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Cyflwyniad
Mae’r adnoddau hyn wedi’u dylunio i ddatblygu sgiliau ysgrifennu traethawd myfyrwyr Safon Uwch 

Llywodraeth a Gwleidyddiaeth drwy ddarparu adnoddau addysgu a dysgu i’w defnyddio ar-lein ac all-lein 

yn annibynnol ac yn yr ystafell ddosbarth.

Mae’r adnoddau’n dadansoddi elfennau o draethawd da ac yn ystyried sut y gellir cyflawni pob un o’r 

elfennau hyn, ac yna’n ystyried sut y gellir dod ag elfennau at ei gilydd yn gyfanwaith cydlynol.

Daw’r enghreifftiau i gyd o draethodau a ysgrifennwyd gan fyfyrwyr naill ai o dan amodau arholiad neu fel 

tasgau dosbarth neu waith cartref.

Nodiadau i Athrawon ar gyfer pob adnodd
Canolbwynt yr 

Adnodd Nodiadau i Athrawon

1. Beth sy’n gwneud 
traethawd da?

Mae gwaith ymchwil wedi dangos ein bod, ar y cyfan, yn dda am roi gwaith mewn 
trefn restrol, er y gall fod yn anodd cael pobl i ddefnyddio cynllun marcio yn 
ddibynadwy.
Mae gweithgaredd 1a) yn gofyn i fyfyrwyr roi traethodau mewn trefn restrol o’r 
gorau i’r gwaethaf. Dyma’r marciau a roddwyd o dan amodau wedi’u hamseru:
 A: AA1 = 7, AO3 = 7, Cyfanswm = 14
  B: AA1 = 8, AO3 = 9, Cyfanswm = 17
  C: AA1 = 4, AO3 = 5, Cyfanswm = 9
  D AA1 = 10, AO3 = 12, Cyfanswm = 22
Mae gweithgaredd 1b) yn gofyn i fyfyrwyr ddefnyddio canlyniad y gweithgaredd 
trefn restrol i lunio rhestr wirio ar gyfer traethawd da y gellir ei defnyddio wrth 
hunanasesu ac i asesu cyfoedion. Rhoddir rhestr wirio awgrymedig hefyd. Ar yr adeg 
hon gellir gofyn i fyfyrwyr a allent ddweud beth oedd y cwestiwn hefyd, gan edrych 
ar yr atebion, a pham/pam ddim. Y cwestiwn oedd: ‘Pa mor effeithiol yw refferenda 
fel modd o ddatrys materion gwleidyddol?’ (22). Dyma draethawd o Adran C o bapur 
arholi Uned 2 Haf 2018.

2 Strwythur 
cyffredinol 
Traethawd

Mae gweithgaredd 2 yn gofyn i fyfyrwyr lusgo a gollwng darnau o draethawd i 
amlinelliad eang o draethawd, i’w helpu i drefnu ateb yn briodol er mwyn mynd i’r 
afael â chwestiwn. Yna dylid gofyn i fyfyrwyr pam eu bod wedi dewis y drefn hon - pa 
eiriau neu ymadroddion a ddefnyddiwyd sy’n cyflawni rôl ‘ciwiau’ neu ‘arwyddbyst’ 
ynghylch i ble mae’r traethawd yn mynd? Mae hyn yn cynnig cyswllt â Gweithgaredd 
3. Dylid gofyn iddyn nhw beth oedd y cwestiwn? A pham ei bod yn hawdd gweithio 
hyn allan? Y cwestiwn oedd: ‘Aseswch a yw’r broses o ethol arlywydd yr UD bellach yn 
canolbwyntio gormod ar yr ymgeisydd.’ Darperir ymateb a awgrymir. Gall myfyrwyr 
wirio eu trefn yn erbyn ymateb gwreiddiol y myfyriwr hwn i’r cwestiwn.
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Canolbwynt yr 
Adnodd Nodiadau i Athrawon

3 Geiriau ac 
Ymadroddion 
Trosiannol, 
Cysylltu a 
Chyfeirio

Mae cyfeirio clir yn bwysig wrth gyflwyno pwyntiau newydd, cysylltu paragraffau â 
llif dadleuol cydlynol, cyfeirio gwerthusiadau a chasgliadau, datblygu esboniad da o 
ddadleuon a helpu i fynd i’r afael â’r cwestiwn a osodwyd yn uniongyrchol.
Mae gweithgaredd 3a) wedi’i ddylunio i helpu myfyrwyr i ehangu eu geirfa drwy ofyn 
iddynt roi trefn ar eiriau ac ymadroddion o dan y penawdau priodol. Darperir taflen 
atebion i’w hargraffu hefyd. Gellid cynnal hyn ar ffurf gweithgaredd paru cardiau gyda 
myfyrwyr.
Mae gweithgaredd 3b) yn annog myfyrwyr i ddefnyddio rhai o’r geiriau hyn mewn 
enghraifft drwy wella paragraff gan eu defnyddio. Ceir ymateb awgrymedig, ond 
awgrymir nifer o ffyrdd y gellid ei wella gan ddefnyddio’r geiriau ac ymadroddion 
hefyd. Daw’r paragraff o ymateb myfyriwr i’r cwestiwn ar wleidyddiaeth UDA, ‘Mae’r 
bleidlais graidd i’r ddwy brif blaid yn deyrngar a gellir dibynnu arni.’ Trafodwch.
Mae gweithgaredd 3c) yn helpu myfyrwyr i nodi cydrannau allweddol paragraff da, 
gan ddefnyddio’r paragraff yn yr adran hon.

4 Nodi dadleuon a 
dewis tystiolaeth - 
y ‘Pwyntiau Mawr’ 
a’r enghreifftiau

Mae gweithgaredd 4 yn mynd i’r afael â’r sgiliau o nodi dadleuon perthnasol a 
defnyddio manylion priodol i ddangos y rhain. Mae myfyrwyr yn aml yn drysu eu 
‘Pwyntiau Mawr’ gyda’r enghreifftiau neu esboniad ohonynt, ac weithiau maent 
yn trin enghreifftiau fel dadleuon, gan geisio cynnal paragraff gydag enghraifft o 
bwynt y maent eisoes wedi’i wneud, ei ddatblygu a’i gefnogi mewn man arall. Mae’r 
gweithgaredd hwn yn helpu i egluro hyn.

5 Ymhelaethu, 
egluro, datblygu 
a thrafod pwynt 
dadl o fewn 
paragraff.

Mae Gweithgaredd 5 yn edrych ar y sgil ymhelaethu, egluro, datblygu a thrafod pwynt 
dadl o fewn paragraff. Mae’r enghraifft yn cynnwys dau baragraff am yr un mater 
y dylai myfyrwyr eu cymharu a’u cyferbynnu i sefydlu pam a sut mae ansawdd yr 
esboniad yn well yn enghraifft A nag yn enghraifft B.

6. Dod i Gasgliadau Mae Gweithgaredd 6a) yn edrych ar ddod i gasgliadau bach.
Mae gweithgaredd 6b) yn ystyried casgliadau sy’n cael eu gwneud ar ddiwedd 
traethodau.

7. Bodloni’r 
Amcanion Asesu 
trwy gydol y 
traethawd

Mae Gweithgaredd 7 yn gofyn i fyfyrwyr nodi ble mae pob amcan asesu yn cael ei 
gyflawni mewn traethawd cyflawn, gan ddefnyddio aroleuwyr mewn gwahanol liwiau.
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Adnoddau i Fyfyrwyr:
Gweithgaredd 1a: Gosod 4 Traethawd i Drefn Restrol

A 05

Yn wahanol i wledydd Ewropeaidd eraill, does gan Brydain ddim hanes o lawer o refferenda cenedlaethol. 

Pleidlais ar un mater yw refferenda, naill ai’n ymgynghorol neu’n gyfrwymol, lle mae mwyafrif syml o 

bleidleiswyr yn pennu enillydd, fel arfer rhwng dau ddewis deuol er enghraifft ‘gadael’ neu ‘aros’ yn y 

refferendwm ar fod yn aelod o’r Undeb Ewropeaidd yn 2016.

Mae refferenda yn rhoi llais i’r cyhoedd yn gyffredinol ar faterion cyfansoddiadol, ac mae’r mwyafrif clir o 

bleidleiswyr sydd ei angen i ddewis neu wrthod y cynnig yn sicrhau bod canlyniad unrhyw refferendwm 

yn glir ac yn bendant, hyd yn oed pan fydd yn agos. Hefyd mae’n bosibl dadlau eu bod yn gadarnhaol i 

iechyd democratiaeth gan eu bod yn enghraifft o ddemocratiaeth uniongyrchol ar ei ffurf bresennol.

Hefyd mae refferenda yn rhoi dilysrwydd (legitimacy) i lywodraethau ymgymryd â diwygiadau 

cyfansoddiadol mawr fel datganoli. Roedd llywodraeth Tony Blair ar ôl 1997 eisiau ymgymryd â rhaglen 

ddatganoli a gafodd ei derbyn gan bleidleiswyr Cymru yn 1998 mewn pleidlais ‘Ie’ agos, ond yn anffodus 

cafodd ei gwrthod gan ddinasyddion Gogledd Ddwyrain Lloegr mewn refferendwm is drwy’r post.

Fodd bynnag, er eu bod nhw’n gallu bod yn bendant, mae refferenda yn achosi rhaniadau hefyd. Mae’r 

ffaith bod y rhan fwyaf o refferenda yn cael eu gwneud ar faterion dadleuol yn y DU yn sicrhau bod y 

canlyniadau’n agos (52% o blaid gadael yr UE, 55% yn erbyn annibyniaeth i’r Alban, tua 50.2% o blaid 

datganoli i Gymru), felly mae’n achosi awyrgylch ranedig a chwerw yn aml o gwmpas gwleidyddiaeth. 

Oherwydd natur y canlyniadau sydd fel arfer yn agos, mae’n bosibl herio’r canlyniad hefyd, mae 

enghreifftiau o hyn yn cynnwys yr SNP yn galw am ail refferendwm ar annibyniaeth, neu mae’n bosibl 

gwrthdroi’r canlyniad, fel digwyddodd gyda’r Refferendwm Aelodaeth o’r Undeb Ewropeaidd 2016, a 

lwyddodd i wrthdroi pleidlais flaenorol yn 1974.

Hefyd mae refferenda wedi cael eu disgrifio fel gormes y mwyafrif gan fod lleiafrif bach o bleidleiswyr yn 

penderfynu ar gyfeiriad y wlad gyfan. Un ffordd o gyfyngu ar yr effaith hon yw ei gwneud hi’n ofynnol bod 

rhaid cael hyn a hyn o ganran sy’n pleidleisio. Mae hyn yn sicrhau bod rhaid i nifer penodol o bleidleiswyr 
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bleidleisio er mwyn i’r canlyniad gael ei dderbyn.

At ei gilydd, er bod refferenda clir a phendant yn creu gwrthdaro a rhaniadau, mae’n bosibl dadlau eu 

bod yn rhedeg yn groes i natur democratiaeth gynrychiadol. Mae achos cryf i’w wneud y byddai system 

bleidleisio sy’n fwy cynrychiadol a fyddai’n rhoi llais i bleidiau sydd â safbwyntiau lleiafrifol ar gwestiynau 

cyfansoddiadol, fel UKIP, yn ffordd fwy effeithiol yn y pen draw o benderfynu ar faterion gwleidyddol yn 

y dyfodol.
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B C5

Yn y cyfnod diweddar, bu mwy a mwy o ddadlau ynghylch pa mor effeithiol yw refferenda mewn 

gwirionedd wrth ddatrys materion gwleidyddol. Ar y naill law, byddai hi’n bosibl dadlau eu bod nhw’n 

effeithiol gan mai pleidlais IE/NA syml ydyn nhw a bod yr ochr sydd â’r nifer mwyaf o bleidleisiau’n ennill. 

Yn ogystal, mae enghreifftiau eglur sy’n helpu i gefnogi’r safbwynt hwn fel refferendwm datganoli a 

gynhaliwyd yng Nghymru yn 1997 a’r refferendwm system bleidleisio a gynhaliwyd yn 2011. Fodd bynnag, 

mae rhai refferenda yn gallu arwain at ganlyniad annhebygol sydd efallai heb gysylltiad, a gall hyn arwain 

at alwadau am ail refferendwm fel refferendwm Brexit. Dydy’r refferenda hyn ddim yn datrys y materion 

gwleidyddol gan nad yw pawb yn parchu’r canlyniad.

