Sut i... Ysgrifennu Cofnodion
Mae cofnodion yn dangos beth sy’n digwydd
mewn cyfarfod, fel y penderfyniadau a gafodd
eu gwneud a’r tasgau (sy’n aml yn cael eu
galw yn ‘gamau gweithredu) a roddwyd i
wahanol bobl.
Mae’r daflen ffeithiau hon yn cynnwys
gwybodaeth a chyngor ynghylch ysgrifennu
cofnodion da ac effeithiol o’ch cyfarfodydd.
Cofnod o gyfarfodydd
Fel arfer, yr eitem gyntaf ar agenda cyfarfod
yw cymeradwyo cofnodion y cyfarfod
blaenorol fel rhai cywir. Bydd cyfle i’r aelodau
gywiro unrhyw beth sydd wedi ei gofnodi’n
anghywir, cyn bod y cofnodion yn cael eu
cymeradwyo.
Mewn rhai cyrff, ar ôl cymeradwyo’r cofnodion,
bydd y Cadeirydd yn eu harwyddo. Bydd yr
Ysgrifennydd, sy’n ysgrifennu’r cofnodion, yn
cadw’r copi wedi’i arwyddo ar gyfer ffeiliau’r
corff.
Does dim angen i gofnodion fod yn hir iawn,
ond dylen nhw gynnwys:
•

Pa benderfyniadau gafodd eu gwneud

•

Pwy gynigiodd a phwy gefnogodd
eitemau yr oedd angen gwneud
penderfyniad arnyn nhw

•

Canlyniad unrhyw bleidleisiau (y nifer o
blaid, y nifer yn erbyn a’r nifer yn
ymatal)

•

Pa gamau gweithredu y cytunwyd
arnyn nhw

•

Pwy gafodd y cyfrifoldeb o gymryd y
camau gweithredu, ac erbyn pryd.

Mae hefyd yn syniad da i roi crynodeb byr o’r
pwyntiau a fynegwyd yn ystod y drafodaeth,
a’r rhesymau pam y gwnaeth y mudiad
unrhyw benderfyniad penodol.
Cofiwch gynnwys dyddiad y cyfarfod, enwau’r
rheini oedd yno ac enwau’r rheini a anfonodd
ymddiheuriad oherwydd eu bod yn methu bod
yno. Hefyd, gallwch gynnwys dyddiad y
cyfarfod nesaf ar y diwedd.
Cywirdeb
Mae cofnodion da yn gywir, yn gryno ac yn
glir. Dylen nhw bob amser ddilyn yr un drefn
â’r agenda. Dylai’r cofnodion drafft gael eu
cymeradwyo gan y Cadeirydd ac yna’u
dosbarthu i’r aelodau cyn gynted â phosib ar
ôl y cyfarfod.
Yn ystod y cyfarfod, os nad yw’r person sy’n
ysgrifennu’r cofnodion yn sicr ynglŷn â
phenderfyniad neu gamau gweithredu, dylai
ofyn am eglurhad gan y Cadeirydd er mwyn
gwneud yn siŵr bod ei nodiadau yn gywir.
Mae hefyd yn syniad da darllen drwy’r holl
bapurau cyn y cyfarfod er mwyn gwneud yn
siŵr eich bod yn gwybod beth fydd yn cael ei
drafod.
Ceisiwch feithrin perthynas dda â’r Cadeirydd
a siarad ag ef/hi cyn y cyfarfod er mwyn holi
unrhyw gwestiynau sydd gennych, ac i fynd
drwy bob un o eitemau’r agenda.
Cysondeb
Dylai cofnodion gael eu hysgrifennu mewn
arddull gyson o’r naill gyfarfod i’r llall.
Cyfrifoldeb yr Ysgrifennydd yw hyn fel rheol.

Bydd cofnodion da yn helpu’ch mudiad i
wneud penderfyniadau.
Enghraifft o Gofnodion
Cofnodion Cyfarfod Cyngor Ieuenctid
Caerheli
25 Ionawr 2010
Yn bresennol: J Jones (Cadeirydd), O
Owens, D Davies, T Thomas, R Roberts
Ymddiheuriadau: W Williams

1.0 Cofnodion y
cyfarfod diwethaf:
Cadarnhawyd bod y
cofnodion yn gywir.
2.0 Materion yn
codi:
Mewn ymateb i
gwestiwn gan O
Owens, hysbysodd
R Roberts y cyfarfod
bod llythyr wedi’i
ysgrifennu at
Arweinydd y Cyngor.
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5.0 Adroddiadau:
Cyflwynodd T
Thomas yr
wybodaeth
ddiweddaraf ynglŷn
â chyfarfod diwethaf
y Pwyllgor Cyllid ac
Amcanion
Cyffredinol.
Cyflwynodd J Jones
yr wybodaeth
ddiweddaraf ynglŷn
â chyfarfod diwethaf
y Pwyllgor Hamdden
a Chelfyddydau.
6.0 Unrhyw fater
arall:
Atgoffodd J Jones yr
holl aelodau bod
angen iddynt
gyflwyno’u
hadroddiadau ar
gyfer y cylchlythyr
erbyn Chwefror 12.

3.0 Gohebiaeth:
Dosbarthodd J
Jones gopïau o
ohebiaeth a
dderbyniwyd ers y
cyfarfod diwethaf.
4.0
Gweithgareddau’r
Cyngor Ieuenctid:
Adroddodd D Davies
yn ôl ynglŷn ag
ymgynghoriad a

gynhaliwyd yn
ddiweddar ynghylch
y posibilrwydd o gael
Maer Ieuenctid i
Gaerheli.

Dyddiad y cyfarfod nesaf: 25 Mawrth 2010
Mae Linda Epstein, 14 oed o Lundain, yn
esbonio:
Rhoi’r
diweddaraf
yn rheolaidd
i’r cyngor
ieuenctid
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“Mae cofnodion yn bwysig fel bod gan bawb
gofnod ysgrifenedig o’r hyn maen nhw wedi
cytuno arno mewn cyfarfod, a beth y maen
nhw’n gyfrifol amdano. Mae cofnodion hefyd

yn ffordd wych o rannu gwybodaeth â phobl
oedd ddim yn y cyfarfod.”
Pum Pwynt Pennaf... Ysgrifennu Cofnodion
•

Does dim angen i chi ysgrifennu
popeth. Yn hytrach, canolbwyntiwch ar
brif bwyntiau’r drafodaeth, y
penderfyniadau a’r camau gweithredu

•

Ysgrifennwch nodiadau bras yn fuan ar
ôl y cyfarfod ac ewch drwyddynt gyda’r
Cadeirydd

•

Rhowch bennawd gwahanol i bob
eitem, gan gwneud yn siŵr bod y
cofnodion yn dilyn yr un drefn â’r
agenda

•

Ysgrifennwch y cofnodion mewn arddull
gyson

•

Cadwch gopïau o’r cofnodion mewn
ffeil fel bod modd cyfeirio’n ôl atyn nhw
yn y dyfodol.

