
 

 

Cyfeirnodi Rhifol: arddull troednodyn 
 

Pan fyddwch yn ysgrifennu darn o waith academaidd rhaid i chi nodi yn eich testun 
bob tro y byddwch wedi defnyddio gwybodaeth ffeithiol, data, barn, dyfyniad 
uniongyrchol, neu wedi gwneud crynodeb neu wedi aralleirio yn eich geiriau eich 
hunan o ffynhonnell arall. Er mwyn gwneud hyn mae’n rhaid i chi ddefnyddio 
arddull cyfeirnodi arbennig. 
 

NOD y canllaw cyffredinol hwn yw egluro sut i gyfeirnodi ffynonellau gwybodaeth 
gan ddefnyddio Arddull Cyfeirnodi Rhifol. Mae modd ychwanegu cyfeirnodau ar 
waelod y dudalen (troednodiadau – fel yr enghraifft isod), neu mae modd eu rhoi 
ar ddiwedd yr aseiniad (ôl-nodiadau). Ar gyfer y daflen hon, mae pob enghraifft yn 
cyfeirio at gyfeirnodi rhifol yn defnyddio troednodiadau. Dylech edrych yn eich 
llawlyfr cwrs a/neu holi eich darlithydd i weld a yw hwn yn fformat rhifol derbyniol 
ar gyfer y pwnc rydych yn ei astudio.   
 
 

Mewnosod y Cyfeirnodau 
Wrth ddefnyddio troednodiadau bydd angen i chi fewnosod rhif yn nhestun eich 
aseiniad bob tro rydych chi’n defnyddio data rydych wedi ei gael o ffynhonnell 
arall, hyd yn oed os ydych wedi mynegi’r wybodaeth yn eich geiriau eich hunan. 
Mae modd gwneud hyn yn Word drwy ddewis ‘Cyfeirnodau’ yn y bar offer ac 
wedyn ‘mewnosod troednodyn’ o’r ddewislen fydd yn ymddangos.    
 
Enghraifft 

 
Rhaid i’r rhifau yn y testun fod yn y drefn y mae’r data wedi ymddangos yng 
nghorff eich gwaith. Ni ddylech ailadrodd unrhyw rif, hyd yn oed os yw’r 
wybodaeth o’r un ffynhonnell (gweler tudalen 2 i gael rhagor o fanylion). 
 
 
  

Gall llawer o astudiaethau arbrofol fod yn unochrog dim ond oherwydd mai 

gwirfoddolwyr yw’r samplau sy’n cael eu defnyddio.¹  Rhywbeth arall cyffredin sy’n 

achosi tuedd yw’r myfyriwr. Amcangyfrifir bod tri chwarter yr astudiaethau ymchwil yn 

cael eu cynnal ar fyfyrwyr.²   Dangosodd Sears mai myfyrwyr oedd 74% o’r cyfranogwyr 

a ddefnyddiwyd mewn pedwar o’r cyfnodolion ymchwil mwyaf nodedig yn yr Unol 

Daleithiau ym 1985. Felly, mae galw llawer o’r cyfranogwyr yn ‘wirfoddolwyr’ yn 

gamarweiniol. 

____________________________ 

¹Ora, J.P. Characteristics of the volunteer for psychological investigations, Office of Naval Research Contract 
2149 (03), Technical Report 27, 1965, t. 41. 
² Valentine, E.  Conceptual Issues in Psychology, Llundain: Routledge, 1992, t.18.  
³Sears, D. O. ‘College sophomores in the laboratory: Influences of a narrow data base on social psychology's 
view of human nature’. Journal of Personality and Social Psychology, 51, (1986), tt. 515-530. 
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Defnyddio’r un cyfeirnod fwy nag unwaith 

Mae’n bwysig cynnwys yr holl fanylion sydd wedi eu nodi uchod wrth eu cynnwys am 
y tro cyntaf yn yr ôl-nodyn. Os byddwch yn cyfeirio at y rhain eto, mae’n bosibl 
defnyddio’r canlynol:   
 

Ibid. - Mae hwn yn cyfeirio at yr un ffynhonnell â’r troednodyn/ôl-nodyn sydd yn 
union uwch ei ben. 
Enghraifft 

¹Williams, C., Capitalism, Community and Conflict: The South Wales Coalfield,  1898-1947, 
Caerdydd: Gwasg Prifysgol Cymru, 1998, tt. 110-118.  

