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Diolchiadau
Roedd y prosiect hwn yn bosibl diolch i gymorth a chefnogaeth gan nifer o bobl:

• Ein cyfweledigion a gymrodd amser i drafod eu profiadau o gyflawni addysg 
fenter a dysgu entrepreneuraidd yng Nghymru, a darparu adborth ar ddrafftiau 
cynnar o’r cyfarwyddyd hwn. Cyflawnwyd cyfweliadau gyda: Lowri Owen, 
Rheolwr Prosiectau Menter, Prifysgol Bangor; Sue Poole, Rheolwr Addysg fenter, 
Coleg Gŵyr Abertawe; Ruth Rowe, Swyddog Menter, Coleg Pen-y-bont; Emlyn 
Williams, Rheolwr Menter, Coleg Menai a James Taylor, Cadeirydd, Panel 
Entrepreneuriaeth.

• Jennifer Wallace, Pennaeth Polisi yn Ymddiriedolaeth Carnegie UK, ar gyfer 
adolygiad a chefnogaeth. 

Hoffai’r Ymddiriedolaeth ddatgan ei werthfawrogiad a diolchgarwch diffuant i’r rhai a 
restrwyd uchod.

Mae’r delweddau ar y clawr blaen trwy garedigrwydd Sue Poole, Lowri Owen a Syniadau 
Mawr Cymru.

Cyhoeddwyd Mawrth 2014
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1. Cyflwyniad

Yn ystod y ddegawd ddiwethaf, mae 
llywodraethau ledled y Deyrnas Unedig ac 
Iwerddon wedi buddsoddi mewn ehangu 
addysg fenter a dysgu entrepreneuraidd yn eu 
cwricwla cenedlaethol. Gellir gweld gwahanol 
ymagweddau i gyflawni, mesur, a chyfarparu 
addysg fenter ar draws yr awdurdodaethau, ac 
yn y blynyddoedd diwethaf mae llywodraethau 
wedi canolbwyntio ar wahanol fesurau i gynyddu 
entrepreneuriaeth ieuenctid mewn ymgais i 
gyflymu adferiad economaidd. Er enghraifft, yn 
Nhachwedd 2013, lansiodd Llywodraeth yr Alban 
ei Fframwaith Entrepreneuriaeth ac Arloesi ar 
gyfer yr Alban1, tra bod Llywodraeth y Deyrnas 
Unedig wedi lansio her i bobl ifanc ystyried 
dechrau eu busnesau eu hunain2. 

Mae datblygiadau o’r fath wedi digwydd yn 
bennaf ar wahân i fentrau eraill mewn gwahanol 
awdurdodau yn y Deyrnas Unedig ac Iwerddon, 
heb unrhyw gydlyniad, rhannu llwyddiannau, neu 
ddysgu o heriau ar draws ffiniau cenedlaethol. 
Fel ymddiriedolaeth elusennol yn gweithio 
ledled y Deyrnas Unedig ac Iwerddon, mae gan 

1 Llywodraeth yr Alban (ar-lein) Scotland CAN DO: Becoming a World-leading 
Entrepreneurial and Innovative Nation, 2013, http://www.scotland.gov.uk/
Publications/2013/11/7675 [gwelwyd Tachwedd 2013]

2 Llywodraeth y Deyrnas Unedig (ar-lein) Skills Minister issues challenge to 
young entrepreneurs, 2013 https://www.gov.uk/government/news/skills-
minister-issues-challenge-to-young-entrepreneurs [gwelwyd Tachwedd 
2013] 

Ymddiriedolaeth Carnegie UK ddiddordeb mewn 
rhannu profiadau ar draws yr awdurdodaethau. 
Mae ein hadroddiad Evidence Exchange: Learning 
from social policy across the UK yn cadarnhau 
fod gan lunwyr polisi ac ymarferwyr hefyd 
ddiddordeb mewn manteisio’n fwy ar dystiolaeth 
gan eu cymheiriaid mewn ardaloedd eraill o’r 
Deyrnas Unedig3. Argymhelliad allweddol o 
ymchwil Enterprising Minds yr Ymddiriedolaeth, 
a arolygodd agweddau dros 1600 o fyfyrwyr 
addysg bellach tuag at fenter mewn 17 o 
golegau ledled Cymru, Lloegr, Yr Alban a Gogledd 
Iwerddon, yw bod angen mwy o gydweithredu 
ar draws awdurdodaethau ymysg llunwyr 
polisi ac ymarferwyr i ddysgu o enghreifftiau 
gorau o ddysgu entrepreneuraidd4. Awgryma’r 
gwahaniaeth yn agweddau myfyrwyr tuag at 
gychwyn busnes ar draws yr awdurdodaethau 
y gallai rhannau’r hyn sy’n gweithio’n dda gael 
manteision arwyddocaol o ran ansawdd addysg 
fenter mae myfyrwyr yn ei dderbyn a’r nifer o 
fusnesau sy’n cychwyn ledled y Deyrnas Unedig 
ac Iwerddon. 

