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Canllaw Defnyddwyr MARS – Arfarnwyr  

https://gp.marswales.org 

https://medical.marswales.org 

 

Bwriad y canllaw hwn yw'ch arwain drwy'r Broses Arfarnu gan 

ddefnyddio'r system MARS ar-lein. Fe'i bwriedir yn bennaf ar gyfer 

Arfarnwyr sy'n ymarfer yng Nghymru, ac nid yw'n cynnwys gwybodaeth 

am Ddiogelwch Ar-lein MARS.  

Mae'r wybodaeth hon ar gael yn:  https://marshelp.heiw.wales/  

 

Mynegai’r Canllaw Tudalen  

Tudalen 2 Sefydlu Arfarnwr 

Tudalen 3 Sefydlu Argaeledd Arfarnwr 

Tudalen 6 Trefnu Cyfarfod Arfarnu 

Tudalen 9 Gweld ac Adeiladu'r Crynodeb Arfarnu 

Tudalen 22 Cyflwyno Crynodeb Arfarnu 

Tudalen 24 Argraffu Gwybodaeth Arfarnu 

Tudalen 25 Dadansoddeg Adborth 

Tudalen 28 Adnoddau Pellach 
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Sefydlu Arfarnwr 

Er mwyn manteisio'n llawn ar swyddogaeth yr Arfarnwr, mae Arfarnwyr yn cael eu hannog i 
ymgyfarwyddo â swyddogaeth y sawl sy'n cael ei arfarnu hefyd. Mae canllawiau ar gyfer y 
rhai sy'n cael eu harfarnu ar gael yn: https://marshelp.heiw.wales 

 Er mwyn cael mynediad i'r rôl Arfarnu ar y wefan, mae'n rhaid eich bod wedi'ch penodi'n 
Arfarnwr ar gyfer eich Corff Dynodedig a bod yr Uned Cymorth Ail-ddilysu (AaGIC) wedi'ch 

cofrestru yn y rôl hon. Os ydych yn Feddyg Gofal Eilaidd, dylai'ch 
Swyddog Cyfrifol fod wedi cytuno ar nifer yr arfarniadau y dylech eu 
cwblhau eleni.  

Ar ôl cael eich penodi'n Arfarnwr a'ch cofrestru gan yr Uned Cymorth 
Ail-ddilysu byddwch yn gallu newid rhwng rolau Meddyg ac Arfarnwr 
gan ddefnyddio'r bar ochr ar ochr chwith gwefan MARS, fel y 
dangosir. 

Wrth fewngofnodi i MARS, byddwch yn mewngofnodi'n awtomatig fel 
Meddyg, ac i ddefnyddio'r swyddogaeth Arfarnwr bydd angen i chi 

glicio ar Arfarnwr yn y ddewislen ar y chwith.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ar ôl pwyso'r botwm Arfarnwr, byddwch yn gallu dewis un o dri opsiwn: Manage, Appraisals 
and Feedback Analytics.  

Drwy bwyso'r botwm Manage byddwch yn dod o hyd i'ch calendr Arfarnwr a 
gallwch nodi pryd y byddwch ar gael, trefnu cyfarfodydd arfarnu a chwblhau 
unrhyw gamau gweithredu gofynnol. 

Drwy bwyso'r botwm Appraisals gallwch weld manylion unigolion cyfredol a 
blaenorol sydd wedi'u harfarnu, gweld gwybodaeth am arfarniad a chreu a 
golygu crynodebau o arfarniadau.  

Defnyddir Feedback Analytics i weld adborth dienw gan y meddygon rydych wedi'u harfarnu.  

 

https://marshelp.heiw.wales/
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Sefydlu Argaeledd Arfarnwr  

 

 Cyn dechrau derbyn a gwrthod darpar 
unigolion ar gyfer arfarniad a threfnu 
dyddiadau cyfarfodydd, rydych yn cael 
eich annog i ysgrifennu bywgraffiad 
cryno i ddarparu ychydig o wybodaeth 
amdanoch eich hun ar gyfer meddygon. 
I osod eich bywgraffiad, edrychwch ar 
ochr dde'r sgrin ar yr Appraiser - 
Manage page, a dewis y blwch glas ar y 
gwaelod o dan ‘Monthly Availability’. 
Yma fe welwch fotwm i Add/Edit Biopic, 
wedi'i amlygu â saeth goch uchod. 
Bydd hyn yn agor blwch arall lle gallwch 
ysgrifennu. 

