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Archwilio papurau ategol 

Darperir y wybodaeth ganlynol i gynorthwyo cynghorau i baratoi'r 
wybodaeth sy'n ofynnol ar gyfer archwilio’r cyfrifon.  

Cysoniad banc 
Mae cysoniad banc yn amserlen reoli a baratowyd gan y Cyngor sy'n cytuno ar y balans fesul 
datganiad banc ar ddiwedd y flwyddyn i gydbwysedd y banc fesul cofnodion y Cyngor ei hun 
e.e.  y llyfr arian parod. Dylai'r Cyngor baratoi cysoniad banc bob tro y bydd yn derbyn 
datganiad banc i sicrhau bod unrhyw wallau'n cael eu nodi'n gynnar.  
Dylai'r cysoniad(au) banc gwmpasu holl gyfrifon banc y Cyngor. Os oes gan y Cyngor fwy nag 
un cyfrif banc,  mae'n ddefnyddiol os gallwch roi crynodeb o'r cysoniadau banc sy'n cytuno i 
Flwch 8 ar y Datganiad Blynyddol yn ogystal â'r cysoniadau manwl a baratowyd ar gyfer pob 
cyfrif. 
Os nad oes unrhyw eitemau sy'n weddill ar ddiwedd y flwyddyn, rhaid i chi barhau i gyflenwi 
cysoniad banc. Dylid cynnwys sero neu "Dim" yn y llinellau perthnasol ar yr atodlen  neu 
dylid gwneud datganiad clir i'r perwyl hwnnw. 
Ceir enghraifft o gysoni banc ar dudalen 3. 

Esboniadau o amrywiannau arwyddocaol ar y Datganiadau 
Cyfrifyddu 
Rydym yn gofyn am esboniadau am amrywiannau sylweddol (cynnydd neu ostyngiadau) o 
fwy na 15% rhwng y flwyddyn archwilio gyfredol a'r flwyddyn archwilio ddiwethaf yn llinellau 
3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12 a 13. Nid oes angen esbonio amrywiadau o lai na 15%. 
Rhaid meintioli eich esboniadau, h.y. nodi  faint o'r amrywiant sy'n dod o dan bob esboniad 
penodol. Rhaid i'ch esboniadau sicrhau bod yr amrywiannau ar gyfer pob llinell yn cael eu 
hesbonio a'u meintioli o fewn 15%.   
Gallwch nodi eich esboniadau o amrywiannau mewn unrhyw ffordd a dymunwch, ond dylent 
fod yn glir ac yn gyflawn ac yn hawdd eu dilyn. 
Nodir ein dull awgrymedig o sut i nodi amrywiannau y mae angen eu hesbonio, a'r cynllun 
awgrymedig ar gyfer rhoi esboniadau ar dudalen 4. 
Rhaid esbonio amrywiannau cadarnhaol a negyddol. 
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Trefniadau'r Cyngor ar gyfer gwneud taliadau 
Rhai o'r rheolaethau mewnol pwysicaf ar gyfer cynghorau cymuned a thref yw'r rheolaethau 
sydd gan y cynghorau i reoli taliadau a wneir. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae ein 
gwaith archwilio wedi tynnu sylw at ddiffygion difrifol mewn cynghorau unigol. Mae'r 
diffygion hyn wedi cyfrannu'n uniongyrchol at golledion sylweddol mewn rhai cynghorau. 
O dan ein trefniadau archwilio newydd, byddwn yn ystyried a yw cynghorau'n dilyn eu 
rheolaethau mewnol sefydledig ai peidio. Fel cam cyntaf felly, mae angen inni ddeall y 
gwahanol ffyrdd y mae cynghorau'n gwneud taliadau a'r gwiriadau a'r balansau a roddwyd 
ar waith i sicrhau diogelwch cronfeydd y cynghorau. 
Mae tudalen 6 yn traethu’r wybodaeth y mae ei hangen arnom. 
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Cysoniad banc 
ENW'RCYNGOR : CYNGOR CYMUNED CYNWYL ELFED 

