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Ffurflen Gais Newid Ystafell 

CWBLHEWCH BOB ADRAN YN LLAWN. 

Enw Cyntaf  Cyfenw  

Rhif Myfyriwr:  Rhyw:  

Oedran:  Rhif ffôn:  

Pryd hoffech chi symud?  

Ble ydych chi'n byw nawr?  

 

1. RHESWM AM Y CAIS:  Dywedwch pam rydych eisiau symud:   

 

 

 

 

2. Nodwch isod beth yr hoffech a'u graddio h.y. 1, 2, etc. 

PENTREF MYFYRWYR HENDREFOELAN 

1) Ystafell Safonol 

CAMPWS Y BAE 

1) Ystafell En Suite  

2) Ystafell En Suite Premiwm 
3) Ystafell En Suite wedi'i Haddasu 

4) Ystafell Ddangos 

5) Ystafell Pâr o Welyau                 

6) Fflat Un Ystafell Wely 

7) Fflat Dwy Ystafell Wely 

CAMPWS PARC SINGLETON 

1) Ystafell Safonol 

2) Ystafell Safonol gyda Cherdyn Bwyd Rhagdaledig 

3) Ystafell En suite (Llawr o 18) 

4) Ystafell En suite (Fflatiau o 8) 

TŶ BECK 

1) Safonol:  2) En Suite: 3) Fflatiau Teuluol: 

SAS Lettings - Tai a Fflatiau Oddi ar y Campws. 

1) Safonol:  

 

3. A yw'n hanfodol eich bod yn y llety canlynol: 

1. Ardal Dawel                YDY / NAD YDY 

2. Di-alcohol                    YDY / NAD YDY 

3. Un Rhyw                         YDY / NAD YDY               

4. Arall (nodwch uchod) 

 

Os hoffech adfer y cais hwn, rydych yn deall bod rhaid i chi roi gwybod i ni bob 14 diwrnod YDW / NAD YDW 

A oes gennych gontract llety preifat ar hyn o bryd?   OES     /     NAC OES 

A ydych wedi darllen a deall yr wybodaeth tros y ddalen?        DO     /     NADDO 

Deallaf y bydd angen i mi dalu Ffi Drosglwyddo o £50 os byddaf yn newid ystafell. YDW     /     NAC YDW 

Os hoffech siarad â rhywun am y cais hwn, trefnwch apwyntiad. 

LLOFNOD:____________________________________________      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  FFI DROSGLWYDDO/NEWID WEDI'I HYCHWANEGU DO  /  NADDO  /  DD/G 

DYDDIADAU CONTRACT WEDI'U NEWID?  TROSGLWYDDO A CHONTRACT WEDI'U CWBLHAU DO  /  NADDO  /  DD/G 

CYNIGIWYD YSTAFELL DERBYNIWYD CYLLID MYFYRWYR WEDI'I DDIWEDDARU DO  /  NADDO  /  DD/G 

Stamp Dyddiad: 
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  STEMS WEDI DIWEDDARU DO  /  NADDO  /  DD/G 

 
 

PWYSIG – SYLWER 
 

Nid yw llenwi'r ffurflen hon yn golygu y caiff eich cais ei gymeradwyo. 
Caiff pob e-bost ei anfon at eich cyfrif myfyriwr (@abertawe.ac.uk). 
 
Mae gennym dudalen Cyfnewid Ystafelloedd ar Facebook. Postiwch yma, ac efallai y gallech gyfnewid ystafelloedd, 

a'r gost yw £5.00 yr un yn unig. Ewch i www.facebook.com/groups/224508101044835. 
 

Os oes gennych unrhyw broblem neu bryder penodol yr hoffech eu trafod yn bersonol, mae croeso i chi gysylltu â ni 
i drefnu apwyntiad. Caiff yr holl wybodaeth ei thrin yn gwbl gyfrinachol. 
 

Os ydych am gael eich rhyddhau o'ch contract a/neu symud i ystafell arall, dylech dderbyn hyn fel rhybudd y byddwn 
yn dangos eich ystafell i denantiaid posib er mwyn symud y broses yn ei blaen. Rhaid i chi roi gwybod i ni os NAD 
YDYCH yn fodlon i ni ddangos eich ystafell i bobl eraill. 
 

Mae myfyriwr sy'n derbyn lle yn llety'r Brifysgol yn gwneud hynny am y cyfnod llawn a ddangosir ar ei gontract, sef 
blwyddyn academaidd lawn fel arfer, neu'r rhan o'r flwyddyn sydd yn weddill. 
 
NEWID O FEWN LLETY'R BRIFYSGOL 
 

 Dylech wirio'ch e-byst i'ch cyfrif prifysgol yn rheolaidd. 

 Gwnewch yn siŵr eich bod yn datgan y rheswm dros eich cais - mae angen cymaint o wybodaeth â phosib 
arnom er mwyn cynnig y dewis gorau i chi. 

 Rhaid adnewyddu'r cais bob 14 diwrnod, neu bydd y cais yn darfod. 

 Os cynigir i chi newid ystafell, cewch drefnu i weld yr ystafell cyn derbyn y contract. 

 Rhaid ateb unrhyw gynnig llety mewn preswylfa o fewn tri diwrnod. Caiff y cynnig ei ganslo ar ôl tridiau, ac 
ni fyddwn yn gwneud cynnig arall.  

 Codir ffi weinyddol o £50 am bob cais llwyddiannus i drosglwyddo neu symud ystafell. 

 Ni chaiff cais i newid ystafell ei ystyried os bydd dyled i’r Brifysgol heb ei thalu, oni bai fod hynny’n cyfyngu ar 
y rhwymedigaeth 

 
Os cynigir i chi newid ystafell: 

 Gwnewch yn siŵr eich bod yn gadael eich ystafell yn lân ac yn daclus. 

 Clowch yr ystafell a dychwelwch yr allweddi i Swyddfa'r Breswylfa cyn gynted ag y byddwch wedi gadael eich 
hen ystafell. 

 

 
Dylai myfyrwyr sydd am wneud sylw/cwyn am eu llety gwblhau'r ffurflen gwyno, sydd ar gael ar wefan A-Y Llety yn 
www.swansea.ac.uk/cy/llety/a-z, a’i dychwelyd i'r Gwasanaethau Preswyl yn 

 

Gwasanaethau Preswyl, Llety Penmaen, Prifysgol Abertawe, Parc Singleton, Abertawe SA2 8PG. 
 

Dylid anfon unrhyw ymholiadau am eich cais drwy e-bost i 
accommodation@abertawe.ac.uk gyda 

'Adolygu/Symud i Lety Arall' yn y blwch pwnc. 

http://www.swansea.ac.uk/accommodation/a-z/
mailto:accommodation@swansea.ac.uk

