
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arweiniad i Gyfeirnodi a Dyfynnu 
 

Golygydd: S. Machura, 15 Medi 2014 
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Pan fyddwn yn cynhyrchu gwaith academaidd, rydym yn cydnabod gwaith pobl 

eraill.  Tra’i bod yn bwysig i chi fynegi eich syniadau a'ch meddyliau eich hun, 

dylech ddefnyddio ffynonellau academaidd fel sail ar gyfer eich gwaith.  Wrth eu 

defnyddio, dylech nodi’n glir yn eich testun beth yw eich ffynonellau. Hefyd, ar 

ddiwedd eich aseiniad, dylech gynnwys rhestr lawn o fanylion llyfryddol eich 

ffynonellau yn nhrefn yr wyddor, yn ôl awdur.  Mae’n bwysig cyfeirnodi’n glir a 

chywir.  Tynnir marciau am gyfeirnodi gwael.  

 

Nid yw cyfeiriad at, dyweder History of the Decline and Fall of the Roman Empire 

gan Gibbon fawr o gymorth os oes raid i chi ddarllen drwy saith neu wyth o 

gyfrolau i gael hyd i’r dyfyniad.  Felly, mae’n rhaid dewis system gyfeirnodi sy’n fwy 

manwl.  Rhaid rhoi, er enghraifft, enw’r awdur, blwyddyn gyhoeddi, teitl, rhif yr 

argraffiad, man cyhoeddi ac enw’r cyhoeddwr ac, wrth gwrs, yn yr achos uchod, 

rhif y gyfrol a’r dudalen.  Hefyd, dylai’r system fod mor syml a chryno â phosibl. 

Felly, dylech gynnwys dim ond cyfeiriad byr yn eich testun ei hun, i’w gadw’n 

ddarllenadwy, a rhoi’r wybodaeth lawn am y ffynhonnell yn ddiweddarach.  

 

Mae’r Ysgol Gwyddorau Cymdeithas yn awgrymu y dylech ddefnyddio ‘System 

Harvard’ o ddyfynnu.  Gall myfyrwyr o ysgolion neu brifysgolion eraill barhau i 

ddefnyddio eu system hwy o ddyfynnu, cyn belled â'i bod mor fanwl â System 

Harvard.  

Bydd yr Ysgol Gwyddorau Cymdeithas yn gwirio’r holl draethodau gan ddefnyddio 

meddalwedd gwrth-lên-ladrad.   

 

Mae llên-ladrad yn golygu cyflwyno gwaith rhywun arall fel eich gwaith eich hun 

neu ddefnyddio gwaith rhywun arall heb ei gydnabod. Mae’n ffurf ar dwyllo ac 

felly’n torri rheolau’r Brifysgol yn ddifrifol (ceir gwybodaeth bellach yn y Llawlyfrau 

Israddedigion/Ôl-raddedigion).  

Ni all yr arweiniad byr yma ymdrin â phob agwedd ar gyfeirnodi a dyfynnu.  I gael 

arweiniad pellach ymgynghorwch â’r ffynonellau a nodir o dan D. neu gofynnwch 

i’ch darlithydd am gyngor.  

Byddem yn croesawu unrhyw sylwadau gennych ar sut y gallwn wella’r arweiniad 

hwn.  Cysylltwch â: s.machura@bangor.ac.uk. 
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A. CYFEIRNODI  

I.       Gyfeiriadau 

 

Rhaid i’r holl ffynonellau a ddyfynnir yn eich testun ymddangos yn y rhestr cyfeiriadau. Ni 

ddylid cynnwys ffynonellau nas dyfynnir yn y testun. Gwiriwch hyn cyn cyflwyno eich 

traethawd! 

Eglurir isod sut i nodi gwahanol ffynonellau mewn rhestr cyfeiriadau. 
 
 

1.  Llyfrau 

 

Caiff llyfr ei nodi yn y rhestr cyfeiriadau yn ôl enw’r awdur, llythrennau blaen neu enw cyntaf 

yr awdur, y dyddiad cyhoeddi mewn cromfachau, teitl y llyfr mewn italeg, man cyhoeddi ac 

enw’r cyhoeddwr,  

 

Un awdur: 
 
Giddens, Anthony (1985), The Nation State and Violence. Cambridge: Polity 
Press. 
 

Rhowch rif yr argraffiad (os oes mwy nag un), y golygydd neu’r cyfieithydd os yw’n 

berthnasol. 

