
 

 

Sut i Ysgrifennu Adroddiad 
Gall ysgrifennu adroddiadau chwarae rhan hanfodol mewn sawl proffesiwn. Mae 
sawl gwahanol fath o adroddiad, yn amrywio o’r technegol iawn i’r disgrifiadol.   
Fodd bynnag, maen nhw i gyd yn rhannu nodweddion penodol: fel arfer caiff 
adroddiadau eu hysgrifennu mewn arddull cryno, maent yn rhoi gwybodaeth 
fanwl, ac wedi eu cyflwyno o dan benawdau (ac is-benawdau) eglur, fel bod 
darllenwyr yn gallu dod o hyd i wybodaeth yn hawdd ac yn gyflym. Mae angen 
ymchwilio o ryw fath ar bob adroddiad.   
 

CYN penderfynu pa nodweddion i’w rhoi mewn adroddiad, gofynnwch i chi eich 
hunan: 
 
Pa fath o adroddiad yw hwn? Gwyddonol, arbrofol, technegol, ymchwil, arolwg, 

  theori, prosiect myfyriwr. 
 
Beth yw ei ddiben?                    Prosiect myfyriwr, traethawd ymchwil, rhan o waith 

  cwrs, traethawd estynedig, cyhoeddiad, rhyngrwyd, 
  cwmni. 

 
Pwy fydd yn ei ddarllen?          Goruchwyliwr, arbenigwyr yn y maes, pobl nad ydynt 

  yn arbenigwyr, pobl dechnegol, cyd-fyfyrwyr, 
  darllenwyr cyffredinol. 

 

Bydd y cwestiynau hyn yn eich helpu chi i benderfynu ar arddull yr adroddiad, ei 
ddiben a’i lefel. 
Bydd yr atebion yn nodi strwythur, adrannau, penawdau’r penodau a faint o iaith 
dechnegol fydd i’w disgwyl yn yr adroddiad. Os bydd unrhyw amheuaeth yn eich 
meddwl, holwch eich goruchwyliwr, neu’r un sydd wedi gofyn i chi am yr adroddiad.  
 

Beth mae’n rhaid i fi feddwl amdano pan fydda i’n dechrau 

ysgrifennu? 
Defnyddio penawdau: Dylai fod pennawd i bob adran, sy’n nodi natur ei chynnwys. 
Efallai y byddwch am ddefnyddio is-benawdau  ymhob adran yn ymdrin â gwahanol 
fathau o gynnwys perthynol. 
 
Y data i’w gynnwys: Dylai hwn fod mor eglur ac mor fanwl gywir â phosibl. Efallai y 
byddwch am ddefnyddio graffiau, tablau neu siartiau. Gellir cynnwys y rhain ym 
mhrif gorff eich adroddiad ond fel arfer maent i’w cael fel atodiadau. 
 
Arddull yr ysgrifennu: Fel arfer caiff adroddiad ei ysgrifennu mewn ffordd sy’n 
canolbwyntio ar rywbeth. Dylech ysgrifennu unrhyw ddisgrifiad o’ch dulliau ymchwil 
mewn ffordd sy’n ddigon manwl i ganiatáu i rywun arall ddyblygu eich ymchwil yn 
union. Ni ddylech gynnwys unrhyw fanylion na disgrifiadau diangen. 
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Trefn y deunydd: Peidiwch â phoeni gormod am drefn y deunydd i ddechrau. 

Cychwynnwch ysgrifennu gyda pha bynnag adran rydych chi fwyaf cyfforddus â hi. 

Gallwch ad-drefnu eich adrannau i weddu gyda’r strwythur cyffredinol sydd ei angen 

ar eich adroddiad unwaith y bydd yr holl ymchwiliad/prosiect wedi’i gwblhau. 

 

Strwythuro’ch Adroddiad 
Dylech holi eich goruchwyliwr/tiwtor y cwrs bob amser am unrhyw ofynion penodol.  
Mae nodweddion arferol unrhyw adroddiad ymchwilio wedi eu rhestru isod. Fel 
arfer bydd y nodweddion mewn prif lythrennau ac sydd wedi eu tanlinellu yn 
hanfodol a dylent fod yn y rhestr cynnwys fan lleiaf.   
 
WYNEBDDALEN 
Rhowch deitl cryno a manwl i’ch adroddiad – a ddylai grynhoi diben a hanfod yr 
adroddiad. Hefyd rhowch enw(au) yr awdur(on) a (fel arfer) y dyddiad. Rhowch 
enw’r sefydliad neu’r cwmni y mae’r adroddiad wedi ei ysgrifennu ar eu cyfer. 
 
CRYNODEB/CRYNHOAD 
Cyfrif byr (paragraff neu ddau) o’r hyn sydd yn yr adroddiad a’i brif gasgliadau yw’r 
crynodeb: “esgyrn sychion” yr adroddiad, fel canllaw i ddarllenwyr posibl. Dylai 
darllenydd allu gweld beth yw hanfod yr adroddiad o’r crynodeb neu grynhoad a 
phenderfynu p’un a yw’n werth ei ddarllen ymhellach. 
 
