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Ffurflen Gais Cyfnewid Ystafelloedd              
CWBLHEWCH YR ISOD YN LLAWN: 

 

Myfyriwr 1) 

Enw cyntaf  Cyfenw  

Rhif Myfyriwr  

Yn symud o ystafell  I ystafell  

 

Myfyriwr 2) 

Enw cyntaf  Cyfenw  

Rhif Myfyriwr  

Yn symud o ystafell  I ystafell  
                              
________________________________________________________________________________________________________ 

ADRAN 4: PWYSIG – SYLWER – 

1. Cyn y gellir cyfnewid ystafelloedd, rhaid i'r ddau fyfyriwr dalu ffi weinyddol o £5.00 yr un, cwblhau'r 
ffurflen hon a mynd i'r Gwasanaethau Preswyl yn adeilad Penmaen i lofnodi cytundeb tenantiaeth 
newydd. 

2. Am resymau cyfreithiol a diogelwch, rhaid i chi roi gwybod i'r Gwasanaethau Preswyl am unrhyw 
newidiadau ystafelloedd. Os na fyddwch yn rhoi gwybod eich bod yn cyfnewid ystafelloedd, codir 
dirwy o £50 ar bob myfyriwr. 

3. Os caiff y cyfnewid ystafelloedd ei gymeradwyo, mae'r myfyrwyr yn cytuno i symud eu holl eiddo, 
glanhau'r ystafell a chyfnewid allweddi. 

4. Ni fydd y Gwasanaethau Preswyl yn gyfrifol am lendid y llety pan fydd y cyfnewid yn digwydd. 
5. Mae'r Gwasanaethau Preswyl yn cadw'r hawl i wrthod cyfnewid os nad yw'r tenant newydd yn 

gymwys ar gyfer yr ystafell y gwneir cais amdani, naill ai oherwydd cyfyngiadau ar y math o lety neu 
addasrwydd. 

6. Caiff pob e-bost ei anfon at eich cyfrif e-bost myfyriwr (@abertawe.ac.uk). 

 
Rwyf wedi darllen a chytuno â'r telerau uchod ar gyfer cyfnewid ystafell, ac rwy'n cytuno i ychwanegu ffi 
weinyddol o £5.00 y myfyriwr at fy nghyfrif KX. 

 

Llofnodwch: 
Rwyf wedi darllen a chytuno â'r telerau uchod ar gyfer cyfnewid ystafell, ac rwy'n cytuno i ychwanegu ffi 
weinyddol o £5.00 y myfyriwr at fy nghyfrif KX. 
 
LLOFNOD MYFYRIWR 1) __________________________________      DYDDIAD: _____________________ 
 
LLOFNOD MYFYRIWR 2) __________________________________      DYDDIAD: _____________________ 
 
 
 

AT DDEFNYDD Y SWYDDFA YN UNIG: CWBLHAWYD  CWBLHAWYD 
FFURFLEN AR Y SYSTEM AC WEDI'I GWIRIO  HYSBYSWYD YR ADRAN ARLWYO DO  /  NADDO  /  DD/G 

DYCHWELWYD YR ALLWEDDI  TERFYNWYD Y CYFRIF  

DYDDIADAU CONTRACT WEDI'U NEWID?  FFI DROSGLWYDDO/NEWID WEDI'I 
HYCHWANEGU 

DO  /  NADDO  /  DD/G 

CYMERADWYWYD GAN:  CODWYD FFI WEINYDDOL - £5.00 YR 
UN 

£5.00 

Stamp Dyddiad:  
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