 
Habermas, Jürgen (1993), Faktizität und Geltung. 2il argraffiad. Frankfurt 
on the Main: Suhrkamp. 
Marx, Karl (2004), Selected Writings. 2il argraffiad, golygwyd gan David 
McLellan. Oxford: Oxford University Press.  
 

Mwy nag un awdur: 

 
Lind, E. Allan, a Tyler, Tom R. (1988), The Social Psychology of Procedural 
Justice. New York: Plenum.  
 

Mwy na dau awdur: 

 
Tyler, Tom R., Boeckmann, Robert J., Smith, Heather J., and Huo, Yuen J. 
(1997), Social Justice in a Diverse Society. Boulder/Colorado: Westview 
Press. 
 

Llyfrau wedi eu golygu: 

 
Berkowitz, Leonard (gol., 1965), Advances in Experimental Social 
Psychology, Cyfrol 2. New York: Academic. 
Bunker, Barbara Benedict, and Rubin, Jeffrey Z. (gol., 1995), Conflict, 
Cooperation, and Justice. San Francisco: Jossey-Bass. 
 

Sylwer bod rhaid rhestru erthyglau unigol o lyfrau a olygwyd yn y dull a ddisgrifir o dan rif 3 

isod. 
 

Mae e-lyfrau yn dod mewn gwahanol fformatau. Cânt eu dyfynnu yn yr un dull ag unrhyw 

lyfr arall ond mae'n rhaid ychwanegu gwybodaeth am gyfrwng y cyhoeddiad (e.e. ffeil 

Kindle, ffeil PDF). 
 
Machura, Stefan (2005), Politik und Verwaltung. Wiesbaden: Verlag für 
Sozialwissenschaft (Kindle file). 
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2.  Erthyglau mewn Cyfnodolion   

 

Rhaid i gyfeiriadau mewn cyfnodolion gynnwys enw’r awdur, y flwyddyn gyhoeddi mewn 

cromfachau, teitl yr erthygl, teitl y cyfnodolyn mewn italeg, y gyfrol a’r tudalennau.  

 
Ruggiero, Vincenzo (1996), France: Corruption as Resentment. Journal of Law 
and Society 23:113-131. 
 

Mae'r rhan fwyaf o gyfnodolion academaidd yn rhifo tudalennau trwy gyfrol.  Os yw 

cyfnodolyn yn dechrau rhifo o’r newydd ar ddechrau pob rhifyn, rhowch rif y rhifyn hefyd.   

 
Bal, Peter (1994), Discourse Ethics and Human Rights in Criminal Procedure. 
Philosophy and Social Criticism 20, Rhif 4:71-99. 
 

Gweler rhif 6 isod am wybodaeth ynglŷn â rhestru cyfnodolion electronig. 
 
 

3.  Erthyglau mewn cyfrolau wedi’u Golygu 

 

Cyfeirir at erthyglau mewn cyfrolau wedi’u golygu fel a ganlyn: Enw’r awdur, y flwyddyn 

gyhoeddi mewn cromfachau, teitl yr erthygl, enw’r golygydd, “gol.)” neu “(gol.)”. lle mae mwy 

nag un golygydd, teitl y llyfr mewn italeg, rhif y gyfrol oes yw'n berthnasol, lle cyhoeddi a 

chyhoeddwr, tudalennau.  

 
Adams, John Stacey (1965), Inequity in Social Exchange. yn: Leonard 
Berkowitz (gol.), Advances in Experimental Social Psychology, Cyfrol 2. New 
York: Academic, tt. 267-299. 
 

4. Traethodau hir 

 

Os yw’r traethawd hir heb ei gyhoeddi cyfeirir at enw’r awdur, y flwyddyn, y teitl, y math o 

radd academaidd a’r lle.   

 
Cunnington, Lowri (2007), Astudiaeth Hanesyddol a Chymunedol ar Gymuned 
Tiger Bay, Gaerdydd. Traethawd Ymchwil, Prifysgol Cymru, Bangor. 
Heins, Volker-Michael (1988), Jenseits der Legitimation. Zur politischen 
Theorie der Legitimation des Staates. Diss. phil., Frankfurt on the Main. 
 
