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Gyrwyr cerbydau neu 
feiciau modur sydd 
wedi cael strôc neu 

ymosodiad ischaemaidd 
darfodedig (TIA).

Pryd sydd angen i chi roi gwybod i ni

Sut i roi gwybod i ni:
Os bydd y meddyg neu’r arbenigwr yn dweud 
wrthych am roi gwybod i ni am eich cyflwr, bydd 
angen i chi lenwi’r holiadur meddygol perthnasol.

Gallwch lawrlwytho’r holiadur oddi ar  
www.gov.uk/health-conditions-and-driving
Mae holiaduron ar gael i’w harchebu trwy: 

Ffôn: 0300 790 6806
Ysgrifennwch at: Gr ŵp Meddygol y Gyrwyr 
 DVLA 
 Abertawe 
 SA99 1TU

Beth sydd angen i chi ddweud wrthym am
Yn ôl y gyfraith rhaid i chi ddweud wrthym os 
bydd unrhyw un o’r canlynol yn berthnasol:

n Rydych wedi cael mwy nag un strôc neu  
TIA yn ddiweddar.

n Mis yn dilyn y strôc rydych yn dal i ddioddef 
o wendid yn eich breichiau neu’ch coesau, 
tarfiad ar eich golwg, neu broblemau gyda 
chydsymud, y cof neu ddealltwriaeth.

n Rydych wedi cael trawiad o unrhyw fath oni bai
 – ei fod yn digwydd o fewn 24 awr yn dilyn
  strôc; ac  

– os nad ydych erioed wedi cael unrhyw   
 drawiad neu strôc/TIA o’r blaen.

n Roedd angen llawdriniaeth ar yr ymennydd 
arnoch fel rhan o’r driniaeth ar gyfer y strôc.

n Mae eich meddygon wedi mynegi pryderon  
ynglŷn â’ch gallu i yrru’n ddiogel.

n Rydych yn dal trwydded yrru Cerbyd 
Nwyddau Mawr (LGV) neu Gerbyd Cludo 
Teithwyr (PCV) (Grŵp 2) gyfredol.

Os nad ydych yn sicr os yw unrhyw un o’r uchod 
yn berthnasol i chi, trafodwch gyda’ch meddyg.

Mae’n bosib na fydd anabledd yn eich breichiau 
neu’ch coesau yn dilyn strôc yn eich rhwystro 
rhag gyrru. Efallai y gallwch oresgyn anawsterau 
gyrru drwy yrru cerbyd awtomatig neu un sydd â 
sbardun neu frêc yn cael ei weithredu â llaw. 

Os oes unrhyw gyfyngiadau ar y mathau o 
gerbydau y gallwch eu gyrru, rhaid dangos y rhain 
ar eich trwydded yrru.

Er lles diogelwch y ffordd, rhaid i chi fod 
yn sicr eich bod yn gallu rheoli cerbyd 

modur yn ddiogel bob amser.

Ni does raid i chi roi gwybod i ni os ydych wedi 
cael un TIA. Fodd bynnag mae angen i chi roi 
gwybod i ni os ydych wedi dioddef unrhyw 
gymhlethdodau a restrir dros y dudalen.

O 8 Mehefin 2015 ni fydd 
gwrthddalen y drwydded yrru 

cerdyn-llun yn ddilys ac ni fydd 
yn cael ei gyhoeddi mwyach.
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O 8 Mehefin 2015 ni fydd gwrthddalen 
y drwydded yrru cerdyn-llun yn ddilys 

ac ni fydd yn cael ei gyhoeddi mwyach.
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