Sut i... Wneud Penderfyniadau
Cyflwyniad
Mae pob un ohonon ni’n gwneud cannoedd o
benderfyniadau bob dydd, ond sut ydyn ni’n
gwneud yn siŵr ein bod ni’n gwneud y
penderfyniadau iawn?
Mae gwneud penderfyniadau da yn bwysig i’ch
mudiad er mwyn sicrhau ei fod yn gweithio mor
effeithiol ac effeithlon â phosib. Mae’n golygu y
gallwch chi gael cyfarfodydd cynhyrchiol ac
amserlen glir, ac mae’n golygu bod mwy o
siawns y bydd pobl yn frwd i wneud yr hyn
rydych chi wedi ei benderfynu.

Mae gwneud penderfyniadau drwy gonsensws
yn ffordd fwy gydweithredol o fynd ati, ac yn
golygu bod y rhan fwyaf o bobl yn cytuno â’r
penderfyniad, heb unrhyw un yn gryf yn ei
erbyn.
Drwy wneud hyn bydd pawb sydd yn y cyfarfod
yn teimlo bod y penderfyniad yn eiddo iddyn
nhw, gan eu bod nhw wedi cael cyfle i gymryd
rhan yn yr holl drafodaethau.
Cyn Gwneud Penderfyniad
Cyn gwneud unrhyw benderfyniad, dylech chi
bob amser wneud yn siŵr:
•

Bod y pwnc dan sylw’n cael ei drafod yn
drylwyr

•

Bod pawb yn cael cyfle i fynegi ei farn
ynglŷn â’r pwnc hwnnw os ydyn nhw
eisiau gwneud hynny

Mae sawl ffordd ddilys o wneud
penderfyniadau, gan gynnwys:

•

Bod y Cadeirydd yn egluro a chrynhoi’r
holl safbwyntiau sydd wedi eu mynegi

•

Pleidlais drwy godi dwylo

•

•

Pleidlais gyfrinachol

Bod pawb yn ymwybodol o’r holl
opsiynau y mae’n rhaid dewis
rhyngddyn nhw.

•

Y cadeirydd yn gwneud penderfyniad ar
sail teimladau’r rhai sydd yn y cyfarfod

•

Consensws*

Mae’r daflen ffeithiau hon yn cynnwys
gwybodaeth a chyngor i’ch helpu i wneud
penderfyniadau effeithiol.
Ffyrdd o Wneud Penderfyniadau

Mewn rhai cyfarfodydd mae pob penderfyniad
yn cael ei wneud naill ai drwy godi dwylo neu
drwy ddehongliad y cadeirydd o deimladau’r
rhai sy’n bresennol.
Er mwyn gwneud yn siŵr bod pawb yn gwybod
sut mae penderfyniadau’n cael eu gwneud,
mae’n werth atgoffa pawb ar ddechrau’r
cyfarfod pa ddull a fydd yn cael ei ddefnyddio.

Cyn gwneud penderfyniad, dylai’r cadeirydd
wneud yn siŵr bod pawb yn deall beth fydd
goblygiadau’r canlyniad. Er enghraifft, bydd
penderfyniad i gynnal digwyddiad codi arian yn
golygu bod pobl yn gyfrifol am drefnu’r
digwyddiad.
Drwy wneud hyn, bydd pawb yn deall yn iawn
beth mae gofyn iddyn nhw wneud penderfyniad
yn ei gylch.
Ar Ôl Gwneud Penderfyniad
Pan fydd penderfyniad wedi’i wneud, rhaid
cofnodi’r penderfyniad hwnnw a’r dull o’i

wneud. Er enghraifft, os mai drwy godi dwylo
neu gynnal pleidlais gyfrinachol y cafodd y
penderfyniad ei wneud, mae angen cofnodi
nifer y pleidleisiau o blaid, y nifer yn erbyn a
nifer y rheini a wnaeth atal eu pleidlais.
Mae angen nodi camau gweithredu (tasgau) ar
gyfer pob penderfyniad, a rhoi’r cyfrifoldeb i
rywun wneud y dasg honno erbyn dyddiad
penodol. Yn eich cyfarfod nesaf gwnewch yn
siŵr eich bod yn holi am y diweddaraf am y
camau hyn.
Cofiwch bod gwneud penderfyniadau da yn
golygu bod eich cyfarfodydd yn fwy effeithlon,
gan roi mwy o amser i chi redeg y mudiad a’i
weithgareddau!
Pum Pwynt Pennaf... Gwneud
Penderfyniadau
•

Esboniwch pa ddull fydd yn cael ei
ddefnyddio i wneud penderfyniadau

•

Rhowch gyfle i bawb i fynegi eu barn
cyn gwneud penderfyniad

•

Gwnewch yn siŵr bod penderfyniadau
yn cael eu cofnodi’n gywir

•

Rhowch gam gweithredu ar gyfer pob
penderfyniad a rhowch y cyfrifoldeb am
gymryd y cam hwnnw i berson penodol

•

Gofynnwch yn rheolaidd a ydy’r camau i
weithredu’r penderfyniad wedi cael eu
cymryd.

Dolenni perthnasol
*Am fwy o wybodaeth ar wneud
penderfyniadau drwy gonsensws, ewch i
wefan Seeds for Change:
http://seedsforchange.org.uk/free/consens

