
Rhagolwg Pensiwn y Wladwriaeth

Y Rhagolwg hwn
Beth yw Rhagolwg Pensiwn y Wladwriaeth?
Bydd rhagolwg Pensiwn y Wladwriaeth yn dangos i chi faint o Bensiwn y 
Wladwriaeth y gallech ei gael a’r dyddiad y gallwch ei gael.

Ni allwch gael rhagolwg os ydych eisoes yn cael eich Pensiwn y Wladwriaeth neu os 
ydych wedi oedi (‘gohirio’) ei hawlio.

Nid yw eich rhagolwg yn warantedig ac mae’n seiliedig ar y gyfraith gyfredol. Nid 
yw’n cynnwys unrhyw gynnydd oherwydd chwyddiant.

Ffyrdd eraill o gael rhagolwg Pensiwn y Wladwriaeth 
Ar-lein:
• Ewch i www.gov.uk/gwirio-eich-pensiwn-y-wladwriaeth

Ffôn:
• DU: 0800 731 0175 (Ffôn am Ddim) 
• Y tu allan i’r DU: +44 (0) 191 218 3600 
• Ffôn testun +44 (0) 191 218 2051 

Beth sydd angen i chi ei wneud:
•  llenwch y ffurflen hon a’i hanfon i’r cyfeiriad dychwelyd ar ddiwedd y  

ffurflen hon
•  sicrhewch eich bod yn ateb yr holl gwestiynau yn llawn
• llenwch y ffurflen hon yn ofalus. Os ydych yn llenwi’r ffurflen hon drwy 
ddefnyddio beiro, defnyddiwch inc du a phriflythrennau
•  gallwch lawrlwytho copi o’r ffurflen i’ch cyfrifiadur a’i llenwi. Ewch i www.gov.uk a 

chwiliwch am ‘BR19W’.
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Mae gennym lawer o wahanol ffyrdd y gallwn gyfathrebu â chi

Os hoffech braille, Iaith Arwyddion Prydain, dolen glyw, cyfieithiadau, 
print bras, sain neu rywbeth arall ffoniwch ni ar 0800 328 1744 neu 
Relay UK 18001 yna 0800 328 1744 a dywedwch wrthym yr hyn sydd 
eu hangen arnoch.
Mae galwadau i rifau 0800 am ddim o linellau daear a ffonau symudol.

Trin pobl yn deg 

Rydym wedi ymrwymo i Ddeddf Cydraddoldeb 2010 ac i drin 
pobl yn deg. I ddarganfod mwy am y gyfraith hon, chwiliwch am 
‘Cydraddoldeb’ ar www.gov.uk

http://www.gov.uk
http://www.gov.uk
http://www.gov.uk


Manylion rhagolwg

01  Rhif Yswiriant Gwladol

02   Teitl
Er enghraifft, Mr, Mrs, Miss, Ms, neu arall.

03   Cyfenw neu enw teulu

04   Unrhyw enwau eraill yn llawn

05   Enwau blaenorol

06   Cyfeiriad

Cod post 

07   Rhif ffôn y gallwn gysylltu â chi
Ar gyfer rhifau rhyngwladol, rhowch y 
cod gwlad.

Ticiwch os ydych yn defnyddio ffôn 
testun

08   Dyddiad geni 
DD/M M/BBBB

Os cawsoch eich geni ym 1962 neu wedi 
hynny, ewch i gwestiwn 12

09   Statws Priodasol

 Erioed wedi bod yn briod nac mewn 
partneriaeth sifil,  
Ewch i gwestiwn 12

Yn briod

Partneriaeth Sifil

 Wedi ysgaru neu bartneriaeth sifil 
wedi’i ddiddymu.  
Ewch i gwestiwn 12

 Gweddw. Ewch i gwestiwn 12

10   Os yw’n briod neu mewn partneriaeth 
sifil, beth yw dyddiad geni eich partner
DD/M M/BBBB

11   Rhyw eich partner

 Gwryw

 Benyw
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Gweithredu dros rhywun arall
Dim ond os ydych wedi cofrestru’ch hawl 
gyfreithiol ar gyfer yr unigolyn hwnnw gyda’r 
Adran Gwaith a Phensiynau (DWP) y gallwch 
ofyn am ragolwg ar ran rhywun arall.

12   A ydych yn gofyn am eich rhagolwg 
eich hun?
Cofiwch - dim ond os ydych wedi 
cofrestru’ch hawl gyfreithiol ar gyfer yr 
unigolyn hwnnw gyda DWP y gallwch 
ofyn am ragolwg ar ran rhywun arall, er 
enghraifft eich bod yn benodai neu os 
oes gennych bŵer atwrnai.

 Ydw Ewch i gwestiwn 16

 Na

13   Eich enw a’ch teitl llawn
Er enghraifft, Mr, Mrs, Miss, Ms, neu arall.

14   Enw’r cwmni neu’r sefydliad
(os yw’n berthnasol)

15  Cyfeiriad

  

Cod post 

Fformatau amgen

16   Argraffir y rhagolwg hwn. A allwn 
addasu rhywbeth i’w wneud yn hygyrch 
i chi?
Er enghraifft, fformat print bras neu sain.

17   A oes angen y rhagolwg arnoch yn 
Gymraeg

 Oes

 Na

Eich llofnod

Llofnod

Dyddiad
DD/M M/BBBB

 / /

Dychwelwch y ffurflen wedi’i chwblhau i’r 
cyfeiriad hwn:

Newcastle Pension Centre, Futures Group
The Pension Service 9
Mail Handling Site A
Wolverhampton
WV98 1LU
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Sut mae’r Adran Gwaith a Phensiynau yn defnyddio 
gwybodaeth
Pan fyddwn yn casglu gwybodaeth amdanoch efallai y byddwn yn ei defnyddio 
at unrhyw un o’n dibenion. Mae’r rhain yn cynnwys:
•  budd-daliadau a lwfansau nawdd cymdeithasol
• cynhaliaeth plant
• cyflogaeth a hyfforddiant
•  ymchwilio ac erlyn troseddau credydau treth
•  polisi pensiynau preifat, a chynllunio ar gyfer ymddeoliad.

Efallai byddwn yn rhoi gwybodaeth amdanoch i sefydliadau eraill fel y mae’r 
gyfraith yn caniatáu, er enghraifft i amddiffyn rhag trosedd.

I gael gwybod mwy am ein dibenion, sut rydym yn defnyddio gwybodaeth 
bersonol at y dibenion hynny, a’ch hawliau gwybodaeth, gan gynnwys sut i ofyn 
am gopi o’ch gwybodaeth, ewch i  
www.gov.uk/dwp/siarter-gwybodaeth-bersonol
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