
Ffurflen Lleoliad Teithwyr Iechyd Cyhoeddus 
 
Cyn i chi deithio i, neu drwy’r DU, mae’n rhaid i chi gwblhau’r ffurflen hon. Darllenwch 
am reolau ffiniau newydd y DU a gwiriwch a ydych wedi eich eithrio. 
 
Byddwn yn defnyddio’r wybodaeth a ddarperir gennych, i gysylltu â chi os yw teithiwr 
ar eich hediad, llong neu drên yn profi’n bositif am y coronafeirws (COVID-19). 
 
Rhaid i bob teithiwr sy’n teithio mewn grŵp gwblhau ffurflen ar wahân. Os ydych yn 
teithio gyda rhywun dan 18 oed, nid oes angen ffurflen eu hunain arnynt, cyn belled 
â’ch bod yn: 
 

• cyrraedd ac yn gadael gyda’ch gilydd 

• aros yn yr un cyfeiriad yn y DU 

• ychwanegu eu manylion at eich ffurflen chi 
 
Cyn i chi ddechrau bydd angen y canlynol arnoch: 
 

• eich gwybodaeth basbort 

• eich manylion teithio, gan gynnwys amseroedd a dyddiadau 

• y cyfeiriad lle byddwch yn aros yn y DU (os yw’n berthnasol) 
 
Ni allwch gyflwyno’r ffurflen hon tan 48 awr cyn i chi gyrraedd yn y DU. 
 
Gallwch arbed eich gwybodaeth a’i chwblhau yn ddiweddarach. Os ydych yn 
anweithredol am 25 munud, byddwch yn cael eich allgofnodi’n awtomatig. Os nad 
ydych yn dychwelyd i’r ffurflen hon o fewn 7 diwrnod, bydd eich gwybodaeth yn cael 
ei dileu. 
 
Bydd yr wybodaeth a ddarperir gennych yn cael ei defnyddio gan y Swyddfa Gartref 
ac Iechyd Cyhoeddus Lloegr, fel y disgrifir yn y polisi preifatrwydd. 
 

Cofrestru e-bost 
 
Nodwch gyfeiriad e-bost a chyfrinair fel y gallwch arbed eich atebion. Byddwch yna’n 
derbyn e-bost gyda dolen unigryw i’ch caniatáu i fewngofnodi i’ch cais yn 
ddiweddarach, os oes angen. 
 
Drwy gydol eich cais, gallwch ddewis yr opsiwn ‘Dychwelyd i’r cais hwn yn 
ddiweddarach’ er mwyn ailanfon y ddolen i’ch cais a arbedwyd olaf. 
 
Rhaid i’r cyfrinair fod yn 8 nod neu hirach, a chynnwys llythyren a rhif neu symbol. 
 
Os nad oes gennych gyfeiriad e-bost, defnyddiwch yr e-bost canlynol: 
noemail@homeoffice.gov.uk. Ni fydd eich data yn cael ei storio ar y cyfeiriad hwn. 
 

Ar gyfer pwy mae’r ffurflen hon? 
 
A ydych yn cwblhau’r ffurflen hon i rywun arall? 
 

Eich rhif ffôn 
 
Nodwch eich rhif ffôn  
 
Dim ond rhifau y dylech eu cynnwys, ac ar gyfer rhifau rhyngwladol nodwch god y 
wlad. Bydd modd i chi ychwanegu unrhyw rifau ffôn ychwanegol ar ôl i chi glicio 
‘Arbed a pharhau’. 
 
Ymhle y byddwch yn defnyddio’r rhif ffôn hwn? Gallwch ddewis mwy nag un opsiwn 
 

mailto:noemail@homeoffice.gov.uk


Dewiswch p’un ai eich rhif ffôn cartref, symudol neu waith yw hwn. Gallwch ddewis 
mwy nag un opsiwn 
 

Unrhyw rifau ffôn eraill 
 
A oes gennych unrhyw rifau ffôn eraill? 
 

Cysylltu â chi dros y ffôn 
 
A oes modd i ni gysylltu â chi dros y ffôn? 
 

Eich enw 
 
Nodwch eich enw, fel y dangosir ar eich pasbort neu ddogfen deithio gyfredol.  
 
Eich enw bedydd yw eich enw cyntaf fel rheol. Eich enw teuluol yw eich cyfenw a 
rennir gan eich teulu. Os oes gennych enwau canol, nodwch y rhain gyda’ch enw 
bedydd. Os oes gan eich enw ôl-ddodiad (e.e. Jr), nodwch hwn gyda’ch enw bedydd. 
Os oes gennych enw tadenwol, dylech ei nodi gyda’ch enwau bedydd. Rhaid i chi 
nodi pob un o’ch enwau bedydd. 
 

