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• Hyfforddiant yr Arolwg Cartref Cyfan 

• Rhannu Arfer Gorau wrth Ymgysylltu â Chymunedau

• Protocol Arbedion Ynni Mesuredig

• Make the Future Yours!

Croeso

Mae’r prosiect wedi 
cyrraedd carreg filltir 
bwysig erbyn hyn, wrth i 
fersiwn gyntaf yr Arolwg 
Cartref Cyfan gael ei lansio’n 
barod i dimau Landlordiaid 
Cymdeithasol Cofrestredig 
ei ddefnyddio i ddechrau 
asesu cartrefi peilot - a 
fydd yn ein helpu i brofi a 
mireinio’r ap wrth i’r prosiect 
symud yn ei flaen.

Buon ni allan ar lefel 
leol hefyd yn siarad â 
phreswylwyr am sut y 
bydd Ôl-osod er mwyn 
Optimeiddio yn effeithio 
arnyn nhw a’r manteision 
y bydd yn dod â nhw, yn 
ogystal â rhannu pigion o’r 
prosiect ar lefel genedlaethol 
yn yr Uwchgynhadledd Her 
Ôl-osod. Darllenwch ymlaen 
i gael gwybod mwy….

Wrth i ni ddod i mewn i’r Gwanwyn ac i’r haul ddechrau tywynnu, 
dymunwn oleuo’ch diwrnod chi ymhellach drwy rannu llawer 
o newyddion da am y cynnydd positif rydyn ni wedi’i wneud ar 
gyflenwi’r prosiect Ôl-osod er mwyn Optimeiddio.



Offer Digidol

Arolwg Cartref Cyfan: 
100 o syrfëwyr wedi’u 
hyfforddi!

Trwy gydol mis Chwefror, 
cwblhaodd mwy na 100 o 
reolwyr prosiect a syrfëwyr 
eu Hyfforddiant Arolwg 
Cartref. 

Dros bedair wythnos, 
archwiliodd y cyfranogwyr 
gyfres o fodiwlau, sydd 
gyda’i gilydd yn ymdrin â 
phob agwedd ar yr Arolwg 
Cartref Cyfan.
 

Mae pob arolwg yn benodol 
i bob cartref ac yn pennu’r 
cynllun Llwybrau i Sero a 
fydd yn mynd â’r cartref 
hwnnw i’r ôl-troed carbon 
isaf sy’n gyraeddadwy.

Dwedodd Owain Israel, 
Rheolwr Prosiect, o Linc 
Cymru, “Cwblheues i’r 
hyfforddiant gyda thri 
chydweithiwr i mi. Roedd yr 
hyfforddiant ei hun, hanner 
diwrnod yr wythnos dros 
bedair wythnos, yn hawdd 
ei ddilyn. Roedd ambell i her 
wrth ddysgu’n rhithwir ond 
mae hynny’n rhywbeth rwy’n 
credu ein bod i gyd wedi dod 
i arfer ag ef ar ôl gweithio o 
bell ers dechrau’r pandemig.”

Mae Owain a’i gydweithwyr 
o Linc Cymru wedi dechrau 
rhoi prawf ar y dull hwn yn 
barod.

“Rydyn ni wedi bod allan yr 
wythnos hon a chynnal yr 
arolwg Cartref Cyfan cyntaf 
i Linc, sy’n gyffrous iawn! 
Cymerodd yr arolwg cyntaf 
dipyn yn fwy o amser na’r 
disgwyl ond rwy’n siwr ar 
ôl adborth y bydd hyn yn 
cyflymu. Mae cyfarfod dal i 
fyny wedi’i drefnu i weld sut 
mae’r rhain yn mynd a sut 
mae’r ‘ap’ yn gweithio.”

Bydd mwy am hyn yn dilyn 
cyn hir.



Deall y System Ynni Deallus

Cynhaliodd Sero sesiwn hyfforddiant 
Systemau Ynni Deallus i’r holl bartneriaid 
yn Chwefror, i esbonio sut mae Peiriant 
Ynni Adeilad, neu gyfrifiadur rheoli, Sero 
yn ffitio ar y cyd â’r holl electroneg, ceblau, 
cyflenwadau pŵer, trosdderbynyddion 
di-wifr a dyfeisiau ynni cartref i wneud i 
Ôl-osod er mwyn Optimeiddio weithio.



