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O ARWEINYDDIAETH 
I DWF

GWERSI A DDYSGWYD O RAGLENNI LEAD 
CYMRU AC ARWAIN TWF
Adroddiad terfynol rhaglenni LEAD Cymru ac Arwain Twf 2010-2015

Yr Athro Paul D. Hannon
Dr. Steffan W. Thomas
Dr. Louisa A. Huxtable-Thomas
Cindy Hayward
Gary Walpole
Chris Phillips

MAE RHAGLENNI LEAD CYMRU AC ARWAIN TWF WEDI CAEL EU HARIANNU’N RHANNOL 
GAN DDEFNYDDIO CRONFEYDD CYMDEITHASOL EWROP A DDARPARWYD DRWY 
SWYDDFA CYLLID EWROPEAIDD CYMRU.  
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RHAGAIR
NEWID MEWN TROSIANT

Canran o’r cyfranogwyr a 
ddywedodd am y rhaglen...

DYLANWAD Y RHAGLEN AR GYFLAWNI AMCANION

Gostyngiad o fwy nag 20%

Gostyngiad hyd at 20%

Dim newid

Cynnydd hyd at 20%

Cynnydd o fwy nag 20%

Cafodd ymgysylltu rhwng 
cymheiriaid ddylanwad cadarnhaol 

ar gyfraddau cyflogaeth 82.7%  
o’r cyfranogwyr

Cynnydd net  
mewn trosiant

Enillion gros ar 
fuddsoddiad ar ffurf 

trosoledd

Cynnydd cyfartalog 
mewn trosiant fesul 

cyfranogwr

Cynnydd gros o ran 
cyflogaeth ym mentrau’r 

cyfranogwyr

Cost gros y rhaglen 
i’r sector preifat fesul 

swydd newydd

91.5% canran y cyfranogwyr  
sydd wedi cynnal neu  
gynyddu cyflogaeth

Ni chyflawnwyd dim un o’m hamcanion 
gwreiddiol 

Cyflawnwyd amcanion nad oeddwn 
wedi’u nodi’n wreiddiol

Cyflawnwyd fy amcanion yn rhannol

Cyflawnwyd fy amcanion yn llwyr

Ei bod wedi rhagori ar eu disgwyliadau

Bod yr hyfforddiant yn ddefnyddiol neu’n 
ddefnyddiol iawn

Eu bod wedi ymuno â’r rhaglen i dyfu eu 
busnesau’n gynt

Mae’n hysbys iawn bod mentrau bach a chanolig yng 
Nghymru yn ysgogwyr pwysig arloesi a thwf economaidd. 
Mae sgiliau, uchelgais a brwdfrydedd rheolwyr-berchnogion 
ac arweinwyr y mentrau hyn yn hollbwysig i’w llwyddiant.  
Yn ei dro, mae buddsoddi yn yr unigolion allweddol hyn 
yn cyflawni newidiadau sylweddol ym mherfformiad a 
chynaladwyedd eu busnesau, ac yn creu budd ehangach  
i’r gymuned drwy greu cyfoeth a swyddi.

Ers 2010, mae Prifysgol Abertawe, mewn partneriaeth 
â Phrifysgol Bangor a chyda chymorth ariannol Cronfa 
Gymdeithasol Ewrop a Llywodraeth Cymru, wedi helpu 
mwy na 900 o unigolion i ddatblygu eu galluoedd arwain. 
Bu’n fraint i’r Brifysgol weithio gyda rheolwyr y busnesau 
bach a chanolig hyn ac rydym wedi elwa o berthnasoedd 
busnes hirdymor, yn ogystal â gwella cynllun ein rhaglenni 
academaidd. 

Mae canlyniadau rhaglen pum mlynedd LEAD Cymru a’r 
rhaglen Arwain Twf ddiweddar a nodir yn yr adroddiad terfynol 
hwn yn rhagorol. Drwy ddatblygu sgiliau arweinyddiaeth 
broffesiynol, mae’r rhaglenni hyn wedi creu twf refeniw gwerth 
mwy na £52M a bron 2,500 o swyddi newydd. 

Rydym yn llongyfarch y 900 a mwy o arweinwyr a gymerodd 
ran yn y rhaglen ac yn dymuno pob llwyddiant iddynt yn eu 
mentrau yn y dyfodol. Mae’r tîm arbenigol yn y Sefydliad 
Arweinyddiaeth Entrepreneuraidd yn Abertawe yn gweithio 
i sicrhau cyllid pellach a fydd yn ein galluogi i weithio gyda 
llawer mwy o fusnesau bach a chanolig ar draws Cymru. 
Ymunwch â ni i weddnewid economi Cymru. 

Yr Athro Richard B. Davies,  
Is-ganghellor, Prifysgol Abertawe 82.7% 91.5%

£52,433,908 2424£57,8745.83% £3,715

Y mae’r awduron eisiau ddiolch Gary Walpole am cynllunio a ddatblygu y fframwaith cysyniadol am y rhaglen Arwain Twf a nodi eu 
fod wedi wneud cyfraniad awyddacaol i dysgu’r rhaglen.



YNGLŶN Â’R ADRODDIAD HWN ADRAN 1: Hanes byr rhaglenni 
LEAD Cymru ac Arwain Twf 

Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi hanes rhaglenni datblygu 
arweinyddiaeth LEAD Cymru ac Arwain Twf a gynhaliwyd 
ym Mhrifysgolion Abertawe a Bangor rhwng mis 
Gorffennaf 2009 a mis Mehefin 2015, ynghyd â’r gwersi a 
ddysgwyd yn ystod y rhaglenni.

Mae Adran 1 (tudalen 5) yn cynnwys cyflwyniad byr i 
benawdau’r rhaglenni a hanes y ddwy raglen. 

Mae Adran 2 (tudalen 12) yn manylu ar y gwersi a 
ddysgwyd o ganlyniad i ymchwil barhaus i gyfranogwyr y 
rhaglen a’u mentrau.

• Gwers 1 - Mae arweinwyr yn dysgu gyda’i gilydd, ond 
maent i gyd yn unigryw (tudalen 12)

• Gwers 2 - Rhaid canolbwyntio ar gyflawniad yr unigolyn 
(tudalen 16)

• Gwers 3 - Mae mentrau’n elwa o arweinwyr da 
(tudalen 24)

• Gwers 4 - Mae’n rhaid i dimau datblygu arweinyddiaeth 
fod yn ymatebol, yn gredadwy ac yn ddilys (tudalen 30)

Mae Adran 3 (tudalen 32) yn amlinellu argymhellion ar 
gyfer gwella rhaglenni datblygu arweinyddiaeth i arweinwyr 
busnesau bach a chanolig yng Nghymru. 

Sefydlwyd LEAD Cymru, ac yn ddiweddarach Arwain Twf, 
er mwyn ymdrin â’r bylchau yng ngwybodaeth a phrofiad 
y bobl sy’n mynd i’r afael â’r her o dyfu economi Cymru: 
arweinwyr ein Busnesau Bach a Chanolig (BBaCh). Yn y 
broses, rydym wedi dysgu rhai gwersi pwysig.

Pan gafodd LEAD Cymru ei gomisiynu yn gyntaf yn 2009, 
roedd yn hysbys iawn y gallai datblygu arweinyddiaeth 
wella perfformiad mentrau, ond nid oedd neb wedi nodi 
beth, yn union, roedd yn achosi hyn. Bron chwe blynedd 
yn ddiweddarach, mae ein dealltwriaeth o’r hyn sy’n 
wirioneddol effeithiol, yn ystod y rhaglen ac ar ei hôl, wedi 
gwella’n sylweddol oherwydd ymchwil bwrpasol a helpodd 
i fesur a datblygu’r ddwy raglen. 

Ar adeg ysgrifennu’r adroddiad hwn, gwyddom fod 906 
o gyfranogwyr LEAD Cymru ac Arwain Twf wedi cyfrannu 
o leiaf 2424 o swyddi newydd a £52,433,908 ychwanegol 
at economi Cymru. Ffigurau pennawd yn unig yw’r rhain, 
yn seiliedig ar yr effeithiau a gyflawnwyd yn ystod y 10 
mis a dreuliodd pob cyfranogwr ar y rhaglen; nid ydynt yn 
adrodd yr hanes cyflawn am yr effaith ar yr unigolion a’u 
sefydliadau, y tu hwnt i’r rhaglen. 

Mae’r adroddiad hwn yn sôn yn fanylach am effaith y 
rhaglenni cyfunol, ond dyma rai o’r penawdau: 

• Mae newidiadau sy’n dechrau yn ystod ein rhaglenni 
datblygu arweinyddiaeth yn parhau am flynyddoedd ar 
eu hôl.

• Adeiladwyd rhwydweithiau cefnogi o ganlyniad i gymryd 
rhan yn y rhaglenni cyfunol ac mae’r rhain yn cyflawni rôl 
bwysig yn natblygiad parhaus mentrau. 

• Mae ein rhaglenni cyfunol wedi cael effaith gadarnhaol 
sylweddol ar iechyd a lles ein cyfranogwyr, gan greu, yn 
y pen draw, mentrau mwy cynaliadwy sydd â’r gallu i 
dyfu’n barhaus.

• Mae cwblhau cymhwyster wedi caniatáu i ddysgwyr 
strwythuro eu meddyliau a chofnodi eu datblygiad. Yn ei 
dro, mae hyn wedi cynyddu eu gallu i newid y tu hwnt i’r 
hyn y gellid ei ddisgwyl gan arweinwyr yn gyffredinol. 

• Mae’r holl arweinwyr wedi mynd yn ôl i’w mentrau â’r 
arferion da rydym yn eu hannog i’w datblygu ac wedi 
rhannu’r rhain â’r gymuned fusnes ehangach.

• Mae tyfu busnes entrepreneuraidd yn dechrau drwy 
ddatblygu’r arweinydd.

Ar ôl nodi’r effaith, rydym hefyd wedi llwyddo i nodi’r hyn 
sy’n ysgogi’r effaith. Dyma ein pedair gwers bennaf:

1. Mae arweinwyr yn dysgu gyda’i gilydd ond maent i 
gyd yn unigryw - Mae cydnabod pwysigrwydd grwpiau 
dysgu o gymheiriaid amrywiol yn rhan hanfodol o’r 
rhaglen; rydym yn cydweddu arweinwyr busnesau bach 
a chanolig â’r grŵp o gymheiriaid a’r modelau rôl mae 
eu hangen arnynt er mwyn ysgogi hunanwelliant, sy’n 
arwain at welliant yn eu mentrau. Rydym wedi dysgu bod 
grŵp ar gyfer sector penodol yn gallu cynnwys aelodau 
amrywiol, ar yr amod y ceir amrywiaeth o ran profiadau 
personol, cefndir, rhyw, oedran, yn ogystal â chynnyrch 
neu farchnadoedd sylfaenol y cwmnïau. 

2. Rhaid canolbwyntio ar gyflawniad yr unigolyn -  
Mae heriau personol a phroffesiynol yn ysgogi arweinwyr 
i gymryd rhan yn y rhaglenni. Mae canolbwyntio 
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ar anghenion yr unigolyn a, lle bynnag y bo modd, 
deilwra’r rhaglen ar sail hyn, yn caniatáu iddynt feithrin 
yr hunanhyder a’r gwydnwch sy’n angenrheidiol i ysgogi 
newidiadau yn eu mentrau. Drwy symud y pwyslais o 
‘dyfu’r fenter’ i ddatblygu meddylfryd arweinyddiaeth yn 
yr unigolyn, rydym yn gweld posibiliadau mwy niferus 
ac ehangach yn cael eu datblygu. Drwy wneud hyn 
dros gyfnod estynedig (hyd at 10 mis) a chydnabod 
goblygiadau go iawn newid ar gyfer bywyd yr unigolyn 
a thrwy ddarparu amgylchedd cefnogol, gellir arwain at 
welliannau lles sy’n cael eu rhannu â’r gweithlu.

3. Mae mentrau’n elwa o arweinwyr da - Mae 
LEAD Cymru ac Arwain Twf yn rhannu’r farn nad yw 
arweinyddiaeth yn ymwneud â rheoli staff, adnoddau 
neu werthiannau o ddydd i ddydd. Nid ydym yn addysgu 
prosesau cynllunio busnes na llunio strategaethau.  
Yn hytrach, rydym yn hyrwyddo creu a gweithredu 
gweledigaeth a diwylliant sy’n seiliedig ar werthoedd clir a 
adlewyrchir gan staff ar bob lefel. Rydym yn gwneud hyn i 

ddechrau drwy annog hunanymwybyddiaeth, empathi ag 
eraill a’r gallu i newid. Hyn sy’n ysgogi twf cynaliadwy y tu 
allan a’r tu hwnt i’r rhaglen.

