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ASTUDIAETH ACHOS

WALES & WEST UTILITIES LTD

Rhwydwaith dosbarthu nwy (GDN) yw Wales & West Utilities Ltd sy'n cludo nwy i 
gartrefi a busnesau ledled Cymru a De-orllewin Lloegr. Rydym yn gofalu am 35,000 
km o bibellau i gyd ac yn gwasanaethu poblogaeth o dros 7.5 miliwn o bobl. Mae 

cwsmeriaid yn ganolog i’n busnes; ni yw'r arweinydd cydnabyddedig yn y diwydiant o 
ran gwasanaeth i gwsmeriaid, ac rydym wedi ennill nifer o wobrau’r diwydiant ym 
maes gwasanaeth i gwsmeriaid.

Ar hyn o bryd mae Wales & West Utilities Ltd yn cyflogi tua 1,480 o Weithwyr 
Uniongyrchol ac oddeutu 580 o weithwyr contract ychwanegol o fewn Cynghrair Nwy 
y Gorllewin ar draws y rhwydwaith cyfan.

Mae ein peirianwyr tra medrus hefyd yn delio â gollyngiadau nwy; cawn adroddiadau 

am dros 100,000 bob blwyddyn, drwy gyfrwng y rhif argyfwng nwy cenedlaethol: 
0800 111 999. Ac ystyried natur y diwydiant nwy, mae’r her ddiogelwch ar gyfer y 
busnes yn sylweddol ac yn gyson o dan y chwyddwydr, ond, o fewn ychydig o 
flynyddoedd, rydym wedi adeiladu a datblygu enw da o'r radd flaenaf yn y diwydiant 
cyfleustodau. Mae meithrin a chynnal record ddiogelwch ddiguro yn y diwydiant  yn 
gofyn am hyfforddiant o'r ansawdd gorau, mewn amgylchedd diogel a rheoledig - a 
hwn oedd y grym pwysig y tu ôl i'n cyfleuster hyfforddi £3 miliwn heb ei ail yn ein 
depo yn Nhrefforest. Mae ein cynllun prentisiaeth llwyddiannus iawn - mae gennym 
gyfradd gadw o 99% - hefyd wedi elwa ar ein buddsoddiad mewn cyfleusterau 
hyfforddi, nid yn unig yn Nhrefforest ond ar draws ein rhwydwaith.

Yn 2002, dechreuwyd ar raglen 30 mlynedd i adnewyddu’r prif bibellau cyflenwi, gan
ddisodli’r hen bibellau metel â rhai plastig newydd sydd ag oes o dros 80 mlynedd. 
I'n helpu i gyflawni hyn, o fewn Cynghrair Nwy y Gorllewin, rydym yn gweithio gyda 
chontractwyr AMEC a Gwasanaethau Cyfleustodau Morrison (MUS). Ers lansio'r 

bartneriaeth mae WWU, AMEC a MUS i gyd wedi bod yr un mor frwd i feithrin
perthynas waith gref, gan rannu arferion gorau a gweithio tuag at y nod cyffredin o 
gyflawni’r rhaglen helaeth o waith yn brydlon ac o fewn y gyllideb. Mae'r rhaglenni 
mawr hyn yn mynd rhagddynt ar gyflymder, gyda nifer o brosiectau ar waith ar gyfer 
2014.

Defnyddio’r Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol (SGC)

Defnyddir SGC gan bob un o weithredwyr Adran Adeiladu ac Amnewid  Wales & 

West Utilities Cyf (tua 500) a phob un o weithredwyr Cynghrair Nwy y Gorllewin. 
Maent yn sail i Dystysgrif Lefel 1, Diploma / Tystysgrif Lefel 2 y City & Guilds 6028 
Gweithredwyr Adeiladu Rhwydwaith ac wedi’u hymgorffori yn y cymwysterau hynny. 
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Nodir mai’r SGC canlynol MUNC -GNC 01-17 ac EUS MUNC 24-27 yw’r SGC 
allweddol sy'n berthnasol i’r cymwysterau hyn. Maent yn helpu i sicrhau bod lefel 
gydnabyddedig o gymhwyster a chymhwysedd ar gyfer gweithredwyr Adeiladu ac 
Amnewid a gweithredwyr Cynghrair Nwy y Gorllewin, yn cael eu cyflwyno a'u hasesu 
yn erbyn Safonau Cenedlaethol.

