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Annwyl Feddyg,
Rwy'n gwneud cais am dystysgrif arf tanio/tystysgrif dryll/i gael fy nghofrestru fel gwerthwr arfau tanio.
Ceisiadau arfau tanio ac addasrwydd meddygol
Mae'r heddlu'n asesu ceisiadau arfau tanio ac yn ei gwneud yn ofynnol i bob ymgeisydd ddarparu gwybodaeth
ffeithiol gan feddyg yn cadarnhau a yw erioed wedi cael diagnosis neu wedi cael ei drin ar gyfer unrhyw un o'r
cyflyrau canlynol, a all effeithio ar b'un a yw’n addas i berson feddu ar dystysgrif arfau tanio:
•

Ymateb Straen Acìwt neu ymateb acíwt i'r straen a achosir gan drawma, gan gynnwys anhwylder straen
wedi trawma

•

Meddyliau hunanladdol neu hunan-niweidio neu niwed i eraill

•

Iselder neu orbryder

•

Dementia

•

Mania, anhwylder deubegynol neu salwch seicotig, neu anhwylder personoliaeth

•

Cyflwr niwrolegol: er enghraifft, Sglerosis Ymledol, clefyd Parkinson neu Huntington, neu epilepsi

•

Camddefnyddio alcohol neu gyffuriau

•

Unrhyw gyflwr meddyliol neu gorfforol arall, neu gyfuniad o gyflyrau, a allai fod yn berthnasol yn eich barn
chi.

Noder nad yw'r heddlu'n gofyn am eich barn ar fy addasrwydd i feddu ar dystysgrif arfau tanio, gan mai'r heddlu
sy'n gyfrifol am y penderfyniad hwn. Dim ond ymateb ffeithiol sydd ei angen arnynt, gan feddyg sydd â
chymwysterau addas sydd wedi'i gofrestru gyda’r GMC yn seiliedig ar fy nghofnod meddygol.
* Meddyg sydd â chofrestriad llawn, arbenigol neu feddyg teulu (yn hytrach na dros dro) gyda’r GMC a thrwydded i
ymarfer.
Gwybodaeth y gofynnir amdani gan feddyg sydd wedi'i gofrestru gyda’r GMC
Os oes hanes o unrhyw un o'r cyflyrau meddygol perthnasol a restrir, dylech gynnwys y canlynol yn yr ymateb:
1. Enw'r cyflwr meddygol
2. Hyd y cyflwr meddygol
3. Meddyginiaeth a ragnodwyd

Noder mai dim ond gwybodaeth am unrhyw gyflwr / cyflyrau meddygol perthnasol y dylid ei darparu. Felly, nid yw allbrint o’m
hanes meddygol yn dderbyniol at y diben hwn.

Ffioedd meddygon
Os bydd ffi yn daladwy, anfonwch anfoneb i'm cyfeiriad cartref. Rwy’n deall na fydd y wybodaeth yn cael ei darparu
nes bod y ffi, os oes un, wedi'i thalu.
Sut i ymateb
Dylid anfon eich ymateb at adran drwyddedu arfau tanio’r heddlu lleol drwy ebost y GIG, neu dylid ei anfon drwy'r
post. Fel arall, cysylltwch â mi fel y gallaf ei gasglu. Os rhoddir yr ymateb i mi i'w roi i'r heddlu, efallai y byddant yn
cysylltu â chi i gadarnhau'r manylion.
Pan fydd y wybodaeth feddygol yn cael ei darparu i'r heddlu gan feddyg o gwmni preifat, rhaid i'r meddyg
dderbyn gwybodaeth feddygol yr ymgeisydd yn uniongyrchol gan y meddyg teulu ac nid drwy'r ymgeisydd.
Unwaith y bydd yr heddlu wedi ystyried eich ymateb, efallai y byddant am weld adroddiad meddygol am unrhyw
gyflyrau meddygol perthnasol yr wyf wedi'u profi fel y gallant roi ystyriaeth bellach i'm cais. Fi fydd yn gyfrifol am y
ffioedd meddygol er mwyn darparu adroddiad.
Nod arfau tanio
Rhowch faner 'cais arfau tanio wedi ei wneud' ar y cofnod claf. Os rhoddir tystysgrif arfau tanio i mi, bydd yr
heddlu'n cysylltu â chi i ofyn i chi osod baner 'yn meddu ar dystysgrif arfau tanio ar fy nghofnod claf. Mae hyn er
mwyn i'r heddlu gael gwybod os byddaf yn dechrau profi unrhyw un o'r cyflyrau meddygol perthnasol a restrir tra
bo'r dystysgrif arfau tanio yn dal yn ddilys. Yna bydd yr heddlu'n adolygu fy addasrwydd i barhau fel deiliad
tystysgrif arfau tanio.
Rhagor o wybodaeth
Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch, ffoniwch neu e-bostiwch adran trwyddedu arfau tanio’r heddlu
lleol. Diolch am eich cymorth.
Yn gywir,

