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Mae’r Rhaglen Gwmni yn darparu cyfle dysgu
bywyd go iawn sy’n cyflwyno pobl ifanc 13-19
oed i realiti byd gwaith.

CROESO I’R
RHAGLEN
CWMNI
1

Mae pobl ifanc yn gweithio mewn timau i sefydlu a rhedeg
eu cwmni myfyrwyr Menter Ifanc eu hunain o dan arweiniad
Gwirfoddolwr Busnes. Gyda mynediad i’n platfform YE
Online gydag adnoddau helaeth, fideos a chanllawiau cam
wrth gam, mae timau’n gwneud yr holl benderfyniadau am eu
busnes, o benderfynu ar enw’r cwmni, rheoli cyllid cwmnïau
yn ogystal â gwerthu i’r cyhoedd trwy siopau pop-up. a’n
Gorsaf Fasnachu platfform e-fasnach unigryw.
Mae pobl ifanc yn ennill y profiad busnes ymarferol, y
meddylfryd mentrus a’r sgiliau cyflogadwyedd sydd eu
hangen i’w helpu i adeiladu dyfodol llwyddiannus. Trwy
gwblhau hunanasesiad ar-lein, gall pobl ifanc dderbyn
tystysgrif wedi’i phersonoli i ddangos y sgiliau y maent wedi’u
datblygu o gymryd rhan yn y Rhaglen Gwmni.
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8 CAM RHAGLEN
Y CWMNI
Gellir rhedeg y Rhaglen Gwmni yn hyblyg o 12 wythnos
hyd at flwyddyn academaidd lawn. Yn ystod y rhaglen mae
myfyrwyr yn cwblhau wyth carreg filltir allweddol…
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CYCHWYN BUSNES
Cwrdd â’u Gwirfoddolwr Busnes a
phenderfynu a fyddant yn sefydlu
cwmni neu fenter gymdeithasol.

2
3
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Mae’r canllaw
Cynllunio’r Daith yn
adnodd defnyddiol i’w
rannu gyda myfyrwyr
ar ddechrau’r
rhaglen.
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LANSIO
Ansio eu cynhyrchion a’u gwasanaethau.

RHEDEG Y FENTER
Dechrau gwerthu eu cynhyrchion neu wasanaethau a
chael cyfleoedd i gymryd rhan mewn cystadlaethau.
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Penderfynu ar strwythur eu cwmni, dyrannu
rolau cyfarwyddwr a sefydlu eu cyfrif banc.

Taflu syniadau a gwerthuso syniadau ar
gyfer eu cynnyrch neu wasanaethau.

Cynnal ymchwil i’r farchnad, datblygu
cynllun busnes a dechrau codi cyfalaf.
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CREU’R BWRDD

CYNHYRCHU’R SYNIAD

CYNLLUNIO BUSNES

DIRWYN I BEN
Cynnal CCB a phenderfynu sut
i ddosbarthu elw eu cwmni.

Y CAMAU NESAF AC EDRYCH YN ÔL
Datblygu cynllun gweithredu personol, diweddaru eu CV â’u
sgiliau ac ymuno â rhwydwaith Cyn-fyfyrwyr YE. Trwy gwblhau
hunanasesiad ar-lein, gall pobl ifanc dderbyn tystysgrif i dystiolaethu’r
sgiliau y maent wedi’u datblygu o gymryd rhan yn Rhaglen y Cwmni.
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CYSTADLAETHAU

Bydd cwmnïau myfyrwyr yn cael cyfleoedd i gystadlu mewn
cystadlaethau ar lefel Leol, Sirol, Ranbarthol a Chenedlaethol, gan
gynnig amrywiaeth o gyfleoedd datblygu dysgu gan gynnwys siarad
cyhoeddus, sgiliau cyfweld a chyfle i rwydweithio â chwmnïau eraill
yn lleol, yn rhanbarthol ac ar draws y DU.
Y digwyddiad cyntaf i gael ei gynnal fel arfer yw arddangosfa leol ym mis Mawrth neu Ebrill.
Mae myfyrwyr yn arddangos eu cwmnïau myfyrwyr yn y digwyddiad. Mae hyn yn cynnwys:

Paratoi
adroddiad

Cyfweliad
gyda beirniaid

Cyflwyno
cyflwyniad byr

Bydd hyd at ddau gwmni myfyrwyr yn cael eu dewis o bob Arddangosfa i symud ymlaen i rownd
nesaf Cystadleuaeth Cwmni’r Flwyddyn, gan symud trwy gyfres o gystadlaethau ar lefel Sirol,
Ranbarthol, Genedlaethol ac Ewropeaidd yn y pen draw.

