
 

 

Dyfyniad 
 

Dyfynnu uniongyrchol yw defnyddio union eiriau rhywun arall neu union eiriau o 
ddarn o destun. Mae’n bwysig gwahaniaethu rhwng eich geiriau chi eich hunan a 
dyfyniad uniongyrchol. Os na wnewch chi hyn wrth ysgrifennu aseiniadau 
academaidd, gallech gael eich cyhuddo o lên-ladrata a chael eich cosbi.  
 

FEL gydag agweddau eraill ar ramadeg ac atalnodi, mae peth amrywiaeth barn o ran 
rheolau dyfynnu. Edrychwch yn eich llawlyfr myfyriwr er mwyn gweld a yw’n well 
gan eich cyfadran ddulliau penodol. Fel arall, mae’r argymhellion isod yn dderbyniol.      
 
 
Dyfyniad byr  

Ar gyfer dyfyniad byr (byrrach na thair llinell fel arfer) defnyddiwch bâr o ddyfynodau 
dwbl (“ “), a’i gynnwys fel rhan o’r testun. Dim ond o gwmpas union eiriau rhywun y 
dylech roi dyfynodau: 
 
Enghraifft 

Yn ôl Dexter a Wash (1995, tt. 32-33) “silence may be as effective as verbal 
communication.” 

 

Rhaid i unrhyw eiriau na ddefnyddiwyd gan y rhai rydych yn eu dyfynnu gael eu rhoi 
y tu allan i’r dyfynodau.  
 
Enghraifft 

According to Dexter a Wash (1995, tt. 32-33) “silence may be as effective as verbal 
communication” os caiff ei ddefnyddio’n briodol ac yn y cyd-destun cywir. 

 
 

Nodwch: 

 Mae’n arferol, ond nid yn hanfodol, rhoi atalnod (coma) cyn dyfyniad pan 
fydd yn rhan o frawddeg.  

 Mae’r testun mewn dyfynodau yn cychwyn gyda phrif lythyren os yw’r 
dyfyniad yn gychwyn brawddeg, a heb brif lythyren os nad ydyw. 

 Fel rheol, yng ngwledydd Prydain o leiaf, dim ond atalnodi sy’n rhan o’r 
dyfyniad y dylech ei roi mewn dyfynodau. Mae peth anghytuno am hyn, ond 
peidiwch â phoeni am hynny oni bai eich bod yn cyflwyno gwaith fydd yn cael 
ei gyhoeddi. 

 Rhaid i frawddeg sy’n cynnwys dyfyniad ddal wneud synnwyr gramadegol. 
Efallai y bydd angen i chi chwarae gyda’ch geiriau eich hunan er mwyn 
sicrhau ei fod yn addas i amser y ferf a’r gystrawen (trefn geiriau) mewn 
dyfyniad. 
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Dyfyniad hir 

Y ffordd orau o gyflwyno dyfyniadau hirach yw eu mewnoli (gan ddefnyddio’r botwm 
mewnoli ar y bysellfwrdd). Os byddwch yn gwneud hyn, fydd dim angen i chi 
ddefnyddio dyfynodau hefyd. I ddangos, edrychwch beth sydd gan Goldsmith i’w 
ddweud am ramadeg a dysgu. 
Enghraifft 

Yng nghyd-destun dulliau ymchwil busnes: 

The doctrine of positivism is extremely difficult to pin down and therefore to outline in a 
precise manner, because it is used in a number of ways by authors.  For some it is a 
descriptive category – one that describes a philosophical position that can be discerned 
in research- though there are still disagreements about what it comprises (Bryman a 
Bell, 2007, t. 16). 

 

Nodwch: 

 Fel arfer caiff colon (:) ei ddefnyddio  i gyflwyno dyfyniadau hirach, sydd 
wedi’u mewnoli, er bod atalnod yn dderbyniol hefyd. 

 Dylech gopïo atalnodi, gramadeg a sillafu yn union fel y mae o’r gwreiddiol. 
Dylai dyfyniadau barddoniaeth ddilyn patrwm y llinellau a’r penillion. 

 Gofod sengl y dylech ei ddefnyddio mewn dyfyniadau hyd yn oed os byddwch 
yn defnyddio gofod dwbl mewn rhannau eraill o’r testun. 

 Dylech gyfeirnodi pob dyfyniad. 
 

 

Tri phwynt ychwanegol: 
Os hoffech ddyfynnu rhannau o destun a gadael rhai geiriau, cymalau neu frawddegau allan, 
gallwch wneud hyn drwy fewnosod elipsis (…). 
Enghraifft 

The doctrine of positivism is extremely difficult to pin down … because it is used in a number of 
ways by authors (Bryman a Bell, 2007, t. 16).   

 

Os bydd angen i chi ychwanegu rhai o’ch geiriau eich hunan at ddyfyniad er mwyn ei 
wneud yn eglur, dylech ddefnyddio bachau sgwâr ([ ]). 
Enghraifft 

The doctrine of positivism is extremely difficult to pin down [er gwaetha’r ffaith bod sawl 
ymdrech wedi bod i wneud hynny] and therefore to outline in a precise manner, because it is 
used in a number of ways by authors (Bryman a Bell, 2007, t. 16). 

 

Os bydd camgymeriad neu anghysondeb mewn dyfyniad a’ch bod am ddangos nad 
eich camgymeriad chi yw hwnnw, gallwch ychwanegu’r gair Lladin sic, sy’n golygu fel 
hyn, mewn bachau sgwâr *sic+ yn syth ar ôl y camgymeriad neu’r anghysondeb. 
Enghraifft 

There is major criticism of plagiarism in academic circles with lecturers agreeing that such 
behaviors’ [sic] should not be tolerated (Morgan, 2011). 
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