TYSTYSGRIF FEDDYGOL

Ceisiadau am drwydded Gyrrwr Cerbyd Hacni / Cerbyd Hurio Preifat
Nodyn i’r ymgeisydd: Rhaid i’r dystysgrif hon gael ei chwblhau gan eich Meddyg Teulu
cofrestredig eich hun, canlyniad peidio â chydymffurfio a hyn fydd y bydd gofyn i chi gael
archwiliad meddygol arall gan eich meddyg. Nid yw’r dystysgrif hon yn un y mae’n rhaid ei
rhoi am ddim fel rhan o’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol. Nid yw’r Cyngor yn derbyn unrhyw
gyfrifoldeb dros dalu am unrhyw archwiliadau meddygol.
Nodyn i feddygon: Wrth gwblhau’r dystysgrif feddygol hon gofynnir i feddygon dalu sylw i
argymhellion y Comisiwn Meddygol er Atal Damweiniau yn ei lyfryn ‘Agweddau Meddygol ar
Ffitrwydd i Yrru’ neu i Nodiadau er Cyfarwyddyd Meddygon yn cynnal yr archwiliadau hynny a
gafodd eu paratoi gan y Gymdeithas Feddygol Brydeinig.
ENW LLAWN: ____________________________________________________
CYFEIRIAD: ____________________________________________________
LLOFNOD YR
YMGEISYDD: ____________________________________________________
(i’w lofnodi ym mhresenoldeb yr Archwiliwr Meddygol fydd yn llofnodi’r dystysgrif hon)
_________________________________________________________________________
Cwestiynau
1.

A gafodd yr ymgeisydd, hyd eithaf eich gwybodaeth, erioed ffit ers yn 3 oed?

.....................................................................................................................................................
2.
(i)

A yw’r ymgeisydd, hyd eithaf eich barn, yn dioddef o:fertigo, neu ymosodiadau sydyn o’r bendro sy’n analluogi, neu lewygu?

…………………………………………………………………………………………………………….
NEU

(ii) unrhyw afiechyd meddwl sy’n debyg o amharu ar ei allu
fel gyrrwr trwyddedig effeithlon?

…………………………………………………………………………………………………………….
3.
Oes gan yr ymgeisydd unrhyw gamffurfiad, diffyg aelod(au) neu anabledd corfforol a
fyddai’n debygol o amharu ar ei allu fel gyrrwr trwyddedig effeithlon?
…..……………………………………………….………………………………………………………
4.
A yw’r ymgeisydd yn dioddef oddi wrth unrhyw anhwylder ar y galon neu’r ysgyfaint
fyddai’n debygol o amharu ar ei allu fel gyrrwr trwyddedig effeithlon?
…………………………………………………………………………………………………………….
5.

Oes yna unrhyw nam difrifol ar y clyw? Os oes, i ba raddau?

…………………………………………………………………………………………………………….
Mae'r ddogfen hon ar gael yn Saesneg. This document is available in English.

6.
A oes unrhyw dystiolaeth fod yr ymgeisydd yn gaeth i orddefnydd o alcohol neu
gyffuriau?
……………………………………………………………………………………………………...
7.
A yw’n ymddangos fod yr ymgeisydd yn dioddef o unrhyw glefyd neu anabledd
corfforol arall fyddai’n debygol o amharu ar ei allu fel gyrrwr trwyddedig effeithlon NEU a
fyddai’n golygu y gallai fod yn berygl i’r cyhoedd wrth yrru cerbyd trwyddedig?
….................................................................................................................................................
8.

(i) Craffter golwg (gyda sbectol os gwisgir rhai) yn ôl prawf dull Snellens;

(i)

Llygad De …………….

(ii)

Oedd yr ymgeisydd yn gwisgo ei sbectol/gwydrau gosod ei hun ar gyfer y prawf hwn?

(ii)

Llygad Chwith …………..

……………………………………………………………………………………………………...
(iii)

A yw maes golwg yr ymgeisydd gyda phrawf llaw yn foddhaol?

……………………………………………………………………………………………………...
(iv)
A oeddech o’r farn y byddai golwg yr ymgeisydd yn debygol o olygu y byddai'n berygl
i’r cyhoedd pe byddai’n gyrru cerbyd trwyddedig?
……………………………………………………………………………………………………...
(Ateber y cwestiwn hwn dim ond os yw craffter y golwg, gyda sbectol os gwisgir un, islaw 6/12
gydag un llygad a 6/38 gyda’r llygad arall, neu os nad yw maes y golwg yn foddhaol)
9.
Yn eich barn chi, a yw’r ymgeisydd yn gymwys i’w eithrio rhag cario cŵn mewn
cerbyd?
……………………………………………………………………………………………………...
i)

Os ydyw, rhowch yr amodau perthnasol ………………………………………………..

ii)

A yw’r cyflwr hwn yn barhaol? ……………………………………………………………

iii) A fydd angen edrych eto ar y cyflwr hwn yn ddiweddarach, ac os bydd, ar ôl pa gyfnod?
…………………………………………………………………………………………………….

Os NAD chi ydi Meddyg Teulu Cofrestredig y claf, cadarnhewch fod gennych chi
fynediad at a’ch bod chi wedi gweld hanes meddygol llawn y claf ar gyfer yr archwiliad
hwn:
Cadarnhaf fy mod wedi gweld hanes meddygol llawn y claf
NID wyf wedi gweld hanes meddygol llawn y claf
Amherthnasol, fi ydi Meddyg Teulu Cofrestredig y claf
Ardystiaf i mi heddiw archwilio’r ymgeisydd uchod, sydd wedi llofnodi’r dystysgrif hon
yn fy mhresenoldeb, ac sydd yn fy marn i

YN FFIT
HEB FOD YN FFIT*
I yrru cerbydau hacni / cerbydau hurio preifat * ticiwch yr un priodol

Llofnodwyd: ………………………………………………. Dyddiad:
………………………………….
(Meddyg yn gwneud yr archwiliad hwn ar berson a gofrestrwyd gyda’i feddygfa)
Cyfeiriad y Feddygfa:………………………………………...... Defnyddiwch stamp
swyddogol
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
Sylwadau, os oes rhai:
…………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

