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Crynodeb gweithredol

Prif amcanion CThEM, yn ôl yr hyn a osodwyd gan y Llywodraeth, yw:

• Casglu’r swm uchaf posib o refeniwiau

• Gwella’r gwasanaeth a rown i’n cwsmeriaid

• Gwneud arbedion cynaliadwy o ran costau.

Dylid barnu ein perfformiad yn ogystal yn ôl pa mor gyflym wnaethom fynd 
i’r afael â newid y gwasanaethau rydym yn eu cynnig i’n cwsmeriaid. Mae’r 
adroddiad hwn yn esbonio sut rydym wedi perfformio rhwng mis Ebrill a  
mis Medi 2014.

Cawsom rhai llwyddiannau nodedig yn ystod hanner cyntaf y flwyddyn, gan 
gynnwys adnewyddu credydau treth a chyflwyno ffyrdd digidol newydd o 
weithio, yn ogystal ag ambell sialens sylweddol. Mae gennym rai targedau 
ymestynnol er mwyn cyflawni blwyddyn arall sy’n torri record o ran casglu 
refeniwiau ychwanegol, wrth i ni gyflwyno ambell newid sylweddol yn y modd 
rydym yn gwasanaethu ein cwsmeriaid.

Yn ystod hanner cyntaf y flwyddyn, gwnaethom gyflwyno gwasanaeth  
newydd wedi’i deilwra ar draws y DU ar gyfer cwsmeriaid y mae arnynt angen 
cymorth ychwanegol, a chreu gwasanaeth ar-lein newydd ar gyfer adnewyddu 
credydau treth.

Yn ogystal, gwnaethom lansio’r ymarferiad mwyaf o drafod wyneb yn wyneb  
â staff yn hanes CThEM gan ddechrau sgwrs ynghylch ein gweledigaeth ar gyfer 
ein dyfodol yn yr hirdymor. Erbyn 2021, byddwn yn sefydliad llai, gyda mwy o 
sgiliau ac yn gynyddol ddigidol, wedi ein lleoli mewn llai o leoliadau.
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Casglu’r swm uchaf posib o refeniwiau

Gwnaethom gasglu cyfanswm o £243.6 biliwn mewn refeniwiau treth yn 
ystod hanner cyntaf y flwyddyn – mae hyn oddeutu £7 biliwn yn fwy na’r hyn 
wnaethom ei gasglu ar yr un adeg y llynedd.

Sicrhaodd ein gweithrediadau cydymffurfio £8.8 biliwn mewn refeniwiau 
cydymffurfio yn ystod yr un cyfnod. Rydym yn hyderus y byddwn yn cyrraedd 
ein targed diwedd y flwyddyn wedi’i ddiweddaru o £26 biliwn, a gyhoeddwyd 
yn Natganiad yr Hydref 2014 gan y Llywodraeth. Mae hyn am fod y proffil ar 
gyfer ein refeniwiau cydymffurfio lawer yn uwch yn gyffredinol yn ystod ail 
hanner y flwyddyn na’r cyntaf. Rydym yn gobeithio sicrhau mwy na £110 biliwn 
mewn refeniwiau cydymffurfio rhwng 2011-12 a 2015-16.

Ffigur 1:
Refeniwiau ychwanegol a gasglwyd 
drwy waith cydymffurfio
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Gwella'r gwasanaeth a rown i'r cwsmeriaid

Galwadau ffôn i’n llinellau cymorth ar gyfer cwsmeriaid

Gwnaethom gynyddu nifer y galwadau y deliwyd gennym â nhw i’n llinellau 
cymorth ar gyfer cwsmeriaid, dros hanner cyntaf y flwyddyn, gan 1.8 y cant i 
74.5 y cant, o’i gymharu â’r un adeg y llynedd. Roedd hyn i’w gymharu ag ond 
48 y cant o alwadau yn 2010-11. Rydym yn disgwyl cyflawni perfformiad mwy 
cyson drwy gydol 2014-15, er ein bod yn disgwyl i’n perfformiad cyfartalog ar 
gyfer y flwyddyn i fod ychydig yn is na’r hyn oedd yn 2013-14 (79 y cant).

