
 
 

Cyflwyniad i Gyfeirnodi 
 

Ystyr cyfeirnodi yw cydnabod gwybodaeth, data a syniadau o ffynonellau rydych 
chi’n eu defnyddio/yn cyfeirio atynt yn eich gwaith eich hunan.   
 
MAE gwybodaeth i gefnogi eich gwaith cwrs ar gael o ffynonellau amrywiol:   

 Dogfennau printiedig – er enghraifft llyfrau, cyfnodolion, papurau, 
dogfennau. 

 Ar ffurf electronig – er enghraifft o’r rhyngrwyd, gwefannau, e-gyfnodolion, 
e-lyfrau. 

 Gallai ffynonellau eraill gynnwys: CD-ROM, ffilm, cyfweliadau, teledu neu 
radio.  

 
Er mwyn cofnodi’r ffynonellau rydych yn eu defnyddio yn iawn, mae’n rhaid i chi 
ddilyn system gyfeirnodi.  
 
 

Mae dwy elfen i bob system gyfeirnodi: 
 Cyfeirnod sy’n rhan o’r testun – sy’n dangos yn eglur ffynhonnell y deunydd 

rydych yn ei ddefnyddio yng nghorff eich aseiniad 

 Y rhestr cyfeirnodau (ar ddiwedd yr aseiniad) – sy’n rhoi manylion llawn, 
wedi’u strwythuro’n gywir, ar gyfer pob un o’r cyfeirnodau rydych wedi 
cyfeirio atynt yng nghorff eich aseiniad 

 
Ystyr llyfryddiaeth yw rhestr o ffynonellau eraill rydych wedi ymchwilio iddynt ond 
heb eu defnyddio yn eich aseiniad.  
 
 

Os na fyddwch yn cyfeirnodi 
Gallech gael eich cyhuddo o lên-ladrata os na fyddwch yn cyfeirnodi’n gywir. Yn 
gyffredinol caiff llên-ladrata ei ddiffinio fel cyflwyno gwaith neu syniadau rhywun 
arall fel eich gwaith eich hunan. Caiff ei ystyried yn drosedd academaidd, neu’n ffurf 
benodol o dwyllo (gweler taflen arall o’r enw Llên-ladrad i’ch helpu chi i osgoi hyn).    

 
 

Pa arddull cyfeirnodi y dylwn i ei ddefnyddio?    
Ar y cyfan mae systemau cyfeirnodi yn dod o dan ddau gategori:  

 System awdur/dyddiad (fel system Harvard) 

 System troednodyn/ôl-nodyn rhifol.   
 
Mae’r ddau gategori yn gofyn eich bod yn cofnodi eich cyfeirnodau mewn ffordd 
wahanol. Mae’n bwysig nodi’r arddull y mae eich cyfadran neu diwtoriaid eich 
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modiwl/cwrs yn ei ddisgwyl. Fel arfer mae’r wybodaeth honno ar gael yn eich 
llawlyfr(au) cwrs/modiwl. 
 
Ar ôl deall pa arddull sydd ei angen, byddem yn eich cynghori y dylech argraffu 
canllaw arddull addas neu lwytho un i lawr, a/neu ymarfer ar-lein pan fydd hynny’n 
bosibl. Gweler drosodd: 
 

Systemau awdur/dyddiad:  
Harvard: 

Mae’r holl gyrsiau ym Mhrifysgol Morgannwg sy’n defnyddio system Harvard bellach 
yn defnyddio fformat y cytunwyd arno i’w ddilyn. Mae’r fformat hwn wedi ei nodi 
mewn canllaw newydd, Canllaw Prifysgol Morgannwg i Gyfeirnodi Harvard. Mae’r 
canllaw hwn yn dangos yn eglur y manylion sydd eu hangen, a’r cynllun, y fformat a’r 
drefn gywir sydd ei hangen ar gyfer y wybodaeth.  
 
Fersiwn ar-lein (am ddim):  
1    O’ch hafan ar Glamlife, dewiswch Llyfrgell (o adran Glamlearn) ac yna’r botwm 
dolen Cyfeirnodi Harvard: 

 
2   O Blackboard, Rhith-amgylchedd Dysgu’r Brifysgol. O’ch tudalen flaen ar 
Blackboard, dewiswch y gyfres hon o ddolenni: 
My Organisations → Study Skills → Handouts → Taflenni Cymraeg → Cyfeirnodi Harvard 

 
Fersiwn copi caled: 
Mae copïau o’r Canllaw i Gyfeirnodi Harvard ar gael i’w benthyca o’r llyfrgell. Mae’r 
canllaw wedi ei addasu o Pears, R a Shields, G (2010) Cite them Right: the essential 
referencing guide, 8th Edition.  Hampshire: Palgrave.  Mae’r llyfr hwn hefyd ar gael o’r 
llyfrgell i’w fenthyca. Mae modd ei brynu mewn siopau llyfrau da neu o Amazon. 
 
APA a MLA 

Canllawiau Arddull Cyfeirnodi sydd ar gael ar-lein: 

Ar gael fan hyn: http://library.northampton.ac.uk/pages/arg  
Ar gael fan hyn: http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/01/  
 

APA tiwtorialau ar-lein ar gael fan hyn: http://www.apastyle.org/ 

  

Rhifol: 
Gyda’r system troednodyn neu ôl-nodyn rhifol mae gofyn i chi ddefnyddio rhif i nodi 
pan fydd ffynhonnell wedi ei defnyddio. Mae rhai adrannau sy’n defnyddio system 
rifol (Gweler taflen arall o’r enw Cyfeirnodi rhifol: arddull troednodyn, i gael 

rhagor o wybodaeth). 
 

MHRA a Vancouver 

Canllawiau Arddull Cyfeirnodi: 

Ar gael fan hyn: http://www.kent.ac.uk/uelt/ai/styleguides.html  


