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1. MANYLION Y GYRRWR 

ENW LLAWN Y GYRRWR:  

CYFEIRIAD:   

RHIF FFÔN CYSWLLT:  

DYDDIAD GENI:   

RHIF TRWYDDED GYRRWR:  

DYDDIAD Y DAW I BEN:  

AWDURDOD TRWYDDEDU CYNGOR BWRDEISTREF SIROL CONWY 

 

2. CAIS AM EITHRIO 

RWY’N GWNEUD CAIS BOD YR AWDURDOD TRWYDDEDU YN YSTYRIED 
CANIATAU FY EITHRIO RHAG Y CANLYNOL:  

CLUDO DEFNYDDWYR CADEIRIAU OLWYN 

CLUDO CŴN CYMORTH                                                                            

 

3. MANYLION MEDDYG  

ENW’R MEDDYG  

CYFEIRIAD:  
 

 

RHIF FFÔN CYSWLLT 
 

 

 

4. NODWCH YN FYR BETH YW’R RHESWM/AMGYLCHIADAU SYDD WEDI ACHOSI I 
CHI WNEUD CAIS AM EITHRIO MEDDYGOL 
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Datganiad 
 

Yr wyf wedi darllen ac yn deall Telerau Eithrio Meddygol Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy 
ac rwy’n deall y broses o fynd ati i wneud cais am eithrio meddygol.  
  
1.  Amgaeaf dystysgrif meddyg dilys i gyd-fynd a’m cais  
  
2.  Ar ôl i’m cais am eithrio gael ei ystyried, os caiff ei ganiatau rwy'n deall y byddaf yn cael 

Hysbysiad Eithrio Dros-dro a fydd mewn grym am uchafswm o dri mis.  
  
3.  Rwy’n cadarnhau y byddaf, pan ddaw’r Hysbysiad Eithrio Dros-dro i ben, yn dychwelyd 

yr hysbysiad at y Tîm Trwyddedu a Gorfodaeth o fewn 7 diwrnod. Rwy’n deall os nad 

wyf yn dychwelyd yr Hysbysiad Eithrio Dros-dro, y gellid atal fy nhrwydded gyrrwr hyd 
nes y bydd yr Hysbysiad wedi'i ddychwelyd neu hyd y derbynnir nodyn meddyg arall.  

  
4.  Rwy’n cydnabod, os wyf yn disgwyl y bydd yr Hysbysiad Eithrio Dros-dro yn cael ei roi 

am fwy na 3 mis, y byddaf yn cael fy atgyfeirio at un o'r ymarferwyr meddygol a 
gymeradwywyd gan y Cyngor. Bydd yn ofynnol i mi gael adroddiad meddygol manwl gan 
fy meddyg fy hun i gefnogi’r Datganiad o Ffitrwydd cysylltiedig a’m gallu i ymgymryd a’r 
dyletswyddau o ran fy ffitrwydd meddygol a/neu fy nghyflwr meddygol.  

  
5.  Rwy’n deall mai pwrpas yr ymgynghoriad â’r ymarferwr meddygol cymeradwy fydd 

penderfynu a ddylid caniatáu eithrio pellach ac am ba hyd.  
  
6.  Rwy’n deall os bydd nodyn meddyg neu ddatganiad o ffitrwydd ar unrhyw ran o'r broses 

hon yn argymell y dylid gwrthod y cais am eithrio neu os yw'n amwys mewn unrhyw 
ffordd, y bydd y mater yn cael ei atgyfeirio er ystyriaeth yr Is-bwyllgor Trwyddedu.  

  
7.  Rwy’n deall y bydd yr holl ffioedd cysylltiedig â’r cais hwn yn cael ei talu gennyf i.  
  
Bydd y wybodaeth yr wyf wedi ei rhoi yn cael ei chadw gan y cyngor mewn ffeiliau 
cyfrifiadurol a phapur (gall y data fod ar gael ar gofrestr gyhoeddus fel sy’n ofynnol yn ôl y 
ddeddfwriaeth berthnasol).  Mae ar yr awdurdod ddyletswydd i ddiogelu’r arian cyhoeddus 
y mae’n gyfrifol am ei weinyddu ac i’r perwyl hwnnw gallai ddefnyddio’r wybodaeth yr wyf 
wedi ei rhoi ar y ffurflen hon i ddibenion atal a datgelu twyll a throseddau. Gall hefyd rannu'r 
wybodaeth hon gyda chyrff eraill sy'n gyfrifol am archwilio neu weinyddu arian cyhoeddus 
i’r dibenion hyn.   
  

Am ragor o wybodaeth gweler http://www.conwy.gov.uk/en/Council/Access-to-
Information/How-Conwy-County-Borough-Council-uses-your-Information.aspx 
 
    
 
 
 
Llofnod: _______________________________ 
 
 
 
Dyddiad: ________________________________ 
 
 

  

http://www.conwy.gov.uk/en/Council/Access-to-Information/How-Conwy-County-Borough-Council-uses-your-Information.aspx
http://www.conwy.gov.uk/en/Council/Access-to-Information/How-Conwy-County-Borough-Council-uses-your-Information.aspx
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AT DDEFNYDD SWYDDFA YN UNIG  

DYDDIAD DERBYN Y CAIS AM 
EITHRIO MEDDYGOL  

 

RHAN B  

EITHRIO WEDI’I GYTUNO  
 

EITHRIO WEDI’I WRTHOD  
 

ADRAN C  

Os gwrthodwyd y cais am eithrio, rhowch y rhesymau pam a manylion unrhyw gamau 
pellach a gymerwyd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Llofnod: _______________________________________ Dyddiad:  
 
 

ADRAN D  

Dyddiad Cyflwyno’r Hysbysiad 
Eithrio Dros-dro:  

 

Dyddiad y Daw i Ben:   

Wedi’i roi yn Civica  
                     
Gan:________________________ 

 

 

  

   