Rydym am i’n perfformiad wrth ddelio â galwadau ffôn gan gwsmeriaid a  
phost i fod yn fwy cyson, gan symud staff mewn modd hyblyg rhwng y ddau 
faes hynny. Rydym wedi bod yn llwyddiannus, ar y mwyaf, wrth gyflawni hyn  
ar gyfer teleffoni – gan ateb 89 y cant o adnewyddiadau credydau treth ar  
31 Gorffennaf o’i gymharu ag ond 16 y cant y llynedd - ond yn ystod misoedd 
Awst a Medi gwnaeth nifer y galwadau aros yn uchel, gan beri oedi wrth gael 
rhai staff yn ôl i weithio ar bost gan gwsmeriaid.

Roedd cwsmeriaid ar eu hennill hefyd o ganlyniad i well opsiynau 
hunanwasanaeth ar y ffôn, gyda chyflwyno dull o adnabod llais drwy gyfrwng 
Awtomasiwn Ffôn Deallus (Intelligent Telephone Automation – ITA). Cawsom 
adborth cadarnhaol, ar y cyfan, gan gwsmeriaid ynghylch hynny. Caiff 
cwsmeriaid yr wybodaeth sydd ei hangen arnynt yn awtomatig, neu cânt eu 
cyfeirio at gynghorydd sy’n gallu delio â’u hymholiad penodol hwy. Hyd yn hyn 
eleni, mae ein gwasanaeth ITA wedi delio â 7.4 miliwn o alwadau.

Er mwyn parhau i wneud y gost o gysylltu â ni’n rhatach ar gyfer y rhan fwyaf 
o gwsmeriaid, gwnaethom gyflwyno rhifau ffôn 03 i’n gwasanaethau llinellau 
cymorth y llynedd, y mae’r rhan helaethaf o gwsmeriaid yn eu defnyddio erbyn 
hyn. Bydd ein holl ffurflenni a thaflenni wedi eu diweddaru â rhifau ffôn 03 ac 
ym mis Rhagfyr gwnaethom ddiddymu’r rhif 0845 olaf.
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Ffigur 2:
Mis Ebrill – Mis Medi 2014-15: 
Galwadau y deliwyd â hw
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Post

Gwnaethom glirio 69 y cant o bost o fewn 15 diwrnod gwaith, o’i gymharu 
â 77.3 y cant ar yr un adeg y llynedd. Roedd y perfformiad is am ein bod 
wedi ailgyfeirio rhai staff oedd yn delio â phost gan gwsmeriaid i gefnogi 
adnewyddiadau credydau treth, ar adegau pan fyddwn yn draddodiadol yn  
profi galw uchel gan gwsmeriaid. Golyga gwell dulliau o ddelio â galwadau  
a’n hawydd i ddelio ag ymholiadau gan ddefnyddio dull ‘unwaith ac wedi’i 
wneud’, ein bod yn parhau i dderbyn llai o bost gan gwsmeriaid flwyddyn ar  
ôl blwyddyn. Yn ogystal, rydym wedi dechrau cyflwyno sganio post yn ddigidol, 
er mwyn i ni allu ymateb i’r post yn fwy prydlon ac arbed oedi sy’n cael ei beri 
gan symud papur gan y post rhwng swyddfeydd gwahanol.

Rydym yn disgwyl gweld gwelliannau misol ym mha mor gyflym rydym yn 
clirio post ar gyfer gweddill y flwyddyn, gyda blaenoriaeth arbennig yn cael 
ei rhoi i’r maes hwn o flaen cyfnod brig Hunanasesiad ym mis Ionawr. Am nad 
ydym wedi clirio cymaint o bost yn ystod y misoedd diwethaf ag yr oeddem 
wedi disgwyl ei wneud, ni fyddwn bellach yn cyrraedd ein targed o glirio  
80 y cant o bost o fewn 15 diwrnod gwaith eleni.
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Ffigur 3:
Post y deliwyd ag ef o  
fewn 15 diwrnod gwaith,  
y flwyddyn hyd yn hyn
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Ceisiadau credydau treth a budd-dal plant

Gwnaethom glirio ceisiadau credydau treth a budd-dal plant, a newid mewn 
amgylchiadau, yn y DU, ar gyfartaledd o 15 diwrnod (ymhell o fewn ein targed 
o 22 diwrnod) a chlirio ceisiadau a newid mewn amgylchiadau rhyngwladol 
mewn 80.3 diwrnod, ymhell o flaen y targed o 92 diwrnod.