CYSTADLAETHAU AR-LEIN
Trwy gydol y flwyddyn academaidd bydd cwmnïau myfyrwyr
hefyd yn cael cyfle i gystadlu mewn cystadlaethau misol
ar-lein gyda’r cyfle i ennill gwobr ariannol i helpu i gychwyn
eu mentrau. Mae’r rhain yn cael eu cynnal ar lwyfannau
cyfryngau cymdeithasol Twitter ac Instagram.
Anogwch eich myfyrwyr i edrych ar y dudalen
Cystadlaethau ar YE Online fel eu bod yn ymwybodol o’r
cystadlaethau sydd ar ddod.
Hefyd, anogwch nhw i sefydlu tudalennau cyfryngau
cymdeithasol ar gyfer eu cwmnïau ac i ddilyn...
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Creodd enillydd Cwmni’r Flwyddyn 2019/20,
Envirotent gynnyrch arloesol, cynaliadwy sef yr
unig babell gardbord yn y DU. Aeth y tîm o Ysgol
y Brenin Edward VI ymlaen i gynrychioli’r DU yng
Nghystadleuaeth Cwmni’r Flwyddyn JA Europe 2020.

@youngenterprise
@companyprogramme.ye
6

C Y F LW Y N I A D I A D DYS GW Y R

C Y F LW Y N I A D I A D DYS GW Y R

CEFNOGI’R CWRICWLWM
Yn 2019/20 defnyddiodd bron i draean o addysgwyr Raglen y Cwmni i gefnogi
cyflwyno TGAU, Safon Uwch, Lefel T neu BTECs (neu yn yr Alban, gan gyflawni’r
hyn sy’n cyfateb i Uwch Albanaidd), gan dynnu sylw at sut y gall fod wedi’i
wreiddio a gall gyfrannu tuag at gwricwlwm eang a chytbwys.
Mae’r rhaglen yn cefnogi pedwar pwrpas craidd ‘The Curriculum for Wales’ trwy
gynorthwyo dysgwyr i fod yn ddysgwyr uchelgeisiol, galluog sy’n barod i ddysgu
trwy gydol eu hoes ac yn gyfranwyr mentrus a chreadigol yn barod i chwarae
rhan lawn mewn bywyd a gwaith. Gellir defnyddio rhaglen cwmni hefyd i
gwblhau EPQ gyda Pearson Edexcel.

GWOBR DUG CAEREDIN
Gall myfyrwyr ddefnyddio Rhaglen Gwmni i gyflawni elfen sgiliau
Gwobr Dug Caeredin.

MEINCNODAU GATSBY
Gall Rhaglen Gwmnïau gefnogi ysgolion i gyflawni nifer o feincnodau Gatsby
trwy roi cyfarfyddiadau ystyrlon i gyflogwyr, cyngor ac arweiniad wedi’i
bersonoli a mewnwelediad gwerthfawr i fyd gwaith.

GALLU ARIANNOL
Rhaglen Gwmnïau yn datblygu gallu ariannol pobl ifanc trwy eu helpu i ddeall y
rôl bwysig y mae arian yn ei chwarae mewn busnes a’n bywydau bob dydd.

SUT GALL RHAGLEN Y
CWMNI GEFNOGI’
CH YSGOL?
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SGILIAU DIGIDOL
Gyda thwf digidol a chynyddu deallusrwydd artiffisial, mae cyflogwyr yn chwilio
fwyfwy am bobl sy’n arloesol, yn greadigol ac yn addasadwy, ac sydd â’r gallu
i gymhwyso’r sgiliau a’r agweddau hyn, waeth beth yw’r rôl. Mae’r Rhaglen
Gwmni yn darparu cyfle perffaith i bobl ifanc ddatblygu a thystiolaethu’r sgiliau
hyn mewn ffordd atyniadol a heriol.
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DECHRAU ARNI
Ni allai fod yn haws defnyddio’ch arbenigedd
i rymuso ac ysbrydoli pobl ifanc ...

1

2

I gwblhau cofrestriad bydd angen manylion o leiaf 2 fyfyriwr
sy’n cymryd rhan yn y rhaglen felly rydym yn argymell
bod gennych eu henw, dyddiad geni, cyfeiriad e-bost a
blwyddyn astudio wrth law. Gellir ychwanegu myfyrwyr
ychwanegol yn nes ymlaen trwy YE Online, fodd bynnag,
rydym yn eich annog i ychwanegu’r holl fyfyrwyr ar yr
un pryd os yn bosibl fel bod pob myfyriwr yn derbyn eu
manylion mewngofnodi ar yr un pryd.

