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Achos busnes (Business case) – Allwch chi gyfiawnhau pam rydych chi eisiau gwneud rhywbeth? Fel 

arfer dyma ddogfen sy’n dweud beth fydd canlyniadau tybiedig y prosiect a pham rydych chi’n dechrau ar y 

prosiect.  

Allbwn (Output) – Beth ddaeth allan o hyn? Allbwn yw’r cynnyrch terfynol (corfforol fel arfer) ar ddiwedd 

proses, fel creu llyfr neu adeilad newydd.   

Amcan (Objective) – Rhaid i chi gael nod. Amcan yw eich gôl – beth bynnag yr hoffech ei gyflawni.   

Astudiaeth achos (Case study) – Edrychwch beth wnes i! Mae astudiaeth achos yn golygu rhoi trosolwg 

mwy trylwyr o’ch prosiect, gan roi gwybod i’r darllenydd beth gafodd ei wneud a pham, sut ddigwyddodd 

hyn a sut aeth hi. Ein ffefryn ni yw lluniau a fideos.   

Briff (Brief ) – Gawn ni roi hwn yn blaen. Briff yw’r enw am y ddogfen sy’n cael ei chynhyrchu i amlinellu 

beth yw’r gofynion ar ddechrau prosiect.   

Camau nesaf (Next steps) – Un cam ar y tro. Beth sydd angen i ni ei wneud nesaf er mwyn cyflawni ein 

nod?  

Cam cychwynnol (Initiation phase) – Un, dau, tri, barod, EWCH! Dechrau eich prosiect newydd. Mae’n 

golygu cael awdurdod cywir gan y bobl berthnasol, fel eich rheolwr, a chreu diffiniad clir ar gyfer eich 

prosiect. Dywedwch wrth rywun amdano, ac ewch amdani!  

Ydych chi erioed wedi bod mewn cyfarfod ac yn sydyn mae ’na eiriau’n 

tasgu o gwmpas sy’n gwneud i chi feddwl, beth mae hynny’n ei olygu go 

iawn? 

 

Ni hefyd.  

 

Rydym wedi rhoi esboniad o rai o’r geiriau y gallech chi eu clywed wrth 

siarad am arloesi  neu brosiectau’n gyffredinol.  
 



Carreg filltir (Milestone) – Fe wnes i gyrraedd y copa. Mae cerrig milltir yn dangos pwyntiau cynnydd 

neu ddigwyddiadau penodol yn amserlen eich prosiect. Maen nhw’n nodi’r cynnydd oedd ei angen i gwblhau 

prosiectau’n llwyddiannus.   

Cleient / Cwsmer (Client/Customer) – Y cwsmer sy’n iawn bob tro. Nhw yw’r bobl a fydd yn elwa’n 

uniongyrchol o’ch prosiect chi. I ni ym maes iechyd a gofal cymdeithasol, bydd y rhain fel arfer yn cael eu 

galw’n ddefnyddiwr gwasanaeth neu’n glaf.  

Cydgynhyrchu (Co-production) – Mae gwaith tîm yn nefoedd! Datblygodd Rhwydwaith Gyd-

gynhyrchu Cymru ddiffiniad rhagorol ohono, sef:   

" Agwedd tuag at wasanaethau cyhoeddus a seilir ar asedau yw Cydgynhyrchu, sy’n galluogi’r bobl sy’n 

darparu ac yn derbyn y gwasanaethau i rannu’r grym a’r cyfrifoldeb, a chydweithio trwy gysylltiadau cyfartal, 

cyfatebol a gofalgar.  Mae’n creu cyfleoedd i bobl gael mynediad at gymorth pan fo’i angen, ac i gyfrannu at 

newid cymdeithasol." 

Cyfyngiad (Constraint) – O ble ddaeth hwnna? Bydd yn rhaid i mi fynd ati ryw ffordd arall. Cyfyngiad ar 

eich prosiect yw rhywbeth sy’n mynd i fynd yn eich ffordd. Fel traffig, gallwch fynd ar hyd ffordd arall.   

Cysyniad (Concept) – Carwch eich cysyniad. Dechrau’r prosiect. Y cysyniad yw pan fyddwch chi’n cyflwyno 

eich syniad gerbron problem neu gyfle a darganfod a yw’n bosib.  

