
RHEDEG Y CLWB 
YN EFFEITHIOL

Mae clybiau sy’n cynnal arferion da ac sy’n dilyn strwythurau llywodraethu priodol, yn fwy 
tebygol o gymryd camau breision tuag at eu huchelgeisiau. Mae hefyd yn dangos yn gadarnhaol 
i aelodau, partneriaid a rhanddeiliaid y gall y clwb redeg yn effeithiol ac yn effeithlon sy’n bwysig i 
helpu i feithrin perthnasoedd a chefnogi cynaliadwyedd hirdymor y clwb.
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Gwneud cyswllt rheolaidd
Bydd gan y bobl sy’n gwirfoddoli yn eich clwb amser amrywiol y gallant ei gynnig, ac 
mae’n bwysig parchu hynny. Wedi dweud hynny, mae clwb effeithiol yn un sy’n cyfarfod 
yn rheolaidd i drafod cynnydd, cadw’r cynlluniau datblygu a busnes yn symud ymlaen, rhoi 
sylw i unrhyw faterion pwysig, yn ogystal â gwirio sut mae pawb yn dod ymlaen.

Bydd pa mor aml y byddwch yn cyfarfod a’r fformat y byddwch yn strwythuro’ch 
cyfarfodydd ynddo yn wahanol i glybiau eraill. Mae argymhelliad na ddylai swyddogion 
y clwb gyfarfod lai na phedair gwaith y tymor, ond nid oes unrhyw gyfyngiadau ar faint o 
weithiau y dylech gadw mewn cysylltiad. Sut bynnag y byddwch yn cynnal eich cyfarfodydd, 
gwnewch yn siŵr ei fod yn addas ar gyfer eich clwb a phawb sy’n gysylltiedig.

Trafod pynciau pwysig
Efallai y bydd gennych chi sawl eitem yr hoffech eu trafod, yn amrywio o’ch twrnamaint 
haf i recriwtio gwirfoddolwyr, a’ch cyfarfodydd pwyllgor yw’r lle i gael y sgyrsiau hyn. Dylai 
cyfansoddiad eich clwb eich arwain chi ynghylch pa mor aml y mae eich pwyllgor yn 
cyfarfod. Os nad yw eich cyfansoddiad yn datgan hyn, neu os yw eich pwyllgor yn teimlo 
bod angen ei ddiwygio i gefnogi gweithgarwch y clwb, dylid trafod y cynnig hwn yn y 
Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol a gall y pwyllgor wneud penderfyniad.

Ar gyfer y mathau hyn o gyfarfodydd, mae cofnodion yn cael eu gwneud fel rheol, eu 
cofnodi, eu cytuno ac wedyn eu rhannu gan ysgrifennydd y clwb. Bydd rhannu’r cofnodion 
hyn yn ehangach na’r pwyllgor yn dangos eich dymuniad i fod yn dryloyw a dal ati i 
gyfathrebu’n rheolaidd ac yn gyson. Bydd mwy o wybodaeth am gymryd cofnodion yn cael 
ei rhannu yn fuan.

Bob tymor cynhelir y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol (CCB), ac mae’r cyfarfod hwn yn 
agored i bob aelod. Y pwrpas yw trafod a chytuno ar benderfyniadau sy’n effeithio ar y 
clwb cyfan. Unwaith eto, mae’r cyfarfod hwn yn gyfle gwych i fod yn dryloyw a dal ati i 
gyfathrebu’n rheolaidd ac yn gyson. Mae’r pynciau nodweddiadol sy’n cael eu trafod yn 
ystod y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol yn cynnwys y canlynol:

• cynnydd a chyflawniadau’r clwb yn ystod y tymor diwethaf

• hysbysiad o newidiadau / ethol personél i swyddogaethau

• cyfrifon blynyddol

• newidiadau cyfansoddiadol arfaethedig ac y cytunir arnynt

Cyfrifoldeb yr ysgrifennydd fydd trefnu’r Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol, gan roi o leiaf 
21 diwrnod o rybudd, oni nodir yn wahanol yng nghyfansoddiad eich clwb, a gwahodd yr 
aelodau perthnasol. Bydd angen i isafswm o aelodau fod yn bresennol i gynorthwyo gyda 
chymeradwyo newidiadau yn y cyfansoddiad, ethol unigolion ac ati. Bydd hyn yn cael ei 
nodi yng nghyfansoddiad y clwb. Eto, fel rheol, yr ysgrifennydd fydd yn cymryd y cofnodion 
ac yn sicrhau bod y digwyddiadau yn y cyfarfod yn cael eu nodi, eu cofnodi, eu cytuno a’u 
rhannu.

Mae adegau pan fydd modd galw Cyfarfod Cyffredinol Eithriadol (CCE) i drafod materion 
brys na allant aros tan y CCB, er enghraifft i ddiwygio elfennau o’r cyfansoddiad neu reol.

