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Croeso
Croeso i argraffiad diwygiedig 1af Llawlyfrau Cyfeirnodi Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi
Sant!
Mae cyfeirnodi’n fanwl gywir yn sgìl hanfodol i’w ddysgu yn ystod eich astudiaethau,
a lluniwyd y llawlyfrau hyn i’ch cefnogi yn eich dysgu ac i helpu i’ch arwain drwy’r hyn
sy’n gallu ymddangos yn eithaf dryslyd ar brydiau. Mae’r llawlyfrau cyfeirnodi ar gael
i’r pedair arddull a ddefnyddir yn y Drindod Dewi Sant, gydag awgrymiadau ar gyfer
adnoddau pellach, manwl a chyngor ynghylch cael cefnogaeth gan eich Llyfrgellydd Cyswllt
Academaidd.
Hoffem ddiolch i’r staff academaidd a gymerodd ran am eu hamser a’u mewnbwn wrth
ddatblygu’r llawlyfrau hyn, gan obeithio eu bod yn darparu adnodd defnyddiol.
Rydym yn falch o dderbyn adborth ar y canllawiau hyn, a fydd yn cael eu hadolygu.
Cysylltwch â library@uwtsd.ac.uk gydag unrhyw awgrymiadau.
Tîm Cyswllt Academaidd, Llyfrgell ac Adnoddau Dysgu, y Drindod Dewi Sant
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Cyflwyniad
Argymhellir pedair arddull gyfeirnodi i’w defnyddio ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant:
• APA (Cymdeithas Seicolegol America)
• Harvard
• IEEE (Sefydliad y Peirianwyr Trydanol ac Electroneg)
• MHRA (Cymdeithas Ymchwil y Dyniaethau Modern)
Cewch wybod pa safon gyfeirnodi y dylech ei defnyddio drwy edrych yn eich Llawlyfr Rhaglen.
Mae’r holl lawlyfrau cyfeirnodi ar gael ar-lein: https://uwtsd.ac.uk/cy/llyfrgell/hanfodionmyfyrwyr/llawlyfrau-cyfeirnodi/
Mae fersiwn byrrach, hwylus i gyfeirio ato’n gyflym hefyd ar gael ar-lein neu yn eich llyfrgell agosaf
yn y Drindod Dewi Sant.

Sut dylwn i ddefnyddio’r llawlyfr hwn?
Diben y llawlyfr hwn yw darparu ar eich cyfer egwyddorion sylfaenol cyfeirnodi, a’ch rhoi ar ben
ffordd i ddeall popeth am gyfeirnodi. Mae’r llawlyfr yn darparu enghreifftiau o sut i greu dyfyniadau
yn y testun a chyfeiriadau ar gyfer rhai o’r ffynonellau mwyaf cyffredin y byddech efallai’n dod ar eu
traws yn ystod eich astudiaethau.
Dangosir enghraifft o sut y dylai’r cyfeiriad
ymddangos yn eich testun yn y blwch hwn.

Dangosir enghraifft o sut y dylai’r cyfeiriad
ymddangos yn eich rhestr gyfeiriadau neu
lyfryddiaeth yn y blwch hwn.

Fodd bynnag, ni fwriedir i’r llawlyfr hwn fod yn gynhwysfawr a cheir enghreifftiau ychwanegol, a chyfarwyddyd yn:
Pears, Richard and Graham Shields, Cite Them Right: The Essential Referencing Guide, 11th edn. (London:
Palgrave, 2019)

Mae copïau ar gael ymhob llyfrgell yn y Drindod Dewi Sant.

Beth yw cyfeirnodi?
Wrth lunio aseiniad academaidd, disgwylir i chi gydnabod gwaith pobl eraill drwy ei gyfeirnodi
mewn fformat cydnabyddedig a chyson. Bydd angen hefyd i chi ddarparu manylion yr adnoddau
rydych wedi’u darllen ar gyfer eich aseiniad. Mae nifer o resymau pam mae hyn yn angenrheidiol:
•
•
•
•

Dangos ehangder yr ymchwil rydych wedi ymgymryd ag ef.
Ychwanegu hygrededd academaidd at eich dadleuon.
Galluogi darllenwyr i ddod o hyd i’r ffynonellau rydych wedi’u defnyddio yn eich gwaith.
Cydnabod gwaith pobl eraill ac osgoi llên-ladrad damweiniol.
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Sut dylwn i osgoi llên-ladrad?
Mae cyfeirnodi’n gywir hefyd yn golygu eich bod yn osgoi llên-ladrad, sef honni mai chi a luniodd
waith rhywun arall. Gellir dod o hyd i ddiffiniad cyflawn y Brifysgol o lên-ladrad yn rheoliadau’r
Brifysgol: https://www.uwtsd.ac.uk/cy/swyddfaacademaidd/rheoliadaur-brifysgol-canllawiau-argyfer-myfyrwyr/
Gall llên-ladrad fod yn fwriadol neu’n ddamweiniol; heb gyfeirnodi cywir, mae’n bosibl llên-ladrata
gwaith rhywun arall yn ddamweiniol. Felly, bydd deall sut a phryd i gyfeirnodi’n eich helpu i osgoi
hyn yn hawdd.

Oes gennych unrhyw gyngor cyn i mi ddechrau fy ngwaith?
•
•
•
•
•
•

Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwybod pa arddull gyfeirnodi mae’ch Ysgol yn ei hargymell cyn
dechrau. Mae’r wybodaeth hon wedi’i chynnwys yn eich Llawlyfr Rhaglen.
Cadwch gofnod o’r ffynonellau rydych yn eu darllen wrth fynd.
Byddwch yn gyson yn y cofnodion a gadwch ac yn y ffordd y byddwch yn cyfeirnodi.
Rhowch ddigon o amser i chi wirio’ch gwaith.
Ceisiwch roi’ch hun yn lle’r darllenydd. Meddyliwch: “os oeddwn yn dymuno dod o hyd i
ffynhonnell y wybodaeth yma, fyddwn i’n gallu?”
Os nad ydych yn siŵr, ceisiwch eglurhad neu ofyn am help!

Sut caf i help a chefnogaeth bellach?
Cewch sesiwn ar gyfeirnodi yn eich dosbarth yn ystod blwyddyn gyntaf eich cwrs, a bydd gweithdai
rheolaidd a chyfleoedd i alw heibio hefyd ar gael ar hyd y flwyddyn academaidd drwy ein rhaglen
Sgiliau Gwybodaeth: https://uwtsd.ac.uk/cy/llyfrgell/infoskills/ . Dilynwch @UWTSDLib ar
Facebook, Twitter neu Instagram i gael y wybodaeth ddiweddaraf am bryd ac ymhle y bydd y rhain
yn cael eu cynnal.
Mae Llyfrgellydd Cyswllt Academaidd ar gyfer pob maes academaidd, a’i rôl yw eich cefnogi
gydag amryw o sgiliau gwybodaeth ar hyd eich cwrs. Gallwch weld pwy yw’ch Llyfrgellydd Cyswllt
Academaidd a gwneud apwyntiad yma: https://uwtsd.ac.uk/cy/llyfrgell/hanfodion-myfyrwyr/
cwrdd-ach-llyfrgellydd-cyswllt-academaidd/ neu drwy alw yn eich llyfrgell agosaf yn y Drindod Dewi
Sant.
Mae cymorth ar gyfer cyfeirnodi hefyd ar gael gan Wasanaethau Myfyrwyr, ac mae sesiynau galw
heibio ar sgiliau astudio ar gael ar draws y campysau.
Dylai myfyrwyr mewn Sefydliadau Partner holi yn y llyfrgell yn eu sefydliad cartref i gael gwybod pa
safon y dylent ei defnyddio a ble i gael cymorth.
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Dull MHRA o Gyfeirnodi: Yr Hanfodion
Mae arddull gyfeirnodi MHRA yn cynnwys y canlynol:

Troednodyn
Defnyddir y rhain wrth gyfeirio at ffynhonnell gwybodaeth o fewn testun eich aseiniad i ddangos o
ble y daeth. Rhifau ydynt yn gysylltiedig â chyfeiriad llawn mewn troednodiadau neu ôl-nodiadau, ac
yn eich rhestr gyfeiriadau¹. Bydd troednodiadau’n ymddangos ar waelod pob tudalen, tra bydd ôlnodiadau’n ymddangos ar ddiwedd pob pennod. Rhaid i chi wirio p’un y dylid ei ddewis ar gyfer eich
darn o waith yn hytrach na defnyddio’r ddau.

