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Mae MARS yn system ar gyfer Cymru gyfan a 
ddarperir gan Addysg a Gwella Iechyd Cymru 
ac a ariennir gan Lywodraeth Cymru i hwyluso’r 
broses o arfarnu ac ailddilysu meddygon.

Cynnwys - Meddyg
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Cofrestru a mewngofnodi
Ewch i https://medical.marswales.org a defnyddiwch y botwm ‘Cofrestru nawr’.

I gofrestru, mae angen i chi fod wedi cofrestru â rhif GMC, bod â chysylltiad rhagnodedig yng Nghymru, a 
pheidio â bod mewn hyfforddiant mwyach. Ar ôl i chi gyflwyno eich cais cofrestru, bydd MARS yn gwirio 
bod eich cyfrif yn cyfateb i gofrestr y Cyngor Meddygol Cyffredinol yn awtomatig. Unwaith y bydd hyn wedi 
digwydd, cewch wybod dros yr e-bost a yw eich cofrestriad wedi bod yn llwyddiannus ai peidio. Os bydd 
eich cais yn aflwyddiannus, cysylltwch â’r tîm Ailddilysu yn eich Bwrdd Iechyd.

Ar ôl i chi fewngofnodi, byddwch yn cyrraedd dangosfwrdd MARS. Yma, cewch gyfle i fanteisio ar nifer o 
adnoddau sy’n ymwneud â DPP, Ailddilysu ac Arfarnu.
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Porwr a Argymhellir a Cysylltu â Ni

PORWR: Rydym yn argymell 
eich bod yn defnyddio’r porwyr 

a’r systemau gweithredu 
diweddaraf wrth ddefnyddio 

MARS. Mae defnyddio’r 
fersiynau diweddaraf yn fwy 

diogel ac yn sicrhau gwell 
cydnawsedd â nodweddion 
allweddol ar y safle. Gallwch 
ddefnyddio’r botwm ‘gwirio 

fy mhorwr’ ar y dangosfwrdd 
MARS.

CYSYLLTU Â NI: Fel arall, os ydych 
chi’n cael problemau gyda MARS, 
defnyddiwch y botwm ‘Cysylltu â 

ni’, sydd i’w weld ar
y bar ar frig y sgrin, bydd hyn 
yn agor ffenestr newydd i chi 

fewnosod eich ymholiad a fydd 
yn cael ei anfon i flwch derbyn 

e-bost MARS.

Gwybodaeth Bersonol a Phroffesiynol
Dylech wirio a diweddaru eich manylion cyn i chi ddechrau’r broses archebu arfarniad. 
Gallwch wneud hyn drwy fynd i’r dudalen ‘Fy Manylion’ ar y ddewislen ar yr ochr chwith. 
Pan fyddwch ar y dudalen ‘Fy Manylion’, gallwch ychwanegu neu ddiweddaru’r wybodaeth 
briodol. Noder y dylid gwneud hyn yn flynyddol.

Dylech fynd i ‘Doctor’ ar yr ochr chwith ac ehangu’r ddewislen ar yr ochr chwith, yna dylech 
fynd i ‘Fy Manylion’. I ychwanegu neu newid gwybodaeth, cliciwch ar y testun coch (neu 
destun presennol rydych am ei olygu) a bydd blwch arall yn ymddangos, yna gallwch roi 
gwybodaeth yn y blwch hwn, a gwneud yn siŵr eich bod wedi clicio’r blwch tic glas i’w 
gadw.
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Hefyd, mae’n ofynnol i chi ychwanegu eich cyflogaeth bresennol - dewiswch ‘Ychwanegu 
Ysbyty’ yn yr adran Manylion Cyflogaeth mewn Ysbyty.

O‘r fan honno, bydd angen i chi 
ddefnyddio’r cwympflwch i ddewis 
eich ysbyty, gan gynnwys dyddiad 
dechrau. Gallwch adael y dyddiad 
gorffen yn wag os mai yma yr ydych yn 
gyflogedig ar hyn o bryd.

Mae angen i chi ddewis y golofn ‘Prif 
gyflogaeth’ i ddewis pa gofnod yw 
eich prif gyflogaeth. Bydd archif o’ch 
swyddi blaenorol a’ch cyflogaeth yn 
aros yn yr ail dab yn y maes hwn (dim 
ond chi sy’n gallu gweld hyn).

