
 

Mae llawer o gyfleoedd yn codi i ni fel Mentrau 

gynrychioli ein mudiadau, prosiectau a 

rhwydweithiau mewn digwyddiadau o bob 

math.  Fel rhan o fy ngwaith gyda MIC mae 

cyfleoedd yn codi i gynrychioli’r Mentrau mewn 

digwyddiadau, cyfarfodydd a fforymau amrywiol, 

ac er bod natur y digwyddiadau hyn yn eang, mae 

yna bethau gallwch wneud bob tro er mwyn 

paratoi a chael y mwyaf allan o gyfleoedd.  Dyma 

dri syniad i chi o’m mhrofiad i:  

1. Gwneud Bach o Waith Cartref 

Cyn cynrychioli’ch Menter neu rwydwaith mewn digwyddiad mae’n dda i chi gael gwybodaeth 

gefndir: 

Ffeindio mas beth yw nod y digwyddiad – i’r trefnwyr ac i chi.  Pam bod chi’n mynd, a beth ydych chi 

eisiau mas o’r digwyddiad? 

Pwy arall fydd yno?  Fydd na rhywun yna rydych chi’n gwybod dych chi eisiau siarad â nhw?  

Paratoi eich prif negeseuon – mae cael cyflwyniad cyflym a chofiadwy yn help mawr wrth gyflwyno 

eich Menter / prosiect i bobl eraill ac i wneud argraff positif o’r cychwyn cyntaf. 

2. Siarad â Phobl a Chreu Cysylltiadau 

Rwy’n synnu weithiau faint o bobl sy’n eistedd ar ben eu hunain mewn digwyddiadau, efallai yn 

cymryd y cyfle i ateb negeseuon e-bost neu dychwelyd galwadau ffôn.   

Mae pawb dan bwysau a dyn ni’n byw mewn byd lle mae disgwyl ini fod ar gael trwy’r amser ar e-

bost a dros y ffôn.  

Ond tra’ch bod chi mewn digwyddiad, gyda phobl newydd i siarad â nhw yn ystod amser paned 

/cinio dyma gyfle gwych i rannu gwybodaeth am eich gwaith ac i ffeindio mas am waith pobl eraill – 

gall sgwrs gyflym â rhywun allweddol arwain at gyfleoedd cydweithio gwerthfawr yn y dyfodol. 

 



3. Rhannu 

Mae’n syml iawn, ond cofiwch adrodd yn ôl a rannu gwybodaeth, cysylltiadau a syniadau gyda eich 

cydweithwyr ar ôl ichi fynd i’r digwyddiad.  Does dim rhaid i hyn gymryd llawer o amser, ond mae’n 

bwysig i wneud! 

 


