
R-41 DEDDFAU GWASANAETH MILWROL, 1916 

Enw’r Tribiwnlys………………………………………      Rhif yr achos ………………………………………………. 

CAIS I GAEL EICH ESGUSODI 
(Rhaid i’r ymgeisydd lenwi’r copi dyblyg hefyd.)  

Mae unrhyw un sy’n gwneud datganiad ffug neu gynrychiolaeth ffug yn agored i gael ei garcharu.  

1. Y gw r y gwneir y cais ar ei gyfer:- 

(a) Enw (llawn) 

(b) Oed ar y pen-blwydd diwethaf      Dyddiad pen-blwydd  

(c) Priod neu sengl         Os yw’n briod, dyddiad priodas  

(ch) Cyfeiriad (llawn) 

 

(d) Cyfeiriad ar ddyddiad y Cofrestru Cenedlaethol (15 Awst 1915) 

 

(dd)  Gwaith, proffesiwn neu fusnes (rhowch y manylion llawn a chywir)   

2.  Os oeddech yn ymwneud a ’r un gwaith neu waith tebyg cyn 15 Awst, 1915 

Os yw’n berthnasol (a) beth oedd yr union waith   

 

(b)  Pa mor hir oeddech yn gyflogedig yn y gwaith cyn 15 Awst, 1915 

(c)   Enw a chyfeiriad eich cyflogwr os oeddech yn gyflogedig gan rywun arall cyn y dyddiad 

hwnnw  

  

3.   (a) Enw’r cyflogwr presennol, os yw’n berthnasol  

(b)  Cyfeiriad (llawn) 

(c) Busnes 

4.  Sail y gwneir y cais arni (Gweler y troednodyn ar gefn y ffurflen ddyblyg) Bydd yn ddigonol os 

caiff y llythyren (a), (b), (c), (ch), (d), (dd) neu (e) (beth bynnag sy’n berthnasol) ei nodi.  



Cais i gael eich esgusodi. 

(a)  Ar y sail ei fod er lles buddiannau cenedlaethol y dylai’r gw r, yn lle cael ei gyflogi mewn 

gwasanaeth milwrol, fod yn ymwneud a  gwaith arall y mae’n ymwneud ag ef yn gyson. 

 

(b) Ar sail y ffaith ei fod er lles buddiannau cenedlaethol y dylai’r gw r, yn lle cael ei gyflogi 

mewn gwasanaeth milwrol, fod ynghlwm a  gwaith arall y mae’n dymuno ymwneud ag ef.  

 

(c)  Os yw’n cael ei addysgu neu ei hyfforddi ar gyfer unrhyw waith, ar sail y ffaith ei fod er lles 

buddiannau cenedlaethol y dylai, yn lle cael ei gyflogi mewn gwasanaeth milwrol, barhau i gael 

ei addysgu neu ei hyfforddi. 

(ch) Ar sail y ffaith y byddai caledi difrifol yn codi pe byddai’r gw r yn cael ei alw i wasanaethu 

yn y fyddin, yn sgil ei oblygiadau ariannol neu fusnes eithriadol neu sefyllfa yn y cartref. 

 

(d) Ar sail salwch neu wendid. 

 

(dd) Ar sail gwrthwynebiad cydwybodol tuag at ymgymryd a  gwasanaeth ymladdol. 

 

(e)  Ar sail y ffaith fod prif waith a gwaith arferol y gw r yn un o’r rhai hynny sy’n gynwysedig ar 

y rhestr o swyddi y mae Cyfadran y Llywodraeth wedi ei ardystio i’w esgusodi 

5.  Natur y cais.  (Tystysgrif absoliwt, amodol neu dros dro.  Hefyd, efallai y bydd tystysgrif ar sail 
gwrthwynebu cydwybodol ar gyfer eithrio rhag gwasanaeth ymladdol yn unig, neu gallai fod yn 
amodol ar y ffaith bod yr ymgeisydd yn gyflogedig mewn gwaith sydd, ym marn y Tribiwnlys, o 
bwysigrwydd cenedlaethol.) 


