
 

 

Sut i Ysgrifennu Dadl 
Mae gallu cyflwyno dadl effeithiol yn sgil sydd wrth wraidd y gwaith o ysgrifennu 
traethawd da – ymhob traethawd, bron a bod, dylech anelu at wneud pwynt 
cyffredinol wrth ymateb i fater neu drafodaeth.   
 
DYDY hynny ddim yn golygu bod rhaid i chi ddadlau dros rywbeth nad ydych chi’n 
cytuno â fe. Dylech anelu at gywirdeb a dylai eich honiadau, pa mor fach bynnag, fod 
yn honiadau y gallwch eu cyfiawnhau o ganlyniad i’ch ymchwil.   
 
Ystyriwch y canlynol: 

 Nodwch eich prif bryder – beth yw craidd eich dadl – y prif bwyntiau? 

 Ymchwiliwch i waith ymchwilwyr a meddylwyr eraill yn y maes. Pa atebion 
posibl y gallech eu cyrraedd? 

 Trefnwch eich gwaith – beth bynnag sy’n gweddu i chi (pwyntiau bwled, 
diagram corryn, lluniau ac ati). 

 Crynhowch eich dadleuon yn fyr – os oes modd, heb ddefnyddio mwy nag un 
linell. Efallai y gallwch ddefnyddio hyn fel datganiad traethawd yn 
ddiweddarach. 

 
Strwythuro eich dadl a’i hysgrifennu 

Mae’r pwyntiau canlynol yn ganllaw defnyddiol i ysgrifennu eich dadl mewn ffordd 
eglur a strwythuredig: 

 Dylech ddatgan eich dadl yn eglur ac yn gynnar yn eich gwaith. Beth ydych 
chi’n bwriadu ei brofi? Bydd hyn yn dweud wrth y darllenydd ble rydych chi’n 
mynd â’ch dadl a bydd yn dal ei sylw yn syth. Datganiad traethawd yw hwn. 

 Gosodwch strwythur eich gwaith, gan ddangos yn gryno sut y caiff eich gwaith 
ei strwythuro. 

 Esboniwch gefndir eich gwaith a nodwch unrhyw ddiffiniadau perthnasol – 
peidiwch â chymryd yn ganiataol y bydd eich darllenydd yn gyfarwydd â nhw 
(cofiwch mai’r nod yw dangos eich sgiliau ymchwil a’ch gwybodaeth). 

 Rhowch fanylion llawn unrhyw sylfeini damcaniaethol a pham rydych chi wedi 
eu defnyddio (e.e. ysgrifennu o safbwynt 
ffeministaidd/iwtilitaraidd/cymdeithasegol) 

Enghraifft 

Mae’r traethawd hwn yn trafod materion gwahaniaethu sy’n ymwneud ag 
oedolion ag anableddau yng Nghymru, a bydd yn tynnu ar y deddfwriaethol a’r 
diwylliannol er mwyn archwilio’r pwnc hwn. Er bod sawl math gwahanol o 
anabledd, bydd yr aseiniad hwn yn canolbwyntio yn bennaf ar bobl â nam 
corfforol. Cyfeirir at natur amrywiol gwahaniaethu, a byddaf yn mynd i’r afael 
mewn manylder hefyd ag ystyr grym, gwahaniaethu a gorthrwm o safbwynt 
defnyddwyr gwasanaethau. Mae’r traethawd yn cychwyn gyda diffiniad 
cynhwysfawr o wahaniaethu ac mae’n disgrifio’r ffaith nad oes rhaid i’r term 
bob amser, yn ôl Thompson (2006), fod yn negyddol. 
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Cofiwch! Cefnogwch eich dadl drwy gydol eich traethawd gyda data, enghreifftiau a 
gwaith academaidd perthnasol er mwyn cynnig trafodaeth wybodus, gytbwys a 
chrwn sy’n edrych ar eich pwnc o onglau amrywiol. 
 

 Ar gyfer eich casgliad, ewch yn ôl at eich dadl wreiddiol a gosodwch hi yn 
gadarn yn ei chyd-destun terfynol, gan ddatgan eich casgliadau yn hyderus. 
 
Enghraifft 

Wrth gasglu felly, yng Nghymru mae’n amlwg bod Llywodraeth Cymru yn gwbl 
ymrwymedig i faterion sy’n ymwneud â chydraddoldeb ac amrywiaeth. Mae’n 
ymdrechu’n weithredol i annog sefydliadau i hyrwyddo arferion gwrth-
wahaniaethol yn unol â’i Chod Ymddygiad (2002) drwy ddarparu 
gwasanaethau priodol a sensitif sy’n cael eu harwain gan anghenion, yn hytrach 
na chael eu harwain gan adnoddau. Mae’r ddeddfwriaeth sydd wedi ei llunio i 
wrthsefyll gwahaniaethu yn helpu i sicrhau bod y rhai yn ein cymdeithas sydd o 
dan anfantais, drwy anabledd corfforol neu feddyliol, yn cael cyfleoedd i 
gyflawni eu nodau a’u hamcanion. Rydyn ni hefyd wedi gweld bod grym yn 
fater cymhleth, ond bod modd ei weld fel rhywbeth creadigol yn ogystal â 
rhywbeth sy’n rheoli, a gall fod yn ffordd o gynnal tegwch rhwng gweithwyr 
proffesiynol â phobl ag anableddau. 

Mae’n amlwg felly bod gwahaniaeth yn rhywbeth i’w werthfawrogi mewn 
modd cadarnhaol a bod angen derbyn a pharchu natur unigryw unigolion a 
grwpiau gydag anableddau corfforol (Y Sefydliad Gofal Cymdeithasol er 
Rhagoriaeth, 2006). 

(Rhannau wedi eu haddasu o gyfieithiad o draethawd gan fyfyriwr dienw, 2008) 

 
 
Datblygu eich dadleuon mewn traethodau 

 
Gallwch gyflwyno dadl mewn traethawd drwy wneud y canlynol: 
1 Datgan eich safbwynt yn gynnar yn y traethawd a chyflwyno rhesymeg eglur 

i’w gefnogi. Dylai eich safbwynt fod yn gyson drwy gydol y traethawd. 
2 Cynnig tystiolaeth ddibynadwy neu enghreifftiau i gefnogi eich dadl. 

Tystiolaeth ddibynadwy yw tystiolaeth rydych wedi ei darllen mewn 
testunau, erthyglau, papurau newydd a gwefannau awdurdodol o safon. 

3 Dangos o ble mae’r dystiolaeth wedi dod: drwy gyfeirio at eich ffynonellau a 
rhestru eich holl ffynonellau yn yr adran cyfeirnodau neu’r llyfryddiaeth ar 
ddiwedd y traethawd. 

4 Dangos eich bod yn ymwybodol o ddadleuon sy’n groes i’ch dadleuon chi, 
a’ch bod wedi eu hystyried. Bydd angen i chi grynhoi gwrth-ddadleuon mewn 
ffordd eglur a chywir, heb eu camliwio, yn eich traethawd. 

5 Gallu dangos pam rydych wedi penderfynu bod y dadleuon rydych chi wedi 
dewis eu hyrwyddo yn eich argyhoeddi chi yn fwy na’r dadleuon eraill. 


