
 

RHEOLIADAU CYNLLUN PENSIWN LLYWODRAETH LEOL  
Mynegiant o Ddymuniad am y Grant Marwolaeth Cyfandaliad 

 

Eich manylion personol  
Enw   
 

Rhif Yswiriant Gwladol  Dyddiad Geni   
 

Cyfeiriad    

             Cod Post   
  

cyfeiriad e-bost  Rhif ffôn   
 

Defnyddiwch ffurflen ar wahân os yw mwy na 3 buddiolwr - Rhaid i'r gyfran ychwanegu hyd at 100% 
 

Manylion y buddiolwr 1 Cyfran   

Enw   %  
 

Dyddiad Geni  Perthynas (Os bydd 

unrhyw) 

  

 

Cyfeiriad   

             Cod Post   
 

Manylion y buddiolwr 2 Cyfran  

Enw   %  
 

Dyddiad Geni  Perthynas (Os bydd 

unrhyw) 

  

 

Cyfeiriad   

             Cod Post   

Manylion y buddiolwr 3 Cyfran  
 

Enw     
 

Dyddiad Geni  Perthynas (Os bydd 

unrhyw) 

%  

 

Cyfeiriad   

             Cod Post   
 

   Datganiad   

Rydw i wedi darllen y nodiadau drosodd.  Gofynnaf i Cyngor Cyngor Torfaen (yr Awdurdod Gweinyddol ar gyfer Cronfa 
Bensiwn Greater Gwent (Torfaen)) ddefnyddio disgresiwn llwyr wrth ystyried talu unrhyw lwmp swm budd 
marwolaeth sy’n ddyledus dan Gynllun Pensiwn Llywodraeth Leol i’r unigolyn/unigolion ac/neu sefydliad(au) a enwir 
uchod ac (os yn fwy nag un) eu rhannu yn unol â’m mynegiant dymuniad.   

 

Eich Llofnod  Dyddiad   

Dychwelwch y ffurflen hon gan y naill neu'r llall   

                        

E-bostio'r ffurflen i pensions@torfaen.gov.uk  

                             Llwytho'r ffurflen i Fy nghyfrif Pensiwn Ar-lein yn www.gwentpensionfund.co.uk  

                           Postio'r ffurflen i     Cronfa Bensiwn Greater Gwent (Torfaen), Bwrdeistref Sirol Torfaen 
                                                                         Cyngor, Canolfan Ddinesig, Pont-y-pŵl, Torfaen, NP4 6YB 

 

http://www.gwentpensionfund.co.uk/
http://www.gwentpensionfund.co.uk/


RhDDC - Hysbysiad Preifatrwydd 
Mae Cronfa Bensiwn 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 chi. 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://www.gwentpensionfund.co.uk/media/3748/privacy-notice.pdf 
 

 

Darllenwch y nodiadau canlynol yn ofalus cyn gwneud eich datganiad o ddymuniad 

Beth yw grant marwolaeth cyfandaliad?– Mae'n fudd-dal LGPS sy'n dod yn daladwy os byddwch yn marw tra:  

- you are an active contributing member  

- Mae gennych fudd gohiriedig  

- Rydych yn aelod gohiriedig sy'n bensiynwr  

- Rydych yn derbyn eich pensiwn, a'ch bod o dan 75 oed ar ddyddiad y farwolaeth, a naill ai (i) yn 
cael eu talu i'r LGPS ar neu ar ôl 1 Ebrill 2008 ac yn marw o fewn 10 mlynedd o ymddeol, neu (ii) yn cael 
eu talu i'r LGPS cyn 1 Ebrill 2008 ac yn marw o fewn 5 mlynedd i ymddeol. 

Nodwch fod talu cyfandaliad grant marwolaeth yn wahanol i dalu unrhyw bensiwn goroeswr.  
  

Gallwch ' fynegi dymuniad ' bod un neu fwy o unigolion, neu sefydliad (au), yn cael unrhyw grant marwolaeth a all 

fod yn daladwy ar ôl i chi farw. Mantais gwneud datganiad o ddymuniad yw y bydd yn helpu Cyngor Bwrdeistref 

Sirol Torfaen (fel yr awdurdod gweinyddu ar gyfer cronfa bensiwn Gwent fwyaf (Torfaen)) wrth arfer ei ddisgresiwn 

ynghylch buddiolwyr unrhyw gyfandaliad ar unrhyw grant marwolaeth daladwy o'r gronfa bensiwn. Er mai'r Cyngor 

fydd â'r parch mwyaf at eich dymuniadau, mae gan y cyngor ddisgresiwn llwyr o ran buddiolwyr grant marwolaeth 

cyfandaliad sy'n sicrhau nad yw'n ffurfio rhan o'ch ystâd at ddibenion treth etifeddiant. 

Wrth lenwi eich ' ffurflen mynegi dymuniad', Nodwch fod:  

Os hoffech gynnig mwy nag un buddiolwr, sicrhewch fod y cyfansymiau canrannol yn adio i 100%.  

