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Mae Coleg Sir Benfro wedi ymrwymo i godi 
dyheadau a chyflawniadau ein dysgwyr.

Mae meithrin sgiliau entrepreneuriaeth 
a chyflogadwyedd yn ein myfyrwyr yn 
agwedd allweddol ar y broses hon, gan 
eu helpu i ddatblygu eu gwybodaeth, eu 
hyder a’u dealltwriaeth o’r hyn y mae’n ei 
olygu i fod yn entrepreneuraidd er mwyn 
cyflawni eu potensial.

Mae’r ymrwymiad hwn wedi parhau trwy 
gydol y cyfnodau cloi ac, er gwaethaf y 
cyfyngiadau a osodwyd, mae gweithgaredd 
entrepreneuriaeth wedi parhau fel y mae’r 
adroddiad hwn yn tystio.

Rydym yn ddiolchgar am gefnogaeth 
barhaus Llywodraeth Cymru i’n galluogi i 
weithredu dull cydgysylltiedig o ddatblygu 
sgiliau o’r fath gan sicrhau’r buddion 
mwyaf posibl i’n cymuned myfyrwyr. 

Dr Barry Walters 
Pennaeth  
Coleg Sir Benfro

NEGES GAN Y PENNAETH 
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Coleg Sir Benfro yw darparwr addysg a 
hyfforddiant ôl-16 mwyaf y sir. Yn unol 
â Chynllun Gweithredu Economaidd 
Llywodraeth Cymru, mae’r coleg wedi 
ymrwymo i gynhwysiant a meithrin sgiliau 
entrepreneuraidd a meddwl arloesol, i bawb. 

Mae cyllid gan Lywodraeth Cymru wedi bod 
yn allweddol wrth alluogi Coleg Sir Benfro i 
adeiladu a datblygu gweithgareddau menter 
a chyfleoedd i ddysgwyr. Yn allweddol i’r 
llwyddiant hwnnw galluogwyd cyllido aelod 
staff ymroddedig fel Cydlynydd Menter. 

Datblygwyd taith entrepreneuriaeth 
strwythuredig a chynllun cyflwyno ar gyfer 
dysgwyr, gan ystyried:

 » Y fframwaith Ymgysylltu, Grymuso a 
Chyfarparu.

 » Gwneud y mwyaf o gyrhaeddiad ac effaith 
gweithgaredd menter, wrth sicrhau gwerth 
am arian trwy’r holl weithgaredd.

 » Pwyntiau allweddol y flwyddyn 
academaidd ar gyfer cofrestru myfyrwyr 
newydd, h.y. Medi ac Ionawr. Fodd 
bynnag, gall dysgwyr fynd ar eu taith 
entrepreneuraidd ar unrhyw adeg yn y 
fframwaith, yn ystod eu hamser yn y coleg.

 » Cydraddoldeb a’r Gymraeg. 

 » Cydweithio gyda phartneriaid rhanbarthol 
a rhanddeiliaid ac ymgysylltu â busnesau 
a’r gymuned. 

CYFLWYNIAD 

MANYLION CYSWLLT PROSIECT 
Cydlynydd Menter: David Gleed  
D.Gleed@pembrokeshire.ac.uk | 01437 753115

Arweinydd Strategol: Jackie Mathias 
j.mathias@pembrokeshire.ac.uk | 01437 753170
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Targed   
(nifer y 

dysgwyr) 

Canlyniad  
(nifer y 

dysgwyr)

Manylion 

YMGYSYLLTU 

1500 1500

Digwyddiadau cyhoeddusrwydd ymwybyddiaeth 
menter: Sgrin fawr a Theils Moodle, fideo 
dwyieithog a PowerPoint; Arddangosfa statig; 
E-bost; Penbwrdd MyDay; Cystadlaethau menter 
mewnol. 

GRYMUSO 

250 200 Sesiynau grŵp bach. Cystadlaethau menter. 

CYFARPARU  1

40 3 Dysgwyr yn dilysu syniadau busnes neu fasnachu 
profion. 

CYFARPARU  2

15 10 Dysgwyr yn derbyn cefnogaeth i gychwyn busnes. 

CYFARPARU  3

11 2 Dechreuodd busnes. 

Gan ddefnyddio’r fframwaith: Ymgysylltu, Grymuso, Cyfarparu, gosododd y Coleg dargedau a 
chyflawni canlyniadau, fel a ganlyn:

TARGEDAU 

DS: COVID-19 
Effeithiodd y pandemig ar y ddarpariaeth yn ystod 2020. 
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TROSOLWG O’R FLWYDDYN
Blwyddyn heb ei thebyg! Mae’r byd wedi newid, ond gyda newid daw cyfle ac mae 
wedi bod yn dda gweld dysgwyr yn parhau i weithio ar fenter! 

Ni wnaethom gyrraedd ein holl dargedau ac mae hynny’n siomedig, ond mae’r naws entrepreneuraidd 
yn parhau i fod yn gadarnhaol ac mae’r tebygolrwydd y bydd busnes ychwanegol yn cychwyn yn y 
dyfodol agos yn gryf. 