Fel arfer mae crynodeb adroddiad i gwmni neu gleient ychydig bach yn hirach: hyd at 
dudalen A4. Caiff ei alw yn ‘Grynodeb Gweithredol’, ac mae’n rhestru holl brif 
bwyntiau’r adroddiad fel pwyntiau bwled. 
 
Cydnabyddiaeth 
Yn arbennig o berthnasol os oes gennych oruchwyliwr, neu os yw’r gwaith wedi ei 
noddi, neu os oes rhywun wedi bod o help arbennig i chi. 
 
Tabl cynnwys 
Prif benawdau’r penodau a rhifau’r tudalennau. Gall penodau fod ag is-benawdau, ac 
is-is-benawdau, ond cofiwch y gall gormod o lefelau o is-benawdau fod yn ddryslyd 
i’r darllenydd. Mae modd rhifo penawdau 1, 2, 3 ac ati, gan rifo is-benawdau: 1.1, 1.2 
ac ati. (Nodwch nad yw rhai arddulliau adroddiadau yn defnyddio rhifau penodau). 
 
Rhestr o dablau a ffigurau 
Mae’r rhain yn arbennig o ddefnyddiol os oes nifer fawr o dablau neu ffigurau, neu 
os yw’r darllenydd am ddod o hyd i un yn gyflym, efallai oherwydd ei bwysigrwydd. 
 
CYFLWYNIAD 
Beth yw’r broblem a pham ei bod yn bwysig? Mae’r adran hon yn gosod y llwyfan i’r 
darllenydd a bydd yn cynnwys rhai o’r canlynol: 

 Cefndir: Digon o gefndir cyffredinol i’r darllenydd allu dilyn gweddill yr 
adroddiad.  
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 Amlinelliad: Esboniwch y pwnc cyffredinol rydych yn edrych arno ac yna 
cyfyngwch hynny yn amlinelliad cryno o’r hyn rydych wedi ei wneud. 

 Adolygiad llenyddiaeth: Beth sydd wedi ei wneud cyn hyn sy’n berthnasol i’r 
gwaith hwn – gwaith pobl eraill, efallai hyd yn oed eich gwaith blaenorol eich 
hunan. Mae adolygiadau llenyddiaeth yn hanfodol fel arfer mewn adroddiadau 
mawr. 

 Nodau, diben yr astudiaeth: Beth yw nod y gwaith hwn? Mae modd datgan hyn 
ar ffurf datganiadau neu gwestiynau, gan ailgodi pob un mewn trafodaeth 
ddiweddarach ac yn y casgliadau, ar ôl disgrifio’r gwaith. 

 
Dull 
I’w cael fel arfer mewn adroddiadau gwyddonol, i esbonio’r hyn rydych chi wedi ei 
wneud (dulliau) a pham y dewisoch y dulliau (methodoleg). Efallai y bydd angen i chi 
ddisgrifio sut y cynhalioch eich arbrawf/ymchwiliad a pha ddeunyddiau y 
gwnaethoch eu defnyddio (rhowch ddigon o fanylion fel bod gan unrhyw un sydd am 
ailadrodd yr hyn a wnaethoch y wybodaeth angenrheidiol). Efallai y bydd angen i chi 
esbonio pa dechnegau ystadegol y gwnaethoch eu defnyddio. 
 
CANFYDDIADAU / CANLYNIADAU 
Beth wnaethoch chi ei ganfod? – esboniwch eich canfyddiadau neu eich canlyniadau 
gwirioneddol. Nodwch a chrynhowch ganlyniadau perthnasol, ond yn y cam hwn 
peidiwch â datgelu unrhyw ddadansoddi na chasgliadau. Rhannwch eich canlyniadau 
yn unedau rhesymegol (gall fod yn ddefnyddiol defnyddio nodau eich adroddiad i 
wneud hyn). 
 
TRAFODAETH 
Trafodwch bwysigrwydd eich canfyddiadau mewn perthynas â’ch nodau a’ch 
amcanion cychwynnol. Trafodwch sut mae’r canlyniadau yn ymwneud â’r pwnc a 
astudiwyd, y pethau newydd a ganfuwyd, pam na weithiodd pethau – dylech 
gydnabod unrhyw wendidau yn eich ymchwil ac argymell gwelliannau ar gyfer y 
dyfodol. 
 
CASGLIAD 
Dylech ailddatgan prif nodau ac amcanion yr adroddiad, a chrynhoi eich 
canfyddiadau a’ch casgliadau. Byddwch yn gryno ac yn fanwl gywir. 
 
CYFEIRNODAU 
Rhestr o’r gweithiau a ddyfynnwyd yn eich adroddiad fydd yma. Mae ffyrdd safonol 
o restru a dyfynnu cyfeirnodau. Holwch eich darlithydd beth yw’r system gywir ar 
gyfer eich maes chi. 
 
