
Nodiadau i Gyfranwyr 

Croesewir cyfraniadau o bob math gan y Golygyddion.  Dylai awduron ystyried y pwyntiau 

canlynol: 

1. Dylai erthyglau sydd i’w cyhoeddi gael eu hanfon at y Golygyddion, Cymru a’r Môr, 

Gwasanaeth Archifau Gwynedd, Caernarfon, Gwynedd LL55 1SH 

2. Gall erthyglau fod yn Gymraeg neu Saesneg gyda chrynodeb Saesneg gyda’r testun 

Cymraeg. 

3. Gellir derbyn erthyglau hyd at 8,000 o eiriau neu nodiadau byr hyd at 1,000 o eiriau.  

Dylid cyflwyno dau gopi wedi ei deipio gydag ymyl llydan wedi ei ddwbl-ofodi ar 

ffurf dogfen Word. 

4. Dylai unrhyw ddarluniau gael eu cyflwyno mewn du a gwyn, a dylai unrhyw fapiau 

neu luniau fod ddwbl y maint ar gyfer pwrpas atgynhyrchu.  Nid yw’r gyllideb yn 

caniatáu i ni gynhyrchu atodiadau rhydd.  Dylai capsiynau gael eu cynnwys gyda’r 

prif destun a hefyd gyda’r darluniau.  Dylid cynnwys unrhyw gydnabyddiaethau 

mewn cromfachau. 

5. Gofynnir i unrhyw oblygiadau hawlfraint neu atgynhyrchu gael eu clirio gan yr 

awdur. 

6. Gellir cyfeirnodi drwy ddefnyddio troednodiadau neu’r ‘system Harvard’. 

7. Dylai awduron nodi'r pwyntiau ‘arddull tŷ’ canlynol: 

• Dylai enwau llongau fod mewn llythrennau italig neu wedi eu tanlinellu i nodi 

llythrennau italig 

• Talfyriadau, e.e. nid oes atalnod llawn pan ysgrifennir HMS neu J Smith 

• Enwau lleoedd.  Cyfeirir awduron i gael golwg ar Dictionary of the Place Names 

of Wales (Owen & Morgan 2007).  Dylid defnyddio enwau lleoedd Cymraeg yn yr 

erthyglau Cymraeg; yn yr erthyglau Saesneg ble mae’r enwau Saesneg wedi ei 

sefydlu, e.e. Cardiff, Swansea, Tenby, Holyhead gellir defnyddio’r Saesneg. 

• Dylai mesuriadau fod mewn troedfeddi a modfeddi gyda’r mesur metrig cyfwerth 

mewn cromfachau ble mae’n bosib. 

• Dylai’r holl baragraffau gael eu mewnfoli a’r holl is-benawdau ymddangos mewn 

teip trwm. 

• Dylai dyddiadau ymddangos heb atalnodi. 

8. Ni thelir breindaliadau nag unrhyw daliad arall ond bydd yr awduron yn derbyn copi 

o’r gyfrol am ddim. 

9. Penderfyniad y Golygyddion yw’r un terfynol pan gyflwynir yr erthygl i’w cyhoeddi. 

 


