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Canllawiau ar gyfer cyfeirnodi mewn gwaith 
academaidd: APA 

 

 
 

 

Cynnwys 
 

 
1. Rhagarweiniad 
 
Mae’n bwysig mabwysiadu, a glynu wrth arddull gyson wrth gyfeirnodi, fel bod modd i diwtoriaid, 
arholwyr a darllenwyr eraill olrhain datblygiad eich syniadau, bodloni eu hunain eich bod wedi 
cyflawni rhaglen addas o ddarllen cefndir, a sicrhau eich bod wedi osgoi llên-ladrad (darllenwch 
lawlyfr asesu'r Ysgol Gwyddorau Gofal Iechyd i gael diffiniad o lên-ladrad a’r goblygiadau difrifol).   
Dewiswyd yr arddull a ddisgrifir isod i'w ddefnyddio yn yr Ysgol Gwyddorau Gofal Iechyd. Fe'i gelwir 
yn APA, ac mae'n seiliedig ar yr arddull a argymhellir gan yr American Psychological Association 
(2010). 
 
Mae’r marciau a enillwch am gyfeirnodi yn cael eu rhoi nid yn unig am gadw’n gyson at yr arddull 
hwn, ond hefyd am ddefnyddio cyfeiriadau priodol, gan fod hynny'n dangos eich bod yn seilio eich 
syniadau a dadleuon ar ddamcaniaeth. Rhaid i’r eitemau a ddyfynnwch adlewyrchu’r syniadau sydd 
yn llenyddiaeth eich pwnc. Am y rheswm hwn mae’n bwysig gwneud yn siŵr eich bod wedi dynodi’r 
adnoddau cywir i'w defnyddio yn eich traethawd, trwy wneud chwiliad llenyddiaeth gyfredol sydd 
wedi ei ffurfio’n briodol. Ni ddylech gyflwyno gwybodaeth a geir ar safleoedd poblogaidd fel 
Wikipedia a Google Books fel tystiolaeth yn eich gwaith academaidd. 
 
Mae cyfeiriadau'n cyfeirio nid yn unig at ddyfyniadau uniongyrchol ond hefyd at syniadau neu 
wybodaeth o ffynhonnell arall a fynegwyd yn eich geiriau eich hun. Byddwch yn defnyddio 
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amrywiaeth o wahanol ffynonellau i gefnogi'ch gwaith ysgrifenedig, gan gynnwys cyfnodolion, llyfrau, 
y we ac yn y blaen, ac mae’n rhaid cyfeirnodi pob un. Gall cyfeirnodi anghywir neu anghyflawn 
effeithio ar y radd gyffredinol am eich aseiniad ac felly mae’n bwysig eich bod yn mabwysiadu 
arferion cyfeirnodi da ar ddechrau’r rhaglen / modiwl. 
 

 

2. Dyfynnu cyffeiriadau yn nhestun eich traethawd 
 
 
Dylai’r fformat ar gyfer dyfynnu cyfeiriadau yn eich gwaith aseiniad ddilyn y canllawiau hyn yn 
fanwl – dylech ddilyn y canllawiau a'r enghreifftiau yn union fel y nodir yma, gan gynnwys atalnodi. 
 
Cadw Cyfrinachedd - Cofiwch fod cadw cyfrinachedd yn cael blaenoriaeth dros gyfeirnodi. Gall hyn 
gynnwys cuddio'r holl gyfeiriadau at ardaloedd clinigol, enwau unigolion a gwybodaeth arall a allai 
arwain at adnabod yr unigolyn e.e. manylion personol neu wybodaeth am y lleoliad neu gynnwys eu 
logo.(Gweler tud. 10-11). 
 
Wrth nodi rhifau tudalennau sylwer y dylech ddefnyddio p. ar gyfer un dudalen a pp. ar gyfer mwy 
nag un dudalen. 
 

 
2.1 Dyfynnu dyfyniad uniongyrchol ac aralleirio 
 

Nodwch gyfenw’r awdur(on), neu enw’r awdur corfforaethol, a dyddiad cyhoeddi’r llyfr, 
erthygl neu ffynhonnell electronig.  Yn achos llyfr wedi ei olygu, nodwch enw awdur(on) y 
bennod yn unig ac nid golygydd(ion) y llyfr.   Ar gyfer Deddfau Seneddol a pholisïau 
Byrddau Iechyd, nodwch yr enw a'r flwyddyn. 
 
(Sylwer, y nachos llyfr, y dylech nodi dyddiad y cyhoeddiad a ddarllenwyd gennych, gan 
anwybyddu dyddiadau ailargraffu neu argraffiad.)  
 
e.e. Mae Morecambe (2014) yn pwysleisio pwysigrwydd deall teimladau pobl eraill. 
 
neu  Mae deall teimladau pobl eraill yn holl bwysig yn y proffesiynnau gofal 

(Morecambe, 2014). 
 
