Like 0

0

Share

0

0

0

Subscribe

Subject: Newyddion diweddaraf Rhentu Doeth Cymru

Annwyl Landlord/Asiant
Dysgwch fwy am weithgareddau Rhentu Doeth Cymru; ein herlyniadau a’n Cosbau
Penodedig, newidiadau mewn deddfwriaeth, newyddion diweddaraf gan ein
partneriaid, a digwyddiadau a chyrsiau sydd ar gael i’ch cefnogi.

Teclyn ar-lein effeithlonrwydd ynni
Ers 1 Ebrill 2018 daeth yn orfodol i bob eiddo o fewn y sector rhent preifat gael
gradd E neu’n uwch o ran eu perfformiad ynni ar Dystysgrif Perfformiad Ynni (TPY).
I gefnogi’r gofyniad hwn, mae Simple Energy Advice yn cynnig cyngor diduedd arlein ar sut orau i godi safonau TPY mewn eiddo.

Mynd i'r wefan >>

Digwyddiadau / Cyrsiau
RhDDC: Nod y cwrs hwn yw rhoi trosolwg o gyfrifoldebau o ran casglu, prosesu,
rhannu a storio gwybodaeth wedi ei chasglu oddi wrth denantiaid.
Math y cwrs: Ar-lein | Cost: Am ddim | CADW LLE NAWR >>

Diogelwch Tân: Mae’r cwrs hwn wedi’i ddatblygu gan Rhentu Doeth Cymru ar y
cyd â Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru, Gwasanaeth Tân ac Achub
Canol a Gorllewin Cymru a Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru.
Math y cwrs: Ar-lein | Cost: Am ddim | CADW LLE NAWR >>

Gweld pob cwrs >>

A wyddech chi?
Mae Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi gwybodaeth ar gyflwr y stoc tai o dro i dro.
Mae'r datganiad diweddaraf yn dangos bod:
Cyflwr tai yn gwella.
Gan Gymru stoc tai hynaf yn DU.
Cyfran yr anheddau yn y sector rhent preifat wedi cynyddu'n sylweddol.
Gan y sector rhent preifat y stoc tai gwaethaf eu cyflwr (e.e. tamprwydd
neu beryglon eraill).

Gweld canlyniadau'r arolwg >>

Ystadegau cydymffurfio a gorfodi
Bellach, mae 98,281 o landlordiaid cofrestredig ar gyfer 201,248 o eiddo ledled
Cymru. Fodd bynnag, mae rhai landlordiaid ac asiantau yn diystyru’r gofynion ac
mae angen cymryd camau gorfodi.
Mae 504 o Hysbysiadau Cosb Penodedig wedi cael eu cyflwyno ar gyfer troseddau
peidio â bod yn gofrestredig, a pheidio â chael trwydded.

Rhowch wybod i ni’n gyfrinachol am landlord neu asiant sy’n gweithredu’n
anghyfreithlon. Cysylltwch â ni ar 03000 133344 neu drwy ddefnyddio ein ffurflen
ar-lein.

Ystadegau diweddaraf >>

Gweld y gofrestr gyhoeddus >>
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