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Gweinyddir gan: 

Dinas a Sir Abertawe 
 

Ffurflen Mynegi Dymuniad Grant Marwolaeth 

 
DARLLENWCH Y NODIADAU CANLYNOL YN OFALUS CYN CWBLHAU'R FFURFLEN 
 

• Gallwch fynegi dymuniad i gynnig un neu fwy o unigolion, neu sefydliad, i dderbyn y 

grant marwolaeth a fydd yn daladwy os byddwch yn marw. Yn absenoldeb Ffurflen 
Mynegi Dymuniad ddilys, caiff y grant ei dalu i'ch cynrychiolydd personol, h.y. eich 
ystad. 

• Mantais cwblhau ffurflen Mynegi Dymuniad yw y caiff y grant ei dalu'n gyflym, heb 

yr angen i aros nes caiff eich ystad ei setlo, a all gymryd sawl wythnos. Mantais arall 
yw na fydd y taliad yn rhan o'ch Ystad, felly ni fydd rhaid talu Treth Etifeddiant arno. 

• Fe'ch cynghorir i wneud copi o'r Ffurflen Mynegi Dymuniad, ynghyd â'r nodiadau 

hyn, a'u cadw mewn mân diogel ar gyfer eich cofnodion. Er bod rhaid i'r awdurdod 
weinyddol gadw'r hawl i ddiystyru unrhyw fynegiad o ddymuniad yn ôl deddfwriaeth 
pensiynau, diben y ffurflen hon yw eich helpu i wneud cynlluniau ariannol priodol 
rhag ofn y byddwch yn marw cyn amser. 

• Gallwch adolygu'ch mynegiad o ddymuniad(au) unrhyw adeg drwy gwblhau ffurflen 

arall, a fydd yn diddymu unrhyw fynegiad o ddymuniad blaenorol. Os hoffech 
ddiwygio unrhyw fynegiad o ddymuniad blaenorol, cysylltwch â'r Gronfa Bensiynau 
yn y cyfeiriad isod. 

• Cyfrifir y grant marwolaeth a gaiff ei dalu fel a ganlyn: 

 

 2 x tâl cyfartalog gyrfa am aelod cyfredol o'r LGPS, ar yr amod eich bod yn 
iau na 75 oed ar ddyddiad eich marwolaeth; neu 
 

  3 x y pensiwn sydd wedi cronni, ynghyd â chynydd pensiwn cronnus ar gyfer 
aelod sydd wedi gohirio budd-daliadau (wedi gadael cyflogaeth gan ohirio 
budd-daliadau tan oedran ymddeol arferol, sef 65). 
 

  5 x pensiwn blynyddol llai unrhyw daliadau a wnaed eisoes ar gyfer aelod 
sy'n derbyn ei bensiwn ac sy'n iau  na 75 oed, ar yr amod ei fod yn marw yn y 
pum mlynedd gyntaf ar ôl derbyn ei bensiwn. 

 

• Mae'r ffurflen hon yn berthnasol i dalu Grant Marwolaeth YN UNIG, ac nid yw'n 

berthnasol i dalu pensiwn gwraig weddw, gŵr gweddw neu bartner sifil os byddwch 
yn marw. 

• Sylwer NAD yw Cronfa Bensiwn Dinas a Sir Abertawe wedi'i rwymo'n gyfreithiol 

gan y ffurflen hon, oherwydd, er mwyn i'r manteision treth fod yn berthnasol, mae'n 
rhaid iddo gadw disgresiwn llwyr o ran dyrannu taliad eich grant marwolaeth. 

• Os byddwch yn cynnig mwy nag un buddiolwr, sicrhewch mai 100% yw cyfanswm y 

canrannau. 

• Ni chewch nodi pwy fyddai'r un nesaf i dderbyn y taliad pe byddai'r buddiolwr a 

enwyd gennych yn marw o'ch blaen. Os bydd hyn yn digwydd, dylech gwblhau 
Ffurflen Mynegi Dymuniad Grant Marwolaeth newydd. 

• Os oes angen rhagor o le i nodi mwy na thri buddiolwr, rhowch eu manylion ar 

dudalen ar wahân. 

• Fe'ch gynghorir yn gryf i wneud ewyllys os nad ydych wedi gwneud hyn eisoes. 

Diben y ffurflen mynegi dymuniad grant marwolaeth yw gweinyddu taliad, gobeithiwn 
na fydd rhaid i ni ei wneud. Mae ewyllys yn rhoi trefn ar weddill eich materion 
ariannol. 

• Os oes gennych unrhyw gwestiynau  neu os oes angen rhagor o fanylion arnoch, 

cysylltwch â'r: 
 
Is-adran Bensiynau, Cronfa Bensiwn Dinas a Sir Abertawe, Canolfan Ddinesig, Abertawe 
SA13 3SN 
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Gweinyddir gan: 

Dinas a Sir Abertawe 
 

Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol (LGPS) 
Ffurflen Mynegi Dymuniad Grant Marwolaeth Cynghorydd 

 
Eich Manylion Personol 
 

Enw: Dyddiad Geni: 

Rhif Yswiriant Gwladol: 

Cyfeiriad Cartref: 

 Côd Post: 

 
 
Manylion Personol – Buddiolwr 1     Cyfran 
 

Enw: % 

Dyddiad Geni: Perthynas: 

 

 Côd Post 

 
 
Manylion Personol – Buddiolwr 2     Cyfran 
 

Enw: % 

Dyddiad Geni: Perthynas: 

 

 Côd Post 

 
Manylion Personol – Buddiolwr 3     Cyfran 
 

Enw: % 

Dyddiad Geni: Perthynas: 

 

 Côd Post 

 
Datganiad 
 
Rwyf wedi darllen y nodiadau dros y dudalen. Rwy’n gofyn bod Dinas a Sir Abertawe 
(Awdurdod Gweinyddu Cronfa Bensiwn Dinas a Sir Abertawe), wrth arfer ei ddisgresiwn llwyr,  
yn ystyried talu unrhyw gyfandaliad budd-daliad marwolaeth sy’n ddyledus dan y Cynllun 
Pensiwn Llywodraeth Lleol i’r unigolyn (unigolion) a/neu’r sefydliad(au) uchod ac (os oes mwy 
nag un ohonynt) bod y fath daliad yn cael ei rannu yn unol â’m mynegiad o ddymuniad. 
 
Llofnod:        Dyddiad: 
 
Dychweler i’r:  Is-adran Bensiynau, Cronfa Bensiwn Dinas a Sir Abertawe, Canolfan 
Ddinesig, Abertawe SA1 3SN 

 


