
Cronfa Bensiwn Rhondda Cynon Taf 
Ffurflen Gais ar gyfer y Bwrdd Pensiynau 

Enw: 

Cyfeiriad: 

Cyfeiriad e-bost: 

Rhif ffôn: 

Ar gyfer pa swyddogaeth hoffech chi gael eich ystyried? 

Cynrychiolydd aelodau:

(SYLWCH: Os ydych chi'n gyflogedig ar hyn o bryd, gwiriwch â'ch Cyflogwr ynghylch ei bolisi 
ar ganiatáu amser i chi fynychu Cyfarfodydd Bwrdd a Sesiynau Hyfforddiant gan y bydd 
angen i chi allu ymrwymo i fynychu dau Gyfarfod Bwrdd y flwyddyn a sesiynau hyfforddiant 
perthnasol) 

Neu  

Cynrychiolydd cyflogwyr: 

(SYLWCH: Sicrhewch fod eich Prif Weithredwr yn gefnogol i'ch cais, yn enwedig eich gallu i 
gyflawni'r swyddogaeth yma) 

Cadarnhewch fanylion eich cyflogaeth -   

Cyflogwr o fewn Cronfa Bensiwn RhCT:  

Cyflogaeth / Swyddogaeth gyfredol yn eich sefydliad: 

Ydych chi'n aelod o'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol ar hyn o bryd neu wedi bod yn aelod yn y gorffennol? 

Os ydych chi, nodwch y manylion: 

Mae'n ofynnol i ymgeiswyr i'r Bwrdd ddatgelu unrhyw 'Wrthdaro Buddiannau' posibl a allai effeithio ar eu 
swyddogaeth ar y Bwrdd.   Mae Deddf Pensiynau Gwasanaethau Cyhoeddus 2013 yn diffinio gwrthdaro 
buddiannau fel a ganlyn: 

“a financial or other interest which is likely to prejudice the person’s exercise of functions as a member of the 
board (but does not include a financial or other interest arising merely by virtue of membership of the scheme or 
any connected scheme)” 

Nodwch unrhyw achosion posibl o 'Wrthdaro Buddiannau' isod rydych chi'n effro iddyn nhw adeg y cais: 



Er mwyn cael eich ystyried, nodwch mewn 500 gair neu lai na hynny, 

• pam mae gyda chi ddiddordeb mewn dod yn aelod o'r Bwrdd Pensiynau,

• unrhyw wybodaeth neu brofiad sydd gyda chi o'r CPLlL,

• unrhyw wybodaeth neu brofiad arall sydd gyda chi ynglŷn â phensiynau,

• unrhyw dystiolaeth ychwanegol i ategu'ch cais

Cadarnhaf: 

• fy mod i wedi darllen a deall Cylch Gorchwyl a Swyddogaethau a Chyfrifoldebau'r Bwrdd
Pensiynau;

• fy mod i wedi datgelu unrhyw achosion o 'wrthdaro buddiannau' posibl rwy'n effro iddyn nhw
adeg y cais;

• fod modd i mi ymrwymo i dymor aelodaeth (cychwynnol) o ddwy flynedd;

• fod modd i mi fynychu dau gyfarfod o'r Bwrdd Pensiynau y flwyddyn a sesiynau hyfforddiant
ychwanegol yn ôl yr angen;

• fod yr wybodaeth a roddais uchod yn gywir

fy mod i wedi cael cymeradwyaeth y Prif Weithredwr i gyflwyno cais am y swyddogaeth yma, os oes 
gyda fi ddiddordeb mewn cael fy ystyried ar gyfer swyddogaeth Cynrychiolydd Cyflogwyr. 

Dyddiad: Llofnod:

Ar ôl ei llenwi, anfonwch eich ffurflen i Gronfa Bensiwn Rhondda Cynon Taf trwy e-bost i 
pensiynau@rctcbc.gov.uk 

mailto:pensions@rctcbc.gov.uk
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