Dylid manylu yn eich cyfansoddiad ar y nifer lleiaf o aelodau clwb sy’n dymuno galw CCE 
ochr yn ochr â’r cylchoedd gwaith sy’n nodi pam, pryd a sut gellir galw CCE.
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Cyngor Doeth
• Rhowch wybod i bobl am y pynciau a’r cynnwys cyn y cyfarfodydd – gwnewch yn siŵr 

nad oes elfen o syndod.

• Rhannwch y baich gwaith o ran cynllunio’r cyfarfodydd hyn; mae gan bawb rôl a’u rhan 
eu hunain i’w chwarae felly gwnewch yn siŵr bod pawb yn cyfrannu.

• Gwnewch yn siŵr bod eich cyfansoddiad a’ch prosesau yn cael eu dilyn.

• Os oes modd, dylech gynnwys pawb mewn trafodaethau a phenderfyniadau.

• Gydag unrhyw gyfarfod, ceisiwch ychwanegu cyfle ar gyfer cymdeithasu wedyn. Gallai 
fod yn damaid o fwyd yn rhywle neu wylio pêl-droed.

Cadw llygad ar ddigwyddiadau yn ystod y cyfarfodydd
Fel rheol, yr ysgrifennydd fydd yn gyfrifol am gofnodi’r cofnodion ac dylai sicrhau bod y 
canlynol yn cael eu cofnodi bob amser:

• pwy oedd yn bresennol gan gynnwys unrhyw ymddiheuriadau

• lleoliad a hyd

• beth sy’n cael ei drafod a’i benderfynu ym mhob cyfarfod pwyllgor

• pa bwyntiau gweithredu sy’n codi ac i bwy maent wedi cael eu dirprwyo  

• sut rydych chi’n bwriadu symud ymlaen a beth rydych chi’n gweithio tuag ato



Gall fod yn anodd cymryd cofnodion yn ystod cyfarfod felly dyma rywfaint o gyngor ar gyfer hyn: 

1. Peidiwch ag ysgrifennu popeth, dim ond canolbwyntio ar yr hyn sy’n bwysig.

2. Lle gallwch chi ac os yw’n gweithio i chi, nodwch eich cofnodion ar ddyfais 
electronig yn hytrach nag ar bapur gan y bydd yn arbed ichi eu hysgrifennu 
ddwywaith. Os oes angen i chi fynd â rhyw fath o ddyfais recordio gyda chi 
i helpu i drawsgrifio yn ddiweddarach, rhowch gynnig ar hynny. Gwnewch yn 
siŵr eich bod yn cael caniatâd y rhai sy’n bresennol.

3. Rhifwch bob eitem ar yr agenda fel bod eich nodiadau’n llifo yn unol â’r 
eitemau a drafodwyd.

4. Gwnewch yn siŵr bod cofnodion y cyfarfod blaenorol wrth law rhag ofn y 
gwneir unrhyw gyfeiriadau atynt.

5. Ceisiwch beidio â gadael gormod o amser rhwng y cyfarfod a theipio unrhyw 
nodiadau. Yn ddelfrydol, ceisiwch gwblhau’r holl nodiadau o fewn awr i’r 
cyfarfod, fel bod popeth yn ffres yn eich meddwl, heb fod angen ceisio cofio 
gwybodaeth ddyddiau’n ddiweddarach.

6. Drwy ddilyn yr uchod, gall hyn olygu y gallwch ddosbarthu’r cofnodion yn fuan, 
gan roi mwy o amser i’r rhai sydd â chamau i’w gweithredu o’r cyfarfod i’w 
cwblhau.

7. Mae pawb yn brysur a gall tasgau bach gael eu hanghofio weithiau felly os yw 
hynny’n bosibl, ceisiwch ddefnyddio nodiadau atgoffa i annog pawb i gwblhau 
eu tasgau cyn y cyfarfod nesaf.
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Rhannu digwyddiadau’r clwb
Mae clybiau sy’n dryloyw ac yn atebol yn fwy tebygol o ymgysylltu’n gadarnhaol ag 
aelodau, partneriaid a rhanddeiliaid. Gellir rhannu cofnodion eich cyfarfod mewn nifer o 
ffyrdd;

• Uwchlwytho i wefan eich clwb.

• Rhannu’n uniongyrchol ag aelodau ar e-bost.

• Hyrwyddo pwyntiau allweddol ar gyfryngau cymdeithasol.

• Cynnwys mewn cylchlythyr / e-gylchlythyr clwb.

Mae clybiau sy’n cynnal arferion a gweithdrefnau da, ac yn cynnwys aelodau, partneriaid 
a rhanddeiliaid ar y siwrnai, yn fwy tebygol o gymryd camau breision tuag at gyflawni 
uchelgeisiau a meithrin cysylltiadau sy’n para’n hir.


