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Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth 

Alex Llewelyn  

 

 

 

Ysgrifennu Academaidd 

Mae’r pecyn hwn yn cyflwyno sgiliau trosglwyddadwy i fyfyrwyr israddedig ac yn eu 

paratoi ar gyfer ysgrifennu traethodau academaidd.  

 

Deilliannau dysgu: 

• Dechrau meithrin eich sgiliau wrth ddarllen a gwerthuso deunyddiau cyfreithiol 

academaidd cymhleth, gan gydnabod eu cyfraniad at astudio’r gyfraith yn 

llwyddiannus 

• Deall bod y gyfraith a dadansoddi cyfreithiol yn mynnu ymgysylltiad 

gweithredol a deongliadol 

• Dechrau esbonio cryfderau a gwendidau gwahanol ddulliau ar gyfer rhesymu 

cyfreithiol 

• Deall sut i lunio a chyflwyno dadl awdurdodol o safbwynt dynodedig 
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Deunydd darllen a argymhellir 

Rydym yn argymell y gwerslyfr sgiliau canlynol: 

E Finch a S Fafinski Legal Skills, 7fed Argraffiad (Oxford University Press, 2019) 

Mae’r Gyfraith yn bwnc sy’n newid drwy'r amser.  Defnyddiwch werslyfrau i gael 

dealltwriaeth gefndirol o bwnc, ond gwnewch yn siŵr eich bod yn diweddaru eich 

gwybodaeth drwy ymchwilio i ddatblygiadau diweddar.  

 

Deunydd darllen ehangach/cyd-destunol:  

Mae’n hanfodol bwysig eich bod yn darllen yn eang i gael amrywiaeth o safbwyntiau 

ar y gyfraith.  

Defnyddiwch y llyfrgell ac adnoddau cyfreithiol ar-lein i ychwanegu at eich darllen.  

 

Bydd darllen papur newydd dyddiol o safon yn eich helpu i gael y wybodaeth 

ddiweddaraf am faterion cyfoes a datblygiadau ym maes y gyfraith.  

Cofiwch ymarfer ymgysylltu’n feirniadol ac yn ddadansoddol â phopeth rydych yn ei 

glywed, ei weld neu ddarllen amdano yn y cyfryngau cenedlaethol.  

  

https://www.google.com/imgres?imgurl=https://www.hornnewsnigeria.com.ng/wp-content/uploads/2017/09/newspaper.jpg&imgrefurl=https://www.hornnewsnigeria.com.ng/news/onyeukwu-unveils-online-newspaper/&docid=Tz_XNjlWjA4sUM&tbnid=ehMCgPXtlV4ZIM:&vet=10ahUKEwimuvjz64fcAhWLzaQKHSkUDPcQMwiHAigqMCo..i&w=720&h=480&bih=933&biw=1680&q=newspaper%20&ved=0ahUKEwimuvjz64fcAhWLzaQKHSkUDPcQMwiHAigqMCo&iact=mrc&uact=8
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Cyflwyniad:  

Bydd y pecyn hwn yn eich helpu i baratoi cynllun traethawd ar gyfer y cwestiwn 

canlynol: 

 

 

Mae'r sgiliau a gyflwynir yn y pecyn hwn yn drosglwyddadwy a gellir eu defnyddio 

wrth ateb unrhyw gwestiwn traethawd. 

Dyma'r camau angenrheidiol sydd eu hangen i baratoi cynllun traethawd 

llwyddiannus: 

 

CAM 1: Dadansoddi a deall natur y dasg o’ch blaen. 

Oni bai eich bod yn dadansoddi eich cwestiwn traethawd, ni allwch nodi’n ddigonol y 

maes ymchwil na’r deunyddiau y bydd angen i chi eu darllen.   

 

CAM 2: Nodi a darganfod y deunyddiau. 

Heb nodi a darganfod gwybodaeth a deunyddiau perthnasol yn gywir, ni fydd 

gennych sail gadarn o wybodaeth i adeiladu arni. Ewch y tu hwnt i’ch nodiadau 

darlith a’ch gwerslyfrau: defnyddiwch y troednodiadau mewn gwerslyfrau i’ch tywys 

at ddeunyddiau pellach; gwnewch chwiliadau ymchwil effeithiol am drafodaethau 

academaidd perthnasol; dewch o hyd i unrhyw achosion y gallai fod angen i chi eu 

darllen yn fanwl er mwyn gwneud cyfiawnder â’r pwnc. 

 

‘Mewn adegau o newid mawr, mae annibyniaeth y farnwriaeth, a'i gallu i fod yn 

ddiduedd yn parhau i fod yn gyson’ 

Trafodwch 

(1500 o eiriau) 
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CAM 3: Gwerthuso cryfderau a gwendidau eich ffynonellau.  

Cofiwch y gall ffynonellau gwan danseilio cadernid dadleuon rhesymegol sydd 

wedi’u strwythuro’n dda.  

 

CAM 4: Defnyddio ffynonellau’n effeithiol i ddatblygu dadl ddarbwyllol.   