SIR :  SIR GAERFYRDDIN 
 

  £ 

A Balans ar y datganiad banc ar 31 Mawrth (wedi'i gymryd o'r 
datganiad banc) 

14935 

 Eitemau sy'n weddill  
B Sieciau llai heb eu cynrychioli (Rhestrwch bob siec sy'n 

weddill) 

17.3.21   101387 Cylch Meithrin Bro Elfed                £490.00 

21.2.22  101425  C.Ff.I. Cynwyl Elfed YFC                  £300.00 

21.3.22  101435  W3 Web Design                              £ 60.00 

21.3.22  101436 Canolfan Cymdeithasol                    £ 45.00 

31.3.22  101438  Julian Evans                                     £150.00 

31.3.22  101439  Bryan Davies                                   £150.00 

31.3.22  101440   ME Davies (Stampiau/Papur)        £147.21 

31.3.22  101441  ME Davies Cyflog 03/21                  £214.35 

31.3.22 101442   Cyngor Sir Gâr                              £1,355.57 

                                                                                       £2,912.13
  

 

C Yn ogystal â thaliadau aneglur i'r banc (i gytuno â'u rhestr 
amgaeedig) 
 

0 

D Arian mân  
Yn ogystal ag unrhyw falans arian mân a gynhaliwyd ar 31 
Mawrth  

 
0 

A Cydbwysedd yn y llyfr arian parod (cofnodion yr Awdurdod ei 
hun) ar 31 Mawrth (Cyfrifwyd fel A-B+C+D=E ac mae'n cytuno 
â Blwch 9 ar y Datganiad Blynyddol ) 

 
12,023.52 
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Gweithio allan pa amrywiannau sydd angen eu hesbonio 

Llinell yn adran 1 

Y 
Llyned
d    £ 

Eleni   
£ 

Amrywiant 
Cynyddu (+) 
neu ostwng 

(-) 
 

(Eleni 
minws y 
Llynedd) 

£ 

% 
(Amrywiad 

wedi'i 
rannu â 
ffigur y 
Llynedd 
wedi'i 
luosi â 

100) 

Angen 
esboniad? 
Llai na 15% 
- NAC OES 

Mwy na 15% 
- OES 

Llinell 3  

Cyfanswm 
derbynebau eraill 

1132 669 - 463 41% OES 

Llinell 4  

Costau staff 

3098 3415 + 317 10% NAC OES 

Llinell 5 

Llog benthyciad/ 
ad-daliadau cyfalaf 

772 742 - 30 3.8% NAC OES 

Llinell 6   

Cyfanswm taliadau 
eraill 

10762 7105 - 3657 34% OES 

Llinell 8  

Dyledwyr a 
balansau stoc 

0 0 0 0 NAC OES 

Llinell 9 

Cyfanswm yr arian 
parod a'r 
buddsoddiadau 

7787 12023 + 4236 54% OES 

Llinell 10 

Credydwyr 

0 0 0 0 NAC OES 

Llinell 12 

Cyfanswm asedau 
sefydlog ac asedau 
hirdymor 

21447 21447 0 0 NAC OES 

Llinell 13 

Cyfanswm 
benthyca 

3000 2400 - 600 20% OES 
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Cynllun awgrymedig ar gyfer esboniadau 
Un ddalen i'w pharatoi ar gyfer pob amrywiant  sy'n gofyn am esboniad. 
 

Unol   3 £ 

Ffigur yn y golofn Eleni 669 

Ffigur yng ngholofn y Llynedd 1132 

Amrywiad (Ffigur y Flwyddyn hon yn llai 
Ffigur y Llynedd) Ffigur cadarnhaol yw 
cynnydd, mae ffigur negyddol yn ostyngiad 

- 463 

  
Rhesymau (cynifer ag sy'n berthnasol) Swm 

£ 
Rheswm 1 - mater hirsefydlog - Siec £400 
wedi ei roi ar 25/03/19,derbynnydd yn 
methu darganfod tynged y siec. 
Penderfynodd y Cyngor beidio roi siec arall 
hyd nes ddaw'r llall i glawr. Siec wedi'i 
chanslo. Trosglwyddwyd y swm o sieciau 
heb eu talu ac a ddangosir fel credyd yng 
nghyfrifon 31.3.21 

