
ETHOLIADAU 06 MAI 2021 - AROLWG AR GYFER STAFF GORSAFOEDD 
PLEIDLEISIO - HOFFEM GAEL EICH ADBORTH, OS GWELWCH YN DDA 
 
Mae’r Comisiwn wrthi’n casglu adborth gan staff gorsafoedd pleidleisio, a hoffem glywed 
am eich safbwyntiau a phrofiadau wrth weinyddu’r etholiadau a gynhaliwyd ar 06 
Mai.  Mae gennym ddiddordeb neilltuol clywed am eich profiadau wrth weithio mewn 
gorsaf bleidleisio gyda chyfyngiadau COVID-19 ar waith, a sut y gallai hyn fod wedi 
effeithio y modd y buoch yn gweithio ar y diwrnod pleidleisio. 
 
Mae eich adborth yn bwysig iawn i ni - bydd nid yn unig yn llywio ein hadroddiadau wedi’r 
etholiad, ond bydd hefyd yn ein helpu i wella’r modd yr ydym yn cefnogi staff i gyflawni 
etholiadau llwyddiannus yn y dyfodol, yn enwedig os bydd cyfyngiadau COVID-19 yn dal i 
fod ar waith.   
 
Byddem yn ddiolchgar iawn pe gallech lenwi ein harolwg byr – ni ddylai gymryd mwy na 
10 munud, ac mae ar agor i bob aelod staff sy’n gweithio yn yr orsaf bleidleisio heddiw. 

Mae’r arolwg hwn yn gwbl gyfrinachol, ond gallai’r adborth a gyflwynir gennych gael ei 

ddefnyddio yn ddi-enw yn adroddiad y Comisiwn Etholiadol ar yr etholiadau ac wrth ein 

helpu i wneud argymelliadau i wella’r modd y cynhelir etholiadau yn y DU.  

Bydd yr holl wybodaeth a ddarperir gennych yn cael ei thrin yn gwbl gyfrinachol, ac nid 

fydd yn bosib adnabod unrhyw unigolyn yn yr adroddiad cyhoeddedig. Gallwch ddarllen 

hysbysiad preifatrwydd y Comisiwn Etholiadol fan hyn: 

https://www.electoralcommission.org.uk/privacy-notice 

Defnyddiwch y cod QR isod, y gellir ei sganio trwy ddefnyddio’r rhan fwyaf o ffonau clyfar, 
a fydd yn eich galluogi i gyrchu’r arolwg ar eich dyfais.  NODER: bydd yr arolwg ar agor 
o 2pm heddiw ymlaen. 
 
Bydd y broses ar gyfer sganio’r cod yn amrywio gan ddibynnu ar y math o ddyfais rydych 
yn ei ddefnyddio. Ar lawer o ffonau, gellir sganio’r cod trwy ddefnyddio naill ai camera’r 
ffôn, neu ap sganio codau QR rhagosodedig. Fodd bynnag, gallai fod angen gosod ap 
sganio ar rai dyfeisiau.  
 
I sganio’r cod, agorwch naill ai’r camera neu’r ap perthnasol, a daliwch y ffôn fel bod y cod 
yn ymddangos yng nghanol y sgrin. Dylech wedyn gael y dewis i ddilyn y ddolen a dylai’r 
arolwg agor yn y porwr ar eich ffôn. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Os na allwch gyrchu’r arolwg ar eich ffôn symudol, neu os hoffech ei lenwi rywbryd arall, gallwch 

ddod o hyd i’r arolwg fan hyn https://www.research.net/r/J2N5SS8 

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynghylch yr arolwg hwn, cysylltwch â 
researchsurvey@electoralcommission.org.uk.   
 

DIOLCH AM EICH CYMORTH 
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