Roedd buddsoddiad y Sector Preifat yn yr hinsawdd economaidd sydd ohoni yn edrych yn 
broblemus am y flwyddyn, fodd bynnag, mae arian ‘mewn nwyddau’ gan y panel Menter, ynghyd â 
chyllid gan Ymddiriedolaeth Burns ar gyfer Canolfan Gyflogadwyedd newydd yn y coleg, i gynnwys 
sgiliau Menter, wedi arwain at ganlyniad da yn y maes targed hwn.

Yn ogystal, gosododd y Coleg dargedau i alluogi entrepreneuriaeth trwy niferoedd cynyddol o 
staff oedd yn Hyrwyddwyr Menter a Buddsoddiad Sector Preifat. 

Targed  Canlyniad Manylion 

HYRWYDDWYR 
MENTER 3 2

Mae 2 aelod o staff wedi dod yn Hyrwyddwyr 
Menter eleni, gan ddod â’n cyfanswm i 14.

1 x Peirianneg ac Adeiladu

1 x Cynhwysiant. Sgiliau Byw’n Annibynnol  

BUDDSODDIAD 
SECTOR PREIFAT 
(BSP) 

£6,000 £6,500
£6,000 fel rhan o £ 20,000 o gyllid cyflogadwyedd i 
ddysgwyr ILS, gan Ymddiriedolaeth Burns.

£500 gan Banel Menter busnesau lleol y Coleg 
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CYFLAWNIADAU ALLWEDDOL 

HYRWYDDWYR MENTER 

Mae wedi bod yn dda gweld nifer y staff sydd yn 
Hyrwyddwyr Menter yn cynyddu wrth i’r flwyddyn fynd 
yn ei blaen. 

GWEITHIO MEWN PARTNERIAETH  

Mae rhannu rhwng cydweithwyr o wahanol sefydliadau 
wedi bod yn gryf eto eleni, yn fwyaf arbennig trwy’r 
Gystadleuaeth Menter Ranbarthol newydd.

Yn fenter Coleg Sir Benfro, mae’r gystadleuaeth wedi 
dwyn ynghyd bartneriaid o Syniadau Mawr Cymru, 
Busnes mewn Ffocws, Coleg Sir Gâr, Coleg Ceredigion 
a Choleg Sir Benfro. Mae’n canolbwyntio ar gynhyrchu 
syniadau busnes newydd ym meysydd allweddol; 
Bwyd, Gofal, Twristiaeth a Manwerthu, wedi’i alinio 
â sectorau blaenoriaeth y Bartneriaeth Sgiliau 
Rhanbarthol ar gyfer y rhanbarth. Yn ogystal, rydym 
wedi cynnwys Diwydiannau Creadigol. Ar ben hynny, 
mae’r pandemig wedi arwain at lawer o gydweithredu 
ar-lein rhwng Cydlynwyr Menter ledled Cymru, ynghyd 
â phartneriaid eraill, yn enwedig Syniadau Mawr 
Cymru, Busnes mewn Ffocws a Busnes Cymdeithasol 
Cymru.  

Roedd yn dda derbyn y canlynol gan Weinidogion Addysg ac Economi Llywodraeth 
Cymru mewn perthynas â’r wythnos cychwyn busnes ledled Cymru: Hoffem 
longyfarch rhwydwaith hyrwyddwyr entrepreneuriaeth Cymru, a ddyfarnwyd 
“gwobr Catalydd Entrepreneuriaeth 2020” ar Dydd Gwener 11 Medi yng Ngwobrau 
Cenedlaethol Addysgwyr Entrepreneuriaeth 2020. 

6PROSIECT MENTER  -  Adroddiad Effaith Blynyddol 

MENTER: YMGYSYLLTU GRYMUSO CYFARPARU 



CYFLAWNIADAU ALLWEDDOL 
PARHAD... 

1. Cystadleuaeth Menter Ranbarthol. Enillwyr Adran ‘Bwyd’, Coleg Sir Benfro. L-R, Noddwr, Natalie Fulstow (Canolfan Fwyd Cymru) Tilly Davies, Alona Radinovska, 
David Bannister (Syniadau Mawr Cymru) Nid oedd Jake Manning, y trydydd aelod o’r tîm yn gallu mynychu’r cyflwyniad. 

2. Cystadleuaeth Menter Ranbarthol. Prif siaradwr Marc Griffiths o Stiwdio Box a BBC Radio Cymru
3. Taflen Cystadleuaeth Menter Ranbarthol 

BYDDWCH Y SPARC 

Mae Coleg Sir Benfro yn chwarae rhan allweddol yn y 
rhanbarth fel rhan o’r mudiad Be The Spark. Yn ogystal 
â phartneriaid Cystadleuaeth Menter Ranbarthol, 
rydym yn gweithio gydag ysgolion lleol, sefydliadau 
academaidd ledled Cymru, Busnes Cymru, Cymraeg 
Mewn Busnes, Busnes Cymdeithasol Cymru, Hwb 
Caerfyrddin, Awdurdodau Lleol, entrepreneuriaid lleol a 
chorfforaethau, pob un â’r pwrpas o ddarparu cyfleoedd 
ar gyfer y dysgwyr. Mae’n ddealladwy bod y pandemig 
wedi tarfu rhywfaint ar y patrwm arferol o weithio mewn 
partneriaeth. Roedd yn dda, fodd bynnag, ymgysylltu â 
disgyblion o ysgolion lleol yn gynharach yn y flwyddyn. 

