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TYSTYSGRIF ARCHWILIAD MEDDYGOL GRŴP 2  
GYRRWR CERBYD HACNI / CERBYD HURIO PREIFAT 

Ar ôl ei chwblhau’n llawn, rhaid i’r 
ymgeisydd ei dychwelyd i:

Swyddfa Drwyddedu
Ffordd Yr Abaty
Stad Ddiwydiannol Wrecsam 
Wrecsam, LL13 9PW. 
e-bost: taxiadmin@wrexham.gov.uk

A. I’r ymgeisydd:

 Nid oes modd dyrannu adroddiad meddygol am ddim fel rhan o’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol.  
Mae’n rhaid i’r ymgeisydd dalu ffi’r ymarferydd meddygol, ac eithrio bod trefniadau wedi cael 
eu gwneud.  Nid yw’r awdurdod trwyddedu yn atebol i’w dalu.  Bydd y Dystysgrif Archwiliad 
Meddygol yn cael ei chadw gan yr Awdurdod Trwyddedu drwy gydol y broses ymgeisio, a drwy 
gydol cyfnod unrhyw drwyddedau dilynol a gymeradwyir. 

 Mae’n rhaid cynnal archwiliad meddygol Grŵp 2 gan ddefnyddio eich hanes meddygol llawn. Bydd 
gan eich Meddyg Teulu eich hanes meddygol llawn, a dylent fod yn ddewis cyntaf. 

 Os nad yw eich Meddyg Teulu’n gallu cynnal yr archwiliad meddygol, mae’n rhaid i chi gael 
argraffiad o’ch crynodeb meddygol gan feddygfa eich Meddyg Teulu, a’i gyflwyno i’r ymarferydd 
sy’n cynnal yr archwiliad. Bydd archwiliadau ond yn cael eu derbyn, os yw’r ymarferydd yn gallu 
cynnal yr archwiliad meddygol gyda’ch crynodeb meddygol llawn

B. I’r ymarferydd meddygol:

 Wrth gwblhau’r adroddiad meddygol, rhowch sylw i ddogfen ganllawiau’r DVLA “Assessing fitness 
to drive: a guide for medical professionals” sydd ar gael o: www.gov.uk/government/publications/
assessing-fitness-to-drive-a-guide-for-medical-professionals

 Mae’r Awdurdod Trwyddedu’n ystyried gyrrwr Cerbyd Hacni/Hurio Preifat i fod o ddosbarthiad 
Grŵp II. 

 Mae’n rhaid i’r Meddyg sy’n Archwilio fod yn Feddyg Teulu i’r ymgeisydd, neu’n ymarferydd 
meddygol gyda chrynodeb meddygol yr ymgeisydd a gafwyd gan eu Meddyg Teulu. Nid yw 
archwiliadau sy’n cael eu cwblhau heb y wybodaeth hon yn cael eu derbyn. Sicrhewch eich bod yn 
cwblhau blwch perthnasol A neu B ar dudalen 7, ar waelod y ffurflen hon.

 Atebwch y cwestiynau i gyd drwy roi tic yn y man perthnasol. Mae’n rhaid i bob rhan sydd 
wedi’u lliwio’n llwyd gael eu cwblhau. Defnyddiwch yr adran nodiadau ar y dde os hoffech chi 
ychwanegu unrhyw beth. Darperir gofod ychwanegol yn adran 7 a gellir darparu taflen ar wahân os 
oes angen. Mae’n rhaid arwyddo a dyddio bob tudalen.  

 Yna, dylid rhoi’r ffurflen i’r ymgeisydd i’w chymryd i’r Swyddfa Drwyddedu, Adran yr Amgylchedd 
a Thechnegol, Depo Trafnidiaeth, Ffordd yr Abaty, Stad Ddiwydiannol Wrecsam, LL13 9PW. Gellir 
anfon ffurflenni wedi’u llenwi dros e-bost ar y cyfeiriad uchod hefyd, gan sicrhau bod enw llawn yr 
ymgeisydd yn cael ei gynnwys yn y blwch testun.

 Gyrrwr Cerbyd Hacni / Cerbyd Hurio Preifat (Fersiwn 15) 

www.wrecsam.gov.uk   www.wrexham.gov.uk    

mailto:taxiadmin%40wrexham.gov.uk?subject=
https://www.gov.uk/government/publications/assessing-fitness-to-drive-a-guide-for-medical-professionals
https://www.gov.uk/government/publications/assessing-fitness-to-drive-a-guide-for-medical-professionals
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MANYLION YR YMGEISYDD:

Enw llawn (LLYTHRENNAU BRAS):

Cyfeiriad: 

Rhif ffôn:

E-bost:

Dyddiad geni (dd/mm/yyyy):

Enw meddyg teulu’r ymgeisydd:

Cyfeiriad meddygfa’r ymgeisydd:

Rydw i’n rhoi caniatâd i ymgynghorydd meddygol yr awdurdod trwyddedu a/neu’r  
cynorthwyydd/rheolwr trwyddedu dderbyn adroddiadau gan fy meddyg teulu neu  

feddygon eraill am fy nghyflwr/nghyflyrau meddygol: 
Llofnod yr ymgeisydd

Dyddiad:

Llofnodwch ym mhresenoldeb yr ymarferydd meddygol sy’n arwyddo’r adroddiad.