 

5. Papurau/Adroddiadau Swyddogol   
 
Swyddfa Gartref (1985), Criminal Statistics in England and Wales. Llundain: 
Llyfrfa ei Mawrhydi. 
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6. Ffynonellau Rhyngrwyd 

 

Wrth gyfeirio at ffynonellau ar y rhyngrwyd, rhaid cyfeirio at enw’r awdur neu'r sefydliad (os 

yw'r wybodaeth ar gael), y flwyddyn mewn cromfachau (os yw'r wybodaeth ar gael), teitl y 

ddogfen, y man cyhoeddi ac enw'r cyhoeddwr (os yw'r wybodaeth ar gael) a chyfeiriad 

rhyngrwyd y ddogfen (URL) ynghyd â’r dyddiad cyrchu. Lle bo’n bosib, rhowch enw’r awdur, 

ond os nad enwir awdur, rhowch enw’r sefydliad 
 

 
Karstedt, Susanne, a Farrall, Stephen (2007), Law Abiding Majority? London: 
Centre for Crime and Justice Studies. Http://www.crimeandjustice. 
org.uk/opus45/Law_abiding_Majority_FINAL_VERSION.pdf (Cyrchwyd 6 Gorffennaf 
2012). 
Amnesty International (2012), Who We Are. http://www.amnesty.org/ên/who-we-
are (Cyrchwyd 13 Mehefin 2012). 
 
 

Os yw'r ddogfen electronig yn dod o lyfr cyffredin, yna dylid dilyn y rheolau o dan rif 1 uchod.  
 

Os yw'r ddogfen electronig yn erthygl mewn cyfnodolyn ac os nad yw'n wahanol i'r fersiwn 

print, yna dylech ddilyn y rheolau i erthyglau mewn cyfnodolion (fel uchod, o dan rif 2). Os 

yw'n wahanol i'r fersiwn print (efallai y nodir hynny ar y we-dudalen) neu os mai erthygl 

electronig yw hi'n unig, ychwanegwch y cyfeiriad URL (a elwir weithiau'n "doi") at y 

wybodaeth am erthyglau mewn cyfnodolion a'r dyddiad cyrchu. 
 
Pearson, Geoff (2012), Dirty Trix at Euro 2008: Brand Protection, Ambush 
Marketing and Intellectual Property Theft at the European Football 
Championships. Entertainment and Sports Law Journal 10. http:// 
www2.warwick.ac.uk/fac/soc/law/elj/eslj/issues/volume10/pearson/ (Accessed 
2 September 2013). 
 

Mae'n rhaid i gyfeiriadau at flogiau ar y we gynnwys enw’r awdur, y flwyddyn gyhoeddi mewn 

cromfachau, teitl y blogiad mewn llythrennau italeg, y dyddiad cyhoeddi, y cyfeiriad 

rhyngrwyd (URL) a’r dyddiad cyrchu. 
 
Pratt-Harris, Natasha C. (2013), Good Times and Social Problems, Everyday 
Sociology, 30 August 2013, http://www.everydaysociologyblog.com/ (Accessed 
2 September 2013). 
 
 
 

7. Ffilmiau a chyfresi teledu 

Cyfeirir at ffilmiau gan ddefnyddio  teitl y ffilm mewn priflythrennau bach, y wlad a’r 

flwyddyn, a’r cyfarwyddwr.  

 
PATHS OF GLORY, UDA 1957, cyfarwyddwr: Stanley Kubrick. 
 

 

Cyfeirir at gyfresi teledu gan roi teitl y gyfres mewn priflythrennau bach, nodi enw’r gyfres, y 

wlad ac ers faint o flynyddoedd mae’n rhedeg.   

 
PEOPLE’S COURT, THE, cyfres deledu, UDA, 1981-93. 
 
 
 

8. Erthyglau papurau newydd 
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Rhaid i gyfeiriadau at bapurau newydd gynnwys enw’r awdur, y flwyddyn gyhoeddi mewn 

cromfachau, teitl yr erthygl, teitl y papur newydd mewn italeg, y dyddiad cyhoeddi a’r 

tudalennau.   

 
Stuttaford, Thomas (2006). Whooping Cough Still Infecting Millions of 
Vaccinated Children. The Times, 7 Gorffennaf 2006, t. 9. 
 

Os nad yw enw’r awdur i’w weld wrth yr erthygl papur newydd, dechreuwch gydag enw’r 

papur newydd.  
 
The Times (2006). IT Failure Threat to Public Health. 7 Gorffennaf 2006,  
t.9. 
 