Llofnod yr ymgeisydd
CYDSYNIAD
Rwy’n deall y gall meddyg rannu data personol sensitif gyda'r heddlu ynghylch fy iechyd corfforol a meddyliol i alluogi'r
heddlu i wneud penderfyniad ar fy nghais, neu ar fy addasrwydd parhaus i feddu ar dystysgrif arfau tanio/cael fy nghofrestru
fel gwerthwr arfau tanio, a thrwy hyn rwy'n cydsynio i fy nata personol gael ei brosesu at y diben hwn.
Rwy’n deall y bydd yr heddlu'n prosesu'r wybodaeth feddygol a ddarperir er lles y cyhoedd at ddiben plismona cyfreithlon
asesu addasrwydd rhywun i feddu ar dystysgrif arfau tanio neu ddrylliau.
Rwy’n deall fod ymarferwyr meddygol wedi gofyn i'm caniatâd gael ei ddarparu mewn perthynas â'u dyletswydd cyfrinachedd i
ganiatáu i feddygon ddarparu gwybodaeth i'r heddlu, a fydd wedyn yn prosesu'r data fel y disgrifir uchod.
Rwy'n deall y gall yr heddlu gysylltu â'm meddyg neu arbenigwr meddygol i gael manylion ffeithiol am unrhyw hanes
meddygol mewn perthynas â'm haddasrwydd i feddu ar arf tanio neu ddryll. Mae hyn yn berthnasol drwy gydol oes y
dystysgrif

CYFRINACHOL – MEDDYGOL (pan fydd y ffurflen wedi'i chwblhau)

Trwyddedu Arfau Tanio
Ffurflen Gwybodaeth
Feddygol
Ni ddylid diwygio'r ffurflen hon ar ôl i'r meddyg ei chwblhau. Mae Deddf Arfau Tanio 1968 yn nodi ei bod yn
drosedd gwneud datganiad ffug yn fwriadol neu'n ddi-hid er mwyn cael neu adnewyddu tystysgrif; y gosb uchaf
yw chwe mis o garchar a/neu ddirwy.
*Meddyg sydd â chofrestriad llawn, arbenigol neu feddyg teulu (yn hytrach na dros dro) gyda’r GMC a thrwydded i ymarfer.
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GWYBODAETH FEDDYGOL: I'w gwblhau gan y meddyg*
*Meddyg sydd â chofrestriad llawn, arbenigol neu feddyg teulu (yn hytrach na dros dro) gyda’r GMC a thrwydded i ymarfer.
Gwiriwch gofnod meddygol y claf i weld a oes unrhyw hanes o'r canlynol a thiciwch y rhai sy'n berthnasol. Os oes unrhyw un yn
berthnasol, ychwanegwch dros y dudalen ragor o fanylion y gellir eu cyfyngu i ddatganiad o ffaith ac nid barn.
A ydych wedi cael mynediad at gofnodion meddygol llawn y claf i gwblhau'r adroddiad hwn?

Ydw

Nac ydw

A yw'r cofnod meddygol yn ddi-dor?

Ydy

Nac ydy

A ydych chi wedi gosod baner 'cais arfau tanio wedi ei wneud' ar gofnod y claf?

Ydw

Nac ydw

DYDDIAD Y MAE’R COFNODION YN DECHRAU:

DYDDIAD YR YMGYNGHORIAD DIWETHAF:

Ymateb Straen Acìwt neu ymateb
acíwt i'r straen a achosir gan
drawma, gan gynnwys anhwylder
straen wedi trawma

Oes

Nac oes

Anhwylder personoliaeth

Oes

Nac oes

Meddyliau hunanladdol neu hunanniweidio neu niwed i eraill

Oes

Na oes

Oes

Nac oes

Iselder neu orbryder

Oes

Nac oes

Oes

Nac oes

Dementia

Oes

Nac oes

Oes

Nac oes

Mania, anhwylder deubegynol neu
salwch seicotig

Oes

Nac oes

Cyflwr niwrolegol: er
enghraifft, Sglerosis
Ymledol, clefyd Parkinson
neu Huntington, neu
epilepsi
Camddefnyddio alcohol neu
gyffuriau
Unrhyw gyflwr meddyliol
neu gorfforol arall, neu
gyfuniad o gyflyrau, a allai
effeithio ar y gallu i feddu ar
arfau tanio neu ddrylliau’n
ddiogel.

LLOFNODWCH DROS Y DUDALEN OS GWELWCH YN DDA. RHOWCH RAGOR O WYBODAETH OS YDYCH WEDI TICIO
OES I UNRHYW UN O'R CWESTIYNAU UCHOD.
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Enw'r Claf:

Dyddiad geni:

Beth yw'r cyflwr meddygol neu'r cyflyrau meddygol?

Ers faint o amser mae'r claf wedi cael ei drin ar gyfer y cyflwr hwn?

A yw'r claf yn dal i gael ei drin ar gyfer hyn?

Manylion y feddyginiaeth a ragnodwyd

A fu unrhyw achosion blaenorol o'r cyflwr hwn?

Beth yw cyflwr presennol y claf?

A oes gennych unrhyw wybodaeth arall a allai fod yn berthnasol i'r heddlu wrth benderfynu a yw'n ddiogel i’r claf feddu ar
arfau tanio?

Enw'r meddyg:

Stamp y practis:

Llofnod y meddyg
Rhif GMC:
Dyddiad:
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