Mae dadl eglur i ddangos bod refferenda yn effeithiol wrth ddatrys materion gwleidyddol gan mai pleidlais 

IE/NA yw hi lle mae’r mwyafrif yn ennill, h.y. mae’r ochr sydd â’r nifer mwyaf o bleidleisiau’n ennill. Mae 

hyn yn creu pleidlais syml y mae pawb yn gallu ei deall ac y dylen nhw barchu ei chanlyniad. At hynny, mae 

enghreifftiau eglur o refferenda sydd wedi helpu i ddatrys materion gwleidyddol fel refferendwm Datganoli 

yng Nghymru a gynhaliwyd yn 1997. Rhoddodd y refferendwm hwn ddewis i bobl Cymru a oedden nhw 

eisiau cynulliad datganoledig wedi’i greu yng Nghymru, a fyddai’n rhoi pwerau wedi’u datganoli o San 

Steffan i’r Cynulliad yng Nghymru. Mae’r pwerau hyn yn cynnwys gallu pasio deddfwriaeth mewn meysydd 

penodol fel addysg, yr amgylchedd a thrafnidiaeth. Cynhaliwyd y refferendwm hwn o ganlyniad i alwadau 

gan ASau Cymru a phobl Cymru am gael rhagor o bwerau o San Steffan. Pan gafodd y refferendwm ei 

gynnal, roedd gan lywodraeth Lafur Tony Blair fwyafrif o dros 160 o ASau, felly roedden nhw’n bwerus 

iawn yn y senedd a arweiniodd hyn at alwadau am roi rhai pwerau i Gymru fel bod buddiannau Pobl 

Cymru yn gallu cael eu cynrychioli’n well. Pleidleisiodd 60% dros ddatganoli ac o ganlyniad agorodd 

Cynulliad Cymru yn 1999. Mae’r enghraifft hon yn dangos yn eglur sut mae refferenda yn effeithiol wrth 

ddatrys materion gwleidyddol gan fod y cwestiwn a ddylai Cymru gael pwerau datganoledig yn gwestiwn 

mawr yng Nghymru ar y pryd, a helpodd y refferendwm hwn i ddatrys y mater unwaith ac am byth.

Er bod dadl i ddangos bod refferenda yn effeithiol wrth ddatrys materion gwleidyddol, mae dadl eglur hefyd 

i gefnogi’r safbwynt nad ydyn nhw, ac mae enghreifftiau eglur lle nad yw refferenda o angenrheidrwydd 

wedi datrys y mater gwleidyddol o dan sylw. Enghraifft allweddol o hyn fyddai’r refferendwm Brexit a 
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gynhaliwyd ym mis Mehefin 2016 er mwyn penderfynu a fyddai’r DU yn gadael yr UE neu’n aros ynddo. 

Un o’r prif resymau pam cafodd ei alw gan y Prif Weinidog ar y pryd, David Cameron, oedd oherwydd ei 

fod i fod i helpu i uno’r Blaid Geidwadol, oedd yn rhanedig ar fater yr UE, yn ogystal â’r wlad gyfan. Er 

gwaetha’r ffaith i’r DU bleidleisio i adael yr UE o 51% i 49%, byddai’n bosibl dadlau nad yw’r refferendwm 

wedi datrys y materion gwleidyddol. Mae’n bosibl gweld hyn drwy’r ffaith bod y Blaid Geidwadol yn dal i 

fod yn rhanedig yn ogystal â’r cyhoedd gan fod galwadau am gynnal ail refferendwm er mwyn gwrthdroi’r 

canlyniad. Mae’r enghraifft hon yn dangos sut nad yw refferenda bob amser yn effeithiol wrth ddatrys 

materion gwleidyddol.

I gloi, ar ôl edrych ar ddwy ochr y ddadl o ran a yw refferenda yn effeithiol wrth ddatrys materion 

gwleidyddol, rwy’n credu eu bod nhw. Mae hyn oherwydd, er bod enghreifftiau lle maen nhw wedi achosi 

rhaniad yn y wlad fel refferendwm Brexit, y ffaith mai pleidlais IE/NA syml yw hi lle mae’r mwyafrif yn ennill 

ynghyd ag enghreifftiau allweddol o refferenda sydd wedi datrys materion gwleidyddol fel refferendwm 

Datganoli yng Nghymru a gynhaliwyd yn 1997.
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C C5

Refferendwm yw pan fydd y senedd yn methu dod i farn eglur ar fater penodol, fel arfer penderfyniad a 

fydd â chanlyniadau enfawr i’r cyhoedd, felly yn lle pleidleisio ar y mater mae’r senedd yn rhoi’r mater i’r 

etholwyr gael penderfynu. Maen nhw’n enghraifft o ddemocratiaeth uniongyrchol ar ei ffurf fwyaf pur. Fel 

arfer mae refferenda yn cael eu defnyddio ar gyfer cwestiynau IE neu NA fel bod hyn yn syml i’r cyhoedd.

Refferenda yw’r ffurf fwyaf pur ar ddemocratiaeth. Mae hyn yn golygu nad oes neb yn gallu dadlau yn 

erbyn y canlyniad oherwydd mai dyna bleidleisiodd y mwyafrif drosto. Er enghraifft yn 2015 cynhaliodd 

y DU refferendwm i benderfynu ar fod yn aelod o’r UE. Pleidleisiodd y wlad tua 52% i adael, felly bydd 

Prydain yn gadael yr UE nawr oherwydd mai dyna bleidleisiodd y mwyafrif drosto. Maen nhw’n effeithiol 

wrth ddatrys anghydfodau gwleidyddol oherwydd does dim gwahaniaeth beth yw’r ddadl yn erbyn y 

system wleidyddol, does dim gwahaniaeth o gwbl ac ewyllys yr etholwyr i gyd sy’n penderfynu ar hyn.

Fodd bynnag, oherwydd natur y materion y mae refferenda yn cael eu defnyddio ar eu cyfer, mae’n golygu 

bod y ddadl dros bob ochr fel arfer yn agos iawn ac felly mwyafrif bach iawn sy’n penderfynu canlyniad 

refferenda fel arfer. Er enghraifft yn refferenda’r UE roedd y rhaniad tua 48% a bleidleisiodd dros aros a 

pleidleisiodd 52% dros adael. Mae hyn yn golygu, er i’r mwyafrif bleidleisio dros adael, pleidleisiodd bron 

i hanner y boblogaeth dros aros sydd efallai’n gallu achosi rhaniadau yn y Gymdeithas a hefyd rhaniadau 

enfawr mewn pleidiau gwleidyddol sy’n gallu drysu etholwyr a gwanio llywodraethau.

I gloi, does dim dwywaith bod refferenda yn effeithiol. Nhw yw’r ffurf fwyaf pur ar ddemocratiaeth; fodd 

bynnag mae potensial iddyn nhw greu problemau ychwanegol a rhagor o faterion gwleidyddol. Ar y cyfan, 

mae refferenda yn hynod effeithiol wrth ddatrys yr un mater gwleidyddol maen nhw’n cael eu defnyddio 

ar ei gyfer.
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D C5

Mae’n ddadleuol a yw refferenda yn effeithiol wrth ddatrys materion gwleidyddol ai peidio. Mae pobl yn 

dadlau o’u plaid ac yn eu herbyn, ac felly rhaid ystyried nifer o faterion cyn dod i farn gyffredinol.

Ar y naill law, byddai llawer yn dadlau bod refferenda mewn gwirionedd yn helpu i ddatrys materion 

gwleidyddol. Mae hyn oherwydd y ffaith eu bod nhw’n gofyn cwestiynau pwysig yn uniongyrchol i’r 

etholwyr. Dyma ddemocratiaeth uniongyrchol, o bosibl y ffurf buraf ar ddemocratiaeth. Mae hyn yn golygu 

bod pleidleiswyr yn gallu lleisio barn yn llawn ar faterion arwyddocaol ac felly sicrhau canlyniad cadarn, 

pendant. Er enghraifft, rhoddodd refferendwm yr UE yn 2016 a refferendwm Deddf Erthylu Iwerddon 

2018, ganlyniadau eglur y byddai’n bosibl gweithredu arnyn nhw wedyn. Felly, mae refferenda yn datrys 

materion gwleidyddol gan nad yw hi’n hawdd diystyru barn cenedl.

Ar y llaw arall, mae pobl wedi dadlau bod refferenda yn aneffeithiol gan fod gwybodaeth gamarweiniol a/

neu anghywir yn gallu cael ei lledaenu. Mae hyn yn golygu bod mater yn gallu mynd yn llai eglur hyd yn oed 

nag roedd o’r blaen, felly mae’n atal y broses ddemocrataidd gan fod dwy ochr yr ymgyrch yn cynhyrchu 

dadleuon hynod amheus nad ydyn nhw’n cyfrif llawer mewn gwirionedd. Er enghraifft, cynhyrchodd 

Refferendwm yr UE yn y DU yn 2016 honiadau amheus ar y ddwy ochr. Cyflwynodd yr Ymgyrch Gadael 

addewid camarweiniol o £350 miliwn y flwyddyn mewn cyllid ychwanegol i’r GIG, tra rhagfynegodd yr 

Ymgyrch Aros yn anghywir y byddai trychineb economaidd a rhyfel posibl yn Ewrop. Felly, os o gwbl, gall 

refferenda waethygu materion gwleidyddol yn hytrach na’u datrys nhw.

Pwynt o blaid refferenda yw eu bod nhw’n gallu datrys rhaniadau mewn pleidiau sy’n llywodraethu. Mae 

hyn yn golygu bod materion gwleidyddol arwyddocaol sydd wedi cael eu datblygu gyda’r llywodraeth ei 

hun yn gallu cael eu datrys, gan fod barn yr etholwyr yn cael ei hystyried yn gyffredinol fel y penderfyniad 

eithaf. Er enghraifft, yn Refferendwm yr UEE yn 1975 a phleidlais yr UE yn 2016, roedd materion ynghylch 

rhaniadau yn y pleidiau oedd yn llywodraethu, y Blaid Lafur a’r Blaid Geidwadol yn y drefn honno. I bob 

pwrpas, llwyddodd y pleidleisiau i dawelu adain o bob plaid a oedd yn anghytuno. Mae hyn yn golygu bod 

refferenda yn gallu bod yn effeithiol gan eu bod yn rhoi cyfeiriad unigol, mwy unedig i lywodraethau a 

phleidiau fel ei gilydd.
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Ar y llaw arall, gall refferenda fod yn aneffeithiol pan fydd y cwestiwn sy’n cael ei ofyn yn arbennig o 

gymhleth. Mae hyn oherwydd ei bod hi bron yn amhosibl rhoi materion penodol i bleidlais ‘ie’ neu ‘na’ 

syml, gan fod iddyn nhw amryw o agweddau a nodweddion y mae’n rhaid eu hystyried yn fanwl yn ôl eu 

teilyngdod eu hunain. Eto, gan ddychwelyd at refferendwm yr UE yn 2016, methodd y bleidlais ddatrys 

cwestiwn perthynas y DU yn y dyfodol â’r Undeb Ewropeaidd; mae’r frwydr rhwng cefnogwyr ‘Brexit Caled’ 

a ‘Brexit Meddal’ wedi mynd yn fwyfwy chwerw oherwydd y dryswch hwn. Felly mae refferenda yn gallu 

bod yn aneffeithiol oherwydd nad ydyn nhw’n datrys pob agwedd ar faterion cymhleth; maen nhw’n 

cynrychioli man cychwyn, eto dydyn nhw ddim yn gallu sicrhau bod pob cam yn cael ei gyflawni’n briodol.

Mae refferenda yn cael eu canmol am helpu i ddatrys mater penodol; sef cyfranogaeth wleidyddol. 

Ystyr hyn yw, drwy gyflwyno dewis deuol ar un mater, efallai fod pleidleiswyr yn fwy tueddol o ddod 

allan i bleidleisio; mae’n torri ar draws y wleidyddiaeth bleidiol arferol ac yn cyflwyno delwedd o bwys 

cenedlaethol mawr. Yn benodol, cynhyrchodd Refferendwm yr UE ganran a bleidleisiodd o 72.1%, yr uchaf 

ers blynyddoedd lawer. Felly mae refferenda yn gallu helpu i ddatrys y broblem bod llai o gyfranogaeth 

drwy apelio’n uniongyrchol at y cyhoedd.

Ar y llaw arall, gall cwestiynau sydd â gogwydd a/neu gwestiynau camarweiniol wneud i refferenda fod 

yn aneffeithiol. Ystyr hyn yw, os yw’r dewis sy’n cael ei gyflwyno i bleidleiswyr wedi’i sgiwio mewn unrhyw 

ffordd, mae’n creu materion gwleidyddol ei hun ac mae’n cael ei ystyried yn ddewis sy’n tanseilio’r broses 

ddemocrataidd. Er enghraifft, yn Refferendwm Annibyniaeth yr Alban 2014, dywedodd y comisiwn 

etholiadol fod gogwydd gan Lywodraeth yr Alban, gyda’r cwestiwn arfaethedig yn cael ei newid gan ei 

fod yn ymddangos ei fod yn annog yr etholwyr i bleidleisio ‘ie’. O ganlyniad i hyn, mae refferenda yn 

methu datrys materion gwleidyddol os yw’r sail a’r cyd-destun y maen nhw’n cael eu cynnal arnyn nhw’n 

ddiffygiol yn y bôn.