 

9. Taflenni gan ddarlithwyr 

 

Mae taflenni gan ddarlithwyr nad ydynt yn ddarlithoedd nac yn ffynonellau o fath safonol 

arall yn cael eu cyfeirnodi yn ôl enw’r darlithydd, y flwyddyn academaidd mewn cromfachau, 

teitl y daflen, teitl y darlithydd, a'r sefydliad academaidd.   

 
Michael, Pamela (2007/2008), The Medical Model of Mental Illness. Taflen, 
seminar ‘Mental Illness’, Prifysgol Cymru, Bangor. 
 
 

10. Nodiadau Darlith 
 

Fel rheol nid oes angen cyfeirio’n benodol at nodiadau darlithoedd, gan fod y rhain yn rhan 

o’ch gwybodaeth gefndir gyffredinol. Os byddwch yn cyfeirio at enghreifftiau penodol neu 

ddarnau penodol o dystiolaeth o ddarlithoedd, efallai byddwch yn dymuno eu priodoli i’r 

darlithydd perthnasol, ac os felly gallech gyfeirio atynt fel a ganlyn: 

Wrth gyfeirio at nodiadau darlithoedd, defnyddir enw’r darlithydd, y flwyddyn mewn 

cromfachau, “nodiadau darlithoedd”, teitl y ddarlith, y tymor ac enw’r brifysgol.  

 
Slack, Roger (2008), nodiadau darlith, seminar "The Research Process", 
tymor yr hydref 2008, Prifysgol Bangor.  

 

Yn y testun cyfeirir atynt gan roi enw, blwyddyn a “nodiadau darlith”.  

 
Mae’r dewis o ddulliau’n dibynnu ar nodweddion y pwnc ymchwil  
(Slack, 2008, nodiadau darlith). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. Trefn Cofnodion yn y Rhestr o Gyfeiriadau/Llyfryddiaeth  
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Mae trefn y cofnodion yn y rhestr cyfeiriadau’n dilyn enwau’r awduron yn nhrefn y wyddor.  

Os cyfeirir at fwy nag un teitl gan yr un awdur, dilynant drefn y blynyddoedd cyhoeddi.  Ac os 

oes mwy nag un cyhoeddiad gan awdur o’r un flwyddyn, rhoddir teitlau’r flwyddyn honno yn 

nhrefn y wyddor.  Defnyddir a, b, c etc ar ôl y flwyddyn gyhoeddi i wahaniaethu rhwng y 

cyhoeddiadau. (Felly maent yn ymddangos fel e.e. (1981a, 1981b, 1981c wrth eu dyfynnu yn 

y testun ).  

 
Tyler, Tom R. (1994a), Governing amid Diversity: The Effect of Fair 
Decisionmaking Procedures on the Legitimacy of Government. Law and Society 
Review 28:809-831. 

Tyler, Tom R. (1994b), The Psychology of Legitimacy. American Bar Founda-
tion Working Paper Series, Rhif 9425. 

 

Mae’r enghraifft ganlynol yn dangos trefn y rhestr cyfeiriadau os digwydd fod mwy nag un 

gwaith gan yr un awdur, rhai ohonynt wedi eu hysgrifennu ar y cyd ag eraill sy’n ymddangos 

fel ail a thrydydd awdur.  Y tro hwn, gweithiau a ysgrifennwyd gan yr awdur ar ei ben ei hun 

sy’n dod gyntaf, yn nhrefn y flwyddyn.  Fe’u dilynir gan waith wedi ei ysgrifennu gydag 

awduron eraill sydd wedi ei restru yn nhrefn y wyddor yn ôl yr ail gydawdur.  Pan fydd yr 

awdur cyntaf a’r ail awdur yr un fath mewn mwy nag un gwaith, mae’r un egwyddor yn 

berthnasol i drydydd awdur etc.   

 
Tyler, Tom R (1990), Why People Obey the Law. New Haven: Yale University 
Press. 

Tyler, Tom R. (1994a), Governing amid Diversity: The Effect of Fair 
Decisionmaking Procedures on the Legitimacy of Government. Law and Society 
Review 28:809-831. 

Tyler, Tom R. (1994b), The Psychology of Legitimacy. American Bar Founda-
tion Working Paper Series, Rhif 9425. 