Cofiwch mai cyfres o resymau sy’n arwain at gasgliad yw dadl. Gall dadl ond fod mor 

gadarn â’i rhesymau a’i rhesymu. Mae ffynonellau’n gweithredu fel rhesymau (neu’n 

ategu rhesymau). Mae angen i’ch ffynonellau fod yn ddibynadwy – ond mae angen i 

chi eu defnyddio nhw’n dda hefyd! 

   

CAM 5: Cyfleu dadl ddarbwyllol sydd wedi’i hategu’n dda.   

Mae angen i ddadl ddarbwyllol sydd wedi’i hategu’n dda gynnwys cyfeiriadau cywir, 

ac wedi’i dadlau’n dda yn yr ystyr bod angen i’r casgliadau (yr holl rannau ‘oherwydd’ 

a ‘felly’ o’r ddadl) fod yn gryf.  

Mae dadl dda hefyd yn dibynnu ar fynegiant manwl gywir. Cofiwch fod y gallu i gyfleu 

dadl gadarn, fanwl gywir, yn dibynnu ar iaith gadarn, fanwl gywir.  

Mae angen i chi wneud eich gorau glas i ddatblygu’r arfer o fod mor fanwl gywir a 

gofalus â phosibl wrth gyfleu eich dadleuon eich hun. Gwnewch yn siŵr eich bod bob 

amser yn dilyn safonau OSCOLA ar gyfer cyfeirio a chyflwyno. 

 

CAM 6: Golygu ac ailddrafftio eich gwaith. 

Yr hyn sy’n gwneud ysgrifennu da yw 40% ymchwil, 20% ysgrifennu a 40% golygu. 

Ystyr hyn yw golygu er mwyn sicrhau bod y rhesymu’n gadarn a’r cyfeirio'n ddigonol, 

a golygu er mwyn gwirio gramadeg, atalnodi a chystrawen.  

Mae angen i chi gynnwys bylchau amser wrth gynllunio eich llwyth gwaith, fel bod 

modd i chi weld eich gwallau eich hun. Anelwch at olygu eich gwaith o leiaf bedair 

neu bum gwaith cyn ei gyflwyno.  
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Beth yw traethawd? 

Dadl benodol yw traethawd, sydd â thema, wedi'i mynegi'n rhesymegol o'r dechrau 

i'r diwedd. Mae'n profi eich gwybodaeth a'ch dealltwriaeth o destun, wedi'i ategu gan 

waith ymchwil.  Mae traethawd hefyd yn ymarfer i ddatblygu a thrin syniadau 

perthnasol, llunio dadl sydd wedi'i mynegi'n glir a chyfeirio at y dadleuon sydd wedi'u 

gwneud gan academyddion. Mae traethawd yn offeryn dysgu pwerus a fydd yn eich 

helpu i ddatblygu eich dealltwriaeth o bwnc. 

Mae pob aseiniad yn y brifysgol wedi'i lunio i'ch herio i ysgrifennu mewn ffurfiau 

gwahanol.  Eu bwriad yw rhoi cyfle i chi ddangos sawl peth: 
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Mae 
traethawd 

da yn

Defnyddio geiriau 
ac ymadroddion 
cysylltu i wneud 

pob pwynt/syniad 
yn berthnasol i 

bwyntiau yn 
gynharach ac yn 

hwyrach yn y 
traethawd

Elwa ar gynllunio 
ymlaen llaw

Ei gwneud yn glir 
sut rydych yn mynd 

i fynd i'r afael â'r 
cwestiwn, i ba 

gyfeiriad rydych am 
fynd a pham

Gosod eich prif 
syniadau allan yn 

glir

Ei gwneud yn glir 
sut mae'r prif 
syniadau yn 

berthnasol i'w 
gilydd

Tywys y darllenydd 
drwy eich ateb 
mewn ffordd 

resymegol sy'n 
dangos cynnydd

Helpu'r darllenydd i 
gofio beth rydych 

wedi'i ddweud

Trefnu grwpiau o 
wybodaeth 

gysylltiedig mewn 
paragraffau

 

 

Mae traethawd da yn: 
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Sut i ysgrifennu traethawd cyfreithiol  

Cofiwch na fydd un ffordd 'gywir' o ateb y cwestiwn, fel arfer. Ni fydd neb yn dweud 

wrthych beth i'w ysgrifennu yn eich traethawd, ac nid oes unrhyw atebion 'model' – 

dim ond ffyrdd gwell o fynd i'r afael â'r cwestiwn ac o wneud dadleuon mwy 

soffistigedig yn eich ymateb.  

Bydd llawer yn dibynnu ar y penderfyniad y byddwch yn ei wneud ynglŷn â sut i 

ddeall y cwestiwn a'ch ymateb i'r cwestiwn – sef beth sy'n ddisgwyliedig o fyfyrwyr 

addysg uwch.   

 

Cyn dechrau eich traethawd 

Gwnewch yn siŵr eich bod yn deall beth mae’r cwestiwn yn gofyn i chi ei wneud. 

Eich cam cyntaf yw cynllunio beth rydych yn bwriadu ei ddweud yng ngoleuni beth 

mae'r cwestiwn yn gofyn i chi ei wneud ac ar sail beth rydych wedi'i ddysgu yn y 

modiwl.  

 

Ymchwil a pharatoi 

Pan fyddwch yn glir ynglŷn â beth mae gofyn i chi ei wneud, mae angen i chi 

gynllunio eich ymateb.  