Rhestr gyfeiriadau
Pwrpas y troednodyn yw’ch cyfeirio at fanylion llawn y cyhoeddiad mewn rhestr gyfeiriadau neu
lyfryddiaeth lawn ar ddiwedd eich gwaith. Dylai manylion cyhoeddi llawn y cyfeiriad fod ar gael yn y
rhestr gyfeiriadau ar ddiwedd eich aseiniad. Mae hon yn cynnwys cofnodion llyfryddiaethol llawn y
cyfeiriadau yn eich testun a dylid ei threfnu yn nhrefn y wyddor yn ôl cyfenw’r awdur.
Dylai alluogi unrhyw ddarllenydd i ddod o hyd i’ch ffynhonnell wreiddiol. Trefnir rhestr gyfeiriadau yn
nhrefn y wyddor yn ôl cyfenw’r awdur neu, os nad oes awdur, yn ôl y teitl. Weithiau gall eich tiwtor
hefyd ofyn am lyfryddiaeth. Mae llyfryddiaeth yn rhestr o’r holl ffynonellau rydych wedi’u darllen
ar gyfer eich aseiniad, os ydych wedi cyfeirio atynt yn eich testun neu beidio ac felly mae’n fwy
cynhwysfawr na rhestr gyfeiriadau. Os nad ydych yn siŵr p’un sydd ei angen, gofynnwch i’ch darlithydd.
Yn ôl arddull MHRA mae angen mewnosod ail linell a llinellau dilynol cyfeiriadau yn eich rhestr, e.e.
Pears, Richard and Graham Shields, Cite Them Right: The Essential Referencing Guide, 10th edn. (London:
Palgrave, 2016)

Troednodiadau Dilynol

1. Y tro cyntaf byddwch yn cyfeirio at ffynhonnell, dylech roi’r manylion llawn yn y troednodyn/ ôl-nodyn.
2. Gellir cwtogi unrhyw gyfeiriadau pellach at y ffynhonnell honno i gyfenw’r awdur, geiriau cyntaf teitl, a
rhif tudalen.
3. Os ydych yn cyfeirnodi’r un ffynhonnell yn olynol, h.y. yr un peth â’r cyfeiriad blaenorol, gallwch
ddefnyddio ‘Ibid.’ a rhif tudalen. Dylid gwneud hyn pryd nad oes unrhyw bosibilrwydd o ddryswch yn
unig.

Enghraifft:
¹ Richard Pears and Graham Shields, Cite Them Right: The Essential Referencing Guide, 10th edn. (London:
Palgrave, 2016), t. 121.
² Pears and Shields, Cite Them Right, t.121.
³ Ibid. t. 121.

Rheolau Eraill:
1. Dylai pob troednodyn orffen gydag atalnod llawn.
2. Dylai pob gair mewn teitl ddechrau gyda phriflythyren. Er enghraifft dylid ysgrifennu ‘The Lord of
the Rings’ fel hyn ‘The Lord Of The Rings’. (Bydd Microsoft Word yn awgrymu newid hyn fel rhan o
awtogywiro).
¹ Richard Pears and Graham Shields, Cite Them Right: The Essential Referencing Guide, 10th edition (London:
Palgrave, 2016), t. 121.

5.

LLAWLYFR CYFEIRNODI: MHRA

Sut dylwn i ddyfynnu, aralleirio a chrynhoi yn fy ngwaith?
Dyfyniadau
Ystyr dyfyniad yw’ch bod yn cymryd yr union eiriau a ddefnyddir gan awdur arall ac yn eu gosod yn
eich gwaith. Dylid defnyddio dyfyniadau uniongyrchol yn gynnil ac ond pryd maent yn berthnasol i’r
ddadl rydych yn ei gwneud yn eich gwaith.

Dyfyniad hir - mwy na 30 gair neu 2 linell
Fformat:

•
•
•
•

Crëwch baragraff ar wahân
Mewnosodwch y paragraff
Nid oes angen dyfynodau
Nodwch rif y cyfeiriad yn gysylltiedig â throednodyn ar ei ôl

Enghraifft:
Mae Wuthering Heights gan Brontë yn disgrifio galar Heathcliff gyda delweddaeth anifeilaidd:
He dashed his head against the knotted trunk; and, lifting up his eyes, howled, not like a
man, but like a savage beast being goaded to death with knives and spears. I observed
several splashes of blood about the bark of the tree, and his hand and forehead were both
stained; probably the scene I witnessed was a repetition of others acted during the night.
It hardly moved my compassion—it appalled me: still, I felt reluctant to quit him so.¹
Troednodyn:

¹ Emily Brontë, Wuthering Heights (London: Penguin Classics, 2003), t. 153.

Dyfyniad byr - hyd at 30 gair neu 2 linell
Fformat:

•
•
•

Cynhwyswch ef yng nghorff y testun
Amgaewch ef mewn dyfynodau sengl ‘ ’
Nodwch rif y cyfeiriad yn gysylltiedig â throednodyn ar ei ôl

Enghraifft:
Ni all cymeriad Brontë fynegi emosiwn oherwydd dywedir bod Heathcliff ‘held a silent combat
with his inward agony’²
Troednodyn:

² Emily Brontë, Wuthering Heights (London: Penguin Classics, 2003), t. 152.
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Sut dylwn i ddyfynnu, aralleirio a chrynhoi yn fy ngwaith?
Aralleirio a chrynhoi
Aralleirio yw pan fyddwch yn cymryd syniad rhywun arall ac yn ei roi yn eich geiriau eich hun.
Crynhoi yw pan fyddwch yn rhoi trosolwg cryno o syniad rhywun arall. Byddai angen nodi rhif
tudalen dim ond os ydych yn cyfeirio at ardal neu ran benodol iawn o’r testun. Bydd angen i chi
ddilyn eich barn eich hun a ydy hyn yn angenrheidiol. Rhowch eich hun yn lle’r darllenydd: ydych
chi’n cyfeirio at waith neu gysyniad cyfan neu at ran fach iawn ohono?
Enghraifft:
Noda Bouziane³ fod Wuthering Heights yn archwilio pryderon sy’n debyg ar lefel thematig i Great
Expectations, y ddau’n beirniadu’r gymdeithas Fictoraidd a’r gwahaniaethau rhwng dosbarthiadau
cymdeithasol yn Lloegr y 19eg ganrif.
³ Karima Bouziane, ‘Materialism versus Human Values in the Victorian Novels: The Case of Great
Expectations and Wuthering Heights’, Arab World English Journal, No. 3 October (2015), 167-173
(t. 167) < https://ezproxy.uwtsd.ac.uk/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=tr
ue&db=eue&AN=110968037&site=ehost-live > [cyrchwyd 8 Ionawr 2017].
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Sut dylwn i gyfeirnodi mathau penodol o adnoddau?
1. Llyfrau ac e-lyfrau
Dylai’r rhan fwyaf o gyfeiriadau at lyfrau lynu at y fformat cyffredinol isod. Gall elfennau amrywio
ychydig. Darperir enghreifftiau penodol.
Troednodyn Cyntaf:
• Enw’r awdur (enw cyntaf yn gyntaf)
• Teitl mewn italig
• Argraffiad (os ydy’n berthnasol)
• Man cyhoeddi: cyhoeddwr, dyddiad
cyhoeddi mewn cromfachau
• Rhif tudalen

Rhestr gyfeiriadau / Llyfryddiaeth:
• Enw’r awdur (enw cyntaf yn gyntaf)
• Teitl mewn italig
• Argraffiad (os ydy’n berthnasol)
• Man cyhoeddi: cyhoeddwr, dyddiad cyhoeddi
mewn cromfachau
• Rhif tudalen

¹ Emma Smith, How To Improve Your
Research Project, 2nd edn. (Plymouth: Kiln
Press, 2016), t. 5.

Smith, Emma, How To Improve Your Research
Project, 2nd edn. (Plymouth: Kiln Press, 2016)

Troednodiadau dilynol:

² Smith, How To Improve, t. 5.
Gan fod llyfrau printiedig ac electronig bron yn union yr un fath, nid oes angen nodi a ydy’n
electronig ai peidio oni bai am fersiwn electronig nad yw’n fersiwn union yr un fath â chyhoeddiad
printiedig. Mae hyn yn ymwneud yn bennaf â materion ynghylch rhifau tudalennau, felly rhaid
sicrhau bod rhif y tudalen yn gywir ar gyfer y fersiwn rydych yn ei ddefnyddio.

1.1 Llyfr â dau neu dri awdur
Phillips, Eric O. and Paul Renton, Teaching
Mathematics Today (Reading: Canalside
Press, 2012)

³ Eric O. Phillips and Paul Renton, Teaching
Mathematics Today (Reading: Canalside
Press, 2012), t. 54.
⁴ Phillips and Renton, Teaching
Mathematics, t. 54.

1.2 Llyfr â phedwar awdur neu fwy
Morton, Adam C. and others, Walking And
Learning (Swansea: Sandpaper Press, 2014)

⁵ Adam C. Morton and others, Walking
And Learning (Swansea: Sandpaper Press,
2014), t. 37.
⁶ Morton and others, Walking And
Learning, t. 37.
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Sut dylwn i gyfeirnodi mathau penodol o adnoddau?
1.3 Pennod mewn llyfr â golygydd
Hardy, Paula, ‘Outdoor Play And How It Can
Help Learning’, in A New Approach To
Teaching In The Primary School, ed. by Ethan
Walker (London: Todcaster and Frome,
2015), tt. 37-54

⁷ Paula Hardy, ‘Outdoor Play And How It
Can Help Learning’, in A New Approach
To Teaching In The Primary School, ed.
by Ethan Walker (London: Todcaster and
Frome, 2015), tt. 37-54 (t. 53).
⁸ Hardy, t. 53.

1.4 Llyfr heb awdur neu olygydd
Yn yr achos hwn byddech yn defnyddio’r teitl yn hytrach na’r awdur. Wrth ei restru yn y rhestr
gyfeiriadau a/neu’r llyfryddiaeth, byddech yn ei restru yn nhrefn yr wyddor ond yn ôl ei deitl.
How To Make An Impact (London: Avery and
Perch, 2009)

⁹ How To Make An Impact (London: Avery
and Perch, 2009), t. 1.
¹⁰ How To Make An Impact, t. 1.

1.5 Llyfr â sefydliad fel awdur
Sicrhewch eich bod yn cynnwys y teitlau yn y troednodiadau er mwyn gwahaniaethu.
Organisation For Research Into Primary
Education, Learning today (Stirling: McPhee
and Jones, 2017)

¹¹ Organisation For Research Into Primary
Education, Learning Today (Stirling:
McPhee and Jones, 2017), t. 21.
¹² Organisation For Research Into Primary
Education, Learning Today, t. 21.