3 McCormick, J, Evidence Exchange: Learning from social policy across 
the UK, Ymddiriedolaeth Carnegie UK: Dunfermline, 2013 http://www.
carnegieuktrust.org.uk/publications/2013/evidence-exchange--learning-
from-social-policy-fro

4 Metcalfe J, Enterprising Minds: Enterprise, further education and the 
UK, Ymddiriedolaeth Carnegie UK: Dunfermline, 2012 http://www.
carnegieuktrust.org.uk/publications/2012/enterprising-minds---full-report

Mae Ymddiriedolaeth Carnegie UK yn gweithio i wella bywydau pobl ledled y Deyrnas 
Unedig ac Iwerddon, gan newid meddyliau trwy ddylanwadu ar bolisi, a newid bywydau 
trwy ymarfer arloesol a gwaith partneriaeth.

Daw ein diddordeb mewn addysg fenter a dysgu entrepreneuriaeth o ymroddiad i rymuso 
pobl ifanc a chefnogi mynediad at addysg o ansawdd. Ceir tystiolaeth o’r ymroddiad 
hwn yng ngwaith yr Ymddiriedolaeth i adeiladu dros 650 o lyfrgelloedd cyhoeddus ledled 
Ynysoedd Prydain, ei fuddsoddiad mewn canolfannau addysg i oedolion yn Harlech yng 
Nghymru a Newbattle Abbey yn yr Alban, a Menter Pobl Ifanc Carnegie, a geisiodd helpu 
pobl ifanc i gymryd rhan bositif mewn cymdeithas. Yn fwy diweddar, cyhoeddodd yr 
Ymddiriedolaeth Enterprising Minds, astudiaeth ledled y Deyrnas Unedig i agweddau pobl 
ifanc tuag at fenter, addysg a byd gwaith mewn economi newidiol.
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I archwilio hyn ymhellach, cynhaliodd yr 
Ymddiriedolaeth gyfweliadau lled strwythuredig 
gyda phum ymarferwr addysg fenter a dysgu 
entrepreneuraidd yng Nghymru, gyda’r 
bwriad o ddysgu o lwyddiant y Strategaeth 
Entrepreneuriaeth Ieuenctid (YES) i ddysgu sgiliau 
entrepreneuraidd i bobl ifanc.

Dywedodd Gweinidog yr Economi, 
Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth, Edwina Hart, 
fod annog entrepreneuriaid a datblygu agwedd 
entrepreneuraidd hyderus ymysg pobl ifanc yn 
flaenoriaeth allweddol i Lywodraeth Cymru. 
Dywedodd wrthym:

‘Er mwyn i ni allu creu diwylliant menter gref yn 
y genhedlaeth nesaf, mae angen i ni blannu’r 
hadau ar lefel ysgol gynradd ac yna parhau i 
adeiladu ar hynny wrth i blant a phobl ifanc fynd 
trwy eu haddysg.

‘Mae’n allweddol fod pobl ifanc yn dod yn 
ymwybodol a gweithredol yn entrepreneuraidd 
er mwyn iddynt allu addasu i heriau newydd a 
chael eu hysgogi i lwyddo mewn cyflogaeth neu 
ddechrau eu busnesau eu hunain.’ 

Mae’r ymroddiad hwn wedi cynhyrchu 
canlyniadau clir. Ymatebwyr Cymreig ein harolwg 
ar agweddau myfyrwyr tuag at fenter oedd y rhai 
â’r diddordeb mwyaf mewn entrepreneuriaeth, 
gyda’r bwriad mwyaf pendant i fynd ar drywydd 
hunangyflogaeth, ac a sgoriodd uchaf ar Fesur 
Carnegie o Agweddau Myfyrwyr tuag at Fenter5. 

Mae’r briffio hwn yn arddangosiad o ymagwedd 
Llywodraeth Cymru tuag at addysg fenter a 
dysgu entrepreneuraidd a ysgogwyd gan YES, ac 
yn disgrifio sut mae’r continwwm hwn yn creu’r 
genhedlaeth nesaf o entrepreneuriaid.

5 Metcalfe J, Enterprising Minds: Enterprise, further education and the UK, 
Ymddiriedolaeth Carnegie UK: Dunfermline, 2012 http://www.carnegieuk-
trust.org.uk/publications/2012/enterprising-minds---full-report

The Big Ideas Wales Challenge. 
Courtesy of Big Ideas Wales
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Mae ymagwedd Llywodraeth Cymru tuag at 
addysg fenter wedi ei gredydu â chynyddu 
gweithgaredd entrepreneuraidd camau cynnar 
ymysg pobl ifanc6. Sefydlwyd strategaeth 
gychwynnol Llywodraeth Cymru yn 2002 a’i 
datblygu yn 2004 gyda lansiad YES, sydd wedi 
cael cydnabyddiaeth fel enghraifft o arfer da 
gan y Comisiwn Ewropeaidd7. Datblygwyd 
YES ymhellach yn 2010 gyda lansiad y Cynllun 
Gweithredu YES 2010-15.

Mae’r Cynllun Gweithredu YES yn dod ag 
amrywiol feysydd polisïau datblygu economaidd 
ac addysg Llywodraeth Cymru ynghyd a bydd 
yn rhoi strwythur, ffocws a chyfeiriad i addysg 
entrepreneuraidd yng Nghymru tan 2015. 
Mae’r strategaeth wedi ei chynllunio i ddarparu 
sgiliau entrepreneuraidd, agwedd bositif, ac 
i godi dyheadau dysgwyr pump i 25 oed, ac 
i hybu eu dyheadau ym mha bynnag lwybr 
gyrfa a ddewisant. Mae wedi ei gynllunio gyda 
gweledigaeth eang o alluogi pobl ifanc i gyfrannu 
i lwyddiant economaidd a chymdeithasol Cymru.