Rhaid i'r cwestiwn traethawd sy'n cael ei ofyn lywio eich gwaith ymchwil a pharatoi – 

peidiwch ag ymchwilio i unrhyw beth, a gobeithio y bydd traethawd rhywsut yn deillio 

o hynny. 

Cyn i chi ddechrau, bydd angen i chi wneud yn siŵr eich bod wedi ymgynghori â 

deunyddiau ysgolheigaidd perthnasol a phriodol.   

Mae'r rhain yn cynnwys achosion, statudau, erthyglau mewn cyfnodolion 

academaidd, llyfrau (ysgrifau), penodau mewn llyfrau sydd wedi'u golygu, erthyglau 
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mewn gwyddoniaduron ysgolheigaidd, adroddiadau swyddogol a dogfennau polisi, 

adroddiadau newyddion o ansawdd, hansard ac ati.  

Mae deunydd amhriodol yn cynnwys deunyddiau fel llyfrau/nodiadau Safon Uwch, 

wikipedia a blogiau (oni bai bod tiwtor wedi eich cyfeirio'n benodol at y blog), neu 

ddeunydd ar hap oddi ar y we. Dylech chi osgoi dyfynnu nodiadau/sleidiau 

darlithoedd.  

 

Strwythur 

I greu traethawd llwyddiannus, rhaid iddo fod wedi'i strwythuro'n dda. Strwythur yw 

beth sy'n rhoi cyfeiriad i'ch traethawd, ac sy'n ei wneud yn gydlynol. Mae'n cyfeirio at 

y datblygiad rhesymegol rhwng cyflwyniad, disgrifiad, dadansoddiad, gwerthusiad a 

chasgliad y darn.    

 

Y cyflwyniad 

Mae cyflwyniad yn helpu i roi'r darllenydd ar ben ffordd, ac mae'n gam cyntaf pwysig 

yn y broses o ysgrifennu papur sydd wedi'i strwythuro'n dda. Mae'n hanfodol cael 

cyflwyniad sy'n gwneud y canlynol:  

• nodi eich dadl; 

• nodi'r materion mae'r cwestiwn yn eu codi; 

• nodi'n gryno y prif bwyntiau rydych am ysgrifennu amdanynt; 

• amlinellu sut bydd eich traethawd yn cael ei drefnu.  

•  

Enghraifft 

Os bydd cwestiwn yn gofyn i chi asesu manteision ac anfanteision achos penodol, 

nid yw'n ddigonol dweud:  

Bydd y traethawd hwn yn asesu manteision ac anfanteision...[yr achos].  

Mae hefyd angen i chi amlinellu cwmpas eich dadl:  
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Yn y traethawd hwn, bydd manteision ac anfanteision [x] yn cael eu harchwilio. Gellir 

dadlau bod rôl hanfodol [un fantais] yn cefnogi newid polisi i weithredu [x], er 

gwaethaf presenoldeb anfanteision eraill.   

 

Enghreifftiau pellach: 

Mae'r papur hwn yn ystyried/Nid yw'r papur hwn yn ystyried...  

Bydd y traethawd hwn yn canolbwyntio ar...  

Bydd [mater] yn cael ei archwilio…  

Bydd y papur hwn yn rhoi sylw i [tri mater] sy'n codi o [achos]. Yn gyntaf, [mater 

cyntaf]. Yn ail, [ail fater]. Yn olaf, mae [mater] yn parhau i fod yn fater heb ei ddatrys. 

Dylech chi osgoi cyflwyniad sy'n crwydro oddi ar y pwnc neu sy'n hirwyntog.  Yn 

syml, dylai'r cyflwyniad ddweud wrth y darllenydd beth rydych yn mynd i'w drafod, a 

threfn y drafodaeth, fel bod y darllenydd yn gwybod beth i'w ddisgwyl. Oherwydd 

hyn, mae'n aml yn ddefnyddiol ysgrifennu'r cyflwyniad yn olaf, ar ôl i chi ateb y 

cwestiwn ym mhrif gorff y traethawd, fel eich bod yn y sefyllfa orau i allu esbonio 

camau'r traethawd.  

 

Prif gorff y traethawd 

Yng nghorff y traethawd, byddwch yn ehangu ar amlinelliad y ddadl rydych wedi'i 

ddarparu yn y cyflwyniad. Dylai pob paragraff ganolbwyntio ar agwedd ar y ddadl 

neu broblem sy'n cael ei chefnogi gan sawl brawddeg sy'n cynnwys tystiolaeth.  

Cadwch eich dadl yn gryno ac i'r pwynt.  

Awgrymiadau 

• Dechreuwch gyda'ch dadl gryfaf.  

• Trafodwch a gwerthuswch y prif bwyntiau rydych am eu gwneud gyda 

thystiolaeth o'ch gwaith darllen.  

• Defnyddiwch frawddeg testun i sefydlu pob paragraff.  

• Trafodwch un pwynt yn systematig, fesul paragraff.  
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• Symudwch mewn dilyniant rhesymegol o un pwynt i'r nesaf.  

• Dangoswch y cysylltiadau rhwng syniadau gyda geiriau cyswllt, e.e.: ‘Fodd 

bynnag…’, ‘Mewn gwrthgyferbyniad i…’, ‘Yn ogystal â…’, ‘Ymhellach…’, ‘Gan 

ystyried… .’  