Rydym hefyd yn annog ysgolion i nodi myfyrwyr a fyddai’n elwa fwyaf o’r cyfleoedd
datblygu sgiliau personol a personol a ddarperir gan Raglen y Cwmni.
Wrth recriwtio myfyrwyr:
3. Esboniwch fod angen lefel uchel o
ymrwymiad a chyfrifoldeb personol

Unwaith y bydd y Rhaglen Gwmni wedi gorffen bydd myfyrwyr hefyd yn gallu
cyrchu ystod o gyfleoedd trwy’r Rhwydwaith Cyn-fyfyrwyr Menter Ifanc gan
gynnwys digwyddiadau cyflogadwyedd a sgiliau, cyfleoedd gwirfoddoli a mentora,
ynghyd â chyfleoedd i rwydweithio â darpar gyflogwyr.
Efallai y bydd yr adnoddau canlynol
yn ddefnyddiol i recriwtio myfyrwyr:
•Llythyr at Rieni (Saesneg)
•Llythyr at Rieni (Cymraeg)
•Poster Sgiliau
•Poster Rolau
•Poster Datganiad Personol
•PowerPoint Recriwtio Myfyrwyr
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Dyma fideo recriwtio byr y gellir
ei ddangos i’ch myfyrwyr mewn
gwasanaeth neu ar ddechrau gwers:

Rhennir hwn yn ddau gam allweddol::

2. Ar ôl i chi dalu neu ofyn am anfoneb byddwch yn derbyn e-bost croeso gyda
dolen URL i gofrestriad YE Online. Bydd angen i chi glicio ar y ddolen hon a
chwblhau eich cofrestriad a ddylai gymryd tua 10 munud.

Mae’r Rhaglen Gwmni yn briodol ar gyfer rhwng 2 a 32 o fyfyrwyr. Byddem yn
argymell y dylid rhannu carfannau mwy yn dimau llai fel eu bod yn cael cyfle i
ymgymryd â rôl benodol.

2. Tynnwch sylw at y sgiliau allweddol y
bydd myfyrwyr yn eu hennill a sut y
4. Pwysleisiwch yr hwyl y gall myfyrwyr
gellir defnyddio’r rhain fel tystiolaeth
ei chael trwy gymryd rhan!
mewn cymwysiadau yn y dyfodol

Byddwch yn lansio taith eich myfyrwyr trwy gofrestru ar YE Online, gan alluogi
mynediad i’ch myfyrwyr i’r adnoddau ar-lein sy’n ofynnol i sicrhau eu bod yn
gwneud y gorau o’u profiad Rhaglen Gwmni.

1. Ewch i’r dudalen dalu ar ein gwefan a thalu am Raglen y Cwmni gyda
cherdyn neu ofyn am anfoneb.

Recriwtio myfyrwyr i Raglen y Cwmni

1. Gofynnwch i’r myfyrwyr wirfoddoli

Cofrestru ar YE Ar-lein
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Cyfarfod â’ch Gwirfoddolwr Busnes
Bydd eich cynrychiolydd Menter Ifanc leol yn eich cyflwyno i Wirfoddolwr Busnes
a fydd yn cefnogi’ch myfyrwyr gyda phob cam o’u taith Rhaglen Gwmni.
Rydym yn argymell eich bod yn cymryd yr amser i gyflwyno’ch hun i’r gwirfoddolwr a’ch
bod yn bresennol ar gyfer pob cyfarfod cwmni myfyrwyr.
Beth yw rôl y Gwirfoddolwr Busnes?
Easy Hwyluso’r cyfle dysgu trwy brofiad
Rhoi cyngor ac arweiniad ar sefydlu
a rhedeg cwmni myfyrwyr
Mynychu cyfarfodydd bwrdd
wythnosol yn rheolaidd (wyneb yn
wyneb neu o bell)
Ensure Sicrhau bod myfyrwyr yn
gweithredu o fewn y paramedrau
cyfreithiol angenrheidiol

Support Cefnogi myfyrwyr i ddilyn
arferion rheoli ariannol synhwyrol
Support Cefnogi myfyrwyr i baratoi
ar gyfer digwyddiadau allweddol
fel digwyddiadau gwerthu a
chystadlaethau lleol
Support Cefnogi myfyrwyr i fyfyrio
ar y sgiliau maen nhw’n eu datblygu
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Rhaglen Cychwyn y Cwmni
Ar ôl i chi gael eich cyflwyno i’r Gwirfoddolwr Busnes byddem yn argymell sefydlu
slotiau wythnosol i fyfyrwyr a’u gwirfoddolwr gwrdd.
Os nad ydych eisoes wedi cofrestru pob myfyriwr ar YE Online, nawr fydd yr amser i’w
wneud i sicrhau bod gan eich myfyrwyr fynediad i’r holl adnoddau sydd eu hangen arnynt.
Byddwch yn gallu gwneud hyn trwy fewngofnodi i YE Online a chlicio gweld wrth ymyl
enw eich cwmni myfyriwr ac yna dewis Fy Gwybodaeth Cwmni yn y bar offer. Byddwch yn
gallu ychwanegu myfyrwyr i’r adran Aelodau.