Unrhyw enwau eraill 
 
Yn ychwanegol i’r enwau yr ydych eisoes wedi’u nodi, a ydych nawr, neu erioed wedi 
cael eich galw’n enw arall?  
 
Rhaid i chi nodi pob un o’ch enwau. Er enghraifft, os gwnaethoch newid eich enw ar 
ôl priodi neu mae gennych enw gwahanol yr ydych yn ei ddefnyddio at ddibenion 
proffesiynol. 
 

Eich cynlluniau teithio 
 
Pryd ydych yn bwriadu cyrraedd yn y DU? (Er enghraifft, 24 6 2020) 
 
Pa amser o’r dydd fyddwch chi’n cyrraedd? (Er enghraifft, 14:30) 
 
Pryd ydych yn bwriadu gadael y DU? (opsiynol) 
 

Eich rhyw 
 
Beth yw eich rhyw? 
 

Eich dyddiad geni 
 
Nodwch eich dyddiad geni 
 

Eich cyfeiriad cartref 
 
Nodwch eich cyfeiriad cartref 
 

Eich pasbort 
 
Rhaid i chi ddefnyddio eich pasbort neu ddogfen deithio i gwblhau’r adran hon. 
 
Awdurdod cyhoeddi 
 
Ar eich pasbort neu ddogfen deithio gellid cyfeirio at hyn fel ‘gwlad cyhoeddi’ neu 
‘man cyhoeddi’ hefyd. 
 
Nodwch y dyddiad ar ffurf DD MM BBBB 
 

Aros yn y DU 



 
A ydych yn pasio drwy reolaethau ffiniau’r DU? 
 

Manylion am eich cyrhaeddiad yn y DU 
 
Nodwch fanylion am eich cyrhaeddiad yn y DU  
 

Teithio fel rhan o grŵp wedi’i drefnu 
 
A fyddwch chi’n teithio i’r DU fel rhan o grŵp wedi’i drefnu?  
 
Mae hyn yn cynnwys cwmnïau teithio neu grwpiau chwaraeon, gwaith neu astudio. 
 

Pobl yr ydych yn teithio â nhw 
 
A ydych yn teithio i’r DU gydag unrhyw un dan 18 oed, yr ydych yn eu cynnwys ar y 
ffurflen hon?  
 
Nid oes angen eu ffurflen eu hunain arnynt os byddwch yn teithio gyda’ch gilydd ac 
yn aros yn yr un cyfeiriadau. 
 

Eithriad rhag hunanynysu 
 
A ydych wedi eich eithrio rhag hunanynysu yn ystod eich 14 diwrnod cyntaf yn y DU? 
 

Lle fyddwch chi’n aros 
 
A ydych yn gwybod lle fyddwch chi’n aros yn ystod eich 14 diwrnod cyntaf yn y DU? 
 

Llety yn y DU 
 
Gyda phwy yr ydych yn bwriadu aros yn y DU? Os ydych yn aros gyda ffrindiau, 
perthnasau, neu mewn tŷ rhywun arall, nodwch eu henw llawn. 
 
Ym mha gyfeiriad fyddwch chi’n aros yn ystod eich 14 diwrnod cyntaf yn y DU? 
 
Pryd fyddwch chi’n cyrraedd y man hwn? (Er enghraifft, 24 6 2020) 
 
Pryd fyddwch chi’n gadael y man hwn? (Er enghraifft, 24 6 2020) 
 

Llety arall yn y DU 
 
A fyddwch chi’n aros yn rhywle arall yn ystod eich 14 diwrnod cyntaf yn y DU? 
 

Cyswllt mewn argyfwng 
 
Byddwn yn defnyddio’r manylion hyn os oes teithiwr arall yn profi’n bositif am y 
coronafeirws ac nid ydym wedi gallu cysylltu â chi’n uniongyrchol. 
 

Gwirio eich atebion 
 
Gwriwch yr wybodaeth isod cyn i chi fynd ymlaen i’r adran nesaf. 
 

Datganiad 
 
Rwy’n datgan: 
 

• Y byddaf yn cyrraedd yn y DU o fewn y 48 awr nesaf 

• Mae’r wybodaeth yr wyf wedi’i nodi yn y ffurflen hon yn gywir 
 