Yn y tab ‘Gweithgareddau’, gallwch ychwanegu rhagor o wybodaeth broffesiynol. Mae’n 
ofynnol i chi ddarparu disgrifiad byr o’r gwaith clinigol a gwaith mewn meysydd eraill rydych 
chi’n teimlo sy’n berthnasol i’ch arfarniad.

Tab Gweithgareddau
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Pan fyddwch chi’n clicio yn y blwch sylwadau, bydd yn agor 
blwch testun. Rhowch eich gwybodaeth ac yna dewiswch y 
blwch tic glas.

Mae’r Cyngor Meddygol Cyffredinol yn gofyn i chi gynnal arfarniad o’ch holl ymarfer. 
Mae hyn yn golygu y dylid datgan unrhyw weithgaredd yr ydych yn ei wneud fel meddyg 
sy’n gofyn am drwydded i ymarfer i’ch arfarnwr yma. Gallwch ychwanegu/golygu pob 
gweithgaredd ac ychwanegu nodiadau i roi cyd-destun a thrafodaeth bellach.

Bydd yr wybodaeth yr ydych chi’n ei rhoi yn cael ei throsglwyddo i flynyddoedd dilynol. Os 
bydd eich amgylchiadau’n newid, gallwch olygu eich gweithgareddau yma. Gofynnir i chi 
gadarnhau’r wybodaeth hon cyn pob arfarniad.

Proses Archebu Arfarniadau

Ar ôl i chi fewngofnodi a sicrhau bod eich 
gwybodaeth bersonol a phroffesiynol yn gyfredol, 
gallwch ddechrau’r broses o drefnu arfarniad.

Ar y dudalen hafan, cliciwch ar ‘Doctor’ ar yr ochr 
chwith a bydd hyn yn dangos cwymplen. Yna, dylech 
fynd i ‘Fy Arfarniadau’.

Ar y tab nesaf, gallwch hefyd lwytho eich cynllun 
swydd eich hun i fyny (fel yr amlinellir isod) - rhowch y 
cynllun swydd fel y cytunwyd arno gyda rheolwr eich 
cyfarwyddiaeth. Bydd y ffeil hon yn cael ei chadw’n 
awtomatig yn yr ‘Ardal Ffeiliau’.
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Er mwyn i Arfarnwyr allu rheoli eu llwyth 
gwaith, rhaid dosbarthu arfarniadau’n 
gyfartal drwy gydol y flwyddyn. Dyrennir 
Chwarter ar eich cyfer wrth gofrestru gyda 
MARS.

Mae hwn yn gyfnod o 3 mis lle mae’n rhaid 
i chi gael eich arfarniad, ac fel arfer mae’n 
seiliedig ar eich dyddiad arfarnu diwethaf.

Dyma’r chwarteri: Ionawr – Mawrth, Ebrill 
– Mehefin, Gorffennaf – Medi, a Hydref – 
Rhagfyr. Mae hwn i’w weld yn y blwch cyntaf 
yn yr Wybodaeth ar gyfer Arfarniad.

Chwarteri a Ddyrannwyd

Neilltuir Chwarter ar eich cyfer y mae’n ofynnol i chi ymgymryd â’ch arfarniad o’i fewn. 
Os oes amgylchiadau arbennig (salwch, absenoldeb rhiant ac ati) a fydd yn eich atal rhag 
gwneud hynny, gallwch ofyn am gael newid eich Chwarter Arfarnu. Gallwch wneud hynny gan 
ddefnyddio’r  botwm ‘Newid Chwarter’ sy’n ymddangos uwchben y blychau ar y dudalen ‘Fy 
Ngwerthusiadau’.

Newid y Chwarter sydd wedi’i Ddyrannu ar eich cyfer

M ae opsiwn yn MARS i chi newid eich Chwarter. 
O’r dudalen ‘Gwybodaeth am Arfarniadau’, os 
byddwch yn pwyso’r botwm Newid Chwarter– 
bydd y blwch hwn yn ymddangos. Yma gallwch 
ofyn am gael newid eich Chwarter – dewiswch 
y chwarter priodol o’r opsiynau sydd ar gael. 
Rhaid rhoi rheswm dros gyflwyno eich cais i’w 
adolygu.
Cewch wybod dros yr e-bost a yw eich cais wedi 
bod yn llwyddiannus ai peidio.
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Dewis Arfarnwr
Pan fyddwch ar y dudalen uchod, dewiswch y blwch 
‘Dewis Arfarnwr’. Ar ôl i chi glicio yma, byddwch yn 
mynd i’r dudalen Dewis Arfarnwyr. Mae’r tabl yn 
rhestru’r arfarnwyr sydd ar gael yn eich ardal.