• Ni allwch ddweud pwy fyddai nesaf yn y llinell os bydd eich buddiolwr gwreiddiol arfaethedig yn marw. Os 

bydd hyn yn digwydd, llenwch y ffurflen newydd ar gyfer mynegi dymuniad.  

• Os ydych yn dymuno cynnig plentyn o dan 18 oed fel buddiolwr, nodwch y gellir gwneud unrhyw daliad i 

Gronfa Ymddiriedolaeth.  

Faint yw grant marwolaeth ar ffurf cyfandaliad?  - lefel unrhyw grant marwolaeth cyfandaliad a all ddod yn 

daladwy yw: 

• Aelod cyfrannog gweithredol - 3 x tâl pensiynadwy blynyddol (wedi'i gyfrifo yn ôl eich tâl pensiynadwy 

gwirioneddol).  

• Os ydych yn aelod gweithredol sy'n cyfrannu gyda budd gohiriedig ar wahân, neu os ydych yn cael 

pensiwn, o gyfnod cynharach o aelodaeth o'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol, bydd y grant 

cyfandaliadau marwolaeth yn fwy na'r un mwyaf o'r grant marwolaeth mewn perthynas â'ch (i) aelodaeth 

gludol neu (ii) eich budd-dal gohiriedig neu (iii) eich budd-dal pensiwn, pa un bynnag sydd fwyaf. 

Os nad ydych yn Aelod sy'n cyfrannu'n weithredol, mae lefel unrhyw grant marwolaeth cyfandaliad a allai ddod yn 

daladwy yn dibynnu ar y dyddiad y gwnaethoch roi'r gorau i fod yn aelod gweithredol:  
 

• Aelod gohiriedig – Naill ai:  

(i) (i) os talwyd chi i'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol ar neu ar ôl 1 Ebrill 2008, 5 x eich pensiwn 

blynyddol gohiriedig (ynghyd â chynnydd yn y costau byw); Neu:  

(ii) (ii) os oeddech yn talu i'r LGPS cyn 1 Ebrill 2008, gwerth cyfredol eich cyfandaliad gohiriedig (yn 

ogystal â chostau byw yn cynyddu).  

(iii) aelod gohiriedig sy'n bensiynwr – Os oes gennych bensiwn ymddeol haen 3 wedi'i atal oherwydd 

salwch, 5 x eich pensiwn blynyddol gohiriedig (yn ogystal â chynnydd mewn costau byw a llai unrhyw 

bensiwn a chyfanddaliad a dalwyd eisoes).  

(iv) aelod-bensiynwr - Naill ai:  

Os gadawsoch y LGPS ar neu ar ôl 1 Ebrill 2008 (llai na 10 mlynedd o bensiwn wedi'i dalu ac o dan 

oedran 75) 

Byddai'r swm taladwy yn cael ei: 

• Ar gyfer aelodaeth ar ôl 31 Mawrth 2014, 10 gwaith eich pensiwn blynyddol cyn cyfnewid unrhyw 

bensiwn am gyfandaliad arian parod di-dreth, llai unrhyw bensiwn a dalwyd i chi eisoes mewn perthynas 

â'ch aelodaeth ac unrhyw gyfandaliad arian parod di-dreth y dewisoch ei gymryd drwy roi'r gorau i 

rywfaint o'r pensiwn w iâr wedi ymddeol, ynghyd â 

• Ar gyfer aelodaeth cyn 1 Ebrill 2014 10 gwaith eich pensiwn blynyddol ar ôl cyfnewid unrhyw bensiwn 

am gyfandaliad arian parod di-dreth a llai unrhyw bensiwn a dalwyd eisoes mewn perthynas â'ch 

aelodaeth. 

https://www.gwentpensionfund.co.uk/media/3748/privacy-notice.pdf
https://www.gwentpensionfund.co.uk/media/3748/privacy-notice.pdf
https://www.gwentpensionfund.co.uk/media/3748/privacy-notice.pdf


• Pe baech yn gadael y LGPS cyn 1 Ebrill 2008 (llai na 5 mlynedd o bensiwn wedi'i dalu ac o 

dan oedran 75 

Byddai'r swm taladwy yn cael ei: 

• 5 x pensiwn blynyddol ar ôl cyfnewid unrhyw bensiwn am gyfandaliad arian parod di-dreth, llai unrhyw 
bensiwn a dalwyd i chi eisoes. 

Newid mynegiad dymuniad blaenorol - gallwch newid eich mynegiant o ddymuniad ar unrhyw adeg trwy 

lenwi ffurflen arall. Bydd hyn yn dirymu eich mynegiant blaenorol o ddymuniad. 

NID OES DIM YN Y NODIADAU UCHOD YN DIYSTYRU DARPARIAETHAU RHEOLIADAU CYNLLUN 
PENSIWN LLYWODRAETH LEOL 

 

 