• Dewch â pharagraffau neu adrannau o'ch gwaith i ben gyda brawddeg sy'n 

cysylltu'r mater sy'n cael ei drafod yn ôl at y testun.  

 

Paragraffau 

Dylai unrhyw waith ysgrifenedig gael ei gyflwyno mewn paragraffau. Grŵp o 

frawddegau cysylltiedig am un syniad yw paragraff. Dylai pob paragraff ddechrau 

gyda brawddeg testun sydd naill ai'n cyfeirio yn ôl at y paragraff blaenorol ac yn 

ehangu ar y syniadau sydd wedi'u mynegi neu sy'n cyflwyno syniad newydd.   

Bydd cydlyniad yn cael ei greu drwy ddangos y berthynas rhwng syniadau, sy'n cael 

ei hawgrymu gan signalau pontio, drwy ailadrodd geiriau allweddol a thrwy gyfeirio 

yn ôl at destun y paragraff.  

I ysgrifennu traethodau ar lefel brifysgol, ac i ddatblygu dadl sy'n gallu mynd i'r afael 

â materion yn foddhaol, mae'n hanfodol bwysig eich bod yn defnyddio paragraffau 

cydlynol. Mae fformat paragraff yn arwydd i'r darllenydd ei fod yn cynrychioli cadwyn 

o frawddegau integredig, ac mae'n rhaid ei ddarllen i gyd.  

Mae bron yn amhosibl datblygu eich syniadau a thrafod syniadau pobl eraill yn 

ddigonol oni bai eich bod yn treulio mwy na thair neu bedair brawddeg ar bob un o'r 

materion mae'n rhaid i chi eu hystyried. Peidiwch â gwneud pob brawddeg yn 

baragraff ar wahân; bydd hynny'n golygu diffyg cydlyniad yn eich traethawd.  Er y 

gallai deimlo fel syniad da lleihau eich gwaith yn gyfres o bwyntiau bwled – yn 

enwedig wrth weithio i derfyn geiriau llym – byddai hyn yn cyfyngu'n ddifrifol ar eich 

gallu i ddangos i'r marciwr eich bod yn gallu gwneud pwynt yn drylwyr ac yn 

soffistigedig, gan ddwyn perswâd. 

 

Y casgliad 
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Fel y cyflwyniad, mae'r casgliad yn rhan swyddogaethol o'r traethawd. Ei bwrpas yw 

tynnu ynghyd a chrynhoi beth rydych chi wedi dadlau o'i blaid yn y traethawd, a 

hynny mewn ffordd ystyriol sy'n dwyn perswâd.  

Oherwydd hyn, rhaid i'ch dadleuon yng nghorff y traethawd gefnogi a bod yn gyson 

â'r casgliad. Ni ddylai'r casgliad byth gyflwyno deunydd newydd.  

 

Arddull a thôn 

Mae nodweddion traethawd ysgolheigaidd effeithiol yn cynnwys iaith glir a chywir, 

mynegiant soffistigedig a chryno, sillafu, gramadeg a strwythur brawddegau cywir. 

Dylai tôn eich traethawd fod yn ffurfiol heb fod yn fawreddog neu'n fombastig.  

Dylech edrych yn ofalus ar unrhyw erthyglau sydd wedi'u cyhoeddi'n ddiweddar 

mewn cyfnodolion fel Modern Law Review neu Oxford Journal of Legal Studies os 

oes gennych unrhyw amheuaeth ynglŷn ag arddull a thôn briodol gwaith ysgrifennu 

academaidd. Defnyddiwch yr erthyglau hyn fel model ar gyfer eich gwaith chi. 

Er nad ydym yn disgwyl i chi allu cyflawni safonau academyddion y mae eu gwaith 

wedi'i gyhoeddi, dylech chi geisio efelychu'r ffordd maen nhw'n cyfathrebu â'r 

darllenydd. 

 

Cadarnhad 

Rhaid i chi ddefnyddio ffynonellau yn effeithiol i ddatblygu dadl ddarbwyllol. Mae hyn 

yn golygu bod rhaid i chi gadarnhau yr holl honiadau rydych yn eu gwneud drwy 

gyfeirio at ffynonellau priodol.  

Cofiwch mai cyfres o resymau sy’n arwain at gasgliad yw dadl. Gall dadl ond fod mor 

gadarn â’i rhesymau a’i rhesymu. Mae ffynonellau’n gweithredu fel rhesymau (neu’n 

ategu rhesymau). Mae angen i’ch ffynonellau fod yn ddibynadwy – ond mae angen i 

chi eu defnyddio nhw’n dda hefyd! 
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Er enghraifft, rhaid i bwynt am y gyfraith gael ei gadarnhau drwy gyfeirio at 

ffynhonnell gynradd briodol, fel achos neu statud. Rhaid i honiad am y gyfraith 

(damcaniaethol neu athrawiaethol) gael ei ategu gan waith ysgrifennu ysgolheigaidd 

(e.e. llyfrau, erthyglau mewn cyfnodolion ac ati).  

 

 

Cyfeirio 

Mae angen i ddadl ddarbwyllol sydd wedi'i hategu'n dda fod wedi'i chyfeirio'n dda. 

