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1. Beth yw Start Up Loan? 

1. Beth yw Start 
Up Loan? 

Benthyciad personol ar gyfer pobl sydd eisiau dechrau 
neu dyfu busnes yn y DU yw Start Up Loan. Mae’r 
benthyciadau’n cael eu hariannu gan Lywodraeth y DU 
trwy ei chynllun Start Up Loans. 

Mae’r benthyciadau’n anwarantedig. Mae hyn yn 
golygu y gallwch fenthyca heb orfod darparu asedau 
neu warantwyr fel gwarant y byddwch yn talu’r arian 
yn ôl. Gallai ased fod yn eiddo, a gallai gwarantwr fod 
yn rhywun sy’n cytuno i wneud yr ad-daliadau os na 
allwch eu gwneud eich hun. 

Os ydych eisoes yn rhedeg busnes a bod ganddo nifer 
o berchnogion neu bartneriaid, gall pob un ohonoch 
wneud cais am hyd at £25,000. Gyda’ch gilydd, 
gallwch fenthyg hyd at £100,000. 

Os ydym yn cymeradwyo eich cais am Start Up Loan, 
byddwch nid yn unig yn cael yr arian, byddwn hefyd 
yn cynnig 12 mis o fentora busnes am ddim i chi (rydym 
yn galw hyn yn ‘cymorth ar ôl benthyciad’). Byddwn yn 
egluro hyn nes ymlaen yn y canllaw. 

Canllaw byr i Start Up Loans 

Manylion allweddol 

• Benthyg rhwng £500 a £25,000 

• Cyfradd llog sefydlog o 6% y flwyddyn 

• Talu’r benthyciad yn ôl dros gyfnod o 1-5 mlynedd 

• Dim ffioedd am wneud cais am fenthyciad na 
threfnu’r benthyciad 

• Cymorth am ddim i wneud cais 

• Cymorth a mentora am ddim ar ôl i chi gael yr arian 

• Templedi am ddim (gan gynnwys cynllun busnes a 
rhagolwg llif arian) a chanllawiau gwybodaeth 
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2. Sut ydw i’n gwneud cais am Start Up Loan? 

2. Sut ydw i’n 
gwneud cais am 
Start Up Loan? 

Mae yna dri cham i wneud cais am Start Up Loan: 

Cam 1 - Byddwn yn gwirio a ydych yn gymwys ac yn 
gofyn i chi gofrestru gyda ni 
Yn gyntaf, byddwn yn gofyn i chi gwblhau gwiriad 
cymhwystra cychwynnol trwy ein gwefan. Mae hyn er 
mwyn gwneud yn siŵr eich bod yn cwrdd â’r holl 
amodau ar gyfer Start Up Loan. 

Os ydych yn gymwys, byddwn yn gofyn i chi gofrestru. 
Byddwch yn rhoi gwybodaeth sylfaenol amdanoch 
chi’ch hun, megis eich enw a’ch manylion cyswllt. 

Ar ôl i chi gofrestru, byddwn yn anfon e-bost atoch yn 
gofyn i chi greu cyfrif a chyfrinair fel y gallwch 
ddefnyddio ein system ar-lein (rydym yn galw’r system 
hon yn ‘porth cwsmeriaid’). Byddwch yn defnyddio’r 
system hon i ddechrau eich cais am Start Up Loan. 

Darllen mwy am gymhwystra am Start Up Loan 

Cam 2 - Llenwi ffurflen gais yn ein porth ar-lein 
Bydd y ffurflen gais yn gofyn ychydig o gwestiynau am 
eich sefyllfa. Bydd angen i chi nodi faint o arian rydych 
chi am ei fenthyg a sut y byddwch yn defnyddio’r 
benthyciad. 

Nesaf, byddwn yn gwneud gwiriad credyd. Mae hyn yn 
golygu edrych ar eich adroddiad credyd i weld a ydych 
wedi defnyddio credyd yn gyfrifol yn y gorffennol. 
Rydym yn gwneud hyn fel rhan o’n hymrwymiad i 
fenthyca cyfrifol. 

Os byddwch yn pasio’r gwiriad credyd, bydd gennych 
90 diwrnod i gwblhau eich cais. Fel rhan o hyn, rhaid i 
chi ddarparu’r tair dogfen ganlynol: 

Y 3 dogfen rydym eu hangen gennych: 

Nodyn pwysig: Rhaid i chi ddarparu’r tair dogfen yma 
yn Saesneg. 

Canllaw byr i Start Up Loans 

Eich cynllun busnes 

Mae’r cynllun busnes yn amlinellu amcanion eich 
busnes a sut y byddwch yn cyflawni’r amcanion hyn 
dros amser. 

Mae’n esbonio sut ydych yn bwriadu gwneud arian fel 
y gallwch gadw eich busnes yn rhedeg i’r dyfodol. Yn 
aml mae’n cynnwys gwybodaeth am eich targedau, 
cynlluniau marchnata a gwerthu, a rhagolygon ariannol. 

Darllen mwy am gynlluniau busnes (yn Saesneg) 

Eich rhagolwg llif arian 

Mae’r rhagolwg llif arian yn rhoi amcangyfrif o’r arian yr 
ydych yn disgwyl i’ch busnes ei wneud a’i dalu allan 
dros amser. 