I grynhoi’n gyffredinol, mae’n eglur bod gan refferenda le penodol yn yr awyrgylch gwleidyddol. Er bod 

ganddyn nhw sawl diffyg fel gogwydd a/neu gymhlethdod, maen nhw’n gallu bod yn werthfawr wrth 

ddatrys cwestiynau cyfansoddiadol pwysig gyda phleidlais ddemocrataidd, fel mai’r bobl sy’n cael lleisio 

eu barn yn y pen draw mewn materion cenedlaethol.
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Gweithgaredd 1b: Beth sy’n Gwneud Traethawd Da? Rhestr Wirio
Cyfarwyddiadau
Gan gofio’r drefn restrol rydych newydd ei chreu, nodwch nodweddion traethawd da isod. Ar ôl gorffen, 

ewch ati i gymharu’ch ymatebion â’r awgrymiadau a gynigir. Yna gallwch ddefnyddio’r rhestr hon i asesu’ch 

traethawd eich hun cyn ei chyflwyno.
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Rhestr wirio awgrymedig
Yn y golofn ar y dde, mae’r gweithgareddau yn y pecyn adnoddau hwn a all eich helpu i wella sgiliau 

penodol:

Strwythur Cyffredinol

Trefn resymegol 1/2

Cyflwyniad byr 1/2

Cyflwyno’r ddwy ochr o’r ddadl 2

Dod i gasgliad priodol 6

Llythrennedd

Mynd i’r afael â’r cwestiwn yn uniongyrchol, gan ddefnyddio geiriau trosiannol a 
geiriau cysylltu

3

Terminoleg pwnc priodol

Osgoi ailadrodd yr un math o iaith 3

Defnyddio paragraffau 2

Cynnwys

Nodi amrywiaeth gywir o ddadleuon 4

Enghreifftiau a manylion cywir a pherthnasol wedi’u dewis i gefnogi dadleuon 4

Ymhelaethu a datblygu

Manylder ac ystod y dadleuon/deunydd ategol 5

Esboniad clir o ddadleuon ac enghreifftiau 5
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Gweithgaredd 2: Strwythur Cyffredinol Traethawd
Cyfarwyddiadau

Dylai traethawd da fod yn debyg i gyfres deledu fel CSI. Mae rhai storïau sy’n rhedeg drwy gyfres gyfan, 

yn yr un modd ag y dylai dadl redeg drwy’r traethawd. Fodd bynnag, mewn cyfres deledu, mae penodau 

gwahanol, ac mae gan bob un ddechrau, canol a diwedd clir. Y rhain yw’ch paragraffau unigol chi.

Edrychwch ar y gwahanol ddarnau hyn o draethawd a meddyliwch am sut byddai modd eu trefnu yn 

baragraffau gwahanol. Ysgrifennwch nhw yn y blychau ar y templed, rhowch enw neu rif i bob paragraff 

ac yna ei gymharu â’r ymateb go iawn.

Beth oedd y cwestiwn ar gyfer y traethawd hwn? Pam mae hyn yn eithaf clir o’r ymateb hwn?

Fodd bynnag, er gwaethaf hyn oll, rhaid cofio wrth edrych ar y broses o ethol ymgeisydd bod ffactorau eraill 
yn chwarae rôl yr un mor bwysig mewn etholiadau â’r ymgeiswyr, efallai nad yw’n canolbwyntio gormod ar 
yr ymgeisydd gan gyflwyno tystiolaeth o etholiadau blaenorol. Mae sylw enwog Elizabeth Dole “money is the 
message” wedi dod i ddangos efallai nad yw’r ymgyrch yn canolbwyntio gormod ar yr ymgeiswyr. Mewn hanes 
etholiadol modern, heblaw am rai eithriadau, yr ymgeisydd sy’n ennill yw’r ymgeisydd sy’n codi ac yn gwario’r 
swm mwyaf o arian yn yr etholiad. Mae Obama, Bush Jr a Clinton i gyd yn tystio i hyn gyda dull Obama yn 2008 
o ganolbwyntio ar roddion unigol bychain yn gosod y record am y swm mwyaf a godwyd gan roddion unigol 
bychain, ac roedd yn gyfraniad mawr i’w fuddugoliaeth. Ar ben hynny, yn sgil dyfarniad modern y Goruchaf Lys 
yn Citizens United v FEC, arweiniodd cysylltu rhyddid barn a mynegiant â chyllid ymgyrchu at gynnydd mewn 
Super PACS a’r ymgyrch gysgodol, fel y’i gelwir. Roedd hyn wedi arwain at ragor o hysbysebion ymosodol, mwy o 
hysbysebion yn dadlau dros faterion, gan arwain at leihad ym mhwysigrwydd yr ymgeisydd gyda phwysigrwydd 
arian mewn etholiadau modern sy’n dangos nad yw’r broses o ethol arlywyddion yn canolbwyntio gormod ar yr 
ymgeisydd.
Mae hyn yn dangos, ar y cyfan nad yw’r broses ar gyfer ethol arlywydd yn rhy ymgeisydd-ganolog. Yn y 
blynyddoedd diwethaf mae’n sicr wedi symud yn fwy tuag at hynny ac oddi wrth y gallu i lywodraethu, ond ar y 
cyfan mae mecanweithiau yn eu lle o gyfnod y sefydlwyr, a dulliau cyfoes i atal arlywydd rhag cael ei ethol ar sail 
ei gymeriad yn unig.

Mae agweddau ymgeisydd-ganolog yr etholiad yn codi o ddechrau’r rhagetholiadau rhwng y pleidiau. Llwyddiant 
ymgeisydd wrth wneud i’w enw ddod yn adnabyddus ac ar y cyfryngau lleol, yn enwedig mewn taleithiau pendil, 
sy’n arwain at y cyhuddiadau hyn. Wrth gyhoeddi llyfrau a chael amser ar yr awyr, mae’r ymgeiswyr hyn yn ceisio 
dod mor adnabyddus ag y gallan nhw, ar draul siarad am unrhyw bolisïau. Roedd hyn fwyaf amlwg yn 2007-8 
pan ddechreuodd cyn seneddwr o Illinois nad oedd yn adnabyddus, sef Barrack Obama, redeg, gan ddibynnu 
ar y cyfryngau lleol i gario ei enw er mwyn cael y pleidleisiau allweddol yn y rhagetholiadau. Mae hyn yn dangos 
bod natur ymgeisydd-ganolog y broses hon yn gynhenid i’r ymgyrch ac yn yr etholiad drwyddo draw.
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Yn ychwanegol at y pwynt uchod mae dadleuon wedi’u gwneud bod ymgeisydd yn llwyddo neu’n methu ar 
deledu yn America, gan ddangos bod yr ymgyrch yn canolbwyntio gormod ar yr ymgeiswyr. O ddadleuon 
teledu byw i’r polau piniwn a’r hysbysebion sy’n cael eu chwarae gan eu hymgyrchoedd, mae’r ffocws i gyd yn 
cael ei symud ar ba mor dda, neu pa mor wael y gallai ymgeisydd fod, gan gadarnhau’r ffaith bod gormod o 
ganolbwyntio ar yr ymgeiswyr. Gwelwyd bod llwyddiant Obama, pan oedd yn ceisio am yr enwebiad Arlywyddol, 
wedi dod ar ôl i’w lwyddiant yn y ddadl yn 2008 yn erbyn John McCain arwain at gynnydd yn y polau piniwn ac 
roedd yn ffactor arall a ychwanegodd at ei fuddugoliaeth. I’r gwrthwyneb gwelwyd hyn gryfaf gyda hysbyseb 
Willie Horton yn 1988 o ymgyrch Bush Snr. yn dangos ei wrthwynebydd Dukakis fel ymgeisydd gwan ar faterion 
trosedd a chosb, ynghyd â’i ymateb gwan i gwestiwn a holwyd am drais yn erbyn ei wraig a’i blant, mewn dadl 
gwelon ni ei obaith o fod yn arlywydd yn chwalu. Mae hyn i gyd yn dangos, gyda’r rhan fwyaf o Americanwyr yn 
gwylio’r digwyddiadau hyn, fod yr ymgyrch yn amlwg yn canolbwyntio gormod ar yr ymgeiswyr wrth ethol yr 
arlywydd.
Yn etholiadau modern UDA, dadleuwyd bod etholiadau’n llawer mwy seiliedig ar yr ymgeisydd a’i bersonoliaeth 
nag ar bolisïau a gallu. Yn wir, dadleuwyd na fyddai Abraham Lincoln wedi gallu rhedeg oherwydd sut roedd yn 
edrych; fodd bynnag, mae gwir natur ymgeisydd-ganolog yr ymgyrch wedi cael ei gwestiynu yn ddiweddar gyda 
llawer yn honni nad yw’r broses bellach yn seiliedig ar feritocratiaeth a gallu.
At hynny, pwy bynnag yw’r ymgeiswyr, mewn etholiad mae digwyddiadau yn ystod yr ymgyrch yn gallu gwneud 
i unrhyw beth ddigwydd. Mae’r “October Surprise” fel caiff ei alw a gwneud yn fawr o’r manteision mewn 
etholiadau’n gallu cael llawer mwy o effaith ar y broses o ethol arlywydd. Yn 2016 roedd Clinton yn cael ei 
ystyried, ar y cyfan, yn ymgeisydd gwell i reoli’r wlad na Trump, fodd bynnag efallai fod ailagor yr ymchwiliad 
i’r e-byst ddyddiau cyn Diwrnod yr Etholiad wedi bod yn un o’r prif resymau pam collodd hi’r etholiad. Yn 
ogystal mae’r syrpreisys hyn yn sicr yn gallu cael effaith gadarnhaol gyda’r Arlywydd Obama ar ei hôl hi mewn 
rhai polau piniwn yn ystod ychydig wythnosau olaf etholiad 2012. Digwyddodd argyfwng Corwynt Sandy, gyda 
Llywodraethwr Gweriniaethol New Jersey, Chris Christy hyd yn oed yn diolch i Obama am weithredu ar ran y 
dalaith. Cafodd ganmoliaeth enfawr am hyn ac roedd Romney ei wrthwynebydd o dan anfantais fawr ac yn y 
pen draw ailetholwyd Obama. Bwriad y rhain i gyd yw dangos bod gweithredoedd ar y pryd yn gallu helpu neu 
ddifetha ymgeisydd pwy bynnag yw’r ymgeisydd gan fod hyn yn gallu cynyddu neu chwalu siawns ymgeisydd o 
ennill sy’n hollol wahanol i’w ddelwedd neu natur fas yr ymgyrch gan fod hyn bron yn dangos ei wir gymeriad.
At hynny, mae dadleuon fel hyn yn codi o natur yr ymgyrch sy’n canolbwyntio ar yr ymgeiswyr. Mae’r ymgyrch 
rhwng y pleidiau’n gweld bod y ffocws yn cael ei roi ar yr ymgeiswyr, drwy brynu’r dewiniaid delwedd gorau ac 
mae rheolwyr yr ymgyrchoedd yn canolbwyntio’n llwyr ar allu eu hymgeiswyr i wneud areithiau, ac i ymddangos 
yn “arlywyddol”. O gyfleoedd tynnu ffotograffau Reagan o flaen y Cerflun Rhyddid, ymddangosiad Clinton ar y 
rhaglen Aresno Hall Show i ymddangosiad Trump ar sioe Jimmy Fallon yn gwneud hwyl am ben ei wallt, mae’r 
ymgyrch nid yn unig yn gallu tynnu sylw at yr ymgeisydd ond dangos yr ochr fwy cyfeillgar, lawn hiwmor. Yn 
ogystal mae’r ymgyrch yn gallu tynnu sylw at hanes a gallu’r ymgeisydd, gan eu “gwerthu” nhw i bobl America. 
Mae hyn wedi dod i’r amlwg gydag arlywyddion yn canolbwyntio ar eu Profiad yn Washington, gyda Kennedy, 
hyd at Lywodraethwyr cyfoes fel Bush Jr a Clinton a’u gallu i ymwneud â phobl gyffredin, gan ddangos y ffaith 
syml mai sioeau sy’n seiliedig ar bersonoliaethau yw’r ymgyrch. Yn wir, tîm ymgyrchu personol Trump a 
benderfynodd “gadewch i Trump fod yn Trump/let Trump be Trump” yn yr ymgyrch, gan sicrhau’r arlywyddiaeth 
iddo yn y pen draw. Mae hyn yn dangos, mewn ymgyrchoedd modern, fod ethol arlywyddion yn canolbwyntio 
llawer gormod ar yr ymgeiswyr, ar ôl colli unrhyw ffocws ar bolisïau.
Eto, yr hyn sydd fwyaf pwysig wrth ystyried y broses o ethol arlywydd yw system y Coleg Etholiadol. Heb 
lwyddiant yma does gan yr ymgeisydd ddim gobaith o ennill, delwedd gadarnhaol neu beidio. Yn wir, enillodd 
Clinton y bleidlais boblogaidd yn 2016 ond oherwydd ei chyfran o’r bleidlais wnaeth hi ddim yn y bleidlais 
boblogaidd, ac felly enillodd hi mo’r arlywyddiaeth. Mae’r broses o ethol arlywydd yn amlwg i gyd yn dibynnu 
ar system y Coleg Etholiadol ac os yw ymgeisydd yn aflwyddiannus yn hynny, beth bynnag yw’r ddelwedd 
arlywyddol yn y misoedd a’r flwyddyn cyn yr etholiad mae’n amhosibl iddo ennill, yn y pen draw mae hyn yn 
cael gwared ar gwlt personoliaeth o’r etholiad wrth y rhwystr olaf. Mae hyn yn dangos nad yw’r broses yn gallu 
bod yn un sy’n rhy ymgeisydd-ganolog oherwydd yn y pen draw os nad yw’r ymgeisydd yn gallu ennill y Coleg 
Etholiadol mae’n gallu ennill.
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Templed
Teitl:

Cyflwyniad

Paragraff 1 Paragraff 2 Paragraff 3

Paragraff 4 Paragraff 5 Paragraff 6

Casgliad
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Ymateb awgrymedig
Yn etholiadau modern UDA, dadleuwyd bod etholiadau’n llawer mwy seiliedig ar yr ymgeisydd a’i 

bersonoliaeth nag ar bolisïau a gallu. Yn wir, dadleuwyd na fyddai Abraham Lincoln wedi gallu rhedeg 

oherwydd sut roedd yn edrych; fodd bynnag, mae gwir natur ymgeisydd-ganolog yr ymgyrch wedi cael 

ei gwestiynu yn ddiweddar gyda llawer yn honni nad yw’r broses bellach yn seiliedig ar feritocratiaeth a 

gallu.

Mae agweddau ymgeisydd-ganolog yr etholiad yn codi o ddechrau’r rhagetholiadau rhwng y pleidiau. 

Llwyddiant ymgeisydd wrth wneud i’w enw ddod yn adnabyddus ac ar y cyfryngau lleol, yn enwedig mewn 

taleithiau pendil, sy’n arwain at y cyhuddiadau hyn. Wrth gyhoeddi llyfrau a chael amser ar yr awyr, mae’r 

ymgeiswyr hyn yn ceisio dod mor adnabyddus ag y gallan nhw, ar draul siarad am unrhyw bolisïau. Roedd 

hyn fwyaf amlwg yn 2007-8 pan ddechreuodd cyn seneddwr o Illinois nad oedd yn adnabyddus, sef Barrack 

Obama, redeg, gan ddibynnu ar y cyfryngau lleol i gario ei enw er mwyn cael y pleidleisiau allweddol yn y 

rhagetholiadau. Mae hyn yn dangos bod natur ymgeisydd-ganolog y broses hon yn gynhenid i’r ymgyrch 

ac yn yr etholiad drwyddo draw.

At hynny, mae dadleuon fel hyn yn codi o natur yr ymgyrch sy’n canolbwyntio ar yr ymgeiswyr. Mae’r 

ymgyrch rhwng y pleidiau’n gweld bod y ffocws yn cael ei roi ar yr ymgeiswyr, drwy brynu’r dewiniaid 

delwedd gorau ac mae rheolwyr yr ymgyrchoedd yn canolbwyntio’n llwyr ar allu eu hymgeiswyr i wneud 

areithiau, ac i ymddangos yn “arlywyddol”. O gyfleoedd tynnu ffotograffau Reagan o flaen y Cerflun 

Rhyddid, ymddangosiad Clinton ar y rhaglen Aresno Hall Show i ymddangosiad Trump ar sioe Jimmy 

Fallon yn gwneud hwyl am ben ei wallt, mae’r ymgyrch nid yn unig yn gallu tynnu sylw at yr ymgeisydd 

ond dangos yr ochr fwy cyfeillgar, lawn hiwmor. Yn ogystal mae’r ymgyrch yn gallu tynnu sylw at hanes a 

gallu’r ymgeisydd, gan eu “gwerthu” nhw i bobl America. Mae hyn wedi dod i’r amlwg gydag arlywyddion 

yn canolbwyntio ar eu Profiad yn Washington, gyda Kennedy, hyd at Lywodraethwyr cyfoes fel Bush Jr 

a Clinton a’u gallu i ymwneud â phobl gyffredin, gan ddangos y ffaith syml mai sioeau sy’n seiliedig ar 

bersonoliaethau yw’r ymgyrch. Yn wir, tîm ymgyrchu personol Trump a benderfynodd “gadewch i Trump 

fod yn Trump/let Trump be Trump” yn yr ymgyrch, gan sicrhau’r arlywyddiaeth iddo yn y pen draw. Mae 

hyn yn dangos, mewn ymgyrchoedd modern, fod ethol arlywyddion yn canolbwyntio llawer gormod ar yr 

ymgeiswyr, ar ôl colli unrhyw ffocws ar bolisïau.
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Yn ychwanegol at y pwynt uchod mae dadleuon wedi’u gwneud bod ymgeisydd yn llwyddo neu’n methu ar 

deledu yn America, gan ddangos bod yr ymgyrch yn canolbwyntio gormod ar yr ymgeiswyr. O ddadleuon 

teledu byw i’r polau piniwn a’r hysbysebion sy’n cael eu chwarae gan eu hymgyrchoedd, mae’r ffocws i 

gyd yn cael ei symud ar ba mor dda, neu pa mor wael y gallai ymgeisydd fod, gan gadarnhau’r ffaith bod 

gormod o ganolbwyntio ar yr ymgeiswyr. Gwelwyd bod llwyddiant Obama, pan oedd yn ceisio am yr 

enwebiad Arlywyddol, wedi dod ar ôl i’w lwyddiant yn y ddadl yn 2008 yn erbyn John McCain arwain at 

gynnydd yn y polau piniwn ac roedd yn ffactor arall a ychwanegodd at ei fuddugoliaeth. I’r gwrthwyneb 

gwelwyd hyn gryfaf gyda hysbyseb Willie Horton yn 1988 o ymgyrch Bush Snr. yn dangos ei wrthwynebydd 

Dukakis fel ymgeisydd gwan ar faterion trosedd a chosb, ynghyd â’i ymateb gwan i gwestiwn a holwyd am 

drais yn erbyn ei wraig a’i blant, mewn dadl gwelon ni ei obaith o fod yn arlywydd yn chwalu. Mae hyn i 

gyd yn dangos, gyda’r rhan fwyaf o Americanwyr yn gwylio’r digwyddiadau hyn, fod yr ymgyrch yn amlwg 

yn canolbwyntio gormod ar yr ymgeiswyr wrth ethol yr arlywydd.

Fodd bynnag, er gwaethaf hyn oll, rhaid cofio wrth edrych ar y broses o ethol ymgeisydd bod ffactorau 

eraill yn chwarae rôl yr un mor bwysig mewn etholiadau â’r ymgeiswyr, efallai nad yw’n canolbwyntio 

gormod ar yr ymgeisydd gan gyflwyno tystiolaeth o etholiadau blaenorol. Mae sylw enwog Elizabeth 

Dole “money is the message” wedi dod i ddangos efallai nad yw’r ymgyrch yn canolbwyntio gormod ar 

yr ymgeiswyr. Mewn hanes etholiadol modern, heblaw am rai eithriadau, yr ymgeisydd sy’n ennill yw’r 

ymgeisydd sy’n codi ac yn gwario’r swm mwyaf o arian yn yr etholiad. Mae Obama, Bush Jr a Clinton i gyd 

yn tystio i hyn gyda dull Obama yn 2008 o ganolbwyntio ar roddion unigol bychain yn gosod y record am y 

swm mwyaf a godwyd gan roddion unigol bychain, ac roedd yn gyfraniad mawr i’w fuddugoliaeth. Ar ben 

hynny, yn sgil dyfarniad modern y Goruchaf Lys yn Citizens United v FEC, arweiniodd cysylltu rhyddid barn 

a mynegiant â chyllid ymgyrchu at gynnydd mewn Super PACS a’r ymgyrch gysgodol, fel y’i gelwir. Roedd 

hyn wedi arwain at ragor o hysbysebion ymosodol, mwy o hysbysebion yn dadlau dros faterion, gan 

arwain at leihad ym mhwysigrwydd yr ymgeisydd gyda phwysigrwydd arian mewn etholiadau modern 

sy’n dangos nad yw’r broses o ethol arlywyddion yn canolbwyntio gormod ar yr ymgeisydd.



17

Llywodraeth a Gwleidyddiaeth
Nodiadau i Athrawon

Nodiadau i Athrawon |  Llywodraeth a Gwleidyddiaeth

At hynny, pwy bynnag yw’r ymgeiswyr, mewn etholiad mae digwyddiadau yn ystod yr ymgyrch yn gallu 

gwneud i unrhyw beth ddigwydd. Mae’r “October Surprise” fel caiff ei alw a gwneud yn fawr o’r manteision 

mewn etholiadau’n gallu cael llawer mwy o effaith ar y broses o ethol arlywydd. Yn 2016 roedd Clinton 

yn cael ei ystyried, ar y cyfan, yn ymgeisydd gwell i reoli’r wlad na Trump, fodd bynnag efallai fod ailagor 

yr ymchwiliad i’r e-byst ddyddiau cyn Diwrnod yr Etholiad wedi bod yn un o’r prif resymau pam collodd 

hi’r etholiad. Yn ogystal mae’r syrpreisys hyn yn sicr yn gallu cael effaith gadarnhaol gyda’r Arlywydd 

Obama ar ei hôl hi mewn rhai polau piniwn yn ystod ychydig wythnosau olaf etholiad 2012. Digwyddodd 

argyfwng Corwynt Sandy, gyda Llywodraethwr Gweriniaethol New Jersey, Chris Christy hyd yn oed yn 

diolch i Obama am weithredu ar ran y dalaith. Cafodd ganmoliaeth enfawr am hyn ac roedd Romney ei 

wrthwynebydd o dan anfantais fawr ac yn y pen draw ailetholwyd Obama. Bwriad y rhain i gyd yw dangos 

bod gweithredoedd ar y pryd yn gallu helpu neu ddifetha ymgeisydd pwy bynnag yw’r ymgeisydd gan fod 

hyn yn gallu cynyddu neu chwalu siawns ymgeisydd o ennill sy’n hollol wahanol i’w ddelwedd neu natur 

fas yr ymgyrch gan fod hyn bron yn dangos ei wir gymeriad.

Eto, yr hyn sydd fwyaf pwysig wrth ystyried y broses o ethol arlywydd yw system y Coleg Etholiadol. Heb 

lwyddiant yma does gan yr ymgeisydd ddim gobaith o ennill, delwedd gadarnhaol neu beidio. Yn wir, 

enillodd Clinton y bleidlais boblogaidd yn 2016 ond oherwydd ei chyfran o’r bleidlais wnaeth hi ddim yn 

y bleidlais boblogaidd, ac felly enillodd hi mo’r arlywyddiaeth. Mae’r broses o ethol arlywydd yn amlwg i 

gyd yn dibynnu ar system y Coleg Etholiadol ac os yw ymgeisydd yn aflwyddiannus yn hynny, beth bynnag 

yw’r ddelwedd arlywyddol yn y misoedd a’r flwyddyn cyn yr etholiad mae’n amhosibl iddo ennill, yn y pen 

draw mae hyn yn cael gwared ar gwlt personoliaeth o’r etholiad wrth y rhwystr olaf. Mae hyn yn dangos 

nad yw’r broses yn gallu bod yn un sy’n rhy ymgeisydd-ganolog oherwydd yn y pen draw os nad yw’r 

ymgeisydd yn gallu ennill y Coleg Etholiadol mae’n gallu ennill.