Mae YES yn cynnwys y themâu canlynol: 

• Ymgysylltu: Hyrwyddo gwerth 
entrepreneuriaeth

• Grymuso: Darparu cyfleoedd dysgu 
entrepreneuraidd i bobl ifanc

• Galluogi:  Cefnogi pobl ifanc i greu a 
thyfu busnesau

Mae pob thema yn canolbwyntio ar ddarparu sgiliau 
entrepreneuraidd, dysgu a chyfleoedd i ddatblygu 
gwybodaeth a sgiliau i bobl ifanc. Mae amrywiol 
weithgareddau YES yn cael eu cyflawni dan 

6 Dellot, B a Thompson J, Disrupt Inc.: How young people are challenging 
the conventions of entrepreneurship, Yr RSA: Llundain, 2013 http://www.
thersa.org/__data/assets/pdf_file/0019/1052380/RSA_disrupt-inc_re-
port.pdf

7 Asiantaeth Weithredol Addysg, Clyweledol a Diwylliannol y Comisiwn Ewro-
peaidd, Entrepreneurship Education at School in Europe: National Strategies, 
Curricula and Learning Outcomes, Brwsel, 2012 http://eacea.ec.europa.eu/
Education/eurydice/documents/thematic_reports/135EN.pdf

Syniadau Mawr Cymru, ymgyrch Llywodraeth Cymru 
sy’n gyfrifol am ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o 
entrepreneuriaid. Gellir gweld gwefan Syniadau Mawr 
Cymru ar www.SyniadauMawrCymru.com.  

I helpu sicrhau fod YES yn dal i gyflawni ei amcanion, 
sefydlwyd Panel Entrepreneuriaeth newydd yn 
Ionawr 2013. Mae’r Panel yn cynnwys cysylltiadau 
allanol sydd â dealltwriaeth dda o anghenion 
entrepreneuriaid a’r agenda addysg fenter. Mae’r 
Panel yn monitro cyflawniad presennol YES ac yn 
cynghori ar strategaeth a pholisi yn y dyfodol.

Isod rydym wedi amlinellu enghreifftiau o 
weithgareddau a gyflawnwyd dan bob thema gydag 
astudiaethau achos byr sy’n arddangos sut mae 
YES yn codi ymwybyddiaeth o entrepreneuriaeth, 
datblygu sgiliau pobl ifanc ac, yn y pen draw, yn creu 
entrepreneuriaid newydd.

2.1 Ymgysylltu â phobl ifanc: Codi 
ymwybyddiaeth o entrepreneuriaeth
Mae Llywodraeth Cymru yn gefnogol iawn i 
ymgysylltu â chyflogwyr mewn ysgolion ac 
mae wedi datblygu ‘Fframwaith Gyrfaoedd 
a’r byd gwaith’8 i gyflwyno llwybrau gyrfa 
posibl i fyfyrwyr 11 i 19 oed. Un dull pwysig a 
ddefnyddir i wneud pobl ifanc yn ymwybodol 
o entrepreneuriaeth a chychwyn busnes fel 
opsiwn gyrfa posibl o oed ifanc yw trwy’r rhaglen 
Modelau Rôl.

8 Llywodraeth Cymru (ar-lein) Gyrfaoedd a’r byd gwaith: fframwaith i bobl 
ifanc 11 i 19 oed yng Nghymru, 2008 http://wales.gov.uk/docs/dcells/publ
ications/110921careersworldworkframeworkcy.pdf 

2. Y Strategaeth Entrepreneuriaeth 
Ieuenctid (YES)
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Modelau Rôl
Mae Modelau Rôl yn entrepreneuriaid lleol 
sy’n ymgysylltu â phobl ifanc mewn ysgolion, 
sefydliadau addysg uwch a phellach, ac yn y 
gymuned. Bwriad eu gweithdai ysbrydoli yw 
annog agweddau entrepreneuraidd ac i ehangu 
ar feysydd o’r cwricwlwm, o ddatblygiad personol 
a chymdeithasol i wersi busnes ffurfiol. Mae yna 
dros 385 o entrepreneuriaid yn cymryd rhan 
yn y rhaglen sy’n adlewyrchiad o amrywiaeth 
busnesau Cymru o ran lleoliad, sector a maint.

Mewn ysgolion, mae Modelau Rôl yn darparu 
sbardun cychwynnol o ddiddordeb mewn 
entrepreneuriaeth trwy weithdai strwythuredig, 
sesiynau holi ac ateb, yn ogystal â thrafodaethau 
a gynlluniwyd i annog myfyrwyr i feddwl yn 
greadigol. Trwy eu gweithdai, mae’r Modelau 
Rôl yn esbonio uchafbwyntiau ac isafbwyntiau 
rhedeg busnes, yn defnyddio enghreifftiau o’u 
llwyddiannau a heriau, ac yn annog myfyrwyr 
i ystyried eu syniadau busnes eu hunain. Fel 
mentrwyr lleol, mae’n hawdd teimlo perthnasedd 
â’r Modelau Rôl, i gael cysylltiad â chymunedau’r 
myfyrwyr, ac i ddeall y materion maent yn eu 
hwynebu o ran gwireddu eu syniadau.