Dylai egluro’r holl ffyrdd y bydd gennych arian yn dod i 
mewn i’r busnes (er enghraifft, trwy werthu eich 
cynhyrchion neu wasanaethau) a chymharu’r rhain â’r 
costau y bydd yn rhaid i chi eu talu (megis taliadau i 
gyflenwyr, rhent am eiddo, a threth). 

Ar gyfer Start Up Loan, bydd angen i’ch rhagolwg llif 
arian cwmpasu cyfnod o 12 mis. Bydd hyn yn ein helpu 
i weld a yw eich cynlluniau yn ddigon cryf i wneud yn 
siŵr y gall eich busnes barhau i weithredu dros amser. 

Darllen mwy am ragolygon llif arian (yn Saesneg) 

Eich cyllideb oroesi bersonol 

Mae’r gyllideb hon yn dangos eich incwm misol (er 
enghraifft, o’ch cyflog neu daliadau budd-daliadau), 
heb yr holl gostau a threuliau y byddech chi’n eu talu 
yn ystod yr un mis (fel rhent, biliau cyfleustodau, a 
bwyd). Eich cyllideb bersonol chi, nid cyllideb eich 
busnes. 

Byddwn yn defnyddio’r gyllideb hon i benderfynu a 
allwch fforddio’r ad-daliadau misol. Os nad ydym yn 
meddwl y gallwch chi, ni fyddwn y gallu cynnig Start 
Up Loan i chi. 

Darllen mwy am gyllidebau goroesi personol (yn 
Saesneg) 

Cam 3 - Byddwch chi a’ch cynghorydd busnes yn 
casglu eich dogfennau busnes ynghyd 
Pan fyddwch yn gwneud cais am Start Up Loan, 
byddwn yn eich paru gydag un o’n cynghorwyr busnes. 

Bydd y cynghorydd yn edrych ar eich cynllun busnes, 
rhagolwg llif arian a’ch cyllideb oroesi bersonol i wneud 
yn siŵr eu bod yn cynnwys yr holl wybodaeth sydd ei 
hangen arnom. 

Yna byddwn yn asesu’r dogfennau hyn ochr yn ochr 
â’ch cais. Byddwn yn defnyddio eich cynllun busnes 
a’ch rhagolwg llif arian i ystyried a yw eich busnes yn 
hyfyw (yn gallu bod yn llwyddiannus). Byddwn yn 
defnyddio eich cyllideb oroesi bersonol i benderfynu a 
allwch fforddio’r benthyciad. 

Os byddwn yn cymeradwyo eich cais, byddwn yn 
anfon eich cytundeb benthyciad personol atoch ar-
lein. Byddwn hefyd yn eich gwahodd i fanteisio ar 12 
mis o fentora busnes am ddim (yr hyn a alwn yn 
‘cymorth ar ôl benthyciad’) - gweler yr adran ar 
‘Mentora Busnes’ isod. 
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 3. Pwy sy’n darparu’r arian? 

3. Pwy sy’n 
darparu’r arian? 

Byddwch yn trefnu’r cyllid trwyddon ni, 
The Start-Up Loans Company. Rydym yn 
gweithio gyda’n partneriaid cyflenwi a’n 
partneriaid cyllid i wneud y broses mor 
effeithlon ag sy’n bosibl. 

Ein partneriaid cyflenwi 

Mae gennym rwydwaith o bartneriaid cyflenwi ledled y 
DU. Pan fyddwch yn gwneud cais am fenthyciad gyda 
ni, byddwn yn eich paru gydag un o’r partneriaid hyn -
fel arfer un sydd wedi’i leoli yn eich ardal chi. 

Bydd eich partner cyflenwi yn neilltuo un o’u 
cynghorwyr busnes i weithio gyda chi. Bydd gan y 
cynghorydd lawer o brofiad ac ef/hi fydd eich pwynt 
cyswllt allweddol drwy’r broses. Bydd ef/hi: 

• yn eich helpu i baratoi eich cynllun busnes a’ch 
rhagolwg llif arian 

• yn rhoi cymorth mentora parhaus i chi os yw eich 
cais yn llwyddiannus 

Mae’r partner cyflenwi hefyd yn gyfrifol am asesu eich 
cais terfynol am fenthyciad. 

Darllen mwy am ein partneriaid cyflenwi (yn Saesneg) 

Canllaw byr i Start Up Loans 

Ein partner cyllid 

Os byddwn yn cymeradwyo eich cais am Start Up 
Loan, byddwch yn cael yr arian trwy ein partner cyllid, 
GC Business Finance (GCBF). 

Mae GCBF yn cael ei reoleiddio gan yr Awdurdod 
Ymddygiad Ariannol. Yn ogystal â rhoi’r arian i chi bydd 
GCBF hefyd yn: 

• rheoli eich cytundeb benthyciad 

• casglu’r ad-daliadau 

• gweithredu fel y prif gyswllt ar gyfer unrhyw faterion 
sy’n ymwneud â’ch benthyciad a’r ad-daliadau 

The Start-Up Loans Company - pwy ydym ni? 

