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Atodiad 1 
 

Hysbysiad o newid rhywedd, enw, teitl a rhagenwau personol 
 
Mae'r ffurflen hon ar gyfer staff a chyn-fyfyrwyr trawsrywiol sy'n bwriadu newid eu henw, eu 
rhyw, eu teitl a'u rhagenwau ac maen nhw eisiau hysbysu Prifysgol Bangor er mwyn 
diweddaru eu manylion. 
 

Y manylion cyfredol sydd ar gofnod 
 
Yr enw ar gofnod y staff:  
 
Dynodwr staff: 
 
Adwaenir fel/ffugenw:  
 
Dyddiad geni: 
 
E-bost:  
 
Rhif cyswllt: 
 
 
Annwyl Swyddog Cydraddoldeb yr Adnoddau Dynol   
 
Deallaf mai chi yw'r cyswllt a enwir ar gyfer staff a chyn-fyfyrwyr trawsrywiol ac y bydd yr 
wybodaeth a rannaf gyda chi yn cael ei defnyddio i sicrhau y gallaf fyw fy mywyd beunyddiol 
yn y rhywedd o'm dewis neu'r un sy'n gydnabyddedig yn gyfreithlon.  
 
Rwyf hefyd yn deall, os yw'n briodol, y bydd yr wybodaeth a rennir yn cael ei defnyddio i 
sicrhau cefnogaeth briodol i mi fel aelod o'r staff/cyn-fyfyriwr i Brifysgol Bangor. 
 
Ticiwch y blwch priodol: 
 
Deallaf na chaiff yr wybodaeth a rannaf gyda chi ei throsglwyddo i neb arall heb fy 
nghaniatâd.  

 
At ddibenion Prifysgol Bangor mae fy manylion personol (dewiswch un o'r canlynol): 
    

yn adlewyrchu'r enwau, rhywedd, rhagenwau personol a'r teitl o'm dewis (dileer fel 
bo'n briodol). Os ydych chi'n defnyddio llysenwau neu ffugenwau, bydd angen i chi 
fod wedi newid eich enw'n ffurfiol i gael tystysgrif gradd mewn enw sy'n wahanol i'r 
un y gwnaethoch chi gofrestru gydag ef. 
 
Nid ydynt yn adlewyrchu'r enwau, rhywedd, rhagenwau personol a'r teitl o'm dewis 
(dileer fel bo'n briodol). Hoffwn gyfarfod â chi i drafod newid fy manylion. Cwblhewch 
yr wybodaeth isod os hoffech i enw/enwau gwahanol gael ei ddefnyddio/eu defnyddio 
yn ystod y cyfarfod.  

 
Nid ydynt yn adlewyrchu'r enwau, rhywedd, rhagenwau personol a'r teitl o'm dewis 
(dileer fel bo'n briodol). Hoffwn i'r manylion amdanaf gael eu newid yn unol â'r 
wybodaeth isod cyn gynted ag y bo modd. Rwy'n deall y byddwch yn cysylltu â mi i 
sicrhau fy mod yn ymwybodol o oblygiadau'r newid ac i gytuno ar y dyddiad y bydd y 
newid yn digwydd. 
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Newidiadau i'w gwneud i'r manylion 
 
Teitl: Rhagenwau Personol: 
 
Enw(au) cyntaf:  
 
Cyfenw (os yn berthnasol): 
 
Rhyw:  
 
E-bost (os yn berthnasol): 
 
Llofnod: (Printiwch eich enw:)  
 
Dyddiad: 
 


