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Ysgrifennu Traethodau 

Cyfraith  
 

1 Sicrhewch eich bod wedi deall y cwestiwn  

 
Waeth pa mor abl ydych chi, neu faint o ymchwil a wnewch, chewch chi ddim marc 
uchel os na fyddwch yn ateb y cwestiwn sydd wedi ei osod. Mae newid ystyr 
cwestiwn i weddu at yr hyn y dymunwch iddo fod yn syndod o hawdd, yn enwedig 
dan amgylchiadau arholiad! Felly neilltuwch amser i sicrhau eich bod wir yn deall 
beth sy’n ofynnol. Mae dwy ffordd bosibl o wneud hyn isod. 
 

a)  Adnabod dwy gydran mewn teitl  
 
Y ddwy gydran mewn cwestiwn arholiad yw: 
 
Pwnc y cwestiwn – Y materion neu’r dadleuon y gofynnir i chi wneud sylwadau 
arnynt.  
 
Y Cyfarwyddiadau – Y cyfarwyddiadau sy’n dweud wrthoch chi beth i’w wneud 
gyda’r pwnc. Mae dau gategori o gyfarwyddyd – disgrifiadol a dadansoddol (gweler 
yr atodiad am restr lawn). Mae cyfarwyddiadau disgrifiadol megis diffiniwch  ac 
amlinellwch yn golygu bod angen i chi ddisgrifio rhywbeth yn eich geiriau’ch hun. 
Mae cyfarwyddiadau dadansoddol megis trafodwch neu drafodwch yn gritigol yn 
golygu bod angen i chi werthuso gwerth rhywbeth. 
 
Dyma enghraifft, yn disgrifio teitl traethawd o waith Bradney et al, How to Study 
Law1:   
 
 
“The reform of the legal profession by the Courts and Legal Services Act 1990 was 
a non-event.” Discuss. 

 
Pwnc y cwestiwn: Llwyddiant neu fethiant Deddf Llysoedd a Gwasanaethau Cyfreithiol 
1990 wrth ddiwygio’r proffesiwn cyfreithiol. I ateb y cwestiwn, rhaid i chi ddod i 
wybodaeth ynghylch gofynion y ddeddf, yr hyn roedd am ei gyflawni, a’i heffaith.  
 
Cyfarwyddiadau: Trafodwch, hynny yw ystyriwch, y pwnc o wahanol safbwyntiau. 
 
 
Rhybudd! Weithiau, bydd y cyfarwyddiadau wedi eu cuddio o fewn geiriad y teitl. 
Mewn achosion o’r fath, efallai y byddai’n eich helpu i greu eich geiriau cyfarwyddyd 
eich hunan. 

                                                      
1 Bradney, A., Cownie, F., Masson, J., Neal, A. a Newell, D. How to Study Law, 1995, 3ydd arg., Llundain: 
Sweet and Maxwell. 



 
b) Ail-ysgrifennwch y teitl fel cyfres o gwestiynau 

 
Gall fod yn anodd weithiau gadw ystyr teitl traethawd yn glir yn eich meddwl. Un 
ffordd o sicrhau eich bod yn cadw at y pwynt yw ei ailysgrifennu fel cyfres o 
gwestiynau llai. Gall y rhain hefyd ddarparu man cychwyn i gynllun traethawd. 
Felly, gallai’r cwestiwn arholiad uchod sbarduno’r cwestiynau byrrach canlynol: 
 
Beth oedd y sefyllfa cyn Deddf Llysoedd a Gwasanaethau Cyfreithiol 1990? 
Beth oedd Deddf Llysoedd a Gwasanaethau Cyfreithiol 1990? 
Beth oedd y Ddeddf am ei gyflawni? 
A lwyddodd y Ddeddf? Os do, pwy wnaeth y Ddeddf eu helpu? 
A fethodd y Ddeddf? Os do, pwy wnaeth y Ddeddf ddim eu helpu? 
O ystyried yr uchod, ydy hi’n gywir dweud bod y Ddeddf yn un ddi-nod?  
 
 
2 Cynlluniwch eich traethawd fel bod ganddo bwynt cyffredinol  

 
Mae ysgrifennu traethawd yn cyfuno dwy broses mewn amrywiol gyfrannau: 
disgrifio a dadansoddi. 
 
Y rhan lle byddwch yn rhoi gwybodaeth ynghylch pwnc yw’r rhan ddisgrifiadol. Er 
enghraifft, efallai y bydd angen i chi ddisgrifio digwyddiadau achos penodol neu 
amlinellu hanes agwedd benodol ar y system gyfreithiol i roi cyd-destun ar gyfer eich 
trafodaeth. 
 
Y rhan lle byddwch yn cynnig sylwadau neu farn ar bwnc yw’r dadansoddiad. Er 
enghraifft, efallai y byddwch am gwestiynu a yw rhyw agwedd ar y gyfraith yn deg, 
neu feirniadu gweithdrefn gyfreithiol. 
  
Yn ei hanfod, eich tasg wrth ysgrifennu traethawd yw cyfuno disgrifio a dadansoddi 
mewn ffordd sy’n datblygu pwynt cyffredinol neu gyfres o bwyntiau am bwnc 
penodol. 
 
Mae angen sgil i wneud hyn, a llawer o feddwl a chynllunio gofalus. 
 
Ambell awgrym o ran cynllunio traethawd  
 

 Sicrhewch eich bod yn casglu a darllen deunyddiau sydd wir yn mynd i’r afael â’r 
pwnc. 

 

 Dechreuwch gynllunio’n gynnar, achos mae angen amser i feddwl yn dda. Pa 
ddeunyddiau disgrifiadol y gallech chi eu cynnwys fel cyd-destun i’ch dadl? Pa 
ddadl gyffredinol rydych chi am ei chyflwyno? Nid oes angen cadw’n gaeth at 
eich cynllun cyntaf, ond o leiaf bydd gennych fan cychwyn.  

