
 PA GWRS SY’N ADDAS I MI? 
 

 

Teitl y cwrs – Cwrs Asiantau Ategol RhDC Ar-lein 

Math – Ar-lein  

 

Yn addas ar gyfer:  

 Y rhai hynny sydd wedi cwblhau hyfforddiant cymeradwy y mae angen 

gwneud y cwrs hwn ar ben hynny (Gellir gweld gwybodaeth ar ein tudalen 

hyfforddiant allanol)  

 Y rhai hynny sydd wedi cwblhau Hyfforddiant Landlordiaid Rhentu Doeth 

Cymru Ar-lein y mae angen hyfforddiant pellach arnynt er mwyn gwneud cais 

am drwydded asiant.  

 Y rhai hynny sydd wedi cwblhau Cwrs Hyfforddi Landlordiaid Rhentu Doeth 

Cymru mewn ystafell dosbarth y mae angen hyfforddiant pellach arnynt er 

mwyn gwneud cais am drwydded asiant.  

 Y rhai hynny sydd wedi dilyn hyfforddiant Achredu Landlordiaid Cymru ar 

gyfer landlordiaid ond y mae angen iddynt wneud cais am drwydded asiant. 

 

 

Teitl y cwrs – Cwrs Landlordiaid RhDC Ar-lein 

Math – Ar-lein  

 

Yn addas ar gyfer:  

 Y rhai hynny sy’n gwneud cais am drwydded landlord,  

 Y rhai hynny sy’n bersonau cysylltiedig ar drwydded landlord ar gyfer landlord 

corff corfforaethol/ ymddiriedolaeth/ elusen.  

 Y rhai hynny y byddai gwell ganddynt gwblhau hyfforddiant ar-lein.  

 

Nid oes angen hyfforddiant pellach os ydych yn gwneud cais am drwydded landlord. 

 

 

Teitl y cwrs – Cwrs Asiant RhDC Ar-lein 

Math – Ar-lein 

 

Yn addas ar gyfer:  

 Y rhai hynny sy’n gwneud cais am drwydded asiant,  

 Y rhai hynny sy’n gweithio i elusen / ymddiriedolaeth / corff corfforaethol sy’n 

rheoli eiddo ar ran landlordiaid.  

 Y rhai hynny y byddai gwell ganddynt gwblhau hyfforddiant ar-lein.  

 

Nid oes angen hyfforddiant pellach os ydych yn gwneud cais am drwydded landlord. 

 

https://www.rhentudoeth.llyw.cymru/cym/training/approved-external-providers/
https://www.rhentudoeth.llyw.cymru/cym/training/approved-external-providers/


 

Teitl y cwrs – Deddf Tai Cymru 2014 - Trosolwg  

Math – Ar-lein 

 

Yn addas ar gyfer:  

 Y rhai hynny a gwblhaodd hyfforddiant Cynllun Achredu Landlordiaid Cymru. 

Nid oedd yr hyfforddiant yn trafod gofynion Deddf Tai (Cymru) 2014 cyn 1 

Awst 2015, felly, mae angen gwneud yr hyfforddiant hwn. 

 Y rhai hynny sydd wedi dilyn cyrsiau Rhentu Doeth Cymru cymeradwy, nad 

oeddent yn trafod gofynion Deddf Tai (Cymru) 2014 (Gellir gweld manylion 

am hyn ar dudalen darparwyr hyfforddiant allanol). 

 Y rhai hynny sy’n awyddus i barhau â'u datblygiad proffesiynol parhaus (DPP) 

 

 

 

Teitl y Cwrs: Cwrs i Landlordiaid 

Math: Un dydd mewn ystafell dosbarth 

 

Yn addas ar gyfer:  

 Y rhai hynny sy’n gwneud cais am drwydded landlord 

 Y rhai hynny sy’n bersonau cysylltiedig ar drwydded landlord ar gyfer landlord 

corff corfforaethol/ ymddiriedolaeth/ elusen. 

 Pobl y byddai gwell ganddynt wneud yr hyfforddiant mewn ystafell dosbarth.  

 

Nid oes angen hyfforddiant pellach os ydych yn gwneud cais am drwydded landlord.  

 

 

 

Teitl y Cwrs: Cyrsiau i Asiantau  

Math: Un dydd mewn ystafell dosbarth 

 

Yn addas ar gyfer:  

 Y rhai hynny sy’n gwneud cais am drwydded asiant. 

 Y rhai hynny sy’n gweithio i elusen / ymddiriedolaeth / corff corfforaethol sy’n 

rheoli eiddo ar ran landlordiaid.  

 Pobl y byddai gwell ganddynt wneud yr hyfforddiant mewn ystafell dosbarth.  

 

Nid oes angen hyfforddiant pellach os ydych yn gwneud cais am drwydded landlord. 

 

 

 

 

https://www.rentsmart.gov.wales/en/training/approved-external-providers/
https://www.rentsmart.gov.wales/en/training/approved-external-providers/