Gwnewch yn siŵr eich bod bob amser yn dilyn safonau OSCOLA ar gyfer dyfynnu a 

chyflwyno. 

 

Llyfryddiaeth 

Ar ddiwedd eich aseiniad, bydd angen i chi greu tabl o achosion a tabl o statudau, 

gyda llyfryddiaeth i ddilyn.  

Bydd y tabl achosion a'r tabl statudau (a elwir weithiau'n 'dabl awdurdodau') yn 

cynnwys holl ffynonellau cynradd y gyfraith rydych wedi'u defnyddio.  

Bydd y llyfryddiaeth yn cynnwys yr holl ffynonellau eilaidd rydych wedi'u defnyddio, a 

dylid ei drefnu yn ôl penawdau (e.e. llyfrau, cyfnodolion ac ati).  

Rhaid i bob cyfeiriad sydd yn eich troednodiadau fod yn eich llyfryddiaeth hefyd. 

Efallai bydd ffynonellau ychwanegol yn eich llyfryddiaeth nad ydynt yn ymddangos 

yn eich troednodiadau (ffynonellau rydych wedi'u defnyddio wrth baratoi ar gyfer eich 

gwaith, ond nad ydych wedi cyfeirio atynt yn uniongyrchol). 

Dylai'r drefn fod fel a ganlyn: 

A) tabl achosion 

B) tabl statudau 



13 
 
 

C) llyfryddiaeth (ffynonellau eilaidd) 

Mae adrannau 1.6 ac 1.7 (tudalennau 10, 11 a 12) 4ydd argraffiad canllaw 

OSCOLA yn cynnwys manylion pellach, a mae llawer o enghreifftiau ar gael ar-lein 

hefyd.  

 

 

Golygu  

Peidiwch byth â disgwyl cyflwyno drafft cyntaf o draethawd sy'n cael ei asesu – rhaid 

i chi adael amser i olygu eich gwaith - fel bod y cynnyrch terfynol yn dangos eich 

meddylfryd, a'r gwaith yn ei gyfanrwydd, ar ei orau.  

 

 

 

 

 

 

Awgrymiadau eraill: 

• Peidiwch byth â gadael eich gwaith tan y funud olaf. Hyd yn oed os yw'n well 

gennych weithio o dan bwysau, ni fydd gennych yr amser i wneud yn siŵr eich 

bod yn cynhyrchu darn o waith o ansawdd da. Yn ddelfrydol, dechreuwch 

weithio cyn gynted ag y mae'r teitlau ar gael, i ganiatáu cymaint o amser â 

phosibl i ymchwilio ac ar gyfer y broses ysgrifennu, ac i wneud yn siŵr bod 

gennych amser i ddelio ag unrhyw broblemau a allai godi. 

• Trafodwch eich syniadau a'ch cynlluniau traethawd gyda'ch cyd-fyfyrwyr. 

https://www.law.ox.ac.uk/sites/files/oxlaw/oscola_4th_edn_hart_2012.pdf
https://www.law.ox.ac.uk/sites/files/oxlaw/oscola_4th_edn_hart_2012.pdf
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• Byddwch yn hyblyg – mae'n bosibl y bydd angen i chi ddiwygio eich dadl a'ch 

syniadau wrth i'ch gwaith a'ch ymchwil ddatblygu, a allai ofyn am rai 

newidiadau i'ch cynllun gwreiddiol. 

• Ymgyfarwyddwch â'r meini prawf marcio. 

• Peidiwch â mynd dros y terfyn geiriau  

 

 

Sut mae traethodau cyfreithiol yn wahanol i 

bynciau eraill? 

Mae pob traethawd yn ymwneud â chyfathrebu neges i fath penodol o gynulleidfa, 

felly rydym yn edrych am strwythur, rhesymeg a naratif. Ond cofiwch mai'r gyfraith 

sy'n gwneud gwahaniaeth. Yn aml, nid yw myfyrwyr newydd wedi astudio'r gyfraith 

o'r blaen, ac nid ydynt yn ymwybodol o'r amrywiaethau cynnil yn y gyfraith. Mae 

ysgrifennu traethawd cyfreithiol yn ymwneud â threiddio'n ddwfn i ddatgelu 

ansicrwydd a chymhlethdod yn y gyfraith, a defnyddio hyn i ddadlau o blaid neu yn 

erbyn rhywbeth. 

 

Camgymeriadau cyffredin 

1. Peidio ag ateb y cwestiwn gosod.  

2. Peidio â gosod llinell ddadl glir.   

3. Diffyg awdurdod. Bydd myfyrwyr yn aml yn gwneud cynigion sy'n ddeallus ac 

wedi'u rhesymu'n dda, ond nad ydynt yn cysylltu'n ôl â'r gyfraith. Beth yw'r darn o 

statud, y gyfraith achos neu'r academydd cyfreithiol rydych yn ei ddefnyddio fel 

tystiolaeth o'r honiad rydych yn ei wneud? 
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Prif gamau ysgrifennu traethawd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rhowch y dasg yng nghyd-destun nodau a 

deilliannau dysgu y modiwl 

Ewch ati i feddwl am 

syniadau 

• Gwnewch nodiadau o syniadau 

allweddol  

• Gwnewch waith ymchwil a gwaith 

darllen penodol 

• Adolygwch eich deunyddiau  

• Nodwch a llenwch unrhyw fylchau 

Ar ôl cwblhau'r 

drafft, rhowch ef o'r 

neilltu am ddiwrnod 

neu ddau. 