4. Mae’n rhaid i ddatblygiad arweinyddiaeth fod yn 
ymatebol, yn gredadwy ac yn ddilys - Yn ein profiad ni, 
mae llwyddiant wrth ddatblygu arweinwyr yn deillio o greu 
profiadau dysgu ymarferol sy’n berthnasol i arweinwyr 
busnesau bach a chanolig ac sy’n eu hannog i fabwysiadu 
ymagwedd fwy ystyriol at roi hyn ar waith ar unwaith yn 
eu mentrau. Mae profiadau perthnasol ac ymarferol yn 
creu ymrwymiad emosiynol dwysach, yn annog arweinwyr 
i fyfyrio ar eu gweithgareddau ac, yn y pen draw, yn creu 
arferion sy’n gallu troi sefyllfaoedd heriol y tu allan i’r 
ystafell ddosbarth yn amgylcheddau dysgu cadarnhaol, 
a hyd yn oed yn gyfleoedd busnes. Ni fydd hyn i gyd 
yn bosib oni bai fod y tîm sy’n gyfrifol am gyflwyno’r 
cyfleoedd dysgu yn gredadwy ac yn ddilys.

Mae LEAD Cymru yn rhaglen datblygu arweinyddiaeth 
a gyflwynir dros 10 mis drwy gyfuniad o ddysgu drwy 
brofiad a dysgu ar sail sefyllfaoedd*. Cynhaliwyd y cwrs 
heb unrhyw gost i’r cyfranogwyr o ganlyniad i sicrhau 
cyllid gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop a gafodd ei 
weinyddu gan Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru a’r ddwy 
brifysgol mewn partneriaeth.  Yn ystod pob cwrs 10 mis, 
bu grwpiau o hyd at 28 o gyfranogwyr (i gyd yn llunwyr 
penderfyniadau mewn Busnesau Bach a Chanolig ac, yn 
aml yn berchnogion/rheolwyr) yn treulio hyd at 17 diwrnod 
mewn cyfres o sesiynau amrywiol. Cawsant eu hannog 
i ystyried eu harddulliau arwain o ddewis (ac yn aml eu 
herio), ail-werthuso eu canfyddiadau o arfer effeithiol wrth 

arwain busnes bach, a chawsant eu cynorthwyo i ystyried 
cyfleoedd penodol i’w busnesau, gan ganolbwyntio’n 
benodol ar eu dyheadau ar gyfer y dyfodol.

Dyluniwyd y model hwn yn wreiddiol gan academyddion 
ym Mhrifysgol Caerhirfryn, ar sail gwaith gydag 
arweinwyr busnesau bach, ac fe’i rhoddwyd ar waith 
yno’n llwyddiannus fel rhaglen LEAD. Yn 2008, roedd 
Llywodraeth Cymru, yn ogystal â llunwyr polisi’r DU ac 
Ewrop, wedi nodi bod datblygu sgiliau arweinyddiaeth 
ar gyfer llunwyr penderfyniadau o fewn busnesau bach 
a chanolig yn hanfodol er mwyn gwella perfformiad 
busnesau. Cydnabuwyd bod gwella sgiliau strategol 

Sut dechreuodd LEAD Cymru ac Arwain Twf

busnesau bach yn allweddol i ddatblygu cyfleoedd twf 
yn yr economi. Roedd cynorthwyo busnesau bach a 
chanolig yn flaenoriaeth i’r economi ac mae hyn yn wir o 
hyd, oherwydd mai busnesau bach a chanolig yw 99% o 
holl fusnesau’r sector preifat yn yr economi ac maent yn 
gyfrifol am oddeutu 60% o gyflogaeth y sector preifat.  

O ganlyniad i gasglu a dadansoddi data o’r rhaglenni, 
daeth yn amlwg yn ystod 2013 bod cyfranogwyr LEAD 
Cymru yn ymateb yn wahanol i’r rhai yng Nghaerhirfryn. 
Ymateb partner arweiniol LEAD Cymru (Prifysgol 
Abertawe) oedd cyfuno ei wybodaeth a oedd yn datblygu 
drwy roi’r rhaglen ar waith â’r ymchwil academaidd 
gyhoeddedig a oedd yn sail i’r rhaglen, er mwyn nodi 
nid yn unig yr hyn a oedd yn llwyddo ond y rheswm dros 
y llwyddiant hefyd. Nodwyd elfennau dysgu allweddol, 
megis hyfforddiant personol, arfer myfyriol ffurfiol, sgiliau 
cyflwyno a grwpiau dysgu ar sail sector neu ryw, ar gyfer 
arweinwyr busnesau bach a chanolig yng Nghymru ac, 
o ganlyniad i gyfle cyllid drwy WEFO, lluniwyd y rhaglen 
Arwain Twf a rhoddwyd rhaglen beilot ar waith rhwng 
gwanwyn 2014 a haf 2015.

Cynhyrchwyd adroddiadau blynyddol er mwyn rhannu’r 
canfyddiadau pennawd o raglen LEAD Cymru, a 
chyhoeddwyd erthyglau mewn cyfnodolion academaidd 
a phapurau cynhadledd i rannu gwybodaeth academaidd 
fanylach. Gellir dod o hyd i ddolenni’r i’r erthyglau hyn 
drwy sganio’r côd QR. 

DYSGU AR SAIL SEFYLLFAOEDD

Dysgu sy’n digwydd mewn sefyllfaoedd go iawn neu 
realistig, gan ganiatáu i’r dysgwr ddeall y rhesymau 
dros ddysgu cysyniadau neu sgiliau a allai ymddangos 
yn haniaethol fel arall, a’u hymarfer yn eu cyd-destun 
penodol.

DYSGU DRWY BROFIAD

Diffinnir hyn yn fwy penodol fel “dysgu drwy fyfyrio 
ar weithredu”. Mae’n wahanol i ddysgu ar y cof neu 
ddidactig lle mae rôl y dysgwr yn gymharol oddefol.

Sganiwch 
i gyrchu 
Strategaeth 
Llywodraeth 
Cymru

Sganwich i weld 
adroddiadau 
LEAD Cymru
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Roedd rhaglen LEAD Cymru yn seiliedig ar fodel 
dysgu safonol a chyhoeddedig o’r enw ‘y cylch dysgu 
integredig’. Gwelir y cylch hwn mewn rhaglenni tebyg 
hefyd, megis rhaglen Goldman Sachs, 10,000 Small 
Businesses; y rhaglen LEADER yng Ngogledd Iwerddon 
a’r rhaglen Leading Enterprise and Development (LEAD) 
yng Nghaerhirfryn a oedd yn sail i raglen gychwynnol 
LEAD Cymru. 

Dyluniwyd pob elfen o’r cylch integredig i ganiatáu i 
gyfranogwyr gymryd rhan mewn profiadau (dysgu drwy 
brofiad) sy’n cyfrannu at eu dysgu mewn ffyrdd gwahanol. 
P’un a ydynt yn arwain, naill ai drwy chwarae rôl neu yn 

eu busnesau eu hunain, yn arsylwi ar arweinyddiaeth 
mewn sefydliadau eraill drwy gysgodi, neu’n dysgu am 
ymagwedd pobl eraill tuag at arweinyddiaeth mewn 
dosbarthiadau meistr, ceir cyfleoedd i ysgogi meddwl am 
arweinyddiaeth y tu hwnt i’r canfyddiadau blaenorol neu’r 
stereoteipiau ac i fyfyrio ar hyn. 

Mae gweddill yr adroddiad hwn yn dibynnu’n sylweddol 
ar elfennau amrywiol y rhaglenni datblygu arweinyddiaeth 
cyfunol er mwyn esbonio sut a ble y gwelwyd y dylanwad 
ar ddatblygu arweinyddiaeth. Dangosir yr elfennau hyn yn 
y tabl canlynol. 

Tabl 1. Disgrifiad o elfennau’r rhaglen gyfunol

Ffigur 1. Model LEAD gwreiddiol

ELFEN DISGRIFIAD DIBEN (NODIADAU)

Sefydlu Cyflwyniad i’r rhaglen Dechrau'r broses o feithrin 
ymddiriedaeth yn y grŵp

Digwyddiad dysgu drwy 
brofiad

Gweithgareddau dysgu drwy brofiad, 
gan gynnwys gemau a thasgau

Cwrs preswyl dau ddiwrnod ac un 
nos i atgyfnerthu ymddiriedaeth yn y 
grwpiau, hyrwyddo arferion myfyrio ar 
eu gweithredodd ymhlith y cyfranogwyr

Cysgodi Arsylwi ar ei gilydd yn y gweithle Profi agweddau eraill ar arweinyddiaeth 
a mentergarwch

Dosbarthiadau meistr Cyflwyniadau a gweithdai gan 
arbenigwyr ac arweinwyr credadwy

Darparu gwybodaeth am offer ac 
arddulliau arwain amgen

Hyfforddiant Hyfforddiant arweinyddiaeth personol 
Hyfforddiant un i un gyda hyfforddwr 
personol i helpu i oresgyn rhwystrau 
personol i weithredu

Dysgu Gweithredol 
Sesiynau lle mae grwpiau bach o 
gyfranogwyr yn defnyddio egwyddorion 
dysgu gweithredol

Cynorthwyo cyfranogwyr i nodi 
llwybrau i weithredu effeithiol a'u rhoi 
ar waith

Rhyngweithio anffurfiol 
rhwng cymheiriaid

Unrhyw ryngweithio anffurfiol rhwng 
cyfranogwyr, h.y. egwyliau, amser cinio

Cyfle anffurfiol i gyfranogwyr drafod 
materion a holi cymheiriaid

Cyfnewid Gweithgaredd byr ar ffurf ymgynghori Cyfle i gyfranogwyr gyfnewid sgiliau  
un i un

Fforwm ar-lein Platfform cyfathrebu ar-lein Cyfathrebu â chyfranogwyr mewn 
modd cyson

Diwrnodau dysgu a 
myfyrio

Diwrnodau lle caiff dysgu blaenorol  
ei drafod

Caniatáu a hyrwyddo myfyrio a 
choladu'r dysgu 

Graddio Dathliad ar ddiwedd y rhaglen Darparu fforwm ar gyfer rhannu 
profiadau 

ARWAIN MENTER 
A DATBLYGIAD 

(LEAD)

Addysgwyd

Dysgu ar sail sefyllfaoedd Gweithredwyd

Hyfforddi  
Dysgu gweithredol

Digwyddiadau drwy brofiad
Diwrnodau Dysgu a myfyrio

Digwyddiadau dysgu drwy brofiad      
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Crëwyd rhaglen LEAD ar sylfaen academaidd gref ac, 
er bod pob elfen o’r cylch wedi bod yn ddefnyddiol, 
cafodd rhai elfennau, megis cyfnewid a’r fforwm ar-lein, 
eu gollwng mewn ymateb i anghenion cyfranogwyr.  Yn 
ogystal â hyn, er i LEAD Cymru gymryd yn ganiataol bod 
cyfranogwyr yn dysgu y tu allan i’r rhaglen, nid oedd wedi 
darparu proses ar gyfer ffurfioli a chofnodi’r dysgu hwn. 

Datblygwyd Arwain Twf fel rhaglen strwythuredig er mwyn 
cyflwyno’n ffurfiol arfer myfyrio a dysgu myfyriol, yn 
ogystal â rhoi cyfle i’r dysgwyr gwblhau aseiniad ffurfiol 
i ennill cymhwyster cydnabyddedig. Dyma wahaniaeth 
allweddol - roeddem wedi dysgu o brofiad LEAD Cymru 
bod gwahanol lefelau o ganlyniadau ‘dysgu drwy brofiad’ 

y gellir eu hystyried fel ysgol dilyniant.  Ar waelod yr ysgol 
y mae’r profiad arwynebol; gall fod yn ddifyr, gall ysgogi 
ychydig o feddyliau ond collir goblygiadau ehangach y 
dysgu yn aml.  Mae hyn yn cael ei ddisgrifio’n aml gan 
bobl sydd wedi cymryd rhan mewn ymarferion chwarae rôl 
neu adeiladu tîm nad oeddent yn berthnasol i’w bywydau 
go iawn.  

Ar frig yr ysgol y mae’r profiadau byw, y rhai a oedd yn 
gredadwy a chanddynt ganlyniadau go iawn. O ganlyniad, 
caiff y rhain eu dysgu a’u cofio yn aml y tu allan neu’r tu 
hwnt i amgylcheddau dysgu ffurfiol. 