Tyler, Tom R., a Belliveau, Maura A. (1995), Tradeoffs in Justice 
Principles: Definitions of Fairness. Yn: Barbara Benedict Bunker a Jeffrey 
Z. Rubin (gol.), Conflict, Cooperation, and Justice. San Francisco: Jossey-
Bass, tt. 291-314. 

Tyler, Tom R., a Boeckmann, Robert J. (1997), Three Strikes and You Are 
Out, But Why? The Psychology of Public Support for Punishing Rule Breakers. 
Law and Society Review 31:237-265. 

Tyler, Tom R., Boeckmann, Robert J., Smith, Heather J., a Huo, Yuen J. 
(1997), Social Justice in a Diverse Society. Boulder/Colorado: Westview 
Press. 
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III.    Enghraifft o Restr o Gyfeiriadau/ Llyfryddiaeth  

 

Nid yw llyfrau, ac erthyglau mewn cyfnodolion ac ar y we wedi eu rhestru ar wahân.  
 

Cyfeiriadau 

Adams, John Stacey (1965), Inequity in Social Exchange.  Yn: Leonard 
Berkowitz (gol.), Advances in Experimental Social Psychology, Cyfrol 2. 
New York: Academic, tt. 267-299. 

Adorno, Theodor W., Frenkel-Brunswik, Else, Levinson, Daniel J., a 
Sanford, Nevitt (1950), The Authoritarian Personality. New York: Harper 
and Row. 

Anderson, Stanley (1990), Lay Judges and Jurors in Denmark. The 
American Journal of Comparative Law 38:839-864. 

Asimow, Michael (1998), Anatomy of a Murder – The "Lecture". http:// 
www.usfca.edu/pj/articles/anatomy.htm (cyrchwyd 29 Mai 2007). 

Austin, William, Walster, Elaine, ac Utne, Mary Kristine (1976), Equity 
and the Law: The Effect of "Suffering in the Act" on Liking and 
Assigned Punishment. Yn: Leonard Berkowitz a Elaine Walster (gol.), 
Advances in Experimental Social Psychology, Cyfrol 9. New York: 
Academic Press, tt. 163-190. 

Balkwell, James W. (1994), Status. Yn: Martha Foschi ac Edward J. 
Lawler (gol.), Group Processes. Sociological Analyses. Chicago: Nelson-
Hall, tt. 119-148. 

Ball, Rob (1998), Performance Review in Local Government. Aldershot: 
Ashgate. 

Bond, Rod A., a Lemon, Nigel F. (1981), Training, Experience, and 
Magistrate's Sentencing Philosophies. Law and Human Behavior 5:123-139. 

Borucka-Arctowa, Maria (1970), Rola lawnika w swietle pogladow samych 
lawnikow oraz przedstawicieli srodowiska prawniczego. Yn: Zawadzki, 
Sylwester a Leszek Kubicki (gol.). Udzial lawnikow w postepowaniu 
karnym. Warchaw: Wydawnictwo Prawnisze, tt. 286-299. 

Borucka-Arctowa, Maria (1976), Citizen Participation in the 
Administration of Justice: Research and Policy in Poland. Yn: Lawrence 
Friedman a Michael Rehbinder (gol.),  Der Sociologie des 
Gerichtsverfahrens. Jahrbuch fur Rechtssoziologie und Rechtstheorie, 
Cyfrol 4. Opladen: Westdeutscher Verlag, S. 286-299 

Brusten, Manfred (1999), Wie wird man Schöffe? In: Hasso Lieber ac 
Ursula Sens (gol.), Ehrenamtliche Richter - Demokratie oder Dekoration 
am Richtertisch? Wiesbaden: Kommunal- und Schulverlag, tt. 74-88. 

Brusten, Manfred, a Westmeier Horst (1992), Wie wird man Schöffe? Yn: 
Deutsche Vereinigung dêr Schöffinnen und Schöffen and Stiftung 
Mitarbeit, (gol.), 1. Deutscher Schöffentag. Mehr Demokratie am 
Richtertisch. Bonn: Stiftung Mitarbeit, tt. 53-79. 

PATHS OF GLORY, UDA 1957, cyfarwyddwr: Stanley Kubrick. 

PEOPLE’S COURT, THE, Cyfres deledu, UDA, 1981-93. 

 
            17 
 
 



 9

B. DYFYNIADAU MEWN TESTUN  
 

I.       Rheol Gyffredinol 

 

Os yw enw’r awdur a ddyfynnir yn cael ei grybwyll yn y testun, mae'r flwyddyn a’r dudalen 

yn dilyn yn syth mewn cromfachau.  