Ychwanegodd Sue Poole, Rheolwr Addysg Fenter 
yng Ngholeg Gŵyr Abertawe: 

‘Mae gennym dros 300 o entrepreneuriaid gwych 
sy’n rhoi eu hamser i ddod i mewn a gweithio 
gydag ysgolion, ac mae cael hynny ar flaenau ein 
bysedd yn allweddol bwysig.’

2.2  Grymuso pobl ifanc: Datblygu 
sgiliau entrepreneuraidd
Yn dilyn codi ymwybyddiaeth gychwynnol 
ynglŷn ag entrepreneuriaeth fel dewis gyrfa 
ddichonadwy, mae pobl ifanc yn cael eu grymuso 
i ddatblygu eu sgiliau entrepreneuraidd eu hunain 
trwy heriau a gweithgareddau.

Cystadleuaeth Ysgolion Cynradd Y Criw 
Mentrus
Er mwyn dechrau’r daith entrepreneuraidd 
yn gynharach yn y cwricwlwm ac i gydnabod 
ymroddiad ysgolion cynradd o ran datblygu 
sgiliau entrepreneuraidd, lansiwyd cystadleuaeth 
menter genedlaethol ysgolion cynradd yn 
rhan o YES ym Mai 2013. Nod y Gystadleuaeth 
Ysgolion Cynradd Y Criw Mentrus9 yw 
datblygu priodoleddau allweddol ymddygiad 
entrepreneuraidd – Agwedd, Creadigedd, 
Perthynas a Threfniadaeth (ACPT) – mewn 
dysgwyr 5 i 11 oed. Mae set o gymeriadau o’r 
enw’r ‘Criw Mentrus’ wedi ei sefydlu ar gyfer 
y gystadleuaeth fel dull hwyliog a dengar o 
addysgu’r model ACPT i gynulleidfa ifanc.

Mae staff a disgyblion yn datblygu, marchnata 
a gwerthu cynnyrch neu wasanaeth, ac yna’n 
cyflwyno tystiolaeth o’u gweithgareddau busnes 
i’r gystadleuaeth. Detholir timau ysgolion ar 
gyfer y Rowndiau Terfynol Rhanbarthol, ble 
mae’r tri thîm uchaf yng Nghyfnod Allweddol 2, 
wyth i 11 oed, yn cael eu dethol i fynd ymlaen i’r 
Ffair Genedlaethol. Cynhelir y Rownd Derfynol 
Cymru Gyfan yng Nghaerdydd, ble mae timau yn 
cyflwyno eu syniad busnes i banel beirniadu ac 
enillydd yn cael ei ddewis. Ceir gwefan arbennig 
ar gyfer y gystadleuaeth ar  
www.ycriwmentrus.com.

9 Llywodraeth Cymru (ar-lein) Y Criw Mentrus, 2013 http://ycriwmentrus.
com/ [gwelwyd Tachwedd 2013]

The Enterprise Troopers. Courtesy of Big Ideas Wales 
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Er mwyn grymuso entrepreneuriaid y 
dyfodol o fewn addysg bellach ac uwch, mae 
Llywodraeth Cymru wedi sefydlu chwe Canolfan 
Entrepreneuriaeth Ieuenctid i ddarparu cyfleoedd 
ymarferol ar gyfer entrepreneuriaeth ac i gefnogi 
pobl ifanc i ddechrau eu busnes eu hunain. 
Mae colegau a phrifysgolion ledled Cymru yn 
gweithio gyda’u canolfan ranbarthol i fanteisio 
ar brofiad o fywyd go iawn busnesau ac i 
ychwanegu gwerth i addysg entrepreneuriaid 
i’w gyflawni mewn addysg bellach ac uwch. 
Mae’r strwythur canolfan yn rhoi rhyddid i staff 
menter ddatblygu heriau a gweithgareddau 
newydd ar bob cyfle er mwyn grymuso pobl 
ifanc a hybu eu sgiliau entrepreneuraidd. Disgrifir 
dau o’r gweithgareddau hyn a gyflawnir ar sail 
ranbarthol, ac un cyfle cenedlaethol, isod.

Trading Places
Mae Trading Places yn gystadleuaeth a 
ddatblygwyd gan Campws Cyntaf10 mewn 
partneriaeth â Chanolfan Ranbarthol Addysg 
Bellach YES De-ddwyrain Cymru. Mae’r 
gystadleuaeth wedi ei chynllunio i ddatblygu 
sgiliau entrepreneuraidd myfyrwyr wedi eu 
cofrestru mewn colegau ar draws y rhanbarth, 
gyda ffocws ar sector manwerthu’r Stryd Fawr, 
Sefydlir timau ar draws colegau sy’n cyflwyno’u 
hamlinelliad i fasnachwyr lleol mewn ymgais i 
werthu eu stoc mewn gofod gwerthu penodol 
yng Nghaerdydd. Nod y gystadleuaeth yw creu 
cyfle ar gyfer dysgu arbrofol a datblygiad parhaus 
sgiliau ACPT y myfyrwyr. Esboniodd Ruth Rowe, 
Swyddog Menter yng Ngholeg Pen-y-bont:

‘Mae’n rhoi cyfle i fyfyrwyr arddangos y sgiliau 
maent wedi eu datblygu yn ystod y flwyddyn, 
gyda’r holl wahanol weithgareddau maent wedi 
eu cyflawni, ac yn rhoi cyfle iddynt ei wneud 
ychydig yn fwy real.’