Os ydych yn defnyddio dyfyniad uniongyrchol, dylech nodi'r dyfyniad mewn dyfynodau a’i 
gynnwys yn y testun os yw’n llai na 40 gair. Os yw’n fwy na 40 gair, dylech ei gynnwys mewn 
paragraff ar wahân a’i fewnoli – nid oes angen dyfynodau. Dylech gynnwys rhif y dudalen yn 
syth ar ôl y dyfyniad, fel y gwelir yn yr enghreifftiau isod: 
 
e.e. Dywed Morecambe (2014) “empathy is inherent” (p.366). 
 
neu Dywed Morecambe (2014): 
 

Empathy is inherent and a natural human quality that is vital for healthcare 
professionals.   It helps the practitioner develop a therapeutic relationship  
with the client and is the basis for trust and respect within the problem solving 
process of assessment, planning, intervention and evaluation.    (p.366) 
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2.2 Dyfynnu dau awdur a dyfynnu mwy na dau awdur 
 

Os oes  dau awdur dylech gynnwys cyfenw’r ddau. Defnyddiwch “a” i gysylltu enwau'r 
ddau awdur os nad yw'r enwau mewn cromfachau a “&” os yw'r enwau mewn cromfachau. 
 
 
e.e. Disgrifodd Armstrong a Miller (2013) brofiadau ……. 
 
Os oes tri, pedwar neu bum awdur, nodwch yr holl enwau y tro cyntaf, yna nodwch enw'r 
awdur cyntaf yn unig gydag 'et al.' ar ei ôl a'r flwyddyn, os ydych yn cyfeirio atynt wedi 
hynny. Mae'r talfyriad 'et al.' yn golygu 'ac eraill' mewn Lladin. 
 
 
e.e.  Dyfyniad Cyntaf 
        Trafododd Porter, Lewis, and Mason (2012) rinweddau ….. 
        
        Dyfyniadau Dilynol: 
        Porter et al. (2012) 
 
Os oes mwy na phum awdur dylech ddefnyddio enw'r awdur cyntaf gydag 'et al.' ar ei ôl.  
 
e.e.  Archwiliodd Davies et al. (2013) fater goruchwyliaeth clinigol …… 
 
 

2.3 Dyfynnu lle nad oes awdur amlwg 
 

Os nad oes unrhyw awdur personol amlwg i'r cyhoeddiad, gellir enwi'r corff cyhoeddi fel yr 
awdur.  
  
 
e.e. Yn ol sefydliad Iechyd y Byd (2013) Mae gordewdra  ……… 
       Mae plant dan 18 oed yn cael eu diogelu gan y Ddeddf Plant (1989). 
 
 

2.4 Os oes mwy nag un gwaith yn cael ei ddyfynnu 
 

Os ydych yn dyfynnu dau waith neu fwy yn yr un cromfachau, dylech restru cyfenwau'r 
awduron yn nhrefn y wyddor. 
 
e.e. … (Glasper, Aylott, & Battrick, 2014; Rolfe, Jasper, & Freshwater, 2012) 
 

 
2.5. Sefydliadau fe Awduron 

Y tro cyntaf y dyfynnir sefydliad mewn testun, nodwch yr enw'n llawn: 
 
e.e.  Mae'n Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth (2013) yn nodi bod …. 

                    
             neu 
                   .... y canllawiau hyn (Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth [NMC], 2013).                   

 
Gellir talfyrru'r enwau wrth gyfeirio atynt wedi hynny, e.e. NMC (2013) 
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2.6 Dyfynnu gwaith gan yr un awdur ac o’r un flwyddyn 
 

Os ydych yn defnyddio nifer o weithiau a gyhoeddwyd yn yr un flwyddyn, gan yr un awdur, 
defnyddiwch drefn yr wyddor ar ôl y flwyddyn er mwyn gwahaniaethu rhyngddynt: 
 
e.e. Mae Grenfell (2012a) yn trafod yr angen am ganllawiau clir ond, mewn erthygl ddilynol, 
mae’n rhybuddio rhag defnydd rhy haearnaidd  
(Grenfell 2012b). 

 
 
2.7 Cyfeirnodi eilaidd 

 
Mae’r enghreifftiau uchod yn cyfeirio at ddyfynnu eitemau lle rydych wedi gweld yr erthygl 
neu’r llyfr eich hun. Lle bynnag y bo modd, dylech eich cyfyngu eich hun i ddefnyddio'r 
eitemau hynny rydych wedi gallu eu hastudio’n bersonol yn unig. Ond efallai eich bod yn 
gweld mewn llyfr neu erthygl mewn cyfnodolyn rydych yn ei ddarllen fod yr awdur yn cyfeirio 
at gyhoeddiad y mae ef neu hi wedi ei ddarllen o’r blaen, ac rydych eisiau defnyddio’r 
dyfyniad hwnnw yn eich gwaith - er nad ydych wedi gweld yr erthygl a grybwyllwyd eich 
hun. 
  
e.e.  Mae Lee (2012, fel y dyfynnwyd yn Herring, 2014) wedi darganfod fod ......... 
 
Er nad ydych wedi darllen erthygl Lee, rydych wedi ei weld fel dyfyniad ym mhapur Herring. 
 
 

2.8 Eraill teipiau o'r dyfynnu 
Defnyddiwch werslyfr APA (wedi ei gyfeirnodi ar ddiwedd y canllawiau hyn) i gael manylion am sut i 
ddyfynnu'r canlynol yn eich testun: 

 

 Dyfynnu o’r we (Adran 6.05) N.B. Gall gynnwys rhif y paragraff (e.e. para.4) neu 

bennawd yr adran a rhif paragraff. 