Mae hyn yn dangos, ar y cyfan nad yw’r broses ar gyfer ethol arlywydd yn rhy ymgeisydd-ganolog. Yn y 

blynyddoedd diwethaf mae’n sicr wedi symud yn fwy tuag at hynny ac oddi wrth y gallu i lywodraethu, ond 

ar y cyfan mae mecanweithiau yn eu lle o gyfnod y sefydlwyr, a dulliau cyfoes i atal arlywydd rhag cael ei 

ethol ar sail ei gymeriad yn unig.
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Gweithgaredd 3a: Geiriau ac Ymadroddion Trosiannol, Cysylltu 
a Chyfeirio

Rhan bwysig o ysgrifennu traethawd da yw sicrhau eich bod yn defnyddio iaith briodol i gysylltu 

pwyntiau gyda’i gilydd a chreu llif da o ddadlau a thrafodaeth.  Gan ddefnyddio’r enghreifftiau i helpu, 

rhowch y geiriau sy’n weddill yn y categorïau cywir a gwirio’ch atebion.

Esbonio neu ddatblygu dadl neu bwynt

felly
mae hyn yn awgrymu

oherwydd
mae hyn yn arwain at

mae’n dilyn hynny
felly

o ganlyniad
h.y.

mae hyn yn golygu bod
yn yr un modd

am y rheswm hwn
mewn geiriau eraill

Gwerthuswch

yn enwedig
yn arbennig

yn fwyaf nodedig
yn bennaf oll

allwedd

yn benodol
yn fwyaf arbennig

yn bennaf
at ei gilydd

yn bwysicaf oll
yn fwyaf arwyddocaol

y (ddadl/enghraifft) fwyaf 
argyhoeddiadol
yn hollbwysig

Rhowch dystiolaeth ategol

gellir gweld hyn
dyma enghraifft

er enghraifft
awgrymir hyn gan X

ystyriwch hyn
mae X yn darparu tystiolaeth

sef

tystiolaeth o hyn yw
mae X yn cefnogi’r ddadl hon

fel/megis
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Gweithgaredd 3b: Geiriau ac Ymadroddion Trosiannol, Cysylltu a 
Chyfeirio – Sut i Wella Paragraf
Gweithgaredd i’r myfyriwr
Defnyddiwch rai o’r geiriau a’r ymadroddion cysylltu hyn i wella’r paragraff isod ar ymddygiad pleidleisio.

Y cwestiwn (ar wleidyddiaeth UDA) oedd “‘Mae’r bleidlais graidd i’r ddwy brif blaid yn deyrngar a gellir 

dibynnu arni.’ Trafodwch.” Mae’r ymgeisydd wedi bod yn dadlau bod ymddygiad pleidleisio yn anwadal ac 

yn gyfnewidiol, a dyma baragraff cyntaf adran nesaf y traethawd.

Mae ffactorau hir dymor sy’n dylanwadu ar ymddygiad pleidleisio yn dal i fod yn arwyddocaol 

i raddau helaeth. Rhywedd yw un o ffactorau blaenaf ymddygiad pleidleisio yn America. Yn 

draddodiadol ac ar hyn o bryd, mae gan ddynion a menywod batrymau pleidleisio gwahanol. Mae 

gan y beidlais Democrataidd gysylltiad cryf â phleidlais y fenyw, gan fod y Democratiaid wedi 

hyrwyddo hawliau menywod ac mae rhan helaeth o waith y parti yn ymroi i gynlluniau polisi 

hir dymor sy’n mynd i’r afael â’r bwlch cyflog, cynrychiolaeth fenywaidd yn y gweithlu a thrais 

yn y cartref. Yn 2016 roedd yna ymgeisydd Gweriniaethol a oedd yn destun nifer o honiadau o 

ymosodiadau rhywiol ac a wnaeth lawer o sylwadau misogynistaidd, ac roedd y bwlch rhwng y 

rhywiau ar ei uchaf erioed - gwahaniaeth o 24% yn y dynion a menywod a oedd yn pleidleisio 

dros Clinton. Mae’r bleidlais graidd fenywaidd dros y Democratiaid yn parhau i fod yn gryf ac yn 

ddibynadwy.
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Ymateb awgrymedig (ymateb go iawn yr ymgeisydd)

Fodd bynnag, er mwyn dadansoddi hyn yn fanylach, mae ffactorau hir dymor sy’n dylanwadu ar 

ymddygiad pleidleisio yn dal i fod yn arwyddocaol i raddau helaeth. Rhywedd yw un o ffactorau blaenaf 

pwysicaf ymddygiad pleidleisio yn America. Yn draddodiadol ac ar hyn o bryd, mae gan ddynion a 

menywod batrymau pleidleisio gwahanol. Mae gan y beidlais Ddemocrataidd gysylltiad cryf â phleidlais 

y fenyw, gan fod y Democratiaid wedi hyrwyddo hawliau menywod ac mae rhan helaeth o waith y blaid 

yn ymroi i gynlluniau polisi hir dymor sy’n mynd i’r afael â’r bwlch cyflog, cynrychiolaeth fenywaidd yn y 

gweithlu a thrais yn y cartref. Yn 2016 roedd hyn, ynghyd â ymgeisydd Gweriniaethol a oedd yn destun 

nifer o honiadau o ymosodiadau rhywiol ac a wnaeth lawer o sylwadau misogynistaidd, wedi arwain at 

y bwlch rhwng y rhywiau uchaf erioed - roedd gwahaniaeth o 24% yn y dynion a menywod a oedd yn 

pleidleisio dros Clinton. Mae hyn felly’n awgrymu fod y bleidlais graidd fenywaidd dros y Democratiaid 

yn parhau i fod yn gryf ac yn ddibynadwy.
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Gweithgaredd 3c: Geiriau ac Ymadroddion Trosiannol, Cysylltu a 
Chyfeirio – Nodi Elfennau Allweddol Paragraff Da
Gweithgaredd i’r myfyriwr
Defnyddiwch y paragraff sy’n ymwneud ag ymddygiad pleidleisio a rhyw yng ngweithgaredd 3b) a 

gwahanol aroleuwyr lliw i nodi’r elfennau canlynol o baragraff da.

PWYNT - lle mae’r ymgeisydd yn nodi’r ddadl a wneir yn y paragraff, a sut mae hyn yn ateb y cwestiwn a 

osodwyd yn uniongyrchol.

ESBONIAD - lle mae’r ymgeisydd yn datblygu’r pwynt trwy ei egluro a’i nodi.

TYSTIOLAETH - lle mae’r ymgeisydd yn darparu ffeithiau ac enghreifftiau ategol, tystiolaeth, ystadegau ac 

ati.

CYSYLLTU - lle mae’r ymgeisydd yn cysylltu’r paragraff blaenorol â’r cwestiwn a/neu’n cysylltu’r paragraff 

â’r ddadl neu’r paragraff nesaf.

Ymateb awgrymedig:

Fodd bynnag, er mwyn dadansoddi hyn yn fanylach, mae ffactorau hir dymor sy’n dylanwadu ar ymddygiad 

pleidleisio yn dal i fod yn arwyddocaol i raddau helaeth. Un o ffactorau blaenaf pwysicaf ymddygiad 

pleidleisio America yw rhywedd. Yn draddodiadol ac ar hyn o bryd, mae gan ddynion a menywod 

batrymau pleidleisio gwahanol. Mae gan y beidlais Ddemocrataidd gysylltiad cryf â phleidlais y fenyw, 

gan fod y Democratiaid wedi hyrwyddo hawliau menywod ac mae rhan helaeth o waith y blaid yn ymroi 

i gynlluniau polisi hir dymor sy’n mynd i’r afael â’r bwlch cyflog, cynrychiolaeth fenywaidd yn y gweithlu 

a thrais yn y cartref. Yn 2016 roedd hyn, ar y cyd ag ymgeisydd Gweriniaethol a oedd yn destun nifer o 

honiadau o ymosodiadau rhywiol ac a wnaeth lawer o sylwadau misogynistaidd, wedi arwain at y bwlch 

rhwng y rhywiau uchaf erioed - roedd gwahaniaeth o 24% yn y dynion a menywod a oedd yn pleidleisio 

dros Clinton. Mae hyn felly’n awgrymu fod y bleidlais graidd fenywaidd dros y Democratiaid yn parhau i 

fod yn gryf ac yn ddibynadwy.
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Gweithgaredd 4: Nodi Dadleuon a Dewis Tystiolaeth - y ‘Pwyntiau 
Mawr’ a’r Enghreifftiau
Gweithgaredd i’r myfyriwr:
Ystyriwch y cwestiwn traethawd hwn: ‘Gwerthuswch y farn bod pŵer arlywydd UDA wedi’i gyfyngu’n fawr.’

Mae’r canlynol i gyd ar ochr y ddadl sy’n anghytuno â’r safbwynt hwn. Pa rai o’r rhain yw ‘Pwyntiau Mawr’ 

a all cynnal paragraff? Pa rai sy’n enghreifftiau o dystiolaeth? Pa rai sy’n ymhelaethu neu’n datblygu pwynt 

ymhellach?

Nid yw rhai o bwerau modern yr arlywydd wedi’u 
rhestru yn y Cyfansoddiad. 

Nid yw gwiriadau a balansau cyfansoddiadol 
bob amser yn gweithio i gyfyngu ar y gangen 
weithredol.

Weithiau bydd etholiadau yn arwain at Gyngres 
sydd wedi’i dominyddu’n llwyr gan blaid yr 
arlywydd. 

Mae’r arlywydd yn wladweinydd ar lwyfan 
rhyngwladol, yn mynychu uwchgynadleddau, yn 
rheoli perthnasau rhyngwladol yr Unol Daleithiau 
ac yn trafod cytundebau.  

Mae rôl polisi tramor yr arlywydd yn aml yn 
ffynhonnell o rym mwy yn hytrach na rôl 
ddomestig.

Gall yr arlywydd enwebu ynadon y Goruchaf Lys 
sy’n cefnogi ei agwedd ideolegol. 

Llofnododd Trump, Obama a George W Bush 
ychydig dros 100 o orchmynion gweithredol yn 
ystod eu tair blynedd gyntaf o rym.  

Mae gan Lys Roberts mwy o ynadon ceidwadol 
nag ynadon rhyddfrydol; Enwebwyd 2 ohonynt 
(Gorsuch a Kavanaugh) gan Trump. 

Mae’r Arlywydd Trump wedi mynychu dwy 
uwchgynhadledd gydag arweinydd Gogledd 
Corea, Kim Jong-un, a thrafododd rhaglen arfau 
niwclear Gogledd Corea.  

Gall yr arlywydd gyhoeddi gorchmynion a 
memoranda i egluro sut y dylai’r weithrediaeth 
gyflawni ei rôl.  
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Datrysiad awgrymedig:

YMHELAETHU NEU’N DATBLYGU PWYNT YMHELLACH

PWYNTIAU MAWR

ENGHREIFFTIAU O DYSTIOLAETH

Nid yw rhai o bwerau modern yr arlywydd wedi’u 
rhestru yn y Cyfansoddiad. 

Nid yw gwiriadau a balansau cyfansoddiadol 
bob amser yn gweithio i gyfyngu ar y gangen 
weithredol. 

Weithiau bydd etholiadau yn arwain at Gyngres 
sydd wedi’i dominyddu’n llwyr gan blaid yr 
arlywydd. 

Mae’r arlywydd yn wladweinydd ar lwyfan 
rhyngwladol, yn mynychu uwchgynadleddau, yn 
rheoli perthnasau rhyngwladol yr Unol Daleithiau 
ac yn trafod cytundebau. 

Mae rôl polisi tramor yr arlywydd yn aml yn 
ffynhonnell o rym mwy yn hytrach na rôl 
ddomestig. 

Gall yr arlywydd enwebu ynadon y Goruchaf Lys 
sy’n cefnogi ei agwedd ideolegol.

Llofnododd Trump, Obama a George W Bush 
ychydig dros 100 o orchmynion gweithredol yn 
ystod eu tair blynedd gyntaf o rym. 

Mae gan Lys Roberts mwy o ynadon ceidwadol 
nag ynadon rhyddfrydol; Enwebwyd 2 ohonynt 
(Gorsuch a Kavanaugh) gan Trump. 

Mae’r Arlywydd Trump wedi mynychu dwy 
uwchgynhadledd gydag arweinydd Gogledd Corea, 
Kim Jong-un, a thrafododd rhaglen arfau niwclear 
Gogledd Corea. 

Gall yr arlywydd gyhoeddi gorchmynion a 
memoranda i egluro sut y dylai’r weithrediaeth 
gyflawni ei rôl. 
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Gweithgaredd 5: Ymhelaethu, Egluro, Datblygu a Thrafod Pwynt 
Dadl o fewn Paragraf
Gweithgaredd i’r myfyriwr:
Cymharwch y ddau baragraff hyn. Mae’r ddau yn rhan o’r ateb i’r un cwestiwn gan ddau ymgeisydd 

gwahanol. Y cwestiwn yw: ‘Aseswch a yw’r broses o ethol arlywydd yr UD bellach yn canolbwyntio gormod 

ar yr ymgeisydd.’