10 CAmpws Cyntaf (ar-lein) Trading Places, 2013 http://www.firstcampus.org/ 
[gwelwyd Ionawr 2014]

Mae’r gystadleuaeth yn arddangos y cyswllt 
rhwng addysg bellach ac addysg uwch yn 
strwythur y ganolfan, wrth i fyfyrwyr addysg uwch 
recriwtio myfyrwyr coleg ar gyfer yr her a bod yn 
warchodwyr i dimau ar y diwrnod gwerthu. Mae’r 
myfyrwyr yn dysgu am werthiant a marchnata 
masnachol dros dridiau – dau ddiwrnod o 
baratoi ac un diwrnod o werthu – cyn dewis y tîm 
buddugol yn seiliedig ar werthiant, gwasanaeth 
cwsmeriaid a gwaith tîm. Rhoddir gwobrau i’r 
gwerthwr gwrywaidd a benywaidd gorau. Yn 2013, 
roedd cyfanswm gwerthiant y myfyrwyr yn £647, 
sy’n uwch na’r ffigwr gwerthiant dyddiol cyfartalog 
ar gyfer siop o’r un maint yn yr un math o leoliad. 
Cynhaliwyd Trading Places eto yn Chwefror 2014, 
ac fe gynigiodd Ruth Rowe, cydlynydd allweddol yr 
her, y cyngor ym Mlwch 1 ar gyfer ymarferwyr eraill 
sydd â diddordeb mewn datblygu cystadleuaeth 
menter masnachu debyg.

Blwch 1: 
3 awgrym da ar gyfer datblygu 
cystadleuaeth menter manwerthu 
gan Ruth Rowe, Swyddog Menter yng 
Ngholeg Pen-y-bont
1. Gwnewch yn siŵr yr enwebir un unigolyn 

i fod yn gyfrifol am y gystadleuaeth sy’n 
arwain cyflawni.

2. Cadarnhau fod pawb yn ymwybodol o’i 
rôl, cyfrifoldebau a dyddiadau cau.

3. Datblygu dealltwriaeth glir o pan fod y 
gystadleuaeth yn digwydd er mwyn ei 
hyrwyddo’n effeithiol i fyfyrwyr, staff a’r 
gymuned fusnes.

Trading Places 2013. Courtesy of Bridgend College
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Hwb Hedyn
Mae HwbHedyn yn gymuned ar-lein am ddim sy’n 
cynnig amgylchedd diogel a rheoledig i fyfyrwyr 
entrepreneuraidd hysbysebu, rhwydweithio, 
a chasglu gwybodaeth ar fenter. Tra bod 
myfyrwyr wedi cael cyfleoedd i rwydweithio yn 
flaenorol ac yn gwneud hynny’n llwyddiannus 
o fewn eu hadrannau academaidd eu hunain, 
HwbHedyn yw’r offeryn ar-lein cyntaf i gysylltu 
entrepreneuriaid ifanc ar draws adrannau a 
sefydliadau. Mae’r gymuned yn agored i oddeutu 
15,000 o fyfyrwyr amser llawn a rhan amser 
mewn sefydliadau addysg bellach ac uwch o fewn 
Canolfan Gogledd-orllewin Cymru i ddechrau, 
ond gobeithir cyflwyno’r fenter ar draws yr 
holl ganolfannau a dod yn offeryn ar gyfer 
cydweithredu ar gyfer entrepreneuriaid ifanc 
ledled y wlad. Bydd datblygiad pellach ar y wefan 
yn seiliedig ar broses werthuso ac adborth gan 
fyfyrwyr ar faterion megis y galw am fecanwaith 
ar gyfer masnachu, cyfnewid arian, a mewnosod 
proffiliau busnes unigol.

Yr Her Entrepreneuriaeth Byd Eang 
(GEC)
Mae GEC yn gystadleuaeth syniadau 
entrepreneuraidd sy’n darparu profiad menter 
ymarferol i fyfyrwyr addysg bellach 16-19 oed. Yn 
y Rownd Derfynol Cymru Gyfan, mae cyfle i bob 
sefydliad addysg bellach gymryd rhan, cystadlu 
i gael eu hethol yn bencampwr cenedlaethol ac 
i gynrychioli Cymru yn y GEC Rhyngwladol. Yn y 
Rownd Derfynol Genedlaethol, mae pob tîm yn 
cael 24 awr i ddatblygu syniad busnes yn seiliedig 
ar thema benodol, cynllun busnes dwy dudalen a 
chynllun llif arian, ac yna cyflwyno’r rhain i banel 
o feirniaid yn ôl arddull y rhaglen ‘Dragon’s Den’ 
yn ystod gam genedlaethol y gystadleuaeth. 