MANYLION Y FEDDYGFA NEU’R PRACTIS:

Enw a chyfeiriad y feddygfa lle cynhelir 
yr archwiliad meddygol 
(os yw’n wahanol i’r uchod)

Enw’r ymarferydd meddygol
 sy’n cynnal yr archwiliad meddygol 

Rhif ffôn:

Cyfeiriad e-bost ar gyfer gohebiaeth 
gyda’r ymarferydd meddygol sy’n 
gysylltiedig â’r archwiliad hwn
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Sicrhewch fod pob cwestiwn yn cael ei ateb gyda thic yn y man llwyd priodol. Ychwanegwch nodiadau 
os oes angen, a defnyddiwch y gofod ychwanegol yn adran 7 os oes rhaid. Rhowch lofnod a dyddiad 
ar bob tudalen lle dangosir hynny.

Mae’n rhaid i yrwyr sydd wedi dioddef o unrhyw un o’r cyflyrau yn 1 (a) neu (b) fodloni gofynion prawf 
ymarfer corff y DVLA cyn cymeradwyo’r drwydded.

1. CARDIOFASGWLAIDD DO NADDO NODIADAU 

a. A yw’r ymgeisydd wedi dioddef, neu’n cael 
triniaeth ar gyfer, angina pectris, cnawdnychiant 
myocardaidd neu wedi cael llawdriniaeth ar 
rydwelïau coronaidd (gan gynnwys angioplasteg) 
yn ystod y chwe wythnos diwethaf?

b.  A yw’r ymgeisydd erioed wedi dioddef o fethiant y 
galon?

c.  Ydi’r Pwysedd Gwaed yn 180mg Hg systolig neu 
ragor yn gyson, neu 100mg Hg diastolig neu ragor, 
er gwaethaf triniaeth?

d.  A yw rheolydd calon wedi cael ei osod yn y tri mis 
diwethaf?

e.  A oes anewrysm aortig heb gael ei drin?

f.  A oes arrhythmia sydd wedi achosi, neu’n debygol 
o achosi analluogrwydd?

g.  A yw dyfais diffibrilio (ac eithrio diffibriliwr atrïaidd 
wedi’i ysgogi gan y claf ) wedi cael ei mewnblannu?

h.  A oes hanes o cardiomyopathi neu drawsblaniad 
calon a/neu ysgyfaint?

i.  A oes hanes o glefyd falf y galon, sydd wedi achosi 
symptomau o embolism? Os ‘oes’, rhowch fanylion.

j.  A oes anhwylder cynhenid cymhleth ar y galon?

Mae’n rhaid ateb cwestiynau 2 (a) a 2 (b)

2. DIABETES MELLITUS IE NA NODIADAU 

a.  A yw’r ymgeisydd yn dioddef o ddiabetes sy’n 
cael ei drin gan inswlin neu dabledi, sy’n cario 
risg o ysgogi hypoglycaemia (h.y. Sulphonylureas, 
Glinides ac ati)

b.  A yw’r ymgeisydd yn defnyddio System Monitro 
Glwcos Parhaus?
Os oes ateb cadarnhaol i unrhyw un o’r uchod, a 
yw’r ymgeisydd yn bodloni amodau cymhwysi’r 
DVLA ar hyn o bryd? (cyfeiriwch at y ddogfen 
ganllawiau).

Nodyn: Os yw unrhyw ateb yn gadarnhaol, eglurwch gyda nodiadau uchod  
a defnyddiwch adran 7 os oes angen 

Llofnod y Meddyg:

Dyddiad:
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3. SYSTEM NERFOL IE NA NODIADAU 

a.  A yw’r ymgeisydd wedi cael pwl epileptig yn y 10 
mlynedd diwethaf?

b. A yw’r ymgeisydd wedi cymryd meddyginiaeth 
gwrth-epileptig yn y 10 mlynedd diwethaf?

c.  A yw’r ymgeisydd wedi dioddef colled 
ymwybyddiaeth yn y 5 mlynedd diwethaf, ac ni 
ddatgelodd archwiliad achos?

