo 

bod tanberfformiad mewn rhai meysydd neu bod y perfformiad wedi bod 

yn rhagorol. Y rheol aur yw “Ni ddylid datgelu gwybodaeth annisgwyl”, h.y. 

ni ddylai unigolion glywed rhywbeth nad ydynt yn ymwybodol ohono’n 

barod. 

 

• Pa dystiolaeth sydd ar gael i gefnogi eich barn? Er enghraifft, 

arsylwadau o ddydd i ddydd, adborth gan reolwyr a chydweithwyr, 

sylwadau gan achwynwyr neu staff cyrff perthnasol, cwblhau gwaith 

perthnasol, cwynion, cyfarfodydd cynnydd. Os oes bylchau wedi eu 

canfod, sut y gellid rhoi sylw iddynt? 

 

• A oes rhywbeth y gellid ei wneud yn wahanol er mwyn gwella 

perfformiad, effeithiolrwydd a llesiant cyffredinol? 

 

• Rhoi adborth mewn ffordd onest, gadarnhaol ac adeiladol. 

 

• Beth yw eich barn ynglŷn ag amcanion realistig a chyraeddadwy er 

mwyn symud ymlaen? 

 

4.2. Llesiant Unigolion 

• Beth yw eich barn ynglŷn â’r ymdeimlad o lesiant yn y gwaith? 

• A oes unrhyw waith neu ffactorau personol sydd wedi achosi 

anawsterau, straen, salwch neu bryder arall yn ymwneud â llesiant? 

• A fu unrhyw effaith ar berfformiad cyffredinol neu ar gyflawni 

amcanion? 

 

4.3. Hyfforddi a Datblygu 

Dylai’r rheolwyr a’r staff ddefnyddio’r rhestr wirio Asesu Datblygiad, cyn y 

cyfarfod adolygu, ac yn ystod y cyfarfod, i’w helpu i ystyried a nodi meysydd 

i’w datblygu neu hyfforddiant, a beth fyddai’r ffordd orau o roi sylw i’r rhain. 

Gallai hyn gynnwys datblygu drwy gyfleoedd a gynigir yn y swyddfa, cyflawni 

darnau penodol o waith neu gyfnodau ar secondiad mewn gwahanol rolau lle 

bo’n briodol. 
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Dylai’r ystyriaethau gynnwys y canlynol: 

• A yw unrhyw hyfforddiant gorfodol ac arbenigol yn gyfredol? 

• Beth fyddai’n eich helpu i wella yn eich rôl bresennol? 

• Sut fyddech chi’n gallu cyfrannu tuag at wella’r sefydliad? 

• Pa anghenion hyfforddi a datblygu sydd wedi cael eu nodi yn y 

gorffennol ac a yw’r rhain wedi cael eu diwallu (gweler adran D o’r 

ffurflen)? 

• Os nad ydynt, beth yw eich barn ynglŷn â’r ffordd orau o roi sylw i’r 

rhain? 

• A oes unrhyw sgiliau neu wybodaeth nad ydynt yn cael eu defnyddio’n 

llawn yn y rôl bresennol ac a oes cyfleoedd y gellid eu harchwilio? 

A oes meysydd eraill yr ydych yn awyddus i’w datblygu neu i gael hyfforddiant 

ynddynt er mwyn cefnogi eich cynlluniau gyrfaol a’ch uchelgeisiau?  

5.0 Llenwi Ffurflenni:  Adolygiad Blynyddol 

5.1. Cyn yr Adolygiad Blynyddol 

Disgwylir i aelodau o’r staff ddechrau proses yr Adolygiad Blynyddol drwy 

lenwi’r adrannau ar gyfer yr aelod o’r staff yn Adran A o’r Ffurflen 

Adolygiad Interim a Blynyddol, cyn y cyfarfod gyda’r rheolwr. Dylai pob 

aelod o’r staff hefyd ystyried ei berfformiad cyffredinol yn y flwyddyn sydd 

wedi ei chwblhau (Adran B), amcanion posibl ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod 

a blaenoriaethau personol ar gyfer hyfforddi, datblygu a dysgu yn ystod y 

flwyddyn sydd i ddod. Dylai’r rheolwr a’r aelod o’r staff ystyried y Rhestr Wirio 

Asesu Datblygiad sydd ynghlwm fel sail i drafodaeth yn ystod y cyfarfod 

adolygu o feysydd ar gyfer datblygiad a hyfforddiant yn y dyfodol.  