 Dyfynnu cysylltiadau personol (Adran 6.20), e.e. o gyfweliadau personol, negeseuon 

e-bost, etc., i'w nodi yn y testun yn unig, ond nid yn y rhestr cyfeiriadau.  

e.e. T.K. Johnson (cyfathrebiadau personol, Ebrill 18, 2012) 

 Dyfynnu ffigur neu dabl (Adran 6.19)  

 
 Ffigurau a Thablau 

Mae ffigurau yn cyfeirio at graffiau, siartiau llif, mapiau, brasluniau, lluniau, etc. Mae tablau yn 
cyfeirio at werthoedd rhifyddol neu destun a ddangosir mewn colofnau a rhesi trefnus 

 Dylid rhifo'r holl ffigurau a thablau (e.e. Tabl 1, Tabl 2, etc.) a chyfeirio atynt yn eich dogfen 

fel Tabl 1 neu Ffigur 1 

 Dylai pob graff a thabl gael teitl unigol. Dylai pob teitl tabl fod mewn ffont italig a chyda 

llythyren fras ar ddechrau pob gair heblaw am eiriau fel 'gyda, o, mewn, ac,' etc. 

 Cydnabyddwch eich ffynhonnell mewn nodyn o dan y tabl/graff, e.e. Nodyn: cymerwyd y 

tabl hwn o  

 Dylid cyfeirio at bob tabl yn nhestun y papur ac yn y rhestr cyfeiriadau 

 Cyfeiriwch at y ffynhonnell lle daethoch o hyd i'r tabl neu'r graff, e.e. byddai graff a 

gymerwyd o wefan yn cael ei restru fel gwefan yn y rhestr cyfeiriadau. 

Gwybodaeth Ddefnyddiol Bellach: 
 

http://www.lib.sfu.ca/help/cite-write/citation-style-guides/apa/tables-figures 
http://blog.apastyle.org/apastyle/tables-and-figures/ 
 

http://www.lib.sfu.ca/help/cite-write/citation-style-guides/apa/tables-figures
http://blog.apastyle.org/apastyle/tables-and-figures/
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3. Rhestrau cyfeiriadau yn y rhestr Llyfryddiaeth neu 
gyfeiriadau 

 
Mae’r rhestr hon yn ymddangos ar dudalen ar wahân ar ôl prif destun y gwaith, ac mae’n cynnwys 
manylion yr holl gyfeiriadau a ddyfynnwyd ynddo. Dylai’r rhestr nodi cyfenwau’r awduron yn 
nhrefn yr wyddor. Dylai'r holl ffynonellau (gan gynnwys cyfnodolion, llyfrau, y we ac yn y blaen) 
gael eu cyfuno mewn un rhestr gyfeiriadau. 
 

Rhaid rhoi teitlau llyfrau, gwe-dudalennau, adroddiadau a chyfnodolion  mewn llythrennau italig 
yn y rhestr gyfeiriadau. 

 
O ran dyfynnu yn y testun, dylech ddilyn y canllawiau a'r enghreifftiau yn union fel y maent wedi eu 
nodi yma, gan gynnwys atalnodi ac arddull y testun, e.e. llythrennau italig ar gyfer teitlau. Dylech 
defnyddio dull mewnoli crog ar gyfer pob cyfeiriad - dylai llinell gyntaf y cyfeiriad gyd-fynd ag ochr 
chwith y testun, ond dylai pob llinell ddilynol o'r cyfeiriad gael ei mewnoli (i wneud hyn: gosodwch 
eich cyrchwr ar ddechrau'r ail linell a phwyso'r bysellau CTRL a TAB ar yr un pryd). 
 
 
3.1  Llyfrau 
 
Wrth restru llyfrau, nodwch: 
 

 
 
Mae gan rai cyhoeddwyr swyddfeydd mewn nifer o ddinasoedd ar hyd a lled y byd. Gellir 
cymryd enw'r dref/ddinas gyntaf fel man cyhoeddi’r llyfr penodol hwnnw.   Dylech nodi’r rhan 
hanfodol o enw’r cyhoeddwr yn unig.   Er enghraifft, dylech hepgor, ‘& Co.’ neu ‘& Sons Ltd.’. 
e.e.  

           Fry, S., Laurie, H., & Davies, A. (2010). Study skills for nursing students.(3rd ed.).                      

                       London:Macmillan. 
         
 Mae’n bwysig deall y gwahaniaeth rhwng testunau heb eu golygu a thestunau wedi eu 
golygu. Testun heb ei olygu yw testun sydd ag un neu fwy o awduron wedi ysgrifennu'r llyfr cyfan. 
Testun sydd â nifer o wahanol awduron wedi cyfrannu gwahanol benodau at lyfr, ac un neu fwy o 
unigolion wedi golygu'r llyfr yw testun wedi ei olygu (wedi’i ddynodi gyda Eds.. ar ôl enwau’r 
golygyddion). 
 