Arsylwi, arbrofi a myfyrio mewn sefyllfaoedd go iawn, lle mae 
penderfyniadau’n cael effeithiau personol ar gyfer yr unigolyn 
ac eraill.

DYSGU GWEITHREDOL 
YN  Y GWEITHLE
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D Myfyrio ar arfer cyfredol yn y gweithle. Emosiwn dilys - lefel uwch 
o ganlyniadau ar gyfer yr unigolyn ac eraill. 

MYFYRIO AR ARFER 
PRESENNOL

EFELYCHIADAU 
AC ARFER

Efelychiadau (bywyd go iawn neu rithwir). Lefelau uchel o 
emosiwn ac ymgysylltu ond canlyniadau prin.

TROSIADAU EMOSIYNOL
Profiadau dysgu, yn seiliedig ar drosiadau, wedi’u dylunio i 
bryfocio emosiynau a myfyrio, h.y. gemau tîm mewn sefyllfaoedd  
wedi’u dyfeisio. 

CHWARAE RÔL ARWYNEBOL Profiadau artiffisial wedi’u dyfeisio, nad ydynt yn cynnwys fawr o 
emosiwn neu ganlyniadau neu ddim byd o gwbl. 

Arloesi wrth ‘Arwain Twf’ 

Rydym i gyd yn cofio’r dysgu drwy brofiad dros nos. 
Pe bai rhywun yn gofyn ‘Wyt ti’n cofio pa lyfr testun 
wnes ti ei ddarllen yn yr ysgol i baratoi am dy arholiad 
cyntaf?’... Does dim clem gen i! Ond rwy’n cofio’r 
dysgu drwy brofiad dros nos. Yr elfen emosiynol sy’n 
achosi iddo aros yn y cof.

CYFRANOGWR LEAD CYMRU

Efallai nad wyf wedi cyrraedd lle hoffwn i fod eto, ond 
mae gen i syniad gwell o ben y daith - a dwi’n teimlo 
fy mod mewn sefyllfa well i’w gyrraedd hefyd. Mae fy 
agwedd at arweinyddiaeth yn llawer mwy myfyriol a 
does dim rhaid i mi  ymyrryd bob tro mae problem  
yn codi.

CYFRANOGWR ARWAIN  TWF

 Y nod wrth greu’r rhaglen Arwain Twf oedd gwthio’r 
dysgwyr i fyny’r ysgol i gael profiadau dwysach, yr oedd 
eu perthnasedd a’u goblygiadau y tu hwnt i’r amgylchedd 
dysgu ffurfiol yn amlwg ar unwaith a’u gwersi’n cael eu 
cofio. Yn ogystal, roedd y rhaglen Arwain Twf yn ceisio creu 
arferion dysgu gydol oes ac annog y cyfranogwyr i fyfyrio 
ar eu profiadau, dysgu ohonynt a pharhau i ddatblygu eu 
hunain a’u mentrau o ganlyniad i’w profiadau newydd.

Gollyngodd Arwain Twf fformat distrwythur a chyffredinol 
LEAD Cymru, gan gydnabod angen y cyfranogwyr i 
ddynodi a chymhwyso’r hyn roeddent yn ei ddysgu i 
dasgau arweinyddiaeth allweddol. Cyfunwyd yr ymagwedd 
strwythuredig a ddisgrifir uchod â chydnabyddiaeth 
ddyfnach o werth cysylltiadau emosiynol a dewisiadau 
arweinyddiaeth unigryw’r cyfranogwyr a nodwyd drwy 
broffilio personoliaeth a myfyrio personol.  

Bu’r model a fabwysiadwyd gan Arwain Twf yn datgan  
y deilliannau dysgu yn glir ac yn cysylltu’r dysgu â 
modelau deallusrwydd emosiynol. Disgrifiwyd pob  
sesiwn fel naill ai: 

Arwain eich hun - canolbwyntio ar hunanymwybyddiaeth 
a hunanreolaeth.

Arwain Pobl - gofynnwyd i arweinwyr ganolbwyntio ar eu 
hymwybyddiaeth a’u rheolaeth o eraill 

Arwain y Sefydliad – addysgu’r arweinwyr i bennu 
gweledigaethau a gwreiddio gwerthoedd a diwylliant  

Arwain Twf - cyflwyno offer a dulliau newydd ar gyfer 
meddwl a thwf strategol

Mabwysiadwyd myfyrio personol fel dull asesu ar 
gyfer cyfranogwyr a oedd am ennill y cymhwyster 
arweinyddiaeth a rheolaeth. Er ei bod yn wir dweud 
nad ennill cymwysterau ychwanegol yw nod arweinwyr 
busnesau bach a chanolig fel y cyfryw, roedd y 
cyfranogwyr yn gwerthfawrogi strwythur ffurfiol myfyrio â’r 
nod o atgyfnerthu’r dysgu oherwydd ei fod yn arfer da ac 
yn gyfle i ‘arafu a meddwl am eu camau nesaf’. Yn gryno, 
drwy ysgrifennu myfyrdod am brofiad dysgu a sut gellid ei 
gymhwyso i’w cwmni nhw, teimlai’r cyfranogwyr eu bod 

yn fwy tebygol o roi newid ar waith. Daeth cyfranogwyr yn 
fwy realistig ac yn benodol am yr hyn y gellid ei gyflawni.
Credwn fod eu hymdeimlad o gyflawni wedi cynyddu o 
ganlyniad i allu mesur a dathlu eu cynnydd. 

Ar ôl cyflwyno’r rhaglen a’i chefndir, mae adran 2 yn 
manylu ar effaith y rhaglen ar unigolion, eu mentrau ac  
ar y ddealltwriaeth ehangach o ddatblygu arweinyddiaeth 
yng Nghymru.  

PROFIADAU DWFN

PROFIADAU ARWYNEBOL
Ffigur 2. Ysgol Dysgu Drwy Brofiad
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ADRAN 2: Y Gwersi a Ddysgwyd

Drwy gydol y bum mlynedd o gyllid, mae rhaglenni LEAD 
Cymru ac Arwain Twf wedi casglu data gan eu cyfranogwyr 
am eu bwriadau, eu dyheadau a datblygiad ac effaith 
y rhaglen. Yn ystod y cyfnod hwn, mae’r wybodaeth a’r 
ddealltwriaeth o raglenni datblygu arweinyddiaeth wedi 
gwella, ac mae’r cwestiynau sy’n cael eu gofyn a’r dulliau 
cyflwyno a ddefnyddir wedi cael eu haddasu. 

Mae’r adran hon o’r adroddiad yn cyflwyno data a 
gasglwyd ar ddechrau ac ar ddiwedd y rhaglen at 
ddiben mesur newidiadau yn y cyfranogwyr o ganlyniad i 
gymryd rhan yn y rhaglen. Bu tîm pwrpasol o ymchwilwyr 
yn dadansoddi’r data drwy gydol y bum mlynedd ac 

yn trosglwyddo’r gwersi a ddysgwyd yn rheolaidd i’r 
tîm datblygu arweinyddiaeth er mwyn dylanwadu ar 
gyflwyniad a dyluniad y rhaglen arwain twf, yn ogystal  
ag adrodd ar gynnydd LEAD Cymru. 

Mae gweddill yr adran hon o’r adroddiad yn ystyried yr 
adborth rydym wedi’i dderbyn drwy arolygon a gwblhawyd 
gan gyfranogwyr cyn ac ar ôl iddynt gymryd rhan yn un 
o’n rhaglenni. Mae’r rhain yn taflu goleuni ar rai o’r gwersi 
a ddysgwyd am effaith y rhaglenni cyfunol ar yr unigolion, 
eu mentrau a sut rydym yn annog dysgu er mwyn hwyluso 
newid go iawn. 

Mae’r bum mlynedd diwethaf o gynnal rhaglenni LEAD 
Cymru ac Arwain Twf wedi dangos nad oes unrhyw 
nodwedd gyffredin ymhlith yr unigolion sy’n dewis dilyn 
rhaglenni datblygu arweinyddiaeth. Serch hyn, maent i 
gyd wedi wynebu heriau yn eu busnesau a’u bywydau 
personol sy’n eu hysgogi i geisio cymorth yn eu datblygiad 
personol a fydd yn caniatáu iddynt hwy a’u busnesau 
symud ymlaen.

Mae timau LEAD Cymru ac Arwain Twf wedi cyflwyno 
rhaglenni datblygu arweinyddiaeth i garfannau o 
arweinwyr busnes. Fel arfer, mae’r carfannau wedi 
cynnwys perchnogion busnes o amrywiaeth o sectorau, 
sy’n amrywio o ran blynyddoedd o brofiad o arwain 
busnes a lefelau addysg. Bu’r carfannau yn gymysg o ran 
oedran a rhyw yn gyson. Fodd bynnag, er mwyn asesu a 
fyddai mantais wrth gynnig carfannau un sector neu un 
rhyw, bu Rhaglen Arwain Twf yn arbrofi â’r opsiynau hyn. 

Drwy ddadansoddi dylanwad a chanlyniadau ar gyfer 
cyfranogwyr sydd wedi cwblhau rhaglenni LEAD Cymru 
ac Arwain Twf, nodir bod ymagwedd y tîm datblygu 
arweinyddiaeth yn gefnogol ac yn ddylanwadol ar 
gyfer pob math o ddysgwr. Er ei bod yn amlwg o’r 
dadansoddiad y bydd gwahanol grwpiau, carfannau a 
mathau o gyfranogwyr yn ymateb yn wahanol, mae’n 
amlwg hefyd bod lefel hyblygrwydd y rhaglen - oherwydd 
yr amrywiaeth o ddulliau cyflwyno ac addysgu sy’n cael eu 
cynnig - yn darparu cyfleoedd dysgu sy’n addas ar gyfer 
yr holl fathau gwahanol hyn. Er bod sector, profiad a rôl yn 
y busnes yn dylanwadu ar effaith y rhaglen ar gyfranogwyr, 
dyluniwyd y rhaglen i ganiatáu i gyfranogwyr fanteisio ar y 
dulliau addysgu sy’n addas iddynt hwy yn bersonol. 
 
Cafwyd canlyniadau ardderchog o ran twf menter, cyflawni 
nodau arweinyddiaeth a lles gan garfannau ar sail rhyw 
a sector, er gwaethaf pryderon cychwynnol ynghylch 

GWERS 1: Mae Arweinwyr yn dysgu gyda’i gilydd, 
ond maent i gyd yn unigryw

cystadleuaeth a’r gallu i ymddiried mewn cyd-gyfranogwyr. 
Cryfder ein rhaglenni - a’r fantais i’r cyfranogwyr - yw 
creu amgylchedd o ymddiriedaeth a chefnogaeth ar 
gyfer dysgu, sy’n bosib mewn unrhyw grŵp amrywiol o 
arweinwyr neu ddarpar arweinwyr. 

Mae hyn yn dechrau mewn digwyddiad dysgu drwy 
brofiad cychwynnol sy’n pennu’r dull dysgu a rhyngweithio 
ar gyfer gweddill y rhaglen. Mae cyflwyno dysgu a 
rennir a dysgu personol myfyriol mewn amgylchedd 
grŵp, yn ogystal â meithrin ymddiriedaeth drwy annog y 
cyfranogwyr i rannu profiadau arweinyddiaeth yn agored, 
yn ffurfio sylfaen gweddill y rhaglen. 

EFFAITH DYSGU SY’N BENODOL I SECTOR

Yn sgil datblygu’r rhaglen Arwain Twf, arbrofwyd â 
charfannau ar sail sector er mwyn asesu a fyddent o fudd 
i brofiad dysgu’r cyfranogwyr. I ddechrau, mynegwyd 
pryder ynghylch cystadleuaeth agos rhwng cyfranogwyr 
a’r posibilrwydd na fyddent yn fodlon rhannu profiadau 
mewn carfan sector penodol. Fodd bynnag, roedd yr 
ofnau hyn yn ddi-sail. Yr hyn a welwyd yn y carfannau ar 
sail sector oedd profiad agosach rhwng cymheiriaid 
oherwydd eu profiad a’u gwybodaeth cyffredin. Fodd 
bynnag, roedd hyn yn creu problem yn ystod y setiau 
dysgu gweithredol lle mai’r nod oedd helpu ei gilydd drwy 
ofyn cwestiynau agored i fynd i’r afael â materion ac roedd 
angen ymyrryd i atal y cyfranogwyr rhag darparu cyngor 
uniongyrchol.