Llyfryddiaeth 
Weithiau efallai y bydd angen i chi restru gweithiau eraill sy’n berthnasol i’r pwnc, 
gweithiau nad ydych wedi eu dyfynnu, ond yr ydych wedi eu defnyddio ar gyfer 
darllen cefndir ar gyfer eich gwaith. 
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Geirfa 
Rhyw fath o eiriadur o dermau anghyfarwydd, geiriau technegol, symbolau neu 
nodiant. Mae modd gosod yr eirfa yma, neu ar ôl y tabl cynnwys, neu mewn atodiad. 
 
Atodiadau 
Dylech roi deunydd sy’n rhy fanwl ar gyfer y prif adroddiad (e.e. holiaduron a 
ddefnyddiwyd, tablau mawr, data crai, diagramau atodol a rhestrau o raglenni 
cyfrifiadurol) ar ddiwedd un yr adroddiad, mewn atodiadau. Rhowch labeli ar eich 
atodiadau, Atodiad 1, 2, 3, neu Atodiad A, B, C, ac ati, a gwnewch yn siŵr eich bod yn 
cyfeirio at bob atodiad o leiaf unwaith yn eich prif destun. Fodd bynnag, nodwch y 
dylai fod yn bosibl darllen yr adroddiad heb orfod cyfeirio’n fanwl at yr atodiadau yn 
barhaus. 
 
 

Rhai Pwyntiau Cyffredinol wrth Ysgrifennu Adroddiadau 
 

 Cyn gwneud adroddiad, gwnewch yn siŵr eich bod yn gwybod pa mor hir sy’n 
ddisgwyliedig. Efallai y bydd hyn wedi ei nodi fel nifer geiriau neu fel nifer 
tudalennau. Os mai tudalennau fydd hyn bydd angen i chi wybod beth yw’r 
gofynion o ran maint ffont a gofod rhwng llinellau, oherwydd bydd hyn yn 
effeithio ar faint o eiriau fydd ar bob tudalen. Holwch yr un sydd wedi gofyn i 
chi wneud yr adroddiad am gyngor. 

 Cynlluniwch eich strwythur cyffredinol cyn i chi gychwyn ysgrifennu. Peidiwch 
â chychwyn ysgrifennu a cheisio penderfynu sut i’w rannu wedyn. 

 Mae adroddiad yn wahanol i draethawd. Y prif wahaniaeth yn ei ddiben yw 
bod adroddiad yn ganlyniad i arbrawf, gweithgaredd, neu ymchwiliad 
ymarferol yr ydych wedi’i gynnal. Mae adroddiad yn edrych yn wahanol i 
draethawd hefyd, gan eich bod yn defnyddio penawdau mewn adroddiad i 
wahanu’r prif adrannau. Er hynny, fel mewn traethawd, rhaid i chi ysgrifennu 
mewn Cymraeg da, awgrymu ar ddiwedd pob paragraff beth sy’n dod nesaf, a 
chyfeirnodi yn gywir. 

 Unwaith y mae strwythur cyffredinol yr adroddiad gennych, fel arfer wedi’i 
fynegi fel penawdau penodau, does dim rhaid i chi ysgrifennu yn y drefn 
honno. Mae llawer o bobl yn aros tan y diwedd cyn ysgrifennu’r crynodeb, a 
weithiau’r un peth gyda’r cyflwyniad hyd yn oed. 

 Mae rhai o’r nodweddion, fel teitl, cyflwyniad, casgliad, a 
chyfeirnodau/llyfryddiaeth yn hanfodol. Rhaid i bob adroddiad hefyd fod â 
phrif gorff (methodoleg, canlyniadau, dadansoddiad), beth bynnag yw ei enw. 
Mae’n bosibl y bydd nodweddion eraill yn hanfodol mewn mathau penodol o 
adroddiad. 

 Bydd swmp eich adroddiad yn y prif gorff. Ni ddylai’r cyflwyniad fod yn rhy 
hir. Dylai’r casgliad fod yn fyr. Rhaid i’r crynodeb fod yn fyr iawn. Cofiwch, 
pan fyddwch yn cael cyfrif geiriau ar gyfer y gwaith, mai yn y prif gorff y bydd 
mwyafrif y geiriau. 
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 Mae’n arfer cyffredin rhoi penawdau a’r prif destun mewn arddulliau ffont 
gwahanol. Mae rhai prosesyddion geiriau, fel Microsoft Word, yn cynnwys 
tudalennau safonol mewn arddull adroddiad. Os byddwch yn dysgu sut i’w 
defnyddio, mae’n bosibl iawn y byddwch yn ei chael yn haws cadw arddull 
unffurf drwy gydol eich adroddiad. 

 Defnyddiwch italeiddio neu fewnoli wrth ddyfynnu union eiriau gwaith 
rhywun arall os yw’n hirach na dwy frawddeg. Dylech gydnabod y ffynhonnell 
bob amser, a chyfeirnodi’n gywir. Efallai y bydd angen caniatâd yr awdur 
arnoch os yw’n ddarn estynedig. 
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