Pa un yw’r paragraff gorau, a pham?

PARAGRAFF A

Mae’r cyfryngau sy’n canolbwyntio ar yr ymgeisydd yn arwydd bod y broses yn ei chyfanrwydd wedi cael ei 

‘herwgipio’ gan ddelwedd yr ymgeisydd. Gwneir dyfarniadau ynghylch pa mor arlywyddol yw ymgeisydd 

trwy glipiau sain, camgymeriadau a delweddau wedi’u llunberffeithio sy’n darlunio un ymgeisydd fel 

arweinydd galluog a charismatig ac un arall fel ffŵl sy’n dueddol o wneud camgymeriadau. Ac eto, bydd 

beirniaid yn dadlau bod gan glipiau sain - fel ‘Yes we can!’ Obama a ‘There you go again’ Reagan - ychydig 

iawn o gynnwys gwleidyddol a fyddai’n ei wneud yn arweinydd da. Felly, mae ymgeiswyr yn erfyn ar 

bleidleiswyr i bleidleisio dros ymgeisydd yn hytrach na deall eu galluoedd dilys.

PARAGRAFF B

Mae ymddangosiadau ar sioe deledu yn helpu ymgeisydd a’i ddelwedd. Mae’n ei helpu i ymddangos 

yn fwy dyneiddiol a bod ganddo emosiynau. Nid yw ymgeiswyr yn wynebu’r cwestiynau pwysfawr iawn 

sy’n cael eu gofyn yn ystod dadleuon teledu. Ymddangosodd Clinton a Trump ar sioe gyda’r nos Jimmy 

Fallon a gallai’r etholwyr adeiladu delwedd ymgeisydd gliriach o bob un o’r enwebedigion. Mae’r ffaith 

bod ymgeiswyr hyd yn oed yn ymddangos ar sioeau siarad yn dangos gymaint y mae ymgyrchoedd yn 

canolbwyntio ar ymgeiswyr. I bob pwrpas, mae ymgeiswyr yn gosod eu hunain ar wahân i’w pleidiau ac 

yn ymddangos fel unigolion i’r etholwyr sy’n pleidleisio dros ansawdd ymgeiswyr yn hytrach na pholisïau 

plaid. Mae’n ymddangos bod ymgeiswyr yn gosod eu hunain ar wahân i’w pleidiau er mwyn apelio i’r 

etholwyr.
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Pwyntiau a awgrymir y gellir eu gwneud wrth gymharu paragraffau A a B

Paragraff A yw’r paragraff gorau; mae’n llifo’n well, yn fwy rhugl ac yn amlwg mae ganddo frawddegau sy’n 

nodi’r ddadl. Mae ganddo hefyd frawddegau sy’n datblygu’r ddadl, gan ategu ffeithiau ac enghreifftiau. 

Mae paragraff B, mewn cymhariaeth, yn ailadroddus, ac yn tueddu i wneud datganiadau nad ydyn nhw 

wedyn yn cael eu datblygu (sy’n gadael y darllenydd yn gofyn, ‘Sut?’, ‘Pam?’). Mae paragraff A yn defnyddio 

geirfa fwy esboniadol na pharagraff B, megis ‘eto’, ac ‘felly’. Gellir gwella’r ddau baragraff trwy ddefnyddio 

mwy o eirfa cysylltol (gweler Gweithgaredd 3), ac er bod y ddau yn cynnwys tystiolaeth i gefnogi eu pwynt, 

nid oes tystiolaeth fanwl ychwaith. Mae hyn yn rhywbeth y gellid ei wella yn y ddau baragraff hefyd.
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Gweithgaredd 6a: Dod i Gasgliadau Bach

Mae’r strwythur Pwynt, Esboniad, Tystiolaeth, Cysylltu (PEEL) yn caniatáu i gasgliadau bach gael eu llunio 

trwy gydol y traethawd naill ai yn rhan Pwynt neu yn rhan Cysylltu ym mhob paragraff. Os caiff ei wneud 

yn dda, mae hyn yn caniatáu i ymgeiswyr gyrchu’r marciau sgiliau ar gyfer Amcan Asesu 3 trwy gydol 

y traethawd (dadansoddi a gwerthuso). Mae angen i fyfyrwyr ailedrych ar Weithgaredd 3 i atgoffa eu 

hunain o ystod o eiriau ac ymadroddion y gellir eu defnyddio i nodi’r lluniad o gasgliad.

Mae’r gweithgaredd i’r myfyrwyr yma’n defnyddio paragraffau sy’n ateb y cwestiwn, ‘Aseswch a yw’r broses 

o ethol arlywydd yr UD bellach yn canolbwyntio gormod ar yr ymgeisydd.’

Defnyddiwch yr enghraifft isod i wella’r paragraff sy’n dilyn trwy ychwanegu casgliadau bach:

Enghraifft:

Er bod y cyfryngau’n canolbwyntio ar ymgeiswyr, mewn rhai achosion maent hefyd yn cyflawni dibenion 

eraill ac yn canolbwyntio ar agweddau eraill, gan awgrymu nad yw ymgyrchoedd yn canolbwyntio gormod 

ar ymgeiswyr. Mae dadleuon teledu yn llawn cynnwys gwleidyddol a thrafodaeth go iawn ar faterion 

allweddol yr ymgyrch a bydd y cyflwynydd yn ceisio gwneud i’r ymgeiswyr roi atebion manwl ar faterion 

polisi. Yn 2016 roedd Trump, a oedd yn enwog am ei ddealltwriaeth wael o fanylion, yn amwys ac yn osgoi 

ateb cwestiynau ynghylch Polisi, tra’r oedd Clinton; sydd â mwy o brofiad yn y llywodraeth, wedi paratoi’n 

well. Ystyriwyd ei bod hi wedi ‘ennill’ pob un o’r tair dadl arlywyddol ar y teledu. Mewn dadleuon teledu 

modern mae’r ffocws bron cymaint ar y tîm o gyflwynwyr ag ar yr ymgeiswyr, nid yw’r ffocws yn llwyr 

arnynt. Mae’r dadleuon bellach yn cael eu darlledu’n fyw ac yn hir (dros awr) sy’n rhoi amser i’r materion 

gael eu harchwilio’n llawn. Nid yw clipiau sain a chamgymeriadau’n ennill nac yn colli etholiadau ond gall 

esboniad polisi da fod yn ffactor pendant, pwy bynnag yw’r ymgeisydd.

Is-gasgliadau
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Nawr ychwanegwch gasgliadau bach i’r paragraff hwn:

Gall digwyddiadau gael effaith. Mae ‘October Surprise’ yn nodwedd gyffredin o ymgyrchoedd arlywyddol 

yr Unol Daleithiau sy’n cael dylanwad enfawr ar y canlyniad terfynol. Roedd hyn yn arbennig o wir yn 

2016 pan ailagorodd James Comey ymchwiliad yr FBI i’w negeseuon e-bost o’i chyfnod fel Ysgrifennydd 

Gwladol, gan daflu cysgod dros ei hymgyrch dim ond 11 diwrnod cyn y diwrnod pleidleisio. Aeth hi o fod 

ar frig y pôl i fod yn ymgeisydd aflwyddiannus - er ei bod yn fwy traddodiadol gyfeillgar â’r cyfryngau 

ac yn fwy profiadol na’i chystadleuydd. Mae pob ymgeisydd ar fympwy ‘October Surprise’ a all fwrw eu 

momentwm oddi ar y cledrau.
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Ymateb awgrymedig:

Gellir dadlau, waeth pa mor dda a galluog yw ymgeisydd, eu bod yn agored i ddigwyddiadau a all chwarae 

rhan fwy arwyddocaol yng nghanlyniadau’r etholiad nag y mae ymgeiswyr yn unig. Gall digwyddiadau 

gael effaith. Mae ‘October Surprise’ yn nodwedd gyffredin o ymgyrchoedd arlywyddol yr Unol Daleithiau 

sy’n cael dylanwad enfawr ar y canlyniad terfynol. Roedd hyn yn arbennig o wir yn 2016 pan ailagorodd 

James Comey ymchwiliad yr FBI i’w negeseuon e-bost o’i chyfnod fel Ysgrifennydd Gwladol, gan daflu 

cysgod dros ei hymgyrch dim ond 11 diwrnod cyn y diwrnod pleidleisio. Aeth hi o fod ar frig y pôl i fod 

yn ymgeisydd aflwyddiannus - er ei bod yn fwy traddodiadol gyfeillgar â’r cyfryngau ac yn fwy profiadol 

na’i chystadleuydd. Mae pob ymgeisydd ar fympwy ‘October Surprise’ a all fwrw eu momentwm oddi ar y 

cledrau, sy’n awgrymu nad yw ymgeiswyr yn elfen hanfodol wrth benderfynu pwy sy’n ennill.

Is-gasgliadau



29

Llywodraeth a Gwleidyddiaeth
Nodiadau i Athrawon

Nodiadau i Athrawon |  Llywodraeth a Gwleidyddiaeth

Gweithgaredd 6b: Dod i Gasgliadau ar Ddiwedd Traethodau

Fe ddylech chi fod yn weddol sicr beth fydd eich casgliad cyn i chi ysgrifennu’r traethawd. Yn yr arholiad, 

treuliwch ychydig funudau yn meddwl ac yn cynllunio. Fel arfer, eich ymateb cyntaf i’r cwestiwn yw sylfaen 

eich casgliad, a gallwch dreulio ychydig funudau yn cynllunio sut i ddatblygu a chadarnhau hyn yn y 

traethawd a fydd yn rhagflaenu’r casgliad.

Dychmygwch eich bod wedi cael y cwestiynau hyn i’w hateb ar ffurf traethodau. Beth allai eich casgliad 

fod ar gyfer pob un?

1.  Trafodwch pa mor effeithiol yw’r Senedd wrth ddeddfu ar gyfer y DU.

2. Aseswch i ba raddau y mae pwerau Prif Weinidog y DU a Phrif Weinidog Cymru yn cael eu pennu’n 

bennaf gan y sawl sy’n cyflawni’r swydd.
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3. ’Mae angen Deddf Hawliau Prydeinig er budd dinasyddion unigol a’r wlad.’ Trafodwch.

4. ‘Mae sosialaeth wedi marw ac mae’r ysgrifau coffa wedi’u hysgrifennu.’ Aseswch gywirdeb y 

safbwynt hwn ar sosialaeth heddiw.

5. Gwerthuswch y farn bod rhyddfrydiaeth, trwy ddathlu unigoliaeth, yn gwadu unrhyw rôl bwysig i 

gymdeithas.
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Ymateb awgrymedig:

1. I gloi, gellir cyhuddo’r Senedd o aneffeithiolrwydd wrth ddeddfu ar gyfer y DU oherwydd fel arfer 

mae’n cael ei goruchafu gan y weithrediaeth, ac mewn gwirionedd mae’n ddeddfwrfa i Loegr 

ar gynifer o faterion oherwydd datganoli. Fodd bynnag, fel y mae Brexit wedi dangos, pan fydd 

argyfwng cenedlaethol yn dod i’r amlwg gall y Senedd ailddatgan ei hawdurdod.

2. I grynhoi, gall cymeriad a phersonoliaeth y sawl sy’n cyflawni’r swydd wneud gwahaniaeth enfawr 

i’r ffordd y mae’r rôl yn cael ei chyflawni, ond mae hyn yn fwy gwir yn y DU nag yng Nghymru 

oherwydd bod gan Brif Weinidog y DU lai o gyfyngiadau cyfansoddiadol ar eu pŵer nag sydd gan y 

Prif Weinidog. Serch hynny, yn achos y ddau ddeiliad swydd, yr angen i gadw cefnogaeth eu cabinet 

yw’r ffactor mwyaf hanfodol o ran pa mor bwerus y gallant fod.

3. Ar y cyfan, er y byddai Deddf Hawliau Prydeinig yn ymgorffori hawliau sylfaenol dinasyddion yn y 

gyfraith ac yn eu gwneud yn fwy diogel nag y buont yn y gorffennol, mae’n bell o fod yn sicr y gellid 

cyflawni’r fath beth. Nid oes consensws mawr ar yr hyn y byddai’n ei gynnwys, ac o dan system 

Seneddol Prydain, gellid diddymu darn o ddeddfwriaeth o’r fath, gan ei gwneud yn ddi-werth.