 Bydd y rheolwyr hefyd yn ystyried perfformiad yr aelod o’r staff a’r graddau y 

mae wedi cyflawni amcanion cyn y cyfarfod adolygu, ond ni fydd hyn yn cael 

ei gofnodi yn y Ffurflen Adolygu yn ystod y cam hwn. 

5.2. Yng Nghyfarfod yr Adolygiad Blynyddol 

Yn y cyfarfod dylai’r ddau barti rannu eu harsylwadau a’u hystyriaethau 

perthynol, gan ddefnyddio’r ffurflen a baratowyd gan yr aelod o’r staff fel sail. 

Yn dilyn trafodaeth, pan fydd y rheolwr yn mynegi ei farn ynglŷn â 

pherfformiad yr unigolyn a sut y mae’n cyflawni pob amcan, penderfynir 

ynglŷn â statws pob amcan (cyflawn, parhaus neu ddiwygiedig) a chytunir 

ynglŷn â chynnwys gweddill y ffurflen.   
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5.3. Ar ôl Cyfarfod yr Adolygiad Blynyddol 

Bydd yr aelod o’r staff yn:  

• diwygio “Sylwadau’r aelod o’r staff ar y canlyniadau” ar gyfer pob 

amcan, os oes angen 

• ychwanegu ei sylwadau yn yr “Adolygiad o Berfformiad Cyffredinol” 

(Adran B) 

• ychwanegu’r amcanion cytunedig ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod at 

Adran C 

• cwblhau Adran D ar ddatblygiad, dysgu a hyfforddiant 

• ychwanegu unrhyw sylwadau at Adran E. 

Yna bydd y ffurflen yn cael ei rhoi i’r rheolwr a fydd yn: 

• ychwanegu sylwadau’r rheolwr yn Adrannau A a B  

• adolygu gweddill y ffurflen (a chytuno ar unrhyw newidiadau gyda’r 

aelod o’r staff) 

• llofnodi’r ffurflen, gofyn i’r aelod o’r staff lofnodi’r ffurflen ac anfon copi 

o’r ffurflen wedi ei llofnodi i’r Gwasanaethau Corfforaethol. 

6.0 Llenwi Ffurflenni: Adolygiadau Interim 

Ar gyfer cyfarfodydd Adolygiadau Interim, dylai’r amcanion fod wedi eu copïo 

yn barod, gan yr aelod o’r staff, i Adran A ffurflen sy’n wag fel arall, fel bod 

modd adolygu’r amcanion a chofnodi unrhyw newidiadau. Dylai’r aelod o’r 

staff ychwanegu ei sylwadau ynglŷn â’r cynnydd y mae wedi’i wneud 

hyd yn hyn mewn cysylltiad â phob amcan, cyn cyfarfod yr adolygiad 

interim. 

Dylai’r Adolygiad Interim ystyried yr amcanion cytunedig a’r cynnydd â 

datblygiad personol, dysgu a hyfforddiant a nodwyd yn yr Adolygiad Blynyddol 

blaenorol. Bydd y rheolwr yn ychwanegu sylwadau’r Rheolwr ar ôl y cyfarfod. 

Lle bo amcanion yn cael eu diwygio yn ystod y flwyddyn, neu 

ychwanegiadau’n cael eu gwneud, dylid ychwanegu’r amcanion diwygiedig o 

dan yr amcan gwreiddiol a nodi’r dyddiad. Dylai’r aelod o’r staff a’r rheolwr 

llinell gadw copi o’r ffurflen ddiwygiedig, a dylai’r rheolwr llinell roi copi i’r 

Gwasanaethau Corfforaethol. 

Sylwer:  Dylid gwneud nodyn o drafodaeth a chanlyniad pob Adolygiad 

Interim bob amser. Dylid llofnodi’r cofnod hwn (mae llofnod wedi ei sganio yn 

dderbyniol) ac anfon copi i’r Gwasanaethau Corfforaethol, pa un a yw’r 

amcanion wedi newid ai peidio. 
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7.0 Gosod ac Adolygu Amcanion  

Mae gosod amcanion yn rhan bwysig o ddatblygiad unrhyw unigolyn. Mae 

amcanion yn helpu’r unigolyn i ganolbwyntio ar weithio er mwyn gwella’r 

modd y mae’n cyflawni ei swydd a datblygu o fewn y sefydliad. 

