
Defnyddio'r hidlyddion a'r cyfleuster chwilio am allweddair 
Mae ein cyfleusterau chwilio yn eich galluogi i bori drwy ein canllawiau mewn dwy ffordd:  

- cael gafael ar bob rhan o'r canllawiau craidd  
- dod o hyd i wybodaeth am bwnc penodol yn y canllawiau.  

Cael gafael ar y canllawiau craidd fesul rhan 
Gallwch ddewis y naill opsiwn hidlo neu'r llall, neu'r ddau ohonynt:  

Ble ydw i 

Mae hyn yn eich galluogi i chwilio am ganllawiau sy'n berthnasol i'ch gwlad.  

Cliciwch ar y saeth fach ar ochr dde'r blwch gwyn a dewiswch Cymru, Lloegr neu'r Alban, fel 
y bo'n briodol. Byddwch nawr yn gweld dewislen o eitemau, y gallwch glicio arni, sy'n 
berthnasol i'r wlad rydych wedi'i dewis.   

 

Rydym yn defnyddio eicon llyfr i ddangos y rhannau gwahanol o'r canllawiau craidd yn y 
canlyniadau chwilio. 

 
  



Canllawiau ar 

Mae hyn yn eich galluogi i ddewis o restr barod sy'n cynnwys pob rhan o'r canllawiau craidd, 
er enghraifft: Cynnal y broses cofrestru etholiadol: Cymru.  

Os ydych eisoes wedi dewis gwlad gan ddefnyddio'r hidlydd 'Ble ydw i', dim ond eitemau 
sy'n berthnasol i'ch ardal chi y bydd y rhestr hon yn eu cynnig. Gallwch glicio'n syth ar y set 
o ganllawiau sydd ei hangen arnoch.  

 

Gyda'r ddau opsiwn, pan fyddwch wedi dewis y rhan berthnasol o'r canllawiau, byddwch yn 
gallu symud drwyddi fel o'r blaen, drwy sgrolio drwy'r goeden lywio y gellir clicio arni ar ochr 
dde'r dudalen.  

  



Chwilio am wybodaeth am bwnc penodol yn y canllawiau.  
Os byddwch am ddod o hyd i bwnc penodol, gallwch ddefnyddio'r opsiwn 'chwilio am 
allweddair'. Teipiwch y testun dan sylw yn y blwch gwyn, a chliciwch ar yr eicon 
chwyddwydr.  

I gael y canlyniadau gorau, dylech ddefnyddio'r hidlydd 'Ble ydw i' hefyd, er mwyn sicrhau 
mai dim ond y canlyniadau sy'n berthnasol i'ch ardal y byddwch yn eu gweld. 

Byddwch yn gweld rhestr o ganlyniadau y gallwch glicio arnynt, sydd wedi'u blaenoriaethu 
yn ôl y cynnwys mwyaf perthnasol. Bydd nifer yr opsiynau a fydd yn ymddangos yn dibynnu 
ar natur eich chwiliad a pha mor benodol yw'r term rydych wedi chwilio amdano.  

 

Dylai'r eitem sydd ei hangen arnoch fod yn yr ychydig ganlyniadau cyntaf. Cofiwch, 
oherwydd bod ein peiriant chwilio yn ystyried pa mor aml y mae'r term rydych yn chwilio 
amdano yn ymddangos ar bob tudalen we, efallai na fydd eich eitem ymhlith y canlyniadau 
cyntaf yn y rhestr. Fodd bynnag, os na fyddwch yn gweld y canlyniadau roeddech yn eu 
disgwyl, neu os na fydd unrhyw opsiynau o gwbl, gallwch roi cynnig arall arni gan ddefnyddio 
geiriad gwahanol. Defnyddiwch y botwm 'dileu'r holl hidlyddion' i ddileu eich chwiliad a'ch 
hidlyddion blaenorol a rhoi cynnig arall arni.  

  



Os ydych yn chwilio am adnodd, mae'r rhain wedi'u cynnwys ar dudalennau perthnasol. 
Gallwch hefyd ddefnyddio'r goeden lywio gyfarwydd ym mhob rhan o'r canllawiau i ddod o 
hyd i restr o adnoddau ar gyfer pob adran o'r canllawiau, sydd wedi'i chyflwyno ar un 
dudalen er hwylustod ar ddiwedd pob pennod.  

Os bydd gennych unrhyw ymholiadau neu bryderon, neu os bydd angen rhagor o 
gymorth arnoch, cysylltwch â thîm lleol y Comisiwn, a fydd yn fwy na pharod i helpu 
mewn unrhyw ffordd. 
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