                 Wise, E. (Ed.). (2011). Writing made simple: A guide. New York:  Routledge. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fformat:  
Cyfenw a Blaenlythrennau’r Awdur neu’r Golygydd. (Blwyddyn yn Cyhoeddi). Teitl 

y llyfr. Argraffiad (os nad y cyntaf). Man Cyhoeddi (rhaid i hwn fod yn Dref neu’n  
Ddinas: Enw’r Cyhoeddwr.  
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3.2  E-Lyfrau 
 
Dylech gyfeirnodi e-lyfr yn yr un modd â llyfr printiedig, ond nodwch URL yr e-lyfr neu'r 
casgliad e-lyfrau yn lle enw'r cyhoeddwr a'r man cyhoeddi. 
e.e. 
  

Gross, R., Kinnison, N., & Woolf, E. (2014). Psychology for nurses and allied health 
           professionals: Applying theory to practice. Cafwyd o 

          http:bangor.eblib.com/patron/Fullrecord.aspx?p=56456&echo=1&userid=56XPcZEZiWMC 
           

 
 
3.3. Penodau o lyfr wedi’I olygu 

Dylech gyfeirnodi e-lyfr yn yr un modd â llyfr printiedig, ond nodwch URL yr e-lyfr neu'r 
casgliad e-lyfrau yn lle enw'r cyhoeddwr a'r man cyhoeddi. 

 
               Cooper, T.  (2012). Just like that! Yn E. Wise (Ed.), Writing made simple. 
                           (pp. 23-39). New York: Routledge. 
 

DS – Ar gyfer pennod mewn llyfr wedi’i olygu, rhaid nodi blaenlythyren enw(au) cyntaf y 
golygyddion o flaen eu cyfenw. 
 

 
3.4  Erthyglau mewn cyfnodolion 

 
Wrth restru erthyglau mewn cylchgronnau, nodwch:   

 
               e.e. 

Rao, A. (2012). The contemporary construction of nurse empowerment.   
          Journal of Nursing Scholarship, 44(4), 396-402. 

 
 

3.5 Erthyglau mewn cyfnodolion ar-lein 
 
Os yw'r fersiwn ar-lein yr un fath â'r fersiwn printiedig, gallwch ei gyfeirnodi yn yr un modd 
ag erthygl mewn cyfnodolyn printiedig - gweler yr enghraifft flaenorol. 

  
Os oes DOI (Digital Object Identifier) ar gael, dylech gynnwys hwn yn y cyfeiriad: 
 
Baillie, L., & Gallagher, A. (2011). Respecting dignity in care in diverse care settings: Strategies of 
 UK nurses. International Journal of Nursing Practice, 17(4), 336-341. 
 doi:10.1111/j.1440-172X.2011.01944.x  
 
Os nad oes DOI ar gael, defnyddiwch URL: 

 
Rooney, A. (2013). Improving recovery with critical care rehabilitation. Nursing Times, 109 (26),    

23-25. Cafwyd o  
http://search.proquest.com/docview/1418646600?accountid=14874 

Fformat:  
Cyfenw a Blaenlythrennau’r Awdur. (Blwyddyn yn Cyhoeddi). Teitl 

y erthygl. Teitl y Cyfnodolyn, Cyfrol (rhif y Rhan neu’r Dyddiad Cyhoeddi), rhifau’r  
tudalennau yn yr erthygl. 
 

 

http://search.proquest.com/docview/1418646600?accountid=14874
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3.6  Cyfeiriadau Eilaidd 

Os ydych wedi defnyddio cyfeiriadau eilaidd dylech restru’r ffynhonnell y gwnaethoch ei 
defnyddio i'w gyrchu'n unig (h.y. y ffynhonnell a ddarllenwyd gennych). 
Pe byddech yn cyfeirnodi Webb (2010, fel y dyfynnwyd yn Rao, 2012) dylech restru Rao YN 
UNIG yn eich rhestr gyfeirio:  
 

Rao, A. (2012). The contemporary construction of nurse empowerment. Journal of Nursing       
 Scholarship, 44(4), 396-402. 

 
 
3.7  Canlyniadau Cochrane 
Gulani, A.,& Sachdev, H.S.(2014). Zinc supplements for preventing otitis media.  
             Cochrane Database of Systematic Reviews, 2014(6), 1- 153.doi:10.1002/14651858. 
             CD006639.pub4. 
 
Cewch gynnwys y dyddiad am rhifo cyfrol hefyd. 
 
 
3.8 Adroddiadau a Phapurau Ymgynghorol 

Ar gyfer adroddiadau a phapurau ymgynghorol rhestrwch: 

 

Wrth restru adroddiadau efallai y gwelwch nad oes un awdur unigol y gallwch ei enwi.  Os felly, 
defnyddiwch enw’r corff cyhoeddi, a elwir yn awdur corfforaethol, h.y. y sefydliad, y cwmni neu 
adran y llywodraeth. 
 

                     e.e.      British Council of Health Carers. (2011). Foundations of anti- 
                                       oppressive practice. Leicester: BCHC (EG2 – 11/BC/22). 