 



 Cofiwch fod fformat traethodau’n llinellol yn ei hanfod – gydag un paragraff yn 
dilyn y llall. Ar ryw adeg, felly, bydd angen i chi benderfynu beth ydych chi am ei 
ddweud, paragraff wrth baragraff. Mae angen ystyried hyn yn ddwys. Peidiwch â 
bod yn niwlog wrth benderfynu beth i’w gynnwys ymhob adran: fydd nodi ambell 
air fel Rhagarweiniad ddim o gymorth mawr i chi. Meddyliwch am y manylion. 

 

 Ystyriwch drefn eich deunyddiau’n ofalus. Er enghraifft, sicrhewch eich bod yn 
egluro beth yw rhywbeth cyn i chi ei werthuso. Efallai y byddai’n werth meddwl 
am fynd â’ch darllenwyr ar daith. Fyddan nhw’n gallu deall eich pwyntiau? Ydych 
chi wedi rhoi digon o dystiolaeth i’w hargyhoeddi bod yr hyn rydych chi’n ei 
ddweud wrthyn nhw’n gywir?  

 
 
Mae enghraifft isod o gynllun cyntaf ar gyfer y traethawd a nodir uchod. 
 
 “The reform of the legal profession by the Courts and Legal Services Act 1990 
was a non-event.” Discuss. 
 
Rhagarweiniad – rhesymau dros ddiwygio – cyfeirio at adroddiadau perthnasol e.e. 
Marre 
 
Diwygiadau a gyflwynwyd gan Ddeddf Llysoedd a Gwasanaethau Cyfreithiol  1990 
– disgrifiad cryno 
 
Ddim yn ddigwyddiad di-nod a) bonllef o wrthwynebiad gan fargyfreithwyr a’r 
farnwriaeth    b) dileu monopoli bargyfreithwyr dros yr uwch lysoedd  
 
Gellid dadlau ei bod yn ddi-nod yn y tymor byr – oherwydd oedi gan farnwyr 
dynodedig. 
 
Fodd bynnag, casgliad = ddim yn ddigwyddiad di-nod, wedi newid y proffesiwn 
cyfreithiol yn fawr iawn – dyfynnu o erthyglau.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Darllen pellach:  

 
Bradney, A., Cownie, F., Masson, J., Neal, A. a Newell, D. How to Study Law, 1995, 
3ydd arg., Llundain: Sweet and Maxwell. 
 
 
Atodiad:  Geiriau Proses a Ddefnyddir yn aml  

   

Adolygwch  Rhowch arolwg neu grynodeb lle rydych yn ystyried y rhannau 

pwysig  a beirniadwch pan fo angen.   

Amlinellwch Rhowch grynodeb cyffredinol. Dylai gynnwys cyfres o brif syniadau 

wedi eu cefnogi gan syniadau eilaidd. Hepgorwch fân fanylion  ac  

enghreifftiau. 

Archwiliwch Ystyriwch y mater yn ddifrifol. 

Crynhowch Rhowch gyfrif byr, cywasgedig o’r prif syniadau. Hepgorwch fanylion 

ac enghreifftiau. 

Cyferbynnwch  Ystyriwch y gwahaniaethau rhwng dau beth. 

Cyfiawnhewch Rhowch osodiad yn nodi pam eich bod yn meddwl bod rhywbeth fel 

y mae. Rhowch resymau dros eich gosodiad a chasgliad. 

Cymharwch  Dangos yr hyn sy’n debyg ac yn wahanol. 

Dadansoddwch  Dewch o hyd i’r prif syniadau a dangoswch y berthynas rhyngddynt a 

pham maen nhw’n bwysig. 

Darluniwch  Eglurwch gan ddefnyddio enghreifftiau cadarn, cymariaethau neu 

gyfatebiaethau. 

Dehonglwch Rhowch yr ystyr, gan ddefnyddio enghreifftiau, tystiolaeth a 

sylwadau personol i’w gwneud yn glir 

Diffiniwch Rhowch yr ystyr ffurfiol drwy wahaniaethu rhyngddo a thermau 

tebyg.  

Disgrifiwch Rhowch gyfrif manwl neu ddarlun geiriau mewn trefn resymegol neu 

ar ffurf stori.  

Eglurwch  Rhowch resymau dros. 

Enwch Nodwch y prif nodweddion. 

Gwerthuswch  Rhowch eich barn ar farn arbenigwr ar wirionedd rhywbeth. Dylech 

amlinellu unrhyw fanteision ac anfanteision. 

Nodwch Disgrifiwch y prif bwyntiau yn fanwl. Byddwch yn ffurfiol.  

Defnyddiwch frawddegau byr a chlir. Hepgorwch fanylion ac 

enghreifftiau. 

Olrheiniwch Dilynwch gynnydd neu hanes y pwnc. 



Perthnaswch Dangoswch y cysylltiadau rhwng pethau, gan egluro sut mae un peth 

yn  achosi neu’n debyg i rywbeth arall.  

Profwch   Dangoswch drwy ddadl neu resymeg ei fod yn wir.  

Rhifwch Enwch  a rhestrwch y prif syniadau un wrth un. Rhifwch nhw. 

Rhowch gyfrif am Rhowch rhesymau dros, ysgrifennwch esboniad trylwyr. 

Rhowch sylwadau ar Trafodwch, beirniadwch neu eglurwch ei ystyr mor llawn â phosibl.  

Trafodwch   Trafodwch o wahanol safbwyntiau. 

Trafodwch yn gritigol Rhowch eich barn resymegol ar rywbeth, gan ddangos yr agweddau 

da a drwg arno.  