Mae’r canlyniadau uchod yn cymharu ymatebion 
cyfartalog carfannau cymysg a charfannau ar sail sector 
penodol i’r gwahanol bobl a oedd yn ymwneud â’r dysgu.  
Roedd yr ymddiriedaeth a’r dylanwad a ddatblygwyd yn 
y gweithgaredd dysgu gweithredol yn fwy dylanwadol ar 
gyfer y carfannau ar sail sector penodol a dylanwadwyd 
arnynt yn fwy gan siaradwyr y dosbarthiadau meistr, yr 
unigolyn a fu’n darparu adborth ar eu proffil personoliaeth 
unigol (Ffased 5) a’u hyfforddwyr.  

Ar sail adborth y cyfranogwyr ar eu profiad cysgodi, 
daeth yn amlwg bod ymagwedd ar sail sector yn meithrin 
ymddiriedaeth a oedd yn eu galluogi i fod yn fwy gonest 
yn eu sgyrsiau. Gallai carfan ar sail sector gynrychioli 
heriau ar gyfer rhai darpar fusnesau: gallai canfyddiadau o 
gystadleuaeth, diffyg parch at sector y cyfranogwr ei hun 
a chyfrinachedd fod wedi rhwystro meithrin perthnasoedd. 
Fodd bynnag, ar ôl iddynt oresgyn yr heriau a’r rhwystrau 
posib hyn, roedd y grwpiau a dargedwyd yn gallu herio ac 
ysgogi ei gilydd.

Mae rhaglen LEAD wedi bod yn gwrs gwerthfawr iawn. 
Roedd gennym sylfaen a gwybodaeth wych ym maes 
adeiladu, ond doedden ni ddim yn gwybod llawer 
am fusnes na rhedeg cwmni. Roedd y cwrs yn gyfle 
i mi gamu’n ôl a gweld fy musnes o’r tu allan. Roedd 
y dosbarthiadau meistr yn ffordd wych o ddysgu o 
brofiadau pobl eraill a chymhwyso eu syniadau/
camgymeriadau a’u llwyddiannau i’m cwmni i. Roedd 
sawl agoriad llygad drwy gydol y cwrs.

TROJAN CONSTRUCTION
CYFRANOGWR LEAD CYMRU 
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Roedd Arwain Twf 6 yn garfan ar gyfer sector 
penodol, a oedd yn cynnwys cwmnïau o ranbarth 
cydgyfeirio Cymru sy’n arbenigo yn y sector 
ynni. I ddechrau, mynegwyd pryder y byddai’n 
her hwyluso carfan ar sail sector penodol a 
byddai’n anodd i’r cyfranogwyr feithrin perthynas 
ymddiriedus ac agored ag aelodau eraill y garfan. 
Daeth y perchnogion-reolwyr yn y garfan ynni i’r un 
casgliadau ag a welwyd yn y carfannau cymysg. 
Roedd y geiriau hyn i’w clywed yn aml drwy gydol  
y rhaglen: 

“Rydym i gyd yn yr un cwch” 

“Rydym i gyd yn wynebu’r un problemau”

Un fantais amlwg oedd bod Arwain Twf wedi 
hwyluso sgyrsiau agored rhwng perchnogion-reolwyr 
busnesau a fyddai fel arall wedi gweld ei gilydd fel 
cystadleuwyr. O ganlyniad, roeddent yn gallu dod at 
ei gilydd i dendro ar gyfer prosiectau mwy a chefnogi 
ei gilydd. 

EFFAITH DYSGU PENODOL I RYW

Cafodd carfan o fenywod ei hwyluso gan dîm Prifysgol 
Abertawe. Roedd y galw am y rhaglen hon yn uwch nag 
unrhyw beth a welwyd gan y tîm o’r blaen. Ategwyd hyn 
gan argymhellion rhwydwaith yr oedd y menywod eisoes 
yn ymddiried ynddo, a helpodd i leihau’r pryderon, y 
rhwystrau a’r ansicrwydd ynghylch ymrwymo i raglen 
newydd. Mae’r ffigur isod yn dangos y gwahaniaethau 
rhwng y ffordd y mae elfennau amrywiol y rhaglen yn 
dylanwadu ar ddynion a menywod, ac mae’n amlygu sut 
mae dynion a menywod yn dysgu mewn ffyrdd gwahanol.   

Mae’r dystiolaeth yn awgrymu ei bod yn well gan grwpiau 
menywod yn unig ddysgu gan gymheiriaid ac arweinydd 
y garfan, sy’n cael ei ystyried yn hwylusydd ond, nid o 
angenrheidrwydd, yn fodel rôl nac yn arbenigwr. Mae 
hyn yn wahanol i’r adborth arferol a dderbynnir gan 
garfannau cymysg ar draws y rhaglenni cyfunol, sy’n 
nodi’n gyffredinol ei bod yn well ganddynt berthnasoedd 
un i un megis y berthynas â’r hyfforddwr neu’r darparwr 
adborth yn Ffased 5 a modelau rôl megis cyflwynwyr y 
dosbarthiadau meistr. 

ARWEINWYR A RHEOLWYR

Roedd rhaglen LEAD Cymru wedi canolbwyntio ar 
hyfforddi perchnogion-reolwyr ym maes arweinyddiaeth. 
Fodd bynnag, sefydlwyd dwy garfan ar gyfer y rhaglen 
Arwain Twf er mwyn datblygu darpar arweinwyr mewn 
rolau rheoli. Roedd ymateb y garfan hon i’r hyfforddiant 
a oedd yn cael ei gynnig yn wahanol i’r ymateb arferol. 
O ganlyniad, roedd elfennau gwahanol o’r rhaglen yn 
dylanwadu’n fwy arnynt hwy nag ar y grŵp o ddysgwyr 
a oedd yn cynnwys ‘perchnogion-reolwyr’ mwy 
nodweddiadol. Y prif wahaniaeth a welwyd rhwng y 
perchnogion a’r rheolwyr yw’r bobl sy’n ddylanwadol yn 
eu barn hwy. 

Ar gyfartaledd, mae arweinwyr yn fwy tebygol o ystyried 
bod arweinwyr eraill yn dylanwadu ar eu datblygiad drwy 
gydol y rhaglen, o bosib oherwydd eu bod yn deall sut i 
sefydlu ac arwain busnes. Fodd bynnag, roedd y garfan 
o ddarpar arweinwyr (rheolwyr) yn llawer mwy tebygol o 
ystyried bod arweinydd y rhaglen yn ddylanwadol. Mae’r 
gwahaniaethau a welir o ran sut mae’r garfan hon yn 
dewis dysgu a datblygu yn nodweddiadol o’u profiad o 
weithio mewn sefydliad hierarchaidd a bod yn gyflogai, 
ond mae gan berchnogion ymagwedd fwy annibynnol tuag 
at gasglu gwybodaeth a gwneud asesiadau. Er bod pawb 
o’r farn bod yr ymarfer proffilio personoliaeth yn Ffased 
5 yn ddefnyddiol, roedd darpar arweinwyr yn benodol o’r 
farn bod yr adborth un i un ar y proffil personoliaeth yn 
ddylanwadol, ond roedd 3.7% yn unig o’r perchnogion

o’r farn bod hyn yn ddylanwadol. Rheswm posib am hyn 
yw bod Ffased 5 yn darparu i reolwyr ffyrdd o newid eu 
perthynas â’r bobl maent yn atebol iddynt; ar y llaw arall, 
nid yw perchnogion yn wynebu’r un math o her yn eu rolau 
nhw. Mae hyn yn bwynt dysgu pwysig o ran lle mae’r math 
hwn o broffilio manwl yn ddefnyddiol.

Roedd yn berthnasol iawn - roedd yn brofiad 
cadarnhaol iawn bod ar gwrs i fenywod yn unig a 
doeddwn i ddim wedi disgwyl hynny.

CYFRANOGWR MENYWOD YN ARWAIN TWF 

Rwy’n teimlo ei bod wedi fy ngorfodi i feddwl yn fwy 
strategol ac asesu fy mhenderfyniadau o ran effaith ar 
y busnes, yn hytrach na mantais fyrdymor.

CYFRANOGWR – CARFAN DARPAR ARWEINWYR 
RHAGLEN ARWAIN TWF

0

5

10

15

20

25

30

Cymheiriaid o 
sector penodol 

(cyfranogwyr eraill) 
yn  eich set 

gwybodaeth 
weithredol

Cymheiriaid 
(cyfranogwyr 

eraill) yn y 
garfan 

gyffredinol

Arweinydd eich 
carfan

Aelodau eraill o 
dîm rhaglen 
Arwain Twf

Eich hyfforddwr Eich darparwr 
adborth Ffased 5

Cyflwynwyr 
dosbarthiadau 

meistr

Dylanwad y rhaglen yn ôl rhyw

Sector Penodol Cyfartalog

0

5

10

15

20

25

30

Cymheiriaid o sector 
penodol (cyfranogwyr 

eraill) yn  eich set 
gwybodaeth 
weithredol

Cymheiriaid 
(cyfranogwyr 

eraill) yn y 
garfan 

gyffredinol

Arweinydd eich 
carfan

Aelodau eraill 
o dîm rhaglen 

Arwain Twf

Eich hyfforddwr Eich darparwr 
adborth 
Ffased 5

Cyflwynwyr 
dosbarthiadau 

meistr

Dylanwad y rhaglen ar gyfer carfannau o reolwyr

Sector Penodol Cyfartalog

Tu
d

al
e

n
 1

4 
· A

d
ro

d
d

ia
d

 T
e

rf
yn

o
l L

E
A

D

A
d

ro
d

d
iad

 T
e

rfyn
o

l LE
A

D
  · Tu

d
ale

n
 15



CYFRANIAD AT GYFLAWNIAD YR UNIGOLYN

Mae pobl sy’n ymuno â LEAD Cymru neu Arwain Twf yn 
penderfynu cymryd rhan mewn rhaglen a ddyluniwyd i 
gefnogi perchnogion-reolwyr sydd am dyfu eu mentrau. 
Erbyn iddynt raddio, roedd mwy nag 80% o’r cyfranogwyr 
wedi cyflawni eu hamcanion yn llwyr neu’n rhannol, a 
llwyddodd 19% arall i gyflawni nodau twf personol neu 
fusnes nad oeddent wedi’u nodi o’r blaen. Nododd y 
cyfranogwyr eu nodau a’u hamcanion o’r dechrau. Roedd 
y nodau hyn yn aml yn berthnasol i’w busnesau ac i 
gydbwysedd rhwng bywyd a gwaith. 

Wrth ddechrau’r rhaglen, roedd gan y cyfranogwyr eu 
disgwyliadau eu hunain ynghylch yr hyn a fyddai’n cael ei 
gyflwyno a’i gyflawni drwy raglen datblygu arweinyddiaeth. 
Fodd bynnag, roedd 51.7% o gyfranogwyr LEAD Cymru 
ac Arwain Twf o’r farn bod y rhaglenni wedi rhagori ar 
eu disgwyliadau. Gan ystyried lefelau amrywiol addysg, 
profiad blaenorol a hyfforddiant y cyfranogwyr, mae hyn yn 
awgrymu bod ansawdd y rhaglenni sy’n cael eu cynnig yn 
uchel ac yn effeithiol ar gyfer poblogaeth amrywiol. Ar y 
cyfan, mae’r rhaglenni sy’n cael eu cynnig gan Brifysgolion 
Bangor ac Abertawe wedi bod yn llwyddiannus ac yn 
fuddiol i fusnesau. 

UNIGOLION A STEREOTEIPIAU

Mae’r rhaglenni cyfunol wedi gweithio gyda mwy na 900 o 
berchnogion-reolwyr busnes ers 2010. Mae adroddiadau 
blynyddol blaenorol wedi nodi bod yr ymateb i’r rhaglen 
yn gadarnhaol a’i bod wedi’i chroesawu gan y gymuned 
fusnes. Mae pawb sydd wedi cymryd rhan yn y rhaglen 
yn mynd ar daith bersonol o ddarganfod, dysgu a myfyrio.  
Gan ystyried pa mor amrywiol yw’r cyfranogwyr, mae’n 
anodd dweud pam y mae’r cyfranogwr ‘nodweddiadol’ 
yn ymuno â rhaglen datblygu arweinyddiaeth neu pa 
fudd mae’n ei gael o’r profiad. Fodd bynnag, rydym wedi 
nodi pum math o gyfranogwyr y gellir eu hystyried yn 
gyfranogwyr nodweddiadol yn y rhaglenni cyfunol.