Gall y bywgraffiad cryno ganolbwyntio 
ar eich diddordebau clinigol, eich maes 

arbenigedd, eich argaeledd a lleoliad ac ati.  

Mae allwedd ar gael ar gyfer y 
calendr sy'n dangos ystyr y lliwiau 
a'r eiconau gwahanol sy'n 
ymddangos yn y calendr. Gweler 
allwedd y calendr i weld y lliwiau a'r 
eiconau gwahanol a fydd yn 
ymddangos yn eich calendr. 

 

  

Mae system MARS yn sicrhau eich bod 
ar gael i unigolion sy'n cael eu harfarnu 
cyn gynted ag y mae'ch cyfrif yn cael ei 
greu, ond os ydych eisiau pennu 
dyddiadau penodol, mae angen i chi 
ddefnyddio'r calendr. Mae'r blychau 
gwyrdd sydd wedi'u goleuo yn y calendr 
yn dangos yr argaeledd hwn. Yn yr 
enghraifft hon, mae'r argaeledd wedi'i 
osod rhwng dydd Llun 3 Gorffennaf a 
dydd Gwener 4 Awst. 
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I osod argaeledd, cliciwch ar yr eicon Manage Availability sydd i'w weld ar dde uchaf y 

calendr ei hun. Defnyddiwyd saeth goch i ddangos hyn ar ddelwedd y calendr yn y 

gorffennol. Ar ôl clicio ar yr eicon hwn, bydd sgrin opsiwn glas Manage Availability yn 

ymddangos. Gweler isod:  

 

Yma gallwch uwcholeuo dyddiau neu gyfnodau pan fyddwch yn rhydd i wneud gwaith 
Arfarnu dros y mis.  

Gallwch ddewis diwrnodau pan fyddwch ar gael neu gyfnodau amser drwy ddefnyddio'r 
swyddogaeth ‘From’ a ‘To’. Os ydych yn dewis argaeledd ar gyfer cyfnod hir, cofiwch y bydd 
angen i chi ddileu pob dyddiad eich hun os ydych yn gwneud camgymeriad. 

Hefyd, gallwch ddewis argaeledd drwy ddangos cyfres o ddyddiadau pan fyddwch ar gael. 

Er enghraifft, yn y ddelwedd isod mae'r arfarnwr wedi nodi ei fod ar gael ar gyfer gwaith 

arfarnu bob dydd Llun ym mis Awst. I wneud hyn, dewiswyd 01/08/2017 yn y golofn 'O' a 

31/08/2017 yn y maes 'Hyd at', ‘Dydd Llun’ yn y meysydd ailadrodd isod, yna Add 

Availability. Bydd yr argaeledd hwn yn ymddangos yn y calendr wedyn mewn blychau 

gwyrdd wedi'u lliwio. Dangoswyd hyn yn y ddelwedd o'r calendr ar y dudalen flaenorol.  
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Gallech benderfynu na fyddwch yn pennu cyfnodau argaeledd yn eich calendr ac y byddai'n 
well gennych bennu argaeledd misol. Dewis arddull yw hwn, ac rydym yn cydnabod bod 
Arfarnwyr yn hoffi gweithio mewn ffyrdd gwahanol.   

Hefyd, gallwch ddewis misoedd pan na fyddwch ar 
gael (er enghraifft, roeddech i ffwrdd ym mis Chwefror 
neu nad oedd modd i chi arfarnu). Trwy glicio ar y mis 
a nodir yn y blwch bydd y lliw yn newid o wyrdd i lwyd 
– os yw'r blwch yn llwyd ni fyddwch ar gael i wneud 
gwaith arfarnu yn ystod y mis. Mae MARS yn 
rhagdybio eich bod ar gael bob mis. Os nad ydych yn 
dymuno bod ar gael, bydd angen sicrhau mai llwyd 
ac nid gwyrdd yw lliw'r blwch.  

Os yw unigolyn sy'n cael ei arfarnu yn ceisio'ch dewis yn ystod mis pan nad ydych ar gael, 
bydd hysbysiad yn rhoi gwybod iddo nad yw'n ymddangos eich bod ar gael y mis hwnnw.  