 
 

3.9 Deddfau Seneddol 
Mae rheolau gwahanol yn bodoli ar gyfer rhestru deddfau seneddol. Dechreuwch gyda theitl byr y 
ddeddf, sy’n cynnwys y flwyddyn, yna rhif y bennod mewn cromfachau. (D.S. Defnyddir teitl a 
blwyddyn y ddeddf yn nhestun eich traethawd, yn hytrach nag awdur a blwyddyn cyhoeddi). 
Gan mai dim ond cyfraith UDA sy'n cael sylw yn Llawlyfr APA, mae'r sefyllfa ynglŷn â chyfeiriadau 
cyfreithiol yn y DU yn agored i'w dehongli. Er cysondeb, hoffai'r Ysgol Gwyddorau Gofal Iechyd i 
Ddeddfau gael eu cynnwys yn y rhestr cyfeiriadau. 
 

Yn nhestun eich traethawd, defnyddir teitl byr a blwyddyn y Ddeddf, yn hytrach na’r awdur a’r 
flwyddyn gyhoeddi, e.e. Deddf Iechyd Meddwl. Er mwyn cyfeirio at ran benodol o'r Ddeddf, 
cyfeiriwch at yr adran,   
e.e. 
Yn adran 4 y Ddeddf Iechyd Meddwl... 
Yn a.4 y Ddeddf Iechyd Meddwl...  
 

Yn y rhestr cyfeiriadau: Defnyddir rheolau gwahanol wrth restru Deddfau Seneddol. Cyfeiriwch 
fel hyn: 
 

 

Fformat:  
Enw’r Awdur neu Enw’r Corff Cyhoeddi (Blwyddyn Cyhoeddi). Teitl 

yr Adroddiad neu’r Papur. Man Cyhoeddi: Enw’r Cyhoeddwr. Rhif neu God yr 
 Adroddiad/Papur(Lle bo’n Berthnasol).  
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e.e.  Deddf Gofal Iechyd, 2005. (c.12). London: The Stationery Office. 

 
 

3.10 Adroddiadau/Achosion Cyfreithiol 
 

Mewn testun:                      e.e.    Bradbury v Paterson (2014) 
 

Yn y rhestr cyfeiriadau:   
 

 

 

 

 

e.e.  
NL v Hampshire County Council EWHC 3992 (QB) MHLO 110 (2014). 
 

 

 

3.11  Rheoliadau a Chanllawiau 
 

Mae'r enghreifftiau yn yr adran hon yn berthnasol i fyfyrwyr Radiograffeg. 
 

Wrth restru rheoliadau megis IR(ME)R 2000 neu 2006: 

 
.e.e. 

 

The Ionising Radiation (Medical Exposure) Regulations 2000. London: HMSO. 
 

N.B. 
Y flwyddyn yw blwyddyn gyntaf yr angen i weithredu/cyhoeddi 
Mae rheoliadau'r DU bob amser yn gorffen gyda London: HMSO (Her Majesty’s Stationery Office) 
 

 

Wrth restru canllawiau megis canllawiau RCR: 

 

 

 
 

Enghraifft, canllawiau RCR: 
 

Royal College of Radiologists Working Party.(2003). Making the best use of a department of clinical  
 radiology: Guidelines for doctors. (5ed argraffiad). London: Royal College of Radiologists. 
 

 

 
Fformat: Teitl y Ddeddf, Blwyddyn (Pennod). Dinas cyhoeddi: Cyhoeddwr. 

 

 

Fformat:  
Enw v Enw - Cyfrol  - Byrfodd am Adroddiad – tudalen cyntaf am addrodiad  
 (Blwyddyn). 

Fformat:  
Teitl o’r Rheoliadau a Blwyddyn. Dinas cyhoeddi: Cyhoeddwr. 

 

Fformat:  
Enw’r Awdur neu Enw’r Corff. (Blwyddyn).Teitl o’r Chanllawiau. Argraffiad (os nad y 
 cyntaf). Dinas cyhoeddi: Cyhoeddwr 
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Rhestru canllawiau neu reoliadau'r UE: 
 

Mae'n anodd rhoi cyngor pendant ar ganllawiau'r UE gan fod y dull fel pe bai'n wahanol o gyhoeddiad 
i gyhoeddiad, ac o gyfarwyddyd i gyfarwyddyd. Byddwch yn sylwi efallai y bydd rhai canllawiau'n 
cael eu rhestru mewn gwahanol ffyrdd gan wahanol awduron. Cyn belled â bod eich rhestr yn 
cynnwys y canlynol, fe'u hystyrir yn dderbyniol: 
 

 Nodi'r corff sy'n cyhoeddi'r wybodaeth 

 

 Teitl y canllawiau neu'r rheoliadau a rhif rheoliad, os yn berthnasol 

 Blwyddyn cyhoeddi 

 Ffynhonnell gyhoeddi (gall hwn fod yr un fath â'r corff comisiynu) a lleoliad dinas (nis 

cynhwysir ym mhob cyhoeddiad) 

 

 

Un enghraifft, yn seiliedig ar ganllawiau’r Comisiwn Ewropeaidd ar ansawdd delweddau yn 1996: 
 

Y Comisiwn Ewropeaidd.(1996). European guidelines on quality criteria for diagnostic radiographic 
images. Brussels: Office for Official Publications of the European Communities. 
 

Fodd bynnag, gellir rhestru'r cyhoeddiad hwn hefyd fel: 
 

European guidelines on quality criteria for diagnostic radiographic images. EUR 16260. (1996). 
Brussels: Office for Official Publications of the European Communities. 
 