²ibid., t. 56. 

 
Op. cit. - Mae hwn yn cyfeirio at ffynhonnell y cyfeiriwyd ati eisoes ond nid y 
troednodyn/ôl-nodyn blaenorol. 
Enghraifft 

¹Williams, C., Capitalism, Community and Conflict: The South Wales Coalfield, 1898-1947, 
Caerdydd: Gwasg Prifysgol Cymru, 1998, tt. 110-118. 

⁶Williams op. cit., t. 56. 

 

Llunio Cyfeirnodau Rhifol a Llyfryddiaeth 
Mae’r rhestr wirio ganlynol yn dangos y manylion y mae’n rhaid i chi eu cynnwys yn 
safle’r troednodyn ar gyfer y mathau mwyaf cyffredin o ddeunydd y byddwch yn  
cyfeirio atynt. Dylai’r cynllun a’r fformatio fod fel y dangosir ar gyfer y math 
perthnasol o ffynhonnell. 
 
Rhestr wirio 

  

Lyfyr  
Crandell, K.A. (gol.), The Evolution of HIV, 
Baltimore: Johns Hopkins Press, 1999, t. 80. 

Cyfenw, a llythrennau cyntaf i ddilyn, Teitl y llyfr.  
Man cyhoeddi: Cyhoeddwr, blwyddyn cyhoeddi, 
rhif(au) tudalen. 

Pennod/adran mewn llyfr a olygwyd 
Coffin, J. M., ‘Molecular Biology of HIV’. Yn: K.A. 
Crandell, (gol.), The Evolution of HIV. Baltimore: 
Johns Hopkins Press, 1999, tt. 3-4. 

Cyfenw, a llythrennau cyntaf i ddilyn, ‘Teitl y 
bennod/adran’. Yn: (golygydd),  Teitl y llyfr.  Man 
cyhoeddi: Cyhoeddwr, blwyddyn cyhoeddi, 
rhif(au) tudalen. 
Cychwynnwch gydag awdur a theitl y bennod. 
Dylech gynnwys rhifau tudalennau’r bennod yn 
ogystal, gan osod y canlynol o’i flaen tt. 

Erthygl mewn cyfnodolyn 
Walker, J. R., ‘Citing Serials: Online Serial 
Publications and Citation Systems’, Serials-
Librarian, 33 (3/4), (1998), tt. 347-356. 

Cyfenw, a llythrennau cyntaf i ddilyn, ‘Teitl yr 
erthygl’, Teitl y cyfnodolyn, cyfrol (rhifyn neu 
fis/tymor), (blwyddyn cyhoeddi), rhif(au) tudalen. 
Dylech gynnwys rhif y gyfrol, a’r rhifyn (os yw’n 
berthnasol) a’r tudalennau perthnasol.  

Erthygl mewn cyfnodolyn electronig  
Royall, C.P., Thiel, B.L. a Donald, A.M., ‘Radiation 
Damage of Water in Environmental Scanning 
Electron Microscopy’, Journal of Microscopy. [Ar-
lein], 204(3), (2001) tt. 185-195. Ar gael fan hyn: 
http://www.blackwell-synergy.com/ 
[Darllenwyd 9 Mai 2002]. 

Cyfenw, a llythrennau cyntaf i ddilyn, ‘Teitl yr 
erthygl’, Teitl y cyfnodolyn. [Ar-lein], cyfrol (rhifyn 
neu fis/tymor), (blwyddyn cyhoeddi), rhif(au) 
tudalen.  Ar gael fan hyn: URL 
Os mai dim ond ar-lein mae cyfnodolyn ar gael, 
defnyddiwch hwn yn lle erthygl cyfnodolyn. Os 
nad yw rhifau’r tudalennau neu’r paragraffau ar 
gael, gallwch eu gadael allan.  

http://www.blackwell-synergy.com/
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Tudalen gwe gydag awduron 
Hawking, S., Professor Stephen Hawking's website. 
[Ar-lein], (2000). Ar gael fan hyn: 
http://www.hawking.org.uk/home/hindex.html 
[Darllenwyd 9 Mai 2002]. 

Cyfenw, a llythrennau cyntaf i ddilyn, Title. [Ar-
lein], (Blwyddyn), Ar gael fan hyn: URL [Dyddiad 
darllenwyd]. 
Peidiwch â chynnwys y cyfeiriad gwe (URL) yn 
eich testun, oni bai mai dyma’r unig ddarn o 
wybodaeth sydd gennych.  