Gallwch ddewis hyd at 3 Arfarnwr posibl, wedi’u trefnu 
yn ôl eich dewis. Dim ond os bydd eich dewis cyntaf yn 
gwrthod y rhoddir gwybod i’r ail ddewis, ac yn y blaen. 
Mae’r colofnau yn y tabl yn rhoi rhagor o wybodaeth 
am bob Arfarnwr a’u hargaeledd.

Os oes angen gweithredu (gennych chi neu gan yr arfarnwr rydych chi wedi’i ddewis), bydd 
y blwch perthnasol yn dal yn las neu, os ydych chi wedi gwneud yr hyn sy’n ofynnol neu os 
yw’r rhan hon o’r broses wedi’i chwblhau, bydd y blwch yn troi’n wyrdd (ar wahân i’r blwch 
‘Gwybodaeth am yr Arfarniad’ – bydd hwn yn aros yn las tan eich cyfnod clo).

Tudalen Cynnydd yr Arfarniad
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Cyfeiriwch at y allwedd (sydd wedi’i amlygu uchod) sy’n rhoi gwybod i chi pa flychau sydd ar 
gael ar gyfer golygu / gweithredu a pha rai sydd wedi’u cwblhau neu ddim ar gael eto.



Mae’r colofnau ‘Fy Chwarter’ a ‘Y Chwarter Nesaf’ yn dangos a oes Arfarnwr ar gael yn eich 
chwarter penodedig neu’r nesaf drwy ddangos symbol tic gwyrdd. Os nad ydych chi yn eich 
Chwarter Penodedig mwyach, bydd angen i chi gysylltu â’ch bwrdd iechyd.

Dim ond dwywaith y gallwch chi ddewis yr un Arfarnwr mewn unrhyw 5 arfarniad

O glicio arno, mae’r symbol calendr yn dangos calendr 
Arfarnwr. Os yw’r Arfarnwr wedi nodi diwrnodau ac 
amseroedd penodol ar gyfer gwerthusiadau, byddant 
yn cael ei ddangos mewn gwyrdd. Efallai na fydd gan yr 
Arfarnwr slotiau penodol ar gyfer arfarnu ac felly ni fydd 
hyn yn dangos.

ae’r bywgraffiad hwn (symbol swigen siarad) yn 
fywgraffiad byr sy’n canolbwyntio ar yr Arfarnwr, 
gan gynnwys; diddordebau, lleoliad, ardal 
arbenigedd ac argaeledd.

Pan fyddwch yn dewis Arfarnwr o’ch 
dewis, rhaid i chi hefyd ddewis mis pryd 
yr hoffech gael eich arfarnu (ar ochr dde’r 
sgrin). Ni fydd y safle’n caniatáu i chi fwrw 
ymlaen oni bai eich bod wedi dewis mis .
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Os oes angen i chi ganslo eich dewis Arfarnwr, gallwch wneud hynny drwy glicio ar ‘Ailosod 
dewis arfarnwr’ sydd ar gael ar eich tudalen ‘Fy Ngwerthusiadau’. Os yw wedi derbyn y cais 
yn barod, ni allwch ei ailosod yma. Mae angen i chi gysylltu â’r Arfarnwr i ganslo’r cais. Mae 
manylion cyswllt yr Arfarnwr ar gael ar MARS.

Os na allwch ddod o hyd i arfarnwr, cysylltwch â’r tîm Ailddilysu yn eich Bwrdd Iechyd.

Trefnu Cyfarfod
Ar ôl i Arfarnwr gadarnhau ei fod yn fodlon eich arfarnu, byddwch yn cael hysbysiad 
drwy e-bost. Gallwch wedyn drefnu dyddiad ac amser cyfarfod gyda’ch
Arfarnwr, gwnewch hyn ymlaen llaw i roi digon o amser i’ch Arfarnwr ddarllen ac 
asesu eich gwybodaeth Arfarnu.

Os ydych chi wedi trefnu ‘rhith-arfarniad’ yna bydd yr Arfarnwr yn gallu cofnodi’r 
ffaith hon pan fydd yn cwblhau crynodeb o’r arfarniad ar ddiwedd y broses hon.

