
 

 

Cais i ymuno â Chynllun Pensiwn y Diffoddwyr Tân 2015 (FPS 2015) 

• Dylai'r ffurflen hon gael ei llenwi er mwyn ymuno â Chynllun Pensiwn y Diffoddwyr Tân 2015. 

• Byddwch yn ymuno â'r cynllun o'r cyfnod tâl nesaf a fydd ar gael. 

• Mae'r hysbysiad hwn yn berthnasol yn unig i'r cyflogwr/swydd a nodir gennych isod. Os ydych am 
ymuno â'r cynllun ar gyfer mwy nag un swydd, rhaid i chi lenwi ffurflen gais ar gyfer pob un. 

 

ADRAN A:  MANYLION PERSONOL 

Enw Llawn:   

Rhif Yswiriant 
Gwladol:  

 Dyddiad geni:  

Cyfeiriad:  

 Cod post:  

Cyfeiriad e-bost:  
 

ADRAN B:  MANYLION CYFLOGAETH 

Teitl y Swydd:  
Rhif Cyflogres/Rhif y 
Swydd:  

 

Ticiwch un blwch sy'n berthnasol i'r gyflogaeth yr ydych am ymuno â Chynllun Pensiwn y Diffoddwyr Tân ar ei chyfer: 

Diffoddwr Tân Llawn-amser:           Diffoddwr Tân wrth Gefn:  

Dyddiad y dechreuwyd ar y gyflogaeth:  

 

ADRAN C:  CYFLOGAETH FLAENOROL 

A ydych wedi bod yn aelod o Gynllun Pensiwn y Diffoddwyr Tân o'r blaen? Do  Naddo  

Ticiwch i nodi pa gynllun yr oeddech yn aelod ohono: 

FPS 1992  FPS 2006 – Safonol  FPS 2006 – Arbennig  FPS 2015  
 

ADRAN D:  DATGANIAD   

 

• RWYF WEDI DARLLEN y canllaw aelodau i FPS 2015, ac yn deall lle y gallaf ddod o hyd i ragor o wybodaeth. 

• RWY'N DEALL y bydd didyniadau misol yn cael eu gwneud o'm cyflog, a hynny'n seiliedig ar ganran o'r tâl 
pensiynadwy. 

• RWY'N CADARNHAU fy mod yn dymuno optio i mewn i gynilion pensiwn yn y swydd a nodaf ar y ffurflen hon, a 
hynny o'r cyfnod tâl nesaf a fydd ar gael, a deallaf fod yn rhaid i mi ddychwelyd y ffurflen hon yn uniongyrchol i 
Wasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, Yr Adran Adnoddau Dynol, Pencadlys y Gwasanaeth 
Tân, Heol Llwyn Pisgwydd, Caerfyrddin, SA31 1SP.  
 

Llofnodwyd:  Dyddiad:  

 

At ddefnydd y cyflogwr yn unig: 
Dyddiad ymuno â'r 

cynllun: 
 

Y cynllun yr ymunwyd ag ef (ticiwch un blwch): FPS 2006  FPS 2015  

 