Hefyd, gallwch ddewis a yw'r wybodaeth a welwch yn dangos eich calendr cyfan neu'n 
dangos argaeledd drwy'r blwch Quarterly View. Bydd cyfarfodydd sydd wedi'u harchebu yn 
ymddangos yn y calendr ac yn y blwch hwn.   

 

O'r dudalen hon gallwch weld eich dyraniad 
hefyd. Mae View Allocation’ yn nodi faint o 
grynodebau / arfarniadau y dylech eu cwblhau. 
Os ydych yn feddyg teulu, mae'ch cwota yn cael 
ei bennu gan y Swyddog Arfarnu yn yr Uned 
Cymorth Ailddilysu (AaGIC). Os ydych yn feddyg 
Gofal Eilaidd, mae'ch cwota yn cael ei bennu 
gan y tîm Ailddilysu yn eich Bwrdd Iechyd. 

Hefyd, mae botwm iCal ar gael ar dde 

uchaf y calendr – mae'r botwm hwn yn 

cysoni'ch calendr MARS â'r calendr ar 

eich cyfrifiadur, llechen neu ddyfais 

ddigidol.  
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Hefyd, gallwch gadarnhau'ch capasiti neu'ch cwota drwy ddefnyddio'r botwm 
Capacity/Quota overview fel y nodir isod:  

 

 

 

Os ydych yn clicio ar View Capacity/Quota, bydd yn rhoi trosolwg cryno i chi o unrhyw 
arfarniadau sydd gennych ar y gweill neu sydd wedi'u cwblhau. 

 

 

 

 

 

Trefnu Cyfarfod Arfarnu  
Os ydych ar gael o fewn Chwarter Dynodedig presennol neu nesaf meddyg, mae'n gallu'ch 
dewis fel ei Arfarnwr. Os yw hyn yn digwydd, byddwch yn cael eich hysbysu drwy e-bost a 
bydd y blwch Ceisiadau am Arfarnwr yn cynnwys rhif. Fel a ganlyn:  

 

Os ydych yn clicio ar y blwch Appraiser Requests, bydd blwch dewis newydd yn ymddangos 

lle gallwch gadarnhau neu wrthod y cais gan y meddyg. Os hoffech dderbyn y cais hwn, mae 

angen i chi ddewis yr eicon tic gwyrdd, ac i wrthod y cais mae angen i chi bwyso'r botwm 

coch x. Gallwch weld rhagor o wybodaeth am y sawl sydd am gael ei arfarnu drwy glicio ar 

ei enw.  
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Os ydych yn hapus i arfarnu'r unigolyn hwn, y cam nesaf yw i chi gynnig dyddiad cyfarfod 
penodol. Gallwch wneud hyn drwy glicio ar y blwch Awaiting Meeting Dates, a fydd yn 
dangos rhif sy'n nodi faint o gyfarfodydd arfarnu y mae'n rhaid i chi eu trefnu.  

 

 

 

Ar ôl clicio ar y blwch Awaiting Meeting Dates, bydd gennych y cyfle i drefnu cyfarfod gyda'r 
meddyg y byddwch yn ei arfarnu. 

 

 

 

 

Er mwyn awgrymu dyddiadau cyfarfodydd lluosog i unigolyn sy'n destun arfarniad, mae 
angen i chi bwyso'r botwm calendr yn y golofn Action (a nodwyd gan saeth goch o'r blaen). 
Ar ôl clicio yma, bydd blwch arall yn ymddangos lle gallwch awgrymu cyfres o 3 dyddiad ac 
amser i'r unigolyn y byddwch yn ei arfarnu. Gall meddygon ond dewis opsiwn o blith y 
dyddiadau a'r amseroedd rydych yn eu darparu. Hefyd, gallwch weld y mis a ffefrir ar gyfer 
arfarniad yma, fel y dewiswyd gan y meddyg.  

Bydd hysbysiad rhybudd ambr yn 
ymddangos yn y blwch uchod os 
ydych wedi cynnig yr un dyddiad i 
Feddyg arall. 

Ar ôl dewis hyd at dri dyddiad ar 
gyfer y sawl sy'n cael ei arfarnu 
gennych, pwyswch y botwm Send. 
Wedyn bydd yr unigolyn yn dewis pa 
ddyddiad ac amser sy'n gyfleus 
iddo.  

Hefyd, gallwch awgrymu dyddiadau 
cyfarfod penodol i'r sawl sy'n cael ei 
arfarnu drwy glicio yn eich calendr. 
Bydd angen i chi gael eich paru ag 
unigolyn rydych wedi cytuno i'w 
arfarnu ar-lein i wneud hyn.  