d.  A oes hanes o narcolepsi, catalepsi neu anhwylder 
cwsg?

e.  A oes anhwylder cynyddol neu analluogi yn y 
system nerfol?

f.  A oes tebygolrwydd o byliau sydyn neu bendro 
sy’n analluogi, neu lewygu o fewn y 12 mis 
diwethaf?

g.  A yw’r ymgeisydd wedi dioddef o strôc neu Bwl 
Ischaemig Byrhoedlog yn y 12 mis diwethaf?

h.  A oes gan yr ymgeisydd unrhyw anabledd parhaol 
neu ffactorau risg sylweddol parhaus y dilyn strôc 
neu Bwl o Isgemia Dros Dro?

i.  A yw’r ymgeisydd erioed wedi cael, neu wedi cael 
triniaeth am diwmor rhyng-greuanol, ac eithrio 
pitwidol? Os ydyw, rhowch fanylion.

j.  A oes hanes o anaf pen difrifol?

k.  A oes hanes o haematoma rhyng-greuanol neu 
waedlif?

l.  A yw’r ymgeisydd wedi cael crawniad 
mewnymenyddol neu epyema isdwral yn y 10 
mlynedd diwethaf?

Nodyn: Os yw unrhyw ateb yn gadarnhaol, eglurwch gyda nodiadau  
uchod a defnyddiwch adran 7 os oes angen 

Llofnod y Meddyg:

Dyddiad:
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4. SALWCH SEICIATRIG IE NA NODIADAU 

a.  A yw’r ymgeisydd wedi dioddef cyfnod seicotig 
acíwt o unrhyw fath neu achos yn y tair blynedd 
diwethaf?

b. A oes tebygolrwydd sylweddol y byddai salwch 
seicotig o’r gorffennol yn ailymddangos?

c.  A yw’r ymgeisydd wedi dioddef o gyflwr pryderus 
difrifol neu salwch iselder yn y chwe mis diwethaf? 
(Os yw’r ymgeisydd wedi’i gadw ar feddyginiaeth, 
ond wedi bod yn teimlo’n dda, rhowch ‘NA’)

d.  A oes tystiolaeth o anhwylder ymennydd organig?

e.  A oes ganddynt anabledd dysgu difrifol?

f.  A oes anhwylder ymddygiad parhaus a all effeithio 
ar eu hymddygiad wrth yrru?

g.  A oes hanes o gamddefnyddio, neu gamdrin 
cyffuriau neu alcohol yn y 3 blynedd diwethaf? Os 
yw’r ateb yn gadarnhaol, rhowch fanylion.

5. GOLWG (ADOLYGIAD 2013) IE NA NODIADAU

Atebwch bob cwestiwn. Os nad oes gennych y cyfarpar i gynnal y gwiriadau, neu os ydych yn ateb 
yn gadarnhaol i unrhyw gwestiwn, dylech gyfeirio’r ymgeisydd i arbenigwr offthalmig neu optegydd 
am asesiad cywir.   
Defnyddiwch adran 7 i ychwanegu gwybodaeth ychwanegol pan fo’n berthnasol.

a(i). A yw aciwtedd y golwg (gyda sbectol neu lensys 
cyffwrdd os oes eu hangen - ni ddylai sbectolau 
fod o bŵer cywirol o fwy na dipotre 8 (+8)):

 Gwaeth na 6/60 yn y llygad gwaethaf?

a(ii). Gwaeth na 6/ 7.5 yn y llygad gwell?

b.  A yw golwg yr ymgeisydd yn llai na’r safon a 
bennwyd ar gyfer darllen plât rhif cofrestru?

c.  A oes gan yr ymgeisydd olwg monociwlar?

d.  A oes diplopia anorchfygol neu nam ar gwmpas y 
batholeg?

Nodyn: Os yw unrhyw ateb yn gadarnhaol, eglurwch gyda nodiadau  
uchod a defnyddiwch adran 7 os oes angen 

Llofnod y meddyg:

Dyddiad:
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6. CYFLYRAU ERAILL IE NA NODIADAU

a. A oes gan yr ymgeisydd anabledd sylweddol?

b. A yw’r ymgeisydd ar unrhyw feddyginiaeth a all 
amharu ar ei allu i yrru’n ddiogel?

c. A yw’r ymgeisydd yn dioddef o unrhyw afiechyd 
neu anabledd nad yw’n cael ei grybwyll uchod, 
sy’n debygol o ymyrryd gyda rhyddhad diogel ei 
ddyletswyddau fel gyrrwr, neu i achosi i’w yrru ar 
drwydded alwedigaethol fod yn ffynhonnell perygl 
i’r cyhoedd? Os yw’r ateb yn gadarnhaol, rhowch 
fanylion.

