
Help i ddefnyddio'r ffurflen gais PDF hon

Gallwch arbed data wedi'i deipio yn y ffurflen gais PDF hon os ydych yn defnyddio Adobe 
Reader.

Mae hyn yn golygu nad oes raid i chi lenwi'r ffurflen mewn un sesiwn.

Bydd y ffurflen hon ond yn arbed os:
• mae'r ffurflen yn cael ei arbed ar eich cyfrifiadur, a
• agorwyd mewn fersiwn ddiweddar o Adobe Reader

Ni fydd y ffurflen yn arbed yn:
• fersiynau o Acrobat Reader yn hŷn na fersiwn XI
• darllenwyr pdf eraill, er enghraifft Preview ar Mac neu Foxit ar gyfrifiadur personol

Gallwch lawrlwytho Adobe Reader am ddim o wefan Adobe.

Os ydych yn cael anawsterau technegol:
• lawrlwytho'r ffurflen
• Mynd trwy'r ffurflen, neu
• argraffu'r ffurflen

Cysylltwch â DWP Online helpdesk.
Ffôn: 0800 169 0154
E-bost: dwponline.helpdesk@dwp.gsi.gov.uk

Oriau agor
Dydd Llun i ddydd Gwener: 8am - 6pm
Wedi cau ar benwythnosau ac ar Wyliau Cyhoeddus a Banc i gyd.

Am help a chyngor ar y wybodaeth y mae angen i chi ei roi ar y ffurflen neu
am y budd-dal rydych am wneud cais amdano, cysylltwch â'r swyddfa sy'n
delio â'r budd-dal.

Mae galwadau i rifau 0800 am ddim o linellau daear neu ffonau symudol.



Datganiad  
Pensiwn y Wladwriaeth
Rhwygwch a chadw ar gyfer eich gwybodaeth.

Beth yw datganiad Pensiwn y Wladwriaeth?
Bydd datganiad Pensiwn y Wladwriaeth yn rhoi amcangyfrif i chi o 
faint o Bensiwn y Wladwriaeth y gallech ei gael pan rydych yn cyrraedd 
oedran Pensiwn y Wladwriaeth. Bydd yr amcangyfrif yn seiliedig ar eich 
cofnod cyfraniadau Yswiriant Gwladol fel mae’n sefyll ar y dyddiad mae’r 
datganiad yn cael ei gynhyrchu.
Nid yw eich datganiad Pensiwn y Wladwriaeth yn warant. Efallai bydd 
y swm a gewch pan fyddwch yn gwneud cais am eich Pensiwn y 
Wladwriaeth yn wahanol i’r swm ar eich datganiad. Efallai y byddwch 
eisiau cael cyngor ariannol cyn gwneud penderfyniadau yn seiliedig ar 
eich datganiad Pensiwn y Wladwriaeth.

Pwy a all gael datganiad Pensiwn y Wladwriaeth?
Gallwch gael datganiad Pensiwn y Wladwriaeth os ydych yn 16 oed 
neu drosodd ac o leiaf 30 diwrnod i ffwrdd o’ch oedran Pensiwn y 
Wladwriaeth pan rydym yn edrych ar eich cais. 

Cwblhau’r ffurflen
Cwblhewch y ffurflen mewn inc du a’i hanfon i’r cyfeiriad isod. Mae’n 
rhaid i chi lofnodi’r ffurflen yn Rhan 7 - os na wnewch efallai y bydd oedi 
yn eich cais.
Os ydych angen unrhyw help, ffoniwch ni ar 0800 731 0175 (os ydych yn 
byw yn y DU) neu +44 191 218 3600 (os ydych yn byw y tu allan i’r DU). 
Gallwch hefyd ysgrifennu atom yn:
Newcastle Pension Centre, Futures Group
The Pension Service 9
Mail Handling Site A
WOLVERHAMPTON
GREAT BRITAIN  
WV98 1LU

Ffyrdd eraill i gael datganiad Pensiwn y 
Wladwriaeth
Os ydych yn byw yn y DU gallwch gael datganiad Pensiwn y Wladwriaeth 
drwy ein ffonio ni ar 0800 731 0175. Mae’r llinellau ar agor o ddydd Llun 
i ddydd Gwener 8am i 6pm. Efallai y bydd eich galwad yn cael ei monitro 
a’i recordio ar gyfer rhesymau diogelwch ac ansawdd.
Os oes gennych anawsterau lleferydd neu glyw gallwch gysylltu â ni 
drwy ddefnyddio ffôn testun ar 0800 731 0176. 
Os ydych yn byw y tu allan i’r DU
Gallwch ein ffonio drwy ddeialu +44 191 2183600 i gael datganiad 
Pensiwn y Wladwriaeth. Mae’r llinellau ar agor o ddydd Llun i ddydd 
Gwener 8am i 6pm. Os oes gennych anawsterau lleferydd neu glyw 
gallwch gysylltu â ni drwy ddefnyddio ffôn testun ar +44 191 2182051. 

