
   
 
 

 
Darllenwch y nodiadau canlynol yn ofalus cyn cwblhau os gwelwch yn dda. 

  

 Mae'r ffurflen hon yn eich galluogi i gynnig i unigolyn(ion) i dderbyn lwmp swm grant marwolaeth 
pe baech yn marw mewn swydd.  Mae swm y grant fel arfer tair gwaith eich cyflog pensiynadwy 
blynyddol ar adeg y farwolaeth (neu yn union cyn unrhyw gyfnod o absenoldeb heb dâl). 

 

 Mae'r ffurflen hon yn berthnasol yn unig i aelodau'r Cynllun 2006 a Cynllun 2015.  Os ydych yn aelod 
o Gynllun 1987 a byddwch yn marw mewn gwasanaeth, bydd y grant yn cael ei dalu yn ôl eich priod 
neu bartner sifil sydd wedi eich goroesi (os oes gennych un), neu fel arall at eich cynrychiolydd 
personol (eich ystâd fel arfer).  

 

 Gallwch enwebu unrhyw, gan gynnwys sefydliad.  Gallwch hefyd enwebu cymaint o bobl neu 
sefydliadau ag y dymunwch.  Os ydych yn enwebu mwy nag un unigolyn neu sefydliad, yna mae 
rhaid i chi nodi pa gyfran (%) o'r grant hoffech i pob unigolyn neu sefydliad ei dderbyn. Os na 
fyddwch yn rhoi cyfran, byddwn yn rhannu'r grant yn gyfartal rhwng yr unigolion neu'r sefydliadau 
yr ydych wedi enwebu. 

 

 Os ydych yn dymuno enwebu ‘Plentyn dan Oed’, nodwch y bydd unrhyw daliad mewn perthynas a’r 
unigolyn hyn yn cael ei wneud i gronfa ymddiriedolaeth. 

 

 Mae'r ffurflen yn gofyn i chi nodi eich perthynas a unrhyw berson a enwebwyd.  Nid oes rhaid i chi 
datgan hyn os nad ydych yn dymuno, ond bydd yn ein helpu pan fyddwn yn ymdrin â’r mater, os 
byddwch yn marw. 

 

 Ni fydd eich enwebiad yn effeithiol os, ar adeg eich marwolaeth, yr ydych yn gadael priod, partner 
sifil neu bartner di-briod sy'n goroesi, sydd â hawl i fudd-daliadau o dan Gynllun 2006 / Cynllun 
2015.  Yn yr amgylchiadau hyn, bydd y grant yn cael ei dalu i'r person hyn. 

 

 Efallai y byddwch am ystyried newid eich enwebiad os bydd eich amgylchiadau personol yn newid.  
Eich cyfrifoldeb chi yw diweddaru eich dymuniad, gan gynnwys cyfeiriad unrhyw un rydych wedi 
enwebu. 

 

 Os ydych yn dymuno ddiddymu eich enwebiad, rhaid i chi wneud hynny'n ysgrifenedig drwy 
gwblhau ffurfen Mynegi Dymuniad Grant Marwolaeth arall neu drwy wasanaeth My Pensiwn Ar-
lein. 
 

 Os oes angen rhagor o le arnoch i enwebu mwy na 3 buddiolwr, rhowch y manylion ar daflen ar 
wahân. 

 

 Os oes gennych unrhyw gwestiwn neu os ydych angen rhagor o fanylion, cysylltwch a Heddlu Dyfed 
Powys. 

 
 
 

Manylion Mynegi Dymuniad Grant Marwolaeth 



 

 

Manylion Personol 

Enw:  

Rhif Y.G.:  Dyddiad Geni:  

Cyfeiriad:  

 Cod Post:  

 

Dewis Iaith                                                                                                                    ( y blwch priodol i nodi eich etholiad) 

Fel aelod o CPH, hoffwn dderbyn HOLL ohebiaeth a ddaw yn y dyfodol yn: 

CYMRAEG  SAESNEG  DDWYIEITHOG  

 

Mynegi Dymuniad (Buddiolwr 3)                                                                                                                                          Cyfran 

Enw:  % 

Dyddiad Geni:  Perthynas:  

Cyfeiriad:  

 Cod Post:  

Mynegi Dymuniad (Buddiolwr 3)                                                                                                                                          Cyfran 

Enw:  % 

Dyddiad Geni:  Perthynas:  

Cyfeiriad:  

 Cod Post:  
 
 

Mynegi Dymuniad (Buddiolwr 3)                                                                                                                                          Cyfran 

Enw:  % 

Dyddiad Geni:  Perthynas:  

Cyfeiriad:  

 Cod Post:  

 

Datganiad Dychweler y ffurflen hon at Gwasanaeth yr Heddlu 
 

Rydw i wedi darllen y nodiadau drosodd.  Yr wyf yn dymuno enwebu y buddiolwr neu fuddiolwyr fel a enwir yma i dderbyn, yn 
y cyfrannau a ddangosir, unrhyw grant marwolaeth neu balans o bensiwn gwarantedig a fydd yn daladwy arol fy marwolaeth, fel 
y caniateir o dan CPH neu mewn unrhyw ddarpariaeth debyg o dan Orchymyn dilynol.  NODWCH os nad ydych yn nodi eich 
dewis iaith uchod, bydd POB ohebiaeth yn y dyfodol yn cael ei anfon atoch yn fformat ddwyieithog. 

 

Llofnod:  Dyddiad:  

 
 