Ar ôl i’ch cais am werthusiad gael ei dderbyn, 
bydd eich Arfarnwr yn awgrymu dyddiadau 
cyfarfodydd i chi. Bydd y rhain yn ymddangos yn y 
blwch ‘Cyfarfod Arfarnu’ – a byddant yn cynnwys 
gwybodaeth am ddyddiad ac amser y cyfarfod. 
Bydd y blwch yn troi’n las i roi gwybod i chi bod 
angen i chi dderbyn neu wrthod eu hawgrymiadau. 
Cliciwch ar ddyddiad y cyfarfod unigol i wneud 
hyn. 

Gan fod nifer o feddygon yn cael eu hasrfarnu ar 
yr un pryd ledled Cymru, fe’ch anogir i gadarnhau’r 
cyfarfod cyn gynted ag y bo modd er mwyn 
sicrhau’r dyddiad mwyaf cyfleus.
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Unwaith y bydd dyddiad cyfarfod wedi’i gadarnhau, bydd y blwch yn troi’n wyrdd.

O bryd i’w gilydd, os cytunir ar ddyddiad rhyngoch chi a’r arfarnwr, efallai y bydd yn dew-
is rhoi’r dyddiad hwnnw’n uniongyrchol yn ei galendr arfarnu. Ni fyddwch yn cael cynnig 
dyddiad i’w dderbyn yn yr amgylchiadau hyn, ond bydd yn ymddangos yn awtomatig yn yr 
adran Cyfarfod Arfarnu– (bydd wedyn yn troi’n wyrdd). Yn y sefyllfa hon, mae’r rheolau cloi 
arferol yn berthnasol. 
Bydd eich arfarniad yn cael ei gloi 7 diwrnod cyn eich arfarniad.

Cofnodi Gwybodaeth ar gyfer Arfarniad
Gallwch ddechrau cofnodi gwybodaeth cyn gynted ag y 
bydd eich crynodeb o arfarniad blaenorol wedi’i gwblhau.

I wneud hyn, cliciwch ar y botwm Gwybodaeth ar gyfer 
yr Arfarniad. Gallwch ddod o hyd iddo yn y ddewislen 
ar yr ochr chwith neu yn y blwch cyntaf ar y dudalen ‘Fy 
Arfarniadau’. Gallwch barhau i ychwanegu gwybodaeth at 
eich arfarniad 7 diwrnod cyn eich cyfarfod.
Ni all arfarnwyr weld gwybodaeth rydych chi wedi’i 
llwytho i fyny tan 30 diwrnod cyn eich arfarniad. Wrth 
roi gwybodaeth, cofiwch sicrhau bod gwybodaeth am 
unigolion, cydweithwyr neu gleifion yn ddienw.

Pan fyddwch ar y dudalen Gwybodaeth ar gyfer yr Arfarniad, cliciwch ar y botwm gwyrdd 
‘Ychwanegu Gwybodaeth’ i ddechrau ychwanegu cynnwys at eich arfarniad.
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O’r golofn gyntaf Gwybodaeth ar gyfer Arfarniad, mae gennych chi’r cyfle i ychwanegu 
templedi gwybodaeth gwahanol: DPP, Adborth, Gweithgareddau Gwella Ansawdd, 
Digwyddiadau Sylweddol, Arfarniad Ymarfer Cyfan a Chwynion a Chanmoliaeth. Sylwer: mae 
templed Iechyd y Cyhoedd yn berthnasol i feddygon Iechyd y Cyhoedd yn unig

Ar ôl i chi ddewis ‘Categori’, dewiswch un o’r opsiynau o ‘Math’. Os byddwch yn ychwanegu 
cofnod at y templed anghywir, gall eich arfarnwr newid hyn pan fydd yn ysgrifennu 
crynodeb o’r arfarniad.

Ar ôl i chi ddewis ‘categori’ a ‘math’, byddwch hefyd yn cael cyfle i ddewis un neu fwy o 
‘feysydd’ sy’n berthnasol i’r wybodaeth rydych chi wedi’i rhoi. Mae rhagor o wybodaeth ar 
gael am feysydd ar safle’r GMC.