Tudalen gwe heb awduron   
Feminist Collections A Quarterly of Women's 
Studies Resources. [Ar-lein], (2002), Ar gael fan 
hyn: 
http://www.library.wisc.edu/libraries/WomensS
tudies/fcmain.htm [Darllenwyd 9 Mai 2002]. 

Anon neu teitl y wefan. [Ar-lein], (Blwyddyn), Ar 
gael fan hyn: URL [Dyddiad darllenwyd].  
Os na roddir awdur, cyfeirnodwch y sefydliad sy’n 
gyfrifol, neu cychwynnwch gyda'r teitl yn lle 
hynny. Os nad oes modd canfod perchnogaeth, 
dylech ystyried a yw’r ffynhonnell o ansawdd 
digonol. 

Erthgyl bapur newydd 
Vasagar, J., ‘Extra places at university for rich 
students’, The Guardian, 10 Mai 2011, t. 1 

Cyfenw awduron/newyddiadurwr,  a llythrennau 
cyntaf i ddilyn, ‘teitl yr erthygl’, teitl y papur 
newydd, dyddiad, tudalen.  
Dylech gynnwys dydd a mis cyhoeddi. 

Traethawd ymchwil  
Gill, M.R. ‘The Relationship Between the Physical 
Properties of Human Articular Cartilage and 
Tissue Biochemistry and Ultrastructure’, Ph.D. 
traethawd ymchwil, Prifysgol Leeds, 1997. 

Cyfenw, a llythrennau cyntaf i ddilyn, Teitl y 
traethawd ymchwil. Gradd, Corff dyfarnu, 
Blwyddyn. 
Am waith lefel Gradd Meistr, nodwch traethawd 
ymchwil heb ei gyhoeddi. 

Papur cynhadledd   
Soliman, S. a Wheatley, C. ‘Frequency coordination 

between CDMA and non-CDMA systems’. Yn 

Proceedings of the MTT-S Symposium on 

Technologies for Wireless Applications Digest, 20-

22 Chwefror 1995, San Diego, CA, USA. IEEE 

Conference Publications, (2002), tt. 123-130. 

Cyfenw, a llythrennau cyntaf i ddilyn, Teitl y 
papur. Yn: Golygydd(ion) wedyn (gol.) neu (goln.)  
trafodion cynhadledd. Teitl y gynhadledd, 
dyddiad y gynhadledd, lleoliad y gynhadledd. 
Man cyhoeddi: cyhoeddwr, blwyddyn, Rhif(au) 
tudalen. 

Papur cynhadledd ar-lein  
Gallop, A.M.C. ‘Current Challenges in Forensic 
Science’. The National Forensic Science 
Conference, 3 Mehefin 2009, The Barbican, 
Llundain. [Darllenwyd 22 Medi 2009]. Ar gael fan 
hyn: 
http://www.publicserviceevents.co.uk/main/ove
rview.asp?ID=86 

Cyfenw, a llythrennau cyntaf i ddilyn, Teitl y 
papur. Yn: Golygydd(ion) wedyn (gol.) neu (goln.)  
trafodion cynhadledd. Teitl y gynhadledd, 
dyddiad y gynhadledd, lleoliad y gynhadledd. 
Man cyhoeddi: cyhoeddwr, blwyddyn, Ar gael fan 
hyn: URL [Dyddiad darllenwyd]. 

CD-ROM  
Who’s Who 1897-1998 electronic resource [CD-
ROM], Llundain:  Gwasg Prifysgol Rhydychen, 
1998. 

Teitl [CD-ROM], Ddinas Cyhoeddi: Cyhoeddwr, 
Blwyddyn cyhoeddi. 

Awdio/fideo wedi’u llwytho i lawr 
The Killers (2004) Mr Brightside. iTunes 
[Download].  Ar gael fan hyn: 
http://www.apple.com/uk/itunes/ (Darllenwyd: 
13 Tachwedd 2007) 

Artist (os ar gael; defnyddiwch y teitl yn gyntaf).  
Blwyddyn dosbarthu.  Teitl y recordiad. Enw’r 
safle o ble lawrlwythwyd y cynnwys. 
[Lawrlwythiad]. Ar gael fan hyn: URL [Dyddiad 
darllenwyd]. 