Gwneud arbedion cynaliadwy o ran costau

Gofynnodd y Llywodraeth i CThEM wneud arbedion cynaliadwy o ran costau i’n 
cyllideb o 25 y cant rhwng 2010 a 2015, gydag arbediad ychwanegol o bump y 
cant yn 2015-16.

Rydym wedi gwneud arbedion effeithlonrwydd costau o fwy na £75 miliwn hyd 
yn hyn eleni, a mwy na £850 miliwn1 ers 2010. Mae hynny’n ein rhoi yn gadarn 
ar y llwybr cywir i gyrraedd ein targed o ychydig llai na £1.2 biliwn mewn 
arbedion erbyn 2015-16.

Mae’r adran gyllid yn adlewyrchu ein rôl ddeublyg wrth gyfrannu i ostwng y 
diffyg ariannol – gostwng gwariant drwy ddod yn fwy effeithlon, tra’n casglu 
refeniwiau ychwanegol yn ogystal fel yr amlinellir yn y crynodeb gweithredol.

Dyled

Mae’r mwyafrif helaeth o drethdalwyr yn talu eu trethi yn llawn ac mewn 
pryd. Mae angen i unigolion a busnesau dalu’r dreth sy’n ddyledus, neu dalu 
gordaliad credydau treth yn ôl, neu fel arall mae’n anheg ar y mwyafrif gonest. 
Amcangyfrifwn nad yw oddeutu deg y cant o arian sy’n ddyledus yn gyfreithlon 
mewn refeniwiau treth yn cael ei dalu mewn pryd ac mae’n rhaid mynd ar ei ôl 
gan ddefnyddio ein dulliau o fynd ar drywydd dyled a phwerau gorfodi.

Ar ddiwedd mis Mawrth 2014, roedd cyfanswm y ddyled yn £16.7 biliwn. Rydym 
yn cynyddu ein hymdrechion i fynd i’r afael ag arbed treth a gostwng gwall 
a thwyll, a chanlyniad y weithred hon yw casglu refeniwiau treth ychwanegol 
sy’n ddyledus yn gynt, a bydd cyfran o’r rhain yn ychwanegu tuag at weddill 
y ddyled. Disgwyliwn y bydd ein sefyllfa o ran y ddyled ar ddiwedd 2015 yn 
uwch na’r hyn yr oedd y llynedd, am ein bod wedi adnabod mwy o ddyled sy’n 
ddyledus i CThEM o ganlyniad i weithredu cydymffurfio gwell a mwy effeithlon.

1 Yn amodol ar sicrwydd

Rydym wedi 
gwneud arbedion 
effeithlonrwydd 
costau o fwy na 
£75 miliwn hyd yn 
hyn eleni, a mwy 
na £850 miliwn1 
ers 2010
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Prosiectau mawr

Mae gwybodaeth bellach ynglŷn â gwaith y deliwyd ag ef o dan y Major Project 
Authority i’w gael yma: www.gov.uk/government/collections/major-projects-data   

Pobl

Rydym yn trawsnewid ein maint a’n siâp, y modd rydym yn gweithio a sut 
rydym wedi ein trefnu. Bydd CThEM y dyfodol yn llai ac yn fwyfwy proffesiynol, 
gyda llai o bobl yn gweithio ar draws nifer llai o leoliadau.

Pan grëwyd CThEM ym mis Ebrill 2005, roedd gennym 105,000 o bobl (97,000 
o gyflogeion amser llawn) a mwy na 600 o swyddfeydd mewn 300 o drefi a 
dinasoedd. Erbyn diwedd mis Medi 2014, roedd gennym 64,706 o bobl (57,454 
o gyflogeion amser llawn). Erbyn diwedd 2014-15, disgwyliwn gael oddeutu 
57,000 o gyflogeion amser llawn mewn 180 o swyddfeydd mewn 99 o drefi a 
dinasoedd yn unig.