Ar gyfer pob maes ac eithrio adborth, mae’n ofynnol i chi nodi o dan ba Barth y mae’r 
wybodaeth rydych yn ei rhoi yn perthyn. Os oes angen cymorth arnoch, dylai’r ddolen 
uchod i’r Cyngor Meddygol Cyffredinol eich helpu i weld pa Barthau sy’n berthnasol i’r 
wybodaeth rydych chi’n ei rhoi. Bydd eich Arfarnwr hefyd yn trafod hyn gyda chi yn ystod 
eich arfarniad. Mae disgrifiad ar gyfer pob templed a chategori yn y blwch wedi’i dywyllu 
sy’n esbonio’r gwahanol feysydd gwybodaeth a pharthau er mwyn i chi allu penderfynu pa 
un sy’n berthnasol i chi fwyaf.
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Fe’ch anogir i roi teitl ar gyfer pob darn o wybodaeth a rowch. 
Mae hyn yn helpu i chi a’ch arfarnwr fynd drwy’r wybodaeth. 
Gallwch hefyd lwytho eich gwybodaeth arfarnu i lawr gan 
ddefnyddio’r botwm glas yng nghornel dde uchaf y tabl. 

Wrth roi gwybodaeth, ceir cwymplen hefyd lle gallwch ddewis 
priodoleddau arfarnu sydd, yn eich barn chi, yn berthnasol i bob 
darn o wybodaeth y byddwch yn ei roi.

Ticiwch y blychau sy’n berthnasol i’r wybodaeth rydych chi wedi’i 
rhoi yn eich barn chi. Nid yw’r rhain yn orfodol.

Byddwch hefyd yn cael cyfle i lwytho gwybodaeth ategol i fyny y gall eich Arfarnwr ei gweld 
cyn eich arfarniad. I wneud hyn;

Ar ôl i chi roi’r wybodaeth angenrheidiol, gallwch olygu neu ddileu’r wybodaeth gan 
ddefnyddio’r golofn gweithredu ar y dde.

1. Cliciwch Ychwanegu Ffeil (mae hyn ar waelod y templed Ychwanegu 
Gwybodaeth)
2. Cliciwch Llwytho Ffeil i fyny
3. Pori a dewis y ffeil o’ch dyfais
4. Cliciwch y botwm ‘Ychwanegu’ gwyrdd
5. Rhowch deitl dogfen ac unrhyw Wybodaeth Ddewisol
6. Cliciwch y botwm gwyrdd ar gyfer Cadw Gwybodaeth
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O’r dudalen Cyfyngiadau, byddwch yn gallu ychwanegu cyfyngiadau personol, cyfyngiadau 
yn yr ysbyty ac yn y gwasanaeth.

Os ydych chi wedi ychwanegu cofnod, gallwch hefyd 
‘Ychwanegu Nodiadau’ drwy glicio ar y blwch glas ar y dde. 
Mae’r nodiadau hyn yn rhoi cyfle i chi ddarparu mwy o 
wybodaeth a chyd-destun ynghylch y cyfyngiad a ddewiswyd.

Os nad ydych chi’n meddwl bod unrhyw gyfyngiadau’n 
berthnasol i chi, gallwch adael yr adran hon yn wag.

Os ydych chi’n dymuno mynd â deunydd printiedig i’r cyfarfod nad 
yw wedi cael ei lwytho i fyny i MARS, yn y templed ‘Ychwanegu 
Gwybodaeth’, gallwch ddewis ‘Ychwanegu Deunydd wedi’i 
Argraffu’ (mae hyn ar waelod y templed Ychwanegu Gwybodaeth). 
Rhowch deitl a disgrifiad o’r wybodaeth a bydd eich Arfarnwr 
wedyn yn ymwybodol o’r gwaith papur ychwanegol yr ydych am 
ddod gyda chi.
Os ydych chi am ddefnyddio’r nodwedd hon, rydyn ni’n awgrymu 
cadw’r deunydd sydd wedi’i argraffu cyn lleied â phosib.

Mae gan bob adran restr wahanol o gyfyngiadau, sy’n 
benodol i bob is-adran. Gallwch chwilio yn y gwymplen 
hon neu gallwch sgrolio i ddod o hyd i’r ardal briodol.
Cliciwch i’r chwith o’r pennawd teitl a bydd yn dangos 
yr is-benawdau, dewiswch pa opsiwn bynnag sy’n 
berthnasol.
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Gallwch hefyd weld eich cynllun datblygu personol o arfarniadau blaenorol yn yr adran 
‘CDP cyfredol’, yma gallwch roi sylwadau ar ganlyniadau a chynnydd cynlluniau y cytunwyd 
arnynt.

