
PREVSERVW 

Cronfa Bensiwn Cyngor Sir Powys 

Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol 
Datganiad hawliau pensiwn blaenorol 

 

Cyfeiriaf at eich mynediad diweddar i’r cynllun pensiwn uchod. A fyddech gystal â llenwi’r 
ffurflen hon a’i dychwelyd atom gan roi manylion unrhyw hawliau pensiwn blaenorol. Os 
nad oes gennych ddim hawliau pensiwn blaenorol, rhowch dim ar y ffurflen dros y 
dudalen. 
 
Nodyn Pwysig :  
Rhaid i chi fynegi diddordeb mewn trosglwyddo hawliau pensiwn blaenorol cyn pen 12 mis 
o ddod yn aelod o’r cynllun pensiwn. Ni chewch gyfle i ymchwilio i’r posibilrwydd o 
drosglwyddo yn ddiweddarach. 

 

Manylion Personol 

Teitl:  Enw Llawn:  

Cyfeiriad eich 
Cartref: 

 

 

 Cod Post:   

Rhif ffôn:  Dyddiad Geni:  

E-bost:  
Rhif Yswiriant 
Gwladol: 

  

Statws Priodasol / 
Sifil: 

 

Sengl / Priod / mewn Partneriaeth Sifil / Wedi Ysgaru / Gweddw 
/ Partner Sifil sydd ar ôl / Partner sy’n Cydfyw  

 

 

 

 

A ydych wedi bod yn aelod o gynllun pensiwn cyflogwr arall?       Ydw/Nac ydw* 
 
A ydych wedi cyfrannu at Gynllun Pensiwn Personol/Contract 
Blwydd-daliadau Ymddeoliad?                 Ydw/Nac ydw * 
 
A ydych wedi cyfrannu at Gyfraniadau Gwirfoddol Ychwanegol neu 
Gyfraniadau Gwirfoddol Ychwanegol Annibynnol?            Ydw/Nac ydw * 
 

* Dileer fel sy’n briodol 
 
Os ydych chi wedi cyfrannu i unrhyw rai o’r cynlluniau uchod, yna mae’n bosibl y gallech 
drosglwyddo’r buddion cronnus i’r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol. Os hoffech gael 
rhagor o wybodaeth am y posibilrwydd o drosglwyddo eich buddion, rhowch fanylion 
pellach dros y dudalen:-



PREVSERVW 
 

Cronfa Bensiwn Cyngor Sir Powys 

Datganiad hawliau pensiwn blaenorol 
 

 

Rhowch fanylion o’ch pensiynau blaenorol isod 
 

Enw a chyfeiriad Cynllun Pensiwn y 
Cyflogwr a/neu ddarparwr Pensiwn 

Personol / FSAVC 

Y Swydd neu 
Rif y Polisi 

Dyddiad 
Dechrau 

Hyd at A gafodd 
unrhyw 

gyfraniadau 
eu had-dalu 

1.   Enw’r Cynllun:  

    
Cyfeiriad:  

 
 

 

 

2.   Enw’r Cynllun:  

    
Cyfeiriad:  

 

 
 

 

3.   Enw’r Cynllun:  

    
Cyfeiriad:  

 

 
 

 

4.   Enw’r Cynllun:  

    
Cyfeiriad:  

 

 
 

 

 

Sylwer bod datgan hawliau pensiwn uchod yn golygu yr hoffech fanylion pellach am y 
posibilrwydd o drosglwyddo eich buddion. Ni fydd y trosglwyddo yn digwydd nes byddwch wedi 
cael y manylion angenrheidiol er mwyn gwneud penderfyniad. 
 
Caniatâd 
Trwy hyn rwy’n awdurdodi Cyngor Sir Powys i geisio’r wybodaeth angenrheidiol i 
drosglwyddo fy hawliau pensiwn o’r cynlluniau/polisïau a enwir uchod. 
 

Llofnod_______________________________ Dyddiad ____________________ 
 

Dychweler i:- Adran Bensiynau 
   Cyngor Sir Powys 
   Blwch SP 71 
   Llandrindod 
   Powys LD1 9AQ 

 
Ewch i’n gwefan www.cronfabensiwnpowys.org i gael rhagor o wybodaeth  

neu cysylltwch â ni trwy anfon e-bost pensiynau@powys.gov.uk 


