
Prentisiaethau - Cyflogwr 

Cydnabod ymroddiad y cyflogwr i ddatblygu a chefnogi’r gweithlu trwy 
Brentisiaethau. 

Dylai’ch cais ddangos sut y mae dull eich sefydliad chi o gyflenwi Prentisiaethau: 

 Yn canolbwyntio ar y dysgwr. 
 Wedi cael effaith sylweddol ar berfformiad dysgwyr. 
 Yn golygu bod eich rhaglen Brentisiaethau wedi datblygu yn unol â nodau ac amcanion 

eich sefydliad. 
 Wedi’ch arwain i gynnig cefnogaeth ac adnoddau ychwanegol (mwy nag a ddisgwylir 

gan sefydliad o’r maint hwn) i sicrhau bod dysgwyr yn cyrraedd nodau eu rhaglen 
Brentisiaeth. 

 Wedi’ch arwain i ddatblygu rhaglen Brentisiaethau sy’n ceisio mynd i’r afael ag 
anghenion ychwanegol y gymuned ehangach. 

Cyflogwr Bach y Flwyddyn 

Er mwyn ymgeisio am y wobr hon mae’n rhaid: 

 Bod eich canolfan yng Nghymru neu fod gennych bresenoldeb sylweddol yno. 
 Eich bod wedi ymrwymo i gyflogi a hyfforddi pobl trwy raglenni Prentisiaethau. 
 Bod o leiaf un person wedi cwblhau fframwaith prentisiaeth tra oedd yn dilyn rhaglen 

brentisiaeth eich sefydliad chi. 
 Dangos cyfraniad neu ymrwymiad mawr i’r rhaglen Brentisiaethau. 
 Dangos agwedd ddyfeisgar neu ddeinamig at gyflenwi Prentisiaethau. 
 Bod Prentisiaethau yn rhan hanfodol o gynllun hyfforddi ac ethos y sefydliad. 

Cyflogwr Canolig y Flwyddyn 

Er mwyn ymgeisio am y wobr hon mae’n rhaid: 

 Bod eich canolfan yng Nghymru neu fod gennych bresenoldeb sylweddol yno. 
 Eich bod wedi ymrwymo i gyflogi a hyfforddi pobl trwy raglenni Prentisiaethau. 
 Bod o leiaf un person wedi cwblhau fframwaith prentisiaeth tra oedd yn dilyn rhaglen 

brentisiaeth eich sefydliad chi. 
 Dangos cyfraniad neu ymrwymiad mawr i’r rhaglen Brentisiaethau. 
 Dangos agwedd ddyfeisgar neu ddeinamig at gyflenwi Prentisiaethau. 
 Bod Prentisiaethau yn rhan hanfodol o gynllun hyfforddi ac ethos y sefydliad. 

Cyflogwr Mawr y Flwyddyn 

Er mwyn ymgeisio am y wobr hon mae’n rhaid: 

 Bod eich canolfan yng Nghymru neu fod gennych bresenoldeb sylweddol yno. 



 Eich bod wedi ymrwymo i gyflogi a hyfforddi pobl trwy raglenni Prentisiaethau. 
 Bod o leiaf un person wedi cwblhau fframwaith prentisiaeth tra oedd yn dilyn rhaglen 

brentisiaeth eich sefydliad chi. 
 Dangos cyfraniad neu ymrwymiad mawr i’r rhaglen Brentisiaethau. 
 Dangos agwedd ddyfeisgar neu ddeinamig at gyflenwi Prentisiaethau. 
 Bod Prentisiaethau yn rhan hanfodol o gynllun hyfforddi ac ethos y sefydliad. 

Macro-gyflogwr y Flwyddyn 

Er mwyn ymgeisio am y wobr hon mae’n rhaid: 

 Bod eich canolfan yng Nghymru neu fod gennych bresenoldeb sylweddol yno. 
 Eich bod wedi ymrwymo i gyflogi a hyfforddi pobl trwy raglenni Prentisiaethau. 
 Bod o leiaf un person wedi cwblhau fframwaith prentisiaeth tra oedd yn dilyn rhaglen 

brentisiaeth eich sefydliad chi. 
 Dangos cyfraniad neu ymrwymiad mawr i’r rhaglen Brentisiaethau. 
 Dangos agwedd ddyfeisgar neu ddeinamig at gyflenwi Prentisiaethau. 
 Bod Prentisiaethau yn rhan hanfodol o gynllun hyfforddi ac ethos y sefydliad. 

Adran 1: manylion y cyflogwr 

 

I’w llenwi gan y cyflogwr. 

Rhowch ddisgrifiad byr o’ch sefydliad (hyd at 250 o eiriau). 

 

Gallech ystyried cynnwys gwybodaeth am: 

 Nodau ac amcanion eich sefydliad. 
 Strwythur eich sefydliad (yn cynnwys nifer y gweithwyr). 
 Agwedd eich sefydliad at ddysgu a datblygu (yn cynnwys statws Buddsoddwyr 

mewn Pobl). 
 

Adran 2: prentisiaethau 

I’w llenwi gan y cyflogwr. 

Faint o brentisiaid ydych chi’n eu cyflogi yn eich sefydliad ar hyn o bryd?  

Ers faint rydych chi wedi bod yn rhedeg eich rhaglen Brentisiaethau?  

Faint o brentisiaid rydych chi wedi’u recriwtio dros y pum mlynedd ddiwethaf?  

Pa fframweithiau Prentisiaethau sy’n cael eu cyflenwi yn eich sefydliad chi ar hyn 

o bryd?  