Mae’r adran Myfyrio ar Gynnydd yn eich galluogi i bwyso a mesur 
y cynnydd a wnaed ers eich arfarniad diwethaf.

Mae’r adran Anghenion Datblygu yn eich galluogi i nodi cyfleoedd 
i ddatblygu ymhellach yng nghyd-destun eich arfarniad nesaf. 
Mae rhagor o wybodaeth am y meysydd hyn yn cael ei disgrifio ar 
y dudalen we.

Yn yr adran Datblygiad Personol Parhaus Dyheadol, gallwch 
nodi gweithgareddau cynllun datblygu personol uchelgeisiol. 
Dyma’r meysydd yr hoffech eu datblygu yn y dyfodol. Gallwch 
roi sylwadau ar ganlyniad a chynnydd y cynlluniau hyn, y gall 
eich Arfarnwr eu hychwanegu at eich Cynllun Datblygu Personol 
presennol.

Ar y dudalen ‘Mewnwelediad a Myfyrio’, cliciwch ar y botymau gwyrdd ‘+Ychwanegu 
Gwybodaeth’ ar y dde i roi gwybodaeth. Gwnewch yn siŵr nad yw’r wybodaeth a roddir ar 
y dudalen hon yn nodi unrhyw unigolion gan nad oes modd i’ch Arfarnwr addasu’r adran 
hon.
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Yn yr adran CDP hon, gallwch ddewis a ydych wedi bodloni, cyflawni’n rhannol neu fethu â 
chyflawni eich nodau ar gyfer cynnydd a datblygiad. Dewiswch y ‘Diweddaru Statws’ gwyrdd i 
wneud hyn.

Bydd hyn wedyn yn agor blwch arall, gallwch ddewis yr ateb priodol.

Y rhan olaf o’r adran cofnodi gwybodaeth yw’r 
adran Datganiadau – mae’n bwysig bod pob 
un o’r meysydd hyn yn cael eu llenwi cyn eich 
cyfarfod arfarnu. Cliciwch
drwy bob maes a rhowch yr wybodaeth yn ôl 
y gofyn a gwnewch yn siŵr eich bod yn darllen 
pob datganiad yn ofalus ac yn ystyried eich 
ateb.

Mae angen i chi lenwi pob un o’r datganiadau 
hyn er mwyn cyflwyno eich gwybodaeth 
arfarnu.

Os byddwch yn dewis ‘Ie’ i’r 
rôl Hyfforddwr, bydd nifer o 
gwestiynau eraill yn ymddangos i 
chi eu hateb.
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Mae rhan isaf y dudalen yn tynnu sylw at y cynnydd tuag at eich ‘Cylch ailddilysu presennol’,
gyda’ch cynnydd o ran eich arfarniad presennol yn y golofn gyntaf, ac unrhyw arfarniadau 
blaenorol sy’n cyfrif tuag at eich ailddilysu presennol yn y colofnau canlynol. Mae’r rhestr ar 
y dudalen yn dangos y meysydd y mae angen eu llenwi cyn eich dyddiad ailddilysu, y rheini 
sy’n ‘wyrdd’ wedi’u cwblhau, unrhyw ‘Angen rhagor o waith’ yn oren ac os ydynt yn ‘llwyd’ 
nid ydynt wedi’u cwblhau eto.

Mae eich crynodebau o arfarniadau ar gyfer y blynyddoedd blaenorol ar gael drwy’r eicon 
glas o dan y dyddiad arfarnu.

Tudalen Cynnydd Ailddilysu

O dan yr adran ‘Gwybodaeth Ategol’, fe welwch y dudalen 
‘Cynnydd Ailddilysu’, mae’r dudalen hon yn rhoi gwybodaeth 
i chi am eich cynnydd tuag at ailddilysu. Bydd yn rhoi eich 
dyddiad ailddilysu ar y brig, ac mae’r blwch ‘Hanes Ailddilysu’ 
yn rhoi dyddiadau eich dyddiad ailddilysu blaenorol a’ch 
dyddiad presennol i chi.
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Crynodeb o’r Arfarniad
Ar ôl i’ch cyfarfod arfarnu gael ei gynnal, bydd eich Arfarnwr yn cwblhau crynodeb o’r ar-
farniad. Fel arfer, bydd hyn yn barod o fewn pythefnos i’ch cyfarfod arfarnu. Pan fydd eich 
Arfarnwr wedi cwblhau eich crynodeb, byddwch yn cael e-bost yn gofyn i chi adolygu a 
chytuno ar y Crynodeb o’r arfarniad neu ei wrthod.
Bydd y blwch ‘Derbyn/Gwrthod Crynodeb’ (mewn glas isod) yn rhoi’r opsiwn i chi dderbyn/
gwrthod.