Byddwch yn 

dychwelyd ato 

gyda syniadau ac 

egni newydd. 

A yw'n cydymffurfio  

â gofynion y dasg? 

Ar bob cam, dylech wirio'r canlynol: 

Ydw i'n ateb y cwestiwn cyfan? Ydw 

i wedi mynd ar gyfeiliorn? A yw'r 

traethawd yn datblygu dadl? A oes 

gan y traethawd strwythur cydlynol a 

rhesymegol?  

Gwnewch yn siŵr eich bod yn 

dilyn y confensiwn cyfeirio 

cywir ar gyfer y maes pwnc  

Parhewch i ddarllen a 

gwneud nodiadau – yna 

diwygiwch y traethawd 

eto 

Gwnewch wiriad gweledol yn 

ogystal â defnyddio gwiriwr 

sillafu ar y cyfrifiadur 

Cyflwynwch y 

gwaith ar y dyddiad 

cau neu cyn hynny 

Meddyliwch am ystyr geiriau ac ymadroddion allweddol 

yn nheitl y traethawd.  

 

Dylech brawf-ddarllen am yn ôl, o'r 

casgliad i fyny, fel nad ydych yn 

colli camgymeriadau atalnodi a 

gramadeg 

Ceisiwch dorri'r dasg i lawr yn gwestiynau llai 

 

Ewch ati i greu map 

meddwl o'r testun 

DADANSODDWCH Y 
CWESTIWN  

GWNEWCH GYNLLUN 
AMLINELLOL BRAS 
 

DEFNYDDIWCH Y  
CYNLLUN I ARWAIN  
EICH GWAITH  
YMCHWIL 
 

ADOLYGWCH A  
DIWYGIWCH Y  
CYNLLUN 
 

YSGRIFENNWCH  
DDRAFFT CYNTAF 
BRAS 
 

GOLYGWCH STRWYTHUR  
A CHYNNWYS Y DRAFFT 
 

GOLYGWCH ARDDULL Y  
DRAFFT  

 Gwiriwch y  
cyfeiriadau 
 

CYNHYRCHWCH  
GOPI TERFYNOL 
 
  

DYLECH BRAWF- 
DDARLLEN Y 
TRAETHAWD I WIRIO'R  
SILLAFU A'R ATALNODI 
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Taflen Gwaith 1  

Cyn i chi ddechrau gwneud unrhyw waith ysgrifennu ar gyfer eich traethawd, mae’n 

ddefnyddiol cael darlun clir o’r hyn mae’r traethawd yn gofyn i chi ei wneud.  Mae 

hyn yn golygu deall y geiriau unigol, a hefyd cwmpas cyffredinol y cwestiwn.   

Un elfen allweddol o draethawd llwyddiannus yw dadl glir wedi’i chyflwyno ar ffurf 

strwythuredig. Felly, rhaid i chi nodi’n glir y safbwynt rydych yn bwriadu ei arddel 

mewn perthynas â’r cwestiwn. 

Cwestiwn traethawd:  

 ‘Mewn adegau o newid mawr, mae annibyniaeth y farnwriaeth, a'i gallu i fod yn 

ddiduedd yn parhau i fod yn gyson’ 

(traethawd 1500 o eiriau)  

 

1. Ysgrifennwch beth bynnag sy’n dod i’ch meddwl ynglŷn â’r cwestiwn am bum 

munud heb stopio. Gallwch greu rhestr neu lunio map meddwl o’ch syniadau. 

 

2. Ar ôl i chi orffen meddwl am syniadau, dechreuwch drefnu eich pwyntiau naill 

ai o dan A (dadleuon o blaid yr honiad yn y cwestiwn traethawd) neu B 

(dadleuon yn erbyn yr honiad yn y cwestiwn traethawd).  

 

3. Trafodwch eich safbwynt/dadl bosibl â ffrind neu aelod o’ch teulu.  
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Taflen Gwaith 2 

Darllenwch, gwnewch nodiadau ac atebwch y cwestiynau canlynol ar:  

• Hale, B. ‘Judges, Power and Accountability: Constitutional Implications of 

Judicial Selection’, darlith a roddwyd yn Ysgol Haf Cyfraith Gyfansoddiadol 

Belfast, 11 Awst 2017  

https://www.supremecourt.uk/docs/speech-170811.pdf  

 

1. Beth yw casgliad yr awdur? 

2. Sut caiff y casgliad ei ategu?  

− Pa resymau sydd wedi cael eu rhoi i ategu dadl yr awdur?  

− Pa ffynonellau/awdurdodau sydd wedi cael eu defnyddio i ategu dadl yr 

awdur? 