Sefydlodd Llywodraeth y DU ein cwmni yn 2012 i 
gyflwyno ei chynllun Start Up Loans. 

Nod y cynllun yw gwneud bod yn berchen ar fusnes yn 
bosibl i bobl sy’n ei chael hi’n anodd cael cyllid trwy 
ddarparwyr traddodiadol, fel banciau’r stryd fawr. 

Mae The Start-Up Loans Company yn rhan o Fanc 
Busnes Prydain (British Business Bank), sefydliad sy’n 
eiddo i lywodraeth y DU ond sy’n cael ei reoli’n 
annibynnol, ei nod yw gwneud i farchnadoedd ariannol 
weithio’n well i fusnesau bach yn y DU. 
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Mentora busnes (cymorth ar ôl benthyciad) 

Ar ôl cymeradwyo eich cais am Start Up Loan, byddwn 
hefyd yn cynnig 12 mis o fentora busnes am ddim i chi. 

Mae ein mentoriaid yn weithwyr busnes proffesiynol 
profiadol a fydd yn eich tywys trwy gamau cynnar 
ddechrau neu dyfu busnes. Gallwch siarad â nhw am 
unrhyw beth sy’n ymwneud â’ch busnes, a gallant 
ddarparu cyngor, arweiniad, sicrwydd a mynediad at 
adnoddau a chysylltiadau defnyddiol. 

Darllen mwy am ein cymorth mentora busnes (yn 
Saesneg) 

Adnoddau defnyddiol eraill 

Cwestiynau Cyffredin 

Dod o hyd i atebion i gwestiynau cyffredin am Start Up 
Loans, y broses o wneud cais, pwy sy’n gymwys, a 
mwy. 

Cyfrifiannell ad-dalu (yn Saesneg) 

Defnyddiwch y gyfrifiannell hon i gyfrifo faint fydd eich 
ad-daliadau misol a’r cyfanswm y byddwch yn ei ad-
dalu. 

Sut i ysgrifennu cynllun busnes (yn Saesneg) 

Manylion am beth sy’n gwneud cynllun busnes cryf a’r 
wybodaeth sydd angen ei chynnwys yn eich cynllun 
wrth wneud cais am Start Up Loan. 

British Business Bank | Start Up Loans startuploans.co.uk 6 

https://www.startuploans.co.uk
https://www.startuploans.co.uk/mentoring/
https://www.startuploans.co.uk/mentoring/
https://www.startuploans.co.uk/faqs/
https://www.startuploans.co.uk/loan-repayment-calculator/
https://www.startuploans.co.uk/business-advice/how-to-write-a-business-plan/


 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

British Business Bank plc 
Steel City House 
West Street 
Sheffield S1 2GQ 

startuploans.co.uk 

Gwasanaethau cwsmeriaid: 0344 264 2600 
Llinellau ar agor yn ystod yr wythnos 09.00 tan 
18.00

 startuploansuk
 StartUpLoansUK 

Dyddiad cyhoeddi: Tachwedd 2020 

Ymwadiad: Mae’r canllaw hwn wedi’i gynllunio i helpu busnesau cychwynnol i gael gwell syniad o’r broses gychwyn ar gyfer busnes newydd. Er ein bod wedi gwneud 
ymdrechion rhesymol i sicrhau bod y wybodaeth yn y canllaw yn gyfredol, nid ydym yn gwarantu (trwy oblygiad neu fel arall) ei bod yn gyfredol, yn gywir neu’n gyflawn. Mae’r 
wybodaeth at ddibenion gwybodaeth gyffredinol yn unig ac nid yw’n ystyried eich sefyllfa bersonol, ac nid yw’n gyfystyr â chyngor cyfreithiol, ariannol, treth na chyngor arall. 
Dylech bob amser ystyried a yw’r wybodaeth yn berthnasol i’ch amgylchiadau penodol ac, os yw’n berthnasol, ceisio cyngor. neu gefnogaeth broffesiynol neu arbenigol. 

Mae Cwmni Benthyciadau Cychwyn Busnes yn is-gwmni sy’n eiddo llwyr i British Business Bank plc. Mae’n gwmni atebolrwydd cyfyngedig sydd wedi’i gorffori yng Nghymru a 
Lloegr o dan rif 08117656 a’i bencadlys yn 71-75 Shelton Street, Covent Garden, Llundain, Lloegr, WC2H 9JQ. Mae Banc Busnes Prydain ccc yn fanc datblygu sy’n eiddo llwyr i 
lywodraeth Prydain. Nid yw Banc Busnes Prydain plc a’i is-gwmnïau yn sefydliadau bancio ac nid ydynt yn gweithredu felly. Nid ydynt wedi’u hawdurdodi na’u rheoleiddio gan 
yr Awdurdod Rheoleiddio Darbodus (PRA) na’r Awdurdod Ymddygiad Ariannol (FCA). Gallwch ddod o hyd i fap llawn o strwythur cyfreithiol y cwmni yn www.british-business-
bank.co.uk 

http://startuploans.co.uk
https://bank.co.uk
www.british-business
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