
 

 

Cynnwys cyfeirnodau yn eich brawddegau 
 

Mae sawl ffordd o gynnwys cyfeirnodau yn eich paragraffau. 
 
Enghraifft 

Mae un astudiaeth amhendant (Shrensky, 1998) yn awgrymu ei bod yn haws dysgu cŵn 

llai (rhai sy’n pwyso 9 cilogram neu lai) i ganu na chŵn mwy. Yn wir, mae Shrensky yn 

honni ei bod wedi dysgu côr o bwdls bychain i ganu Cytgan Haleliwia. Fodd bynnag, 

mae’r honiadau hyn wedi’u herio gan nad oes unrhyw un wedi llwyddo i ailadrodd yr 

arbrawf (Wilson a Collins, 1999). Yn ôl Wilson a Collins, “the whole idea is a load of 

rubbish” (Wilson a Collins, 1999, t. 55). Serch hynny, fel y nododd Shrensky (1995) 

mewn papur cynharach, mae’r mathau hyn o astudiaethau bron yn amhosibl eu 

hailadrodd heb athro arbenigol profiadol wedi’i hyfforddi’n helaeth i berfformio’r dasg ... 

 
 
Mae sawl ymadrodd safonol y gallwch eu defnyddio pan fyddwch am gyflwyno 
cyfeirnod (boed yn ddyfyniad, aralleiriad neu’n grynodeb) i’ch traethawd neu 
adroddiad. Dysgwch sut i’w defnyddio, a gwyliwch yr atalnodi!  
 

 Os ydych am ddangos eich bod yn cytuno â’r cyfeirnod, neu ei fod yn ddilys: 
 
Er Enghraifft: Fel y nododd Shrensky (1995) mewn papur cynharach, gellir dysgu 

pwdls i ganu. 

Dengys Shrensky (1995) y gellir dysgu pwdls i ganu. 

Gellir dysgu pwdls bychain i ganu (Shrensky, 1995). 

 
 

 Os ydych am ddangos eich bod yn anghytuno â’r cyfeirnod: 
 
Er Enghraifft: Mae Shrensky (1995) yn honni y gall pwdls ganu. 

 
 

 Os ydych am aros yn niwtral: 
 
Er Enghraifft: Yn ôl Wilson a Collins (1999), mae astudiaeth Shrensky yn lol. 

Dywed Wilson a Collins (1999) fod astudiaeth Shrensky yn lol. 
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Edrychwch yn eich gwerslyfrau a deunydd darllen arall am ffyrdd eraill o gyflwyno 
cyfeirnodau.   
 
Dyma ychydig o enghreifftiau eraill: 

Fel y noda Bloggs (2006), … Wrth ysgrifennu ym 2006, roedd Bloggs 
yn dadlau bod … 

Yn ôl Bloggs (2006), … Gan gyfeirio at …………, dywed Bloggs 
(1997) fod … 

Mewn erthygl o’r enw Enw’r testun, 
gwna Bloggs (2006) y pwynt fod … 

Wrth ysgrifennu yn Enw’r testun, 
esboniodd Bloggs (1997) fod … 

Gan ddyfynnu Bloggs (2006, t. 22), ‘…’ Yn Enw’r testun, ysgrifennodd Bloggs 
(1997) fod … 

Dywed Bloggs (1997) wrthym fod … Mae Bloggs (2006) yn nodi/ awgrymu 
bod…  

 
* Nodwch amseroedd y ferf: Pan fyddwch am ddangos bod rhywbeth yn berthnasol i’r 
gorffennol, ysgrifennwch yn yr amser gorffennol, fel yn yr enghraifft hon dadleuodd – roedd 
Bloggs yn dadlau bryd hynny, yn 2006, ond heddiw ...? Fel arfer, wrth gynnwys gwaith pobl 
eraill, hyd yn oed os cafodd ei ysgrifennu yn y gorffennol, defnyddiwch yr amser presennol 
er mwyn dangos ei fod yn berthnasol i’r ddadl rydych chi’n ei chyflwyno, e.e. Mae X yn 
dweud, neu Dywed X (yn hytrach na’r gorffennol Dywedodd X) neu Mae X yn nodi neu Noda 
X (yn hytrach na Nododd X). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cyfeirnodau a darllen pellach: 
Addaswyd o: Leeds University (2003) Inserting References into the text of your work. Ar gael 
fan hyn: http://www.leeds.ac.uk/library/training/referencing/text.htm#incorporating 
(Darllenwyd: 17 Chwefror 2004). 