3. A yw’r rhesymau/tystiolaeth yn rhoi sail dda dros dderbyn y casgliad? 

4. A allwch feddwl am unrhyw dystiolaeth/dadleuon eraill a fyddai’n 

gwrthwynebu casgliad yr awdur?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.supremecourt.uk/docs/speech-170811.pdf
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Taflen Gwaith 3 

Darllenwch, gwnewch nodiadau ac atebwch y cwestiynau canlynol ar:  

 

• Cahill-O'callaghan, R. ‘The influence of personal values on legal judgments’ 

Journal of Law and Society (2013) 40(4), tt. 596–623 

 

1. Beth yw casgliad yr awdur? 

2. Sut caiff y casgliad ei ategu?  

− Pa resymau sydd wedi cael eu rhoi i ategu dadl yr awdur?  

− Pa ffynonellau/awdurdodau sydd wedi cael eu defnyddio i ategu dadl yr 

awdur? 

3. A yw’r rhesymau/tystiolaeth yn rhoi sail dda dros dderbyn y casgliad? 

4. A allwch feddwl am unrhyw dystiolaeth/dadleuon eraill a fyddai’n 

gwrthwynebu casgliad yr awdur? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://orca.cf.ac.uk/40858
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Taflen Gwaith 4 

1. Chwiliwch am R (on the application of Miller and Dos Santos) v Secretary of 

State for Exiting the European Union [2017] UKSC 5 gan ddefnyddio Westlaw 

a darllenwch y Dadansoddiad Achos. 

 

Sut i ddod o hyd i destun llawn dyfarniad yn y DU gyda chyfeiriad neu enw'r 

achos. 

Westlaw UK  

• Yn Westlaw UK, cliciwch ar 'Cases' ar frig y sgrin, i gael mynediad at y 

sgrin chwilio am achosion. 

• Gan fod gennych gyfeiriad neu enw ar gyfer y dyfarniad, gallech chwilio 

naill ai: 

• Yn ôl enw'r achos – rhowch 'Miller and Dos Santos' yn y maes 

‘Parties’ yna cliciwch ar y botwm 'Search'. 

• Yn ôl cyfeiriad – rhowch '2017 UKSC 5' yn y maes ‘Citation’ 

yna cliciwch ar y botwm 'Search'. 

 

• O'r canlyniadau sy'n cael eu dychwelyd, cliciwch ar y Dadansoddiad 

Achos ar gyfer 'R (on the application of Miller and Dos Santos) v 

Secretary of State for Exiting the European Union [2017] UKSC 5'.  

 

• Bydd y Dadansoddiad Achos yn darparu gwybodaeth a dogfennau 

perthnasol am y dyfarniad.  

 

• Mae'r maes ‘Where Reported’ yn darparu cyfeiriadau at bob adroddiad 

o'r achos, yn nhrefn awdurdod.  

 

• Cliciwch ar ddolen cyfeiriad i gael gafael ar destun llawn adroddiad 

cyfreithiol neu drawsgrifiad dyfarniad sydd ar gael ar Westlaw UK.   

 



20 
 
 

 

2. Ar Westlaw, defnyddiwch y tab ‘Commentary References’ ar gyfer R (on the 

application of Miller and Dos Santos) v Secretary of State for Exiting the 

European Union [2017] UKSC (ar ochr chwith y sgrin) i ddod o hyd i erthygl 

cyfnodolyn sy'n trafod rôl y farnwriaeth – gyda chyfeiriad penodol naill ai at 

ddidueddrwydd barnwrol a/neu annibyniaeth barnwrol.  

 

3. Drafftiwch grynodeb byr o’r prif bwyntiau a drafodir yn yr erthygl sydd wedi'i 

ganfod ar gyfer cwestiwn 2.  
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Taflen Gwaith 5 

Atebwch y cwestiynau canlynol yng ngolau'r erthyglau sydd wedi'u canfod ar gyfer 

taflen gwaith 4.  

1. A yw’r wybodaeth yn yr erthygl yn ddibynadwy?   

− Pa ffactorau allai ddylanwadu ar ei dibynadwyedd?  

− Sut gallech gadarnhau hyn? 

 

2. O ble mae’r awdur wedi cael ei wybodaeth?  

3. A ddylech dderbyn yr hyn mae’r awdur yn ei ddweud yn uniongyrchol, neu a 

allai fod ganddo duedd?  

4. Ai dim ond ailadrodd gwybodaeth a gymerwyd o ffynhonnell arall mae’r awdur 

yn ei wneud?   

5. A yw’r deunydd wedi cael ei gyhoeddi?  

− Ble?  

− Pam gallai hyn fod o bwys? 

6. Gan ddefnyddio OSCOLA, sut byddech yn cyfeirio at y ffynonellau rydych 

wedi ymchwilio iddynt mewn traethawd?  
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Taflen Gwaith 6  

Diben y daflen waith hon yw eich helpu i lunio dadleuon cyfreithiol yn seiliedig ar 

ymchwil unigol ac ymchwil mewn grŵp a chyflwyno ac adrodd yn ôl ar faterion a 

godwyd yn y deunydd pwnc.  

• I gwblhau'r daflen waith hon mae angen i chi weithio gyda'ch cyfoedion a 

dyrannu eich hun yn ddau dîm (tîm A a thîm B) 

 

• Eich tasg, yn eich timau, yw asesu ac esbonio cryfderau a gwendidau eich 

safbwynt penodol ar sail y cwestiwn traethawd:  

 ‘Mewn adegau o newid mawr, mae annibyniaeth y farnwriaeth, a'i gallu i fod 

yn ddiduedd yn parhau i fod yn gyson’.  