Nid yw’r pum proffil a nodwyd yn rhestr gynhwysfawr; 
fodd bynnag, maent yn cwmpasu amrywiaeth eang o 
stereoteipiau posib, megis y gwahaniaethau rhwng y rhai 
sydd â lefel uchel neu isel o brofiad wrth arwain busnes:

• Arweinydd busnes teulu
• Arweinydd busnes dibrofiad
• Arweinydd busnes profiadol
• Sinig am hyfforddiant
• Arweinydd busnes damweiniol

Bydd yr adran hon yn asesu sut mae pob un o’r proffiliau 
hyn o arweinwyr busnes yn ymateb i gymryd rhan 
mewn rhaglen arweinyddiaeth, o safbwynt eu hymateb i 
elfennau’r rhaglen, eu busnesau a’u datblygiad personol. 
Er mwyn deall cyfansoddiad y stereoteipiau, maent wedi 
cael eu rhannu’n segmentau yn ôl rhyw, oedran a’u 
cyrhaeddiad addysgol uchaf. 

Yn seiliedig ar y canlyniadau a’r tueddiadau a welir isod ar 
gyfer y pum stereoteip gwahanol o gyfranogwyr rhaglenni 
LEAD Cymru ac Arwain Twf, mae’n amlwg bod yr holl 
stereoteipiau wedi llwyddo i wneud cynnydd o ran eu 
datblygiad.  

Pan ofynnir i gyfranogwyr am eu profiad ar y rhaglen, 
maent yn dweud pethau megis:

“Daeth LEAD ar yr adeg gywir i mi a’m busnes”

neu

“Hon oedd y rhaglen gywir i fynd â mi a’m busnes i’r lefel 
nesaf”

Drwy ddadansoddi’r pum math o gyfranogwr, er bod eu 
lefelau addysgol a’u profiad o arwain busnes yn wahanol, 
awgrymir bod yr heriau maent yn eu hwynebu bob dydd 
a’r cymorth sydd ei angen i gynnal busnes llwyddiannus 
yn gyffredin i bob math o gyfranogwr. Mae LEAD Cymru 
ac Arwain Twf wedi bod yn llwyddiannus wrth werthuso ein 
cyfranogwyr a darparu hyfforddiant hyblyg, myfyriol  
ac ymarferol iddynt. 

GWERS 2: Rhaid Canolbwyntio ar Gyflawniad 
yr Unigolyn
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CYDBWYSEDD RHWNG Y RHYWIAU

Y targed o ran cydbwysedd rhwng y rhywiau ar gyfer y 
rhaglen gyffredinol oedd rhaniad 60/40 gyda dynion yn 
y mwyafrif. Fel y gwelir isod, mae’r perchnogion busnes 
teulu yn cydymffurfio â hyn, ond mae’r cydbwysedd rhwng 
y rhywiau yn wahanol yn y categorïau eraill. O bosib, mae 
hyn yn adlewyrchu demograffeg newidiol a datblygiadau 
polisi ym mhob maes cyflogaeth. 
 
Cafodd y perchnogion busnes dibrofiad eu diffinio fel y 
rhai â llai na phum mlynedd o brofiad o arwain eu menter, 
a disgrifiwyd yr arweinwyr busnes profiadol fel y rhai â 
mwy nag 11 o flynyddoedd o brofiad. Wrth i ni gymharu’r 
gwahanol grwpiau o stereoteipiau ar sail rhyw, gwelwn 
fod llai o fenywod yn y grŵp ‘arweinydd menter profiadol’ 
ond bod y grŵp ‘arweinydd menter dibrofiad’ yn cynnwys 
cyfrannau cyfartal o’r ddau ryw - sy’n awgrymu naill ai bod 
menywod yn ymgymryd â hyfforddiant arweinyddiaeth yn 
gynt yn eu taith arweinyddiaeth, neu’r ffaith bod mwy o 
fenywod yn arwain cwmnïau yn yr ychydig flynyddoedd 
diwethaf nag 11 o flynyddoedd yn ôl.

Roedd y ‘sinigiaid am hyfforddiant’ wedi’u rhannu’n 
gyfartal rhwng dynion a menywod; fodd bynnag, mae’n 
bosib bod y rhesymau dros eu sinigiaeth yn wahanol. 
Yn ogystal, mae mwy o ddynion ar y rhaglenni sydd o’r 
farn eu bod yn berchnogion busnes damweiniol. Fodd 
bynnag, wrth i dueddiadau newid a mwy o fenywod arwain 
busnesau, gall y lefel hon newid gydag amser. 

AMREDIAD OEDRAN

Fel y gellid disgwyl, nid oedd unrhyw arweinwyr busnes 
profiadol o dan 35 oed, ac roedd y rhan fwyaf o’r 
arweinwyr busnes profiadol yn hŷn na 50 oed. Yn y 
cyfamser, roedd 31.5% o’r arweinwyr busnes teulu yn iau 
na 35 oed, ond 23% yn unig o gyfranogwyr y rhaglen yn 
gyffredinol a oedd yn iau na 35 oed. Mae’r gyfran uchel 
o berchnogion busnes teulu ifanc yn y grŵp hwn yn 
awgrymu y gwelir LEAD Cymru ac Arwain Twf fel rhaglenni 
cefnogol o ran paratoi busnesau ar gyfer olyniaeth. 
Roedd y rhan fwyaf o’r arweinwyr busnes rhwng 35 a 50 
oed yn perthyn i’r categorïau perchennog profiadol neu 
ddamweiniol. 

BETH MAE’R STEREOTEIPIAU HYN YN EI DDWEUD

Ar y dechrau, roeddwn i’n teimlo’n atebol i bawb. 
Gwnaeth y profiadau cysgodi fy helpu i weld pethau yn 
eu gwir oleuni...gwnaeth yr hyfforddiant i mi sylweddoli 
fy mod i’n rhwystro fy musnes rhag tyfu drwy beidio â 
chyflogi’r staff angenrheidiol. Mae hynny wedi gwella 
fy hyder, mae wedi gwneud i mi sylweddoli bod heriau 
a llwyddiannau, ac os gallaf ddyfalbarhau drwy’r 
heriau, gallaf fanteisio ar y llwyddiannau.

ARWEINYDD DIBROFIAD 

Mae gweithio gyda’ch teulu’n hollol wahanol. Byddwch 
chi’n ffraeo, wrth gwrs. Dwi wedi diswyddo fy merch 
unwaith yn barod eleni!  Ond mae ‘na fanteision 
pendant hefyd, felly rydym i gyd yn rhan o’r busnes 
nawr ac mae cariad fy merch, hyd yn oed, yn gwneud 
y gwaith cynnal a chadw bellach.

ARWEINYDD BUSNES TEULU

Roeddwn i wedi drysu’n lân ar y dechrau. Dwi’n 
meddwl ein bod wedi trin y busnes fel hobi. Dywedodd 
fy mhartner wrthyf - mae’n rhaid i ti wneud y cwrs. Fe 
wnaeth fy mherswadio i’w wneud. Fy nod oedd troi’n 
arweinydd dros nos. Roedd gen i lawer o amheuon 
ac ansicrwydd oherwydd fy syniadau am arweinwyr. 
Roeddwn i’n dychmygu personoliaethau pendant a 
doedd hynny ddim yn cydweddu â’m natur i.

ARWEINYDD MENTER DAMWEINIOL

Beth roedd angen i mi ei ddysgu am arweinyddiaeth? 
Roeddwn wedi gweithio fel rheolwr am fwy na thair 
blynedd, wedi bod ar sawl cwrs arweinyddiaeth a 
hyd yn oed wedi astudio arweinyddiaeth fel rhan 
o’m cwrs MBA. Beth gallen nhw ei addysgu i mi am 
arweinyddiaeth? Diolch byth, ces i agoriad llygad 
y diwrnod hwnnw. Dyw’r cwrs hwn ddim yn gwrs 
arweinyddiaeth cyffredin, diolch i’r drefn. Beth sy’n 
wahanol amdano? Gormod o bethau i sôn amdanynt. 

SINIG AM HYFFORDDIANT 

Ar y dechrau, roeddwn i’n ansicr ac yn bryderus. Doeddwn i ddim yn gweld fy hun fel arweinydd. Doeddwn i ddim 
yn deall fy musnes fy hun - roeddwn i’n ceisio gorfodi pawb i gyd-dynnu a gweithio gyda’i gilydd. Dwi’n llawer mwy 
hyderus nawr, ac yn cael fy herio mwy yn y gwaith, mewn ffordd dda. Dwi’n llawer mwy hunanymwybodol ac yn 
dechrau gweld newidiadau cadarnhaol.

ARWEINYDD PROFIADOL
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CYRHAEDDIAD ADDYSGOL BLAENOROL

Awgrymodd lefelau addysgol y cyfranogwyr ar ein 
rhaglenni fod amrywiaeth eang o brofiad dysgu blaenorol 
ymhlith yr arweinwyr busnes. Roedd yr arweinwyr busnes 
â’r lefelau uchaf o addysg yn fwyaf tebygol o berthyn i’r 
categorïau busnesau teulu, sinigiaid am hyfforddiant neu 
berchnogion busnes damweiniol.  Y categorïau hyn oedd 
y rhai mwyaf tebygol o ystyried eu haddysg flaenorol fel 
sylfaen wybodaeth cyn mynd i’r amgylchedd busnes, a 
nhw oedd y rhai mwyaf tebygol o amau gwerth rhaglen 
arweinyddiaeth. Roedd gradd Baglor gan y rhan fwyaf 
o’r arweinwyr ym mhob un o’r categorïau a nodwyd; 
fodd bynnag, gwelir tuedd o fewn y categorïau, lle mae 
cyrhaeddiad addysgol blaenorol yr arweinwyr busnes  
hŷn a mwy profiadol yn is. 

DYLANWAD ERAILL

Mae LEAD Cymru ac Arwain Twf wedi datblygu ar sail 
adborth cyfranogwyr yn ystod pum mlynedd y rhaglenni. 
Fodd bynnag, wrth asesu’r rhaglenni’n barhaus, gwelir 
bod elfennau gwahanol yn dylanwadu ar arddulliau 
dysgu gwahanol y cyfranogwyr. Mae rhyngweithio rhwng 
cymheiriaid o fewn y setiau dysgu gweithredol yn un o’r 
elfennau mwyaf dylanwadol yn y rhaglen, yn enwedig 
ymhlith arweinwyr busnesau teulu, arweinwyr busnes 
dibrofiad a’r sinigiaid am hyfforddiant. Mae’n debygol bod 
arweinwyr busnes teulu ac arweinwyr dibrofiad yn teimlo’n 
gartrefol mewn grŵp bach y gellir ymddiried ynddo 

ac mae’r sinigiaid am hyfforddiant yn gallu cadarnhau 
eu barn ac atgyfnerthu eu hyder yn yr hyn maent yn ei 
wneud mewn grŵp bach. Mae arweinwyr y garfan hefyd 
yn dylanwadu ar yr arweinwyr busnes teulu a’r arweinwyr 
dibrofiad. Mae’r cyfranogwyr yn y categorïau hyn yn iau 
ac yn fwy cyfarwydd â’r amgylchedd addysg, felly maent 
yn fwy cyfarwydd ag ymddiried mewn ffigurau o’r fath. 
Yr hyfforddwyr busnes oedd yr elfen fwyaf dylanwadol ar 
gyfer yr arweinwyr busnes mwy profiadol a’r arweinwyr 
damweiniol. Roedd y cyfranogwyr hyn yn fwy tebygol 
o fod yn hŷn, ac mae’n debygol bod y berthynas 
hyfforddi un i un wedi galluogi’r cyfranogwyr hyn i wneud 
newidiadau oherwydd ei bod wedi ymdrin â materion 
arweinyddiaeth dwfn; mae’n bosib hefyd ei bod wedi rhoi 
cyfle iddynt ddarganfod rhagdybiaethau a mythau a oedd 
wedi gwreiddio dros amser. 

HYDER

Un o brif effeithiau ein rhaglenni ar y cyfranogwyr 
yw gwelliant yn eu hyder, eu hunanhyder yn eu rôl fel 
arweinwyr a chanfyddiadau eu cymheiriaid a’u staff 
ohonynt. Mae ein rhaglenni’n cael effaith gadarnhaol ar 
sut mae cyfranogwyr yn teimlo ynghylch y penderfyniadau 
maent yn eu gwneud yn eu bywydau personol a busnes. 
Mae’r rhaglen hefyd yn lleihau eu hamheuon ynddynt eu 
hunain a’u hangen i gwestiynu eu penderfyniadau. Yn ei 
dro, mae hyn yn eu gwneud yn arweinwyr gwell mewn 
amgylcheddau newidiol. 