Gallwch ddod o hyd i’r crynodeb o’r arfarniad yn y blwch Crynodebo’r Arfarniad. Darllenwch 
y crynodeb y mae eich Arfarnwr wedi’i ysgrifennu ar eich cyfer ac yna cliciwch Derbyn neu 
Wrthod. Os ydych chi’n derbyn, mae eich arfarniad wedi’i gwblhau ar gyfer y flwyddyn 
hon.

Os oes gwallau neu rywbeth sydd angen ei newid, 
gallwch ddefnyddio’r swyddogaeth ‘Gwrthod 
Crynodeb’. Os ydych chi’n anghytuno, byddwch yn
cael cyfle i ysgrifennu nodyn at eich Arfarnwr yn 
egluro eich rhesymau dros wrthod.
Bydd eich Arfarnwr wedyn yn adolygu eich 
sylwadau, yn newid y manylion yn unol â hynny 
ac yn cyflwyno’r crynodeb eto ar gyfer eich 
adolygiad. Os nad yw eich arfarnwr yn cytuno, 
gallai anghydfod godi – edrychwch ar y protocol 
eithriadau i gael rhagor o wybodaeth am hyn.

Cyfnod Cloi Arfarniadau
Bydd eich gwybodaeth ar gyfer Arfarniad yn cael ei “chloi” 
cyn eich Arfarniad fel na ellir cofnodi unrhyw beth arall na 
newid cofnodion sy’n bodoli eisoes. Bydd eich arfarniad yn 
cael ei gloi 7 diwrnod cyn eich Arfarniad. Mae eich corff 
dynodedig wedi cytuno ar hyn ac mae’n rhoi
digon o amser i ddarllen ac asesu eich manylion cyn eich 
cyfarfod gwerthuso.
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Arfarniad Rhithiol
Os ydych chi wedi cwblhau eich arfarniad yn 
rhithiol, yna bydd cyfle i’r Arfarnwr gofnodi hyn 
wrth greu’r crynodeb o’r arfarniad. Dylech weld 
hyn wedyn yn eich crynodeb.

Yn yr enghraifft, fe ddywedon ni fod yr arfarniad 
wedi cael ei gynnal ar-lein, drwy raglen 
Microsoft Teams , ond pe na byddai wedi ei 
gynnal ar-lein, byddai’n dweud ‘Na’. Sylwch y 
bydd yr adran Arfarniad Rhithiol yn rhoi Na yn 
ddiofyn, bydd y cyfle i newid hyn yn codi pan 
ddaw eich Arfarnwr i osod y cyfarfod fel un 
‘cyflawn’.

Gallwch hefyd roi adborth ar wybodaeth am y rhith arfarniad yn eich adborth ar ôl yr 
arfarniad (gweler cwestiwn 3b). Ar ôl i chi gwblhau eich arfarniad, gofynnir i chi lenwi 
arolwg yn seiliedig ar eich arfarniad, eich Arfarnwr a’r system MARS.

Crynodebau o Arfarniadau wedi’u Harchifo
Weithiau, efallai yr hoffech adolygu gwybodaeth o arfarniadau blaenorol. Gall hyn fod yn 
ddefnyddiol os ydych yn symud i bractis y tu allan i Gymru sy’n defnyddio system arfarnu 
wahanol.

I wneud hyn ewch i’r dudalen ‘Fy Arfarniadau’ a dewis yr ail dab ‘Arfarniadau Blaenorol’.

Mae’r dudalen yn yr enghraifft yn wag, ond bydd y dudalen hon yn dangos yr holl 
wybodaeth rydych chi wedi’i llwytho i fyny i MARS o’r blaen.
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Ffeiliau
Mae’r ardal ffeiliau i’w gweld ar y bar llywio ar y chwith. Dyma lle byddwch chi’n dod o 
hyd i’r wybodaeth ategol rydych chi wedi’i llwytho i fyny i MARS. Mae’r maes ffeil hefyd yn 
ddefnyddiol os ydych am adolygu gwybodaeth o arfarniadau blaenorol.

