
 
 
 

 

Manylion Mynegi Dymuniad Grant Marwolaeth 

 

Cynllun Pensiwn Diffoddwyr Tân (Cymru) 2007 / 2015 
 

Yn y digwyddiad pe byddech yn marw mewn swydd fel aelod o Gynllun Pensiwn y Diffoddwyr Tân (Cymru) 2007 / 
2015 (CPT), byddai’r Gwasanaeth Tân ac Achub (GTA) yn talu grant marwolaeth, fel arfer yn cyfateb i dair gwaith 
eich cyflog pensiynadwy ar ddyddiad eich marwolaeth.  I bwy y byddent yn ei dalu?  Mae hyn yn ôl holl 
ddisgresiwn y GTA, ond byddant yn penderfynu pwy, yn eu barn hwy, yw'r derbynnydd neu dderbynwyr mwyaf 
priodol.  Wrth wneud penderfyniad o'r fath, y gallant eu cymryd i ystyriaeth dymuniadau'r diffoddwr tân.  Gallwch 
hysbysu eich dymuniadau i'r Gwasanaeth Tân ac Achub, ar unrhyw adeg, drwy lenwi'r ffurflen Mynegi Dymuniad 
sydd ynghlwm i’r nodiadau hyn. 

 

Os byddwch yn marw ar ôl ymddeol, ond cyn bod wedi derbyn o leiaf bum mlynedd o daliadau pensiwn, bydd 
balans y taliadau nad ydych wedi derbyn yn cael eu drosi i lwmp swm a, fel y grant marwolaeth, yn cael ei dalu i'r 
unigolyn neu unigolion sydd yn ôl y Gwasanaeth Tân ac Achub, yn derbynwr/wyr priodol.  Drwy gwblhau'r ffurflen 
Mynegi Dymuniad Grant Marwolaeth, byddech hefyd wedi hysbysu eich dymuniadau 'r Gwasanaeth Tân ac Achub 
mewn perthynas â'r taliad hwn. 

 

Mae'r ffaith bod disgresiwn llwyr gan y Gwasanaeth Tân ac Achub o ran y sawl sy'n derbyn y grant marwolaeth 
neu balans y bensiwn gwarantedig yn golygu y byddai'r taliad, o dan rheolau treth presennol, yn cael eu heithrio 
rhag y Dreth Etifeddu.  Hyd yn oed os bydd y Gwasanaeth Tân ac Achub yn penderfynu, bod o dan yr 
amgylchiadau, dylai'r taliad gael ei wneud i'r cynrychiolwyr personol cyfreithiol y diffoddwr tân, sy’n gyfrifol am 
weinyddu ei Ystâd. 

 

Gallwch gwblhau'r ffurflen Mynegi Dymuniad atodedig ar unrhyw adeg, neu  nad oes angen i chi gwblhau o gwbl. 
Os byddwch yn penderfynu i gwblhau a chyflwyno, nodwch y canlynol: 
 

    Gallwch enwebu unigolyn neu unigolion; os ydych yn enwebu mwy nag un buddiolwr, yna dylech dangos 
canran y grant marwolaeth neu balans y bensiwn gwarantedig eich bod yn dymuno i bob buddiolwr ei dderbyn 
a sicrhau bod cyfanswm yr holl enwebiadau yn adio i fyny i 100%; 
 

    Os newidiwyd cyfeiriad unrhyw unigolyn a enwebwyd, yna gwnewch yn siŵr bod y GTA yn cael gwybod; 
 

    Os bydd eich amgylchiadau neu'ch dymuniadau yn newid, rhaid i chi roi gwybod i'r Awdurdod ar unwaith.  Fel 
arall, efallai na fydd unrhyw benderfyniad, yn seiliedig ar yr dymuniad a roddwyd yn flaenorol, yn cytuno â’ch 
enwebiad cychwynol; felly gallwch newid neu ganslo y ffurflen ar unrhyw adeg; 

 

    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; 
 

    Yr wyf yn deall bod yr enwebiad hwn yn dirymu unrhyw enwebiad a wnaed yn gynharach;  
 

    Yr wyf yn deall gall y Gwasanaeth Tân ac Achub, heb gael eu rhwymo mewn unrhyw ffordd i wneud hynny, roi 
sylw i’r enwebiad yma, ond, o dan y Cynllun uchod, mae ganddynt ddisgresiwn llwyr i bwy i dalu unrhyw grant 
marwolaeth neu balans y pensiwn gwarantedig ac o ran y cyfrannau daladwy. 

 
 



 
 

 
 
 

Yn gyntaf, darllenwch y nodiadau drosodd.  Yna, os ydych yn dymuno bwrw ymlaen, defnyddiwch LYTHRENNAU BRAS i roi'r 
manylion a gofynnir isod / trosodd, cwblhewch y datganiad ar ddiwedd y ffurflen a'i dychwelyd yn ôl y cyfarwyddyd.  Sylwer rhaid 
bod y cyfrannau yn (a) + (b) + (c) adio i fyny i 100%.  Os caiff y ffurflen ei chwblhau yn anghywir, bydd yn cael ei ddychwelyd i chi 
ar gyfer ei ddiwygio. 

    

Manylion Personol 

Enw:  

Rhif Y.G.:  Dyddiad Geni:  

Cyfeiriad:  

 Cod Post:  

 

Dewis Iaith                                                                                                                    ( y blwch priodol i nodi eich etholiad) 

Fel aelod o CPT, 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 eich Gwasanaeth Tân ac Achub 
 

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 CPT 2007 / CPT 2015 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:  

 


