
ASTUDIAETH ACHOS

RDM Electrical and Mechanical Services Limited, Abertawe

"Cenhadaeth ein cwmni yw sicrhau ein bod yn gallu cyflawni pa wasanaethau 
bynnag yr ystyrir bod angen eu cael yn y sector gwasanaethau adeiladau." David 
Kieft, Cyfarwyddwr

Ymgorfforwyd RDM ELECTRICAL and MECHANICAL SERVICES LIMITED yn 

gwmni cyfyngedig ym mis Mawrth 1988, ac yn Abertawe, De Cymru, y mae ei Brif 
Swyddfa. Mae gan y cwmni ddwy swyddfa weithredol arall; un yn Sain Tathan, y 
Barri a'r llall yn Hwlffordd sy’n gwasanaethu ei gontractau gyda Carillion Enterprise /
Defence Estates.

Prif amcan y cwmni yw ymgymryd â phrosiectau ledled y Deyrnas Unedig sy'n 
cwmpasu pob agwedd ar beirianneg drydanol.

Yn ystod y tair blynedd ar hugain diwethaf o fasnachu, mae RDM Electrical and 
Mechanical Services Limited wedi tyfu’n gwmni sydd wedi ennill ei blwyf yn y 

Deyrnas Unedig, gan feithrin enw da am ei broffesiynoldeb ym mhob agwedd ar ei 
waith. Profwyd mai un o brif gryfderau'r cwmni yw ei ddull rheoli hyblyg a gyflawnwyd 
drwy weithio'n agos gyda'i gleientiaid, ar bob lefel, drwy gydol y prosiect, ynghyd â'i 
weithdrefnau gweinyddol profedig a pherfformiad o ansawdd a dibynadwyedd ei 

bersonél wrth gyflawni eu tasgau unigol.

Yn hanesyddol, mae RDM Electrical and Mechanical Services Limited wedi 

ymgymryd â phrosiectau i lawer o sefydliadau’r llywodraeth ac awdurdodau lleol, gan 
gynnwys gwneud gwaith gosod a chynnal a chadw mewn ysgolion lleol, cartrefi 
ymddeol, carchardai, swyddfeydd a llawer o adeiladau cyhoeddus megis 
llyfrgelloedd a theatrau yn ogystal ag adeiladau rhestredig. Mae'r cwmni hefyd yn 
gweithredu prosiectau adnewyddu mewn nifer o ysbytai ar gyfer sawl un o
Ymddiriedolaethau'r GIG. Mae wedi’i gontractio dros nifer o flynyddoedd fel Darparwr 
Gwasanaethau Uniongyrchol i'r Contract Ystadau Amddiffyn, i wneud gwaith gosod a 
chynnal a chadw yn y rhan fwyaf o brif safleoedd y Weinyddiaeth Amddiffyn yn Ne 
Cymru  ac mae’n cael ei gategoreiddio yn ôl y Gadwyn Gyflenwi fel 'cyflenwr Band 
Arian', un o’r ychydig rai yn Rhanbarth y De.

Mae RDM Electrical Services Limited yn cynhyrchu a rheoli prosiectau wedi'u teilwra 
i weddu i ofynion penodol cleientiaid gan gynnwys Gosod Mecanyddol a Thrydanol 
cyflawn sy’n cwmpasu ... Dylunio Trydanol, Gosod, Cynnal a Chadw, Atgyweirio a 
Chanfod Diffygion.

• Systemau Larwm Tân



•    Systemau Goleuadau Argyfwng

•    Systemau Data a Chyfathrebu 

•    Systemau Diogelwch, Larymau Tresbaswyr, Teledu Cylch Cyfyng, 
Systemau Mynediad (Nyrs yn galw ac agor drws)

•   Cynllunio trwy Gymorth Cyfrifiadur (CAD) Darluniau Sgematig a Gosodiad 
Trydanol

•    Archwilio a Phrofi Cyfnodol (Adroddiadau Cyflwr Gosodiadau Trydanol)

•    Archwilio a Phrofi Offer Trydanol sydd ar waith (Profi Offer Cludadwy)

•    Systemau Rheoli Adeiladau (BMS)

 Cyflenwadau Pŵer Toradwy (UPS)
• Gwresogi
• Awyru
• Awyru Mwg
• Plymio

Trosiant y cwmni ar hyn o bryd yw tua £9m y flwyddyn a chyflogir tua 70 o staff.

Hyfforddiant

Ceir ymrwymiad i hyfforddiant yn RDM Electrical and Mechanical Services. Mae'n 

darparu ystod o gyfleoedd hyfforddi ar gyfer ei staff. Mae recriwtio prentisiaid yn 
hollbwysig. Cyflogwyd 26 o brentisiaid er 1996 ac y mae pob un ohonynt wedi 
cwblhau ei brentisiaeth yn llwyddiannus. Mae cyfradd llwyddiant o 100% yn anarferol 
mewn prentisiaeth 4 blynedd. Hefyd, mae llawer o’r cyn-brentisiaid hyn yn dal i 
weithio yn y busnes.

