MEHEFIN 2021
ADRODDIAD IS-BWYLLGOR NEUADD PENTREF
Aelodau'r Is-bwyllgorau: Keith Woods, Eric Fôn Roberts, Eddie Roberts, Douggie Fowlie
Clerc / RFO – Suzanne Gill
Mae wedi bod yn gwpl o wythnosau hynod o brysur ac eisoes mae'r Clerc yn derbyn sylwadau cadarnhaol ar ba
mor dda yw dychwelyd i ryw normalrwydd; pa mor lân yw'r gegin a'r ffenestri; pa mor gyfeillgar fu'r
gwasanaeth. Cafwyd sylwadau negyddol gan y Cyn Bwyllgor yn honni iddynt gael eu gwahardd o'r Neuadd gwelwch yr Agenda ar gyfer cyfarfod y Cyngor Cymuned ar 16 Mehefin.
1.

COVID-19
i.
Cynhaliwyd glanhau Covid llawn cyn yr Etholiad ar 6 Mai gan gwmni allanol. Cafodd K Woods
ddyfynbrisiau.
ii.
Cafwyd Grant o £ 450 ar gyfer glanhau Covid. Talwyd hwn i'r Cyngor Cymuned ac mae arian o
£ 402 yn parhau.
iii.
Mae'r holl Fyrddau a Chadeiriau'n cael eu glanhau â Covid ar ôl pob defnydd, ynghyd â'r holl
giwbiclau toiled. Gwneir hyn ar hyn o bryd gan y Clerc.
iv.
Mae'r holl Fyrddau a Chadeiriau yn cael eu gosod ar bellteroedd rheoleiddio lle bo hynny'n
bosibl.
v.
Mae rhifau digwyddiadau yn cael eu cadw o fewn y canllawiau Lefel 2 cyfredol, hy: uchafswm
o 30 o bobl.
vi.
Rhoddir diodydd mewn cwpanau tafladwy, oni bai bod cyfranogwyr digwyddiadau yn dod â'u
cwpanau eu hunain.
vii.
Gwneir Track and Trace ym mhob digwyddiad.

2.

GLANHAU
i.
Yn ystod Lockdown gwnaed trefniadau gan y Cyn Bwyllgor i baentio'r gegin a stopiwyd hyn
oherwydd y newid cloeon. Gorchuddiwyd sinc y gegin â phaent gwyn, ynghyd â'r holl
arwynebau (gan gynnwys y popty) a'r llawr. Llwyddodd y cwmni glanhau allanol i gael y rhan
fwyaf o'r paent i ffwrdd.
ii.
Glanhaodd y Clerc a gwirfoddolwr y gegin gan ddilyn Safonau Hylendid Bwyd Lefel 3 cyn agor
y Neuadd ar gyfer digwyddiadau. Roedd pob cwpwrdd yn cael ei wagio, ei lanhau a'i
ddiheintio - gwaredwyd eitemau nad oeddent o safon dda mwyach yn iawn.
iii.
Roedd brwsys, mopiau a brethyn ac ati naill ai'n cael eu glanhau neu eu gwaredu.
iv.
Prynwyd eitemau newydd ar gyfer y gegin, ee: golchi bowlenni a draenio hambyrddau ac ati.
v.
Mae amserlen cynnal a chadw wedi'i drafftio gan y Clerc i sicrhau bod y Brif Neuadd, Cawod,
Toiledau, Cegin ac ati, yn aros yn Covid - 19 / Safonau Iechyd a Diogelwch ac ati. Mae gan y
Clerc a gwirfoddolwyr eraill gymwysterau Hylendid Bwyd a'r Gymraeg. Cyhoeddodd y
Llywodraeth Ganllawiau Covid-19.

3.

CYFRIFON
i.
Cyn Gyfrifon Pwyllgor Rheoli Neuadd y Pentref
 Mae'r Clerc wedi bod yn gweithio ar y cyfrifon uchod yn ddyddiol ers diwedd mis
Mai. Nid yw'r system gyfrifyddu yn un gyfarwydd. Mae'r Clerc wedi lleihau'r holl
wybodaeth o sawl ffeil a ffolder i ddim ond DAU sy'n dal gwybodaeth berthnasol ar
gyfer Archwiliad. Mae bylchau yn y wybodaeth. Mae'r Clerc wedi chwilio'r Neuadd
ac wedi darganfod rhai ffeiliau anfoneb sylweddol yn un o'r swyddfeydd yng nghefn
y llwyfan.
 Ymhlith yr amrywiol ffeiliau a ffolderau roedd gwybodaeth yn ymwneud â'r
Comisiwn Elusennau, mae'r Clerc wedi gosod yr holl ddogfennau a ddarganfuwyd yn
y ffolder a farciwyd gan y Comisiwn Elusennau.
ii.
Cyfrifon Neuadd y Pentref 2021 i 2022
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iii.