 
Ysgrifennodd Zander (1999, 8) fod ... 
 

Os nad yw enw’r awdur yn cael ei grybwyll yn y testun, mae enw’r awdur, y flwyddyn a’r 

dudalen yn cael eu nodi mewn cromfachau.  

 
Mae dienyddiadau wedi bod yn ddigwyddiadau cyhoeddus yn Ffrainc (Foucault 
1977, 14). 
Mae dod o hyd i dai i bobl sy’n ar fudd-daliadau wedi bod yn broblem erioed 
yng Nghonwy  (Edwards a Jones 2006, 9-11; Tomlin 2007, 3).  
 

Cyfeirir at waith dau awdur yn ôl enwau’r awdur cyntaf a’r ail awdur. 

 
Mae cyfiawnder trefniadol yr un mor bwysig â chyfiawnder dosbarthol i 
ddiffynyddion (Lind a Tyler 1988). 
 

Cyfeirir at waith tri a mwy o awduron yn ôl enw’r awdur cyntaf ac ‘et al’. 
 
Gall cyfraith crefydd a chyfraith defod gyfyngu ar y defnydd o eiddo 
(Hughes et al. 2004, 12-14). 
 

Dylai dyfyniadau o’r rhyngrwyd gynnwys enw awdur yr erthygl neu enw’r sefydliad (os yw'r 

wybodaeth ar gael), y flwyddyn a rhif y dudalen neu’r bennod (e.e. ”p. 4”) 

Fel eu bod yn edrych fel yr enghreifftiau uchod. Peidiwch â rhoi’r cyfeiriad rhyngrwyd 

(URL) yn y testun os gallwch roi enw'r awdur neu enw’r sefydliad sy'n gyfrifol am y 

ffynhonnell.  
 

 

II.       Dyfynnu Uniongyrchol ac Anuniongyrchol 

 

Gall dyfyniadau fod yn uniongyrchol neu’n anuniongyrchol.  Mae dyfyniadau uniongyrchol yn 

ailadrodd union eiriau ffynhonnell. Mae dyfyniadau anuniongyrchol yn crynhoi neu’n 

disgrifio’r cynnwys.  

Ar y cyfan, ni ddylid dyfynnu’n uniongyrchol o destunau ond eu hadrodd yn eich geiriau eich 

hun.  Dyma enghraifft o ddyfyniad anuniongyrchol o’r fath: 

 
Roedd Durkheim (1897, 34 a 56) o blaid system wleidyddol fyddai’n seiliedig 
ar gyrff proffesiynol yn erbyn democratiaeth bresennol Ffrainc. 
 

Ond lle mae’r union ffurf yn bwysig, dylid dyfynnu’r ffynhonnell yn uniongyrchol.  

Gosodir dyfyniadau uniongyrchol mewn dyfynodau dwbl  (“…”).  

 
“The dilemma is a familiar and general one” (Wasserman 1997, 47). 
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III.      Dyfynnu Eilaidd  

 

Mae dyfyniadau eilaidd yn ddyfyniadau a adroddir mewn ffynhonnell yr ydych yn cyfeirio ati.  

Weithiau mae dyfyniadau eilaidd yn anorfod e.e. lle nad yw’r ffynhonnell wreiddiol ar gael yn 

y llyfrgell.   

 

Ond dylid eu hosgoi lle bo’n bosib. Rhaid eu hegluro, fel yn yr enghraifft ganlynol o ddyfyniad 

anuniongyrchol.  

 
Wrth fynegi ei freuddwyd am fyd gwell, llwyddodd Martin Luther King i 
ysbrydoli llawer iawn o Americanwyr i ymuno â’r Mudiad Hawliau Sifil  
(Hughes 1999, 8, yn cyfeirio at King 1963, 8). 
 

Gosodir dyfyniadau uniongyrchol eilaidd o fewn dyfyniadau uniongyrchol rhwng dyfynodau 

sengl (‘’).  

 
Dywedodd Hughes (1999, 8, yn dyfynnu King 1963, 8) fod geiriau enwog 
“Martin Luther King ‘I have a dream’ wedi ysbrydoli llawer iawn o 
Americanwyr i ymuno â’r Mudiad Hawliau Sifil’.  
 