Wrth osod amcanion, mae’n bwysig cofio nad oes rhaid i bob amcan 

ymwneud â chyrraedd targedau rhifol pendant. Rhaid cydnabod bod pob 

unigolyn yn wahanol ac y bydd anghenion datblygu pawb yn wahanol. O 

ganlyniad, dylid cael rhywfaint o hyblygrwydd i adlewyrchu statws datblygu 

presennol yr unigolyn. Yn ogystal, dylid cael cyfuniad o amcanion tymor hir ac 

amcanion tymor byr a ddylai ymdrin â phob agwedd ar rôl unigolyn, gan 

gynnwys targedau perfformiad yn y dyfodol, datblygiad mewn meysydd gwaith 

eraill, hyfforddiant a datblygiad personol. Gall amcanion gynnwys amcanion 

tîm lle bo’n briodol. 

 

8.0 Anghytuno 

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. 

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

hyn ar y ffurflen. 

Perchennog y Polisi Chris Vinestock 
Polisi ac Asesiad o’r Effaith ar 
Gydraddoldeb wedi eu cymeradwyo 
gan y Tîm Rheoli   

Mawrth 2017 

Dyddiad yr Adolygiad nesaf Mawrth 2019 
I’w gyhoeddi ar: Y Fewnrwyd (Ie) 

Gwefan yr Ombwdsmon (Ie) 



 

Tudalen 16 o 18 
 

Rhestr Wirio Asesu Datblygiad 
 
Dylech ystyried anghenion hyfforddi a datblygu mewn cysylltiad â 
phob un o’r canlynol. Os byddwch yn canfod unrhyw anghenion 
hyfforddi neu ddatblygu, gwnewch yn siŵr bod manylion yr 

anghenion neu’r bylchau penodol yn cael eu cofnodi yn Adran D 
o’r ffurflen 

 

Sylwadau / nodiadau 
a manylion yr 

hyfforddiant sy’n 
ofynnol 

CYMWYSEDDAU SY’N SEILIEDIG AR YMDDYGIAD 

1.  Arweinyddiaeth Effeithiol 
a) Arwain a rheoli tîm 
b) Cymell staff ac ennyn eu diddordeb  
c) Sicrhau ansawdd a chyrraedd targedau tîm 
d) Dirprwyo effeithiol 

 

2. 
 

Gweithio ar eich pen eich hun 
a) Gweithio heb fwy o oruchwyliaeth nag sy’n ofynnol 
b) Hunangymhelliant 
c) Cyfrannu syniadau/awgrymiadau  
d) Adnabod cyfleoedd i wella a dysgu mewn ffordd 

ragweithiol a manteisio ar y cyfleoedd 
e) Arwain tasgau penodol/meysydd o 

ddiddordeb/rheoli prosiect 
f) Perchnogaeth o’ch tasgau eich hun ac ansawdd 

gwaith 

 

3. 
 

Gweithio mewn tîm 
a) Sgiliau cyfathrebu a gwrando effeithiol 
b) Gweithio’n dda gyda phobl eraill a chefnogi 

cydweithwyr 
c) Cyfrannu’n effeithiol i gyfarfodydd, 

prosiectau/digwyddiadau eraill yn y sefydliad 
d) Bod yn hawdd mynd atoch 
e) Gwneud cyfraniad cadarnhaol i’r tîm/sefydliad 

ehangach, yn hytrach na dibynnu ar bersbectif 
unigol 

f) Cydnabod a pharchu cyfraniadau/ymdrechion pobl 
eraill yn y sefydliad 

g) Darparu adborth (cadarnhaol a negyddol) pan fydd 
angen  

 

4. 
 

Gwneud penderfyniadau a ffurfio barn 
Y gallu i: 
a) Fod yn bendant 
b) Pwyso a mesur y dystiolaeth, yr holl ffactorau 

perthnasol a dewisiadau eraill 
c) Gwneud penderfyniadau cadarn a rhesymegol, sy’n 

seiliedig ar dystiolaeth mewn pryd 
d) Bod yn wrthrychol 
e) Cadw at benderfyniadau a’u cyfiawnhau os oes 

angen 
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5. 
 