Yr arweinwyr busnes teulu yw’r rhai mwyaf tebygol o 
hyd o gwestiynu sut mae eraill yn eu canfod; gall hyn fod 
oherwydd eu bod newydd ddechrau ar eu gyrfaoedd a’u 
bod yn ceisio awdurdod cyn derbyn cyfrifoldeb llwyr am 
eu busnes. O’u cymharu â’r cyfranogwyr eraill, roedd yr 
arweinwyr busnes profiadol yn llai tebygol o ystyried bod 
eu lefelau hyder yn amrywio gan ddibynnu ar y sefyllfa. 

O bosib, mae hyn oherwydd bod y rhaglen wedi herio eu 
canfyddiad o’u gwybodaeth ac wedi eu hannog i fyfyrio 
am eu harferion.

 Y ddau grŵp hyn o stereoteipiau oedd yr unig rai i 
ddangos unrhyw wahaniaethau sylweddol yn eu hatebion 
i’r pum cwestiwn, o’u cymharu â’r atebion cyfartalog 
cyfunol. Mae hyn yn awgrymu bod ymdeimlad o hyder  
neu ddiffyg hyder yn gyffredin i bob arweinydd menter. 
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BUDDION CYFRANOGIAD

Mae LEAD Cymru ac Arwain Twf wedi gwella gwybodaeth neu sgiliau cyfranogwyr mewn sawl ffordd. Mae atebion 
cyfranogwyr ynghylch buddion y rhaglenni yn gyson ar draws yr holl stereoteipiau. Ymhlith y buddion pwysicaf, nodwyd 
dirprwyo, rheoli staff, cyfathrebu, gwelliant parhaus a meithrin perthnasoedd effeithiol. 

ARWEINYDDIAETH WELL

Ar gyfartaledd, ar ddiwedd y rhaglen, roedd 88% o’r cyfranogwyr o’r farn eu bod yn arweinwyr gwell o ganlyniad i 
gymryd rhan. Ceir gwahaniaeth bach rhwng yr arweinwyr busnes mwy profiadol a’r rhai dibrofiad neu’r arweinwyr busnes 
teulu. Fodd bynnag, mae’r tuedd cyffredinol yn cadarnhau effaith a dyluniad y rhaglen a’i gallu i effeithio ar ddatblygiad 
arweinwyr busnes. 
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Meithrin perthnasoedd effeithiol

Mae cymryd rhan yn Rhaglen LEAD Cymru wedi fy helpu i ddatblygu fy ngwybodaeth a/neu fy sgiliau yn y meysydd canlynol:

Arweinydd busnes teulu Arweinydd busnes dibrofiad Arweinydd busnes profiadol Sinig am hyfforddiant Arweinydd busnes damweiniol

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0

Arweinydd menter teulu

Arweinydd menter dibrofiad

Arweinydd menter profiadol

Sinig am hyfforddiant

Arweinydd menter damweiniol

Ydych chi’n arweinydd gwell yn sgil cymryd rhan yn y rhaglen? (%)

Ddim yn gwybod Ydw 
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Wrth iddynt ymuno â LEAD Cymru neu Arwain Twf, yn 
aml, mae cyfranogwyr wedi profi cyfnod o newid neu 
ddigwyddiad pwysig yn eu bywydau yn ystod y 12 mis 
cyn ymuno â’r rhaglen. Gall y digwyddiadau hyn, megis 
salwch, ysgariad neu golli contract pwysig, ymdeimlad  
o golli rheolaeth neu fod y busnes yn ormod iddynt, beri  
i’r perchnogion-reolwyr geisio cymorth er mwyn ailsefydlu 
eu rolau o fewn eu busnesau ac ysgogi eu cyfnod nesaf  
o dwf. 

Gofynnir i gyfranogwyr ystyried yr hyn sydd wedi digwydd 
i’w mentrau yn ystod y 12 mis cyn ymuno â’r rhaglen ac 
eto wrth ei chwblhau. Mae’r canlyniadau’n awgrymu bod 
dylanwad y rhaglen yn caniatáu i gyfranogwyr gyflwyno 
newidiadau i’w busnesau yn ystod 10 mis y rhaglen, 
gan eu galluogi i dyfu a datblygu ar ôl ei chwblhau. Yn y 
ffigur isod, gellir gweld sut mae effaith digwyddiadau ar y 
busnes yn newid, o ddigwyddiadau y tu hwnt i reolaeth, 
megis colli contract sylweddol, i ymestyn i farchnadoedd 
neu safle newydd. Erbyn i gyfranogwyr raddio o un o’n 
rhaglenni, maent yn aml yn cyflogi mwy o staff, yn estyn 
eu safle ac yn cyflwyno cynnyrch neu wasanaethau 
newydd. Mae hyn yn cydweddu â’n hamcan cyffredinol, 
sef annog a chefnogi busnesau i dyfu, ond ceir gostyngiad 
hefyd yn nifer y cwmnïau sy’n dweud bod eu trosiant  
a’u gweithlu wedi gostwng. Mae hyn yn awgrymu bod  
y rhaglen wedi cael effaith gadarnhaol ar gynnal  
maint mentrau. 

GWERS 3: Mae Mentrau’n Elwa o Arweinwyr Da 

Roedd amseru’r cwrs yn ardderchog. Mae’r geiriau 
“pan fo’r myfyriwr yn barod, bydd yr athro yn 
ymddangos” yn dod i’r meddwl. Os ydw i’n onest, 
roedd amheuon mawr ynglŷn â’m gallu i reoli tîm i’r 
lefel nesaf ar y pryd. 

Roedd y ddau ddiwrnod o ddysgu drwy brofiad 
ar ddechrau LEAD yn gymaint o agoriad llygad a 
newidiodd fy agwedd tuag at y busnes, y staff a’u 
mwynhad yn y gwaith. 

BEN RUDDLE, PERCHENNOG MASNACHFRAINT, 
CYFRANOGWR LEAD CYMRU

0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 20.0

Mae trosiant wedi cynyddu

Mae’r gweithlu wedi cynyddu

Lansiwyd cynnyrch, proses neu wasanaeth newydd

Cyflwynwyd arloesi newydd mewn cynnyrch,
prosesau neu wasanaethau

Wedi ymestyn i safle neu ranbarth newydd

Wedi symud i safle busnes newydd

Deddfwriaeth neu reoliadau newydd sy’n effeithio ar y fenter

Mae’r gweithlu wedi gostwng

Mae trosiant wedi gostwng

Rydych chi wedi dyfeisio cynnyrch, proses neu wasanaeth newydd

Archwiliad neu broses graffu bwysig arall

Mae perchennog y fenter wedi dweud ei fod ar fin ymddeol

Mae’r fenter wedi colli cyflenwr neu gwsmer pwysig

Cyn berchennog/gyfarwyddwr y fenter wedi ymddeol

Wedi dod yn berchennog ar fenter sefydledig

Wedi dod yn berchennog ar fusnes a oedd yn eich cyflogi

Newidiadau yn y fenter yn ystod y rhaglen ac ar ei hôl

Diwedd Dechrau
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TUEDDIADAU TROSIANT A CHYFLOGAETH

Mae canlyniadau’r cyfranogwyr a gwblhaodd y rhaglen yn 
awgrymu bod trosiant y rhan fwyaf o fentrau’r cyfranogwyr 
naill ai wedi cynyddu neu wedi aros yn sefydlog. Fel y gellir 
gweld yn y tabl isod, llwyddodd 53.5% o’r cyfranogwyr 
i gynyddu eu trosiant hyd at 20% neu fwy na hynny.  

Gwelodd llai na 10% o gwmnïau ostyngiad yn eu trosiant 
yn ystod 10 mis y rhaglen. 

Mae’r un egwyddor yn wir am gynnydd o ran y gweithlu. 
Dywedodd 50% o gyfranogwyr eu bod wedi cynyddu eu 
gweithlu yn ystod cyfnod y rhaglen. 

ENILLION AR FUDDSODDIAD

Mae’r rhaglenni wedi cynhyrchu enillion o 5.83% ar 
y buddsoddiad gwreiddiol o £9,006,605 gan Gronfa 
Gymdeithasol Ewrop. Mae’r cyfranogwyr wedi cyfrannu at 
greu 2424 o swyddi newydd - cyfrifir mai £3,713 oedd cost 
y buddsoddiad fesul swydd newydd. Mae creu’r swyddi 
newydd hyn wedi cyfrannu hefyd at gynnydd net gwerth 
£52,433,908 i economi Cymru, gan awgrymu trosiant 
ychwanegol ar gyfartaledd gwerth £21,631 fesul cyflogai 

newydd. Ar gyfartaledd, mae pob cwmni wedi cynhyrchu 
cynnydd mewn trosiant gwerth £57,874. 

Mae effaith gyffredinol y rhaglen wedi cael ei mesur ar sail 
cynnydd mewn trosiant cwmnïau a chyfleoedd cyflogaeth 
newydd. O’r 906 o gyfranogwyr a gwblhaodd y rhaglenni 
cyfunol, dilynodd 725 ohonynt raglen LEAD Cymru a 
dilynodd 181 raglen Arwain Twf.  

Ers adroddiad blynyddol 2014, mae cynnydd net o ran 
trosiant mentrau’r cyfranogwyr wedi cynyddu o £32 miliwn 
ac mae’n cynnwys 400 o swyddi newydd ychwanegol. 
Mae hyn yn awgrymu bod ein rhaglenni wedi parhau i 
gefnogi twf busnes, er gwaethaf yr heriau economaidd 
parhaus. Mae LEAD Cymru ac Arwain Twf wedi datblygu 
ers rhaglen wreiddiol LEAD ac maent wedi addasu i 
anghenion newidiol busnesau yn rhanbarth cydgyfeirio 
Cymru. Hyd yn oed os derbynnir y byddai rhywfaint o’r 
twf hwn wedi digwydd heb y rhaglenni cyfunol, mae 
gwerthusiad allanol, ar sail sampl gyfyngedig, wedi cyfrifo 
enillion i gynnyrch domestig gros gwerth o leiaf £2.5 am 
bob punt a fuddsoddwyd. 

Mae’r enillion ar fuddsoddiad ar gyfer rhaglenni LEAD 
Cymru ac Arwain Twf yn ymestyn y tu hwnt i’r effaith ar 
economi Cymru, twf busnes a’r swyddi a grëwyd. Mae 
gwerth rhaglen datblygu arweinyddiaeth i unigolion a 
mentrau wedi caniatáu i berchnogion-reolwyr gynyddu eu 
hyder a’u lles sydd, yn ei dro, yn gwella eu cydbwysedd 
bywyd a gwaith. Mae tystiolaeth empirig hefyd yn 
awgrymu bod arweinwyr yn buddsoddi mwy yn eu staff o 
ganlyniad i gymryd rhan yn y rhaglenni, a gall hyn hefyd 
wella a datblygu perthnasoedd rhwng prifysgolion a 
busnesau ymhellach.

CYNNYDD NET MEWN TROSIANT CYNNYDD GROS MEWN STAFF NEWYDD

£52,433,908 2424

ENILLION AR FUDDSODDIAD COST Y RHAGLEN FESUL CYFLE CYFLOGAETH 
NEWYDD

5.83% £3,715

CYNNYDD CYFARTALOG MEWN TROSIANT FESUL 
CYFRANOGWR

CYNNYDD CYFARTALOG MEWN TROSIANT A 
GYNHYRCHWYD FESUL GWEITHIWR NEWYDD

£57,874 £21,631
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CYFRANIAD AT DDATBLYGIAD ARWEINYDDIAETH 
EFFAITH ELFENNAU’R RHAGLEN

 EFFAITH AR GYFLOGAETH EFFAITH AR DROSIANT

 Negyddol Cadarnhaol Negyddol Cadarnhaol

Rhwydweithio Rhwng 
Cymheiriaid 

0.68 82.65 1.37 81.28

Dysgu Drwy Brofiad 1.40 81.82 1.86 83.68

Dosbarth Meistr 2.34 79.21 1.64 79.67

Dysgu Gweithredol 2.10 76.46 0.70 76.46

Cysgodi 2.28 71.32 2.54 71.83

Hyfforddiant Personol 2.39 69.38 1.91 69.86

CMI 4.53 57.87 4.80 58.67

Fforwm Ar-lein 5.22 44.58 4.02 46.59

Mae’r tabl uchod yn dangos y sgôr cydberthyniad 
(yn hytrach na’r sgôr fel canran) rhwng yr elfennau o’r 
rhaglen a oedd fwyaf poblogaidd gan y cyfranogwyr a’r 
newidiadau cadarnhaol o ran cyflogaeth neu drosiant. 
Defnyddir hyn i nodi pa rannau o’r rhaglen a gynhyrchodd 
yr ymateb a’r buddion mwyaf cadarnhaol ar gyfer 
cyfranogwyr.