Mae galwadau i rifau 0800 am ddim o linellau a ffonau symudol.
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Pa mor hir y bydd yn ei gymryd i mi gael fy natganiad?
Fel arfer byddwn yn anfon datganiad Pensiwn y Wladwriaeth atoch o fewn 
10 diwrnod gwaith o dderbyn eich cais.

Anfon eich datganiad Pensiwn y Wladwriaeth i rywun arall
Os hoffech i ni anfon eich datganiad Pensiwn y Wladwriaeth i rhywun arall, ticiwch y 
blwch yn Rhan 5 a llenwi Rhan 6 i mewn.
Gallwn ond anfon anfon eich datganiad Pensiwn y Wladwriaeth i rhywun arall:
l os oes ganddynt Bŵer Atwrnai, neu
l  os rydych yn rhoi eich caniatâd yn ysgrifenedig i wneud hynny nawr
Os ydych yn gwneud y cais ar ran rhywun rydych wedi eich awdurdodi i weithredu ar 
eu rhan, byddwn angen gweld tystiolaeth o’r awdurdod hwnnw cyn y gallwn anfon 
eu datganiad Pensiwn y Wladwriaeth atoch.

Gwneud cais am eich Pensiwn y Wladwriaeth 
Ni allwch ddefnyddio’r ffurflen hon i wneud cais am eich Pensiwn y Wladwriaeth. 
Mae’r ffurflen hon ar gyfer cael datganiad Pensiwn y Wladwriaeth.
I ddarganfod sut i wneud cais am eich Pensiwn y Wladwriaeth ewch i 
www.gov.uk/state-pension/how-to-claim

Sut mae’r Adran Gwaith a Phensiynau yn casglu ac yn 
defnyddio gwybodaeth 
Pan fyddwn yn casglu gwybodaeth amdanoch, gallwn ddefnyddio’r wybodaeth ar 
gyfer unrhyw un o’n dibenion. Mae’r rhain yn cynnwys delio gyda:
l  budd-daliadau a lwfansau nawdd cymdeithasol
l  cynhaliaeth plant
l  gwaith a hyfforddiant
l cynllunio ariannol ar gyfer ymddeoliad
l  cynlluniau pensiwn galwedigaethol a phersonol
Efallai y cawn wybodaeth amdanoch gan eraill am unrhyw un o’n dibenion os yw’r 
gyfraith yn caniatáu i ni wneud hynny. Efallai y byddwn hefyd yn rhannu gwybodaeth 
gyda sefydliadau penodol eraill os yw’r gyfraith yn caniatáu i ni wneud hynny.
I gael mwy o wybodaeth am y ffordd rydym yn defnyddio gwybodaeth, ymwelwch 
â’n gwefan www.gov.uk



Datganiad  
Pensiwn y Wladwriaeth

Cais am ddatganiad Pensiwn y Wladwriaeth
Rhan 1 Amdanoch chi
Rhowch wybodaeth amdanoch chi. Defnyddiwch PRIF LYTHRENNAU ac inc du.

Dyddiad geni – DD/MM/BBBB

Rhif Yswiriant Gwladol (YG)

Cyfenw neu enw teuluol 
presennol

Enw cyntaf ac unrhyw 
enwau canol

Cyfeiriad llawn yn cynnwys 
cod post neu cod zip

Unrhyw gyfenwau neu enwau 
teuluol eraill rydych wedi cael 
eich adnabod yn flaenorol

Cyfeiriad ar gyfer gohebiaeth 
os yw’n wahanol i’r uchod. 
Rhowch y cyfeiriad llawn i ni, gan 
gynnwys y cod post neu’r cod 
zip.
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Llythrennau Rhifau Llythyren

Ydych chi erioed wedi gweithio 
neu wedi talu Yswiriant 
Gwladol yn Ynys Manaw? 

Na

Ydw



Cais am ddatganiad Pensiwn y Wladwriaeth parhad

Rhan 2 Statws priodasol
Ticiwch y disgrifiad sydd yn berthnasol i chi a rhoi union ddyddiadau fel DD/MM/BBBB.

Sengl

Yn briod

Partneriaeth sifil

Wedi ysgaru

Partneriaeth sifil wedi’i 
ddiddymu

Gweddw

Partner sifil sy’n goroesi

2

Dyddiad priodas

Dyddiad ffurfiwyd y 
bartneriaeth sifil

Dyddiad priodas

Dyddiad ysgariad

Dyddiad ffurfiwyd y 
bartneriaeth sifil

Dyddiad y diddymiad

Dyddiad priodas

Y dyddiad y 
gwnaethpwyd chi’n 
weddw

Dyddiad ffurfiwyd y 
bartneriaeth sifil

Dyddiad y bu eich 
partner sifil farw

Os ydych chi wedi trosi neu newid eich partneriaeth sifil 
i briodas, neu briodi eich partner sifil, nodwch y dyddiad 
mae eich priodas yn cael ei drin fel dechrau ar.