Defnyddio’r Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol (SGC)

Mae Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol (SGC) yn rhan bwysig o’r fframwaith 

prentisiaeth. Mae’r rhaglenni hyfforddi prentisiaid yn arwain at gymwysterau City& 
Guilds ac EAL sy’n seiliedig ar y SGC - Diploma NVQ Lefel 3 mewn Gosod 
Systemau Electrodechnegol ac Offer (Strwythurau Adeiladau a'r Amgylchedd) 
(QCF).

Tystiolaeth

Dyfyniad o Seremoni Wobrwyo ddiweddar ar gyfer y Cyflogwr JTL gorau yng 
Nghymru gan Martin Laye, Rheolwr Rhanbarthol JTL Cymru

“Soniais o’r blaen fod y cyflogwyr yn rhan allweddol o'r hyfforddiant. Rydym yn ffodus 
i weithio gyda nifer o gyflogwyr rhagorol ac, mewn sawl ffordd, mae'n anodd canmol 
un cyflogwr yn fwy na’r lleill. Fodd bynnag, os edrychwn ar nifer y prentisiaid y bydd 
cyflogwr yn eu recriwtio bob blwyddyn a hefyd ar gyfradd llwyddiant y cyflogwr yn troi 
prentisiaid blwyddyn 1af yn grefftwyr cymwysedig, yna, o edrych ar y data – mae un 
cyflogwr yn sefyll allan yn rhyfeddol oddi wrth y gweddill.”



Dyma fy 3ydd dyfyniad 

(Helen Keller 1938)

"Beth ddylai athro fod, yn fy nhyb i? Un sy'n anadlu bywyd i wybodaeth."

Mae'r cyflogwr hwn yn sicr yn rhoi bywyd yn yr hyfforddiant y mae’n ei ddarparu. 
Mae'n siarad yn angerddol â’r prentisiaid ac â chyflogwyr eraill, â Phrifathrawon 
colegau lleol ac â darparwyr hyfforddiant a Gweinidogion y Llywodraeth. Mae'r 
cyflogwr wedi recriwtio 26 o brentisiaid er 1996 ac mae’n sefyllfa unigryw bod pob un 
wedi cwblhau’r brentisiaeth yn llwyddiannus. Mae cyfradd llwyddiant o 100% yn 
anarferol mewn prentisiaeth 4 blynedd. Mae'r cyflogwr yn ymboeni o ddifrif am 
hyfforddiant ac rwyf wedi bod mewn nifer o gyfarfodydd a’i weld yn lobïo am fwy o 
arian y llywodraeth ar gyfer prentisiaethau.

Foneddigion a Boneddigesau, mae’r wobr am Ymrwymiad i Hyfforddiant 2014 yn 
mynd i Mr David Kieft, cyfarwyddwr RDM Electrical Services.

Buddion

Fel Cyflogwr, bydd y cwmni’n elwa ar hyfforddiant a'i brentisiaid mewn mwy nag un 
ffordd, ac yn fwy felly pan fydd cyllid ar gael oherwydd byddant yn gallu adlewyrchu 
hyn yn eu prisiau ac ennill mwy o gontractau. Mae cynnydd mewn llwyth gwaith yn 
amlwg yn golygu eu bod yn wedyn yn gallu cyflogi llafur ychwanegol yn ogystal â 
chyflogi prentisiaid sy’n elwa o'r diwydiant a bydd yr ardal leol ar ei hennill hefyd.

Bydd prentisiaid hefyd yn elwa gan eu bod dros gyfnod o bedair blynedd yn ennill y
wybodaeth, y sgiliau, a’r profiad ymarferol sydd eu hangen i gyflawni eu 
dyletswyddau i safon a gydnabyddir yn genedlaethol.

Effaith

"Rydym yn cael effaith sylweddol ar yr economi leol, po fwyaf o bobl leol y byddwn 
yn eu cyflogi mwyaf yn y byd y byddant yn gallu ei roi yn ôl i'r economi leol"
(Cynrychiolydd y Cwmni).

Y dyfodol

Dyhead y busnes yw gallu recriwtio gweithwyr a phrentisiaid newydd yn barhaus. 
Mae'r cwmni’n ceisio recriwtio un prentis y flwyddyn, ac yn ystod yr ychydig 
flynyddoedd diwethaf pan gafwyd cyllid gan Lywodraeth Cymru, roedd yn bosibl 
recriwtio mwy o brentisiaid.

Mae hyfforddiant yn rhan bwysig iawn o'r diwydiant ac yn wir i’w fodel busnes, ac 

mae’n sicrhau cyflogaeth yn y dyfodol i bobl ifanc. Bu cynlluniau fel Twf Swyddi 
Cymru a'r Rhaglen Recriwtiaid Newydd a gynigiai gefnogaeth ariannol i fusnesau yn 
rhan sylfaenol o'n busnes yn cyflogi staff a Phrentisiaid newydd.

"Byddem yn hoffi gweld rhagor o gyllid yn cael ei roi fel rhan o'r Rhaglen 
Prentisiaethau i’n helpu i ddatblygu a chadw ar y blaen i anghenion y diwydiant ac i 
leddfu unrhyw brinder sgiliau posibl o fewn ein Diwydiant," (Cynrychiolydd y Cwmni).
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