Mae ymroddiad colegau Cymru i’r gystadleuaeth 
a buddsoddiad y staff yn amlwg o’r ffaith fod 
Cymru wedi gwneud yn dda yn gyson yn y rownd 
derfynol ryngwladol, gan ddod yn drydydd 
ddwywaith yn y 5 mlynedd ddiwethaf a phrofi 
mwy o lwyddiant na gwledydd eraill llawer mwy.

2.2  Galluogi pobl ifanc: 
Creu busnesau newydd 
Thema cyflawni olaf YES yw cefnogi pobl ifanc 
trwy ddarparu’r offer angenrheidiol i fynd ati i 
ddechrau eu busnes eu hunain. 

Menter trwy Ddylunio
Enghraifft o gwrs sy’n darparu pobl ifanc â’r 
sgiliau gofynnol i gychwyn busnes ac yn mynd 
â nhw ar daith arbrofol o dderbyn cyfarwyddyd 
dylunio i gyflawni cynnyrch yw Menter trwy 
Ddylunio.

Yn dilyn y Cox Review of Creativity in Business: 
building on the UK’s strengths11, a argymhellodd 
fod prifysgolion yn cynnig mwy o gyrsiau 
amlddisgyblaethol ac yn ymgysylltu mwy gyda 
busnesau i baratoi pobl ifanc ar gyfer byd gwaith, 
mae Prifysgol Bangor wedi datblygu Menter 
trwy Ddylunio Mae’r cwrs allgyrsiol yn torri 
trwy ffiniau academaidd traddodiadol i ffurfio 
timau amlddisgyblaethol o fyfyrwyr sy’n astudio 
Seicoleg, Peirianneg Electronig, Dylunio Cynnyrch, 
a Busnes a’u herio i ddylunio cynnyrch ar gyfer 
cwmni lleol. Caiff y myfyrwyr nawr wythnos o 
weithdai dwys sy’n eu herio i fod yn greadigol, 
cydweithredol, ac i gael dealltwriaeth o’r farchnad. 
Mae’r tîm buddugol yn derbyn gwobr o £2,500. 
Dengys canlyniadau gwerthusiad mewnol ym 
Mlwch 2 yr effaith ar y myfyrwyr a fu’n cymryd 
rhan ym Menter trwy Ddylunio

11 Cox, G Cox Review of Creativity in Business: building on the UK’s strengths, 
Trysorlys EM: Llundain, 2005 http://www.designcouncil.org.uk/Docu-
ments/Documents/Publications/Research/Cox%20review%20(2).pdf

The Global Entrepreneurship Challenge 2013.  
Courtesy of Big Ideas Wales
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Blwch 2: 
Canfu gwerthusiad mewnol fod cymryd 
rhan mewn Menter trwy Ddylunio wedi 
cael effaith ddwys ar sgiliau myfyrwyr:

• Roedd gan 75% o fyfyrwyr fwy o hyder 
yn eu sgiliau a galluoedd

• Teimlai 88% fod eu sgiliau gweithio 
mewn tîm wedi datblygu

• Credai 56% fod eu sgiliau cyflogadwyedd 
wedi datblygu

• Gwelodd 72% ddatblygiad yn eu sgiliau 
menter

Rhennir y dysgu o’r cwrs gan y staff academaidd 
sy’n cymryd rhan ac mae’n hysbysu cyrsiau eraill, 
megis y rhaglen Cyflymydd Menter Gymdeithasol 
a drefnir gan yr adran Seicoleg, ble mae myfyrwyr 
a staff yn gweithio gyda busnesau lleol i greu, 
cryfhau, ac ymestyn mentrau cymdeithasol. 
Trwy rannu gwybodaeth, mae seilos academaidd 
yn dechrau cael eu datod ac mae menter a 
chyflogadwyedd ar agenda pob aelod o staff fwy 
nag erioed. Fel y nododd Lowri Owen, Rheolwr 

Prosiectau Menter ym Mhrifysgol Bangor: 
‘Maent yn cydio yn yr agenda menter a mynd 
a hyn yn ôl i’w hysgolion’. Cyflwynir cyngor Lori 
i academyddion eraill sydd â diddordeb mewn 
datblygu cwrs menter amlddisgyblaethol yn eu 
prifysgol ym Mlwch 3.

Blwch 3: 
3 awgrym da i ddatblygu cwrs menter 
amlddisgyblaethol gan Lowri Owen, Rheolwr 
Prosiectau Menter ym Mhrifysgol Bangor
1. Rhowch uwch reolwyr a chydlynwyr 

rhagweithiol ar waith fel galluogwyr. 
Dylai’r rhain fod yn fentrwyr eu hunain.

2. Sicrhau digon o gyllid i redeg y cwrs 
yn gywir a thros gyfnod sylweddol o 
amser, gan ganiatáu i fyfyrwyr ddysgu 
holl wahanol gamau mentergarwch, o 
ddylunio cynnyrch i’w gyflawni.

3. Profi ac adolygu’r cwrs, gan fod mor 
hyblyg â phosibl. Parhau i werthuso pa 
mor dda mae’r cwrs yn gweithio ac i ba 
raddau mae’n bodloni nodau’r gwahanol 
ysgolion academaidd ac unigolion dan 
sylw.