Ein nod yn y tymor hir yw gostwng ein gweithlu wrth i’n buddsoddiad mewn 
data a gwasanaethau digidol ostwng nifer y swyddi prosesu â llaw a chynyddu 
cynhyrchaeth.

http://www.gov.uk/government/collections/major-projects-data
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1. Perfformiad

Tabl 1.1: Casglu’r swm uchaf posib o refeniwiau
Ch1 a Ch2 

2013-14
Ch1 a Ch2 

2014-15

Arian a gasglwyd drwy gydymffurfiad £3.6bn £3.2bn

Colled refeniw a arbedwyd £2.9bn £3.4bn

Buddiant refeniw yn y dyfodol £2.1bn £2bn

Gwella cynnyrch a phrosesau £0.9bn £0.2bn

Cyfanswm refeniw a godwyd £9.5bn1 £8.8bn

Ch2  
2013-14

Ch2  
2014-15

Talu mewn pryd — cyfran busnesau ac unigolion sy’n talu treth mewn pryd — gan ddefnyddio TAW fel dynodydd blaen 86.9% 87.2%

2011-12 2012-13

Blwch treth — y gwahaniaeth rhwng yr holl dreth sy’n ddyledus mewn theori a’r hyn a gesglir mewn gwirionedd £33bn 
(6.6%)

£34bn 
(6.8%)

Gwall a thwyll credydau treth — swm arian credydau treth a hawlir gan bobl nad sydd ganddynt yr hawl iddo
(canran cyfanswm taliadau credydau treth mewn cromfachau)

£2.1bn 
(7.3%)

£2bn 
(7.0%)

Tabl 1.2: Sefydlogi a gwella gwasanaeth i gwsmeriaid
Ch1 a Ch2 

2013-14
Ch1 a Ch2 

2014-15

Canran y post a dderbyniwyd gan CThEM a gliriwyd o fewn 15 diwrnod gwaith o’i dderbyn 77% 69%

Canran y post a dderbyniwyd gan CThEM a gliriwyd o fewn 40 diwrnod gwaith o’i dderbyn 96% 94%

Canran y post a gliriwyd o fewn 15 diwrnod gwaith o’i dderbyn sydd wedi bodloni safonau ansawdd CThEM 90.9% 92.9%

Canran y post a gliriwyd o fewn 40 diwrnod gwaith o’i dderbyn sydd wedi bodloni safonau ansawdd CThEM 91% 93.1%

Canran y galwadau ffôn y deliwyd â hwy gan ein Canolfannau Cyswllt 72.7% 74.5%

Canran y trafodion o ran datganiadau a ffurflenni treth a gyflawnwyd ar-lein (12 mis i’r E-ddatganiadau/ffurflenni ar 
gyfer y chwarter a ddaeth i ben, Hunanasesiad, TWE, TAW, CT a Threth Dir y Tollau Stamp)

94.1% 97.3%

Ch2  
2013-14

Ch2  
2014-15

Y cynnydd/gostyngiad (–) mewn costau ar gyfer cwsmeriaid fu’n delio â ni (ers mis Ebrill 2011) +14.6m +40.2m

Y cynnydd/gostyngiad (–) mewn costau ar gyfer cwsmeriaid fu’n delio â ni (ers mis Ebrill 2011)2 +43.59m +69.19m

Cwsmeriaid yn ei chael yn uniongyrchol i ddelio â ni — pob cwsmer sgôr treigl blynyddol allan o 100 (lled a ganiateir 
ar gyfer gwall mewn cromfachau)

73.4 
(± 2.6)

72.4 
(± 2.5)

1 Mae ffigurau o fewn y flwyddyn sydd wedi eu cynnwys yn y brîff hwn yn wybodaeth gychwynnol ynghylch rheolaeth er mwyn rhoi syniad o’n perfformiad. Maent yn amodol ar 
gael eu hadolygu a’u harchwilio’n llawn e.e. yn adroddiad y llynedd, yr alldro cynnyrch ar gyfer cydymffurfiad oedd £8.8 biliwn. Fodd bynnag, mae hwn wedi symud i fod yn  
£9.5 biliwn o ganlyniad i addasiadau yn dilyn y chwarter. Bydd ffigurau perfformiad blwyddyn llawn terfynol ar gael yn ein hadroddiadau blynyddol.