Mae’r data ‘cadarnhaol’ yn cynrychioli perchnogion-
reolwyr a ddywedodd fod elfennau’r rhaglen braidd 
yn ddefnyddiol, yn ddefnyddiol ac yn ddefnyddiol 
iawn a hefyd bod trosiant a chyflogaeth wedi aros yn 
sefydlog neu wedi cynyddu hyd at 20% a mwy. Mae’r 
data ‘negyddol’ yn cynrychioli’r perchnogion-reolwyr a 
ddywedodd fod elfennau’r rhaglen yn annefnyddiol neu’n 
niwtral a bod eu gweithlu a’u trosiant wedi gostwng hyd at 
20% a mwy. 

Mae’r canfyddiadau a gyflwynir yn y tabl uchod yn 
awgrymu bod pob elfen o’r dysgu wedi cael dylanwad 
cadarnhaol ar ddatblygiad busnes, o ran effaith ar naill ai 
cyflogaeth neu drosiant. Er y nodir tuedd cadarnhaol 

ar gyfer pob elfen o’r rhaglen, roedd rhai elfennau’n fwy 
dylanwadol nag eraill.

Disgrifir y dysgu drwy brofiad dros nos a’r rhyngweithio 
rhwng cymheiriaid fel elfennau mwyaf defnyddiol y cwrs 
a cheir cydberthynas uchel rhwng y rhai a nododd hyn a 
gwelliannau mewn trosiant a chyflogaeth. Dywedodd mwy 
nag 80% o’r perchnogion-reolwyr a ddarparodd ddata 
fod y ddwy elfen hyn o’r rhaglen: braidd yn ddefnyddiol, 
yn ddefnyddiol neu’n ddefnyddiol iawn a bod eu trosiant 
a’u cyflogaeth wedi elwa. Mae’n ddiddorol sylwi bod y 
gydberthynas rhwng yr elfennau llai defnyddiol ym marn 
y cyfranogwyr (h.y. negyddol) a newidiadau negyddol 
mewn cyflogaeth neu drosiant yn is, sy’n dangos bod 
elfen benodol yn annhebygol o gael effaith negyddol ar 
drosiant neu gyflogaeth os nad oedd yn boblogaidd gan 
gyfranogwyr. Mae’r data yn cadarnhau bod dyluniad y 
rhaglen yn dylanwadu ar y perthnasoedd cryf a hwyluswyd 
o ganlyniad ac mae’n ategu’r ddamcaniaeth a) ei bod yn 
well gan arweinwyr busnesau bach ddysgu mewn ffyrdd 
sy’n cynnwys pobl eraill ac elfennau ymarferol a b) bod 
effaith gadarnhaol ar dwf menter lle bo’r dull dysgu’n 
briodol ac yn cael ei ffafrio gan y cyfranogwyr. 

DYLANWAD DYSGU BLAENOROL

Mae’r gwahaniaeth hwn o ran dylanwad elfennau’r rhaglen 
hefyd yn arwydd o brofiad perchnogion-reolwyr o ddysgu 
blaenorol a’u dewisiadau dysgu posib. Mae’r data a 
gyflwynir gan y ffigurau isod yn dangos bod cyfranogwyr 
a oedd wedi ennill cymwysterau uwch cyn dechrau’r 
rhaglen yn fwy tebygol o ystyried bod y cymhwyster yn 
offeryn defnyddiol ar gyfer datblygu eu harddull arwain a’u 
gwybodaeth am arweinyddiaeth. 

Wrth gofrestru ar y cwrs hwn, roeddwn i’n meddwl, 
beth gallan nhw ei addysgu i mi? Roeddwn i’n dipyn 
o unben ac yn gythraul rheoli efallai. Dyna fi 8 mis 
yn ôl ond rwyf wedi newid yn llwyr ers hynny. Heb 
ramanteiddio gormod, mae wedi newid fy agwedd at 
fywyd, fy musnes, fy nhîm - rydym yn fusnes gwell 
bellach. Rwy’n gweld buddion ymagwedd wahanol.

CYFRANOGWR ARWAIN TWF

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Heb gymryd 
rhan

Ddim o gwbl Niwtral Braidd yn 
ddefnyddiol

Defnyddiol Defnyddiol 
iawn

Pa mor ddefnyddiol oedd cymhwyster y CMI o’i 
gymharu â chymwysterau academaidd eraill

Dim cymwysterau TGAU/Safon Gyffredin Safon Uwch HND Gradd gyntaf Gradd uwch

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Defnyddiol

Annefnyddiol

Dylanwad y CMI yn ôl grŵp

Dim Cymwysterau – Safon Uwch HND – Ôl-raddedig

Tu
d

al
e

n
 2

8
 · 

A
d

ro
d

d
ia

d
 T

e
rf

yn
o

l L
E

A
D A

d
ro

d
d

iad
 T

e
rfyn

o
l LE

A
D

  · Tu
d

ale
n

 2
9



Fel y nodwyd o’r blaen, roedd rhaglen LEAD Cymru’n 
seiliedig ar ddysgu drwy brofiad ac yn annog 
perchnogion-reolwyr busnes i adolygu eu harddulliau 
arwain a chanolbwyntio ar newid er mwyn ysgogi twf.  
Yn ogystal â hyn, ychwanegodd Arwain Twf elfen ffurfiol 
o fyfyrio a chynllunio at brosesau arwain. Dyluniwyd y 
rhaglenni cyfunol i hwyluso mabwysiadu arddulliau arwain 
mwy effeithiol ac i roi cyfle i arweinwyr ryngweithio â 
chymheiriaid a modelau rôl na fyddent wedi cwrdd â nhw 
fel arall. Gwelwyd allbynnau uniongyrchol y gweithgarwch 
hwn - cyfranogwyr yn dweud bod eu gallu i feddwl a 
gweithredu’n strategol wedi gwella a bod ganddynt fwy o 
hyder yn eu harweinyddiaeth - ond adroddwyd yn gyson 
hefyd am rai deilliannau dysgu llai amlwg o ganlyniad i’r 
rhaglen, ni waeth a oeddent yn cael eu haddysgu neu eu 
cyflwyno yn ystod yr elfennau dysgu amrywiol ai peidio.  

Ni chyflwynwyd sgiliau ymarferol megis rheoli amser, 
dirprwyo, cynllunio strategol, llunio a chynnal polisïau 
cyson neu gyfleu gweledigaeth yn uniongyrchol 
yn y rhaglen. Fodd bynnag, ystyrir bod y rhain yn 
asiantau gwella perfformiad busnes sy’n deillio o wella 
arweinyddiaeth y mae cyfranogwyr yn eu priodoli i’r 
dysgu yn ystod y rhaglen 10 mis. Ceir tystiolaeth hefyd 
nad oes angen aros tan ddiwedd y cwrs i weld ei effaith. 
Gwelir perchnogion-reolwyr yn arallgyfeirio, yn mentro 
i farchnadoedd newydd ac yn ail-lunio amcanion ac 
uchelgeisiau busnes cyn cwblhau’r cwrs. Ymddengys 
eu bod wedi eu sbarduno gan y cwrs a’u bod wedi 
eu grymuso i roi newid ar waith, yn hytrach nag aros i 
gwblhau’r cwrs.  

Ymddengys fod yr arferion dysgu a gyflwynir yn ystod y 
rhaglen, sef dysgu drwy arsylwi, gan gymheiriaid, drwy 

gael syniadau gan fodelau rôl credadwy a thrwy fyfyrio 
strwythuredig, yn ysgogi neu’n ysbrydoli cyfranogwyr i 
geisio sgiliau eraill a’u rhoi ar waith.  

Mae adborth gan gyfranogwyr yn ystod y rhaglenni 
cyfunol wedi cadarnhau i ni bod rôl a statws y bobl sy’n 
cyflwyno’r rhaglen yn hollbwysig. Mae cyfranogwyr yn 
dweud yn aml y gallent ymddiried yn yr hwyluswyr a’r 
hyfforddwyr oherwydd eu bod ‘wedi bod yn yr un sefyllfa 
ac wedi cael yr un profiadau’ fel perchnogion cyfredol 
neu flaenorol busnesau bach, ac y gallai’r cyfranogwyr a’r 
addysgwyr uniaethu â’i gilydd, a oedd yn hwb i gyfathrebu 
ac empathi. Ymddengys fod credadwyaeth yr hwyluswyr, 
yr hyfforddwyr a’r siaradwyr yn elfen bwysig wrth ennyn 
diddordeb y cyfranogwyr yn y dysgu ond byddai’n fwy 
cywir dweud bod diffyg credadwyaeth yn arwain at ddiffyg 
diddordeb. Cafodd hyn effaith ar rwydweithio rhwng 
cymheiriaid, y setiau dysgu gweithredol a’r myfyrio a 
oedd yn cefnogi pob dosbarth meistr. Canfuwyd mai yn 
yr amgylcheddau dysgu llai strwythuredig hyn roedd yr 
wybodaeth yn cael ei hatgyfnerthu yn sgil y dosbarthiadau 
meistr. Nid oedd y deilliant dysgu yn golygu bod y 
cyfranogwr wedi amsugno’r wybodaeth a gyflwynwyd  
iddo a’i fod yn gallu ei hailadrodd, ond yn hytrach ei fod 
wedi amsugno’r wybodaeth ac wedi ystyried sut y gallai 
fod yn berthnasol i’w amgylchiadau personol a’i gyd-
destun busnes. 

Mae’r adran nesaf yn crynhoi’r agweddau allweddol ar 
hyn, ynghyd â’r gwersi eraill a ddysgwyd ac mae’n nodi’r 
argymhellion a awgrymir gan yr ymchwil.

GWERS 4: Mae’n rhaid i’r tîm datblygu 
arweinyddiaeth fod yn ymatebol, yn gredadwy 
ac yn ddilys

Roedd y daith yn emosiynol, gydag uchafbwyntiau ac 
iselbwyntiau, ond y peth pwysicaf i mi oedd bod pawb 
yn yr ystafell yn wynebu’r un heriau. A thrwy nodi’r 
pethau roeddem yn eu gwneud yn well na chwmnïau 
eraill (ond hefyd y pethau roedd cwmnïau eraill yn 
eu gwneud yn well na ni), sylweddolais nad oeddwn 
yn gwneud mor wael ag roeddwn i’n teimlo.  Roedd 
fel cael eich canmol gan eich cymheiriaid ond hefyd, 
roeddwn i’n gallu nodi meysydd i’w gwella ar sail 
profiad pobl go iawn - busnesau go iawn nad ydynt 
mor wahanol i’ch busnes chi. 

Yn fy marn i, mae LEAD yn offeryn gwych i arweinwyr 
busnes, am ei fod yn rhoi cyfle i chi gamu’n ôl a 
meddwl am y busnes, canolbwyntio arnoch chi a’r 
busnes, oherwydd chi fel arfer yw’r un olaf ar y rhestr 
pan fyddwch yn rhedeg cwmni.

RHIAN PARRY, WORKPLACE WORKSAFE
CYFRANOGWR LEAD CYMRU

Mae’r rhaglen wedi cael effaith gadarnhaol, nid  
yn unig arnaf fi ond ar fy musnes hefyd. Rwyf 
wedi cyflwyno polisïau a strwythur newydd sy’n 
llwyddiannus. Yng nghanol LEAD Cymru, gofynnais 
beth roeddwn yn ei wneud a pham, a oeddwn i’n 
mwynhau hynny ac, am fisoedd, roeddwn i’n anhapus 
yn fy amgylchedd gwaith. Ar ôl y sesiynau hyfforddi, 
sylweddolais nad oeddwn i’n anhapus oherwydd y 
busnes ond oherwydd pethau eraill yn fy mywyd ar 
y pryd. Gwnaeth fy hyfforddwr a ddarparwyd gan 
LEAD Cymru fy helpu i ddelio â’r materion hyn ac, ers 
dechrau’r flwyddyn, gallaf ddweud yn onest fy mod i’n 
dwlu ar fy ngwaith ac wrth fy modd gyda’m busnes.

Yn ogystal â newid fy musnes er gwell, mae wedi  
cael effaith anferth ar fy mywyd personol hefyd.

RAYNER DAVIES A&R CLEANING SERVICE 
CYFRANOGWR LEAD CYMRU

Yr hyn mae ein 
cyfranogwyr 
yn ei ddweud 
amdanom...

