
     

RIAP. Evaluation & 
Scoring Criteria 

Meini Prawf Gwerthuso a Sgorio RIAP 

Ymgeisydd  
Cynllun   
Dyddiad  
Cyfeirnod   
Ariannu Ie / Nage 

 

Ansawdd yr Ymchwil ac Arloesi  
Cyfle Datblygu  
Cynllun Gwaith a chyllideb  
Cyfanswm (uchafswm o 18)  

 

Ansawdd yr Ymchwil ac Arloesi 
Rhagorol 6 • Dylid ei ariannu fel mater o’r flaenoriaeth uchaf oll. 

• Darperir tystiolaeth a chyfiawnhad y cynnig yn gyflawn ac yn gyson gan ddangos 
rhesymwaith cryf iawn am gymorth. 

• Gwnaiff y cynnig fodloni nifer o flaenoriaethau Ymchwil ac Arloesi PCYDDS gyda 
thebygoliaeth uchel iawn o gyflawni’r canlyniadau sydd wedi’u cychwyn.  

Ardderchog  5 • Dylid ei ariannu fel mater o flaenoriaeth ond nid yw’n haeddu’r flaenoriaeth 
uchaf oll. 

• Darperir tystiolaeth a chyfiawnhad y cynnig yn gyflawn ac yn gyson gan ddangos 
rhesymwaith ardderchog am gymorth. 

• Gwnaiff y cynnig fodloni nifer o flaenoriaethau Ymchwil ac Arloesi PCYDDS gyda 
thebygoliaeth uchel o gyflawni’r canlyniadau sydd wedi’u cychwyn. 

Da Iawn 4 • Gwaith sy’n dangos safonau rhyngwladol uchel o ran ysgolheictod, 
gwreiddioldeb, ansawdd ac arwyddocâd.   

• Darperir tystiolaeth a chyfiawnhad y cynnig yn gyson gan ddangos rhesymwaith 
da iawn am gymorth. 

• Gwnaiff y cynnig fodloni nifer o flaenoriaethau Ymchwil ac Arloesi PCYDDS gyda 
thebygoliaeth dda iawn o gyflawni’r canlyniadau sydd wedi’u cychwyn. 

Boddhaol  3 • Gwaith sy’n dangos safonau cenedlaethol neu safonau datblygol o ran 
ysgolheictod, gwreiddioldeb, ansawdd ac arwyddocâd.   

• Amlinellir tystiolaeth a chyfiawnhad y cynnig, gan ddangos rhesymwaith 
boddhaol am gymorth, a allai, er hynny, gael ei ddatblygu ymhellach.  

• Gwnaiff y cynnig fodloni o leiaf dwy o flaenoriaethau Ymchwil ac Arloesi PCYDDS, 
gyda thebygoliaeth foddhaol  o gyflawni’r canlyniadau sydd wedi’u cychwyn. 
Bydd rhai gwendidau yn amlwg.  

Anghystadleuol 2 • Nid yw’n addas ar gyfer ariannu. 
• Amlinellir tystiolaeth a chyfiawnhad y cynnig, ond nid ydynt yn cynnig 

rhesymwaith argyhoeddiadol am gymorth. 
• Gwnaiff y cynnig fodloni o leiaf un o flaenoriaethau Ymchwil ac Arloesi PCYDDS, 

ond mae’n dangos rhai gwendidau a diffygion wrth gyflawni’r canlyniadau sydd 
wedi’u cychwyn. 

Anfoddhaol  1 • Nid yw’n addas ar gyfer ariannu. 
• Amlinellir tystiolaeth a chyfiawnhad y cynnig, ond nid ydynt yn cynnig 

rhesymwaith argyhoeddiadol am gymorth. 
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• Gwnaiff y cynnig fodloni o leiaf un o flaenoriaethau Ymchwil ac Arloesi PCYDDS, 
ond mae’n dangos gwendidau a diffygion sylweddol, ac mae’n annhebygol iawn 
o gyflawni’r canlyniadau sydd wedi’u cychwyn. 

Cyfle Datblygu  
Rhagorol 6 • Mae’r gwaith arfaethedig yn cynnig cyfle datblygu cryf iawn ac addas i’r 

ymgeisydd.  
Ardderchog  5 • Mae’r gwaith arfaethedig yn cynnig cyfle datblygu cryf ac addas i’r ymgeisydd. 
Da Iawn 4 • Mae’r gwaith arfaethedig yn cynnig cyfle datblygu da ac addas i’r ymgeisydd, er 

na fydd hyn mor sylweddol â’r rhai sy’n sgorio 5 a 6. 
Boddhaol  3 • Mae’r gwaith arfaethedig yn cynnig cyfle datblygu clir i’r ymgeisydd, ond mae’n 

bosib y gellid defnyddio modd gwell i’w gynorthwyo, neu ar ôl gosod datblygiad 
staff pellach mewn lle.  

Anghystadleuol 2 • Nid yw’r gwaith arfaethedig yn cynnig cyfle datblygu clir i’r ymgeisydd. 
Anfoddhaol  1 • Nid yw’r gwaith arfaethedig yn cynnig cyfle datblygu clir i’r ymgeisydd. 
Cynllun Gwaith a chyllideb 
Rhagorol 6 • Mae trefniadau cyflawni’r cynnig yn glir ac yn argyhoeddiadol, ac maent yn 

debygol o ddod ag elw sylweddol iawn i’ch buddsoddiad. 
• Mae’r gyllideb ar gyfer y cynnig wedi’i phrisio’n gywir ac yn addas ar gyfer y 

gweithgareddau a ddatgenir, gan arwain at gymorth ychwanegol.   
Ardderchog  5 • Mae trefniadau cyflawni’r cynnig yn glir ac yn argyhoeddiadol, ac maent yn 

debygol o ddod ag elw da i’ch buddsoddiad. 
• Mae’r gyllideb ar gyfer y cynnig wedi’i phrisio’n gywir ac yn addas ar gyfer y 

gweithgareddau a ddatgenir, gan gynnig gwerth da iawn am arian.  
Da Iawn 4 • Mae trefniadau cyflawni’r cynnig yn glir ac yn argyhoeddiadol, gan ddod â pheth 

elw i’ch buddsoddiad, er mae’n bosib bydd angen cymorth pellach ar hyn.  
• Mae’r gyllideb ar gyfer y cynnig wedi’i phrisio’n gywir ac yn addas ar gyfer y 

gweithgareddau a ddatgenir. 
Boddhaol  3 • Mae trefniadau cyflawni’r cynnig yn glir. Mae’n debygol bydd angen cymorth 

pellach i ddod ag elw i’ch buddsoddiad.  
• Mae’r gyllideb ar gyfer y cynnig wedi’i phrisio’n gywir ac yn addas ar gyfer y 

gweithgareddau a ddatgenir. 
Anghystadleuol 2 • Nid yw trefniadau cyflawni’r cynnig wedi’u diffinio’n glir, neu maent yn 

annhebygol o arwain at ganlyniadau effeithiol.  
• Mae’r gyllideb ar gyfer y cynnig wedi’i phrisio ond mae’n cynnig gwerth gwael 

am arian.  
Anfoddhaol  1 • Nid yw trefniadau cyflawni’r cynnig wedi’u diffinio’n glir, neu maent yn 

annhebygol o arwain at ganlyniadau effeithiol.  
• Mae’r gyllideb ar gyfer y cynnig wedi’i phrisio’n anghywir. 

 

  

Wedi’i sgorio a’i 
gymeradwyo gan:   

 

Llofnod:  
Dyddiad:  

 


