
CLLROPTW 

CYNGOR SIR POWYS 
CYNLLUN PENSIWN LLYWODRAETH LEOL 

 
FFURFLEN OPSIWN PENSIWN I GYNGHORWYR CYMWYS 

 
 

Cyfenw _____________________________________ Teitl:- Mr/Mrs/Miss/Ms/Arall 
 
Enwau Cyntaf _____________________________________ 
 
Dyddiad Geni __________________ Anrhydeddau _______________________  
 
Rhif Cyflog _________________ Rhif Yswiriant Gwladol _______________ 
 
Statws Priodasol:- Sengl / Priod / Gweddw / Wedi Ysgaru / Partneriaeth Sifil Gofrestredig  
(Dilëwch fel y bo'n briodol) 
 
 

Ticiwch y blwch perthnasol i nodi eich dewis o ran yr opsiwn pensiwn:- 
 
 
 

 IE Hoffwn i ymuno â Chynllun Pensiwn Awdurdodau Lleol ac rwy'n 
eich awdurdodi chi i drefnu'r didyniadau priodol o'm lwfansau. 

. 
 

 NA Wedi ystyried y mater yn briodol, rwy'n cadarnhau nad wyf am 
ymuno â Chynllun Pensiwn Awdurdodau Lleol. 

 
 

Llofnod _____________________________ Dyddiedig _________________ 
 
Cyfeiriad ________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________ 
 
  _______________________________________________________ 
 
 

 
Dychwelwch i'r:  

Adran Bensiynau,  
Cyngor Sir Powys,  

Neuadd y Sir, 
Llandrindod,  

Powys LD1 5LG 
 
 
 
 



CLLRSPFOW 

CYNGOR SIR POWYS 
CYNLLUN PENSIWN LLYWODRAETH LEOL 

 
FFURFLEN OPSIWN RHAGOLYGON PENSIYNAU'R  

WLADWRIAETH I GYNGHORWYR CYMWYS 
 

Fel aelod o Gynllun Pensiwn Awdurdodau Lleol ( y "LGPS") byddwch yn derbyn datganiad buddion yn 
flynyddol oddi wrth y Cyngor Sir. Mae'r datganiad hwn yn manylu ar werth eich buddion dan y Cynllun. 
 

Bydd datganiadau buddion yn cynnwys gwybodaeth am eich hawl i bensiwn y wladwriaeth, yn ogystal 
â'ch buddion yn y LGPS. Er mwyn gwneud hyn, bydd angen i ni gael gwybodaeth amdanoch oddi wrth 
yr Adran Gwaith a Phensiynau (y ‘DWP’). Er mwyn cael y wybodaeth yma mae'n rhaid i ni roi'r 
wybodaeth ganlynol i'r DWP amdanoch chi:- 
 

• cyfenw 

• enwau cyntaf 

• rhyw 

• dyddiad geni 

• rhif yswiriant gwladol 

• rhif cyflog 
 

Yna bydd y DWP yn gallu dweud wrthym:- 
 

• pensiwn y wladwriaeth rydych wedi'i ennill hyd yma 

• beth fydd swm tebygol pensiwn y wladwriaeth y byddwch yn gallu ei hawlio pan fyddwch yn 
ymddeol 

• yr oed y byddwch yn gallu derbyn pensiwn y wladwriaeth 
 

Ni fydd y wybodaeth a dderbyniwn amdanoch oddi wrth y DWP yn cael ei defnyddio at unrhyw ddiben 
ond darparu rhagolygon eich hawliad pensiwn y wladwriaeth. 
 

Os ydych yn gwrthwynebu i ni roi'r wybodaeth ganlynol amdanoch i'r DWP yna dylech lenwi eich 
manylion ar waelod y ffurflen yma a'i dychwelyd i'r cyfeiriad a roddir isod cyn gynted â phosibl. Os 
gwnewch hyn, ni fydd eich datganiadau buddion blynyddol yn cynnwys unrhyw wybodaeth am eich 
pensiwn y wladwriaeth. 
 

Ond os ydych yn fodlon i ni roi'r wybodaeth uchod amdanoch chi i'r DWP, nid oes angen i chi wneud 
unrhyw beth. Byddwn felly yn cael caniatâd i ddatgelu'r wybodaeth uchod amdanoch i'r DWP ac i 
dderbyn gwybodaeth oddi wrthynt, cyhyd ag y byddwch yn parhau i fod yn rhan o Gronfa Bensiwn 
Powys.     
 

Os nad ydych yn gwrthwynebu rhoi'r wybodaeth uchod amdanoch i'r DWP nawr, gallwch newid eich 
meddwl ar unrhyw adeg yn y dyfodol. Os gwnewch hynny, dylech ysgrifennu atom i'r cyfeiriad isod. 
 

Enw llawn _________________________________________________ 
 

Dyddiad Geni _____________  Rhif Yswiriant Gwladol _________________ 
 

Yr wyf drwy hyn yn rhoi rhybudd fy mod yn gwrthwynebu i Gyngor Sir Powys ddatgelu fy manylion 
personol i'r Adran Gwaith a Phensiynau a thrwy hynny'n cydnabod na fydd fy natganiadau buddion 
blynyddol yn cynnwys unrhyw fanylion o'm hawliau Pensiwn y Wladwriaeth. 
 

Llofnod ________________________  Dyddiad _________________ 
 

Dychwelwch (os yn briodol) i'r: Adran Bensiynau, Cyngor Sir Powys, Neuadd y Sir,  
            Llandrindod, Powys LD1 5LG 
 


