
Beth sydd angen ei ddangos i ddod 
i mewn i rai digwyddiadau a llefydd
Os ydych dros 18 ac am ddod i rai digwyddiadau 
a lleoliadau, rhaid dangos:
• Canlyniad negatif prawf llif unffordd o’r 24 awr 

diwethaf, neu
• Eich statws brechu
• 

Mae Pàs COVID y GIG yn dangos y ddau beth.

Os nad ydych am ddefnyddio Pàs COVID y GIG, 
cewch ddangos eich canlyniad prawf negatif 
mewn neges testun neu ebost. 

Cael Pàs COVID 
digidol y GIG
Mae Pàs COVID y GIG 
ar gael yn ddigidol i’w 
lawrlwytho ar eich ffôn, 
tabled neu gyfrifiadur. 
Dyna’r ffordd gyflymaf 
o gael eich Pàs COVID, 
neu gallwch ei argraffu.

Bydd angen pasbort y DU 
neu drwydded yrru gyda’ch 
llun arni i lawrlwytho’r Pàs. 
Os nad yw’r rhain gennych 
dilynwch y cyfarwyddiadau 
ar gyfer profion llif unffordd. 

Dyma sut mae cael Pàs COVID 
digidol y GIG:
• Ewch i llyw.cymru/pascovidgig
• Bydd rhaid mewngofnodi neu gofrestru i greu 

cyfrif y GIG a chyfrinair.
• Gofynnir i chi brofi pwy ydych chi, drwy 

ddangos llun o’ch trwydded yrru neu basport 
neu recordio fideo fer o’ch hunan.

• Ar ôl mewngofnodi i’ch cyfrif GIG, ewch nôl i 
llyw.cymru/pascovidgig a cliciwch ar ‘Cael Pàs 
COVID y GIG’

• Ar ôl gorffen mewngofnodi dewiswch yr 
opsiwn ‘domestig’ a bydd eich Pàs COVID yn 
ymddangos ar y sgrin. Cewch ei lawrlwytho i’ch 
ffôn, tabled neu gyfrifiadur neu argraffu copi 
ohono.

• Mae Pàs COVID y GIG yn ddilys am 30 diwrnod 
cyn y bydd angen ei adnewyddu. Mae hyn er 
mwyn ei gadw’n ddiogel. Does dim angen ichi 
fewngofnodi i’ch cyfrif GIG bob tro a bydd eich 
pàs yn adnewyddu’n gyflym.

Dangos canlyniad prawf llif 
unffordd negatif
Os nad ydych wedi’ch brechu’n llawn, neu os nad 
oes Pàs COVID y GIG gennych, cewch ddangos 
canlyniad prawf negatif unffordd o’r 24 awr 
ddiwethaf.

Dyma sut mae archebu profion 
a chael y canlyniadau: 
• Cewch archebu pecyn profion llif unffordd 

o llyw.cymru/proficyflym
• Cymryd y prawf gan ddilyn y cyfarwyddiadau 

yn y pecyn.
• Rhaid i chi gofrestru eich canlyniad o fewn 24 

awr, yma www.gov.uk/report-covid19-result.
• Pan fyddwch wedi cofrestru eich canlyniad, 

cewch ebost a/neu neges testun – beth   
bynnag ddewisoch chi wrth gofrestru eich 
canlyniad.  

• Cewch ddangos y neges testun neu’r ebost 
gyda chanlyniad eich prawf i fynd i mewn.

• Bydd y canlyniad i’w weld ar eich Pàs COVID 
hefyd os oes un gennych. 

Cael tystysgrif bapur
Os ydych yn methu cael fersiwn ddigidol o’r Pàs 
neu heb ID ffotograffig, cewch ofyn am dystysgrif 
bapur i ddangos eich statws brechu. 

• Ffoniwch 0300 303 5667 i gael tystysgrif bapur.
• Mae’r gwasanaeth ffôn yn brysur iawn, efallai y 

bydd rhaid ichi aros i rywun ateb. 
• Gall gymryd hyd at 10 diwrnod gwaith i’r 

dystysgrif gyrraedd. Nid oes gwasanaeth brys 
ar gael ac ni chewch ddod i gasglu tystysgrif.

• Cewch ffonio 7 diwrnod yr wythnos rhwng 9am 
a 5pm.
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