4.

 Mae'r holl wybodaeth o 01/04/2021 wedi'i rhoi mewn ffeil gyfredol a bydd y Clerc
yn defnyddio'r un dull cyfrifo â'r un a ddefnyddir ar gyfer y Cyngor Cymuned. Yn
unol â'r Rheol Sefydlog ar gyfer Is-bwyllgorau, bydd Swyddog Ariannol Cyfrifol
(Clerc) y Cyngor Cymuned yn cyflawni rôl y Trysorydd.
Mae angen datrys Cyfrif Banc Neuadd y Pentref o hyd. Mae hyn yn bryder. Daeth y Clerc o
hyd i flychau a thuniau plastig gydag arian parod i mewn - cyfanswm o £ 86.50 (gan gynnwys
£ 61 am gadw'n heini - gweler isod). Mae'r Clerc wedi dal gafael ar yr arian parod hwn ac
wedi prynu eitemau gan ddefnyddio ei harian ei hun nes bod y Cyfrif Banc wedi'i ddidoli ac
yna bydd yn ceisio ad-daliad. Byddai'n well gan y Clerc i'r cyfrif gael ei redeg yn yr un modd â
Chyfrif Banc y Cyngor Cymuned - hy dau lofnodwr.

DIGWYDDIADAU CYFREDOL
Ar hyn o bryd mae tri gweithgaredd yn cael eu cynnal bob wythnos yn y Neuadd:
i.
Gwau ‘n’ Knatter
 Cynhelir hwn brynhawn Llun a'i ailgychwyn ar 7 Mehefin. Cynhaliwyd 4 o bobl
o'r grŵp blaenorol ym Myn y Mor ac yn ystafell JOW yn y Neuadd. Roedd 3
aelod newydd hefyd. Fel rheol, cefnogir y grŵp gan grant gan Gyngor Ynys Mon,
ac mae hyn yn talu am yr ystafell. Bydd yr arian grant hwn yn gorffen pan
ailagorir yr ystafell gyfarfod ym Myn y Mor. Mae'r Clerc yn chwilio am grantiau i
dalu'r costau, gan fod yn well gan y merched aros yn y Neuadd.
ii.
Bingo
 Cynhaliwyd y sesiwn gyntaf ddydd Llun Gŵyl y Banc, 31 Mai / yr ail ar 7
Mehefin. Bu 23 chwaraewr yn y ddwy sesiwn, ynghyd â'r Cynghorydd Eddie
Roberts (a alwodd y rhifau ar gyfer y ddwy sesiwn gyntaf), y Cynghorydd Eric
Fôn Roberts - Chubby (sydd wedi rheoli nifer y chwaraewyr a hefyd y rheolaeth
ar redeg y sesiynau - Mae yna wedi bod yn hiccups gan nad yw'r Trefnydd Bingo
blaenorol wedi gallu mynychu'r sesiynau cyfredol oherwydd rhesymau
personol). Mae'r Cynghorydd Keith Woods wedi rhoi gwobrau raffl ac wedi
cynorthwyo lle bo angen. Mae dau berson o'r gymuned hefyd wedi gwirfoddoli i
helpu gyda'r sefydliad. Mae un o'r gwirfoddolwyr hefyd yn helpu gyda'r
byrddau a'r cadeiriau. (Mae dau fab Chubby a’u ffrindiau hefyd wedi bod yn
gymorth amhrisiadwy gyda’r byrddau a’r cadeiriau). Mae'r Clerc wedi bod yn
Covid yn glanhau'r byrddau a'r cadeiriau ar ôl pob defnydd. Gan fod y niferoedd
wedi'u cyfyngu i 30 o bobl, ac oherwydd i'r pwyllgor blaenorol atal y Bingo rhag
achosi diffyg teimlad, ni chodwyd tâl am yr ystafell ar hyn o bryd.