1.6 Nifer o weithiau gan yr un awdur
Sicrhewch eich bod yn cynnwys y teitlau yn y troednodiadau er mwyn gwahaniaethu.
¹³ Beatrix M. McNamara, Education For Life
(Maidenhead: Riverstory, 2012), t. 53.

McNamara, Beatrix M., Education For Life
(Maidenhead: Riverstory, 2012)

¹⁴ Beatrix M. McNamara, Lifelong Learning
(Maidenhead: Riverstory, 2017), t. 20.

McNamara, Beatrix M., Lifelong Learning
(Maidenhead: Riverstory, 2017)

¹⁵ McNamara, Education For Life, t. 53.
¹⁶ McNamara, Lifelong Learning, t. 20.
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Sut dylwn i gyfeirnodi mathau penodol o adnoddau?
1.7 Argraffiadau
O’Brien, Thomas, The Impact Of Families On
Learning, 3rd edn. (Dublin: Blackwater
Books, 2016)

¹⁷ Thomas O’Brien, The Impact Of Families
On Learning, 3rd edn. (Dublin: Blackwater
Books, 2016), t. 12.
¹⁸ O’Brien, The Impact Of Families, tt. 1517.

1.8 Cyfeiriad eilaidd
Darn o waith yw hwn y cyfeiriwyd ato yn rhywbeth rydych wedi’i ddarllen. Pan fo’n bosibl, osgowch
gyfeiriadau eilaidd, ac ewch at y gwaith gwreiddiol. Yn yr achos hwn, rydych wedi darllen llyfr
Morton. Mae Morton wedi dyfynnu Barnett. Oni fyddwch yn mynd at waith gwreiddiol Barnett,
dylech gyfeirnodi Morton.
Sylwer:
Os nad ydych wedi darllen y ffynhonnell wreiddiol, peidiwch â’i chynnwys yn eich rhestr
gyfeiriadau - gallwch gyfeirio ati yn eich testun yn unig.
Morton, Dorothy C., Learning In The Early Years
(Exeter: Jones & Bart, 2016)

¹⁹ Dorothy C. Morton, Learning In The Early
Years (Exeter: Jones & Bart, 2016), t. 63.
²⁰ Morton, Learning, t. 63.
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Sut dylwn i gyfeirnodi mathau penodol o adnoddau?
2. Erthyglau mewn cyfnodolion a phapurau newydd
Dylai’r rhan fwyaf o gyfeiriadau at erthyglau mewn cyfnodolion a phapurau newydd lynu at y
fformat cyffredinol isod. Gall elfennau amrywio ychydig. Darperir enghreifftiau penodol.
Rhestr gyfeiriadau / Llyfryddiaeth:
• Cyfenw’r awdur, enw cyntaf ac , yn ei ddilyn
• Teitl yr erthygl wedi’i amgáu mewn dyfynodau
sengl
• Teitl y cyfnodolyn mewn italig
• Cyfrol. Rhifyn/rhan
• Blwyddyn cyhoeddi (mewn cromfachau crwn)
• Ystod rhifau tudalen yr holl erthygl

Troednodyn Cyntaf:
•
•
•
•
•
•
•

Enw’r awdur (enw cyntaf yn gyntaf)
Teitl yr erthygl wedi’i amgáu mewn dyfynodau
sengl
Teitl y cyfnodolyn mewn italig
Cyfrol. Rhifyn/rhan
Blwyddyn cyhoeddi (mewn cromfachau crwn)
Ystod y tudalennau
Rhif y tudalen mewn cromfachau

Os cyrchwyd hi ar-lein, cynhwyswch yr uchod ynghyd â:
• <DOI (Dynodydd Gwrthrych Digidol)>
• neu <URL (Lleolydd Adnoddau Unffurf)> [dyddiad y’i cyrchwyd], os nad oes DOI ar gael
²¹ Sian Price, ‘Planning For Change’, Leadership And
Business Planning, 15.3 (2014), 154-166 (t. 157).
OR
²¹ Sian Price, ‘Planning For Change’, Leadership And
Business Planning, 15.3 (2014), 154-166 (t. 157)
<DOI: 10.1080/034845691.2016.1056235>.

Price, Sian, ‘Planning For Change’, Leadership And
Business Planning, 15.3 (2014), 154-166
OR
Price, Sian, ‘Planning For Change’, Leadership And
Business Planning, 15.3 (2014), 154-166 <DOI:
10.1080/034845691.2016.1056235>

Troednodiadau dilynol:

²² Price, ‘Planning For Change’, t. 157.

2.1 Papur newydd cyfan
The Guardian, 5 June, 2017

²³ The Guardian, 5 June, 2017.

2.2 Erthygl mewn papur newydd
²⁴ Pamela J. Jones, ‘STEM Subjects Win
More Funding’, The Times, 4 May 2016, t. 7.

Jones, Pamela J., ‘STEM Subjects Win More
Funding’, The Times, 4 May 2016, t. 7

²⁵ Jones, ‘STEM Subjects’, t. 7.

2.3 Erthygl mewn papur newydd electronig nad yw ar gael mewn print
Fox, Ian M., ‘New Report Criticises Lack Of
Business Leadership’, The Courier, 9 January
2016. <http://www.thecourier.com/world/
jan/16/report-IBCC> [cyrchwyd 12 Ionawr
2016]

²⁶ Ian M. Fox, ‘New Report Criticises Lack
Of Business Leadership’, The Courier, 9
January 2016. <http://www.thecourier.
com/world/jan/16/report-IBCC> [cyrchwyd
12 Ionawr 2016].
²⁷ Fox, ‘New Report Criticises’, 2016.
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3. Rhyngrwyd
Dylai’r rhan fwyaf o gyfeiriadau at y rhyngrwyd lynu at y fformat cyffredinol isod. Bydd elfennau i’w
cynnwys yn amrywio, yn ddibynnol ar y math o wybodaeth rydych yn cyfeirio ati. Gweler yr adran ar
lyfrau (1) i gael enghreifftiau o sut i gyfeirnodi e-lyfrau, yr adran ar gyfnodolion (2) am gyfeiriadau at
erthyglau ar y rhyngrwyd, yr adran ar ffilm (12) am gyfeiriadau at ffilmiau ac ati.
Rhestr gyfeiriadau / Llyfryddiaeth:
• Cyfenw’r awdur, enw cyntaf / sefydliad ac , yn ei
ddilyn
• Teitl y wefan mewn italig ac yn dilyn hwnnw
• Blwyddyn cyhoeddi
• <URL y wefan>
• [cyrchwyd: dyddiad]

Troednodiadau:
• Enw’r awdur (enw cyntaf yn
gyntaf) /sefydliad
• Teitl y wefan mewn italig
• Blwyddyn cyhoeddi
• <URL y wefan>
• [cyrchwyd: dyddiad]

3.1 Gwefan ag awdur
²⁸ Erica F. McCormack, Dog Breed
Characteristics (2016) <http://www.
dogbreedchar.co.uk/> [cyrchwyd 19 Mawrth
2017].

McCormack, Erica F., Dog Breed Characteristics
(2016) <http://www.dogbreedchar.co.uk/>
[cyrchwyd 19 Mawrth 2017]

²⁹ McCormack, 2016.

3.2 Gwefan â sefydliad fel awdur
³⁰ National Health Service, Pets And Health
(2015) <http://www.nhs.uk/Petsandhealth>
[cyrchwyd 30 Mawrth 2017].

National Health Service, Pets And Health
(2015) <http://www.nhs.uk/Petsandhealth>
[cyrchwyd 30 Mawrth 2017]

³¹ National Health Service, 2015.

3.3 Blog neu flog fideo
Webster, Tim G., ‘Spring In Step’, Tom Webster
Today Blog, 5 April 2016. <http://www.inet.
co.uk/blogs/twebster2day/> [cyrchwyd 12
Tachwedd 2016]

³² Tim G. Webster, ‘Spring In Step’, Tom
Webster Today Blog, 5 April 2016. <http://
www.inet.co.uk/blogs/twebster2day/>
[cyrchwyd 12 Tachwedd 2016].
³³ Webster, 2016.
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3.4 Fideo / ffilm ar wefan rannu - e.e. YouTube
Collins, Alan B., Peer Experiment: Art Collins
[video]. 2015 <https://www.youtube.com/
watch?x=tepJtl5We > [cyrchwyd 21 Mehefin
2017]

³⁴ Alan B. Collins, Peer Experiment: Art
Collins [video]. 2015 <https://www.
youtube.com/watch?x=tepJtl5We >
[cyrchwyd 21 Mehefin 2017].
³⁵ Collins, 2015.

3.5 Facebook
Bodleian Libraries, ‘The Broxbourne Collection’
[Facebook], <https://www.facebook.com/
bodleianlibraries/posts/1676382682383986>
10 January 2017 [cyrchwyd 12 Ionawr 2018]

³⁶ Bodleian Libraries, ‘The Broxbourne
Collection’ [Facebook], <https://www.
facebook.com/bodleianlibraries/
posts/1676382682383986> 10 January
2017 [cyrchwyd 12 Ionawr 2018].
³⁷ Bodleian Libraries, 2018.