Nodir dyddiad y cyfarfod 
cyntaf a gynigir i feddygon fel 
dyddiad y cyfarfod yn 
awtomatig - oni bai bod MARS 
yn cael ei hysbysu fel arall. 
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Ar ôl cael eich paru, os ydych yn clicio ar 
ddyddiad penodol yn y calendr, bydd blwch 
arall yn ymddangos ar y sgrin a byddwch 
yn gallu awgrymu dyddiad cyfarfod ar gyfer 
yr unigolyn hwn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cofiwch y gallwch weld gwybodaeth am feddyg ar ôl i ddyddiad cyfarfod 

gael ei anfon. Gallwch glicio ar ‘awaiting responses' cyn clicio ar enw'r meddyg er mwyn 

cael ei fanylion cyswllt. 

 

Wrth i chi aros am ymateb gan yr unigolyn, bydd y blwch Awaiting Response yn dangos rhif. 

 

 

 

 

Bydd y sawl sydd am gael ei werthuso yn parhau i dderbyn hysbysiadau yn ei atgoffa bod 
angen iddo ymateb i'r awgrym ar gyfer dyddiad y cyfarfod nes ei fod yn ymateb. Os ydych yn 
dymuno newid y dyddiadau rydych wedi'u cynnig cyn i ddarpar destun arfarniad ymateb, 
dylech glicio ar y blwch Awaiting Response. Os ydych yn dymuno canslo dyddiadau 
cyfarfodydd arfaethedig, dylech bwyso'r eicon croes goch wrth ymyl y dyddiad. Os ydych yn 
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gwneud hyn ar gyfer pob un o'ch dyddiadau, bydd gennych gyfle i ail-ddewis yr holl 
ddyddiadau. 

Ar ôl i’r sawl sydd am gael arfarniad dderbyn dyddiad a awgrymwyd gennych, bydd y 
dyddiad a'r amser a ddewiswyd yn ymddangos yn eich calendr, fel a ganlyn:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ar ôl i’r sawl sydd am gael arfarniad dderbyn eich cais (ar yr amod eich bod o fewn 30 
diwrnod i ddyddiad eich cyfarfod), byddwch yn gallu gweld ei wybodaeth arfarnu a dechrau 
paratoi gwybodaeth gryno'r arfarniad. Byddwch yn gwybod bod hyn yn digwydd gan y bydd y 
blwch Pending Summaries yn cael ei lenwi. 

 

 

Gweld ac Adeiladu'r Crynodeb Arfarnu 

Er mwyn gweld y wybodaeth y mae'r meddyg wedi'i chynnwys fel rhan o'i arfarniad, gallwch 

glicio ar y blwch Vuew Summary yna clicio ar yr eicon papur yn y golofn View Summary.  

 

 

 

 

 

 

Hefyd, gallwch wneud hyn yn y dudalen Appraiser – Appraisals:  
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Cliciwch ar y ddogfen (eicon papur) neu lawrlwytho (eicon saeth) yn y golofn 

App.Info  (wedi'i huwcholeuo isod) i weld neu lawrlwytho'r wybodaeth yn ôl y gofyn. 

 

 

                                                                                 

 

Yna, gallwch weld y wybodaeth arfarnu, 
parthau sydd wedi'u dewis a 
gwybodaeth ategol sydd wedi'i darparu 

 

Pan fyddwch yn barod i ddechrau 
datblygu'r crynodeb o'r arfarniad, ewch 
i'r dudalen summary builder, sydd i'w 
gweld isod. 
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Os ydych yn dewis y botwm view and edit (yr eicon papur) byddwch yn mynd i'r dudalen 
Overview – lle gallwch weld gwybodaeth am gywirdeb a datganiad. 

Hefyd, mae swyddogaeth yma lle gallwch ddatgloi'r adran gywirdeb a datganiadau ar gyfer 
meddyg. Efallai y bydd angen gwneud hyn os oes angen gwneud newid neu os yw'r meddyg 
wedi gwneud camgymeriad wrth fewnbynnu'r wybodaeth yn wreiddiol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noder y bydd yr adran Virtual Appraisal yn dangos y gair 'No’' yn ddiofyn. Bydd cyfle i newid 
hyn wrth i chi nodi bod y cyfarfod wedi'i gwblhau. 