4. Yn gryno, mae sosialaeth ymhell o fod wedi marw. Ledled y byd, er bod ideolegau asgell dde 

wedi bod yn atgyfodol ac yn llwyddiannus ym myd gwleidyddiaeth genedlaethol yn ystod y 40 

mlynedd diwethaf, nid yw safbwyntiau sosialaidd asgell chwith wedi cael eu malu. Mae’r cyfryngau 

cymdeithasol yn darparu llwyfan newydd ar gyfer yr holl ideolegau ac mae mudiadau protest sydd 

ag agenda sosialaidd wedi ymgynnull ledled y byd trwy hyn - protestiadau ar ddosbarthu cyfoeth 

anwastad er enghraifft. Mae ideolegau’n tueddu i godi a gostwng, ac mae yna arwyddion sy’n 

awgrymu bod sosialaeth yn dod yn ôl.

5. Yn olaf, mae’r cydbwysedd rhwng cymdeithas a’r unigolyn yn wahanol o fewn rhyddfrydiaeth gan 

ddibynnu ar ba linyn rhyddfrydiaeth rydych chi’n ei hastudio. Er bod rôl yr unigolyn yn nodwedd 

ysgogol o’r holl ideolegau rhyddfrydol, mae cydraddoldeb a rhyddid hefyd yn werthoedd sylweddol 

ac mae rhai rhyddfrydwyr yn credu mai dim ond trwy ymyrraeth y wladwriaeth a chymdeithas y 

gellir cyflawni’r rhain. Gall canolbwyntio’n llwyr ar unigoliaeth, ar draul y gymdeithas, gynhyrchu 

elites sy’n tanseilio’r gwerthoedd rhyddfrydol pwysig eraill hyn.
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Gweithgaredd 7: Bodloni’r Amcanion Asesu Trwy Gydol y 
Traethawd
Mae’r amcanion asesu ar gyfer y fanyleb Llywodraeth a Gwleidyddiaeth fel a ganlyn:

AA1 - Dangos gwybodaeth a dealltwriaeth o sefydliadau, prosesau, cysyniadau gwleidyddol, 

damcaniaethau a materion perthnasol.

AA2 - Dehongli gwybodaeth wleidyddol a’i chymhwyso er mwyn nodi ac esbonio’r hyn sy’n debyg, 

gwahaniaethau, a chysylltiadau perthnasol.

AA3 - Dadansoddi a gwerthuso’r meysydd llywodraeth a’r wleidyddiaeth a astudiwyd er mwyn llunio 

dadleuon, dod i farn wedi’i chyfiawnhau a dod i gasgliadau.

Rhoddir sylw i’r AA yn y traethawd ym mhob uned fel a ganlyn. Sylwch fod y traethodau ar gyfer Unedau 

1 a 2 i gyd yn Adran C. Ar gyfer Unedau 3 a 4 mae traethodau yn Adran B ac Adran C sy’n mynd i’r afael ag 

AA mewn modd sydd ychydig yn wahanol:

Uned AA1 AA2 AA3

Uned 1 a 2 Adran C  X 

Uned 3 a 4 Adran B  X 

Uned 3 a 4 Adran C   

Gweithgaredd i’r myfyriwr
Defnyddiwch aroleuwyr i ddangos ble mae’r amcanion asesu perthnasol yn cael eu cyflawni yn y traethawd 

canlynol. Dyma draethawd lle dim ond AA1 ac AA3 sy’n berthnasol. Y teitl yw, ‘Aseswch a yw’r broses o 

ethol arlywydd yr UD bellach yn canolbwyntio gormod ar yr ymgeisydd.’

Yn etholiadau modern UDA, dadleuwyd bod etholiadau’n llawer mwy seiliedig ar yr ymgeisydd a’i 

bersonoliaeth nag ar bolisïau a gallu. Yn wir, dadleuwyd na fyddai Abraham Lincoln wedi gallu rhedeg 

oherwydd sut roedd yn edrych; fodd bynnag, mae gwir natur ymgeisydd-ganolog yr ymgyrch wedi cael 

ei gwestiynu yn ddiweddar gyda llawer yn honni nad yw’r broses bellach yn seiliedig ar feritocratiaeth a 
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gallu.

Mae agweddau ymgeisydd-ganolog yr etholiad yn codi o ddechrau’r rhagetholiadau rhwng y pleidiau. 

Llwyddiant ymgeisydd wrth wneud i’w enw ddod yn adnabyddus ac ar y cyfryngau lleol, yn enwedig mewn 

taleithiau pendil, sy’n arwain at y cyhuddiadau hyn. Wrth gyhoeddi llyfrau a chael amser ar yr awyr, mae’r 

ymgeiswyr hyn yn ceisio dod mor adnabyddus ag y gallan nhw, ar draul siarad am unrhyw bolisïau. Roedd 

hyn fwyaf amlwg yn 2007-8 pan ddechreuodd cyn seneddwr o Illinois nad oedd yn adnabyddus, sef Barrack 

Obama, redeg, gan ddibynnu ar y cyfryngau lleol i gario ei enw er mwyn cael y pleidleisiau allweddol yn y 

rhagetholiadau. Mae hyn yn dangos bod natur ymgeisydd-ganolog y broses hon yn gynhenid i’r ymgyrch 

ac yn yr etholiad drwyddo draw.

At hynny, mae dadleuon fel hyn yn codi o natur yr ymgyrch sy’n canolbwyntio ar yr ymgeiswyr. Mae’r 

ymgyrch rhwng y pleidiau’n gweld bod y ffocws yn cael ei roi ar yr ymgeiswyr, drwy brynu’r dewiniaid 

delwedd gorau ac mae rheolwyr yr ymgyrchoedd yn canolbwyntio’n llwyr ar allu eu hymgeiswyr i wneud 

areithiau, ac i ymddangos yn “arlywyddol”. O gyfleoedd tynnu ffotograffau Reagan o flaen y Cerflun 

Rhyddid, ymddangosiad Clinton ar y rhaglen Aresno Hall Show i ymddangosiad Trump ar sioe Jimmy 

Fallon yn gwneud hwyl am ben ei wallt, mae’r ymgyrch nid yn unig yn gallu tynnu sylw at yr ymgeisydd 

ond dangos yr ochr fwy cyfeillgar, lawn hiwmor. Yn ogystal mae’r ymgyrch yn gallu tynnu sylw at hanes a 

gallu’r ymgeisydd, gan eu “gwerthu” nhw i bobl America. Mae hyn wedi dod i’r amlwg gydag arlywyddion 

yn canolbwyntio ar eu Profiad yn Washington, gyda Kennedy, hyd at Lywodraethwyr cyfoes fel Bush Jr 

a Clinton a’u gallu i ymwneud â phobl gyffredin, gan ddangos y ffaith syml mai sioeau sy’n seiliedig ar 

bersonoliaethau yw’r ymgyrch. Yn wir, tîm ymgyrchu personol Trump a benderfynodd “gadewch i Trump 

fod yn Trump/let Trump be Trump” yn yr ymgyrch, gan sicrhau’r arlywyddiaeth iddo yn y pen draw. Mae 

hyn yn dangos, mewn ymgyrchoedd modern, fod ethol arlywyddion yn canolbwyntio llawer gormod ar yr 

ymgeiswyr, ar ôl colli unrhyw ffocws ar bolisïau.

Yn ychwanegol at y pwynt uchod mae dadleuon wedi’u gwneud bod ymgeisydd yn cael ei wneud neu ei 

chwalu ar deledu yn America, gan ddangos bod yr ymgyrch yn canolbwyntio gormod ar yr ymgeiswyr. 

O ddadleuon teledu byw i’r polau piniwn bondigrybwyll a’r hysbysebion sy’n cael eu chwarae gan eu 

hymgyrchoedd, mae’r ffocws i gyd yn cael ei symud ar ba mor dda, neu pa mor wael y gallai ymgeisydd fod, 

gan gadarnhau’r ffaith bod gormod o ganolbwyntio ar yr ymgeiswyr. Gwelwyd bod llwyddiant Obama, pan 
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oedd yn ceisio am yr enwebiad Arlywyddol, wedi dod ar ôl i’w lwyddiant yn y ddadl yn 2008 yn erbyn John 

McCain arwain at gynnydd yn y polau piniwn ac roedd yn ffactor arall a ychwanegodd at ei fuddugoliaeth. 

I’r gwrthwyneb gwelwyd hyn gryfaf gyda hysbyseb Willie Horton yn 1988 o ymgyrch Bush Snr., yn dangos 

ei wrthwynebydd Dukakis fel ymgeisydd gwan ar drosedd a chosb, ynghyd â’i ymateb gwan i gwestiwn a 

holwyd am drais yn erbyn ei wraig a’i blant, mewn dadl gwelon ni ei obaith o fod yn arlywydd yn chwalu. 

Mae hyn i gyd yn dangos, gyda’r rhan fwyaf o Americanwyr yn gwylio’r digwyddiadau hyn, fod yr ymgyrch 

yn amlwg yn canolbwyntio gormod ar yr ymgeiswyr wrth ethol yr arlywydd.

Fodd bynnag, er gwaethaf hyn i gyd rhaid cofio, wrth edrych ar y broses o ethol ymgeisydd, efallai nad 

yw’n canolbwyntio gormod ar yr ymgeiswyr gyda thystiolaeth o etholiadau blaenorol bod ffactorau eraill 

yn chwarae rhan yr un mor bwysig yn yr etholiadau â’r ymgeiswyr. Mae sylw enwog Elizabeth Dole “money 

is the message” wedi dod i ddangos efallai nad yw’r ymgyrch yn canolbwyntio gormod ar yr ymgeiswyr. 

Mewn hanes etholiadol modern, heblaw am rai eithriadau, yr ymgeisydd sy’n ennill yw’r ymgeisydd sy’n 

codi ac yn gwario’r swm mwyaf o arian yn yr etholiad. Mae Obama, Bush Jr a Clinton i gyd yn tystio i hyn 

gyda dull Obama yn 2008 o ganolbwyntio ar roddion unigol bychain yn gosod y record am y swm mwyaf a 

godwyd gan roddion unigol bychain, ac roedd yn gyfraniad mawr i’w fuddugoliaeth. Ar ben hynny, yn sgil 

dyfarniad modern y Goruchaf Lys yn Citizens United v FEC, arweiniodd cysylltu rhyddid barn a mynegiant 

â chyllid ymgyrchu at gynnydd mewn Super PACS a’r ymgyrch gysgodol, fel y’i gelwir. Roedd hyn wedi 

arwain at ragor o hysbysebion ymosodol, mwy o hysbysebion yn dadlau dros faterion, gan arwain at 

leihad ym mhwysigrwydd yr ymgeisydd, gyda phwysigrwydd arian mewn etholiadau modern sy’n dangos 

nad yw’r broses o ethol arlywyddion yn canolbwyntio gormod ar yr ymgeisydd.

At hynny, pwy bynnag yw’r ymgeiswyr, mewn etholiad mae digwyddiadau yn ystod yr ymgyrch yn gallu 

gwneud i unrhyw beth ddigwydd. Mae’r “October Surprise” fel caiff ei alw a gwneud yn fawr o’r manteision 

mewn etholiadau’n gallu cael llawer mwy o effaith ar y broses o ethol arlywydd. Yn 2016 roedd Clinton yn 

cael ei ystyried, ar y cyfan, yn ymgeisydd gwell i reoli’r wlad na Trump, fodd bynnag efallai fod ailagor yr 

ymchwiliad i’r e-byst ddyddiau cyn Diwrnod yr Etholiad wedi bod yn un o’r prif resymau pam collodd e’r 

etholiad. Yn ogystal mae’r pethau annisgwyl hyn yn sicr yn gallu cael effaith gadarnhaol gyda ‘r Arlywydd 

Obama ar ei hôl hi mewn rhai polau piniwn yn ystod ychydig wythnosau olaf etholiad 2012. Digwyddodd 

argyfwng Corwynt Sandy, gyda Llywodraethwr Gweriniaethol New Jersey, Chris Christy hyd yn oed yn 
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diolch i Obama am weithredu ar ran y dalaith. Cafodd ganmoliaeth enfawr am hyn ac roedd Romney ei 

wrthwynebydd dan anfantais fawr ac yn y pen draw ailetholwyd Obama. Bwriad y rhain i gyd yw dangos 

bod gweithredoedd ar y pryd yn gallu helpu neu ddifetha ymgeisydd, pwy bynnag yw’r ymgeisydd, gan 

fod hyn yn gallu cynyddu neu chwalu siawns ymgeisydd o ennill, sy’n hollol wahanol i’w ddelwedd neu 

natur arwynebol yr ymgyrch gan fod hyn bron yn dangos ei wir gymeriad.

