Sut i... fod yn gynrychiolydd effeithiol

•

Mynychu cyfarfodydd allanol
perthnasol yn rheolaidd pan fyddant
yn cael gwahoddiad, a chyfrannu at y
trafodaethau

Cyflwyniad
Pobl sydd wedi cael y cyfrifoldeb i fynegi
barn ar ran unigolyn neu grŵp o bobl yw
cynrychiolwyr. Y peth pwysicaf i’w gofio yw
bod cynrychiolydd yn cynrychioli barn pobl
eraill, hyd yn oed os nad ydy ef neu hi yn
cytuno â’r farn honno.

•

Adrodd yn ôl i’r mudiad neu’r grŵp
bob amser ynglŷn â chanlyniadau a
phenderfyniadau’r cyfarfod

•

Mae bod yn gynrychiolydd yn gallu bod yn
waith caled iawn, ond mae hefyd yn gallu
rhoi boddhad mawr pan fyddwch yn llwyddo
i gyflawni nodau ac amcanion pobl eraill
drwy waith caled.

Cynnal proses gyfathrebu ddwy ffordd
rhwng eu mudiad neu eu grŵp a
chyrff eraill, yn ogystal â rhyngddyn
nhw eu hunain ac aelodau’r grŵp
maen nhw yn ei gynrychioli

•

Cadw at ddyddiadau cau ar gyfer
casglu a throsglwyddo gwybodaeth

Mae’r daflen ffeithiau hon yn cynnwys
gwybodaeth a chyngor ynghylch bod yn
gynrychiolydd effeithiol ar ran pobl ifanc a’ch
mudiad.
Rhinweddau
Mae cynrychioli pobl eraill yn gallu bod yn
dipyn o waith ac felly mae cyfrifoldeb mawr i
fod mor effeithiol â phosib. Dylai
cynrychiolwyr effeithiol:
•

Ddatblygu dealltwriaeth eu bod yn
cynrychioli pobl ifanc eraill a’u
mudiad, ac nid nhw eu hunain fel
unigolion

Barn Pobl Eraill
Mae’n werth cyflwyno system gasglu
gwybodaeth i’ch helpu i ganfod barn pobl
eraill cyn mynd i’w cynrychioli mewn
digwyddiad. Mae sawl ffordd o wneud hyn,
gan gynnwys, ymhlith ffyrdd eraill:
•
•
•
•
•

Grwpiau Ffocws
Holiaduron/Arolygon Barn
Blychau Sylwadau
E-bost
Cyfryngau Cymdeithasol

Adrodd yn Ôl

•

Ymgynghori’n rheolaidd â phobl ifanc
eraill cyn mynd i gyfarfodydd, er
mwyn gweld beth yw eu safbwynt a’u
barn

Mae’n bwysig iawn eich bod chi’n adborthi –
hynny yw adrodd yn ôl ar ganlyniadau eich
cyfarfodydd.

•

Gwneud yn siŵr bod safbwyntiau a
phryderon pobl eraill yn cael eu
mynegi

Mae byrddau hysbysu, cyflwyniadau, e-byst,
byrddau negeseuon a’r cyfryngau
cymdeithasol yn ffyrdd gwych o adrodd yn ôl
ar ganlyniad y cyfarfod ac unrhyw ymateb a

gawsoch chi i’r materion wnaethoch chi eu
codi ar ran pobl eraill.
Pum Pwynt Pennaf... Bod yn
Gynrychiolydd Effeithiol
•

Cyflwyno safbwyntiau a barn eich
mudiad, nid eich safbwynt personol
chi

•

Ymgynghori â phobl eraill cyn mynd
i’w cynrychioli mewn unrhyw gyfarfod

•

Adrodd yn ôl i bobl eraill yn eich
mudiad ynglŷn â chanlyniad
cyfarfodydd

•

Cynnal proses gyfathrebu ddwy ffordd
rhyngoch chi, aelodau’r mudiad a
chyrff allanol

•

Bod yn drefnus a chadw at
ddyddiadau cau.