Rydym wedi sylweddoli bod arfarnwyr gwahanol yn hoffi creu crynodebau arfarnu mewn 

ffordd ychydig yn wahanol (ac rydym yn sylweddoli bod gan Fyrddau Iechyd ofynion 

gwahanol ar gyfer cynnwys crynodeb o arfarniad) felly rydym wedi cyflwyno dull hyblyg o 

gofnodi a dadansoddi gwybodaeth arfarnu.  
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Yn y dudalen Information, gallwch weld y wybodaeth arfarnu sydd wedi'i chofnodi gan 
feddyg. Yma gallwch drosglwyddo gwybodaeth meddyg (Add Doctor’s Information) at 
y crynodeb rydych chi'n ei greu, neu fe allwch greu gwybodaeth newydd. 

   

Pan fyddwch yn ychwanegu gwybodaeth o ffolder meddyg gallwch ddewis pa feysydd i'w 
cynnwys gan ddefnyddio'r blwch ticio dewis ar y dde. Fel arall, gallwch ychwanegu'r holl 
wybodaeth drwy 
glicio ar y botwm 
glas, Add All 
Information. 

Os ydych yn 
dewis ' Add All 
Information', 
trosglwyddir yr 
holl wybodaeth 
ac ni fydd angen 
ticio'r blychau. 
Mae'r wybodaeth 
yn cael ei gosod 
ym mharthau'r 
unigolyn sy'n 
cael ei arfarnu 
ynghyd â'r holl wybodaeth ategol. 
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Swyddogaeth arall y maes 
datblygu crynodeb yw darparu 
cyfle i drefnu cofnodion gan 
ddefnyddio'r botwm 
add/merge a ddewiswyd. 
Bydd hyn yn uno gwybodaeth 
ac yn golygu bod modd  i chi 
ddewis categori a pharth ar 
gyfer set o gofnodion a ddylai 
gael eu huno yn eich barn 
chi. Gallwch wneud hyn hyd 

yn oed os nad yw'r sawl sy'n 
cael ei arfarnu wedi gwneud 

hynny. 

Os ydych yn dymuno defnyddio ‘Add/merge Selected’ mae angen i chi ddewis y cofnodion 

sydd i'w huno. 
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Yna byddwch yn mynd i'r dudalen nesaf lle gallwch ddewis pa agweddau ar y wybodaeth i'w 
cynnwys. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yna mae angen i chi ddewis pa dystiolaeth ategol i'w throsglwyddo i'r sgrin nesaf, ynghyd â 

Pharth ar ei chyfer. 
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Bydd hyn yn uno'r testun a'r dystiolaeth ategol yn y Parth a ddewiswyd, fel un cofnod. 

 

Unwaith eto, defnyddiwch y blychau ticio i ddewis pa 
wybodaeth rydych yn dymuno ei huwcholeuo, yna cliciwch 

ar Add Selected i ychwanegu'r wybodaeth hon. 

Ar ôl ychwanegu gwybodaeth bydd gennych y cyfle i gofnodi'ch dadansoddiad eich hun. 

Gallwch newid y templed a ddefnyddiwyd i gofnodi'r wybodaeth a dewis parth a chategori 

priodol. Gall hyn fod yn wahanol i ddewisiadau'r sawl sy'n cael ei arfarnu . Ar ôl cofnodi'r 

wybodaeth, pwyswch Save i gofnodi’r  wybodaeth hon yn y crynodeb.  

 

 

Supporting Information 
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Ticiwch y blwch llwyd Available Supporting Information os ydych yn dymuno cynnwys 
gwybodaeth ategol yn y crynodeb rydych yn ei greu. Dylech ddefnyddio'r blwch Discussion 
and Feedback from Appraiser i ychwanegu sylwadau sydd wedi'u llywio gan y trafodaethau 
rhyngoch chi a'r sawl sy'n cael ei Arfarnu. 

Wrth edrych ar wybodaeth gallwch ddileu adrannau trwy glicio ar y symbol coch x, a thrwy 

glicio ar yr eicon ysgrifbin gallwch olygu gwybodaeth hefyd.  
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Mae'r botwm Create New Information yn rhoi cyfle i chi ychwanegu gwybodaeth nad yw 
wedi'i chofnodi eisoes gan unigolyn sy'n cael ei Arfarnu (a drafodwyd yn y cyfarfod arfarnu 
ac ati). Gallwch ddewis parth a chategori a mewngofnodi gwybodaeth fel y bo'n briodol. 