400 

  

  

  

Anesboniadwy 63 

Cadarnhau bod swm heb esboniad yn llai 
na 15% o ffigur y Llynedd   

6% 
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Unol.   6 £ 

Ffigur yn y golofn Eleni  7105 

Ffigur yng ngholofn y Llynedd 10762 

Amrywiad (Ffigur y Flwyddyn hon yn llai 
Ffigur y Llynedd) Ffigur cadarnhaol yw 
cynnydd, mae ffigur negyddol yn ostyngiad 

- 3657 

  
Rhesymau (cynifer ag sy'n berthnasol) Swm 

£ 
Rheswm 1-Taliadau Gweithredol 
Cyfleusterau Cyhoeddus o 1.4.21-31.3.22 
anfoneb o  Gyngor Sir Gâr ar 22.4.22 ond 
y costau wedi'u cynnwys yng nghyllideb y 
Cyngor am y flwyddyn yn diweddu 31.3.22 

3027 

Rheswm 2 - Cyflysterau Cyhoeddus - Ynni 
EDF - anghydfod yn dilyn codiad tariff - bil 
o Dachwedd 21 i 31.3.22 wedi'i ohirio hyd 
nes y bydd y mater wedi'i ddatrys, a ddylai 
digwydd cyn diwedd Mai 22. Amcangyfrif 
o'r swm sy'n ddyledus: 

630 

  

  

Anesboniadwy  

Cadarnhau bod swm heb esboniad yn llai 
na 15% o ffigur y Llynedd   
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Unol   9 £ 

Ffigur yn y golofn Eleni 12023 

Ffigur yng ngholofn y Llynedd  7787 

Amrywiad (Ffigur y Flwyddyn hon yn llai 
Ffigur y Llynedd) Ffigur cadarnhaol yw 
cynnydd, mae ffigur negyddol yn ostyngiad 

+ 4236 

  
Rhesymau (cynifer ag sy'n berthnasol) Swm 

£ 
Rheswm 1-Costau Gweithredu 
Cyfleusterau Cyhoeddus wedi'u  cynnwys 
yn y gyllideb ar gyfer y flwyddyn yn 
diweddu 31.3.22 ond ni dderbyniwyd 
anfoneb tan ddiwedd Ebrill 2022. 

3027 

Rheswm 2 -Cyfleusterau Cyhoeddus - 
Trydan wedi'i gynnwys yn y gyllideb ar 
gyfer y flwyddyn 31.3.22  yn rhannol heb ei 
dalu ar ddiwedd y flwyddyn oherwydd 
anghydfod, mater mewn llaw, i'w dalu 
erbyn diwedd Mai 2022. 

 630 

Rheswm 3 - Siec  am £400 dyddiedig 
25/3/19 wedi'i chanslo - y swm wedi'i 
drosglwyddo o'r gologn sieciau heb eu talu 
ac a ddangosir fel credyd yng nghyfrifon 
31.3.21 

400 

  

Anesboniadwy +  179 

Cadarnhau bod swm heb esboniad yn llai 
na 15% o ffigur y Llynedd   

2% 



Tudalen  o 10 - Archwilio papurau ategol - Cysylltwch â ni yn Gymraeg neu yn Saesneg / 
Cysylltwch â ni’n Gymraeg neu’n Saesneg. 
 

8 

 

 

 

 

 

 

Unol  13 £ 

Ffigur yn y golofn Eleni 2400 

Ffigur yng ngholofn y Llynedd 3000 

Amrywiad (Ffigur y Flwyddyn hon yn llai 
Ffigur y Llynedd) Ffigur cadarnhaol yw 
cynnydd, mae ffigur negyddol yn ostyngiad 

- 600 

  
Rhesymau (cynifer ag sy'n berthnasol) Swm 

£ 
Rheswm 1- Ad-daliad benthyciad o £772 a 
wnaaed yn ystod y flwyddyn wedi lleihau'r 
balans sy'n weddill yn unol â'r cytundeb. 