Y llynedd cymerodd 11,333 o bobl ifanc o 721 o
ysgolion, colegau, grwpiau ieuenctid a darpariaethau
addysg amgen ran yn y Rhaglen Gwmni.

Bydd pob myfyriwr yn derbyn mewngofnodi i YE Online trwy e-bost os ydych wedi
darparu eu manylion wrth gofrestru. Cyn y cyfarfod cyntaf, anogwch y myfyrwyr i
ddarllen Carreg Filltir Un ar YE Online.
Dylai myfyrwyr hefyd wneud y canlynol ar YE Online:

1

Cwblhewch yr Arolwg
Cychwyn Busnes

2

Darllenwch dudalen
we Cyfarfod â’ch
Gwirfoddolwr Busnes
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RHAGLEN Y CWMNI
GWAHANIAETH YN
GWNEUD

Darllenwch y ddogfen
Cynllunio’r Daith a’r
Fframwaith Gweithredu

Yn y cyfarfod cyntaf bydd myfyrwyr yn dechrau gwneud eu penderfyniadau
cyntaf fel cwmni megis a ydyn nhw am fod yn gwmni sy’n gwneud elw neu’n fenter
gymdeithasol. Bydd angen iddynt hefyd lofnodi rhai dogfennau pwysig.

91%

Roedd gan 91% o bobl ifanc
well dealltwriaeth o fyd
gwaith ar ôl cymryd rhan yn
y Rhaglen Gwmni

CAMAU NESAF...

90%

Dywedodd 90% o bobl ifanc
fod Rhaglen y Cwmni wedi
eu helpu i nodi eu cryfderau
a’u gwendidau

96%

Dywedodd 96% o
addysgwyr fod Rhaglen y
Cwmni yn codi dyheadau
pobl ifanc

Dros y flwyddyn bydd y cwmni myfyrwyr yn cwrdd yn rheolaidd â’u
Gwirfoddolwr Busnes a fydd yn eu cefnogi i weithio trwy’r wyth carreg
filltir allweddol a amlinellir ar YE Online ac yn eu helpu i baratoi ar gyfer
cystadlaethau Cwmni’r Flwyddyn a gwerthu digwyddiadau.

GALLWCH DDARLLEN YR ADRODDIAD EFFAITH LLAWN YMA

Pennawd trwy fideo: Cewch glywed gan dri
o gyn-fyfyrwyr Rhaglen y Cwmni yn siarad am y
Doodle Bloom,
enillodd Fed Fed Ewrop
Gwobr Mynediad ar
gyfer y cyrhaeddiad
rhyngwladol eu
cynnyrch - planadwy
pensiliau lliw, wrth
y rowndiau terfynol
cenedlaethol yn 2019.
11

gwahaniaeth a wnaeth y rhaglen i’w bywydau:

https://www.youtube.com/
watch?v=KMkn5Dcp0mQ&t=9s
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CYSYLLTWCH Â NI
Diolch am eich diddordeb yn Rhaglen y
Cwmni. Gobeithio y bydd eich myfyrwyr
yn mwynhau’r profiad!
Os oes gennych unrhyw gwestiynau am Raglen y
Cwmni, cysylltwch â’ch Rheolwr Ardal lleol
am gymorth. Mae manylion cyswllt eich
cynrychiolydd rhanbarthol ar gael ar ein gwefan.
Fel arall, gallwch gysylltu â’n Tîm Rhaglenni
ar info@y-e.org.uk neu ffonio 01865 776845.

I ddarganfod mwy am ein hystod lawn o
raglenni a gwasanaethau, ewch i:
www.young-enterprise.org.uk

Young Enterprise
The Coram Campus,
41 Brunswick Square,
London WC1N 1AZ

Tweet
twitter.com/youngenterprise
Follow
@companyprogramme.ye
Watch
youtube.com/youngenterpriseuk
Connect
linkedin.com/school/young-enterprise-uk
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