Her Syniadau Mawr Cymru
Cyflawnir y gweithgareddau a ysgogir gan YES 
trwy’r cwricwlwm a thu hwnt, i gyrraedd pob ifanc 
tu allan i addysg ffurfiol. Yn Hydref 2013, lansiodd 
Llywodraeth Cymru Her Syniadau Mawr Cymru12, sy’n 
ceisio nodi’r genhedlaeth nesaf o entrepreneuriaid 16 
i 24 oed a rhoi cyfle iddynt droi eu ‘syniadau mawr’ 
yn fusnesau newydd. Trwy’r Her, bydd oddeutu 50 o 
entrepreneuriaid ifanc yn derbyn pecyn o gefnogaeth 
ymarferol a phenodol i’w galluogi i ddechrau a thyfu 
busnes. Esboniodd James Taylor, Cadeirydd y Panel 
Entrepreneuriaeth:

12 Llywodraeth Cymru (ar-lein) Syniadau Mawr Cymru, 2013 http://ms.fs4b.
wales.gov.uk/sub_sites/yes.aspx [gwelwyd Ionawr 2014]

‘Bydd y pecyn cefnogaeth ar ffurf addewidion 
gan y gymuned fusnes, o amser a buddsoddiad 
entrepreneuriaid lleol i fuddsoddiad cyfalaf, a bydd 
yn hybu’r gefnogaeth busnes sydd ar gael gan 
Lywodraeth Cymru. Yr allwedd i’r Her yw ei bod wedi ei 
chynllunio ac yn cael ei harwain gan entrepreneuriaid 
lleol sy’n gwybod mwy na neb pa gefnogaeth mae’r 
genhedlaeth nesaf o entrepreneuriaid angen.’
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Awgryma tystiolaeth bod amlygiad i a 
chymryd rhan mewn addysg fenter a dysgu 
entrepreneuraidd yn cael effaith ar ddysgwyr yng 
Nghymru, ac yn eu helpu i gyfrannu i lwyddiant 
economaidd a chymdeithasol y wlad mewn tair 
ffordd.

Yn gyntaf, awgryma tystiolaeth fod y daith 
entrepreneuraidd yng Nghymru yn cael effaith 
ar ddyheadau pobl ifanc. Mae adborth gan 
fyfyrwyr sydd wedi cymryd rhan yn rhai o’r 
cystadlaethau a heriau menter a grybwyllwyd 
yn flaenorol wedi cadarnhau fod eu dyheadau 
wedi codi o ganlyniad i gynnydd yn eu lefelau 
hyder. Er enghraifft, o’r chwech o fyfyrwyr o Goleg 
Pen-y-bont a fu’n cymryd rhan yn Trading Places, 
mae hanner nawr yn gobeithio mynd ymlaen i 
brifysgol – rhywbeth nad oeddynt yn credu oedd 
yn bosibl yn flaenorol. Honnodd Emlyn Williams, 
Rheolwr Menter yng Ngholeg Menai, hefyd fod 
yna gynnydd gweladwy yn hyder y myfyrwyr 
y bu’n gweithio â nhw yn y GEC, ac mewn rhai 
achosion, yn eu sgiliau arweinyddiaeth:

‘Rwy’n credu yn y tymor hir, wedi cymryd rhan yn yr 
Her Entrepreneuriaeth Fyd Eang byddwn wedi gwneud 
cyfraniad arwyddocaol i’w datblygiad.’

Yn ail, ymddengys fod amlygiad i addysg fenter 
yn darparu pobl ifanc yng Nghymru â sgiliau 
entrepreneuraidd megis gwerthiant a marchnata. 
Canfu ymchwil yr Ymddiriedolaeth fod 52% o 
ymatebwyr Cymru wedi cael profiad o gwblhau 
gwerthiant ar-lein yn llwyddiannus, a 64% wedi 
gwerthu eitemau wyneb i wyneb, naill ai trwy 
leoliad gwaith ffurfiol neu trwy weithgaredd 
anffurfiol13. Yn achos nifer o fyfyrwyr, mae’r 
sgiliau hyn yn cael eu defnyddio i sefydlu mentrau 
newydd. Yn ôl tystiolaeth, ers cyflwyno Cynllun 
Gweithredu Entrepreneuriaeth Cynulliad Cymru 
yn 2002, fod gweithgaredd entrepreneuraidd 
yn ystod cyfnod cynnar ymysg pobl ifanc wedi 
cynyddu o 3.5% yn 2002 i 10% yn 201114.

Yn olaf, mae’r sgiliau a dyheadau a enillir trwy 
gydol y daith entrepreneuraidd yn ymddangos i 
gael effaith ar y nifer o bobl ifanc yn dechrau eu 
busnesau eu hunain. Dengys ystadegau diweddar 
fod gan brifysgolion Cymru 5% o fyfyrwyr 
addysg uwch y Deyrnas Unedig, ond eu bod yn 
creu dros 9% o fusnesau newydd graddedigion, 
gyda dros 11% yn masnachu am dair blynedd 
neu fwy15. Mae gan bobl ifanc sydd â diddordeb 
mewn dechrau busnes system gefnogaeth yn y 
Canolfannau AB-AU rhanbarthol ble bydd staff 

13 Metcalfe J, Enterprising Minds: Enterprise, further education and the UK 
economy, Ymddiriedolaeth Carnegie UK: Dunfermline, 2012 http://www.
carnegieuktrust.org.uk/publications/2012/enterprising-minds---full-
report

