Sut i... Fod yn Gadeirydd Effeithiol
Cyflwyniad
Mae gwaith y Cadeirydd yn hollbwysig i
lwyddiant a chynaladwyedd eich mudiad.
Bydd nifer o wahanol dasgau gan bwy bynnag
sy’n cael y gwaith hwn, pob un yn dod â
rhywbeth newydd i’ch grŵp.
Dydy hi ddim yn waith hawdd bod yn
Gadeirydd ar fudiad, ac mae’n golygu
cyfrifoldeb mawr i wneud yn siŵr bod y
mudiad yn rhedeg yn esmwyth. Wedi dweud
hynny, gall roi boddhad mawr ichi wrth ichi
gael llwyddiant fel unigolyn ac fel rhan o’r
grŵp.
Mae’r daflen fer hon yn cynnwys gwybodaeth
a chyngor ynghylch gwneud yn siŵr bod eich
Cadeirydd mor effeithiol â phosib.

Yn gyffredinol, mae angen i Gadeirydd
effeithiol
•

Neilltuo amser i baratoi ar gyfer
cyfarfodydd

•

Cynnal cyfarfodydd mewn ffordd
effeithlon, gan gadw amser a dilyn yr
agenda

•

Rhoi cyfle i bob aelod fynegi ei farn

•

Crynhoi pob trafodaeth a dadl cyn
gwneud unrhyw benderfyniad

•

Sicrhau bod penderfyniadau’n cael eu
gwneud a’u cofnodi’n gywir

•

Dilyn rheolau’r mudiad fel y maen nhw
wedi eu hysgrifennu yn y ddogfen
lywodraethu (cyfansoddiad)

•

Hyrwyddo’r mudiad a’i gynrychioli

•

Sicrhau bod penderfyniadau’n cael eu
gweithredu

•

Datrys gwrthdaro drwy drafod ac egluro

•

Cefnogi a hyfforddi’r Cadeirydd nesaf

Gwaith y Cadeirydd
Er y bydd union waith y Cadeirydd yn amrywio
o gorff i gorff, y peth pwysicaf yw bod yn rhaid
iddo fod yn gyfathrebwr da sy’n ddibynadwy a
threfnus. Bydd y sgiliau hyn yn ei helpu i
berfformio nifer o ddyletswyddau cyffredinol,
gan gynnwys:
•

Cadeirio cyfarfodydd, gan wneud yn
siŵr bod pawb yn cael cyfle i gyfrannu

•

Bod yn brif lefarydd ar ran y mudiad

•

Creu a chynnal perthynas waith dda â
chyrff eraill.

Wrth benderfynu pwy i’w ethol yn Gadeirydd,
dydy hi ddim bob amser yn syniad da
pleidleisio o blaid y person sydd i’w glywed
fwyaf neu’r un sy’n mynegi ei farn amlaf. Mae
nifer o rinweddau a sgiliau eraill sy’n
bwysicach na hyn.

Mae’r pwynt olaf yn bwysig iawn. Drwy
gefnogi eich olynydd, bydd ef neu hi’n gallu
dysgu o’ch llwyddiant a’ch camgymeriadau
chi.
Cadeirio Cyfarfodydd
Yn ystod cyfarfodydd, cyfrifoldeb y Cadeirydd
yw gwneud yn siŵr bod pob eitem sydd ar yr
agenda’n cael ei thrafod. Gallai hyn olygu rhoi
mwy o amser i faterion y mae angen eu trafod

yn fanylach a lleihau’r amser ar gyfer eitemau
eraill nad oes llawer o waith trafod arnynt.
Dylai’r Cadeirydd wneud yn siŵr bod yr
aelodau’n gwybod pa eitem ar yr agenda sy’n
cael ei thrafod, a dylai hefyd ofalu bod yr
Ysgrifennydd wedi cofnodi’r holl wybodaeth
sydd ei hangen am yr eitem honno ar gyfer y
cofnodion.
Mae hi’r un mor bwysig nad ydy Cadeirydd yn
cymryd cyfarfod (allanol neu fewnol!) drosodd.
Bydd Cadeirydd effeithiol yn hwyluso
trafodaeth er mwyn galluogi pobl eraill i fynegi
eu barn ac ni fydd yn camddefnyddio’i safle
nac yn gwthio’i farn ei hun.
Mae Lyndsey Rosevear (27), Cadeirydd
Uwchgynhadledd Ieuenctid y G8/G20 yn
2010, yn rhannu ei phrofiadau:
“Mae bod yn Gadeirydd yn her, ond hefyd yn
rhoi boddhad. Dw i wedi cael y cyfle i weithio
gyda grŵp arbennig o unigolion sy’n fy
ysbrydoli i ac yn dysgu pethau newydd imi bod
dydd. Mae’n cymryd llawer o ddyfalbarhad a
gwaith caled, ond dw i’n gobeithio y bydd hyn
yn ein harwain ni i ddylanwadu’n gryf ar y
broses o wneud penderfyniadau gwleidyddol.”
Er mwyn bod yn Gadeirydd effeithiol mae
angen meddwl clir a phwyllog, a’r gallu i beidio
â gorfodi pobl eraill i dderbyn eich barn chi.

Pum Pwynt Pennaf... Bod yn Gadeirydd
Effeithiol
•

Paratoi ar gyfer cyfarfodydd

•

Rhoi cyfle i bawb gyfrannu tuag at y
drafodaeth

•

Crynhoi prif bwyntiau’r drafodaeth cyn
pleidlais

•

Datrys gwrthdaro ac anghytundeb drwy
drafodaeth

•

Bod yn ddiduedd, ond cadw rheolaeth
hefyd.

