
Ffurflen Statws Partneriaeth
Cwblhewch y ffurflen hon a’i dychwelyd fel y gallwn ni ddiweddaru eich cofnod pensiwn

Amdanoch chi 

Teitl

Cyfenw

Enwau Cyntaf 

Rhif Yswiriant Cenedlaethol

Dyddiad Geni

Cyfeiriad

Cod Post

Rhif Ffôn

Cyfeiriad E-bost 

Ynglŷn â’ch Statws Partneriaeth
Ticiwch y blwch neu flychau sy’n berthnasol i chi

Rydw i wedi bod yn Sengl erioed
Danfonwch gopi o’ch Tystysgrif Geni, Pasbort neu Drwydded Gyrru gyda’r 
ffurflen hon.

Rwy’n briod neu mewn Partneriaeth Sifil
Enw fy ngŵr, gwraig neu bartner sifil yw:

Dyddiad y Briodas neu Bartneriaeth Sifil

Danfonwch gopi o’ch Tystysgrif Priodas neu Bartneriaeth Sifil, a chopi 
o’u Tystysgrif Geni, Pasbort neu Drwydded Gyrru gyda’r ffurflen hon. 

IRwy’n byw gyda Phartner nad ydw i’n Briod â nhw, neu nad ydw i mewn 
Partneriaeth Sifil â nhw (mae hyn yn golygu eich bod yn ‘cyd-fyw’ gyda’ch 
gilydd) Dylech gwblhau Ffurflen Partner sy’n Cyd-fyw ar wahân er mwyn dweud 
wrthym ni am eich perthynas.  

Rydw i’n Wraig/Gŵr Gweddw neu’n Bartner Sifil sydd wedi Goroesi



IRydw i wedi Ysgaru, neu mae fy Mhartneriaeth Sifil wedi ei diddymu

Dyddiad gwneud fy Archddyfarniad Absoliwt oedd

Danfonwch gopi o’ch Archddyfarniad Absoliwt o’r Llys gyda’r ffurflen hon 
(dydyn ni ddim am weld eich Archddyfarniad Amodol).

Llofnodwch eich ffurflen Statws Partneriaeth yma
• Rwy’n cadarnhau bod y wybodaeth yr ydw i wedi ei rhoi ar y ffurflen hon yn gywir

Eich llofnod Dyddiad

Please send your Partnership Status Form to

Dychwelwch y ffurflen hon, ynghyd â chopïau o’ch tystysgrifau trwy:
- eu lanlwytho i’ch cyfrif My Pension Online; neu 
- eu danfon trwy e-bost at pensions@torfaen.gov.uk; neu 
- eu postio at

Gronfa Bensiwn Gwent Fwyaf (Torfaen), Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen
Y Ganolfan Ddinesig, Pont-y-pŵl, Torfaen, NP4 6YB

Peidiwch â danfon Tystysgrifau gwreiddiol atom ni rhag ofn iddyn nhw fynd ar goll neu 
gael eu difrodi yn y post.

RhDDC - Hysbysiad Preifatrwydd
Mae Cronfa Pensiwn Gwent Fwyaf (Torfaen) yn rhan o Gyngor Torfaen sydd yn Rheolwr Data o 
dan y Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol. Mae hyn yn golygu ein bod yn storio, yn cadw ac yn 
rheoli eich data personol yn unol â gofynion statudol i’n galluogi ni i roi gwasanaethau gweinyddu 
pensiwn. I’n galluogi ni i gwblhau’n dyletswydd statudol, mae gofyn i ni rannu’ch gwybodaeth 
gyda chyrff penodol, ond byddwn ond yn gwneud hynny mewn amgylchiadau cyfyngedig  Am fwy 
o wybodaeth ynglŷn â sut y byddwn yn cadw eich data, gyda phwy yr ydym yn ei rannu a pha 
hawliau sydd gennych chi i ofyn am wybodaeth gan y Gronfa, ewch i 
https://cronfabensiwngwent.co.uk/media/4744/hysbysiad-preifatrwydd.pdf
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