
Doniau’r Dyfodol 
 
Cyfle i gyflogwyr enwebu prentisiaid sydd ganddyn nhw ar hyn o bryd ac sydd wedi dangos 
cynnydd personol sylweddol ac wedi rhoi hwb pendant i berfformiad y sefydliad. 
 
Dylai’r ceisiadau ddangos: 
 Ymroddiad gan brentis i ddatblygiad personol parhaus. 
 Prentis sydd wedi cyfrannu’n sylweddol at y busnes gan gynnig gwerth ychwanegol. 
 Prentis sydd wedi dangos sgiliau lefel uchel a/neu wedi cyfrannu’n sylweddol at y sector y 

mae’n gweithio ynddo. 
 Y “pellter a deithiwyd” gan y prentis er mwyn llwyddo yn y maes a ddewiswyd ganddo/ganddi. 

Er mwyn bod yn gymwys ar gyfer Gwobr Doniau’r Dyfodol, rhaid i'r prentis sy’n cael 
ei  enwebu fod yn rhan o gynllun prentisiaeth ar hyn o bryd a ariennir gan Lywodraeth Cymru 
ar unrhyw lefel. 

 
Adran 2: prentisiaethau 
Diben yr adran hon, fel y cyflogwr, yw darparu gwybodaeth allweddol o ran maint y sefydliad, math 
o fusnes/gweithgaredd a lle mae'r prentis yn rhan o strwythur eich sefydliad. Rhowch wybod i ni: 
Diben yr adran hon, fel y cyflogwr, yw darparu gwybodaeth allweddol o ran maint y sefydliad, math 
o fusnes/gweithgaredd a lle mae'r prentis yn rhan o strwythur eich sefydliad. Rhowch wybod i ni: 

• Faint o brentisiaid rydych yn eu cyflogi yn eich sefydliad ar hyn o bryd? 
• Ers pryd mae eich rhaglen Brentisiaeth wedi cael ei chynnal? 
• Faint o brentisiaid rydych chi wedi’u recriwtio yn ystod y 5 mlynedd ddiwethaf? 
• Pa fframweithiau Prentisiaethau sy’n cael eu darparu ar hyn o bryd o fewn eich sefydliad? 

(Uchafswm 300 gair) * 
 
Rhowch fanylion y Dysgwr 
Ers pryd maen nhw wedi’u cyflogi 
 
Teitl llawn y Fframwaith Prentisiaethau 
 
Dyddiad gorffen disgwyliedig 
 
C1. Dywedwch wrthym am eich rhesymeg dros gyflogi'r prentis rydych chi'n enwebu ar gyfer y wobr 
hon. Mae'n bwysig disgrifio eu rôl yn y sefydliad a rhowch syniad o gyfraniad personol y prentis at 
amcanion y tîm (os yw'n briodol) a pherfformiad. 
  
Dylech ystyried cynnwys gwybodaeth am: 
 Anghenion y busnes/sefydliad fyddai'n cael eu bodloni drwy recriwtio'r prentis 
 Eglurhad o sut mae'r rhaglen Brentisiaeth yn gysylltiedig ag amcanion eich sefydliad/busnes 
 Eich canlyniadau disgwyliedig ar gyfer y rhaglen Brentisiaeth e.e. sut beth fydd llwyddiant?  

(Uchafswm 450 gair) * 
 
C2. Dywedwch wrthym pam rydych chi'n credu bod llwyddiannau’r prentis yn 'uwch na'r cyffredin’. 
Efallai y bydd hyn yn ymwneud â lefel eu perfformiad yn y rôl bresennol, y ffordd maen nhw wedi 
symud ymlaen drwy lefelau prentis neu wedi symud ymlaen i hyfforddiant pellach. 
  
Mae enghreifftiau o wybodaeth benodol ddefnyddiol yn cynnwys: 
 Ffyrdd y mae'r prentis wedi tyfu/datblygu ers recriwtio 
 Sut mae'r unigolyn wedi rhagori ar eich disgwyliadau 



 Mae enghreifftiau o sut mae'r prentis wedi bod yn rhagweithiol wrth gymryd perchnogaeth o 
ddatblygiad personol yn ddefnyddiol iawn (h.y. y tu hwnt i ymateb i'r cyfleoedd a ddarparwyd 
gennych)  

(Uchafswm 450 gair) * 
 
C3.      Dywedwch wrthym pam rydych chi'n credu bod y prentis yn enghraifft o Dalent Yfory. Gallai 
hyn gynnwys gwybodaeth am gymhwysedd, cymhelliant a dangosyddion perfformiad eithriadol y 
prentis. Rhowch enghreifftiau o sut mae llwyddiannau'r prentis wedi helpu nid yn unig y prentis ond 
eich sefydliad chi. 
Mae'n ddefnyddiol i'r Beirniaid os gallwch gynnwys y wybodaeth ganlynol: 

• Sut mae llwyddiannau’r prentis wedi bod o fudd uniongyrchol (neu anuniongyrchol) i'r 
sefydliad, a sut mae'r rhain yn effeithio ar berfformiad eich sefydliad/busnes 

• Canlyniadau pendant a gyflawnwyd o ganlyniad i gyfraniad y prentis - er enghraifft twf busnes, 
cynnydd mewn elw gwerthiant, ffyrdd mwy effeithlon o weithio, morâl staff gwell 

• Lle mae'r prentis wedi dangos enghreifftiau nodedig o sgiliau arwain, gweithgareddau 
entrepreneuraidd neu enghreifftiau eraill o ymroddiad i'r sefydliad  

(Uchafswm 450 gair) * 
 
Nawr mae arnoch angen cymeradwyaeth gan eich darparwr dysgu. 
 
Beth sydd angen ei wneud nesaf: 

• cadwch y ffurflen hon, unwaith y bydd wedi ei chadw, byddwch yn cael e-bost 
• anfonwch yr e-bost at y person sy’n ardystio eich cais 
• unwaith y byddant wedi cwblhau’r adran ardystio, byddwch yn cael e-bost tebyg gyda dolen i 

gadw’r cais 
• edrychwch a yw’r adran ardystio wedi ei chwblhau 
• cwblhau gweddil y cais a’i gyflwyno. 

 
Adran 4: Cymeradwyaeth eich darparwr hyfforddiant 
Mae’r adran hon i’w chwblhau gan y darparwr hyfforddiant. 
C5. O'r sylwadau, pam dylid ystyried y cais hwn ar gyfer categori Talentau Yfory (hyd at 250 o eiriau)? 
 
Mae'n ddefnyddiol cynnwys gwybodaeth/enghreifftiau pendant i gefnogi'ch cymeradwyaeth. Gallai 
hyn gynnwys: 
• gwybodaeth am sut mae'r prentis wedi datblygu a chyfrannu at gyflawni nodau ac amcanion y 
sefydliad 
• enghreifftiau o ddarparu gwerth ychwanegol i gydweithwyr eraill e.e. drwy fentora, cefnogaeth 
unigol, hyfforddiant i gymheiriaid 
 
 