2 Cynyddodd costau ar gyfer ein cwsmeriaid busnes gan gyfanswm o £69 miliwn ers mis Ebrill 2011. Mae elfen sylweddol o’r cynnydd hwn yn ganlyniad mesurau polisi a 
gyhoeddwyd gan y Llywodraeth yn y Gyllideb a Datganiad yr Hydref - er enghraifft, cyfyngiadau i ryddhad treth pensiwn (£80 miliwn) ac Ardoll Banciau (Bank Levy) (£20 miliwn) 
- sy’n cefnogi cydgrynhoad ariannol yn uniongyrchol. Mae cynnydd pellach mewn costau o ganlyniad i gyflwyno’r blwch patent (£26 miliwn), mesur a groesawyd gan fusnesau 
ac sy’n cyfrannu at dwf economaidd. Cynilion o ganlyniad i welliannau digidol a phroses sy’n rhannol gyfrifol am y cynnydd hwn. Mae CThEM ar y trywydd cywir i ostwng costau 
cwsmeriaid a chyrraedd y targed o ostwng costau busnes cwsmeriaid gan £250 miliwn, gyda gostyngiad pellach o ganlyniad i brosesau a gwasanaethau digidol newydd y 
disgwyliwn iddynt ddod i’r amlwg yn hwyrach yn 2014-15.
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Tabl 1.3: Creu gostyngiadau cynaliadwy i gostau net
 
Costau unedol (fesul £ a gasglwyd/dalwyd allan)

Ch2 
2013-14

Ch 2
2014-15

Cyfanswm y gost o gasglu treth incwm (Hunanasesiad a Thalu Wrth Ennill)  (Ceiniog fesul £ a gasglwyd) 0.96 0.88

Cyfanswm y gost o gasglu Treth Gorfforaeth (Ceiniog fesul £ a gasglwyd) 0.78 0.73

Cyfanswm y gost o gasglu Cyfraniadau Yswiriant Gwladol (Ceiniog fesul £ a gasglwyd) 0.26 0.26

Cyfanswm y gost o gasglu TAW (Ceiniog fesul £ a gasglwyd) 0.64 0.63

Cyfanswm y gost o weinyddu credydau treth (Ceiniog fesul £ o gredyd treth a dalwyd allan) 1.4 1.4

Cyfanswm y gost o weinyddu Budd-dal Plant (Ceiniog fesul £ o Fudd-dal Plant a dalwyd allan) 0.56 0.55

Rydym yn gyson yn cyhoeddi gwybodaeth mwy manwl ar ein gwefan – 
www.gov.uk/government/publications/business-plan-indicators

http://www.gov.uk/government/publications/business-plan-indicators
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2. Cyllid

Tabl 2.1*
2013-14 2014-15

£,000oedd

Cyllideb BA 
(Prif 
Amcangyfrif)

Gwariant  
gwirioneddol
(Ebr-Med)

% Gwariant i’r 
Gyllideb

Cyllideb BA 
(Prif 
Amcangyfrif)

Gwariant  
gwirioneddol
(Ebr-Med)

% Gwariant i’r 
Gyllideb

Cyfanswm DEL Wedi Pleidleisio 3,396,571 1,629,317 47.97% 3,352,423 1,553,937 46.35%

Gweinyddol 809,484 424,325 52.42% 761,354 357,976 47.02%

Prog 2,587,087 1,204,992 46.58% 2,591,069 1,195,961 46.16%

DEL Heb Bleidleisio   313,613 152,028 48.48% 302,104 166,901 55.25%

Gweinyddol 70,487 28,251 40.08% 67,289 35,982 53.47%

Prog 243,126 123,777 50.91% 234,815 130,919 55.75%

Cyfanswm RDEL 3,710,184 1,781,345 48.01% 3,654,527 1,720,838 47.09%

Cyfanswm AME Wedi Pleidleisio 11,966,224 5,798,042 48.45% 11,945,946 5,933,268 49.67%

Budd-daliadau cymdeithasol a 
grantiau

11,792,000 5,718,779 48.50% 11,702,800 5,848,712 49.98%

Arall 174,224 79,263 45.49% 243,146 84,556 34.78%

Cyfanswm AME Heb Bleidleisio 31,687,984 16,000,429 50.49% 31,608,972 16,103,839 50.95%

Credydau Treth Personol 30,027,000 15,203,111 50.63% 29,695,400 15,141,516 50.99%

Arall 1,660,984 797,318 48.00% 1,913,572 962,323 50.29%

Cyfanswm AME 43,654,208 21,798,471 49.93% 43,554,918 22,037,107 50.60%

Cyfalaf DEL 185,570 92,259 49.72% 173,100 108,672 62.78%

Cyfalaf AME 2,000 117 5.85% 1,000 5 0.50%

Cyfanswm Cyfalaf 187,570 92,376 49.25% 174,100 108,677 62.42%

Cyfanswm DEL, AME a Chyfalaf 47,551,962 23,672,192 49.78% 47,383,545 23,866,622 50.37%