4. Cynadleddau
Dylai’r rhan fwyaf o gyfeiriadau at gynadleddau lynu at y fformat cyffredinol isod. Gall elfennau
amrywio ychydig. Darperir enghreifftiau penodol.
Rhestr gyfeiriadau / Llyfryddiaeth:
• Cyfenw’r awdur / golygydd, enw cyntaf ac , yn ei
ddilyn
• Teitl y papur mewn ‘dyfynodau sengl’,
• Teitl cyhoeddiad trafodion y gynhadledd mewn
italig
• (man cyhoeddi: cyhoeddwr, blwyddyn)
• Rhifau tudalen

Troednodyn Cyntaf:
• Enw’r awdur / golygydd (enw cyntaf yn
gyntaf)
• Teitl y papur mewn ‘dyfynodau sengl’,
• Teitl cyhoeddiad trafodion y gynhadledd
mewn italig
• (man cyhoeddi: cyhoeddwr, blwyddyn)
• Rhifau tudalen

Sylwer:
Os ydy ar gael ar-lein yn unig:
• <DOI>
• neu <URL> [cyrchwyd: dyddiad]
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4.1 Trafodion cynhadledd llawn
Ferguson, John P. (ed.), ‘Small Business Success’,
5th SBE National Conference. University of
Kent, Canterbury, 12-15th May 2016. Dudley:
Small Business Enterprise

³⁸ John P. Ferguson (ed.), ‘Small Business
Success’, 5th SBE National Conference.
University of Kent, Canterbury, 1215th May 2016. Dudley: Small Business
Enterprise.
³⁹ Ferguson, ‘Small business Success’, 2016.

4.2 Papur cynhadledd unigol a gyhoeddwyd mewn cyfnodolyn
Davies, Kelly, ‘Leadership And Change
Management’ (from the Proceedings of the
5th National Conference on Small Business
Success, University of Kent, Canterbury, 1215th May 2016). Small Business Quarterly,
4.3, tt. 30-43

⁴⁰ Kelly Davies, ‘Leadership And Change
Management’ (from the Proceedings of the
5th National Conference on Small Business
Success, University of Kent, Canterbury, 1215th May 2016). Small Business Quarterly,
4.3, tt. 30-43.
⁴¹ Davies, ‘Leadership And Change
Management’, 2016, t. 31.

4.3 Papur cynhadledd unigol a gyhoeddwyd ar y rhyngrwyd
Lewis, Karen, ‘Corporate Culture And The
Confidence To Expand’, Proceedings of the
5th National Conference on Small Business
Success. University of Kent, Canterbury,
12-15th May 2016. Ar gael yn: <http://www.
doc.ac.uk/sites/SBE.presentations.pdf>
[cyrchwyd 10 Mehefin 2016]

⁴² Karen Lewis, ‘Corporate Culture And The
Confidence To Expand’, Proceedings of the
5th National Conference on Small Business
Success. University of Kent, Canterbury,
12-15th May 2016. Ar gael yn: <http://
www.doc.ac.uk/sites/SBE.presentations.
pdf> [cyrchwyd 10 Mehefin 2016].
⁴³ Lewis, ‘Corporate Culture’, 2016.

14.

LLAWLYFR CYFEIRNODI: MHRA

Sut dylwn i gyfeirnodi mathau penodol o adnoddau?
5. Gwybodaeth heb ei chyhoeddi
Dylai’r rhan fwyaf o gyfeiriadau nad ydynt yn y parth cyhoeddus lynu at y fformatau cyffredinol isod.
Sicrhewch fod gennych ganiatâd cyn defnyddio deunydd sydd heb ei gyhoeddi yn eich gwaith.

5.1 Adroddiad mewnol
Troednodyn Cyntaf:
• Enw’r awdur (enw cyntaf yn gyntaf)/
sefydliad
• Teitl yr adroddiad mewn italig ac . yn ei
ddilyn
• Internal report - cynhwyswch enw’r
sefydliad
• Unpublished a’r dyddiad yn ei ddilyn
(mewn cromfachau crwn)

Rhestr gyfeiriadau / Llyfryddiaeth:
• Cyfenw’r awdur, enw cyntaf / sefydliad ac , yn ei
ddilyn
• Teitl yr adroddiad mewn italig ac . yn ei ddilyn
• Internal report - cynhwyswch enw’r sefydliad.
• Unpublished a’r dyddiad yn ei ddilyn (mewn
cromfachau crwn).

⁴⁴ Louise Richards, Feedback From
Staff Questionnaire On Management
Support. Internal Jones and Trevor report.
(Unpublished 2015).

Richards, Louise, Feedback From Staff
Questionnaire On Management Support.
Internal Jones and Trevor report.
(Unpublished 2015)

⁴⁵ Richards, ‘Feedback From Staff’, 2015.

5.2 Adroddiad cyfrinachol
Mae angen gwneud adroddiadau cyfrinachol yn ddienw fel y bo’n briodol Os ydych yn ansicr sut i
wneud hyn, cysylltwch â’ch darlithydd neu’ch llyfrgellydd.
Troednodyn Cyntaf:
• Asiantaeth a wnaethpwyd yn ddienw
• Teitl mewn italig; rhan ddienw [cromfachau
sgwâr]
• Man cyhoeddi ac yn dilyn hwnnw
• Crëwr dienw [mewn cromfachau sgwâr]
• Dyddiad cyhoeddi (mewn cromfachau
crwn)

Rhestr gyfeiriadau / Llyfryddiaeth:
• Asiantaeth a wnaethpwyd yn ddienw
• Teitl mewn italig; rhan ddienw [cromfachau
sgwâr]
• Man cyhoeddi ac yn dilyn hwnnw
• Crëwr dienw [mewn cromfachau sgwâr]
• Dyddiad cyhoeddi (mewn cromfachau crwn)

⁴⁶ [Placement Agency], [Placement Agency]
Internal Investigation. (Norfolk: [Placement
agency], 2016).

[Placement Agency], [Placement Agency]
Internal Investigation. (Norfolk: [Placement
agency], 2016)

⁴⁷ [Placement Agency], [Placement Agency]
Internal Investigation, 2016.
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5.3 Traethawd ymchwil
Rhestr gyfeiriadau / Llyfryddiaeth:
• Enw’r awdur (enw cyntaf yn gyntaf)
• Teitl mewn italig
• Unpublished PhD thesis,
• Corff dyfarnu graddau ac yn dilyn hwnnw
• Dyddiad (mewn cromfachau crwn)

Troednodyn Cyntaf:
• Enw’r awdur (enw cyntaf yn gyntaf)
• Teitl mewn italig
• Unpublished PhD thesis,
• Corff dyfarnu graddau ac yn dilyn hwnnw
• Dyddiad (mewn cromfachau crwn)

Sylwer:
Os cyrchwyd ef ar-lein, yn lle’r lleoliad a’r cyhoeddwr nodwch:
• <URL>
• [cyrchwyd: dyddiad]
Sloane, Diana E., Social Media And Marketing
In The Entertainment Industry. (Unpublished
PhD thesis, University of Birmingham, 2016)

⁴⁸ Diana E. Sloane, Social Media And
Marketing In The Entertainment Industry.
(Unpublished PhD thesis, University of
Birmingham, 2016).
⁴⁹ Sloane, Social media and marketing, t.
45.

6. Adroddiadau a chanllawiau
Dylai’r rhan fwyaf o gyfeiriadau at adroddiadau a chanllawiau lynu at y fformat cyffredinol isod. Gall
elfennau amrywio ychydig. Darperir enghreifftiau penodol.
Rhestr gyfeiriadau / Llyfryddiaeth:
• Enw’r awdur (enw cyntaf yn gyntaf)/ sefydliad
• Teitl mewn italig blwyddyn cyhoeddi
• Man cyhoeddi ac : yn ei ddilyn
• Enw’r cyhoeddwr,
• Dyddiad cyhoeddi (mewn cromfachau crwn)

Troednodyn Cyntaf:
• Enw’r awdur (enw cyntaf yn gyntaf)/
sefydliad
• Teitl mewn italig blwyddyn cyhoeddi
• Man cyhoeddi ac : yn ei ddilyn
• Enw’r cyhoeddwr,
• Dyddiad cyhoeddi (mewn cromfachau
crwn)

Sylwer:
Os cyrchwyd ef ar-lein, yn lle’r lleoliad a’r cyhoeddwr nodwch:
• <URL>
• [cyrchwyd: dyddiad]
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6.1 Adroddiad ymchwil
Phelps, Penny W., A Study Of Business Rates
In London (London: Crabtree Centre for
Research, 2016)

⁵⁰ Penny W. Phelps, A Study Of Business
Rates In London (London: Crabtree Centre
for Research, 2016), t. 5.
⁵¹ Phelps, A Study Of Business Rates, t. 5.

6.2 Adroddiad blynyddol cwmni
Edison and Toms Ltd. Annual Report 2016.
(2016) <http://www.annualrep2014edLtd/
downloads/PDF/> [cyrchwyd 5 Ionawr 2017]

⁵² Edison and Toms Ltd. Annual
Report 2016. (2016) <http://www.
annualrep2014edLtd/downloads/PDF/>
[cyrchwyd 5 Ionawr 2017].
⁵³ Edison and Toms Ltd. Annual Report,
(2016).

6.3 Adroddiadau ymchwil i’r farchnad o gronfa ddata
Tiptel, Women’s Apparel UK. (2015) <http://
www.tiptel.com/downloads/pdf> [cyrchwyd
9 Mehefin 2016]

⁵⁴ Tiptel, Women’s Apparel UK. (2015)
<http://www.tiptel.com/downloads/pdf>
[cyrchwyd 9 Mehefin 2016].
⁵⁵ Tiptel, Women’s Apparel UK, (2015).