Cartrefi Braenaru

Rhannu arfer gorau wrth 
ymgysylltu â chymunedau

Yn yr wythnosau diwethaf 
rydyn ni wedi clywed oddi 
wrth y Landlordiaid sy’n 
bartneriaid i ni am eu dulliau 
o ymgysylltu â phreswylwyr 
a rhannu profiad ac arferion 
gorau. 

Er na fydd yr un dull byth 
yn addas i bawb, rydym 
ni ar y ffordd i ddatblygu 
enghreifftiau ‘arfer gorau’ y 
gall y prosiect eu defnyddio 
wrth symud ymlaen i gefnogi 
datgarboneiddio hirdymor 
cartrefi Cymru a’r tu hwnt.

Does dim dwywaith bod 
croesawu preswylwyr i fod 
yn rhan o broses Ôl-osod 
er mwyn Optimeiddio yn 
allweddol i lwyddiant y 
prosiect, yn ogystal â chodi 
ymwybyddiaeth yn ehangach 
o’r angen i ddatgarboneiddio 
ein cartrefi.

Yr Economi Sylfaenol 
Ymgysylltu â chymunedau ynghylch newid yn yr hinsawdd

Sefydliad Cyllid Gwyrdd: 
protocol Arbedion Ynni 
Mesuredig

Mae sefydlu protocol 
Arbedion Ynni Mesuredig 
safonedig, dros y DU i 
gyd, yn rhan holl-bwysig o 
adeiladu marchnad gyllid 
brif-ffrwd am ôl-osod 
preswyl. 

Y mis diwethaf, 
cyhoeddodd Clymblaid 
dros Effeithlonrwydd 
Ynni Adeiladau y Sefydliad 
Cyllid Gwyrdd adroddiad, 
Towards a protocol for 
metered energy savings 
in UK buildings, sy’n 
cyflwyno protocol newydd 
safonedig, a gydnabyddir 
gan ddiwydiant, am fesur 
arbedion ynni yn adeiladau’r 
DU ac yn amlinellu’r 

pwyntiau data y dylai eu 
cynnwys.

Mae’r Glymblaid yn awyddus 
i dderbyn adborth oddi wrth 
broffesiynolion ynni, data, ôl-
osod a chyllid, i ddatblygu’r 
cynnig technegol ymhellach 
er mwyn peilota ei ddefnydd 
yn hwyrach eleni; anfonwch 
eich sylwadau at 
CEEB@gfi.green.

https://www.greenfinanceinstitute.co.uk/wp-content/uploads/2021/02/Towards-a-protocol-for-metered-energy-savings-in-UK-buildings.pdf
https://www.greenfinanceinstitute.co.uk/wp-content/uploads/2021/02/Towards-a-protocol-for-metered-energy-savings-in-UK-buildings.pdf
https://www.greenfinanceinstitute.co.uk/wp-content/uploads/2021/02/Towards-a-protocol-for-metered-energy-savings-in-UK-buildings.pdf


Make the Future Yours!

Mae Make the Future 
Yours! yn gylchgrawn 
gyrfaoedd newydd wedi’i 
anelu at bobl 14-18 mlwydd 
oed i gynnig adnodd 
addysgiadol, di-duedd i bobl 
ifanc, rhieni, tiwtoriaid a 
chyflogwyr.  

Mae’r cyhoeddwyr, The 
Future Business Ltd, yn 
lansio fersiwn i Gymru 
y mis yma yn y Gymraeg 
a’r Saesneg, sy’n targedu 
sectorau blaenoriaethol 
Cymru.  

Mae adeiladu, ynni 
adnewyddadwy a Dulliau 
Adeiladu Modern yn 
enghreifftiau allweddol 
o’r rhain, ac mae’r sgiliau 
angenrheidiol i adeiladu, 
ôl-osod a datgarboneiddio 
cartrefi yn ffocws arbennig.  
Bydd mwy o fanylion yn ein 
newyddlen nesaf.  

www.makethefutureyours.com

Digwyddiadau

Lledu’r Gair: 
Uwchgynhadledd Her Ôl-
osod 

Yr wythnos hon gwnaeth 
sawl partner y prosiect 
gyflwyno, trafod ac 
ymuno â phaneli yn y 
digwyddiad Her Ôl-osod: 
Rhith-Uwchgynhadledd a 
gafodd ei gynnal gan Inside 
Housing.