7. NODIADAU YCHWANEGOL

Defnyddiwch y gofod isod i ychwanegu unrhyw wybodaeth ychwanegol perthnasol neu nodiadau 
ychwanegol. Cyfeiriwch at yr adran berthnasol â rhif yn y ffurflen lle bo’r angen. 

Nodyn: Os yw unrhyw ateb yn gadarnhaol, eglurwch gyda nodiadau  
uchod a defnyddiwch adran 7 os oes angen 

Llofnod y meddyg:

Dyddiad:
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DATGANIAD GAN YR YMARFERYDD SY’N CYNNAL YR ARCHWILIAD:  
Cwblhewch un ai adran A neu B yna, cwblhewch adran C a D

A. Meddyg teulu’r ymgeisydd: Rwyf yn feddyg teulu ar yr ymgeisydd, ac mae gen i fynediad at ei 
hanes meddygol.

Enw llawn:
(LLYTHRENNAU BRAS)
Llofnod:

Dyddiad:

B. Ymarferydd meddygol arall: Ni fydd yr awdurdod trwyddedu yn derbyn tystysgrif archwiliad 
meddygol gan Feddyg Teulu trydydd parti, ac eithrio bod yr ymarferydd 
meddygol wedi adolygu crynodeb meddygol llawn yr ymgeisydd. 
Cwblhewch y datganiad isod.

Rwyf yn Feddyg Teulu/ymarferydd meddygol ac 
wrth gynnal yr holiadur meddygol, rwyd wedi 
derbyn crynodeb meddygol llawn yr ymgeisydd.

Ticiwch ✓ i gadarnhau

DO NADDO

Dyddiad y crynodeb meddygol:

Sylwadau sy’n berthnasol i’r 
crynodeb meddygol (os yw’n 
berthnasol)

Enw Llawn:
(LLYTHRENNAU BRAS)

Llofnod:

Dyddiad:
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C. Fi yw’r ymarferydd meddygol a enwyd uchod. Ar ôl archwilio’r ymgeisydd a enwyd yn y 
ffurflen hon, a rhoi sylw dyledus i’r cyngor a’r cyfarwyddyd a ddosberthir i weithwyr meddygol 
proffesiynol gan y DVLA mewn perthynas â gyrwyr Grŵp II, rwyf o’r farn:  

(ticiwch y blwch perthnasol gyferbyn) ✓
Bod yr ymgeisydd yn bodloni’r gofynion meddygol i fod yn ddeiliad Trwydded Gyrrwr Cerbyd 
Hacni/Hurio Preifat. 
Nid yw’r ymgeisydd yn bodloni’r gofynion meddygol i fod yn ddeiliad Trwydded Gyrrwr Cerbyd 
Hacni/Hurio Preifat.

Mae’n rhaid stampio’r ffurflen hon yn y blwch gyferbyn. 
Bydd tystysgrifau nad ydyn wedi’u cwblhau’n llawn yn cael 
eu dychwelyd. Cyfeiriwch at y rhestr wirio isod, sydd wedi’i 
chynnwys fel cyfeiriad i chi, ac i osgoi unrhyw oedi diangen 
i’r ymgeisydd.

STAMP Y FEDDYGFA NEU’R PRACTIS

D. Gwiriwch:
Eich bod wedi ateb pob cwestiwn, a bod y mannau llwyd wedi cael eu cwblhau’n briodol. ✓
Bod unrhyw gwestiynau ag atebion cadarnhaol yn cynnwys nodiadau ychwanegol lle bo’n 
berthnasol 

Bod gan bob tudalen ddyddiad a llofnod gan ymarferydd meddygol

Bod pob tudalen â rhif wedi’u cynnwys.  Mae’r ffurflen yn cynnwys 8 tudalen â rhif.

Mae’r ymgeisydd wedi cwblhau a llofnodi’r blwch ar dudalen 2

Mae un ai adran A neu B ar dudalen 7 wedi’i chwblhau’n gywir 

Mae gan y ffurflen stamp y feddygfa ac mae’r blwch bodloni / ddim yn bodloni wedi cael ei farcio â 
thic yn glir

Mae archwiliad meddygol Grŵp II yn parhau i fod yn ddilys nes bod yr ymgeisydd yn 45  
mlwydd oed, pan fydd angen archwiliad meddygol Grŵp II pellach. Ar ôl hynny, mae angen 
cynnal archwiliad meddygol bob 5 mlynedd, nes bydd yr ymgeisydd yn 65 oed. O 65 oed  
ymlaen, mae angen cynnal archwiliad meddygol blynyddol. Noder, bydd angen i ddioddefwyr 
diabetig Inswlin gael archwiliad meddygol blynyddol beth bynnag fo’u hoedran
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