Datrys problemau 
a) Dull gweithredu cadarnhaol sy’n canolbwyntio ar 

atebion 
b) Agored i syniadau newydd 
c) Y gallu i awgrymu atebion creadigol i broblemau ac 

anghytundeb, ac i ystyried pob ateb posibl arall 
d) Dull gweithredu hyblyg 

 

CYMWYSEDDAU SY’N SEILIEDIG AR SGILIAU 

6. 
 

Sgiliau Llafar 
a) Sgiliau ffôn rhagorol a’r gallu i ffurfio perthnasoedd 

proffesiynol gydag achwynwyr, staff perthnasol 
mewn cyrff sy’n rhan o awdurdodaeth yr 
Ombwdsmon ac yn y blaen 

b) Y gallu i egluro’n glir 
c) Gwrando gweithredol 
d)  Y gallu i gyfrannu’n effeithiol mewn cyfarfodydd a 

chyflwyno syniadau mewn sefyllfaoedd amrywiol 
(cyfarfodydd, sgyrsiau, cyflwyniadau, seminarau ac 
yn y blaen) 

 

7. 
 

Sgiliau ysgrifenedig 
a) Gwaith ysgrifenedig o safon ardderchog a allai 

gynnwys: 
Adroddiadau, llythyrau penderfyniadau, taflenni 
ffeithiau, cofnodi achosion, cofnodion cyfarfodydd 
ac yn y blaen 

 

8.  Sgiliau ymchwilio/dadansoddi 
a) Casglu a dadansoddi tystiolaeth 
b) Adnabod materion allweddol yn fuan 
c) Ystyried materion perthnasol yn ymwneud â 

deddfwriaeth/awdurdodaeth 
d) Sgiliau cyfweld 
e) Cyflwyno tystiolaeth a chasgliadau 
f) Ffurfio argymhellion priodol a sicrhau cydymffurfiad 
g) Dadansoddi data/adnabod a chofnodi patrymau 
h) Sgiliau ymchwil/ystadegau 

 

9. 
 

Sgiliau dylanwadu/negodi 
a) Y gallu i ymdrin ag achwynwyr anodd ac i ddelio â 

gwrthdaro pan fo angen 
b) Negodi setliadau/argymhellion priodol 
c) Ymgysylltu ag asiantaethau allanol ar bob lefel 

mewn ffordd adeiladol ac effeithiol 
d) Cyflwyno syniadau a dadleuon yn glir 
e) Y gallu i ddylanwadu ar eraill a sicrhau newid, yn 

fewnol ac yn allanol 
f) Bod yn ymwybodol o gyd‐destun polisi ehangach 

(e.e. gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru, 
cefndir gwleidyddol ac yn y blaen) 
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10.  Sgiliau trefnu/rheoli llwyth gwaith 
a) Rheoli llwyth achosion; cyrraedd targedau 
b) Cysondeb o ran trwybwn/ansawdd gwaith  
c) Dibynadwy  
d) Rheoli amser yn dda 
e) Ymwybyddiaeth o ddefnydd da o adnoddau  

 

 

11.  Sgiliau TG/Workpro (arolwg ar‐lein ar wahân) 
a) Sgiliau TG cyffredinol/arbenigol 
b) Defnydd/gwybodaeth am Workpro/diweddaru 

 

 

CYMWYSEDDAU SY’N SEILIEDIG AR WYBODAETH 

A 

Awdurdodaeth yr Ombwdsmon a materion cyfreithiol 
elfennol 
Gan gynnwys: 
a) Deddf Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus 

Cymru ac awdurdodaeth yr ombwdsmon 
b) Iechyd a Diogelwch 
c) Diogelwch gwybodaeth/Rhyddid 

Gwybodaeth/Deddf Diogelu Data 
 

 

B  Cydraddoldeb a Hawliau Dynol 
Gan gynnwys: 
a) Deddf Hawliau Dynol 
b) Deddf Cydraddoldeb 
c) Hygyrchedd gwasanaethau (ieithyddol, anabledd ac 

ati) 
 

 

C  Gwybodaeth a sgiliau yn ymwneud â’r cyfryngau  
 

 

D  Gwasanaethau Cymdeithasol 
 

 

E  Cynllunio a’r Amgylchedd 
 

 

F  Iechyd  
 

 

G  Tai 
 

 

H  Addysg 
 

 

I  Arall 
 

 

 


