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Darllenwch y nodiadau sydd wedi’u hatodi yn ofalus cyn llenwi’r ffurflen hon. 
 
Ni fydd modd i Gronfa Bensiwn Caerdydd a Bro Morgannwg dalu eich pensiwn nes bod pob 
rhan o'r ffurflen hon yn cael ei llenwi a bod y ffurflen yn cael ei dychwelyd i Cyngor 
Caerdydd, Tîm Pensiynau, Ystafell 252, Neuadd y Sir, Glanfa'r Iwerydd, Caerdydd 
CF10 4UW 
 
Enw: ____________ Cyfeirnod Tâl: _______________ Math o Ymddeoliad: __________ 

 
 Dewis cynyddu eich cyfandaliad 
 
Ticiwch y blwch isod i ddweud wrthym os hoffech gael llai o bensiwn a chyfandaliad mwy 
o faint.   
Cofiwch nad oes modd i chi newid eich meddwl wedi i’r ffurflen hon gael ei chwblhau a’i 
dychwelyd atom.  
 
Opsiwn 1 – Rwyf am dderbyn y pensiwn blynyddol a’r cyfandaliad safonol  

a nodir yn y llythyr sydd wedi’i atodi.  
 
Opsiwn 2 – Rwyf am dderbyn y pensiwn blynyddol llai a’r cyfandaliad  

          mwyaf posibl a nodir yn y llythyr sydd wedi’i atodi. 
 
Opsiwn 3 – Rwyf am dderbyn cyfandaliad o £ _______ a phensiwn  
                    blynyddol llai (ni all y mwyafswm fod yn fwy na ffigur y  
                    cyfandaliad yn opsiwn 2) 
 
 

Llofnod: Dyddiad: 
 
 
 
 
Datganiad o fuddion pensiwn eraill (cwblhewch y ffurflen drosodd) 
  
I gydymffurfio â rheolau Chyllid a Thollau Ei Mawrhydi o ran trethu pensiynau, mae angen 
i ni wybod a oes gennych unrhyw fuddion pensiwn heblaw am y rhai sydd gyda chi gyda 
Chronfa Pensiwn Caerdydd a Bro Morgannwg a Phensiwn y Wladwriaeth.  
 
Gall rhoi gwybodaeth anghywir neu anwir mewn cysylltiad â hyn arwain at ddirwy o hyd at 
£3,000. 
 
Rydym yn defnyddio’r wybodaeth a roddwch i gyfrifo a ydych yn debygol, wedi i bob budd 
pensiwn gael ei adio, o fynd yn uwch na’r Lwfans Oes – gweler y Daflen Lwfans Oes i 
gael rhagor o wybodaeth.  
 
Cwblhewch y ffurflen drosodd yn llawn.   
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Cyfenw: ______________ Llythrennau cyntaf: ________   Rhif Yswiriant Gwladol: _______

    
A ydych chi’n derbyn unrhyw daliadau pensiwn, heblaw am bensiwn y wladwriaeth, ar hyn o bryd 
(er enghraifft, o gynllun pensiwn cyflogwr blaenorol, pensiwn personol, pensiwn rhanddeiliad neu 
gynllun cyfraniadau ychwanegol gwirfoddol)? 
  
Ticiwch:     Ydw       Nac ydw 
 
Os ydych wedi ticio “Ydw” i’r cwestiwn uchod, cwblhewch weddill y ffurflen.  
Os “Nac ydw”, ewch i adran 2 ac wedyn cwblhewch weddill y ffurflen.  
 

Rhestrwch bob pensiwn rydych chi'n ei dderbyn isod: 
 

Pwy sy’n talu’ch pensiwn? 
 (enw a chyfeiriad) 

Dyddiad y 
cychwynnodd y 

pensiwn? 

Faint yw’r 
pensiwn 

blynyddol? 

Beth yw’r 
LTA* %? 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 

2.  Ydych chi wedi derbyn cyfandaliad o drefniant pensiwn arall – er enghraifft, cynllun 
pensiwn cyflogwr blaenorol, pensiwn personol neu bensiwn rhanddeiliad? 
 

Pwy sy’n talu’ch pensiwn? 
 (enw a chyfeiriad) 

Dyddiad y 
cychwynnodd y 

pensiwn? 

Y swm a 
dderbynnir  

Beth yw’r LTA* 
%? 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 

3.  Pensiynau nad ydynt yn cael eu talu eto 
Oes gennych drefniadau pensiwn eraill nad ydynt yn cael eu talu eto, heblaw am bensiwn y 
wladwriaeth (er enghraifft, o gynllun pensiwn cyflogwr blaenorol, pensiwn personol, pensiwn 
rhanddeiliad neu  gynllun cyfraniadau ychwanegol gwirfoddol)? 
 
Ticiwch:     Ydw       Nac ydw 
 

Os ydych wedi ateb “Oes” i’r cwestiwn uchod, cwblhewch y manylion isod: 
Enw a Chyfeiriad y 
Cynllun/Darparwr 

Dyddiad bydd 
y pensiwn yn 

daladwy? 

Faint yw’r 
pensiwn? 

Faint yw’r 
cyfandaliad? 

Gwerth y 
gronfa 

Beth yw’r 
LTA* %? 

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 

Rwyf yn datgan bod y wybodaeth yr wyf wedi ei rhoi yn gywir.  
 

 Llofnod:                                                                                                    Dyddiad:  
 

*Lwfans Oes - mae rhagor o wybodaeth yn y nodiadau sydd wedi eu hamgáu 
 

Dychwelwch y ffurflen hon i:  
Cyngor Caerdydd, Tîm Pensiynau, Ystafell 252, Neuadd y Sir, Caerdydd CF10 4UW 