Yn achlysurol gall canllawiau'r Comisiwn Ewropeaidd nodi Brwsel ac ar adegau eraill, Lwcsembwrg 
(hyd yn oed ar gyfer yr un set o ganllawiau). Mae'r naill a'r llall yn dderbyniol. 
 

 

3.12  Codau Ymarfer 
 

Mewn testun: e.e. y tro cyntaf y nodir dogfen, rhowch enw'r sefydliad yn llawn, 
 

……. yn unol â chanllawiau gan yr Health and Care Professionals Council ([HCPC], 2016) 
 

Ar gyfer cyfeirio atynt wedyn, 
…….(HCPC, 2016) 
neu, ... fel nodwyd gan yr HCPC (2016). 
 

Yn y rhestr cyfeiriadau: 

 
Health & Care Professionals Council. (2016). Standards of conduct, performance, and ethics. 
          London: HCPC. 

Fformat:  
Enw’r Awdur neu Enw’r Corff. (Blwyddyn).Teitl o’r Chanllawiau. Dinas cyhoeddi: Cyhoeddwr 
 

Fformat: 
Enw’r Awdur. (Blwyddyn).Teitl. Dinas Cyhoeddi: Cyhoeddwr 
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Hoffai'r Ysgol Gwyddorau Gofal Iechyd i God yr NMC gael ei nodi a'i gyfeirio ato   
fel hyn: 

Mewn testun: Y tro cyntaf y cyfeirir at y Cod, mae angen i'r teitl gael ei nodi'n llawn ac mewn  

llythrennau italig: 
 

 

Gellir rhoi cyfeiriadau dilynol wedyn fel - y Cod (NMC, 2018) 
 

Yn y rhestr cyfeiriadau:  
Y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth. (2018). Y cod: Safonau proffesiynol ymarfer ac ymddygiad i  
 nyrsys, bydwragedd, a chymdeithion nyrsio. Llundain: NMC. 
 

 
3.13  Polisiau Byrddau Iechyd/Lleoliadau - Cyfrinachedd 

 
Os ydych wedi cyfeirio at bolisïau lleoliadau yn eich gwaith 
 
Mae torri cyfrinachedd yn golygu rhyddhau gwybodaeth sy'n datgelu pwy yw rhywun. Gallai fod yn 
ddefnyddiwr gwasanaeth, yn ymarferydd gofal iechyd neu'n fyfyriwr, a gall ddigwydd oherwydd 
bod maes clinigol wedi cael ei nodi.  
Ni ddylid rhoi marc methu i aseiniadau am gyfeirio at ddogfennau byrddau iechyd, os gwneir hynny 
i ddarparu tystiolaeth i gefnogi ymarfer. Mae'r dogfennau hyn yn aml yn y parth cyhoeddus. Pan 
nad yw defnyddio tystiolaeth o'r fath yn datgelu pwy yw rhywun, nid yw hyn yn torri 
cyfrinachedd. 
 
Mewn testun: 
 
Y tro cyntaf y byddwch yn enwi'r ddogfen, rhowch enw'r sefydliad  yn llawn: 
 
……. yn unol â chanllawiau protocol sepsis yr Ymddiriedolaeth Leol (Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi 
Cadwaladr [BIPBC], 2016) 
 
ar gyfer dyfyniadau dilynol: 
...... (BIPBC, 2016) 
neu, 
… .a nodwyd gan BIPBC (2016). 
 
Yn y rhestr cyfeiriadau: 

 
Gallai defnyddio tystiolaeth o'r fath ddatgelu hunaniaeth rhywun, yna mae angen cynnal 
cyfrinachedd.  
 
 

...yn ôl y Cod: Safonau Proffesiynol Ymarfer ac Ymddygiad i Nyrsys, Bydwragedd, a 
Chymdeithion Nyrsio, cyfeirir ato o hyn allan fel y Cod (Y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth 
[NMC], 2018). 
 

 

Fformat  
Cyfenw a Blaenlythrennau’r Awdur. (Blwyddyn Cyhoeddi). Teitl. Cafwyd o  
 URL. 
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Wrth ddefnyddio tystiolaeth o'r fath fe ellid datgelu hunaniaeth rhywun, ac felly mae angen 
sicrhau cyfrinachedd.  
e.e. ar gyfer astudiaeth achos claf:  
 Os ydych chi'n disgrifio rhywun a oedd mewn Uned therapi Dwys yna mae hyn yn cysylltu'r claf ag 
un o'r tri ysbyty acíwt 

neu, os yw rhywun yn cael angioplasti cardiaidd yna maent yn gysylltiedig ag ysbyty Glan Clwyd 
yn unig, ac felly petaech yn crybwyll y bwrdd iechyd yn y cyswllt hwnnw fe allai hynny dorri 
cyfrinachedd y lle a'r unigolyn yn sgil hynny. 
 
Yn yr achos hwn, cyfeiriwch fel a ganlyn: 
Mewn testun: 
Defnyddiwch deitl a blwyddyn polisi'r Bwrdd Iechyd a'r flwyddyn 
yn nhestun eich traethawd.Os yw enw’r polisi'n cynnwys enw'r Bwrdd Iechyd nodwch 'Bwrdd 
Iechyd X'.   
 