600 

  

  

  

Anesboniadwy  

Cadarnhau bod swm heb esboniad yn llai 
na 15% o ffigur y Llynedd   
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Trefniadau ar gyfer gwneud taliadau 
 

Arian parod a chyfrifon banc  

A ydy'r Cyngor yn gweithredu mwy nag 
un cyfrif banc? 

Ydy 

Os Ydy, rhowch ddisgrifiad o'r cyfrifon a 
weithredir. Peidiwch â chynnwys rhifau 
cyfrif ar hyn o bryd 

Cyfrif Cyfredol 
Cyfrif Cadw (Cynilion) 
Cyfrif Cadw 2 - arian a ddyrennir i 
dalu costau cynnal a chadw 
diffibriliwr ledled y plwyf 

A ydy'r Cyngor yn gweithredu arian mân 
neu'n gwneud unrhyw daliadau ag arian 
parod? 

Na 

Os Ydy, pa gofnodion o dderbyniadau a 
thaliadau arian parod a gedwir? 

- 

Dulliau talu  

A ydy'r Cyngor yn gwneud taliadau o'i 
gyfrifon banc drwy: 

 

Siec: Os Ydy, disgrifiwch y broses 
gymeradwyo ar gyfer llofnodi sieciau 
(cymeradwyaeth gan y cyngor, nifer y 
llofnodwyr ac ati) 

Ydy. 
Rhestrir taliadau ar gyfer eu talu ar yr 
agenda.Cyflwyno anfonebau a 
thaliadau'n cael eu trafod yn  ystod y 
cyfarfod misol. Gofynnir am 
gymeradwyaeth i daliad cyn i siec 
gael ei llofnodi gan 2 dau o'r aelodau 
sydd â'r awdurdod i arwyddo sieciau 
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Cerdyn debyd: Os Ydy, disgrifiwch y 
broses gymeradwyo ar gyfer taliadau 
cerdyn debyd a sut y cofnodir y rhain 

Na 

Debydau uniongyrchol ac archebion 
sefydlog: Os Ydy, disgrifiwch sut mae'r 
Cyngor yn cymeradwyo sefydlu'r debyd 
uniongyrchol/archeb sefydlog. 

Debyd uniongyrchol mewn lle i ad-
dalu P.W.L.B. 
Egwyddor yn ei le yn uol â trefen 
arwyddo siec. Cymeradwyaeth y 
Cyngor i'w dderbyn cyn i dau 
lofnodwr awdurdodedig arwyddo 
unrhyw cytundeb o'r fath. 

Trosglwyddiadau banc; ee 
trosglwyddiadau uniongyrchol gan 
ddefnyddio bancio ar y we. Os Ydy, 
esboniwch sut y gwneir ac yr 
awdurdodir taliadau unigol 

No 

Rhoi gwybod am daliadau i'r Cyngor  

Disgrifiwch sut y gwneir taliadau ac y 
rhoddir gwybod amdanynt i’r Cyngor. Er 
enghraifft:  
A ydy'r clerc yn cyflwyno rhestr o 
daliadau i'r Cyngor i'w cymeradwyo cyn 
neu ar ôl gwneud taliadau? 
A ydy'r clerc yn rhoi gwybod i’r Cyngor 
am daliadau a wneir gan ddefnyddio 
cerdyn debyd a thaliadau a wneir drwy 
archeb sefydlog a debyd uniongyrchol? 

Clerc yn cyflwyno rhest o daliadau i'r 
Cyngor i'w cymeradwyo cyn i'r 
taliadau galel eu gwneud. 
 
Mewn achosion penodol, megis bil 
trydan ynni EDF ar gyfer y 
cyfleusterau cyhoeddus - 
penderfynwyd gan y Cyngor bod y 
Clerc i drefnu i'r taliadau gael eu 
gwneud cyn gynted ag y bydd 
anfonebau EDF wedi'u derbyn. 
Cyflwynir yr anfonebau i  ddau o'r 
llofnodwr awdurdodedig cyn iddynt 
lofnodi'r siec i dalu. 

 