Darluniau, diagramau a thablau 
Ffig. 1. Rhestr o ddangosyddion perfformiad tai ar 
gyfer adeiladau preswyl aml-deuluol

1
 

Rhowch deitl y llun, y ffigur neu’r tabl, ac wedyn 
rhif y troednodyn. Ysgrifennwch y cyfeirnod ar 
gyfer ffynhonnell y llun, y ffigur neu’r tabl yn y 
troednodyn. 

http://www.hawking.org.uk/home/hindex.html
http://www.library.wisc.edu/libraries/WomensStudies/fcmain.htm
http://www.library.wisc.edu/libraries/WomensStudies/fcmain.htm
http://www.apple.com/uk/itunes/
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Llyfryddiaeth 

Ar ddiwedd y gwaith bydd disgwyl i chi hefyd ddarparu llyfryddiaeth lawn yn 
rhestru’r holl ffynonellau gwybodaeth rydych chi wedi edrych ynddynt yn eich 
ymchwil. Dylech gopïo’r manylion llyfryddol hyn o’ch troednodiadau, ond heb y 
rhifau, a’u rhoi yn nhrefn y wyddor yn ôl enw olaf yr awdur. 
 
Enghraifft 
Llyfryddiaeth 

Crandell, K.A. (gol.), The Evolution of HIV, Baltimore: Johns Hopkins Press, 1999. 

Feminist Collections A Quarterly of Women's Studies Resources  [Ar-lein] (2002) [Darllenwyd 9 
Mai 2002]. Ar gael fan hyn: 
http://www.library.wisc.edu/libraries/WomensStudies/fcmain.htm  

Gill, M.R. ‘The Relationship Between the Physical Properties of Human Articular Cartilage and 
Tissue Biochemistry and Ultrastructure’, Ph.D. traethawd ymchwil, Prifysgol Leeds, 1997. 

Hawking, S., Professor Stephen Hawking's website [Ar-lein] (2000) [Darllenwyd 9 Mai 2002]. 
Ar gael fan hyn: http://www.hawking.org.uk/home/hindex.html  

Ora, J.P.  Characteristics of the volunteer for psychological investigations . Office of Naval 
Research Contract 2149 (03), Technical Report 27, 1965. 

Sears, D. O. ‘College sophomores in the laboratory: Influences of a narrow data base on social 
psychology's view of human nature’. Journal of Personality and Social Psychology, 51 , (1986), 
tt. 515-530. 

Valentine, E.  Conceptual Issues in Psychology, Llundain: Routledge, 1992. 

Walker, J R., Citing Serials: Online Serial Publications and Citation Systems, Serials-Librarian, 33 
(3/4), (1998), tt. 343-356. 

 

Pwyntiau cyffredinol ynghylch cyfeirnodau 
 Nodwch, yn yr arddull hwn, bod y teitl a’r is-deitl yn cael eu hamlygu drwy 

italeiddio’r testun. Gallwch danlinellu yn lle hynny os hoffech. 

 Beth bynnag yw arddull y fformatio rydych chi’n ei ddefnyddio, dylech gadw at 
hynny. Er enghraifft, os byddwch yn dewis italeiddio’r teitlau, dylech wneud hynny 
gyda’r holl deitlau drwy gydol y darn o waith. 

 Wrth ysgrifennu eich troednodiadau/ôl-nodiadau a’ch llyfryddiaeth rhaid i chi 
sicrhau eich bod yn cynnwys yr holl wybodaeth sydd ei hangen am bob un 
ffynhonnell wybodaeth. 

 Os oes mwy na thri awdur, gallwch gynnwys y cyntaf ac wedyn rhoi "et al." yn lle 
enwau’r gweddill (sy’n golygu “ac eraill”) yn y troednodyn. 

 
Cyfeirnodau a darllen pellach: 
Addaswyd o:  
Prifysgol Leeds (2011) How do I insert references into my work? Ar gael fan hyn: 
http://library.leeds.ac.uk/info/200232/referencing/817/how_do_i_insert_references_into_my_work/
4 (Darllenwyd: 31 Hydref 2011). 
 
Prifysgol Caerdydd (2011) Referencing in the MHRA Style.  Ar gael fan hyn: 
http://www.cardiff.ac.uk/insrv/resources/guides/but028.pdf (Darllenwyd: 15 Tachwedd 2011). 


