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Subject: Diweddariad Rhentu Doeth Cymru
Neges ddim yn glir? Darllenwch yr ebost ar-lein.

Annwyl
Cymerwch y cyfle i ddysgu mwy am weithgareddau Rhentu Doeth Cymru,
ymgynghoriadau Llywodraeth Cymru a manteisio i’r eithaf ar adnoddau defnyddiol
eraill.

Ydych chi’n cydymffurfio â’r
Safonau Effeithlonrwydd Ynni
Gofynnol?
Rheoleiddir Eiddo Rhent Preifat Domestig yng Nghymru
gan y Safonau Effeithlonrwydd Ynni Gofynnol. Mae angen
sgôr TPY o E neu uwch ar yr eiddo hyn er mwyn cydymffurfio â’r gyfraith.
Byddwch yn glir ar y newidiadau a fydd yn effeithio arnoch o fis Ebrill 2020. Cliciwch
yma i ddarllen mwy ac i weld pa gymorth ariannol sydd ar gael i'ch helpu.

Darllen mwy ›

Amser i baratoi am Adnewyddu
Trwydded
Mae rhai trwyddedau Rhentu Doeth Cymru bron yn 4
blynedd oed.
Mae hyfforddiant yn rhan fawr o’r broses ac mae angen
iddo fod yn werthfawr i chi a’ch busnes. Nid yw’n

Cymryd yr arolwg >

Gwirio'r gofrestr cyhoeddus >

Gweld ystadegau >

Yw eich eddio rhentu wedi'i
gofrestru'n iawn?
Mae rhai achosion adfeddiannu wedi bod yn aflwyddiannus
lle nad yw landlordiaid wedi cofrestru eu heiddo’n gywir.
Mae problemau wedi codi yn benodol gyda fflatiau
hunangynhwysol, fflatiau un ystafell a lle bo cytundebau
tenantiaeth unigol wedi cael eu cyhoeddi mewn tŷ a rennir.
Gweithred anghenrediol: Adolygwch eich cofrestriad cyfredol i sicrhau bod yr holl
unedau llety (anheddau) wedi’u cofrestru ar wahân.
Gellir cael mwy o wybodaeth ar ein tudalen Cwestiynau Cyffredin yma.

Mewngofnodi ›

Canllawaiau i Deddf Rhentu
Cartrefi (Ffioedd Ayyb.) (Cymru)
2019
Mae’r canllaw i landlordiaid ac asiantau wedi’i
ddiweddaru i egluro’r adrannau canlynol yn fwy;
Talu am ddod â chytundeb tenantiaid i ben yn gynnar
Taliadau am newid rhannwr

Gweld y canllaw ›
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