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Cyflwyniad 
 

Mae arfarniadau yn ein helpu i wella. Mae'r broses yn canolbwyntio ar ein cryfderau a'r nod yw cydnabod gwaith 

da a llwyddiannau.  I'ch helpu chi a'r gwasanaeth i dyfu rydym yn archwilio'r hyn rydych wedi'i wneud yn dda, 

beth sydd wedi mynd yn dda i'r gwasanaeth a sut y gallwn gydweithio i gyflawni ein syniadau. 

Yn seiliedig ar gryfderau, mae arfarniadau'n canolbwyntio ar adeiladu ar yr hyn sy'n gweithio, fel y gallwn wneud 

mwy ohono; nid ceisio trwsio'r 'broblem' ond ei hosgoi yn y lle cyntaf, a symud o'r hyn sydd o'i le, i'r hyn sy'n 

gadarn. 

Dyma'r dull newydd:  

• Un darn o bapur (mae taflen awgrymiadau ar gael drwy ddilyn y ddolen isod) i'ch arwain drwy'r broses 

arfarnu, sydd wedi'i rhannu'n dair thema - Cydnabod. Tyfu. Gyda'n gilydd. (Arfarniadau - Cydnabod. 
Tyfu. Gyda'n gilydd) 

• Yn seiliedig ar ein gwerthoedd craidd  

• Syml a defnyddiol   

• Dim mwy o ffurflenni! Gallwch gofnodi hyn ym mha bynnag ffordd y dymunwch.  

 
Mae ResourceLink wedi cael llawer o ymholiadau am y modiwl arfarnu ar y system a cheisiadau gan 
reolwyr sy'n dymuno defnyddio'r dull hwn o gofnodi.  Am y rheswm hwn, rydym wedi llunio canllaw i 
ddefnyddwyr i'ch helpu drwy'r broses. 
 
Mae modiwl Arfarnu Dangosfwrdd MyView yn caniatáu i'r rheolwr gofnodi manylion arfarniad aelod o staff 
drwy MyView.  Ar ôl ei chadw, bydd y ddogfen hon ar gael i'w gweld gan yr unigolyn hwnnw. 

 

Mewngofnodwch i weld eich Dangosfwrdd a dewiswch y tab Fy Mhobl. 

 
 
 
Bydd eich Dangosfwrdd yn ymddangos: 
 
Bydd angen i chi glicio ar y tab Fy Mhobl, yn y panel ar y chwith uwchben eich enw. 

http://mewnrwyd/ein-pobl/rheoli-perfformiad/arfarniadau-cydnabod-tyfu-gydan-gilydd/
http://mewnrwyd/ein-pobl/rheoli-perfformiad/arfarniadau-cydnabod-tyfu-gydan-gilydd/


 

Yna bydd y staff sy'n adrodd yn uniongyrchol i chi yn ymddangos o dan yr Hidlwyr Chwilio. 

I ddewis unigolyn: 
I ddewis aelod o staff, gallwch naill ai newid yr Hidlydd Chwilio i ddewis y Tîm Cyfan neu Adroddiadau 
Uniongyrchol, Chwilio yn ôl enw aelod o'r tîm, drwy deipio enw'r gweithiwr yn y maes chwilio neu glicio ar 
lythyren y cyfenw i ddangos llai o enwau: 
 

 
 
 

 
I ddewis gweithiwr unigol, cliciwch ar y botwm dethol wrth ymyl enw'r gweithiwr a bydd y ddewislen ar y chwith ar 

gael i chi weinyddu'r cofnod staff. Cliciwch ar Ffurflenni Arfarnu/Asesu (Appraisal/Assessment Forms). 

 
 

 



 

 
 Cliciwch ar Ffurflenni rheolwr (Manager forms) 
 

 
 
Dewiswch Arfarniad 

 
 
 
Mae manylion dyddiad yr arfarniad yn ddewisol, ond ystyrir bod cofnodi'r dyddiad adolygu yn arfer da. Os 
byddwch yn defnyddio'r cyfleuster hwn i reoli eich arfarniadau a'ch bod am i'ch staff gael amser i ystyried 
eu sylwadau, rhaid CADW'R ffurflen, NID ei chyflwyno, a'i diweddaru ar eu cyfer cyn ei chyflwyno. 
 



 

Sylwer: Dim ond rheolwyr llinell sy'n cael diweddaru'r ffurflen hon ac ar ôl iddi gael ei chyflwyno nid 
yw'n gallu cael ei diweddaru, dim ond ei dileu gan ResourceLink.  

 
 
Cliciwch ar 'cadw' i'w diweddaru'n ddiweddarach. Cyflwynwch y ffurflen os yw wedi'i chwblhau. 
  
Sylwer: Dyma'r sgrin y bydd eich staff yn gallu ei gweld. NI fyddant yn gallu nodi unrhyw sylwadau; mae'n 
rhaid i chi wneud hynny cyn cyflwyno'r ffurflen. 

 
  
Os bydd angen rhagor o gymorth arnoch, cysylltwch â ni drwy anfon neges e-bost at 
resourcelink@sirgar.gov.uk 
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