 

Constraints 

Mae'r dudalen Constraints yn dilyn fformat tebyg i'r dudalen flaenorol, gan eich galluogi i 
weld, ychwanegu a chofnodi gwybodaeth. Wrth glicio ar yr ysgrifbin a'r papur yn y golofn ar y 
dde gallwch weld sylwadau meddygon am y cyfyngiadau hyn a chreu cyfyngiadau newydd 
na chawsant eu cynnwys yn wreiddiol. Hefyd, gallwch olygu a dileu sylwadau a ysgrifennwyd 
gan y sawl sy'n cael ei arfarnu. Mae'r swyddogaeth hon wedi'i chynnwys rhag ofn bod y 
meddyg wedi cynnwys gwybodaeth a allai nodi'r achos neu wybodaeth amhriodol arall. 

 

 

Yn adran Insights and Reflections y dudalen hon gallwch weld myfyrdodau ar gynnydd ac 
anghenion datblygu a nodwyd gan y sawl sy'n cael ei arfarnu. Gallwch gofnodi sylwadau 
yma drwy glicio ar yr eicon ysgrifbin a phapur yn yr adran Appraiser Comments. 
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Yn y dudalen CDP gallwch weld cynlluniau a chynnydd datblygiad personol unigolyn sy'n 
cael ei arfarnu. Gallwch roi sylwadau ar weithgareddau CDP presennol a'u golygu yn yr 
adran Agreed Activities. Os nad yw meddyg wedi cwblhau agweddau ar ei CDP gallwch eu 
symud o'r arfarniad blaenorol i'w CDP presennol yn ‘Agreed Activities’. 

Trafodir nodau arfaethedig gyda'r sawl sy'n cael ei arfarnu yn y cyfarfod arfarnu, a gallwch 
benderfynu a ddylid eu hychwanegu at y ‘Agreed Activities’ ai peidio. Hefyd, gallwch 'y Add 
New Activity’ os yw cofnod y CDP wedi'i drafod yn y cyfarfod ond na chafodd ei gynnwys yn 
flaenorol yn yr wybodaeth arfarnu. 

 

 

 

 

 

Tudalen Ailddilysu  

Yn y dudalen Revalidation dylech gadarnhau a yw'r meddyg wedi bodloni ei ofynion ail-
ddilysu ar gyfer yr arfarniad hwn. Cofiwch bwyso'r botwm Save Revalidation Changes er 
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mwyn sicrhau bod yr holl gamau gweithredu'n cael eu cadw. Ni allwch gyflwyno crynodeb 
nes bod yr adran hon wedi'i chwblhau. 

 

 

 

 

 

 

Os nad yw adran wedi'i chynnwys yn yr arfarniad eleni, dewiswch y golofn goch ‘Not in 

appraisal'. 
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Mae'r dudalen hon hefyd yn rhoi gwybod i chi am ddyddiad Ailddilysu'r meddyg, a'r dyddiad 
Cwblhau yw'r dyddiad y byddai'r Swyddog Cyfrifol wedi gwneud yr argymhelliad. 

Hefyd, mae’r dudalen ail-ddilysu hon yn cynnwys adrannau lle y gallwch weld arfarniadau 
blaenorol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hefyd, ceir llinell lle gallwch ychwanegu sylwadau ar gyfer pob un o'r gofynion Ailddilysu 
drwy deipio yn yr adran 'Sylwadau' o dan bob pennawd. 
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Bydd unrhyw sylwadau a nodir yma yn ymddangos yn y Dudalen Cynnydd Ailddilysu ar gyfer 

y meddyg, fel y dangosir isod. 
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Cyflwyno Crynodeb Arfarnu  

Ar ôl cynnal y cyfarfod gallwch ddewis y blwch ‘Meeting Complete’ yn y dudalen 'Appraisals'. 

 

Bydd hyn yn agor blwch naid yn gofyn i chi gadarnhau dyddiad y cyfarfod. Hefyd, mae'n 
nodi'r ffaith na ellir dadwneud y cam gweithredu hwn ar ôl ticio'r blwch a bod datganiadau'r 
Meddyg wedi'u cloi ac na ellir eu golygu - felly cofiwch sicrhau eu bod wedi'u cwblhau'n 
gywir. 