6.4 Canllawiau ar-lein
Hove Hospital, Emergency Intervention
Procedures. (2015) <http://www.hh.nhs.
uk/health/guidelines/emerg> [cyrchwyd 5
Tachwedd 2016]

⁵⁶ Hove Hospital, Emergency Intervention
Procedures. (2015) <http://www.hh.nhs.
uk/health/guidelines/emerg>
[cyrchwyd 5 Tachwedd 2016].
⁵⁷ Hove Hospital, Emergency Intervention
Procedures, (2015).
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7. Cyhoeddiadau cyfreithiol a llywodraeth
Rhoddir yr enghreifftiau isod o gyhoeddiadau cyfreithiol yn y fformat awdur-dyddiad (Harvard). Gall
hyn fod yn wahanol i systemau cyfeirnodi, megis Safon Rhydychen ar gyfer Cyfeirio at Awdurdodau
Cyfreithiol (OSCOLA), a ddefnyddir mewn llawer o ysgolion y gyfraith yn y DG.

7.1 Deddf Seneddol (Statud)
Rhestr gyfeiriadau / Llyfryddiaeth:
• Teitl y ddeddf mewn italig cynhwyswch y
flwyddyn a’r bennod ac . yn ei ddilyn
• Man cyhoeddi :
• Cyhoeddwr,
• Dyddiad cyhoeddi (mewn cromfachau crwn)
• <URL>
• [cyrchwyd: dyddiad]

Troednodyn Cyntaf:
• Teitl y ddeddf mewn italig cynhwyswch y
flwyddyn a’r bennod
• Man cyhoeddi :
• Cyhoeddwr,
• Dyddiad cyhoeddi (mewn cromfachau
crwn)
• <URL>
• [cyrchwyd: dyddiad]

Savings (Government Contributions) Act
2017, c. 2. (London: The Stationary Office,
2017), <http://www.legislation.gov.uk/
ukpga/2017/2/contents/enacted > [cyrchwyd
14 Ionawr 2018]

⁵⁸ Savings (Government Contributions)
Act 2017, c. 2. (London: The Stationary
Office, 2017), <http://www.legislation.
gov.uk/ukpga/2017/2/contents/enacted >
[cyrchwyd 14 Ionawr 2018].
⁵⁹ Savings (Government Contributions) Act
2017, c.2.

7.2 Offeryn Statudol (OS)
Rhestr gyfeiriadau / Llyfryddiaeth:
• Enw / teitl mewn italig
• Blwyddyn a rhif yr OS (mewn cromfachau crwn)
• <URL>
• [cyrchwyd: dyddiad]

Troednodyn Cyntaf:
• Enw / teitl mewn italig
• Blwyddyn a rhif yr OS (mewn cromfachau
crwn)
• <URL>
• [cyrchwyd: dyddiad]

The Nitrate Pollution Prevention (Amendment)
(No. 2) Regulations (SI 2016/ 1254) (statutory
instrument).<http://www.legislation.gov.uk/
uksi/2016/1322/contents/made > [cyrchwyd
12 Tachwedd 2016]

⁶⁰ The Nitrate Pollution Prevention
(Amendment) (No. 2) Regulations (SI 2016/
1254) (statutory instrument). <http://
www.legislation.gov.uk/uksi/2016/1322/
contents/made > [cyrchwyd 12 Tachwedd
2016].
⁶¹ The Nitrate Pollution Prevention
Regulations, 2016.
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7.3 Papur Gorchymyn (yn cynnwys papurau Gwyrdd a Gwyn)
Rhestr gyfeiriadau / Llyfryddiaeth:
• Adran
• Teitl yr adroddiad / papur mewn italig
• Rhif y papur gorchymyn (mewn cromfachau
crwn)
• Man cyhoeddi ac : yn ei ddilyn
• Enw’r cyhoeddwr ac yn dilyn hwnnw
• Dyddiad cyhoeddi (mewn cromfachau crwn)

Troednodyn Cyntaf:
• Adran
• Teitl yr adroddiad / papur mewn italig
• Rhif y papur gorchymyn (mewn
cromfachau crwn)
• Man cyhoeddi ac : yn ei ddilyn
• Enw’r cyhoeddwr ac yn dilyn hwnnw
• Dyddiad cyhoeddi (mewn cromfachau
crwn)

Sylwer:
Os cyrchwyd ef ar-lein, yn lle’r lleoliad a’r cyhoeddwr nodwch:
• <URL>
• [cyrchwyd: dyddiad]
Department of Health, Secure and Fair Provision
of Long Term Social Care for the Elderly
(Cm 6702) (London: The Stationary Office,
2017). Available at: <https://www.gov.uk/
government/publications/secure-long-termsocial-care-report-20157 > [cyrchwyd 17 Mai
2017]

⁶² Department of Health, Secure and Fair
Provision of Long Term Social Care for the
Elderly (Cm 6702) (London: The Stationary
Office, 2017). Available at: <https://www.
gov.uk/government/publications/securelong-term-social-care-report-20157 >
[cyrchwyd 17 Mai 2017].
⁶³ Department of Health, Secure and Fair
Provision of Social Care, Cm 6702, 2017.
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7.4 Deddfwriaeth Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Troednodyn Cyntaf:

Rhestr gyfeiriadau / Llyfryddiaeth:

•
•

•
•

•

•
•
•

•

Teitl Mesur / Deddf y Cynulliad Cynhwyswch y
flwyddyn
Rhif Mesur y Cynulliad
Math o gyfrwng (e.e. deddfwriaeth, gorchymyn
ac ati)
neu Offeryn Statudol Cymru blwyddyn
<URL>
[cyrchwyd: dyddiad]

•
•
•

Teitl Mesur / Deddf y Cynulliad Cynhwyswch y
flwyddyn
Rhif Mesur y Cynulliad
Math o gyfrwng (e.e. deddfwriaeth, gorchymyn ac
ati)
neu Offeryn Statudol Cymru blwyddyn / rhif OS (Cy.)
<URL>
[cyrchwyd: dyddiad]

Mesurau’r Cynulliad (mccc):

Mesurau’r Cynulliad (mccc):

Offerynnau Statudol (Cy):

Offerynnau Statudol (Cy):

Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016 (dccc)
(deddfwriaeth cynulliad datganoledig
Cymru) <http://www.legislation.gov.uk/
anaw/2016/3/contents> [accessed 18
January 2018]

⁶⁵ Deddf yr Amgylchedd (Cymru)
2016 (dccc 3) (deddfwriaeth cynulliad
datganoledig Cymru) <http://www.
legislation.gov.uk/anaw/2016/3/contents >
[cyrchwyd 18 Ionawr 2018].

Rheoliadau Addysg (Cymorth Myfyrwyr)
(Cymru) 2015. Offeryn Statudol Cymru 2015/
54 (Cy.5). <http://www.legislation.gov.uk/
wsi/2015/54/contents/made> [cyrchwyd: 17
Medi 2015]

⁶⁶ Rheoliadau Addysg (Cymorth Myfyrwyr)
(Cymru) 2015. Offeryn Statudol Cymru
2015/ 54 (Cy.5). <http://www.legislation.
gov.uk/wsi/2015/54/contents/made>
[cyrchwyd: 17 Medi 2015].
⁶⁷ Deddf yr Amgylchedd (Cymru), 2016, t.
5.
⁶⁸ Rheoliadau Addysg (Cymru), 2015, t. 15.

7.5 Adroddiad cyfreithiol (achos)
Rhestr gyfeiriadau / Llyfryddiaeth:
• Enw’r achos wedi’i amgáu mewn ‘’
• Teitl yr adroddiad cyfreithiol mewn italig
• Rhif y gyfrol/rhifyn
• Dyddiad cyhoeddi (mewn cromfachau crwn)
• Rhif tudalen

Troednodyn Cyntaf:
• Enw’r achos wedi’i amgáu mewn ‘’
• Teitl yr adroddiad cyfreithiol mewn italig
• Rhif y gyfrol/rhifyn
• Dyddiad cyhoeddi (mewn cromfachau crwn)
• Rhif tudalen

‘R v. Jones (Thomas)’ Weekly Legal Briefings, 23,
(2004) tt. 36-37

⁶⁹ ‘R v. Jones (Thomas)’ Weekly Legal
Briefings, 23, (2004) tt. 36-37.
⁷⁰ ‘R v. Jones (Thomas)’, Weekly Legal
Briefings, 2004.
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7.6 Adroddiad cyfreithiol (achos) - cyfeiriad niwtral
Mae cyfeiriadau niwtral yn dynodi achos heb gyfeirio at y gyfres brintiedig o adroddiadau cyfreithiol
lle y’i cyhoeddwyd. Gallant fod o gymorth i ddynodi’r achos ar-lein (Pears and Shields, 2016, t.55).
Troednodyn Cyntaf:

Rhestr gyfeiriadau / Llyfryddiaeth:

•
•

•
•

•

•
•
•

•

Enwau’r partïon mewn italig ac wedi’u hamgáu
mewn ‘’
Llys a rhif yr achos ac . yn eu dilyn
Cronfa ddata /gwefan a dyddiad (mewn
cromfachau crwn)
[Ar-lein]
<URL>
[cyrchwyd: dyddiad]

•
•
•

Enwau’r partïon mewn italig ac wedi’u hamgáu
mewn ‘’
Llys a rhif yr achos ac . yn eu dilyn
Cronfa ddata /gwefan a dyddiad (mewn cromfachau
crwn)
[Ar-lein]
<URL>
[cyrchwyd: dyddiad]

‘Adams v. South Mercia Police’ United Kingdom
Supreme Court, case 45. (Brieflegal, 2013)
[Ar-lein] <http://www.brieflegal.org/uk/
cases/UKSC/2013/45.html.> [cyrchwyd 17
Medi 2015]

⁷¹ ‘Adams v. South Mercia Police’ United
Kingdom Supreme Court, case 45.
(Brieflegal, 2013)[Ar-lein] <http://www.
brieflegal.org/uk/cases/UKSC/2013/45.
html.> [cyrchwyd 17 Medi 2015].
⁷² ‘Adams v. South Mercia Police’ case 45,
2013.

