
 

Arweinydd Adran 
 
Amlinelliad: Rheoli ac arwain gweithrediad yr Adran. Yn benodol, cynllunio a 
chyflwyno Rhaglen Cytbwys, gyda chymorth Arweinwyr Adran Cynorthwyol, 
Cynorthwywyr Adran, Arweinwyr Ifanc ac aelodau o Gymorth Egnïol Sgowtiaid fel y 
bo'n briodol. Gellir dirprwyo rhai o'r tasgau y mae'r Arweinydd Adran yn gyfrifol 
amdanynt i eraill yn yr Adran, gan gynnwys Arweinwyr Adrannau eraill, Arweinwyr 
Adrannau Cynorthwyol a Chynorthwywyr Adran. 

 
Yn gyfrifol i: Arweinydd Sgowtiaid y Grŵp 

 
Yn gyfrifol am: Arweinwyr Ifanc tra byddant yn gweithio yn yr Adran 

 
Prif Gysylltiadau: Pobl ifanc, rhieni/gofalwyr, Arweinwyr Cynorthwyol, 
Cynorthwywyr Adran, Arweinwyr Adrannau eraill o fewn y Grŵp, Arweinydd 
Sgowtiaid Grŵp, Comisiynwyr Ardal a Sir/Ardal Cynorthwyol (Adran), Arweinydd 
Sgowtiaid Explorer (Arweinwyr Ifanc), Arweinwyr Ifanc, aelodau Pwyllgor 
Gweithredol y Grŵp, noddwyr y Grŵp. 

 
Gofynion penodi: Rhaid cwblhau'r broses benodi yn llwyddiannus (gan gynnwys 
ymholiadau personol derbyniol a derbyn polisïau Cymdeithas y Sgowtiaid). Yn ystod 
pum mis y Penodiad Dros Dro, rhaid cwblhau'r modiwlau Dechrau'n Gychwyn 
perthnasol. Rhaid cwblhau Bathodyn Pren o fewn tair blynedd i'r Penodiad Llawn, a 
hyfforddiant diogelu a diogelwch parhaus. 

 
Disgwylir, wrth wirfoddoli ar gyfer y rôl hon, y byddwch yn ymgymryd â 
gweithgarwch rheolaidd. 

 
Prif Dasgau 

 
Cyflawni Rhaglen Gytbwys: 

• Darparu Rhaglen Cytbwys ddiogel, cyffrous ac ysgogol ar gyfer yr Adran gan 
ystyried anghenion, diddordebau a galluoedd y bobl ifanc. 



• Sicrhau bod y rhaglen yn cael ei gyflwyno'n ddiogel yn unol â Pholisi, 
Trefniadaeth a Rheolau Cymdeithas y Sgowtiaid. 

• Sicrhau bod pob person ifanc yn yr Adran yn cael cyfle i fynychu o leiaf un 
profiad noson i ffwrdd bob blwyddyn. 

• Cefnogi a hyrwyddo'r gwaith o gyflawni bathodynnau a dyfarniadau yn 
enwedig Gwobr y Prif Sgowtiaid. 

• Gweithio'n weithredol gydag oedolion eraill yn y Grŵp i gefnogi a hyrwyddo 
gweithgareddau a digwyddiadau Grŵp neu aml-adran. 

• Sicrhau bod cyfleoedd rheolaidd yn cael eu darparu i bobl ifanc fynegi eu barn 
ar y rhaglen a rhedeg ar yr Adran, a bod y safbwyntiau hynny'n cael eu 
hystyried (er enghraifft defnyddio fforymau Log Chews, Pecyn, Troop, Sixer 
neu Arweinydd Patrol, neu unrhyw ddull arall). 

• Cydweithredu'n weithredol ag arweinwyr adrannau eraill i hyrwyddo'r Symud 
Ymlaen o Adran i Adran. 

 
Gweithredu'r Adran: 

 
• Gweithio gydag Arweinydd Sgowtiaid y Grŵp, Pwyllgor Gweithredol y Grŵp 

ac eraill i gefnogi recriwtio a sefydlu Arweinwyr Cynorthwyol a 
Chynorthwywyr Adran priodol. 

• Cytuno ar gyfrifoldebau gydag Arweinwyr Adrannau Cynorthwyol, 
Cynorthwywyr Adran a chynorthwywyr rhieni gan ystyried datblygu 
potensial yr unigolyn i arwain. 

• Sicrhau bod cofnodion cywir yn cael eu gadw o'r pobl ifanc yn yr Adran yn 
unol â'r Ddeddf Diogelu Data a throsglwyddo'r cofnodion hyn i'r Arweinydd 
Adran pan fydd y person ifanc yn cyrraedd yr oedran i symud i fyny i'r Adran 
nesaf. 

• Adolygu gweithrediad yr Adran yn rheolaidd. 
• Gwneud a chynnal perthynas da â rhieni/gofalwyr y bobl ifanc. Gall hyn 

gynnwys rhedeg rota rhieni a/neu gwahodd rhieni i gefnogi gwersylloedd neu 
brofiadau preswyl eraill. 

 
Tasgau Grŵp Ehangach: 

 
• Dilyn gweithdrefnau ariannol y Grŵp y mae'n rhaid iddynt fod yn unol â POR. 
• Mynychu cyfarfodydd Grŵp a Dosbarth perthnasol a chyfrannu atynt. Gall y 

rhain gynnwys cyfarfodydd y Cyngor Grŵp, Pwyllgor Gweithredol y Grŵp, 
cyfarfodydd Arweinwyr (ar lefel Grŵp, Dosbarth neu Sir), a Chyfarfodydd 
Cyffredinol Blynyddol. 



• Noder: Gall Arweinwyr Adrannau eistedd ar Bwyllgor Gwaith y Grŵp drwy 
nodi eu parodrwydd i wneud hynny bob blwyddyn yng Ngamngwlad y Grŵp. 

 
Sylwer: mae unrhyw dasgau eraill i'w cytuno gyda'r Rheolwr Llinell. 
 