Eto, yr hyn sydd fwyaf pwysig wrth ystyried y broses o ethol arlywydd yw system y Coleg Etholiadol. Heb 

lwyddiant yma does gan yr ymgeisydd ddim gobaith o ennill, delwedd gadarnhaol neu beidio. Yn wir, 

enillodd Clinton y bleidlais boblogaidd yn 2016 ond oherwydd ei chyfran o’r bleidlais wnaeth hi ddim yn 

y bleidlais boblogaidd, ac felly enillodd hi mo’r arlywyddiaeth. Mae’r broses o ethol arlywydd yn amlwg i 

gyd yn dibynnu ar system y Coleg Etholiadol ac os yw ymgeisydd yn aflwyddiannus yn hynny, beth bynnag 

yw’r ddelwedd arlywyddol yn y misoedd a’r flwyddyn cyn yr etholiad mae’n amhosibl iddo ennill, yn y pen 

draw mae hyn yn cael gwared ar gwlt personoliaeth o’r etholiad wrth y rhwystr olaf. Mae hyn yn dangos 

nad yw’r broses yn gallu bod yn un sy’n rhy ymgeisydd-ganolog oherwydd yn y pen draw os nad yw’r 

ymgeisydd yn gallu ennill y Coleg Etholiadol mae’n gallu ennill.

Mae hyn yn dangos, ar y cyfan nad yw’r broses ar gyfer ethol arlywydd yn rhy ymgeisydd-ganolog. Yn y 

blynyddoedd diweddar mae’n sicr wedi symud yn fwy tuag at hynny ac oddi wrth y gallu i lywodraethu, 

ond ar y cyfan mae mecanweithiau yn eu lle o gyfnod y sefydlwyr, a dulliau cyfoes i atal arlywydd rhag cael 

ei ethol ar sail ei gymeriad yn unig.
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Ymateb awgrymedig:

Yn etholiadau modern UDA, dadleuwyd bod etholiadau’n llawer mwy seiliedig ar yr ymgeisydd a’i 

bersonoliaeth nag ar bolisïau a gallu. Yn wir, dadleuwyd na fyddai Abraham Lincoln wedi gallu rhedeg 

oherwydd sut roedd yn edrych; fodd bynnag, mae gwir natur ymgeisydd-ganolog yr ymgyrch wedi cael 

ei gwestiynu yn ddiweddar gyda llawer yn honni nad yw’r broses bellach yn seiliedig ar feritocratiaeth a 

gallu.

Mae agweddau ymgeisydd-ganolog yr etholiad yn codi o ddechrau’r rhagetholiadau rhwng y pleidiau. 

Llwyddiant ymgeisydd wrth wneud i’w enw ddod yn adnabyddus ac ar y cyfryngau lleol, yn enwedig mewn 

taleithiau pendil, sy’n arwain at y cyhuddiadau hyn. Wrth gyhoeddi llyfrau a chael amser ar yr awyr, mae’r 

ymgeiswyr hyn yn ceisio dod mor adnabyddus ag y gallan nhw, ar draul siarad am unrhyw bolisïau. Roedd 

hyn fwyaf amlwg yn 2007-8 pan ddechreuodd cyn seneddwr o Illinois nad oedd yn adnabyddus, sef Barrack 

Obama, redeg, gan ddibynnu ar y cyfryngau lleol i gario ei enw er mwyn cael y pleidleisiau allweddol yn y 

rhagetholiadau. Mae hyn yn dangos bod natur ymgeisydd-ganolog y broses hon yn gynhenid i’r ymgyrch 

ac yn yr etholiad drwyddo draw.

At hynny, mae dadleuon fel hyn yn codi o natur yr ymgyrch sy’n canolbwyntio ar yr ymgeiswyr. Mae’r 

ymgyrch rhwng y pleidiau’n gweld bod y ffocws yn cael ei roi ar yr ymgeiswyr, drwy brynu’r dewiniaid 

delwedd gorau ac mae rheolwyr yr ymgyrchoedd yn canolbwyntio’n llwyr ar allu eu hymgeiswyr i wneud 

areithiau, ac i ymddangos yn “arlywyddol”. O gyfleoedd tynnu ffotograffau Reagan o flaen y Cerflun 

Rhyddid, ymddangosiad Clinton ar y rhaglen Aresno Hall Show i ymddangosiad Trump ar sioe Jimmy 

Fallon yn gwneud hwyl am ben ei wallt, mae’r ymgyrch nid yn unig yn gallu tynnu sylw at yr ymgeisydd 

ond dangos yr ochr fwy cyfeillgar, lawn hiwmor. Yn ogystal mae’r ymgyrch yn gallu tynnu sylw at hanes a 

gallu’r ymgeisydd, gan eu “gwerthu” nhw i bobl America. Mae hyn wedi dod i’r amlwg gydag arlywyddion 

yn canolbwyntio ar eu Profiad yn Washington, gyda Kennedy, hyd at Lywodraethwyr cyfoes fel Bush Jr 

a Clinton a’u gallu i ymwneud â phobl gyffredin, gan ddangos y ffaith syml mai sioeau sy’n seiliedig ar 

bersonoliaethau yw’r ymgyrch. Yn wir, tîm ymgyrchu personol Trump a benderfynodd “gadewch i Trump 

fod yn Trump/let Trump be Trump” yn yr ymgyrch, gan sicrhau’r arlywyddiaeth iddo yn y pen draw. Mae 

hyn yn dangos, mewn ymgyrchoedd modern, fod ethol arlywyddion yn canolbwyntio llawer gormod ar yr 

ymgeiswyr, ar ôl colli unrhyw ffocws ar bolisïau.
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Yn ychwanegol at y pwynt uchod mae dadleuon wedi’u gwneud bod ymgeisydd yn cael ei wneud neu ei 

chwalu ar deledu yn America, gan ddangos bod yr ymgyrch yn canolbwyntio gormod ar yr ymgeiswyr. 

O ddadleuon teledu byw i’r polau piniwn bondigrybwyll a’r hysbysebion sy’n cael eu chwarae gan eu 

hymgyrchoedd, mae’r ffocws i gyd yn cael ei symud ar ba mor dda, neu pa mor wael y gallai ymgeisydd fod, 

gan gadarnhau’r ffaith bod gormod o ganolbwyntio ar yr ymgeiswyr. Gwelwyd bod llwyddiant Obama, pan 

oedd yn ceisio am yr enwebiad Arlywyddol, wedi dod ar ôl i’w lwyddiant yn y ddadl yn 2008 yn erbyn John 

McCain arwain at gynnydd yn y polau piniwn ac roedd yn ffactor arall a ychwanegodd at ei fuddugoliaeth. 

I’r gwrthwyneb gwelwyd hyn gryfaf gyda hysbyseb Willie Horton yn 1988 o ymgyrch Bush Snr., yn dangos 

ei wrthwynebydd Dukakis fel ymgeisydd gwan ar drosedd a chosb, ynghyd â’i ymateb gwan i gwestiwn a 

holwyd am drais yn erbyn ei wraig a’i blant, mewn dadl gwelon ni ei obaith o fod yn arlywydd yn chwalu. 

Mae hyn i gyd yn dangos, gyda’r rhan fwyaf o Americanwyr yn gwylio’r digwyddiadau hyn, fod yr ymgyrch 

yn amlwg yn canolbwyntio gormod ar yr ymgeiswyr wrth ethol yr arlywydd.

Fodd bynnag, er gwaethaf hyn i gyd rhaid cofio, wrth edrych ar y broses o ethol ymgeisydd, efallai nad 

yw’n canolbwyntio gormod ar yr ymgeiswyr gyda thystiolaeth o etholiadau blaenorol bod ffactorau eraill 

yn chwarae rhan yr un mor bwysig yn yr etholiadau â’r ymgeiswyr. Mae sylw enwog Elizabeth Dole “money 

is the message” wedi dod i ddangos efallai nad yw’r ymgyrch yn canolbwyntio gormod ar yr ymgeiswyr. 

Mewn hanes etholiadol modern, heblaw am rai eithriadau, yr ymgeisydd sy’n ennill yw’r ymgeisydd sy’n 

codi ac yn gwario’r swm mwyaf o arian yn yr etholiad. Mae Obama, Bush Jr a Clinton i gyd yn tystio i hyn 

gyda dull Obama yn 2008 o ganolbwyntio ar roddion unigol bychain yn gosod y record am y swm mwyaf a 

godwyd gan roddion unigol bychain, ac roedd yn gyfraniad mawr i’w fuddugoliaeth. Ar ben hynny, yn sgil 

dyfarniad modern y Goruchaf Lys yn Citizens United v FEC, arweiniodd cysylltu rhyddid barn a mynegiant 

â chyllid ymgyrchu at gynnydd mewn Super PACS a’r ymgyrch gysgodol, fel y’i gelwir. Roedd hyn wedi 

arwain at ragor o hysbysebion ymosodol, mwy o hysbysebion yn dadlau dros faterion, gan arwain at 

leihad ym mhwysigrwydd yr ymgeisydd, gyda phwysigrwydd arian mewn etholiadau modern sy’n dangos 

nad yw’r broses o ethol arlywyddion yn canolbwyntio gormod ar yr ymgeisydd.

At hynny, pwy bynnag yw’r ymgeiswyr, mewn etholiad mae digwyddiadau yn ystod yr ymgyrch yn gallu 

gwneud i unrhyw beth ddigwydd. Mae’r “October Surprise” fel caiff ei alw a gwneud yn fawr o’r manteision 

mewn etholiadau’n gallu cael llawer mwy o effaith ar y broses o ethol arlywydd. Yn 2016 roedd Clinton yn 
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cael ei ystyried, ar y cyfan, yn ymgeisydd gwell i reoli’r wlad na Trump, fodd bynnag efallai fod ailagor yr 

ymchwiliad i’r e-byst ddyddiau cyn Diwrnod yr Etholiad wedi bod yn un o’r prif resymau pam collodd e’r 

etholiad. Yn ogystal mae’r pethau annisgwyl hyn yn sicr yn gallu cael effaith gadarnhaol gyda ‘r Arlywydd 

Obama ar ei hôl hi mewn rhai polau piniwn yn ystod ychydig wythnosau olaf etholiad 2012. Digwyddodd 

argyfwng Corwynt Sandy, gyda Llywodraethwr Gweriniaethol New Jersey, Chris Christy hyd yn oed yn 

diolch i Obama am weithredu ar ran y dalaith. Cafodd ganmoliaeth enfawr am hyn ac roedd Romney ei 

wrthwynebydd dan anfantais fawr ac yn y pen draw ailetholwyd Obama. Bwriad y rhain i gyd yw dangos 

bod gweithredoedd ar y pryd yn gallu helpu neu ddifetha ymgeisydd, pwy bynnag yw’r ymgeisydd, gan 

fod hyn yn gallu cynyddu neu chwalu siawns ymgeisydd o ennill, sy’n hollol wahanol i’w ddelwedd neu 

natur arwynebol yr ymgyrch gan fod hyn bron yn dangos ei wir gymeriad.

Eto, yr hyn sydd fwyaf pwysig wrth ystyried y broses o ethol arlywydd yw system y Coleg Etholiadol. Heb 

lwyddiant yma does gan yr ymgeisydd ddim gobaith o ennill, delwedd gadarnhaol neu beidio. Yn wir, 

enillodd Clinton y bleidlais boblogaidd yn 2016 ond oherwydd ei chyfran o’r bleidlais wnaeth hi ddim yn 

y bleidlais boblogaidd, ac felly enillodd hi mo’r arlywyddiaeth. Mae’r broses o ethol arlywydd yn amlwg i 

gyd yn dibynnu ar system y Coleg Etholiadol ac os yw ymgeisydd yn aflwyddiannus yn hynny, beth bynnag 

yw’r ddelwedd arlywyddol yn y misoedd a’r flwyddyn cyn yr etholiad mae’n amhosibl iddo ennill, yn y pen 

draw mae hyn yn cael gwared ar gwlt personoliaeth o’r etholiad wrth y rhwystr olaf. Mae hyn yn dangos 

nad yw’r broses yn gallu bod yn un sy’n rhy ymgeisydd-ganolog oherwydd yn y pen draw os nad yw’r 

ymgeisydd yn gallu ennill y Coleg Etholiadol mae’n gallu ennill.

Mae hyn yn dangos, ar y cyfan nad yw’r broses ar gyfer ethol arlywydd yn rhy ymgeisydd-ganolog. Yn y 

blynyddoedd diweddar mae’n sicr wedi symud yn fwy tuag at hynny ac oddi wrth y gallu i lywodraethu, 

ond ar y cyfan mae mecanweithiau yn eu lle o gyfnod y sefydlwyr, a dulliau cyfoes i atal arlywydd rhag cael 

ei ethol ar sail ei gymeriad yn unig.
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