Sut i... Ysgrifennu Agenda

•

Mae agenda yn rhestru beth fydd yn digwydd
mewn cyfarfod. Dyma’r drefn ar gyfer trafod
materion.

Peidiwch â rhoi gormod o eitemau ar
yr agenda os ydych yn teimlo na fydd
digon o amser i drafod pob un

•

Bydd agenda dda yn gallu gwneud y
gwahaniaeth rhwng cyfarfod effeithlon a
chynhyrchiol, a chyfarfod di-drefn a dibwynt.

Neilltuwch amser ar gyfer pob eitem,
yn ogystal ag amser dechrau a gorffen
y cyfarfod

•

Ceisiwch wneud yn siŵr bod yr
eitemau’n cael eu trafod yn y drefn y
maen nhw’n ymddangos ar yr agenda.

Mae’r daflen ffeithiau hon yn cynnwys
gwybodaeth a chyngor ynghylch paratoi
agenda effeithiol ar gyfer eich cyfarfodydd.
Paratoi
Dylai’r Ysgrifennydd weithio gyda’r Cadeirydd
i ddatblygu agenda ar gyfer pob cyfarfod, gan
gysylltu â’r aelodau eraill ymlaen llaw er
mwyn holi a oes ganddyn nhw eitemau yr
hoffen nhw eu trafod.
Pan fydd yr agenda wedi’i hysgrifennu, dylai
gael ei hanfon o leiaf wythnos cyn y cyfarfod,
at bob aelod a fydd yn mynychu’r cyfarfod.
Bydd hyn yn galluogi pobl eraill i baratoi ar
gyfer y cyfarfod, drwy ofyn am farn pobl eraill
o bosib, yn ogystal â gwneud yn siŵr eu bod
yn gwybod beth i’w ddisgwyl yn y cyfarfod.
Pethau i’w Hystyried
Mae’n bwysig ystyried y pwyntiau hyn wrth
ysgrifennu eich agenda:
•

•

Gwnewch yn siŵr bod unrhyw eitemau
y mae aelodau eraill wedi gofyn am
drafodaeth arnynt yn cael eu cynnwys
Ystyriwch ym mha drefn rydych chi’n
mynd i drafod yr eitemau. Rhowch
eitemau pwysig neu’r rheini sy’n
debygol o fod angen trafodaeth faith
yn agos at frig yr agenda, ac eitemau
na fydd angen cymaint o drafodaeth
yn agos at waelod yr agenda

Gwybodaeth Ychwanegol
Pan fydd pob awgrym ar gyfer eitemau i’w
rhoi ar yr agenda wedi dod i law, a’r drefn
wedi’i phennu, mae’n syniad da ychwanegu
disgrifiad byr o bwrpas pob eitem. Wedyn,
bydd pawb yn deall pam ei fod yn cael ei
drafod. Bydd hyn hefyd yn helpu’r rheini sy’n
anghyfarwydd â’r pwnc.
Mae’n bosibl y bydd angen papurau cefndir
ar gyfer rhai eitemau, er mwyn helpu’r rheini
sy’n anghyfarwydd â’r pwnc a galluogi’r rheini
sydd yn y cyfarfod i gael trafodaeth fwy
deallus. Os oes angen papurau cefndir, bydd
angen paratoi a dosbarthu’r rhain yr un pryd
â’r agenda. Cofiwch anfon cofnodion y
cyfarfod blaenorol hefyd!
Drwy gymryd amser i ysgrifennu agenda
wedi’i pharatoi a’i hystyried yn ofalus,
byddwch yn cael cyfarfod effeithiol sy’n
symud yn ei flaen yn dda.
Mae Scott, 20 oed, syn rhan o Global Forum
40, yn esbonio pam ei fod yn meddwl bod
agenda dda yn arwain at well cyfarfod:
“Dw i’n siŵr ein bod ni i gyd wedi hanner
cysgu mewn cyfarfodydd diflas. Ond mae
agenda dda yn gallu creu mwy o frwdfrydedd
yn y cyfarfod a’r gwaith sy’n deillio ohono.
Mae’n helpu pobl i fod yn barod ar gyfer y
cyfarfod, ac i ddod â gwybodaeth berthnasol

gyda nhw. Mae hynny’n gwneud i bethau
fynd yn llawer cynt.
Dylai unrhyw gyfarfod ag agenda dda ddim
para mwy nag awr, ond weithiau bydd angen
mwy na hynny mewn rhai amgylchiadau.”
Enghraifft o Agenda
Croeso ac ymddiheuriadau: dylai’r
Cadeirydd groesawu pawb a dylai’r
Ysgrifennydd gofnodi unrhyw
ymddiheuriadau gan y rheini sy’n methu bod
yno.
Hefyd, mae’n syniad da rhoi cyfle i bob aelod
ei gyflwyno ei hun.
Cofnodion y cyfarfod diwethaf: mae angen
cylchredeg y rhain cyn y cyfarfod, gyda
phapurau eraill y cyfarfod. Bydd modd i’r
aelodau ddweud os oes angen cywiro unrhyw
gamgymeriadau cyn eu cymeradwyo fel
cofnod cywir o’r cyfarfod hwnnw.
Materion yn codi o’r cofnodion: cyflwyno’r
wybodaeth ddiweddaraf am y camau
gweithredu y penderfynwyd arnyn nhw yn y
cyfarfod diwethaf, ac unrhyw faterion eraill
nad ydynt wedi’u cynnwys yn rhywle arall ar
yr agenda.
Gohebiaeth: llythyrau, gwahoddiadau neu
negeseuon e-bost pwysig y mae’r mudiad
wedi eu derbyn

Meysydd gweithgaredd y mudiad
ieuenctid: adroddiadau yn rhoi’r diweddaraf
am weithgareddau amrywiol y mudiad.
Datganiad ariannol: adroddiad am gyllid y
mudiad gan y Trysorydd.
Adroddiadau gan bwyllgorau: y diweddaraf
gan gynrychiolwyr y mudiad ar gyrff eraill.
Unrhyw fater arall: eitemau ychwanegol heb
fod ar yr agenda sydd wedi cael eu dwyn i
sylw’r Cadeirydd ar ddechrau’r cyfarfod.
Dyddiad, amser a lleoliad y cyfarfod
nesaf: mae angen penderfynu ar y rhain cyn
y cyfarfod.
Pum Pwynt Pennaf... Ysgrifennu Agenda
•

Gwahodd eitemau ar gyfer yr agenda
gan yr aelodau

•

Gwneud yn siŵr bod yr Ysgrifennydd
yn gweithio gyda’r Cadeirydd i baratoi’r
agenda

•

Ystyried trefn eitemau, gan wneud yn
siŵr bod pynciau pwysig yn cael eu
trafod yn gyntaf

•

Peidio â rhoi mwy o eitemau ar yr
agenda nag sydd o amser i’w trafod

•

Cylchredeg yr agenda, gyda phapurau
eraill, o leiaf wythnos cyn y cyfarfod.