Yn y rhestr cyfeiriadau: 

e.e.          Communication policy. (2012). Y cyfeiriad llawn wedi ei hepgor am resymau 
cyfrinachedd.  Os bydd angen, mae’r cyfeiriad llawn ar gael gan awdur yr 
aseiniad 

 

Os ydych yn ansicr, holwch eich tiwtor. 
 
3.14  Fynonellau Electronig 

Os ydych wedi cael eich gwybodaeth o ffynhonnell electronig, bydd ychydig o wahaniaethau 
yn fformat eich cyfeiriad. Wrth restru adnoddau o’r we, yr elfen bwysicaf i’w chynnwys yw'r 
cyfeiriad ar y we neu'r URL (Uniform Resource Locator). 
Dylech nodi: 

e.e. World Health Organization.(2013).Mental health action plan 2013-2020.Cafwyd o 
          http://www.who.int/mental_health/publications/action_plan/en/      

 
        Nuffield Trust. (2015). Improving UK healthcare: Nuffield Trust strategy 
                     Cafwyd o http://www.nuffieldtrust.org.uk/publications/improving-uk-    

          nuffield 
 
Yn ôl canllawiau APA, nid oes raid i chi nodi'r dyddiad yr aethoch i'r wefan. Yr unig eithriad i 
hyn yw pe bai'r wybodaeth yn debygol o newid neu gael ei diweddaru ar y dudalen we honno. 
Cewch gynnwys y dyddiad yr aethoch i'r wefan yn yr achos hwnnw, e.e. (2015, Tachwedd 25). 
Yr awdur yw'r unigolyn neu'r sefydliad sy'n gyfrifol am y wybodaeth ar y dudalen we. Os nad yw'n 
amlwg pwy yw'r awdur, efallai y bydd modd i chi gael y wybodaeth o'r cysylltiadau 'Amdanom 
Ni'/'Cysylltu â Ni', neu o'r URL, neu gan y rhai a sicrhaodd hawlfraint ar y deunydd. Os nad oes modd 
dod o hyd i'r wybodaeth, dylech ystyried a yw'r ffynhonnell yn ffynhonnell ddibynadwy i ddyfynnu 
ohoni. 
 

Fformat: 
Teitl polisi’r Bwrdd Iechyd (Y Flwyddyn a nodir ar y polisi neu flwyddyn y diweddariad). 

Y cyfeiriad llawn wedi ei hepgor am resymau cyfrinachedd.  Os bydd angen, mae’r  
cyfeiriad llawn ar gael gan awdur yr aseiniad. 

 

 

 

Fformat  
Cyfenw a Blaenlythrennau’r Awdur. (Blwyddyn Cyhoeddi). Teitl. Cafwyd o  
 URL. 
 
 

http://www.who.int/mental_health/publications/action_plan/en/
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Os oes rhif ar ddechrau teitl y ddogfen, dylech drin y rhif fel pe bai wedi ei ysgrifennu ar ffurf 
gair. Yn yr enghraifft ganlynol, dylech nodi '1000' fel 'mil' yn eich rhestr gyfeirio. 
 
 
e.e. 1000 Lives Plus (2012). Students and person-centred care – Dignity. Cafwyd o 
 http://www.1000livesplus.wales.nhs.uk/students-person-centred-care-dignity 
 
 
 
 
 

3.15  Apps ffonau symudol. 
 

Mae rhaglenni ffonau symudol, neu apps, yn fath ar feddalwedd sy'n rhedeg ar ddyfeisiau megis 

ffonau clyfar a chyfrifiaduron tabled (megis iPhones, iPads, ac Androids) yn ogystal â phorwyr gwe 

(megis Chrome, Internet Explorer, a Firefox). Nodwch y gall yr awdur fod yn unigolyn, ond grŵp 

neu gwmni ydyw yn aml, fel y gwelir isod, a bod y dyddiad yn adlewyrchu'r flwyddyn y rhyddhawyd 

y fersiwn rydych chi'n ei defnyddio, er y gall fersiynau blaenorol fod wedi eu rhyddhau mewn 

blynyddoedd gwahanol.  

  

Fformat 

 

Cyfeiriad yn y testun (Aralleiriad):  

(Cyfenw awdur, Blwyddyn) 

      

Cyfeiriad yn y testun (Dyfyniad): 

(Cyfenw awdur, Blwyddyn) 

  

Cyfeiriadau: 

Cyfenw awdur, Blaenlythyren gyntaf. Ail flaenlythyren. (Blwyddyn). Teitl y feddalwedd 

neu'r rhaglen 

     (Rhif fersiwn) [Meddalwedd rhaglen ffôn symudol]. Cyrchwyd o http://xxxx 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.1000livesplus.wales.nhs.uk/students-person-centred-care-dignity
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Enghreifftiau 

Cyfeiriad yn y testun (Aralleiriad):  

(WebMD Health Corporation, 2012) 

  

Cyfeiriad yn y testun (Dyfyniad): 

(WebMD Health Corporation, 2012) 

  

Cyfeiriadau: 

WebMD Health Corporation (2012). Medscape (Fersiwn 4.0) [Meddalwedd rhaglen 

ffôn symudol]. 

