
 

Awst 2020 

Cychwyn Adnoddau Busnes i Addysgwyr (+ 16) 

Adnodd Disgrifiad Fformat Iaith 

Gwasanaeth Cymorth Ar-lein i 

Fusnesau (BOSS) 

Gwasanaeth cymorth ar-lein er mwyn helpu pobl sydd yn 

meddwl am, sydd yn dechrau neu sydd eisoes yn rhedeg 

busnes. 

Ar-lein Dwyieithog 

Canllawiau Dechrau Banc Menter 

Ieuenctid - John Cracknell  

Canllawiau cychwyn busnes er mwyn helpu pobl Ifanc i 

feddwl am gychwyn busnes, yn cynnwys cyngor 

defnyddiol gan entrepreneuriaid o Hull sydd wedi bod 

yno/wedi bod ar y daith. 

Adnoddau y gellir eu 

lawrlwytho 

Saesneg yn Unig 

Ymddiriedolaeth y Tywysog - hyd 

adnoddau i bobl ifanc 
Gwasanaeth cymorth ar-lein er mwyn helpu pobl sydd yn 

meddwl am, sydd yn dechrau neu sydd eisoes yn rhedeg 

busnes. 

Ar-lein Dwyieithog 

Ysgol Fusnes Pop-Yp Canllawiau cychwyn busnes er mwyn helpu pobl Ifanc i 

feddwl am gychwyn busnes, yn cynnwys cyngor 

defnyddiol gan entrepreneuriaid o Hull sydd wedi bod 

yno/wedi bod ar y daith. 

Adnoddau y gellir eu 

lawrlwytho 

Saesneg yn Unig 

Cyfres podlediadau bod yn llawrydd Hyb offer ac adnoddau sydd yn cefnogi cyflogaeth, 

cyflogadwyedd a hunangyflogaeth 
Adnoddau y gellir eu 

lawrlwytho 

Saesneg yn Unig 

https://businesswales.gov.wales/boss/
https://businesswales.gov.wales/boss/
https://youthenterprise.co.uk/start-up-guide/
https://youthenterprise.co.uk/start-up-guide/
https://www.princes-trust.org.uk/help-for-young-people/tools-resources
https://www.princes-trust.org.uk/help-for-young-people/tools-resources
https://www.popupbusinessschool.co.uk/step-by-step.html
https://www.ipse.co.uk/ipse-news/being-freelance-podcast-series.html
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Bod yn fos arnoch chi eich hun - 

cyfres podlediadau 
Canllawiau Cychwyn busnes Cam wrth Gam. Sut mae 

cychwyn busnes ar-lein ac all-lein heb wario unrhyw 

arian o gwbl. 

Fideo Saesneg yn Unig 

Bod yn Fos arnoch chi eich Hun - 

Canllawiau 

Gall gweithwyr llawrydd sgwrsio am fod yn llawrydd.  Podlediad Saesneg yn Unig 

Bod yn Fos arnoch chi eich Hun – 

Llawlyfr 

(dod yn fuan) 

Cyfres podlediad cychwyn busnes ar gyfer pobl ifanc er 

mwyn eu helpu ar eu taith i ddechrau busnes. 15 o 

benodau sydd yn ategu Canllawiau a Llawlyfr ‘Bod yn 

Fos Arnoch chi eich Hun’ ar gyfer Addysgwyr.  

Podlediad Dwyieithog 

Cymdeithas Genedlaethol 

Entrepreneuriaid Colegau a 

Phrifysgolion (NACUE) 

Canllawiau cychwyn busnes ar gyfer pobl ifanc er mwyn 

eu helpu ar eu taith i ddechrau busnes. Wedi ei ategu 

gan y gyfres podlediadau a’r llawlyfr ‘Bod yn Fos arnoch 

chi eich Hun’ ar gyfer addysgwyr.  

Dogfen Dwyieithog 

BOSS (Gwasanaeth cymorth ar-lein i 

fusnesau) 
Dyluniwyd y Llawlyfr yma i gyd-fynd â chanllawiau ‘Bod 

yn Fos arnoch chi eich Hun’. Mae’n cynnwys syniadau 

ymarferol a gweithgareddau er mwyn helpu addysgwyr i 

gael y mwyaf allan o’r Canllawiau.  

Dogfen Dwyieithog 

 

https://businesswales.gov.wales/bigideas/podcasts
https://businesswales.gov.wales/bigideas/podcasts
https://businesswales.gov.wales/bigideas/sites/bigideas/files/documents/compressed_start_up_2.pdf
https://businesswales.gov.wales/bigideas/sites/bigideas/files/documents/compressed_start_up_2.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=LVpYMyNuFOs
https://www.youtube.com/watch?v=LVpYMyNuFOs
https://www.youtube.com/watch?v=LVpYMyNuFOs
https://businesswales.gov.wales/boss/
https://businesswales.gov.wales/boss/

