
MEINI PRAWF SGORIO / BARNU

Marc Disgrifiad

Tystiolaeth Gref
18-20

Yn rhagori’n gyson ar ddisgwyliadau a gofynion a amlinellir yn y meini 
prawf perfformiad

Tystiolaeth Dda 
13-17

Yn diwallu’r gofynion a amlinellir yn y meini prawf perfformiad

Tystiolaeth Ddigonol
8-12

Ar y cyfan yn diwallu’r gofynion a amlinellir yn y meini prawf perfformiad

Tystiolaeth  
Gyfyngedig 
4-7

I raddau helaeth heb ddiwallu’r gofynion a amlinellir yn y meini prawf 
perfformiad

Tystiolaeth Wael
0-3

Yn methu’n gyson â diwallu’r gofynion a amlinellir yn y meini prawf 
perfformiad

Mae sgôr uchaf o 20 gan bob categori.

Mae’r dilynol yn rhoi arweiniad i sut y bydd y beirniaid yn dyrannu marciau:

@SyniadauMawrCym      

SyniadauMawrCymru

SyniadauMawr.cymru 



Syniad busnes  Dangosyddion perfformiad Marciau  
  Uchaf

1. Cysyniad • Beth ydy’r syniad? 

• Beth mae’n ei wneud?

•  Pa broblem mae’n ei ddatrys neu pha angen mae’n  
ei ddiwallu? 
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2.  Cwsmeriaid /  
Cystadleuwyr

• Beth ydy maint y farchnad?

• Pwy ydy’r cwsmeriaid (e.e. oedran, rhyw a dull o fyw)?

• Sut fyddan nhw’n denu eu cwsmeriaid?

• Pwy ydy eu cystadleuwyr?

• Beth mae eu cystadleuwyr yn ei wneud yn dda a ddim cystal?

• Pam fydd pobl yn eu dewis nhw yn hytrach na’u cystadleuwyr? 
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 3. Cydnawsedd ANGERDD 

•  Faint maen nhw’n caru’r syniad o redeg eu busnes eu hun? 

CYDNERTHEDD 

•  Yn eich tyb chi pa mor effeithiol ydynt am ddyfalbarhau â 
thasgau pan fydd pethau’n mynd yn anodd?

CYFATHREBU 

• Pa mor hyderus ydyn nhw wrth gyfathrebu eu syniadau? 

CYNLLUNIO

•  Yn eich tyb chi pa mor dda ydyn nhw am gynllunio  
a chadw popeth dan reolaeth?

RHWYDWEITHIO 

•  Yn eich tyb chi faint o gefnogaeth fyddant yn ei dderbyn gan 
eu rhwydwaith (e.e. teulu, ffrindiau)? 
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4. Arian I MEWN

• Sut fydd y syniad yn gwneud arian? 

•  Pa gyllid cychwynnol mae’n nhw’n ystyried y byddant  
ei angen?

ALLAN

•  A ydynt yn rhoi amlinelliad o’r hyn y bydd angen gwario 
arnynt? 
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5.  Creadigedd  
ac Arloesedd

• A oes dealltwriaeth glir o sut caiff y syniad ei farchnata?

•  Ydy deunyddiau marchnata/hyrwyddo ychwanegol gan  
gynnwys cyfrifon cyfryngau cymdeithasol wedi cael  
eu cynnwys?

• A oes brand/hunaniaeth gan y syniad?

• A ddangosir creadigedd?

•  A oes arloesedd yn y gweithgaredd/ syniad e.e. ydyn nhw 
wedi creu cynnyrch neu wasanaeth newydd neu ddarganfod  
ffordd arloesol o gynhyrchu, gwerthu, marchnata eu 
gweithgaredd/ syniad?

•  A wneir defnydd arloesol a chreadigol o dechnoleg ddigidol?

•  Arddangos y gallu i ddatrys problemau / meddwl 
dargyfeiriol / creu syniadau. 
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6.  Effaith  
Amgylcheddol

•  Ydy’r syniad yn cysylltu ag un o’r 6 nod datblygiad 
cynaliadwy amgylcheddol a welir yn y golofn chwith?

•  Ydy’r syniad yn dangos effaith amgylcheddol yn glir

•  Ydy’r syniad yn arloesol?

•  Ydy’r syniad yn datrys problem amgylcheddol?

•  Oes gan y syniad effaith amgylcheddol arwyddocaol?

•  Allai’r syniad hwn gael ei ddatblygu ymhellach?

•  Pa ymchwil sydd wedi cael ei chynnal i gefnogi’r syniad?

Dŵr Glân a Glanweithdra   
Ydy’r syniad yn gwella mynediad neu reolaeth dŵr glân / 
diheintiedig?

Ynni Fforddiadwy a Glân   
Ydy’r syniad yn darparu mynediad i ffynonellau ynni glanach 
neu ynni cynaliadwy?

Defnyddio a Chynhyrchu Cyfrifol   
Ydy’r syniad / cynnyrch/ gwasanaeth yn cynnwys manylion 
defnyddio neu gynhyrchu cyfrifol?

Gweithredu ar yr Hinsawdd   
Ydy’r syniad/ cynnyrch/ gwasanaeth yn cymryd camau i 
oresgyn newid yn yr hinsawdd a’i effeithiau?

Bywyd o dan y Dŵr   
Ydy’r syniad/ cynnyrch/gwasanaeth yn cadw defnydd cefnforoedd, 
moroedd ac adnoddau’r môr ar gyfer datblygiad cynaliadwy?

Bywyd ar Dir   
Ydy’r syniad/ cynnyrch/ gwasanaeth yn amddiffyn, yn adfer 
neu’n hyrwyddo defnydd cynaliadwy bywyd ar dir?  
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7.  Effaith  
Gymdeithasol

•  Ydy’r syniad yn cysylltu ag un o’r 10 nod datblygiad 
cynaliadwy a welir yn y golofn chwith?

• Ydy’r syniad yn dangos effaith gymdeithasol yn glir?

• Ydy’r syniad yn arloesol?

• Ydy’r syniad yn datrys problem gymdeithasol?

• Oes gan y syniad effaith gymdeithasol sylweddol?

• Allai’r syniad gael ei ddatblygu ymhellach?

• Pa ymchwil sydd wedi cael ei chynnal i gefnogi’r syniad?

Tlodi  
Allai’r syniad leihau/ trechu tlodi yn eu hardal leol, yng 

Nghymru neu’n ryngwladol?

Newyn 
Allai’r syniad alluogi mwy o ddiogelwch bwyd neu wella 
maethiad? Allai’r syniad annog amaethyddiaeth gynaliadwy?

Iechyd Da a Lles 
Allai’r syniad gefnogi byw yn iach neu hyrwyddo lles?

Addysg  
Allai’r syniad wella/ cyfoethogi addysg neu brofiad dysgwyr?

Cydraddoldeb y Rhywiau   
Ydy’r syniad yn hyrwyddo/ gwella/ cefnogi cydraddoldeb 
rhwng y rhywiau?

Gwaith a Thwf Economaidd  
Ydy’r syniad yn helpu i dyfu’r economi leol neu genedlaethol, 
ydy e’n creu swyddi/ cyfleoedd profiad gwaith i bobl o fewn y 
gymuned leol?

Diwydiant ac Arloesedd  
Ydy’r syniad yn arloesol neu’n newydd?

Lleihau Anghydraddoldebau  
Ydy’r syniad yn cefnogi lleihau anghydraddoldeb? 

Dinasoedd a Chymunedau Cynaliadwy   
Ydy’r syniad yn cefnogi’r gymuned neu’n ychwanegu gwerth 
at eu cymuned leol? Ydy’r syniad menter wedi helpu i godi 
arian am achos da?

Heddwch, Cyfiawnder a Chymunedau cryfach   
Ydy’r syniad yn hyrwyddo/ cefnogi cymunedau heddychlon 
neu’n rhoi’r cyfle i bawb gymryd rhan neu gyfrannu yn eu 
cymunedau?
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