14 Dellot, B a Thompson J, Disrupt Inc.: How young people are challenging 
the conventions of entrepreneurship, Yr RSA: Llundain, 2013 http://www.
thersa.org/__data/assets/pdf_file/0019/1052380/RSA_disrupt-inc_
report.pdf

15 Cyngor Cyllido Addysg Uwch Lloegr, Higher Education – Business and Com-
munity Interaction Survey: 2011-12, 2013

3. Effaith y Strategaeth 
Entrepreneuriaeth Ieuenctid 
creu’r genhedlaeth nesaf o 
entrepreneuriaid 
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menter yn eu helpu i ddatblygu cynllun busnes 
aeddfed a chynllun llif arian cyn eu cyfeirio at 
gynghorwyr busnes allanol. Mae’r cam canolwr 
hwn yn caniatáu i bobl ifanc drafod eu cynnig 
gyda chynghorwyr busnes ar sail ymarferol, dydd i 
ddydd a symud ymlaen o ddyhead i realiti.

Mae Llywodraeth Cymru yn parhau i gefnogi  
pobl ifanc sydd â diddordeb mewn menter tu  
allan i YES ac addysg trwy ei wasanaeth  
cychwyn busnes, sy’n darparu cyfres o weithdai 
a mynediad at gyngor busnes. Gall pobl ifanc 
cymwys hefyd fanteisio o fynediad at gefnogaeth 
ariannol ar ffurf y Fwrsariaeth Dechrau Busnes i 
Raddedigion neu’r Fwrsariaeth Entrepreneuriaid 
Ifanc. Ceir manylion llawn y gefnogaeth hon ar 
www.busnes.cymru.gov.uk. 

The Global Entrepreneurship Challenge 2012. Courtesy of Big Ideas Wales.
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Dylai’r ymagwedd lwyddiannus i addysg 
fenter a gyflawnir trwy YES yng Nghymru gael 
mwy o sylw. Mae ymarferwyr addysg fenter 
a dysgu entrepreneuraidd mewn safle da i 
rannu dysgu ar beth sydd wedi profi i weithio’n 
dda. Trwy ymgysylltu â phobl ifanc gydag 
entrepreneuriaeth, eu grymuso i gymryd rhan 
mewn gweithgareddau sy’n datblygu eu sgiliau 
menter, a’u paratoi ag offer i ddechrau busnes, 
mae’r strategaeth yn creu’r genhedlaeth nesaf o 
entrepreneuriaid.

Mae entrepreneuriaeth a hunangyflogaeth yn 
cael eu hyrwyddo’n weithredol i bobl ifanc yng 
Nghymru fel llwybrau gyrfa posibl. Mae pobl ifanc 
yn fwyfwy ymwybodol o’r sgiliau ac agweddau 
sy’n ofynnol i redeg busnes, ac yn cael eu 
hannog i ystyried eu syniadau busnes eu hunain 
tra’n cael eu helpu i nodi sut allant wneud eu 
gweledigaeth yn realiti. Mae’r rhaglen Modelau 
Rôl yn elfen allweddol o’r thema cyflawni hwn 
wrth i entrepreneuriaid lleol, perthnasol gyflwyno 
eu profiadau eu hunain o gychwyn busnes i 
godi ymwybyddiaeth i’r llwybr gyrfa hwn ac i 
ymgysylltu â phobl ifanc ynglŷn â realiti bod yn 
hunangyflogedig.

Gyda dealltwriaeth i’r sgiliau ag agwedd 
sy’n ofynnol i ddechrau busnes, mae pobl 
ifanc yn cael eu grymuso i ddatblygu eu 
sgiliau entrepreneuraidd eu hunain. Darperir 
cyfleodd ar sail ranbarthol, megis Trading 
Places a HwbHedyn, ac mae’r rhai ar raddfa 
genedlaethol, ac yna rhyngwladol, megis yr 
Her Entrepreneuriaeth Fyd Eang, yn galw am 
ddysgu arbrofol a datblygu sgiliau sy’n ganolog i 
entrepreneuriaeth, megis gwerthiant, marchnata 
a rhwydweithio.

Yna mae pobl ifanc yn fwy na pharod i bontio’r 
bwlch rhwng eu gwybodaeth, dealltwriaeth a 
sgiliau, a chychwyn busnes. Mae cyrsiau megis 
Menter trwy Ddylunio yn mynd â myfyrwyr trwy’r 
broses mae gwir entrepreneuriaid yn ei dilyn, o 
ddylunio cynnyrch i gyflawni, ac maent wedi profi 
i gael effaith arwyddocaol ar eu sgiliau.

Mae themâu cyflawni dilynol YES wedi profi i 
gael effaith ar agweddau a sgiliau myfyrwyr, ac 
yn y pen draw, ar y nifer o fusnesau newydd yng 
Nghymru. Felly mae’r astudiaethau achos a’r 
enghreifftiau uchod ym mhob un o’r themâu yn 
cynnig gwersi gwerthfawr i lunwyr polisi menter 
mewn rhannau eraill o’r Deyrnas Unedig ac 
Iwerddon sy’n gobeithio datblygu eu meddyliau 
mentergar eu hunain. 

4. Casgliadau 