Cyrchwyd o  http://itunes.apple.com 

 

Os yw'r app yn waith cyfeirio (fel geiriadur, gwyddoniadur, neu gyfeirlyfr meddygol), gellir nodi 

cofnod yn yr app, yn union fel cofnod mewn gwaith cyfeirio print neu electronig. 

Cyfeiriad yn y testun (Aralleiriad): 

(Rosenthal, 2012) 

Cyfeiriad yn y testun (Dyfyniad): 

(Rosenthal, 2012) 

Cyfeiriadau: Rosenthal, L. (2012). Atrial flutter. Yn Medscape (Fersiwn 4.0) 

[Meddalwedd rhaglen ffôn symudol]. Cyrchwyd o http://itunes.apple.com 

 

 

3.16  Os nad oes manylion am gyhoeddiad ar gael 
 
Os nad oes dyddiad ar gael, defnyddiwch (n.d.). 
 
Os nad oes manylion am y man cyhoeddi ar gael, defnyddiwch (s.l.), sy'n dalfyriad o 'sine 
loco', y Lladin am 'heb le'. 
 

 3.17  Cofnod mewn Adnodd Cyfeirio / Geiriadur Ar-lein 

Yn eich gwaith, efallai y bydd angen diffinio geiriau y byddai eu hystyron yn dywyll i'r darllenydd 
heb iddynt edrych mewn geiriadur. Mae arddull APA yn defnyddio teitl cofnod y geiriadur fel yr 
eitem gyntaf yn y cyfeiriad: 

 

Byddai'r cyfeiriad yn y testun ar gyfer yr enghraifft hon yn darllen: (“pathology,” n.d.). 

 

pathology. (n.d.) Yn Encyclopedia Britannica Online. Cyrchwyd o          
 http://www.britannica.com/EBchecked/topic/446440/pathology 

 

Defnyddiwch (n.d.) os nad oes dyddiad wrth y cofnod; fel arall, defnyddiwch dyddiad y cyhoeddi ar-
lein, sydd i'w weld yn aml ar waelod y dudalen, mewn cromfachau 

http://itunes.apple.com/
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/446440/pathology
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4. Cyfarwyddyd Pellach 
 

Ewch i adran 6 a 7 o’r gwerslyfr APA sydd wedi ei gyfeirnodi isod i gael cyfarwyddyd ynglŷn ag 
adnoddau eraill y gallech fod angen eu cyfeirnodi, e.e. blogiau, cyfryngau clywedol, papurau 
cynhadledd ac ati. 

 
American Psychological Association. (2010). Publication manual. (6th ed.). 
Washington, DC: American Psychological Association. 
 
Efallai y bydd yn ddefnyddiol i chi hefyd fynd i wefan yr APA i gael rhagor o wybodaeth, fel 
cwestiynau cyffredinol. 
 
http://www.apastyle.org/index.aspx 

 
 
Llyfryddiaeth: 
NID oes angen llyfryddiaeth ar gyfer y rhan fwyaf o aseiniadau. Os oes angen llyfryddiaeth, 
bydd eich tiwtoriaid yn rhoi gwybod i chi am hynny a dylech ei chynnwys ar ôl y rhestr 
gyfeiriadau. Dylai'r rhestr hon hefyd nodi cyfenwau’r awduron yn nhrefn yr wyddor, a 
chynnwys manylion am unrhyw gyhoeddiadau a ddefnyddiwyd wrth greu’r gwaith, ond nad 
oeddent wedi eu dyfynnu'n uniongyrchol ynddo.  

 
 

5. Cefnogaeth gyda chyfeirnodi 
 

Cefnogaeth gan y llyfrgell 
Os oes angen cymorth pellach arnoch wrth ddefnyddio APA, neu os yr hoffech ddefnyddio arddull 
gyfeirio APA o fewn offer rheoli cyfeiriadau megis RefWorks, mae croeso i chi gysylltu â'r aelodau 
staff canlynol o'r Tîm Cefnogaeth Academaidd yn y Gwasanaeth Llyfrgell ac Archifau: 
 
 
Bangor: 
Yasmin Noorani: Llyfrgellydd Cefnogaeth Academaidd, College of Health & Behavioural 
Sciences:  
y.noorani@bangor.ac.uk / 01248 388589 
 
Marc Duggan: Goruchwyliwr Gwasanaethau Llyfrgell m.duggan@bangor.ac.uk / 01248 
388153 
 
Wrecsam:  
Sam Dodd: Goruchwyliwr Gwasanaethau Llyfrgell s.dodd@bangor.ac.uk / 01248 383914 
Julie Moulton: Goruchwyliwr Gwasanaethau Llyfrgell j.moulton@bangor.ac.uk / 01248 383914 
 

Cefnogaeth ar-lein 
 
Mae nifer o ganllawiau fformat cyfeirnodi ar-lein. Os byddwch yn dewis defnyddio’r rhain, gwnewch 
yn siŵr bod eu hargymhellion yn cyfateb â gofynion eich Ysgol neu eich tiwtoriaid. 
 
 
 

M. Poulton (2012), Y. Noorani (wedi ei ddiweddaru 2014, 2015, 2016)   
© Prifysgol Bangor, Gwasanaeth Llyfrgell ac Archifau, 2016 
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