Ffrwd Twitter 
#LEADWales 

Sianel 
YouTube 
y rhaglen 
gyfunol
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ADRAN 3: Argymhellion ar Gyfer 
Gwella Rhaglenni Datblygu 
Arweinyddiaeth i Arweinwyr 
Busnesau Bach a Chanolig

Mae’r adroddiad hwn wedi nodi’r gwersi a ddysgwyd o bum mlynedd rhaglenni LEAD Cymru ac Arwain Twf. O ganlyniad 
i’r profiad llwyddiannus hwn, rydym wedi llunio barn gref, yn seiliedig ar ymchwil gynhwysfawr, am yr hyn sy’n gwneud 
rhaglenni datblygu arweinyddiaeth i arweinwyr busnesau bach a chanolig yng Nghymru’n llwyddiannus. Rydym wedi 
rhestru’r argymhellion hyn isod, ynghyd â’r heriau penodol maent yn ymdrin â hwy.

Yn ogystal â’r carfannau o gyfranogwyr cymysg, mae 
gweithio gyda chyfranogwyr o’r un sector, rhyw a darpar 
arweinwyr wedi cadarnhau’r ffyrdd y gall datblygiad 
arweinyddiaeth fod yn effeithiol. Er bod y buddion penodol 
yn amrywio rhwng y grwpiau hynny, ni ellir gwadu gwerth 
dysgu gan gymheiriaid, o fewn grŵp y cyfranogwyr neu’r 
tu allan iddo. 

C1. Sut gallwn barchu amrywiaeth a natur unigryw 
cyfranogwyr, ond ar yr un pryd bwysleisio’r heriau cyffredin 
sy’n cysylltu arweinwyr busnesau bach a chanolig a sicrhau 
eu bod yn cael cyfleoedd i fynd i’r afael â nhw ar y cyd. 

ARGYMHELLIAD 1: Gweithio gyda grwpiau sector a 
grwpiau cynrychioladol i nodi anghenion datblygu penodol 
arweinwyr busnesau bach a chanolig.
 

ARGYMHELLIAD 2: Creu cyfleoedd i grwpiau sector 
penodol rwydweithio â grwpiau mwy amrywiol o 
gyfranogwyr, drwy rannu sesiynau a digwyddiadau.

ARGYMHELLIAD 3: Cynnal rhaglenni dros gyfnodau 
cymharol hir, cynnwys arbenigwyr credadwy a 
gweithgareddau dysgu drwy brofiad. Cynnal digwyddiadau 
mewn amgylcheddau sy’n ysgogi dysgu entrepreneuraidd, 
gan annog cyfranogwyr i fod yn ddysgwyr annibynnol, ar 
frig yr ysgol dysgu drwy brofiad (gweler Ffigur 2).

Mae’r rhaglenni hyn wedi bod ar gael i arweinwyr o 
wahanol gefndiroedd a chanddynt anghenion unigol,  
sy’n arwain gwahanol fathau o fenter ac yn wynebu  
heriau a chyfleoedd penodol. Mae’r ffocws wedi parhau  
ar ddatblygu’r arweinydd unigol.
 
C2. Sut gallwn ddarparu cyfleoedd dysgu arweinyddiaeth, 
wedi’u teilwra i anghenion unigol, i grwpiau o arweinwyr? 

ARGYMHELLIAD 4: Defnyddio offer diagnostig penodol 
i ganfod anghenion unigol dysgwyr, er mwyn sicrhau eu 
bod yn manteisio ar y dysgu mwyaf priodol sydd ar gael, 
a’u helpu i droi eu disgwyliadau’n ganlyniadau ymarferol.

ARGYMHELLIAD 5: Darparu cyfleoedd dysgu i 
gyfranogwyr ymgysylltu ag eraill sydd â phrofiadau arwain 
ac anghenion dysgu tebyg, a chydweithio i greu atebion 
buddiol i heriau personol a sefydliadol. 

ARGYMHELLIAD 6: Cydnabod cefndiroedd addysgol 
amrywiol y dysgwyr, boed ar lefel uwchradd, israddedig 
neu ôl-raddedig, a rhoi cymwysterau proffesiynol addas 
ar waith ar gyfer yr holl gyfranogwyr, sy’n cydweddu â 
chamau eu datblygiad fel arweinwyr ac amrywiaeth eu 
lefelau dysgu arweinyddiaeth.

ARGYMHELLIAD 7: Mynd y tu hwnt i fodel hyfforddiant 
a chyflwyno rhagoriaeth gwasanaeth unigol i’r arweinwyr 
busnesau bach a chanolig sy’n cyfranogi. Wrth i fuddsoddi 
ar y cyd mewn dysgu ddod yn fwy cyffredin, bydd 
angen defnyddio safonau canolbwyntio ar gwsmeriaid a 
rhagoriaeth gwasanaeth, gyda darparwyr yn arddangos 
arfer gorau ym maes arweinyddiaeth.   

O ganlyniad i’r rhaglenni cyfunol, mae’r dulliau o wella 
perfformiad menter drwy ddatblygu’r arweinydd yn 
cael eu deall yn well yng ngorllewin Cymru bellach. Yn 
rhannol, mae hyn wedi arwain at fabwysiadu ffyrdd o fesur 
perfformiad datblygiad arweinyddiaeth sy’n fwy cymhleth 
a chynhwysfawr na mesur gwelliannau o ran cyflogaeth a 
throsiant y fenter yn unig. Fodd bynnag, mae’r farchnad ar 
gyfer cyfleoedd datblygu arweinyddiaeth ymysg busnesau 
bach a chanolig yng ngorllewin Cymru yn parhau i 
ddatblygu ac mae angen ei hysgogi a’i datblygu ymhellach 
er mwyn iddi fod yn hunangynhaliol. 

C3. Sut gallwn adeiladu marchnad ar gyfer dysgu 
arweinyddiaeth sy’n gallu bod yn gynaliadwy heb gyllid o’r 
sector cyhoeddus a chael effaith go iawn ar fusnesau bach 
a chanolig yng Nghymru?

ARGYMHELLIAD 8: Darparu cymhorthdal rhannol ar gyfer 
rhaglenni datblygu yn y tymor byr i ganolig, gan leihau 
cymorthdaliadau wrth i’r galw gan ddysgwyr am opsiynau 
sy’n codi tâl ddatblygu a thyfu. Drwy adeiladu màs critigol 
a defnyddio cyfranogwyr blaenorol fel llysgenhadon ac 
eiriolwyr dros ddatblygiad arweinyddiaeth, mae’r farchnad 
hon yn debygol o ddod yn fwy hyfyw’n fasnachol ymhen 
amser.

GWERS 1: Mae arweinwyr yn dysgu gyda’i gilydd, 
ond maent i gyd yn unigryw

GWERS 2: Rhaid canolbwyntio ar gyflawniad yr unigolyn  

GWERS 3: Mae mentrau’n elwa o arweinwyr da 
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ARGYMHELLIAD 9: Canolbwyntio ar yr elfennau dysgu 
drwy brofiad a rhwydweithio rhwng cymheiriaid yn y 
rhaglen sy’n boblogaidd iawn. Gellir rhoi’r deilliannau 
dysgu ar waith yn uniongyrchol ym menter y cyfranogwr 
a, thrwy atgyfnerthu cadarnhaol, mae arferion da dysgu’n 
barhaus yn parhau ar ôl diwedd y rhaglen. Fel arfer, 
mae’r elfennau dysgu drwy brofiad hyn yn gofyn am fwy 
o adnoddau ac ni ddylid eu gollwng er mwyn  arbedion 
ariannol tymor byr. 

Mae’r dulliau dysgu ac addysgu a ddefnyddir yn rhaglenni 
LEAD Cymru ac Arwain Twf wedi bod yn llwyddiannus. 
Yn enwedig, cafwyd tystiolaeth o effaith yr ymagwedd 
strwythuredig newydd a’r pwyslais cynyddol ar fyfyrio 
personol yn Arwain Twf yn yr adborth a dderbyniwyd gan 
gyfranogwyr. Daethant yn fwy ymwybodol o’r rheswm 
pam mae’r dysgu wedi cael effaith ar eu galluoedd 
arwain. Mae’n amlwg bod dysgu gan gymheiriaid yn 
hollbwysig ac, fel y dangoswyd gan y cyfranogwyr, mae 
ymddiriedaeth ymhlith aelodau carfan rhaglen yn ffactor 
allweddol. Mae’r ymddiriedaeth hon yn cael ei meithrin 
drwy’r cyfleoedd rhwydweithio anffurfiol ac, yn enwedig, 
yn ystod y digwyddiadau dysgu drwy brofiad dros nos ar 
ddechrau pob rhaglen. 

C4. Sut gallwn gynnal a gwella safonau dysgu 
arweinyddiaeth ar gyfer arweinwyr busnesau bach a 
chanolig yng Nghymru ond parhau i fod yn fforddiadwy 
hefyd?

ARGYMHELLIAD 11: Dylai unrhyw raglen datblygu 
arweinyddiaeth o’r math hwn yn y dyfodol fod yn seiliedig 
ar ymagweddau strwythuredig a phwyslais ar fyfyrio 
personol. 

GWERS 4: Mae’n 
rhaid i ddatblygiad 
arweinyddiaeth fod yn 
ymatebol, yn gredadwy 
ac yn ddilys

Yn ystod y cwrs, roedd modd gweld pobl a oedd 
yn dawel ac yn swil i ddechrau yn datblygu’n 
arweinwyr mwy hyderus a rhyngweithiol drwy rannu 
a thrafod profiadau â’i gilydd o’n busnesau ein 
hunain. Roedd y dosbarthiadau meistr yn benodol yn 
ddigwyddiadau ysbrydoledig, wedi’u cyflwyno’n dda, 
a oedd yn eich ysgogi i feddwl sut i roi’r wybodaeth 
a ddysgwyd ar waith yn eich busnes eich hun.

Mae’r busnes wedi bod yn tyfu tua 10% yn flynyddol 
ers 2005, ond mae rhaglen LEAD wedi rhoi i mi’r 
hyder i anelu’n uwch yn y dyfodol drwy ehangu’r 
busnes ymhellach (mae gennym darged o gynyddu 
trosiant £3miliwn yn ystod y tair blynedd nesaf a 
bwrw’r targed £10miliwn), gan ganolbwyntio ar y 
pethau cadarnhaol a dod o hyd i ffyrdd o oresgyn y 
rhwystrau y gallem eu hwynebu ar y ffordd.  

Un o’r agweddau mwyaf cofiadwy ar raglen LEAD 
Cymru, efallai, yw’r ffrindiau rydych chi’n cwrdd 
â nhw ar y ffordd, pobl sy’n fodlon rhannu â chi a 
meithrin perthnasoedd a fydd yn para’n hir ar ôl i’r 
daith wreiddiol ddechrau.

TONY PARRY, DELSOL
CYFRANOGWR LEAD CYMRU

ARGYMHELLIAD 10: Sicrhau bod yr hyfforddiant yn cael 
ei integreiddio â systemau cefnogi busnes eraill, megis 
y rhai sy’n canolbwyntio ar dwf cyflym neu wasanaethau 
arbenigol i gynyddu cyfleoedd datblygu menter ymhellach.

ARGYMHELLIAD 12: Dylai’r cyrsiau hyn barhau i fod yn 
seiliedig ar weithgareddau dysgu drwy brofiad er mwyn 
manteisio i’r eithaf ar botensial dysgu gan gymheiriaid. 
Mae angen creu grwpiau o gymheiriaid y gellir ymddiried 
ynddynt er mwyn i arweinwyr greu cefnogaeth bersonol 
ychwanegol i’w cynorthwyo wrth fanteisio ar gyfleoedd.

ARGYMHELLIAD 13: Bydd angen timau datblygu 
arweinyddiaeth credadwy a dilys sydd â meddylfryd 
busnes er mwyn cyflwyno cyfleoedd dysgu drwy brofiad 
a dysgu sy’n seiliedig ar sefyllfaoedd o safon, ac sy’n 
bodloni disgwyliadau uchel cleientiaid. Dylai timau 
arddangos rhinweddau ac ymddygiad arwain cryf sy’n 
adlewyrchu ethos ac ysbryd y rhaglenni. 

ARGYMHELLIAD 14: Bydd angen proses o welliant 
parhaus er mwyn cynnal arbedion cost-effeithlonrwydd a 
lefelau effeithiolrwydd.

ARGYMHELLIAD 15: Lledaenu’r dysgu a’r arferion da 
sy’n deillio o’r rhaglenni hyn yn eang yng Nghymru, y DU 
ac Ewrop, gan greu cysylltiadau â rhaglenni perthnasol 
eraill mewn diwylliannau a chyd-destunau eraill er mwyn 
creu cyfleoedd datblygu cydweithredol.
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Cynhyrchwyd yr adroddiad hwn gan yr awduron, ar y cyd â’r canlynol:


