
DEG PRIF AWGRYM TOP  AR GYFER MWYHAU ANSAWDD CYNNYRCH AR GYFER FFRHY 
 

1. Does dim fformiwla hud ar wahân i wneud y cynnyrch y gorau y gall fod. 
 

2. Math o allbwn: gwiriwch yn erbyn adborth is-baneli FfRhY 2014. Mewn rhai is-baneli, roedd 
llyfrau dwywaith fwy tebygol i fod yn 4 * nag erthyglau, perfformiodd llyfrau a olygwyd a 
phenodau yn llawer gwaeth. Erthyglau cyfnodolion oedd y safon uchaf mewn llawer o'r 
gwyddorau. Mewn geiriau eraill, mae gwahaniaeth clir rhwng disgyblaethau, ond hefyd 
patrymau  yr un mor glir lle mae rhai mathau o gyhoeddiadau yn debygol o sgorio'n uwch ar 
rhai (is-) baneli.1 

 
3. Lleoliad o allbwn: mae cyfnodolion dylanwadol / prif gyhoeddwyr yn tueddu i wneud yn well 

oherwydd safonau dyfarnu uwch. Mae adborth gan y cyfnodolion hyn gydag adolygiad  ac 
ail-gyflwyno yn helpu - weithiau yn ddramatig - i wella ddarnau. Ond noder: mae allbynnau o 
ansawdd yn chwilio am allfeydd o ansawdd yn hytrach nac allfeydd o safon sy'n gwneud 
cynnyrch o ansawdd uchel. 

 
4. Byddwch yn hunan-feirniadol: ble mae'r arwyddocâd, gwreiddioldeb a thrylwyredd yn eich 

darn? Gellir eu gwella? Sut? 
 

5. Byddwch yn uchelgeisiol yn hytrach na’n chynyddol.  
 
 

6. Lleolwch eich gwaith mewn dadl ehangach, a thrwy hynny sefydlu pam ei fod yn bwysig. 
Gwnewch hyn yn gynnar ac nid yn y casgliad ble gallai ymddangos fel ôl-ystyriaeth. 
Gwnewch y  cyfraniad yma at ddadl ehangach yn rhan annatod o'r darn, hyd yn oed os bydd 
y ffocws ar faes arbenigol. 

 
7. Cynyddwch wybodaeth yn hytrach na llenwi bylchau – a  gwnewch yn glir beth ydych yn ei 

wneud a sut yr ydych yn ei wneud. 
 

8. Byddwch  yn glir ynghylch a’r fethodoleg a ddefnyddiwyd. 
 

9. Defnyddiwch y ffynonellau gorau posib - peidiwch â defnyddio eilradd pan mae cysefin ar 
gael. Mae gan Faint ei ansawdd ei hun. 

 
10. Byddwch yn glir ynghylch yr hyn yr ydych yn ceisio gwneud yn gynnar, nid yn unig o ran 

strwythur / ffocws darn, ond gan gyfeirio at wreiddioldeb, arwyddocâd a thrylwyredd. 

                                                           
1 Mae canllawiau FfRhY 2014 yn gwneud yn glir nad oedd unrhyw ddisgwyliad o flaen llaw i rai mathau o 
allbynnau gael eu pwysoli’n drymach, felly y casgliad yw fod rhai mathau o allbynnau yn adlewyrchu meini 
prawf FfRhY mewn ffyrdd mwy priodol, a bod ymchwil o ansawdd hefyd yn ceisio yr un allfeydd. 


