
Orbit360 – Gwybodaeth Bellach (Cymraeg) 

0.01 Orbit360 [logo]  
0.01 Adborth eich cleifion a’ch cydweithwyr 
0.10 Ynglŷn ag Orbit360 
0.14 Orbit360 [logo] 
0.14 System adborthi, o’r dechrau i’r diwedd, ar gyfer cleifion a chydweithwyr yw Orbit360 a 

ddatblygwyd gan yr Uned Cymorth Ailddilysu (UCA), Addysg Iechyd a Gwella Cymru (AaGIC) 
0.15 Cydweithwyr Cleifion [gollwng i mewn, syrthio am allan] 
0.22 Pryd? [llithro i mewn o’r chwith i’r dde] 
0.25 Gallwch ymdrin â’ch adborth ar unrhyw adeg yn ystod eich cylched ailddilysu 
0.29 OND, cofiwch gwblhau hyn mewn da bryd i’w drafod yn un o’ch arfarniadau blynyddol 
0.36 Eich Cydweithiwr Meddygol Cefnogol (CMC) [gollwng i mewn] 
0.37 Dylai eich CMC: 
0.38  fod yn gydweithiwr meddygol 
0.40 fod yn ddiberthynas i chi 
0.41 Gall eich CMC barhau i ddarparu adborth fel un o’ch 15 cydweithiwr 
0.45 Adborth Cydweithwyr [esgyn i mewn] 
0.48 Dylech sicrhau bod eich rhestr gydweithwyr yn gynrychioliadol o’ch 
0.49 YMARFER LAWN [pylsadu] 
0.50 Mae angen i chi nodi lleiafswm o 
0.51 15 CYDWEITHIWR [pylsadu] 
0.59 Amserlenni [esgyn i mewn] 
1.00 Unwaith y bydd eich arolwg wedi’i gymeradwyo, bydd gennych yn y lle cyntaf 
1.01 12 WYTHNOS [pylsadu] 
1.02 I gwblhau eich adborth 
1.03 Ond, gellir ymestyn hyn ymhellach gan eich Corff Dynodedig os oes angen 
1.07 Angen ymatebion [pylu i mewn] 
1.08 15 cydweithiwr [pylsadu] 
1.10 20 o gleifion [llithro i mewn o’r chwith i’r dde] 
1.18 Adborth cleifion [llithro i mewn o’r chwith i’r dde] 

1.19 Byddwch yn lawrlwytho eich ffurflenni oddi ar Orbit360 ar unwaith 
1.21 Sganiwch a dychwelwch at heiw.orbit360@wales.nhs.uk NEU 
1.23 Postiwch y ffurflenni at Orbit360, AaGIC, Cefn Coed, Nantgarw, CF15 7QQ 
1.39 Eich adroddiad [ehangu i mewn] 
1.32 Wedi ei gwblhau, byddwch yn lawrlwytho’ch adroddiad oddi ar Orbit360 ac yna gallwch ei 

uwchlwytho i MARS i baratoi at eich cyfarfod arfarnu 
1.33 System Ailddilysu Arfarniad Meddygol MARS [logo] [gollwng i mewn a bowndio] 
1.39 Eich Adroddiad [ehangu i mewn] 
1.41 Gallwch ddod o hyd i atebion ar gyfer y mwyafrif o ymholiadau a rhestr o Gwestiynau 

Cyffredin ar 
https://orbit360faq.heiw.wales  

1.42 Rydym hefyd ar gael ar heiw.orbit360@wales.nhs.uk [pylsadu] 
1.49 Ymholiadau cyffredin [hedfan i mewn] 
1.53 Alla i ddefnyddio fy manylion mewngofnodi MARS? Na - bydd angen i chi greu cyfrif ar 

wahân er mwyn defnyddio Orbit360. Cyn gynted ag y byddwch wedi cofrestru a chychwyn 
eich arolwg, bydd Orbit360 yn gwirio’ch manylion yn ôl MARS a GMC Connect. Gall pob rôl 
rydych chi’n ei chyflawni ymddangos o dan y mewngofnodiad unigol hwn 

2.03 Pa borwyr sy’n cydweddu ag Orbit360? Rydym yn argymell eich bod yn defnyddio’r porwyr 
a’r systemau gweithredu diweddaraf wrth ddefnyddio Orbit360, mae defnyddio’r fersiynau 



diweddaraf yn fwy diogel ac yn darparu gwell cydnawsedd â nodweddion allweddol ar y 
wefan. Y porwyr argymelledig/ a gynorthwyir yw: 

2.08 [logo Google Chrome yn llithro o’r chwith i’r dde] 
2.10 [logo Firefox yn llithro o’r chwith i’r dde] 
2.12 [logo Safari yn llithro o’r chwith i’r dde] 
2.14 [logo Microsoft Edge yn llithro o'r chwith i'r dde] 
2.23 Gwybodaeth allweddol 
2.23 Mae gan bob ffurflen glaf god unigryw ac NI ddylid ei llungopïo na'i dyblygu 
2.27 Lle bo modd, dylai eich proses gael ei hyrwyddo gan drydydd parti, Gweinyddwr Arolygon 

Lleol (LSA) 
2.30 Mae angen i chi gwblhau eich hunanasesiad cyn y gellir cynhyrchu eich adroddiad 
2.39 Orbit360 [logo] Addysg a Gwella Iechyd Cymru [logo] [pylu i mewn] 
2.39 Diolch am wylio 
2.41 Cynhyrchwyd gan yr Uned Cymorth Ailddilysu 
2.41 orbit360.heiw.wales / heiw.orbit360@wales.nhs.uk  

 


