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Canllawiau i Ymgeiswyr:  
Eitemau Traul a Gwerthadwy 
 
 
 
Gall Pen y Cymoedd Cronfa Gymunedol Fferm Wynt ystyried ceisiadau grant a benthyg arian at gostau cyfalaf neu 
refeniw a gall ystyried unrhyw beth ariannol o offer i ddigwyddiadau, staffio i waith adeiladu, marchnata i waith 
seilwaith. O bryd i'w gilydd rydym yn derbyn ceisiadau am eitemau traul neu eitemau y gellir eu gwerthu, ac ni 
fyddem fel arfer yn ariannu'r eitemau hyn. Fodd bynnag, rydym yn ystyried pob cais fesul achos ac os oeddech chi'n 
cynnwys eitemau traul neu eitemau y gellir eu gwerthu byddai angen i chi ystyried y wybodaeth isod. 
 
Nwyddau 
Beth yw eitem traul?  Mae nwyddau traul yn eitemau sy'n cael eu defnyddio gan sefydliadau a busnesau y mae 
angen eu disodli'n aml oherwydd eu bod yn gwisgo allan neu'n cael eu defnyddio fel cost rhedeg o ddydd i ddydd.  
 
I sefydliad cymunedol gall hyn gynnwys pethau fel batris / llonydd / inc a charthenni toner / bwyd a diod neu hyd yn 
oed hadau a phlanhigion ar gyfer rhandir cymunedol. 
 
Ar gyfer busnes gall hyn gynnwys pethau fel batris / ceblau cyfrifiadurol / llonydd / argraffu / inc a thoner / bwyd a 
diod. Mae'r rhain yn gost rhedeg eich busnes o ddydd i ddydd, felly maen nhw'n cael eu didynnu o elw eich cwmni yn 
y datganiad elw a cholled fel cost gweithredu o ddydd i ddydd. 
 
Fel arfer, bydd eitemau traul yn cael rhychwant bywyd o bum mlynedd neu lai a bydd angen eu disodli'n rheolaidd. 
Os yn ymgeisio am y pethau hyn, byddai angen i ni wybod: 
Beth am gael sylw o fewn costau craidd 
Pa wahaniaeth y byddai'n ei wneud i gael cyllid ar gyfer y pethau hyn 
Beth sy'n digwydd ar ôl cyfnod grant a sut y byddai'r costau hyn yn cael eu talu am gyfnod hirach 
Pam eu bod yn flaenoriaeth nawr 
 
Byddai'n anarferol i CIC Cronfa Gymunedol Fferm Wynt Pen Y Cymoedd ariannu eitemau traul ond mae eithriadau i 
hyn felly trafodwch â ni.  
 
Eitemau y gellir eu gwerthu  
Beth yw eitem y gellir ei gwerthu?  Mae eitem werthadwy yn un y mae'n ei stocio gan y busnes/sefydliad gyda'r 
bwriad o werthu ymlaen i gwsmeriaid yn gyfnewid am elw. 
 
Gallai eitemau y gellir eu gwerthu gynnwys eitemau stoc o unrhyw fath, mae enghreifftiau'n cynnwys: 

• bwyd/diod (gan gynnwys te/coffi) sy'n cael ei werthu i'r cyhoedd 

• gronynnau coffi a fydd yn cael eu gwerthu mewn siop goffi 

• eitemau bara/brecwast a fydd yn cael eu gwerthu mewn caffi 

• Cardiau/Anrhegion a fydd yn cael eu gwerthu mewn siop/ar-lein 

• dillad a fydd yn cael eu gwerthu mewn siop/ar-lein 

• Shampoo/Cynnyrch gwallt/Lliw gwallt a fydd yn cael ei werthu mewn siopau trin gwallt 

• cynhyrchion a fydd yn cael eu defnyddio i wneud eitemau ar werth 
 
Gan y bydd yr eitemau hyn yn cael eu gwerthu i dalu am gost (neu hyd yn oed gynhyrchu elw) byddai'n anarferol i'r 
gronfa ystyried ariannu eitemau y gellir eu gwerthu ond mae eithriadau i hyn. Efallai na all y sefydliad neu'r busnes 
fforddio eitemau ar y dechrau ond pan fydd gwerthiant yn dechrau, byddant yn gallu parhau i gyllido ac felly mae 
angen rhywfaint o gymorth cychwynnol. Os felly, byddai angen i chi egluro hyn yn glir ac mae'n debygol y byddem 
ond yn ystyried cyfran o'r costau hyn.  


