
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Cwblhewch y Ffurflen Etholiad yma os dymunwch beidio cyfrannu i’r Adran 50/50 o’r CPLlL, ac ail-ymuno ar Brif 

Adran o’r CPLlL.  Yn dilyn cwblhau’r ffurflen hon, byddwch yn dechrau adeiladu buddion llawn yn y Brif Adran o’r cyfnod 

tȃl nesaf.  Cwblhewch y ffurflen yma a’i  DDYCHWELYD I’CH CYFLOGWR. 
 

 

Manylion Personol 

Teitl:                  ( y blwch perthnasol) Mr  Mrs  Miss  Ms  Eraill  

Enw Llawn:  

Rhif Yswiriant Gwladol:  Dyddiad Geni:  

Cyfeiriad Cartref:  

 Côd Post:  

Rhif Ffôn:  Cyfeiriad E-bost:  

 

Manylion Cyflogaeth Cyflogwr:  
 

Dynodwch isod, fanylion o’r swydd yr ydych yn dymuno ei hethol i symud yn ôl i’r Brif Adran CPLlL.  Os ydych yn dymuno ethol 
mewn mwy nag un swydd, yna bydd angen i chi gwblhau Ffurflen Etholiad ar gyfer bob swydd. 
 

Rhif Cyfeirnod Cyflogau:  Rhif y Swydd:  (os yn berthnasol)  

Teitl y Swydd / Disgrifiad:  (os ydych yn gwybod)  

 

Dewis Iaith                                                                                                    ( y blwch priodol i nodi eich etholiad) 

Fel aelod o’r CPLlL, hoffwn dderbyn HOLL ohebiaeth a ddaw yn y dyfodol yn: 

GYMRAEG  SAESNEG  DDWYIEITHOG  

 

Datganiad 
 

Rwyf yn dymuno symud o’r Adran 50/50 CPLlL i'r Brif Adran CPLlL yn y ‘Swydd’ a nodwyd uchod.  Yr wyf yn deall y 
byddaf yn rhoi’r gorau i dalu hanner fy nghyfradd gyfrannu yn y swydd hon ac y bydd fy nghyfradd gyfrannu yn 
dychwelyd yn ôl i’r gyfradd lawn o’r cyfnod cyflog nesaf bosib.  Byddaf wedyn yn dechrau i adeiladu buddion llawn yn 
Brif Adran y Cynllun o’r dyddiad y mae’r cyfnod talu nesaf yn dechrau.  Yr wyf yn ymwybodol ei bod yn bosib i mi 
ethol i fynd yn ôl i’r Adran 50/50 drwy lenwi’r ffurflen briodol tra fy mod yn aelod o’r CPLlL.  Rwyf am ddychwelyd y 
Ffurflen Etholiad yma i fy Nghyflogwr.  Yr wyf wedi nodi fy dewis iaith.  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:  

DYCHWELWCH Y FFURFLEN ETHOL YMA I’CH CYFLOGWR OS GWELWCH YN DDA 

 

Etholiad i Ail-Ymuno a’r ‘BRIF ADRAN’ CPLlL    
 



 

Etholiad i Ail-Ymuno a’r ‘BRIF ADRAN’ CPLlL 

 
DARLLENWCH Y NODIADAU ISOD YN OFALUS CYN GWNEUD EICH ETHOLIAD. 

 

Sut mae’r brif Adran yn gweithio?  
 

Mae yna ddwy adran yn y CPLlL o 1 Ebrill 2014.  Y Brif Adran a’r Adran 50/50.  Y Brif Adran yw ble rydych 

yn talu eich cyfraniadau arferol ac yn derbyn adeiladwaith pensiwn arferol.  O dan yr Adran 50/50, rydych 

yn ethol i dalu hanner eich cyfraniadau arferol ac adeiladu hanner eich pensiwn arferol yn ystod y cyfnod 

hwnnw.  Rydych yn derbyn gwarchodaeth bywyd llawn, buddion salwch llawn a buddion goroeswyr llawn 

pe byddwch yn marw yn y ddwy adran. 

 

Gallwch ethol i newid o’r Adran 50/50 i’r Brif Adran ar unrhyw adeg.  Bydd rhaid ethol yn ysgrifenedig i’ch 

Cyflogwr i ail ymuno a’r Brif Adran.  Gellir defnyddio’r ffurflen hon fel eich etholiad.  Byddwch yn cael eich 

symud i’r Brif Adran o’r cyflog nesaf bosib ar ôl i’ch Cyflogwr dderbyn eich etholiad wedi ei arwyddo. 

 

Os gennych fwy nag un swydd ble rydych yn cyfrannu i'r Adran 50/50, gallwch ethol i ail ymuno a’r Brif 

Adran mewn un, rhai neu eich holl swyddi, ond bydd rhaid cwblhau ffurflen unigol ar gyfer bob swydd. 

 

OS ydych yn y CPLlL gyda mwy nag un Cyflogwr, bydd rhaid i chi gwblhau ffurflen etholiad ar wahân a'i 

ddychwelyd i bob Cyflogwr ble rydych yn dymuno ail ymuno a’r Brif Adran. 

 

Am faint allaf aros yn y Brif Adran?  
 

Gallwch aros yn y Brif Adran am gyhyd ac y byddwch mewn cyflogaeth sy’n gymwys am aelodaeth o’r 

cynllun ac eich bod o dan 75 mlwydd oed. 

 

Ar unrhyw adeg tra’ch bod yn y Brif Adran, mae gennych yr hawl i symud yn ôl i’r Adran 50/50 o’r cynllun 

(ar yr amod eich bod o dan 75 mlwydd oed ac eich bod yn parhau mewn cyflogaeth sy’n gymwys am 

aelodaeth o’r cynllun).  Bydd rhaid gwneud etholiad i’ch Cyflogwr i symud yn nol i’r Adran 50/50.  Byddech 

yn cael eich rhoi yn ôl i’r Adran 50/50 o’r cyfnod cyflog nesaf bosib ar ôl eich Cyflogwr dderbyn eich 

ffurflen etholiad wedi ei gwblhau a byddwch yna yn dechrau talu hanner eich cyfraniadau arferol ac 

adeiladu hanner eich buddion pensiwn am y cyfnod rydych yn yr adran yna. 

 

 

 

DYCHWELWCH Y FFURFLEN ETHOL YMA I’CH CYFLOGWR OS GWELWCH YN DDA 