Ymunodd Andy Sutton, 
Cyfarwyddwr Dylunio 
ac Arloesi Sero, â phanel 
arbenigwyr a roddodd 
ffocws ar Weledigaeth 
2030 a sut mae gwahanol 
ranbarthau, awdurdodau 
lleol a chynghorau yn ymdrin 
â’r targedau newid yn yr 
hinsawdd yn y dyfodol agos.

Yng ngoleuni’r senario 
newydd rydym yn ei lywio 
yn sgîl Brexit a Covid 19, 
gofynnodd Wyn Prichard, 
Cyfarwyddwr Sgiliau 

Adeiladu Grŵp NPTC, a oes 
modd i’r sector gau’r bwlch 
sgiliau a bod ar flaen y gad 
wrth greu swyddi newydd i 
ailgychwyn ein heconomi?
Soniodd Owain Israel, 
rheolwr prosiect, 
Cymdeithas Tai Linc Cymru, 
am y gwaith sy’n cael ei 
wneud gan y Rhaglen 
Optimeiddio i ddefnyddio 
rhaglenni ôl-osod wrth 
ymgysylltu â phreswylwyr.

Gallwch chi weld pigion yr 
uwchgynhadledd yma.

https://www.makethefutureyours.uk/
https://www.insidehousing.co.uk/retrofit-challenge/retrofit-challenge


Rhaglen DPP Ôl-osod 
er mwyn Optimeiddio a 
gyflenwir gan RSAW

Nod y rhaglen DPP hon 
yw addysgu gweithwyr 
proffesiynol y diwydiant 
adeiladu am sut i 
uwchraddio cartrefi’n dda, 
am gost optimeiddiedig 
a dangos sut mae modd 
defnyddio’r offer digidol 
mireiniedig yn eang i 
gefnogi datgarboneiddio 
holl gartrefi Cymru. 

Caiff y sesiynau DPP eu 
cyflenwi’n rhithwir drwy 
Microsoft Teams gan drafod 
pwyntiau pennaf yr Arolwg 
Cartref Cyfan, Llwybrau 
i Sero, deall Sero Carbon 
Drwy ragolygon, cyflenwi 
gwaith ôl-osod sy’n cefnogi’r 
economi sylfaenol, deall 
y bylchau sgiliau tebygol 
a heriau ar y safle, a sut i 
adnabod ansawdd gwaith 
adeiladu.

Digwyddiadau sydd yn yr Arfaeth

Beth yw Sero Carbon Net?
Dydd Mawrth 23 Mawrth, 10:30am – 12:30pm 
Siaradwr: Andy Sutton, Cyd-sylfaenydd / Cyfarwyddwr Dylunio ac Arloesi, Sero

Sut i ddefnyddio’r offer Cartref Cyfan 
Dydd Mawrth 27 Ebrill, 10:30am – 12:30pm 

Defnyddio Arolygon ar y Llwybr i Sero Net 
Dydd Mawrth 25 Mai, 10:30am – 12:30pm 

Darganfyddwch fwy a sut i archebu yma:

https://www.eventbrite.co.uk/e/optimised-retrofit-programme-what-is-net-zero-carbon-tickets-141151430729


‘Trydarwch ni’

Rydym ni bellach ar 
gyfryngau cymdeithasol..

Ochr yn ochr â’n brandio 
a’n logo newydd, lansiom ni 
ein Twitter(@OptimisedR) a 
LinkedIn (Optimised Retrofit: 
Overview | LinkedIn) Ôl-osod 
er Mwyn Optimeiddio yn 
gynharach y mis yma.

Dilynwch ni am newyddion 
diweddaraf ein prosiect, 
erthyglau cysylltiedig ac 
astudiaethau achos sy’n mynd 
rhagddynt.

Hoffen ni Glywed Gennych Chi!

Os hoffech chi ddysgu mwy am y Rhaglen Optimeiddio, gallwch gael yr wybodaeth 
ddiweddaraf neu gysylltu â ni yn y ffyrdd canlynol:

Ewch i:

E-bost: 

Dilynwch ni ar Twitter:

Dilynwch ni ar LinkedIn:

Optimised Retrofit – Sero Group

optimisedretrofit@sero.life 

@OptimisedR

Optimised Retrofit

https://sero.group/optimised-retrofit/
mailto:optimisedretrofit%40sero.life?subject=
https://www.linkedin.com/showcase/optimised-retrofit