C1. Esboniwch pam y cafodd y rhaglen Brentisiaethau ei chychwyn yn eich 

sefydliad chi (hyd at 500 gair). 

 Gallech ystyried cynnwys gwybodaeth am: 

 Yr angen penodol yn y busnes yr oedd disgwyl i’r rhaglen Brentisiaethau ei ddiwallu. 

 Y canlyniadau yr oeddech yn eu disgwyl gan y rhaglen Brentisiaethau. 

 Cysylltiad y rhaglen Brentisiaethau ag amcanion eraill y sefydliad. 

C2. Pa mor effeithiol ydych chi’n cefnogi anghenion dysgu a gobeithion unigol 

eich prentisiaid? (hyd at 500 gair). 

 Gallech ystyried cynnwys gwybodaeth (ac enghreifftiau): 

 Sy’n sôn am unrhyw arferion arloesol (yn cynnwys defnyddio technolegau newydd) 

sydd wedi’u cynnwys yn y rhaglen Brentisiaethau. 

 Sy’n dangos bod yr hyfforddiant wedi’i gynllunio a’i gyflenwi yn dda, gan 

ganolbwyntio nid yn unig ar anghenion y sefydliad ond hefyd ar y ffordd y mae’r 

hyfforddiant wedi’i addasu i ddiwallu anghenion penodol dysgwyr unigol. 

 Sy’n dangos sut y mae dysgwyr wedi’u helpu i fanteisio ar gyfleoedd gwaith 

cynaliadwy a sut y mae’r rhaglen yn eu helpu i wireddu eu gobeithion hirdymor. 

C3.      Esboniwch sut yr aethoch ati i ddatblygu a chyflenwi eich rhaglen 

Brentisiaethau a manteision y ffordd honno o weithio (hyd at 500 gair). 

Gallech ystyried cynnwys gwybodaeth am: 

 Unrhyw waith a wnaed ar y cyd â rhanddeiliaid allanol i ddatblygu a chyflenwi’r 

rhaglen Brentisiaethau. 

 Y cymorth a’r adnoddau sydd ar gael i ddysgwyr tra byddant ar y rhaglen 

Brentisiaethau. 

C4. Esboniwch y canlyniadau sydd wedi/yn cael eu sicrhau o ganlyniad i’r 

rhaglen Brentisiaethau yn eich sefydliad chi (hyd at 500 gair). 

 Gallech ystyried cynnwys gwybodaeth (ac enghreifftiau) am: 

 Y ffordd y mae’r prentisiaid wedi elwa’n uniongyrchol ar y rhaglen Brentisiaethau a 

sut y mae hyn yn effeithio ar eu perfformiad. 

 Y ffordd y mae’r sefydliad wedi elwa’n uniongyrchol (neu’n anuniongyrchol) ar y 

rhaglen Brentisiaethau a sut y mae hyn yn effeithio ar berfformiad. 

 Y cynlluniau sydd gennych ar y gweill i sicrhau bod y rhaglen Brentisiaethau yn 

gynaliadwy. 



C5. Esboniwch unrhyw effeithiau ehangach y mae’ch rhaglen Brentisiaethau 

wedi’i chael ar anghenion eich sector a/neu’r gymuned yn fwy cyffredinol (hyd at 

500 gair). 

 Gallech ystyried cynnwys gwybodaeth (ac enghreifftiau) am: 

 Gynlluniau yr ydych wedi’u cyflwyno mewn ymateb i anghenion y gymuned 

ehangach e.e. ymateb i ddiweithdra ymhlith pobl ifanc, mynd i’r afael â stereoteipio 

ar sail rhyw, neu leihau’r rhwystrau sy’n atal unigolion rhag cymryd rhan mewn 

prentisiaethau e.e. pobl o grwpiau sydd wedi’u tan-gynrychioli fel pobl dduon, 

Asiaidd neu leiafrifoedd ethnig (BAME) a/neu bobl anabl. 

 Sut yr ydych chi wedi rhoi gwybod i bobl y tu allan i’ch busnes am y ffyrdd y mae’r 

rhaglen Brentisiaethau’n gwella’ch busnes, yn cynnwys unrhyw hanesion am 

lwyddiannau eich hyfforddiant, a sut y mae’r busnes a’r staff wedi elwa. 

 Y ffyrdd yr ydych wedi creu cysylltiadau a phartneriaethau da gyda sefydliadau eraill 

yn eich sector er mwyn gwneud y dysgu’n fwy effeithiol e.e. mynd ati i ddatblygu 

hyfforddiant mewn partneriaeth ag eraill. 

Adran 3: cefnogaeth y darparwr dysgu 

Yr adran hon i’w llenwi gan y darparwr dysgu. 

C6. Yn eich barn chi, pam y dylid ystyried y sefydliad hwn ar gyfer Gwobr 

Prentisiaethau – Cyflogwr y Flwyddyn? (hyd at 250 gair). 

 Gallech ystyried cynnwys gwybodaeth am: 

 Y ffordd y mae’r sefydliad wedi datblygu a chyflenwi ei raglen Brentisiaethau, gan 

sicrhau nid yn unig bod cysylltiad rhwng y rhaglen a nodau ac amcanion y sefydliad, 

ond hefyd bod manteision ehangach i’r prentisiaid. 

 Faint o gydweithio a wnaeth y sefydliad i ddatblygu a chyflenwi’r rhaglen 

Brentisiaethau. 

 Y ffordd y mae’r sefydliad yn cysylltu’r rhaglen Brentisiaethau ag anghenion eraill yn 

lleol, yn rhanbarthol ac yn genedlaethol. 


