
Canllaw i Raglenni Ariannu Busnes Llywodraeth Cymru

Cyflwyniad

Hyd yn ar ôl cyflwyno cynllun busnes da i fanc neu fuddsoddwr arall, gall hi 
dal fod yn anodd i fusnes gael hyd i’r cyllid sydd ei angen arno

Gall ffactorau fel diffyg arian cadw neu warantau neu drafferthion ad-dalu 
ei gwneud yn anodd i fusnes allu ariannu cynllun. O ganlyniad, gall cyfle da i 
roi hwb i economi Cymru gael ei wanhau neu ei golli’n gyfan gwbl. 

Mae gan Lywodraeth Cymru 
nifer o raglenni ariannu busnes 
sy’n gweithredu ochr yn ochr â 
buddsoddiad preifat, ac a allai 
lenwi ‘bylchau ariannu’ o’r 
fath. 

Bwriedir i’r canllawiau 
rhagarweiniol canlynol gael eu 
defnyddio gan fanciau, 
cynghorwyr a buddsoddwyr 
eraill i nodi cyfleoedd da, lle y 
gall math penodol o ariannu 

gan Lywodraeth Cymru 
bontio’r bwlch rhwng awydd y 
sector preifat i fuddsoddi ac 
anghenion ariannu’r busnes.

Mae arian Llywodraeth Cymru:

•  yn cael ei ddefnyddio yn 
unig fel ‘arian yn niffyg 
popeth arall’. Mae’n rhaid 
defnyddio ffynonellau sydd 
ar gael yn y sector preifat 
(gan gynnwys Cyllid Cymru) 
yn gyntaf;

•  yn gorfod rhoi 
“ychwanegedd”. Mae hyn 
yn golygu na fyddai prosiect 
heb arian Llywodraeth 
Cymru yn mynd rhagddo, y 
byddai’n mynd rhagddo ar 
raddfa lai neu y byddai’n 
mynd rhagddo’n arafach. 
Dim ond yr isafswm arian 
sydd ei angen y bydd 
Llywodraeth Cymru yn ei roi;
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•  yn ddewisol. Rhaid i bob cais 
fodloni Llywodraeth Cymru 
o ran lefel y risg, rhoi 
gwerth am arian a 
chydymffurfio â rheolau’r 
cymorth gwladwriaethol;

•  ni fydd y prosiect wedi 
dechrau. Ni fydd y prosiect 
wedi dechrau cyn bod 
Llywodraeth Cymru’n 
cynnig arian.

Pan nodir cyfle, dylai’r banc, y cynghorydd neu’r 
buddsoddwr gysylltu â Llywodraeth Cymru.

Llywodraeth Cymru, 
Adran Busnes, Menter, Technoleg a Gwyddoniaeth, 
Canolfan QED, 
Ystad Ddiwydiannol Trefforest, 
Trefforest, 
Rhondda Cynon Taf, 
CF37 5YR

Ffôn: 03000 6 03000

E-bost: businesssupport@wales.gsi.gov.uk 

Gwefan: busnes.cymru.gov.uk

Bydd Busnes Cymru yn nodi eich manylion, 
yn cofnodi’r ymholiad, ac yn ei gyfeirio at y 
Swyddog mwyaf priodol i ymdrin â’r achos 
yn yr Adran, neu Awdurdod Lleol yn achos y 
Gronfa Fuddsoddi Leol. Yna bydd y Swyddog 
dan sylw yn ymateb cyn gynted ag y bo modd.
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