• Ar ôl i chi weithio gyda'ch tîm i baratoi eich dadl, gallwch drefnu i gyfarfod fel 

grŵp i gyflwyno eich dadleuon a gwneud nodiadau. 

 

TÎM A: bydd y tîm hwn yn dadlau bod y farnwriaeth yn annibynnol ac yn ddiduedd.  

Efallai yr hoffech ystyried y canlynol fel man cychwyn – ond mae’n ofynnol i chi 

wneud eich gwaith ymchwil eich hun yn ogystal â’r awgrymiadau isod: 

• y weithdrefn penodiadau barnwrol a rôl yr Arglwydd Ganghellor o dan Ddeddf 

Diwygio Cyfansoddiadol 2005; 

• diogelwch deiliadaeth; 

• gwahanu pwerau. 

 

TÎM B: bydd y tîm hwn yn dadlau bod annibyniaeth y farnwriaeth, a'i gallu i fod yn 

ddiduedd, o dan fygythiad.  

Efallai yr hoffech ystyried y canlynol fel man cychwyn – ond mae’n ofynnol i chi 

wneud eich gwaith ymchwil eich hun yn ogystal â’r awgrymiadau isod: 

• tuedd farnwrol;  
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• y cyfryngau a rhyddid mynegiant; 

• cyfansoddiad y Goruchaf Lys. 

 

PWYSIG! 

Dylech fod wedi sylwi mai testun y ddadl yw teitl eich traethawd hefyd! Felly, cofiwch 

wneud gwaith ymchwil cynhwysfawr – bydd hyn yn eich helpu wrth baratoi eich 

traethawd a’i ddrafftio.   
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Taflen Gwaith 7  

Diben y daflen waith hon yw eich helpu i symud ymlaen o gam 1 (dadansoddi a deall 

natur y dasg o’ch blaen – yn yr achos hwn: y cwestiwn traethawd) a cham 2 (nodi a 

chanfod deunyddiau, y byddwch wedi’i ymarfer ar eich pen eich hun a gyda rhywfaint 

o hyfforddiant) i gam 3 (gwerthuso cryfderau a gwendidau ffynonellau), i gam 4 

(defnyddio ffynonellau i lunio dadl ddarbwyllol) ac yna i gam 5 (cyfleu dadl 

ddarbwyllol). 

 

1. Lluniwch boster yn cyflwyno dadl eich traethawd.  

Dylai eich poster gynnwys: 

• Trosolwg o'r pwnc dan sylw 

• Y dadleuon presennol ynglŷn â’r mater - gan gyfeirio at: cyfnodolion 

academaidd, ymchwil empirig ac adnoddau’r llywodraeth 

• Eich dadl eich hun ar sail y cwestiwn. 

 

2. Cyflwynwch eich poster ar lafar i'ch cyfoedion. 

Tra byddwch yn gwrando ar eich cyfoedion yn cyflwyno, meddyliwch am y 

canlynol a gwnewch nodiadau: 

• Beth yw’r agweddau darbwyllol ar eu dadl? 

• Pa ffynonellau maent wedi dibynnu arnynt? A oes cymysgedd o wahanol 

ffynonellau? A yw’r ffynonellau hynny’n awdurdodol? 

• Beth yw eu casgliad? A yw’r ddadl yn gwneud datganiad clir ynglŷn ag 

effaith y mater hwn ar fynediad at gyfiawnder ym maes cyfraith teulu? 
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3. Yn eich grwpiau, gan ddefnyddio eich poster a’r nodiadau a wnaethoch ar 

gyflwyniadau eraill yn ystod Ymarfer 2, gweithiwch gyda’ch gilydd i greu strwythur 

wedi’i gynllunio ar gyfer eich traethawd. Gallwch ddefnyddio'r templedi isod i 

helpu gyda'r ymarfer hwn. 

 

Yn eich grwpiau, dylech ystyried: 

• Sut byddwch yn ymateb i deitl y traethawd 

• Sut mae cyflwyniad yn rhoi strwythur i draethawd a beth dylid ei gynnwys 

yn y cyflwyniad 

• Faint o bwyntiau dylid eu cynnwys ym mhrif gorff y traethawd  

• Pa ffynonellau gwybodaeth dylech ddibynnu arnynt wrth wneud y pwyntiau 

hyn 

• Sut byddwch yn cysylltu’r pwyntiau â’i gilydd er mwyn i’r traethawd lifo 

• Sut byddwch yn defnyddio’r pwyntiau hyn i ategu eich dadl gyffredinol 

• Sut dylai eich traethawd orffen 

• Sut, yn fras, dylid rhannu’r cyfrif geiriau (1500) rhwng y gwahanol elfennau 

rydych wedi’u nodi ar gyfer eich traethawd (cyflwyniad, pwynt 1, 2 ac ati, 

casgliad). 
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Cynllun traethawd  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ble byddaf yn dod o hyd i'r ymchwil? 

Pryd byddaf yn gwneud y gwaith? 
Beth sydd angen i mi ei wneud? 

Cwestiwn traethawd: 
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Cynllun traethawd 
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