CYSTADLEUAETH MENTER RANBARTHOL 2019/2020 

Mynychodd dysgwyr Coleg Sir Benfro Ddiwrnod 
Cyflwyno’r Gystadleuaeth Fenter Ranbarthol, a 
gynhaliwyd gan ein partneriaid Busnes Mewn Ffocws. 
Cynhaliwyd y cyflwyniad yn Yr Egin, Caerfyrddin, ym mis 
Mawrth. Dychwelodd y grŵp adref gyda’r brif wobr yn y 
categori Bwyd! 

CYSTADLEUAETH MENTER RANBARTHOL 2020/21 

Lansiwyd yr ail Gystadleuaeth Menter Ranbarthol ym 
mis Tachwedd. Unwaith eto, cystadleuaeth bartneriaeth 
yw hon rhwng Coleg Sir Benfro, Coleg Sir Gâr, Syniadau 
Mawr Cymru a Busnes Mewn Ffocws 

1.

3.

2.
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CYFLAWNIADAU ALLWEDDOL PARHAD... 

PANEL MENTER 

Ffurfiodd y prosiect Menter banel o entrepreneuriaid lleol 
i ddarparu cyngor penodol i ddysgwyr sy’n gobeithio 
cychwyn busnes yn ystod y cyfnod clo. 

CYSTADLAETHAU MENTER MEWNOL 

Cynhaliwyd dwy gystadleuaeth Menter fewnol i ddysgwyr 
yn ystod y cyfnod clo. 

ECONOMI GYLCHOL 

Mae’r prosiect yn parhau i gysylltu â chydweithwyr yn 
y Ffindir ac o fewn y coleg, mewn perthynas â mentrau 
sy’n hyrwyddo’r Economi Gylchol a chydweithio. 

MASNACHU PRAWF 

Lansiwyd Masnach Profi Mewnol, Teilsen Moodle 
(platfform) ar gyfer myfyrwyr-Entrepreneuriaid yn yr 
hydref. Bydd y deilsen hefyd yn helpu i wella’r gymuned 
ymhlith entrepreneuriaid. Byddwn yn monitro ei 
effeithiolrwydd. 

STONDIN RITHWIR 

Datblygodd a chynhaliodd y prosiect Menter ynghyd â 
Chysylltiadau Cwsmer, stondin Rithwir yn Sioe Deithiol 
Cymorth Busnes Rhanbarthol Canolbarth a De-orllewin 
Lloegr, a gynhaliwyd ym mis Hydref.

YR ADRANNAU MWYAF YMGYSYLLTIEDIG 

Y llynedd, nododd yr adroddiad yr Adrannau mwyaf 
ymgysylltiedig ar draws y coleg. Ni fyddai mesur o’r 
fath yn ddigon dibynadwy eleni. Fodd bynnag, mae’n 
galonogol croesawu Hyrwyddwr Menter o’r Gyfadran 
Peirianneg ac Adeiladu i’n rhestr o Hyrwyddwyr. 

PROSIECT ECO GWYRDD 

Mae’r prosiect Menter yn parhau i fynd yn ei flaen gyda thîm o fyfyrwyr plymio 
i ddatblygu bwrdd ymwybyddiaeth o ddefnyddio dŵr. Mae’r offer yn mesur llif 
dŵr ac yn arddangos nifer y poteli dŵr plastig a arbedir bob tro y defnyddir y 
dosbarthwr. Rydym yn bwriadu gwerthu’r cynnyrch yn fasnachol. Stopiodd y 
pandemig ddatblygiad yn gynnar yn y flwyddyn. Byddwn yn ailddechrau hyn yn 
2021. 
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1. Taflen Sioe Deithiol Busnes Ranbarthol 
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STRAEON NEWYDDION DA 
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SADIE PEARCE

Aeth Sadie Pearce, perchennog un o’n 
busnesau newydd (2019) ‘MyCoast 
Jewellery’, ymlaen i rowndiau terfynol 
Entrepreneur Ifanc y Flwyddyn Cymru. 

DECHRAU BUSNES NEWYDD:

Ellies Vinyls

Sefydlwyd gan Eleanor Ault. Yn darparu 
Celf ar gofnodion Vinyl 

Inverse Reality

Sefydlwyd gan Thomas Woodthorpe. Yn 
darparu gemau a meddalwedd caboledig 
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Coleg Sir Benfro, Merlins Bridge, Hwlffordd , SA61 1SZ
01437 753 000 | info@pembrokeshire.ac.uk