Os ydych chi wedi trosi neu newid eich partneriaeth sifil 
i briodas, neu briodi eich partner sifil, nodwch y dyddiad 
mae eich priodas yn cael ei drin fel dechrau ar.

Os ydych chi wedi trosi neu newid eich partneriaeth sifil 
i briodas, neu briodi eich partner sifil, nodwch y dyddiad 
mae eich priodas yn cael ei drin fel dechrau ar.



Cais am ddatganiad Pensiwn y Wladwriaeth parhad

Rhan 4 Byw y tu allan i’r Deyrnas Unedig (DU)
Ystyr y Deyrnas Unedig (DU) yw Cymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon. 
Os ydych yn byw yn y DU ar hyn o bryd ewch i Rhan 5. 
Os ydych yn byw y tu allan i’r DU ar hyn o bryd, dywedwch wrthym:

Cyfeiriad 2

Y dyddiad y gwnaethoch 
adael y DU
Defnyddiwch DD/MM/BBBB.

3

Eich dau gyfeiriad diwethaf yn 
y DU, yn cynnwys y cod post 

Cyfeiriad 1

Rhif ffôn cartref?

Rhif ffôn yn ystod y dydd, 
os yw’n wahanol

Os ydych yn byw yng Nghymru, 
gallwn anfon datganiad 
Pensiwn y Wladwriaeth atoch 
yn Saesneg neu Gymraeg. Pa 
iaith sydd well gennych?
Gallwn anfon datganiad 
Pensiwn y Wladwriaeth atoch 
mewn braille neu brint bras.
Ticiwch y blwch os yw’n well 
gennych gael un o’r dewisiadau 
yma.

Os ydym angen cysylltu â chi cyn 
i ni anfon eich datganiad Pensiwn 
y Wladwriaeth atoch, sut yr 
hoffech i ni gysylltu â chi?

Beth yw’r rhif hwn? Gwaith

Rhan 3 Manylion cyswllt
Trwy lythyr i’r cyfeiriad roedd yn Rhan 1.

Dros y ffôn. 
Rhowch y rhif isod.

Symudol Ffôn testun

Cymraeg

Saesneg

Braille

Print bras



Cais am ddatganiad Pensiwn y Wladwriaeth parhad

Rhan 5 Beth i’w wneud nawr

Ple rydych eisiau eich datganiad Pensiwn y 
Wladwriaeth gael ei anfon?

Ataf yn y cyfeiriad rwyf wedi’i 
roi yn Rhan 1.

At fy nghynrychiolydd.
Rwyf am i fy nghynrychiolydd 
ddelio ag unrhyw ymholiadau sy’n 
dilyn sy’n berthnasol i fy natganiad 
Pensiwn y Wladwriaeth.

Rwyf yn Gorff Gweithredol 
Personol. 
Anfonwch y datganiad Pensiwn 
Wladwriaeth ataf fi.
Corff Gweithredol Personol yw person 
wedi ei benodi i edrych ar ôl rhai neu 
holl agweddau o faterion cwsmer.

Nodwch 
l  mae’r awdurdodiad hwn yn ymwneud yn unig ag ymholiadau a wnaed i’r 

Futures Group, Canolfan Pensiwn Newcastle a
l  dim ond am y cyfnod mae eich datganiad Pensiwn Wladwriaeth yn cael ei ddal ar 

ein cofnodion cyfrifiadur yn unig y gallwn roi gwybodaeth i’ch cynrychiolydd

Os ydych yn gofyn am ddatganiad Pensiwn Wladwriaeth arall yn y dyfodol, 
byddwch angen rhoi awdurdod arall er mwyn i ni  ddarparu/trafod y datganiad 
hwnnw gyda’ch cynrychiolydd.

Ticiwch y blwch sy’n berthnasol i chi. Os ydych yn ticio’r ddau flwch, 
dim ond anfon y datganiad Pensiwn y Wladwriaeth atoch fyddwn ni.

4

Ewch i Rhan 7.

Ewch i Rhan 6.

Ewch i Rhan 6.
Darparwch dystiolaeth o’ch awdurdod, 
er enghraifft, pŵer atwrnai.



Cais am ddatganiad Pensiwn y Wladwriaeth parhad

Rhan 6 Eich cynrychiolydd

Rhan 7 Llofnod

Llofnodwch y ffurflen hon a rhowch y dyddiad arni.

Dyddiad DD/MM/BBBB

Llofnod

Cyfenw neu enw teuluol

Enwau eraill

Cyfeiriad llawn yn cynnwys 
cod post neu cod zip

Enw’r sefydliad
os yw hyn yn berthnasol

Rhif ffôn yn ystod y dydd

Rhif ffacs

Rhif cyfeirnod 
os ydych yn ei wybod

Rhowch fanylion eich cynrychiolydd. Os ydych yn Gorff Gweithredol Personol, 
rhowch eich enw a’ch cyfeiriad.

Ewch i Rhan 7.
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