 

Mae angen i chi gadarnhau a gafodd yr arfarniad ei gwblhau ar ffurf rithwir. Os yw wedi'i 

gynnal ar ffurf rithwir, mae angen i chi ddewis pa becyn cymhwysiad a ddefnyddiwyd 

gennych: 
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 Mae'r wybodaeth hon yn cael ei throsglwyddo i'r crynodeb o arfarniad y meddyg, ac fel y 
gwelwch yn yr enghraifft isod, nodwyd bod yr arfarniad wedi'i gynnal ar ffurf rithwir drwy 
raglen Microsoft Teams. Fodd bynnag, pe baech wedi rhoi ateb negyddol, byddai’r gair 'No’ 
wedi’i nodi. 

 

 

 

Ar ôl cwblhau'r holl adrannau angenrheidiol gallwch gyflwyno'r crynodeb i'w adolygu. Mae 
angen i chi glicio ar y blwch Commit Summary. Yna, bydd y sawl sy'n cael ei arfarnu yn gallu 
derbyn neu wrthod y crynodeb rydych wedi'i greu. 

 

 

 

 

 

 

 

Yn yr enghraifft uchod gallwch weld bod y golofn Meeting Complete wedi'i lliwio'n llwyd ac 
wedi'i thicio. Mae angen i chi sicrhau eich bod wedi cadarnhau bod y cyfarfod wedi'i gynnal 
cyn cyflwyno'r crynodeb. 

 

Wrth aros i weld a yw'r sawl sy'n cael ei arfarnu gennych yn hapus â'r crynodeb, bydd rhif yn 

ymddangos yn y blwch Pending Summaries yn y dudalen Appraiser - Manage. Fel a ganlyn:  
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Ceir 2 grynodeb sydd ar y gweill yn yr enghraifft a nodir yma gan fod yr Arfarnwr yn aros i 
ddau unigolyn sy'n cael eu harfarnu dderbyn neu wrthod eu crynodebau. Os yw'r sawl sy'n 
cael ei arfarnu yn derbyn y crynodeb, rydych wedi cwblhau'r broses arfarnu ar gyfer yr 
unigolyn hwn.  

Os yw'r sawl sy'n cael ei arfarnu yn anghytuno, yn credu bod yna wallau neu'n gofyn am 
newid, mae'n gallu defnyddio'r swyddogaeth anghytuno. Bydd angen iddo egluro'r rheswm 
am wrthod y crynodeb, a gallwch adolygu ei sylwadau yn unol â hynny. Yna bydd eicon coch 
Gwrthodwyd yn ymddangos yn y golofn Commit Summary. Os ydych yn clicio ar yr adran 
Comments, byddwch yn gallu gweld rhesymau'r unigolyn dros wrthod y crynodeb. 

Os yw'n briodol, gallwch newid y wybodaeth yn ôl y gofyn a chyflwyno'r crynodeb i'w adolygu 
eto. Os ydych yn anghytuno â'r rhesymau a nodwyd dros wrthod y crynodeb, gall anghydfod 
godi – cofiwch edrych ar y protocol eithriadau yn y llyfrgell dogfennau allweddol yn 
https://marshelp.heiw.wales/cy/hafan/ am ragor o wybodaeth.  

 

Argraffu Gwybodaeth Arfarnu  

Gallwch lawrlwytho ac argraffu Appraisal Summary neu Appraisal Information  gan 
ddefnyddio'r swyddogaeth lawrlwytho. Ar ôl i chi lawrlwytho'r crynodeb, bydd yn newid i 
fformat PDF – gallwch argraffu'r ffeil fel ffeil arferol wedyn. 

 

Os ydych yn lawrlwytho neu'n argraffu'r ffeiliau hyn, dylech sicrhau eich bod yn cynnal 

egwyddorion cyfrinachedd y cytunwyd arnynt. Mae gwybodaeth arfarniad yn gyfrinachol 

iawn. Cofiwch waredu gwybodaeth a argraffwyd yn ddiogel ar ôl ei defnyddio, a chofiwch 

ddileu'n barhaol unrhyw wybodaeth rydych chi'n ei lawrlwytho ar gyfrifiadur personol neu 

gyfrifiadur gwaith. I gael rhagor o ganllawiau, cysylltwch â'n tîm ar Ddesg Gwasanaeth 

MARS.  

https://marshelp.heiw.wales/cy/hafan/
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Dadansoddeg Adborth  

Mae Feedback Analytics i'w gweld o dan drydedd gwymplen y rôl 
'Arfarnwr' ac fe'i defnyddir i weld adborth dienw gan y meddygon 
sydd wedi'u harfarnu gennych. 