Tystiolaeth

Cyflogwr

"Mae hyn yn galluogi cyflogwr i gyflogi gweithwyr gan wybod eu bod yn gymwys ac 
wedi’u hasesu yn ôl safon a gydnabyddir yn genedlaethol, sy’n cynnwys yr isafswm 
o oriau hyfforddi a nifer yr asesiadau ysgrifenedig ac ymarferol."

Darparwr Hyfforddiant

"Mae'r cymhwyster newydd hwn yn cynnig cyfle i weithredwyr ennill tystysgrif o 
ansawdd ac yn welliant enfawr ar yr hen gynllun. Mae'r cynllun yn llawer mwy 
‘cyfeillgar i'r defnyddiwr’ ac yn sicrhau cymhwyster cadarn y gellir ei gyflawni."

Aseswr

“Mae'n cynnig hyblygrwydd i weithwyr gyflawni gwahanol unedau o fewn y strwythur 
cymwysterau sy'n berthnasol i'w dyletswyddau ac yn cynnig potensial ar gyfer 
datblygiad personol yn y dyfodol."

Gweithredwr

"Mae’r cymhwyster newydd hwn yn gosod nodau clir ac yn amlinellu beth yn union 
sy'n ofynnol er mwyn cwblhau'r unedau".

Buddion

Cyflogwr

Mae'n sicrhau ein bod yn cydymffurfio â’r gyfraith ac â gofynion y Gweithgor Iechyd a 

Diogelwch (HSE) gan fod pob Gweithredwr yn cael ei hyfforddi a'i asesu yn unol â
Safonau a chymwysterau a gydnabyddir yn genedlaethol. Galluogir y Cwmni i brofi 
cymhwysedd y Gweithredwyr i weithio a gweithredu ar y Rhwydwaith Ddosbarthu 
Nwy a chydymffurfio â'i Drwydded i Weithredu i gyflawni cyfrifoldebau gweithredu
diogel y Rhwydwaith.

Gweithiwr unigol

Gall Gweithredwyr unigol gyflawni cymwysterau a gydnabyddir yn genedlaethol. 

Mae’n rhoi  i’r unigolyn gynllun cofrestru sy’n gydnabyddedig yn y sector (EUSR) a 
phan fyddant ar gael, gall cymwysterau lefel 3, 4 a 5 gynorthwyo o ran datblygiad 
gyrfa a gwelliant personol.

Effaith
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Mae'r cymhwyster hwn sy’n seiliedig ar SGC a’r ffaith ei fod ar gael wedi arwain at 
gadw rhagor o staff, gwell ymrwymiad gan y staff, rhagor o gyfleoedd i sicrhau 
dilyniant gyrfa a gwella ein gwasanaeth i’n cwsmeriaid.

Y dyfodol

Bwriedir cydweithio â’r Corff Dyfarnu (City & Guilds Institute of London) a Chyngor 
Sgiliau’r Sector Chyfleustodau (Ynni) i gynhyrchu cymwysterau ar gyfer 
Gweithredwyr Adeiladu Rhwydwaith (NCO) Lefel 3, 4 a 5 i godi ein Gweithredwyr i 
gymhwyster ar lefel uwch (Uwchsgilio) ac ar gyfer eu defnyddio gyda rhaglen 
brentisiaeth arfaethedig.

Mae'r cymhwyster Lefel 3 ar fin cael ei gwblhau ac yn barod i'w gyhoeddi ynghyd â 
rhan o'r cymhwyster lefel 4.

Awduron: Stuart Groves ac Ian Higham

Dyddiad: Rhagfyr 2014
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