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Rhaglen Tai Arleosol

Nodau ac Amcanion



‘Beth yw Arloesedd’

Gellir diffinio arloesedd yn syml fel “syniad, dyfais neu
ddull newydd”. Fodd bynnag, ystyrir yn aml fod
arloesedd hefyd yn gweithredu datrysiadau gwell sy’n
bodloni gofynion newydd, anghenion nas mynegir, neu
anghenion y farchnad sy’n bodoli eisoes. 



Y cyflymder y caiff Arloesedd Newydd ei
fabwysiadu

5th Avenue, Efrog Newydd, 1913

Welwch chi geffyl?

5th Avenue, Efrog Newydd, 1900

“Mae popeth y gellir ei ddyfeisio
wedi’i ddyfeisio yn barod.” 

Charles Duell, Comisiynydd Swyddfa
Patent yr UD, 1899
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Nod y Rhaglen yw creu cynlluniau arddangos er mwyn cael gwybodaeth am y 
math o gartrefi y dylid eu cefnogi yn y dyfodol.  

Ariennir y Rhaglen dros dair blynedd i ysgogi’r gwaith o gynllunio a darparu
cartrefi fforddiadwy newydd o ansawdd, gyda’r nod o:

 gynyddu’r cyflenwad fel rhan o’r targed 20,000;
 cyflymu’r broses o ddarparu cartrefi ar gyfer y farchnad;
 treialu modelau newydd ar gyfer tai a dulliau o’u darparu sy’n mynd i’r afael â 

materion fel:
• Yr angen dybryd am dai; 
• tlodi tanwydd; 
• newid demograffig; 
• targedau lleihau carbon

 profi bod modd dyblygu modelau tai arloesol.



Manyleb Dechnegol











Enghreifftiau o Gynlluniau
Cymorth



IHP – Blwyddyn 1
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IHP – Blwyddyn 2
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IHP – Blwyddyn 3
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IHP – Blwyddyn 3
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Monitro a Gwerthuso



Monitro a Gwerthuso
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Lleiafswm y caledwedd gofynnol i osod yn y tŷ/fflat er mwyn gallu 
monitro ein gofynion:

 1 prif gyflenwad ac 1 cysylltiad data gwifrog yn yr ystafell fyw.
 1 prif gyflenwad ac 1 cysylltiad data gwifrog cyfagos i’r brif biben

dŵr poeth.
 Sicrhau fod pob tŷ wedi’i wifro er mwyn caniatáu i fesurydd ynni 

deallus gael ei gosod. 
 Sicrhau fod gan pob tŷ drydan rheoleiddiedig, anrheoleiddiedig, 

ac adnewyddadwy ar gylchedau ar wahân i uned y defnyddiwr at 
bwrpas mesur.

 Mewn tai sy’n defnyddio nwy ar gyfer dyfais goginio a gwresogi, 
bydd angen ail fesurydd nwy i fonitro defnydd y nwy ar gyfer
coginio. 



Monitro a Gwerthuso
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 Bydd yn ofynnol i bob cynllun ddarparu mynediad er mwyn i
drydydd parti osod y mesuryddion monitro. 

 Bydd pob cynllun yn darparu nodyn cynghori i’r preswylydd ac yn
sicrhau caniatâd i osod a defnyddio’r data. 

 Bydd pob cynllun yn darparu mynediad a chaniatâd i osod gorsaf
dywydd mewn lleoliad addas. Heblaw ei fod yn amhosib, 
byddant yn darparu prif gysylltiad pŵer ar leoliad.

 Darparu mynediad i dimoedd cynllunio, adeiladu, cynhaliaeth, a 
rheoli adnoddau am weithdy un diwrnod llawn ar yr hyn a 
ddysgwyd.



Digwyddiadau Dysgu



Unrhyw Gwestiynau?