Os oes angen i chi greu lle. Gallwch naill ai gadw’r ffeiliau sydd wedi’u llwytho i fyny yn ôl 
i’ch cyfrifiadur neu eu dileu. (Sylwch, unwaith y bydd arfarniad wedi’i gwblhau, nad oes 
angen cadw’r ffeiliau yn MARS gan nad oes angen i neb eu gweld yn y dyfodol).

Derbynnir y mathau canlynol o ffeiliau i’w llwytho i fyny: ‘doc’,’docx’, ‘rtf’, ‘xls’,’xlsx’, ‘pdf’, 
‘jpg’,’jpeg’,’png’,’gif’. Mae cyfyngiad o 200mb ar gyfer yr ardal hon.

Byddwch yn ofalus wrth lwytho delweddau i fyny i MARS - gall delweddau ar eu pen eu 
hunain fod yn fwy na 2MB. I weld maint y ffeil, defnyddiwch y botwm ar y dde ar eich 
llygoden i glicio ar y ffeil, dewiswch ‘priodweddau’ a bydd y maint yn ymddangos (1024KB 
a 1MB). I leihau maint ffeil sy’n cynnwys llun, gallwch leihau cydraniad y llun, tocio’ch 
delweddau i’w gwneud yn llai, neu gallwch gael gwared ar wybodaeth nad oes mo’i hangen 
arnoch, fel tocio rhannau o’r llun nad ydynt yn berthnasol.

Yn gyffredinol, mae dogfennau Word yn llai na PDFs – mae rhagor o wybodaeth am leihau 
maint ffeiliau wrth weithio gyda Microsoft Office (gan gynnwys delweddau yn Word) ar gael 
ar wefan Microsoft.
Os ewch i’r Ardal Ffeiliau, sydd i’w gweld o’r ddewislen yng 
nghornel dde uchaf y sgrin, fe welwch eich holl ffeiliau wedi 
eu rhestru. Os byddwch chi’n clicio ar bennawd y golofn 
‘MAINT’, gallwch chi drefnu’r ffeiliau o’r rhai mwyaf i’r rhai 
lleiaf neu fel arall. Gallwch wedyn ddileu unrhyw ffeiliau drwy 
glicio ar ‘X’ yn y golofn ar y dde eithaf wrth ymyl pob cofnod.
Os ydych chi am gadw ffeiliau yn ôl ar eich dyfais, cliciwch 
yr eicon yn y golofn Enw Ffeil a fydd yn agor y ffeil a gallwch 
ei chadw. Ar ôl cadw’r ffeil ar eich dyfais, bydd angen i chi ei 
ddileu o MARS fel yr amlinellir uchod.
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Newid Eich Cyfrinair
Ar ôl mewngofnodi, gallwch newid eich cyfrinair yn y 
gornel dde uchaf, o dan ‘Fy Nghyfrif’, dewiswch y saeth 
gwyn a’r dewis cyntaf yw newid cyfrinair.

Byddwch wedyn yn gweld sgrin arall sy’n gofyn i chi 
roi cyfrinair newydd a’i roi eilwaith, ac yna ddewis y 
botwm gwyrdd ‘Cadw’.

Cofnod Trafodion
Gallwch hefyd gael mynediad at eich ‘Cofnod Trafodion’ o’r gwymplen ‘Fy Nghyfrif’. Mae 
hwn yn gofnod electronig o’r holl weithgarwch ar eich cyfrif.

Health Education and Improvement Wales (HEIW) - Ty Dysgu, Cefn Coed, Nantgarw, CF15 7QQ ©



Rhagor o wybodaeth

Cymorth a Chefnogaeth MARS - https://marshelp.heiw.wales

Orbit360 - dyma’r system adborth cleifion a chydweithwyr ar gyfer pob meddyg yng 
Nghymru erbyn hyn. Gallwch gofrestru ar Orbit360 yn  https://orbit360.heiw.wales/login 
chychwyn eich adborth. Anfonwch unrhyw ymholiadau drwy e-bost at heiw.orbit360@
wales.nhs.uk neu ewch i’n tudalen Cwestiynau Cyffredin i gael rhagor o wybodaeth.

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

Post- Uned Cymorth Ailddilysu, Addysg a Gwella Iechyd Cymru, Tŷ Dysgu, Cefn Coed, Nant-
garw, CF15 7QQ

E-bost - heiw.mars@wales.nhs.uk
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