7.7 Cyhoeddiadau’r llywodraeth
Rhestr gyfeiriadau / Llyfryddiaeth:
• Enw adran y llywodraeth
• Teitl mewn italig,
• Man cyhoeddi :
• Enw’r cyhoeddwr
• Dyddiad cyhoeddi (mewn cromfachau crwn)

Troednodyn Cyntaf:
• Enw adran y llywodraeth
• Teitl mewn italig,
• Man cyhoeddi :
• Enw’r cyhoeddwr
• Dyddiad cyhoeddi (mewn cromfachau crwn)

Sylwer: Os cyrchwyd ef ar-lein, yn lle’r lleoliad a’r cyhoeddwr nodwch:

•
•

<URL>
[cyrchwyd: dyddiad]

Department of the Environment, Food and
Rural Affairs, Post-legislative Scrutiny Of The
Flood And Water Management Act 2010,
(2017), <https://www.gov.uk/government/
uploads/system/uploads/attachment_data/
file/585493/flood-water-managementpost-legislative-scrutiny.pdf > [cyrchwyd 18
Ionawr 2018]

⁷³ Department of the Environment, Food and
Rural Affairs, Post-legislative Scrutiny Of The
Flood And Water Management Act 2010.
(2017), <https://www.gov.uk/government/
uploads/system/uploads/attachment_data/
file/585493/flood-water-management-postlegislative-scrutiny.pdf > [cyrchwyd 18 Ionawr
2018].
⁷⁴ Department of the Environment, Food
and Rural Affairs, The Flood And Water
Management Act, 2017.
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8. Gwybodaeth wyddonol a thechnegol
Dylai’r rhan fwyaf o gyfeiriadau at wybodaeth wyddonol a thechnegol lynu at y fformat cyffredinol
isod. Gall elfennau amrywio ychydig. Darperir enghreifftiau penodol.

8.1 Safon Dechnegol
Rhestr gyfeiriadau / Llyfryddiaeth:
• Enw’r sefydliad awdurdodi
• Rhif a theitl y safon mewn italig
• Man cyhoeddi :
• Enw’r cyhoeddwr
• Dyddiad cyhoeddi (mewn cromfachau crwn)

Troednodyn Cyntaf:
• Enw’r sefydliad awdurdodi
• Rhif a theitl y safon mewn italig
• Man cyhoeddi :
• Enw’r cyhoeddwr
• Dyddiad cyhoeddi (mewn cromfachau crwn)

Sylwer: Os cyrchwyd ef ar-lein, yn lle’r lleoliad a’r cyhoeddwr nodwch:

•
•

<URL>
[cyrchwyd: dyddiad]

British Standards Institution, BSEN1235 –2010:
Guidance For Electrical Circuits. (London:
British Standards Institution, 2010)

⁷⁵ British Standards Institution, BSEN1235
–2010: Guidance For Electrical Circuits.
(London: British Standards Institution,
2010).
⁷⁶ British Standards Institution, Guidance
For Electrical Circuits, 2010.

8.2 Patent
Rhestr gyfeiriadau / Llyfryddiaeth:
• Enw’r dyfeisiwr/dyfeiswyr
• Teitl mewn italig
• Sefydliad awdurdodi
• Rhif y patent
• Dyddiad cyhoeddi (mewn cromfachau crwn).
• <URL>
• [cyrchwyd: dyddiad]

Troednodyn Cyntaf:
• Enw’r dyfeisiwr/dyfeiswyr
• Teitl mewn italig
• Sefydliad awdurdodi
• Rhif y patent
• Dyddiad cyhoeddi (mewn cromfachau crwn).
• <URL>
• [cyrchwyd: dyddiad]

Patel, Penelope, Self-Inflating Tyre. UK
Intellectual Property Office Patent no.
GB456738. (2013) < http://www.ipo.gov.uk/
pub> [cyrchwyd 6 Hydref 2014]

⁷⁷ Penelope Patel Self-Inflating Tyre. UK
Intellectual Property Office Patent no.
GB456738. (2013) < http://www.ipo.gov.
uk/pub> [cyrchwyd 6 Hydref 2014].
⁷⁸ Patel, Self-Inflating Tyre, 2013.
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8.3 Graff
Troednodyn Cyntaf:
• Enw’r awdur (enw cyntaf yn gyntaf)
• Teitl mewn italig ac , yn ei ddilyn
• Man cyhoeddi ac : yn ei ddilyn
• Enw’r cyhoeddwr ac , yn ei ddilyn
• Dyddiad (mewn cromfachau crwn)
• Tudalen a math o gyfrwng (h.y. graff, diagram)

Rhestr gyfeiriadau / Llyfryddiaeth:
• Cyfenw’r awdur, enw cyntaf ac , yn ei ddilyn
• Teitl mewn italig ac , yn ei ddilyn
• Man cyhoeddi ac : yn ei ddilyn
• Enw’r cyhoeddwr ac , yn ei ddilyn
• Dyddiad (mewn cromfachau crwn)
• Tudalen a math o gyfrwng (h.y. graff, diagram)

⁷⁹ Erin Wolf, A Comparison Of Water Usage
By Region. (Carmarthen: Bridge Press,
2017) t. 34, graff.

Wolf, Erin, A Comparison Of Water Usage By
Region, (Carmarthen: Bridge Press, 2017) t.
34, graff

⁸⁰ Wolf, A Comparison Of Water Usage,
2017, t. 34.

9. Adolygiadau
Dylai’r rhan fwyaf o gyfeiriadau at adolygiadau lynu at y fformat cyffredinol isod. Gall elfennau
amrywio ychydig. Darperir enghreifftiau penodol.
Rhestr gyfeiriadau / Llyfryddiaeth:
• Cyfenw’r adolygydd, enw cyntaf ac , yn ei ddilyn
• Teitl yr adolygiad mewn italig
• Review of ... ‘teitl wedi’i amgáu mewn‘ by...
(mewn cromfachau crwn)
• Teitl lle ymddangosodd yr adolygiad mewn italig
• Rhifyn (os ydy ar gael) a rhif tudalen

Troednodyn Cyntaf:
• Enw’r adolygydd (enw cyntaf yn gyntaf)
• Teitl yr adolygiad mewn italig
• Review of ... ‘teitl wedi’i amgáu mewn‘ by...
(mewn cromfachau crwn)
• Teitl lle ymddangosodd yr adolygiad mewn
italig
• Rhifyn (os ydy ar gael) a rhif tudalen

Sylwer: Os cyrchwyd ef ar-lein, yn lle’r lleoliad a’r cyhoeddwr nodwch:

•
•

<URL>
[cyrchwyd: dyddiad]

9.1 Adolygiad o lyfr
McConnell, Elias J., Marching to Victory (Review
of ‘Recruit to soldier: training techniques
in ancient and modern armies’ by Thomas
Jenkinson), Journal of Military History, 10.2
(2002), 21-23

⁸¹ Elias J. McConnell, Marching to Victory
(Review of ‘Recruit to soldier: training
techniques in ancient and modern armies’
by Thomas Jenkinson), Journal of Military
History, 10.2 (2002), 21-23 (t.22).
⁸² McConnell, Marching to Victory, t. 22.
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9.2 Adolygiad o ffilm
Connington, Kurt L., ‘A Rediscovered Classic’,
Review of Dark Enemy, directed by George
Phelps. (2009), <http://www.imdb.com/
pp03489/reviews> [cyrchwyd 19 Ebrill 2016]

⁸³ Kurt L. Connington, ‘A Rediscovered
Classic’ Review of Dark Enemy, directed by
George Phelps. (2009), <http://www.imdb.
com/pp03489/reviews> [cyrchwyd 19
Ebrill 2016].
⁸⁴ Connington, ‘A Rediscovered Classic’,
2009.

9.3 Adolygiad o ddrama
Willis, Joan W., Family Fun For All (review
of ‘Beside The Seaside’ (Grand Theatre,
Scarborough) by P. Welling), (Evening Times:
10 July 2017), t. 10

⁸⁵ Joan W. Willis, Family Fun For All (review
of ‘Beside The Seaside’ (Grand Theatre,
Scarborough) by P. Welling), (Evening
Times: 10 July 2017), t. 10.
⁸⁶ Willis, Family Fun For All, 2017, t. 10.
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10. Deunyddiau gweledol
Dylai’r rhan fwyaf o gyfeiriadau at ddeunyddiau gweledol lynu at y fformat cyffredinol isod. Gall
elfennau amrywio ychydig. Darperir enghreifftiau penodol.
Rhestr gyfeiriadau / Llyfryddiaeth:
• Cyfenw’r artist, enw cyntaf ac , yn ei ddilyn
• Teitl y gwaith mewn italig
• Cyfrwng [mewn cromfachau sgwâr]
• Blwyddyn, os ydy’n hysbys (mewn cromfachau
crwn)
• Sefydliad / casgliad lle cedwir y gwaith
• Dinas lle cedwir y gwaith
• Dyddiadau’r arddangosfa (mewn cromfachau
crwn)

Troednodyn Cyntaf:
• Enw’r artist (enw cyntaf yn gyntaf)
• Teitl y gwaith mewn italig
• Cyfrwng [mewn cromfachau sgwâr]
• Sefydliad lle cedwir y gwaith
• Dinas lle cedwir y gwaith
• Dyddiadau’r arddangosfa (mewn
cromfachau crwn)

Sylwer: Os cyrchwyd ef ar-lein, yn lle’r lleoliad a’r cyhoeddwr nodwch:

•
•

<URL>
[cyrchwyd: dyddiad]

10.1 Arddangosfa
Chagall: A Celebration [Arddangosfa]. (Tate
Modern, Llundain. 15 Medi 2009-23 Ionawr
2010)

⁸⁷ Chagall: A Celebration [Arddangosfa].
(Tate Modern, Llundain. 15 Medi 2009-23
Ionawr 2010).
⁸⁸ Chagall: A Celebration, 2009-2010.