Dewiswch Analytics Feedback Analytics. Bydd angen i chi lenwi'r 
meysydd i weld adroddiad. Mae dau arolwg ar gael, sef yr arolwg 
cychwynnol (Arolwg Adborth ar Arfarniad - ar gau) a'r ail arolwg 
(Arolwg Adborth ar Arfarniad Meddygol – byw, a gyhoeddwyd ym 

mis Hydref 2020). Gallwch ddewis edrych ar elfennau gwahanol o'r arolwg (o dan Pages), a 
gallwch ddod o hyd i'ch hun o dan yr hidlydd Appraiser, dewis y cyfnod amser a dangos yr 
adroddiad drwy'r botwm Search gwyrdd. 

  
 

Mae Feedback Analytics yn darparu adborth o'r arolwg adborth ar yr arfarniad y gofynnir i 

feddygon ei lenwi ar ôl cwblhau arfarniad.  
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`

 

Os ydych wedi cwblhau mwy na 3 arfarniad, bydd y data'n cael ei uwcholeuo yn y golofn 

gyntaf, gyda'r data'n cael ei ddangos mewn lliw gwyrdd. Bydd y siart cylch yn y golofn nesaf 

yn cymharu'ch data ar lefel y Bwrdd Iechyd cyfan. Mae'r opsiwn hwn yn golygu bod modd 

argraffu data (felly gellir ei gadw ar ffurf PDF yma) ond ni ellir ei lawrlwytho i Excel.  
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I gadw eich arolwg Adborth gan Arfarnwr ar ffurf PDF 

 
 Dewiswch yr opsiwn 'Print' ar ochr dde'r dudalen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bydd hyn yn agor ffenestr newydd a bydd angen i chi newid yr opsiwn ar eich cyrchfan i 

'Save as PDF’. 

 

Yna cewch gynnig i gadw'r lawrlwythiad hwn ar y ddyfais rydych chi'n ei defnyddio a'i agor 

wedyn mewn fformat PDF.  
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Adnoddau Pellach:  
 
Adnoddau RSU:  
Llyfrgell o adnoddau a grëwyd gan yr RSU i gefnogi MARS, DPP ac ailddilysu  

https: https://marshelp.heiw.wales 
 
Modiwlau Addysgol Ar-lein:  
Tudalennau gwe DPP – Adnodd ar-lein sy'n cynnwys nifer o fodiwlau addysgol: 

https://gpcpd.heiw.wales/cy/hafan/ 
 
Diwrnodau Astudio Addysgol Ar-lein  
Mae’r diwrnodau astudio wyneb yn wyneb wedi’u dylunio’n benodol ar gyfer meddygon teulu 
(a gallant fod yn addas i Weithwyr Proffesiynol Perthynol i Ofal Iechyd eraill) i wella a 
diweddaru eu gwybodaeth glinigol a’u dysgu  
https://gpcpd.heiw.wales/study-days  
 

Orbit360 

Yw’r system adborth i gleifion a chydweithwyr ar gyfer pob meddyg yng Nghymru. Gallwch 

bellach gofrestru ar Orbit360 yn https://orbit360.heiw.wales/login a chychwyn eich adborth; 

dylech gyfeirio unrhyw ymholiadau at heiw.orbit360@wales.nhs.uk neu drwy’r ddesg 

gymorth ar 03300 584218.  

 
Gobeithio bod y canllaw hwn wedi bod yn ddefnyddiol i chi. Os oes gennych chi 
unrhyw gwestiynau, os ydych chi’n cael unrhyw anhawster yn defnyddio’r wefan neu 
os ydych chi am adael rhywfaint o adborth, cysylltwch â ni gan ddefnyddio’r manylion 
isod. 
 
Uned Cymorth Ailddilysu  

Addysg a Gwella Iechyd Cymru  

Tŷ Dysgu  

Cefn Coed  

Nantgarw  

CF15 7QQ  

E-bost: HEIW.MARS@wales.nhs.uk 

 

https://gpcpd.heiw.wales/
https://gpcpd.heiw.wales/study-days
https://orbit360.heiw.wales/login
mailto:HEIW.MARS@wales.nhs.uk