Deilliant (Outcome) – Sut oeddech chi’n teimlo am hwnna? Dyna’r canlyniad terfynol. Gallai ymwneud â 

sut y gwnaethoch chi i rywun deimlo, neu newid yn y ffordd maen nhw’n meddwl am rywbeth.  

Gweithredoedd (Action) – Lights, camera…. Y weithred yw’r dasg sy’n cael ei rhoi i rywun i’w chwblhau fel arfer.   

Hyrwyddwr (Champion) – Mae hyrwyddwr prosiect fel yr un sy’n arwain y gymeradwyaeth. Bydd 

hyrwyddwr prosiect yn ysgwyddo cyfrifoldeb personol dros beri i’r prosiect lwyddo. Mae’r person hwn yn 

gwthio tîm y prosiect i weithio’n galed, mae’n siarad â phobl ar ran y prosiect ac mae’n cefnogi.   

Llif gwaith (Work stream) – Dyma gyfres o weithgareddau y mae’n rhaid eu cwblhau er mwyn helpu 

amcanion eich prosiect. Mae’r term fel arfer yn cyfeirio at weithgareddau sydd angen set penodol o sgiliau 

rhwng dechrau a gorffen prosiect. Dŵr yn llifo? Mae angen plymar!   

Llinell sylfaen (Baseline) – Nid y math y byddwch chi’n ei glywed mewn cerddoriaeth. Mae’r term hwn yn 

cynrychioli’r costau a’r amserlen a gymeradwywyd ar ddechrau eich prosiect. Gallwch ddefnyddio’r llinell 

sylfaen fel pwynt dechreuol ar gyfer monitro a gwerthuso pa mor dda mae eich prosiect yn mynd.   



Llywodraethiant (Governance) – Allwn ni siarad â’r rheolwr os gwelwch yn dda? Dyma’r strwythur sy’n 

ein galluogi i ddiffinio rôl a pherthynas gweithwyr proffesiynol â gwneuthurwyr penderfyniadau lefel uchel 

sefydliad .  Gall llywodraethiant fod yn dda er mwyn gweithio mewn rolau penodol, ond gall hefyd gyfyngu 

ar sut mae gweithio gyda’ch gilydd.  

Pecyn gwaith (Work package) – Pecyn gwaith yw term sy’n cyfeirio at dasgau y gellir eu pecynnu gyda’i 

gilydd a’u rhoi i rywun arall i’w cwblhau. Mae fel gofyn i rywun roi menyn ar eich brechdan tra bo chi’n paratoi’r 

llenwad.   

Prosiect (Project) – Ymdrech dros-dro, a yrrir gan yr angen i gyflawni nod, i greu allbwn unigryw.   

Risg (Risk) – Digwyddiad penodol sy’n effeithio ar gyflawni eich amcanion. Gallai hwn fod yn negyddol neu’n 

gadarnhaol.  

Rhagolwg (Forecast) – Fel y tywydd, dewch i ni gynllunio ymlaen llaw a rhoi ymabarel yn y bag bob tro. 

Ffordd o edrych i’r dyfodol a meddwl sut statws fydd i’r prosiect, yn seiliedig ar yr wybodaeth sydd ar gael.   

Rhanddeiliaid prosiect (Project stakeholders) – Rhanddeiliad yw unrhyw barti a allai gael ei effeithio 

gan brosiect. Mae fel arfer yn cyfeirio at rai sydd â diddordeb mewn gweld y prosiect yn cael ei gwblhau’n 

llwyddiannus.   

Rheoli newid (Change control) – Mae newid yn dda! Rheoli newid yw unrhyw newid sy’n digwydd yn 

ystod eich prosiect. Mae’n eich helpu i adnabod newid a sut y byddwch chi’n ei reoli pan fydd yn digwydd.    

Rhychwant (Scope) – Mae rhychwant prosiect yn cyfeirio at bopeth y mae i fod i’w gyflawni er mwyn 

barnu iddo fod yn llwyddiant.  

Siart Gantt (Gantt chart) – Llun pert, sut wnest ti ei beintio? Mae siart Gantt yn fath o siart bar sy’n 

dangos holl dasgau prosiect a pha mor hir y dylent gymryd a phwy sydd angen eu gwneud.   

 