10.2 Paentiad / lluniad
Puerto, Maria, Madonna [Olew ar gynfas]
(1730) <http://www.cambartonline.com >
[cyrchwyd 21 Ebrill 2017]

⁸⁹ Maria Puerto, Madonna [Olew ar gynfas]
(1730) <http://www.cambartonline.com >
[cyrchwyd 21 Ebrill 2017].
⁹⁰ Puerto, Madonna, 1730.

10.3 Gosodwaith / arddangosyn
Granger, Peter, Living Room (Gosodwaith yn
Thames Gallery, Llundain), 5 Awst 2004

⁹¹ Peter Granger, Living Room (Gosodwaith
yn Thames Gallery, Llundain), 5 Awst 2004.

⁹² Granger, Living Room, 2004.
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10.4 Ffotograff mewn casgliad ar-lein
⁹³ Katia Evans (photographer), ‘Rose’.
<https://Instagram.com/rose> [cyrchwyd
16 Mehefin 2017].

Evans, Katia (photographer), ‘Rose’. <https://
Instagram.com/rose> [cyrchwyd 16 Mehefin
2017]

⁹⁴ Evans, ‘Rose’, 2017.

10.5 Darluniad, ffigur, diagram, logo a thabl mewn llyfr
Mewn llyfr printiedig:

Mewn llyfr printiedig:

Ar-lein:

Ar-lein:

Lewis, Patrick R., The Art Of The Stately Home.
(Oxford: Century Books, 1995) tt. 78-79,
darlun.

⁹⁵ Patrick R. Lewis, The Art Of The Stately
Home. (Oxford: Century Books, 1995) tt.
78-79, darlun.

George, Tom L., An Inventory Of London’s Oldest
Houses [Tabl]. (2006) <http://www.invent/
lonhouses.com > [cyrchwyd 2 Chwefror
2015]

⁹⁶ Tom L. George, An Inventory Of London’s
Oldest Houses [Tabl]. (2006) <http://www.
invent/lonhouses.com > [cyrchwyd 2
Chwefror 2015].
⁹⁷ Lewis, The Art Of The Stately Home,
1995, t. 78.
⁹⁸ George, An Inventory Of London’s Oldest
Houses, 2006.

10.6 Graffiti
Artist anhysbys, Peaceful Progress, (15 Gate
Street, Belfast, Gogledd Iwerddon, 5 Awst
2002)

⁹⁹ Artist anhysbys, Peaceful Progress, (15
Gate Street, Belfast, Gogledd Iwerddon, 5
Awst 2002).
¹⁰⁰ Unknown artist, Peaceful Progress,
2002.
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11. Perfformiadau byw
Dylai’r rhan fwyaf o gyfeiriadau at berfformiadau byw lynu at y fformat cyffredinol isod. Gall
elfennau amrywio ychydig. Darperir enghreifftiau penodol.

11.1 Dawns
Rhestr gyfeiriadau / Llyfryddiaeth:
• Cyfenw’r coreograffydd, enw cyntaf ac , yn ei
ddilyn
• Teitl y darn mewn italig
• Math o gyfrwng (mewn cromfachau crwn)
• Lleoliad a dyddiad y perfformiad (mewn
cromfachau crwn)

Troednodyn Cyntaf:
• Enw’r coreograffydd (enw cyntaf yn gyntaf)
• Teitl y darn mewn italig
• Math o gyfrwng (mewn cromfachau crwn)
• Lleoliad a dyddiad y perfformiad (mewn
cromfachau crwn)

Steele, Emily, Work Day Blues (dawns) (Red
Shed Theatre, Llundain. 5 Mai 2016)

¹⁰¹ Emily Steele, Work Day Blues (dawns)
(Red Shed Theatre, Llundain. 5 Mai 2016).
¹⁰² Steele, Work Day Blues, 2016.

11.2 Drama
Rhestr gyfeiriadau / Llyfryddiaeth:
• Cyfenw, enw cyntaf y dramodydd ac , yn ei
ddilyn
• Teitl mewn italig
• dir. by ...
• Lleoliad a’r dyddiad y’i gwelwyd (mewn
cromfachau crwn)

Troednodyn Cyntaf:
• Enw’r dramodydd (enw cyntaf yn gyntaf)
• Teitl mewn italig
• dir. by ...
• Lleoliad a dyddiad y’i gwelwyd (mewn
cromfachau crwn)

Shakespeare, William, Macbeth, dir. by John
Wood (Old Theatre, Bristol, 3 March 2008)

¹⁰³ William Shakespeare, Macbeth, dir. by
John Wood (Old Theatre, Bristol, 3 March
2008).
¹⁰⁴ Shakespeare, Macbeth, 2008.
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12. Ffilm a theledu
Dylai’r rhan fwyaf o gyfeiriadau at ffilm a theledu lynu at y fformat cyffredinol isod. Gall elfennau
amrywio ychydig. Darperir enghreifftiau penodol.

12.1 Rhaglen deledu
Rhestr gyfeiriadau / Llyfryddiaeth:
• Teitl yr episod wedi’i amgáu mewn ‘’
• Rhaglen deledu (mewn cromfachau crwn)
• Teitl y rhaglen mewn italig
• Enw’r sianel
• Dyddiad darlledu

Troednodyn Cyntaf:
• Teitl yr episod wedi’i amgáu mewn ‘’
• Rhaglen deledu (mewn cromfachau crwn)
• Teitl y rhaglen mewn italig
• Enw’r sianel
• Dyddiad darlledu

Sylwer: Os cyrchwyd ef ar-lein, yn lle’r lleoliad a’r cyhoeddwr nodwch:

•
•

<URL>
[cyrchwyd: dyddiad]

A History Of Britain (television programme)
(Llundain: BBC One, 5 Medi 2012)

¹⁰⁵ A History Of Britain (television
programme) (Llundain: BBC One, 5 Medi
2012).
¹⁰⁶ A History Of Britain, 2012.

12.2 Rhaglen deledu a welwyd ar y rhyngrwyd
‘Pennod 3: Love And Loss’, Mary Shelley: A
Writer’s Life, BBC Four, 25 Hydref 2016.
<http://www.bbc.co.uk/programmes/
maryshelley/episodeguide/ep3> [cyrchwyd 3
Tachwedd 2016]

¹⁰⁷ ‘Pennod 3: Love And Loss’, Mary Shelley:
A Writer’s Life, BBC Four, 25 Hydref 2016.
<http://www.bbc.co.uk/programmes/
maryshelley/episodeguide/ep3> [cyrchwyd
3 Tachwedd 2016].
¹⁰⁸ ‘Pennod 3: Love And Loss’, Mary Shelley,
2016.
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12.3 Ffilm
Rhestr gyfeiriadau / Llyfryddiaeth:
• Cyfenw, enw cyntaf y cyfarwyddwr a (dir.) yn ei
ddilyn
• Teitl y ffilm mewn italig
• Cyfrwng mewn cromfachau sgwâr [Film]
• (Man cyhoeddi: cwmni cynhyrchu, dyddiad)

Troednodyn Cyntaf:
• Enw’r cyfarwyddwr (enw cyntaf yn gyntaf)
a (dir.) yn ei ddilyn
• Teitl y ffilm mewn italig
• Cyfrwng mewn cromfachau sgwâr [Film]
• (Man cyhoeddi: cwmni cynhyrchu,
dyddiad)

Sylwer:
Gweler hefyd yr adran am y rhyngrwyd (3) ar gyfer cyfeirnodi ffilmiau a welwyd ar-lein.

Gibbon, Alex (dir.), Not My Country [Film],
(London: Ozymandias Film Productions,
1966)

¹⁰⁹ Alex Gibbon (dir.), Not My Country
[Film], (London: Ozymandias Film
Productions, 1966).
¹¹⁰ Gibbon, Not My Country, 1966.

12.4 Ffilm ar DVD / Blu-ray
Delgado, Kathy (dir.), An Eye Through The
Keyhole [DVD]. London: Hecate Films. (1979)

¹¹¹ Kathy Delgado (dir.), An Eye Through
The Keyhole [DVD]. London: Hecate Films.
(1979).
¹¹² Delgado, An Eye Through The Keyhole,
1979.

