
 
Canllaw defnyddiwr - er mwyn cyrchu’r porthol PROMs sy’n galluogi cleifion i lenwi holiadur PROMs yn eu cartref 

Sut i gyrchu’r wefan: 

Y cyfeiriad ar gyfer gwefan PROMs yw: https://proms.gig.cymru.  Dylid rhoi hwn ym mar cyfeiriad pa bynnag ddyfais rydych chi’n ei defnyddio.  Mae’r 
wefan yn gweithio ar gyfrifiaduron, gliniaduron, tabledi a ffonau symudol. 
Pan fyddwch yn derbyn eich llythyr cydnabyddiaeth atgyfeiriad bydd yn cynnwys cyfeiriad gwefan PROMs a rhif cyfeirnod unigryw.  Rhowch gyfeiriad y 
wefan yn y bar cyfeiriad ar eich porwr rhyngrwyd. Unwaith y bydd y porthol wedi llwytho bydd y sgrin ganlynol i’w gweld.  Dyma dudalen hafan gwefan 
PROMs. 

 

Oddi yma gallwch ddewis mynd yn uniongyrchol i’r holiadur drwy glicio ar y blwch ‘Dechrau’r holiadur’ neu gallwch gael gwybod mwy am PROMs a’r 

holiadur drwy glicio’r blwch priodol h.y. ‘Ynglŷn â’r holiadur hwn’ a ‘Cwestiynau Cyffredin’.   

 

https://proms.gig.cymru/


Cyrchu’r holiadur: 

Pan gaiff y blwch ‘Dechrau’r holiadur’ ei glicio eir â chi i’r dudalen mewngofnodi lle gofynnir i chi roi’r rhif cyfeirnod unigryw, a nodir yn eich llythyr 

cydnabyddiaeth atgyfeiriad, yn y blwch ‘Rhif Cyfeirnod:’ ac i ddilysu eich hun drwy roi eich dyddiad geni yn y blwch ‘Dyddiad geni’. 

Noder: Mae’r rhif cyfeirnod unigryw yn sensitif i lythrennau bach a phrif lythrennau ac felly mae’n bwysig eich bod yn ei roi yn y ‘Blwch Cyfeirnod’ yn 

union fel y mae wedi ei nodi ar eich llythyr cydnabyddiaeth atgyfeiriad. 

Rhowch eich rhif 
cyfeirnod unigryw 
yma 

Rhowch eich 
blwyddyn geni yma 
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Os bydd rhywun arall yn llenwi’r holiadur hwn bydd 
cwymplen yn ymddangos sy’n gofyn i chi am berthynas 
y person hwnnw â chi 

Mae angen i chi ateb Ydw neu Nac 
Ydw i’r ddau gwestiwn cydsyniad. 
Mae’r 2 gwestiwn hyn yn orfodol. 

Cydsyniad:  

Mae tudalen nesaf yr holiadur yn ymwneud â chydsyniad.  Mae 4 cwestiwn i’w hateb yn yr adran hon.  Os oes rhywun arall yn eich helpu chi i lenwi’r 
holiadur, dyma lle gallant ddweud pwy ydynt a pham eu bod yn eich helpu. Mae’n bwysig, fodd bynnag, mai eich atebion chi eich hun yw’r rhai a roddir 
ac nid rhai’r person sy’n eich helpu. 
Mae 2 ateb ‘Ydw/Nac Ydw’ ar gyfer cydsyniad lle gofynnir i chi gytuno i rannu’r wybodaeth yr ydych chi’n mynd i’w darparu gyda gweithwyr iechyd 
proffesiynol sy’n gysylltiedig yn eich gofal yn ogystal â chael ei chysylltu i gronfeydd data eraill y GIG. 
Mae maes cyfeiriad e-bost hefyd yn yr adran hon.  Er nad yw hwn yn orfodol, darparwch gyfeiriad e-bost os oes gennych un gan mai bwriad y rhaglen 
yw cysylltu â chleifion drwy e-bost.  Os nad oes gennych gyfeiriad e-bost, ticiwch y blwch ‘Nid oes gennyf gyfeiriad e-bost’. 
 

Er nad yw rhoi cyfeiriad e-bost yn 
orfodol, mae’n orfodol llenwi’r maes 
hwn ar yr holiadur.  Rhowch gyfeiriad e-
bost os oes gennych chi un, ac os nad oes 
gennych un cliciwch ar y botwm ‘Nid oes 
gennyf gyfeiriad e-bost’. 
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Ateb y cwestiynau: 

Mae nifer o’r cwestiynau yn rhai amlddewis sy’n gofyn i chi glicio ar yr ateb o’ch dewis. Unwaith y bydd yr holl gwestiynau ar y dudalen wedi eu hateb 
gallwch sgrolio i lawr i waelod y dudalen a chlicio ar y botwm ‘Nesaf’. 

 

 
 
  

Cliciwch yr ateb 
ac yna cliciwch 
“Nesaf” 
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Ateb y cwestiynau: (parhad) 

Mae nifer o’r cwestiynau’n defnyddio graddfa lithro.  Cliciwch ar y botwm yng nghanol y raddfa a symudwch ef naill ai i fyny neu i lawr neu i’r chwith neu 
i’r dde, yn dibynnu ar gyfeiriadedd y raddfa, i’r rhif perthnasol. 

 

 
 

 

  

Cliciwch ar y botwm yng 
nghanol y raddfa a llithrwch 
ef i fyny neu i lawr, i’r chwith 
neu i’r dde 
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Ateb y cwestiynau: (parhad) 

Ceir hefyd gwestiynau sy’n gofyn am ateb rhifiadol e.e. ‘Ym mha flwyddyn gawsoch chi eich geni?’ neu ‘Beth yw eich pwysau?’.  Mae’r cwestiynau hyn yn 
gofyn i chi roi ateb rhifiadol yn y blwch a ddarperir.   

 

 

Rhowch ateb rhifiadol yn 
y blwch a ddarperir 
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Cyflwyno eich holiadur: 

Unwaith eich bod wedi ateb yr holl gwestiynau gofynnir i chi glicio’r botwm ‘Cyflwyno’.  Gwnewch yn siŵr eich bod yn hapus gyda’r wybodaeth yr ydych 
chi wedi ei rhoi cyn clicio “cyflwyno”. Noder: ni fyddwch yn gallu diweddaru unrhyw atebion unwaith eich bod wedi cyflwyno’r holiadur. 

 

 

 


