
Monitro rheolaidd 
Rheoli perfformiad: Atal tanberfformio  
Monitro a rheoli llinell effeithiol  
Ymyriadau a chymorth cynnar 
Hyfforddiant a chymorth priodol 

Cyfeirio at: 
Polisi rheoli perfformiad yr ysgol  
Rheoliadau gwerthuso 
Canllawiau rheoli perfformiad Llywodraeth Cymru

Cam 1a – Nodi ac ymchwilio Codi mater perfformiad anfoddhaol   
Deillio o fonitro rheolaidd 

Deillio o reoli llinell 
Deillio o ffynonellau eraill (e.e. honiadau)

Egluro’r mater
Cael manylion y tanberfformio  

Trafod â’r aelod staff os yn briodol 
Cyfeirio at bolisi medrusrwydd yr ysgol  

Cyfeirio at ganllawiau medrusrwydd Llywodraeth Cymru  

Ymchilio i’r mater
Ymchwilio 

Casglu tystiolaeth 
Adolygu tystiolaeth a phenderfynu ar ddifrifoldeb y mater  

Penderfynu ar ffordd briodol o weithredu

Dim angen gweithredu 
ymhellach

Medrusrwydd oherwydd diffyg 
cymhwysedd 

Diffyg sgil neu ddawn yn arwain at 
berfformiad anfoddhaol

Medrusrwydd oherwydd salwch
Cyflwr iechyd meddwl neu gorfforol yn 

arwain at berfformiad anfoddhaol

Camymddwyn  
Torri cod ymddygiad yn 
arwain at berfformiad 

anffoddhaol

Cam 1b – Rhaglen gymorth 
anffurfiol
20 i 30 diwrnod gwaith

Rhaglen gymorth anffurfiol

Atal perfformiad anfoddhaol – 
darparu cymorth 

Nodi’r cymorth sydd ei angen i fynd i’r 
afael â pherfformiad anfoddhaol 

Atal perfformiad anfoddhaol – 
darparu cymorth

Cyfeirio at a/neu drafod â thîm iechyd 
galwedigaethol yr awdurdodau lleol neu 

weithiwr proffesiynol cymwys 

Cymorth wedi’i deilwra 
Cwnsela, hyfforddiant a mentora, 

targedau ac amserlen

Cymorth wedi’i deilwra
Cyfeirio at a/neu drafod â thîm iechyd 

galwedigaethol yr awdurdodau lleol neu 
weithiwr proffesiynol cymwys 

Adolygiad
A aethpwyd i’r afael â’r perfformiad anfoddhaol yn llwyddiannus?

Cyfweliad ffurfiol
Cyflwyno’r dystiolaeth 

Clywed sylwadau
Penderfynu ar ganlyniad

Dim angen gweithredu 
ymhellach

Cam 2a – Rhybudd llafar ffurfiol 
20 i 30 diwrnod gwaith 

Gweithdrefnau medrusrwydd ffurfiol

Disgyblu  
Atgyfeirio fel mater 
disgyblu (e.e. diffyg 

cymhwysedd bwriadus)

Rhybudd llafar ffurfiol   
Cyflwyno pryderon a gofynion manwl; atal 

y cylch rheoli perfformiad dros dro
Rhoi gwybod a/neu ymgynghori â’r adran 

adnoddau dynol

Pennu disgwyliadau    
Y gwelliant sy’n ofynnol
Targedau ac amserlen
Y cymorth sydd ar gael

Goblygiadau methu gwella

Atal perfformiad anfoddhaol – 
darparu cymorth  

Nodi’r cymorth sydd ei angen i fynd i’r 
afael â pherfformiad anfoddhaol

Cymorth wedi’i deilwra
Cwnsela  

Hyfforddiant a mentora  
Targedau ac amserlen

Adolygiad 
A aethpwyd i’r afael â’r perfformiad 

anfoddhaol yn llwyddiannus? 

Cyfweliad ffurfiol     
Cyflwyno’r dystiolaeth

Clywed sylwadau  
Penderfynu ar ganlyniad

Rhoi gwybod a/neu ymgynghori â’r adran 
adnoddau dynol

Dim angen gweithredu 
ymhellach  

Ailddechrau cylch rheoli 
perfformiad

Ymestyn y drefn fonitro

Cam 2b – Rhybudd ysgrifenedig 
20 i 30 diwrnod gwaith

Rhybudd ysgrifenedig
Nodi pryderon a gofynion manwl; rhoi 
gwybod a/neu ymgynghori â’r adran 

adnoddau dynol  

Pennu disgwyliadau    
Y gwelliant sy’n ofynnol
Targedau ac amserlen
Y cymorth sydd ar gael

Goblygiadau methu gwella

Adolygiad  
A aethpwyd i’r afael â’r perfformiad 

anfoddhaol yn llwyddiannus? 

Cyfweliad ffurfiol     
Cyflwyno’r dystiolaeth 

Clywed sylwadau  
Penderfynu ar ganlyniad

Rhoi gwybod a/neu ymgynghori â’r adran 
adnoddau dynol 

Dim angen gweithredu 
ymhellach

Ailddechrau cylch rheoli 
perfformiad

Ymestyn y drefn fonitro

Cam 2c – Rhybudd ysgrifenedig terfynol 
20 i 30 diwrnod gwaith 

Rhybudd ysgrifenedig terfynol       
Rhoi gwybod a/neu ymgynghori â’r adran 

adnoddau dynol 

Adolygiad terfynol 
A aethpwyd i’r afael â’r perfformiad 

anfoddhaol yn llwyddiannus? 

Do

Dim angen gweithredu 
ymhellach  

Ailddechrau cylch rheoli 
perfformiad

Cam 3 – Gweithdrefnau 
disgyblu a diswyddo  

Naddo

Atgyfeirio i bwyllgor disgyblu a diswyddo 
staff y corff llywodraethu 
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