iii. Cadw'n heini
 Dechreuwyd y sesiwn hon ar grant a gafwyd gan y Cyn Bwyllgor. Mae'r grŵp
wedi cael ei stopio a'i gychwyn yn barhaus oherwydd Lockdowns. Mae £ 61 ar
ôl o’r arian grant gwreiddiol ac mae’r person sy’n rhedeg y grŵp wedi gofyn i’r
arian gael ei gymryd am gost yr ystafell. Mae'r sesiwn yn rhedeg am 1 awr ac
mae'r ystafell yn costio £ 12 yr awr. Mae 3 sesiwn arall yn rhydd o gostau
ystafell. Mae'r Clerc yn chwilio am grantiau i gadw'r grŵp i symud ymlaen.
5.

DIGWYDDIADAU AWGRYMIR
i.
Paffio. Mae aelod o'r gymuned wedi awgrymu hyn, a bydd y sesiynau'n cael eu cynnal yn
wythnosol. Mae DBS yn cael ei geisio ar gyfer yr aelod o'r gymuned a bydd y Clerc yn cysylltu
i sicrhau bod popeth mewn trefn. Mae'r Clerc wedi cyflwyno cais am arian ac mae'n aros am
ganlyniadau.
ii.
Dynion heb Siediau. Awgrymwyd hyn ac mae yna nifer amrywiol o offer addas, hy: Bowlenni,
Pêl Ffiws, Tenis Bwrdd, jig-so ac ati.
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iii.

Noson o Clairvoyance. Mae hyn wedi bod yn boblogaidd o'r blaen ac mae aelod o'r gymuned
wedi dod ymlaen i gynnal y noson.

6.

CYFFREDINOL
i.
Mae angen dal stoc.
 Mae'n ymddangos bod gan bob ystafell nifer o eitemau o offer. Mae'r Clerc
wedi dechrau cymryd rhestr o'r ddogfennaeth a geir mewn ffeiliau a'r offer yn
yr amrywiol ystafelloedd. Mae angen cymorth gan fod rhai o'r eitemau'n drwm
iawn.
 Nodwyd pryder nad yw eitemau i'w gweld yn y Neuadd, hy: pedwar Gitâr a
brynwyd trwy grant - DS: nid yw hyn yn golygu nad ydyn nhw yno.
ii.
Mae'r popty yn y gegin y tu ôl i'r drws mynediad. Perygl yw hwn.
iii.
Rhaid defnyddio cwpanau papur ar hyn o bryd oherwydd Covid-19 gan nad oes peiriant
golchi llestri diwydiannol yn y gegin. Mae hon hefyd yn eitem angenrheidiol a reolir gan
Hylendid Bwyd.

7.

RHODDION
i.
Mae'r Cynghorydd Keith Woods wedi rhoi Peiriant Coffi RIJO.42. Mae hwn eisoes wedi bod
yn ased enfawr ac mae'n cefnogi ei hun. Mae'r Cynghorydd Woods wedi rhoi coffi
cychwynnol, llaeth, siocled a chwpanau i'w defnyddio gyda'r peiriant. Mae Coffi a Siocled yn
cael eu gwerthu am £ 1 y cwpan, Te ar 80c y cwpan. Rhennir yr holl dderbyniadau 50/50 i'r
Neuadd ac i'r Cyng. Woods am gostau amnewid.
ii.
Derbyniodd y Clerc rodd o £ 100 o arian parod yn ddiolchgar. Rhoddwyd hyn gyda'r £ 86.50 a
bydd yn cael ei ddal ar gyfer unrhyw bryniannau sy'n ofynnol wrth i'r Cyfrif Banc gael ei
ddidoli.

8.

CYFREITHIAU
i.
Dim ond Cynghorwyr Cymunedol all bleidleisio ar is-bwyllgor, felly dylai fod 5 Cynghorydd
Cymunedol ar yr Is-bwyllgor. Mae angen un gwirfoddolwr arall o'r Cyngor Cymuned os
gwelwch yn dda
ii.
Bydd y Clerc yn ychwanegu'r holl wariant, derbynebau ac ati at yr adroddiad unwaith y
bydd y sefyllfa ariannol wirioneddol wedi'i chadarnhau. Ar hyn o bryd, mae'r Clerc wedi
gwario £ 91.70 ar amrywiol eitemau i'w defnyddio yn y gegin, lluniaeth a Bingo. Mae
derbynebau ar gael.