12.5 Cyfweliad gyda chyfarwyddwr ffilm ar DVD / Blu-ray
Williams, Callum, Interview With C. Williams
(interviewed by B. Rodgers on ‘Shadow of
the Ice Caves’) (Blu-ray). (Los Angeles, Calif.:
Blue Diamond Productions Inc. 2012)

¹¹³ Callum Williams, Interview With C.
Williams (interviewed by B. Rodgers on
‘Shadow of the Ice Caves’) (Blu-ray). (Los
Angeles, Calif.: Blue Diamond Productions
Inc. 2012).
¹¹⁴ Williams, Interview, 2012.
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13. Cyfathrebu cyhoeddus
13.1 Darlith, seminar, gweminar, PowerPoint a fideogynhadledd

Dylai’r rhan fwyaf o gyfeiriadau at gyfathrebu cyhoeddus a phersonol lynu at y fformat cyffredinol
isod. Gall elfennau amrywio ychydig. Darperir enghreifftiau penodol.
Rhestr gyfeiriadau / Llyfryddiaeth:
• Cyfenw, enw cyntaf y siaradwr ac , yn ei ddilyn
• Teitl y cyfathrebu mewn italig
• Cyfrwng [mewn cromfachau sgwâr]
• Cod y modwl mewn italig ac : yn ei ddilyn
• Teitl y modwl mewn italig ac . yn ei ddilyn
• Sefydliad a dyddiad mewn cromfachau crwn

Troednodyn Cyntaf:
• Enw’r siaradwr (enw cyntaf yn gyntaf)
• Teitl y cyfathrebu mewn italig
• Cyfrwng [mewn cromfachau sgwâr]
• Cod y modwl mewn italig ac : yn ei ddilyn
• Teitl y modwl mewn italig ac . yn ei ddilyn
• Sefydliad a dyddiad mewn cromfachau
crwn

Sylwer: Os cyrchwyd ef ar-lein, yn lle’r lleoliad a’r cyhoeddwr nodwch:

•
•

<URL>
[cyrchwyd: dyddiad]

¹¹⁵ Paul Strong, Political Romantics [Lecture
to B.A. English Literature Year 2] EL2.4:
The Romantic Revolution. (University of
Northumbria, 24th October 2017).

Strong, Paul, Political Romantics [Lecture
to B.A. English Literature Year 2] EL2.4:
The Romantic Revolution. (University of
Northumbria, 24th October 2017)

Ar-lein:

Ar-lein:

Rogers, Louise K., Engaging The Classroom
[PowerPoint presentation] Ar gael yn: http://
www.engageclass.com.ppt/5632 [cyrchwyd
23 Ebrill 2017]

¹¹⁶ Louise K. Rogers, Engaging The
Classroom [PowerPoint presentation] Ar
gael yn: http://www.engageclass.com.
ppt/5632 [cyrchwyd 23 Ebrill 2017].
¹¹⁷ Strong, Political Romantics, 2017.
¹¹⁸ Rogers, Engaging The Classroom, 2017.

13.2 Sgrinlediad
How To Search For A Journal Article [screencast]
<http://www.uni.lib.ac.uk/screencasts.01>
[cyrchwyd 4 Awst 2017]

¹¹⁹ How To Search For A Journal Article
[screencast] <http://www.uni.lib.ac.uk/
screencasts.01> [cyrchwyd 4 Awst 2017].

¹²⁰ How To Search, 2017.
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13.3 Podlediad
Troednodyn Cyntaf:
• Enw’r awdur/cynhyrchydd (enw cyntaf yn
gyntaf)
• Teitl y podlediad mewn italig
• Math o gyfrwng [mewn cromfachau sgwâr]
• Sianel
• Teitl y gyfres
• Dyddiad Cyhoeddi
• <URL>
• [cyrchwyd: dyddiad]

Rhestr gyfeiriadau / Llyfryddiaeth:
• Cyfenw’r awdur/cynhyrchydd, enw cyntaf ac , yn
ei ddilyn
• Teitl y podlediad mewn italig
• Math o gyfrwng [mewn cromfachau sgwâr]
• Sianel
• Teitl y gyfres
• Dyddiad Cyhoeddi
• <URL>
• [cyrchwyd: dyddiad]

¹²¹ Jo Wood. Episode 17 – Alisa Howlett,
[podcast], Apple Podcasts, Librarians
with Lives, 15 January 2018, < https://
itunes.apple.com/gb/podcast/librarianswith-lives-podcast/id1279822486?mt=2>
[cyrchwyd 19 Ionawr 2018].

Wood, Jo, Episode 17 – Alisa Howlett, [podcast],
Apple Podcasts, Librarians with Lives, 15
January 2018, < https://itunes.apple.com/
gb/podcast/librarians-with-lives-podcast/
id1279822486?mt=2> [cyrchwyd 19 Ionawr
2018]

¹²² Wood, Librarians With Lives, 2018.
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14. Llawysgrifau

Dylai’r rhan fwyaf o gyfeiriadau at lawysgrifau lynu at y fformat cyffredinol isod. Gall elfennau
amrywio ychydig. Darperir enghreifftiau penodol.

14.1 Casgliad o lawysgrifau
Rhestr gyfeiriadau / Llyfryddiaeth:
• Lleoliad y casgliad
• Enw’r casgliad
• MS

Troednodyn Cyntaf:
• Lleoliad y casgliad
• Enw’r casgliad
• MS

York Library, Pendlemerry Witch Trials MS

¹²³ York Library, Pendlemerry Witch Trials
MS.
¹²⁴ York Library, Pendlemerry Witch Trials
MS.

14.2 Llawysgrif unigol
Troednodyn Cyntaf:
• Lleoliad y casgliad
• Awdur ac , yn ei ddilyn
• Teitl y llawysgrif mewn italig
• Dyddiad, yn cynnwys y diwrnod a’r mis os
ydy’n hysbys
• Enw’r casgliad
• Cyfeirnod y llawysgrif

Rhestr gyfeiriadau / Llyfryddiaeth:
• Lleoliad y casgliad
• Awdur ac , yn ei ddilyn
• Teitl y llawysgrif mewn italig
• Dyddiad, yn cynnwys y diwrnod a’r mis os ydy’n
hysbys
• Enw’r casgliad
• Cyfeirnod y llawysgrif

¹²⁵ Cheshire Trust, T. Nesbit-Jones, Prayer
For Peace, 3 May 1812. Nesbit-Jones
Archive 156 C12/1.

Cheshire Trust, T. Nesbit-Jones, Prayer For
Peace, 3 May 1812. Nesbit-Jones Archive 156
C12/1

¹²⁶ Cheshire Trust, Nesbit-Jones Archive,
156 C12/1.
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Iaith
Fel arfer, dylid llunio cyfeiriadau yn eu hiaith wreiddiol, waeth pa iaith rydych chi’n ysgrifennu ynddi
eich hun e.e.
Rappin, Baptiste, ‘Une herméneutique du texte taylorien: Exception, coopération, amitié’, Revue
Française de Gestion, 44.276 (2018), tt.33-45
Fodd bynnag, os ydynt hefyd mewn sgript wahanol, dylent barhau yn eu hiaith wreiddiol ond cael
eu darparu yn y sgript mae’ch gwaith eich hun yn ei defnyddio h.y. yn fwyaf tebygol, sgript Ladin oni
bai eich bod yn ysgrifennu’ch aseiniad mewn sgript Tsieineaidd neu Islamaidd e.e.
鷲田清一, 京都の平熱 : 哲学者の都市案内 (東京: 講談社 2007)
dylid ei newid i:
Washida, Kiyokazu, Kyōto no heinetsu: tetsugakusha no toshi annai (Tōkyō: Kōdansha, 2007)

Meddalwedd Cyfeirnodi
Pan fyddwch wedi meistroli hanfodion cyfeirnodi gan ddefnyddio’r llawlyfr hwn a’r adnoddau
ategol a argymhellir, gallwch ystyried symud ymlaen at feddalwedd ar-lein. Mae’r Llyfrgell yn rhoi
mynediad i RefWorks, rhaglen ar-lein sy’n eich helpu i gofnodi’ch ffynonellau mewn un lle ac yn
rhoi cymorth i chi eu cyfeirnodi. Cewch fynediad ati ar wefan y llyfrgell, gan ddefnyddio’ch manylion
mewngofnodi yn y Drindod Dewi Sant: https://uwtsd.ac.uk/cy/llyfrgell/hanfodion-myfyrwyr/
refworks/
Hefyd mae amrywiaeth o ddewisiadau cod agored megis Zotero a Mendeley ar gael sy’n gallu
darparu gweithrediadau tebyg, fodd bynnag sylwer nad yw’r Drindod Dewi Sant yn rhoi cymorth
ar gyfer defnyddio’r platfformau hyn nac yn darparu unrhyw feddalwedd gysylltiedig ar offer TG y
Brifysgol.
Er gall meddalwedd gyfeirnodi fod yn offeryn defnyddiol dros ben ar gyfer trefnu’ch ymchwil,
nid yw bob amser yn gywir 100% ac ni ddylai gymryd lle datblygu’r sgiliau hyn eich hun. Byddai’n
ddoeth cael dealltwriaeth o gyfeirnodi cyn i chi symud at ddefnyddio un o’r platfformau hyn; mae’n
hanfodol gwirio’ch cyfeiriadau am gywirdeb, yn enwedig yr atalnodi a phriflythrennau.
Fodd bynnag, os teimlwch eich bod yn barod i ddefnyddio meddalwedd gyfeirnodi neu os hoffech
ddarganfod rhagor amdani, defnyddiwch y tiwtorialau ar-lein sydd ar gael ar wefan RefWorks, neu
cysylltwch â’ch Llyfrgellydd Cyswllt Academaidd a fydd yn hapus i’ch cefnogi.
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