* Mae esboniad ar gyfer y termau ariannol a ddefnyddir ar y dudalen hon i’w cael yma: 
https://www.gov.uk/government/publications/how-to-understand-public-sector-spending/how-to-understand-public-sector-spending

 
Newidiadau yn yr amcangyfrif atodol

Ein cynllun yw gwneud cais am drosglwyddo sicrwydd cyllideb o DEL Adnoddau i DEL Cyfalaf er mwyn bodloni ein 
cynlluniau buddsoddiad cyfalaf.

https://www.gov.uk/government/publications/how-to-understand-public-sector-spending/how-to-understand-public-sector-spending
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Dadansoddi tuedd drwy raffiau1

10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16

Siart 2.1: Cyfanswm gwariant RDEL 2010-11 — 2015-16
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Siart 2.2: Dadansoddiad o DEL Adnoddau gan y math o 
wariant 2008-09 — 2013-14
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Siart 2.3: Cyfanswm gwariant AME 2010-11 — 2015-16

Cyfanswm AME Adnoddau
2010-11 Gwaelodlin RAME mewn termau real
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Siart 2.5: Cyfanswm gwariant CDEL2 2010-11 — 2015-16
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1 Mae esboniad ar gyfer y termau ariannol a ddefnyddir ar y dudalen hon ar gael yma: 

https://www.gov.uk/government/publications/how-to-understand-public-sector-
spending/how-to-understand-public-sector-spending

2 Capital Departmental Expenditure Limit (CDEL)  — Arian sy’n cael ei wario ar 
fuddsoddi a phethau fydd yn creu tŵf yn y dyfodol yw gwariant cyfalaf

https://www.gov.uk/government/publications/how-to-understand-public-sector-spending/how-to-understand-public-sector-spending
https://www.gov.uk/government/publications/how-to-understand-public-sector-spending/how-to-understand-public-sector-spending
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3. Pobl

Tabl 3.1: Dynameg gweithlu
Medi 12 Medi 13 Medi 14

Y Gyflogres (CThEM ac Asiantaeth y Swyddfa Brisio (VOA))

Cyfanswm cyflogres CThEM – Cyflogeion Amser Llawn 64,573 62,693 57,454

Cyfanswm cyflogres VOA 3,480 3,531 3,409

CThEM yn unig (Data VOA heb fod ar gael)

Costau cyfartalog y gyflogres £32,190 £32,717 £35,419

Cyfradd trosiant blynyddol* 6.2% 6.6% 9.5%

Absenoldebau oherwydd salwch** 7.4% 7.5% 7.5%

* Cyfradd trosiant blynyddol wedi ei chyfrifo fel colledion naturiol ac ‘wedi eu rheoli’ (e.e. ymadawiadau) yn y cyfnod o 12 mis.

** Dyddiau gwaith cyfartalog a gollwyd fesul person - 12 mis treigl.

Mae costau cyfartalog y gyflogres wedi codi yn y 12 mis diwethaf o ganlyniad i’r dyfarniad cyflog blynyddol ac 
ymadawiad nifer fawr o staff ar radd AA ac AO, sydd wedi newid proffil gradd cyffredinol yr adran.

Ffigur 1.1: Cyfanswm Cyflogres FTE CThEM yn ôl gradd 
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Tabl 3.2: Tabl Amrywiaeth (CThEM yn unig)
Amrywiaeth y Gweithlu Medi 12 Medi 13 Medi 14

Pob gradd

Pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig 8.1%  8.3% 8.4%

Merched 58.6% 58.5% 58.2%

Anabl 16.4% 16.4% 16.4%

Uwch Wasanaeth Sifil yn unig 

Pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig 2.6% 2.7% 3.2%

Merched 36.2% 38.5% 39.1%

Merched (prif swyddi rheoli) 30.9% 31% 35%

Anabl 6.6% 5.2% 5%

Tabl 3.3: Tabl Arolwg Pobl
Arolwg Pobl (CThEM yn unig) Hydref 12 Hydref  13 Hydref  14

Mynegai ymgymryd 41% 44% 43%

Sgôr fesul thema

Arwain a rheoli newid 24% 29% 28%

Fy ngwaith 57% 65% 64%

Fy rheolwr llinell 62% 66% 64%

Amcanion a dibenion y sefydlid 74% 79% 78%
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