
Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol (LGPS) 
Cronfa Bensiwn Dinas a Sir Abertawe  

 
Newid yr Enw ar eich Cyfrif Pensiwn 

 

 

Newid Enw Blaen (enw neu enwau cyntaf/bedydd) neu  
Gyfenw (enw teuluol) drwy un o'r dulliau canlynol  

(ticiwch y blwch sy'n berthnasol i chi) 
  

 Datganiad Statudol* 

 Gweithred Unrhan* 

 
Tystysgrif Geni Newydd sydd wedi'i chyflwyno i chi yn eich enw newydd* 

 Os yw eich Tystysgrif Geni newydd hefyd yn dangos rhyw wahanol 
yna byddwn hefyd yn newid y rhyw ar eich cyfrif pensiwn. 

 

Tystysgrif Cydnabod Rhyw sydd wedi'i chyflwyno i chi yn eich enw 
newydd * (bydd angen hon os nad oes gennych Dystysgrif Geni newydd yn 
unig) 

 Byddwn yn newid yr enw a hefyd y rhyw ar eich cyfrif pensiwn. 

 Trwydded Frenhinol* 

 Deddf Seneddol* 

*atodwch lungopi o'r Dystysgrif/Ddogfen sy'n dangos y newid i'ch enw i'r 
ffurflen hon - ac yna llofnodwch y ffurflen hon ar y diwedd gyda'ch enw blaenorol 
a'ch enw newydd. 
  

Newid Cyfenw (enw teuluol) ar Briodas/Partneriaeth Sifil 
(ticiwch y blwch sy'n berthnasol i chi) 

 
Rwyf wedi newid fy nghyfenw i gyfenw fy ngŵr neu fy ngwraig* (cyfenw fy 
ngŵr neu fy ngwraig neu fy mhartner sifil) 

 
Mae fy ngŵr neu fy ngwraig a minnau wedi uno’n cyfenwau gyda’n gilydd i 
wneud cyfenw newydd* (gelwir hyn weithiau’n gwneud cyfenw dwbl) 

*atodwch lungopi o'r Dystysgrif Briodas/Dystysgrif Partneriaeth Sifil i'r ffurflen 
hon - ac yna llofnodwch y ffurflen hon ar y diwedd gyda'ch enw blaenorol a'ch 
enw newydd. 
 

Newid Cyfenw (enw teuluol) oherwydd   
Ysgariad/Diddymu Partneriaeth Sifil 

(ticiwch y blwch sy'n berthnasol i chi) 

 Rwyf wedi newid fy nghyfenw yn ôl i'r cyfenw a gefais adeg fy ngeni* 

*atodwch lungopi o'r Archddyfarniad Absoliwt gan y Llys i'r ffurflen hon - ac yna 
llofnodi'r ffurflen hon ar y diwedd gyda'ch enw blaenorol a'ch enw newydd. 

  



Yn awr, rhaid i chi gwblhau a llofnodi'r ffurflen yma er mwyn 
Newid yr Enw ar eich Cyfrif Pensiwn 

    

Rwyf i (ysgrifennwch eich 
enw blaenorol) 

 

o (ysgrifennwch eich 
cyfeiriad) 

 

 

 

 Wedi ildio fy enw blaenorol ac wedi mabwysiadu'r enw at bob pwrpas 
(ysgrifennwch eich enw newydd isod) 

Teitl Newydd (e.e. Mr, Mrs, Miss, Ms, Mx ac ati.  

Cyfenw(au)   

Cyfenw Newydd  

Dyddiad Geni  

Rhif Yswiriant Gwladol  

Llofnod (yn eich enw 
newydd) 

 

Llofnod (yn eich enw 
blaenorol) 

 

Dyddiad  

 

Dychwelwch y ffurflen ‘Newid yr Enw ar eich Cofnod Pensiwn’ wedi'i chwblhau 
ynghyd â llungopi o'ch Tystysgrif/Dogfen i: 
 
Cronfa Bensiwn Dinas a Sir Abertawe 
Canolfan Ddinesig  
Heol Ystumllwynarth 
Abertawe 
SA1 3SN 
 
Neu sganiwch ac e-bostiwch y ffurflen hon a'ch Tystysgrif/Dogfen i: 
 
pensiynau@abertawe.gov.uk 
 
Peidiwch ag anfon Tystysgrifau neu Ddogfennau gwreiddiol atom rhag ofn iddynt 
fynd ar goll neu iddynt gael eu difrodi yn y post 

 

 

 