Neu, gall fod dyfyniad eilaidd uniongyrchol mewn dyfyniad anuniongyrchol: 

 
Martin Luther King’s famous words “I have a dream” inspired numerous 
Americans to join the Civil Rights Movement (Hughes 1999, 8, yn dyfynnu 
King 1963, 8). 
 

Sylwer bod cyfeiriadau llawn at unrhyw fath o ddyfyniad uniongyrchol neu anuniongyrchol yn 

cael eu cynnwys yn y rhestr cyfeiriadau.  Felly yn yr enghreifftiau a nodwyd: Hughes 1999 a 

hefyd King 1963. 
 

IV.      Troednodion 

 

Dylid gwneud defnydd cynnil o droednodiadau.  Fe'u defnyddir yn bennaf ar gyfer sgil 

drafodaethau.  Os yw dyfyniad dull Harvard yn cynnwys sawl ffynhonnell ac angen llinell 

gyfan, cofnodwch ef mewn troednodyn. 

 
22 Meyer 1991, 3; Moore 1999,6; Meyer 2006, 100-111; Meyer a Burger 

2006, 511. 
 

Sylwer bod y cyfeiriadau mewn troednodiadau wedi eu gosod yn nhrefn 1) blwyddyn, 2) y 

wyddor. 

 

Brawddegau yw troednodiadau: Mae priflythyren ar ddechrau'r gair cyntaf ac mae'n gorffen 

gydag atalnod llawn. 

 
23 Ceir rhagor o ystadegau yn Swyddfa Gartref (1985). 
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V.      Enghraifft ar gyfer Dyfyniadau  
 

 

The availability of VCR technology – and later DVD – in classrooms facilitated 

the use of films in academic teaching. Surprised professors detected the 

“visual literacy” of their students (Meyer 1993, 55). Having grown up with 

television, today’s students are able to read a movie in multiple ways that 

often offer intellectual surprises for their teachers. Also, legal scholars 

have developed methods to scrutinise films and to relate them to their 

historical surrounding. These methods offer rich insights into their 

functioning  as pieces of art and into their socio-political environment. 

Harold Lasswell’s (1949, 37) famous formula “Who says what to whom in which 

channel with which effect?” has served as an agenda for communication analyses 

for more than fifty years. This article directs such questions first at the law 

movies and then at the law and cinema movement. 

In the process of writing the present article, it sometimes appeared as if the 

categories of author and audience, and even more, the categories of message and 

effect began to partially lose their contours. Films as complex entities are 

the product not only of a work team but also of a society (or, at least certain 

segments of society). Broader social communications, myths, stories, stereo-

types are filling in the spaces of films, as if the audience has a say in the 

production. Similarly, law and film scholars do not only talk to their audience 

but they are sharing the audience’s thoughts in many respects. They adapt to 

their modes of thinking and they are even somehow writing for them, or instead 

of them. Directors of movies receive suggestions from the audience on further 

film products (e.g. Smoodin 2005). Furthermore, it is at times hard to describe 

the messages of law and film scholars without talking about intended and “real” 

effects1. Often, we are reading the intentions of film-people and scholarly 

writers into their works.   

 

34  See films like THE GREEN MILE, THE LIFE OF DAVID GAYLE, or the classic 

anti-death penalty film I WANT TO LIVE. 

 
            11 
                                                                          
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Peidiwch ag 

anghofio rhifo 

tudalennau eich 

traethawd! 
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C. LLUNIAU, GRAFFIAU  
 

Gellir gosod lluniau, graffiau a ffigyrau yn y testun neu gallant ymddangos mewn atodiad i’r 

traethawd. Rhaid nodi eu tarddiad. 
 
Ffigwr 1: 

 
 

Spencer Tracy yn edrych ar lun o Edison.  
Ciplun o’r rhaglun ffilm a ddangosir ar ôl YOUNG TOM EDISON  

i hysbysebu’r ffilm sy'n dilyn EDISON – THE MAN. 
Ffynhonnell: Böhnke a Machura 2003, 328.  

 
 
 

Os llwythir lluniau neu graffeg i lawr o’r rhyngrwyd dylid cyfeirio at y wefan briodol (gweler 

uchod A I 6).   
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Students and Researchers. 8th edition. Chicago: Chicago University Press. 

• Pears, Richard, and Shields, Graham (2013), Cite Them Right: The Essential Guide to 

Referencing and Plagiarism. 9th edition. Basingstoke: Palgrave Macmillan. 

 

 
 
 
 
 
 
 


