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“Mae’n ymwneud â newid sylweddol yn y diwylliant ar gyfer 
cydraddoldeb rhywiol a fydd yn sail i safle’r BBC fel darlledwr 
gwasanaeth cyhoeddus gorau’r byd, gan ddarparu hyd yn oed 
yn fwy i’n pobl a’n cynulleidfaoedd yn y dyfodol.” 
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Fe wnes i ymuno â’r BBC yn fy ugeiniau hwyr. Rhwng cyrraedd fel ymchwilydd a chymryd y swydd rwy’n ei gwneud erbyn hyn, fe 

weithiais mewn amrywiaeth eang o feysydd ar draws y sefydliad. Fe ges i dri o blant hefyd - merch a dau fab sy’n efeilliaid.

Mae fy ngyrfa gyda’r BBC wedi bod yn brofiad anhygoel a gwerth chweil. Wrth gwrs, mae hefyd wedi cynnwys yr holl sialensiau a ddaw 

yn sgil bod yn fam sy’n gweithio. Cafwyd adegau pan ro’n i’n meddwl y dylwn i roi’r gorau iddi; pan aeth yr euogrwydd hwnnw’n ormod 

- euogrwydd nad oeddwn i’n gwneud y naill beth na’r llall yn ddigon da – bod yn rhiant a gweithio i’r BBC.

Yn ystod y misoedd diwetha rwyf wedi cael y fraint o gwrdd â chynifer o fenywod ar draws y BBC ac i siarad am eu profiadau. Mae rhai 

o’r profiadau wedi bod yn dda, rhai ohonyn nhw’n ddrwg. Mae pob un ohonyn nhw wedi teimlo’n holl bwysig i ddeall sut orau y gallwn 

ni gefnogi datblygiad gyrfa a diwylliant i fenywod yn y BBC heddiw. Rydym wedi gwrando a chwrdd â dros 800 o fenywod a dynion ym 

mhob rhan o’r BBC, gan gasglu tua 5,000 o syniadau ac awgrymiadau. Rydym hefyd wedi ymchwilio a siarad â dros 30 o fudiadau allanol 

i weld beth allwn ei ddysgu o brofiadau mewn mannau eraill. 

Yn ystod y sgyrsiau hyn, cefais fy nharo yn arbennig gan dri pheth. Yn gyntaf, pa mor falch yw pawb i weithio’n y BBC. Mae’r 

ymrwymiad i’r sefydliad a’r penderfyniad i fynd y pellter ychwanegol wedi bod yn ysbrydoledig. Yn ail, bod y BBC eisoes yn weithle da 

ar gyfer menywod. Ry’n ni wedi gwneud llawer, ond mae’n amlwg bod gennym gymaint pellach i fynd. Gallem fod wedi gwneud yn well 

yn y gorffennol. Gallwn ni ac mae’n rhaid i ni wneud yn well yn y dyfodol.

Ond yn drydydd, ac efallai’r pwysicaf oll, yw’r cyfle gwych sydd gennym ar hyn o bryd. I bob un ohonom yn y BBC - dynion a menywod 

- mae’n gyfle i ail-osod y ddeial a gwneud y BBC yn lle hyd yn oed gwell i weithio; ac i ddysgu o brofiad pawb. Mae hefyd yn hanfodol i ni 

gyd herio ein hunain yn rheolaidd er mwyn gwneud yn siŵr ein bod ni’n gwneud popeth o fewn ein gallu.

Yr hyn sy’n amlwg o’n gwaith yw bod yna archwaeth mawr am newid, ac awydd go iawn i ddechrau ar y trawsnewidiad diwylliannol 

hwn gyda’n gilydd. Mae’r newid ry’n ni am ei weld wedi’i nodi yn argymhellion yr adroddiad hwn. Maen nhw’n dangos ein mynegiad 

gorau o ganfyddiadau’r adolygiad a’n hadlewyrchiad mwyaf cywir o bopeth ry’n ni wedi’i glywed. Ry’n ni’n ymrwymo i symud y 

canfyddiadau hynny ymlaen.

Rwy’n credu bod cyfle unigryw bellach i gyflawni’r diwylliant ry’n ni gyd eisiau ei weld yn y gweithle, ac i gael gwared ar y pethau 

sy’n ein rhwystro rhag datblygu – y rhai go iawn neu’r rhai canfyddedig. Mae hyn yn ymwneud â llawer mwy nag unrhyw unigolyn. 

Mae’n ymwneud â newid sylweddol yn y diwylliant ar gyfer cydraddoldeb rhywiol a fydd yn sail i safle’r BBC fel darlledwr gwasanaeth 

cyhoeddus gorau’r byd, gan ddarparu hyd yn oed yn fwy i’n pobl a’n cynulleidfaoedd yn y dyfodol.

DONALDA MACKINNON  

CYFARWYDDDWR, BBC SCOTLAND A NODDWR Y PROSIECT

RHAGAIR



“Dylai dynion a menywod gydweithio  
i gyflawni ein huchelgais o gynrychiolaeth 
gyfartal ar sail rhyw ar bob lefel.”
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Mae’r adroddiad hwn yn canolbwyntio ar ddiwylliant a datblygiad staff y BBC, gyda 

phwyslais penodol ar fenywod. Lansiodd y Cyfarwyddwr Cyffredinol, Tony Hall, y 

prosiect ym mis Mawrth 2018 o dan nawdd Donalda MacKinnon, Cyfarwyddwr  

BBC Scotland.

Daw’r adroddiad wrth i sefydliadau ar draws y byd gydnabod bod angen gwneud 

llawer mwy i greu diwylliannau cwbl gynhwysol sy’n gwerthfawrogi cyfraniadau 

menywod a chefnogi menywod i lwyddo.

Mae’r argymhellion yn yr adroddiad hwn wedi’u llunio drwy: 5,000 o sylwadau a 

syniadau gan staff; dadansoddiad o ddata gweithlu’r BBC; archwilio arfer gorau 

o fewn y BBC; ac ymchwil i dros 30 o gwmnïau o’r gymuned fusnes ehangach. Er 

bod pwyslais y gwaith hwn yn bennaf ar ddatblygiad menywod, bydd gweithredu’r 

argymhellion hyn yn cynnig manteision diwylliannol i bawb sy’n gweithio yn y BBC.

Mae’r gwaith hwn yn seiliedig ar nifer o egwyddorion y mae’r BBC eisoes wedi 

ymrwymo iddynt: mae cael BBC sy’n gytbwys o ran rhyw, ar bob lefel, yn hanfodol 

i’r busnes - ar gyfer arloesedd, creadigrwydd a’r cynulleidfaoedd a wasanaethwn; y 

dylai’r broses recriwtio gael ei seilio ar haeddiant; y dylid annog pawb i godi eu llais 

pan fyddant yn gweld arferion gwael; ac y dylai dynion a menywod gydweithio i 

gyflawni ein huchelgais o gynrychiolaeth gyfartal ar sail rhyw ar bob lefel.

CRYNODEB GWEITHREDOL



“Rydym yn argymell bod mentora ar gael i fenywod a dynion 
o bob gradd, a bod nawdd yn cefnogi menywod sy’n dymuno 
gwneud cais am rolau arweinyddiaeth uwch.”
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Ein huchelgais yw cael BBC lle mae menywod a dynion yn teimlo y gallan nhw ffynnu’n gyfartal. Mae’r gwaith hwn yn cydnabod y cynnydd 
rydym yn ei wneud wrth ganolbwyntio ein sylw ar fynd ymhellach ac yn gyflymach i gyflawni ein nod o gynrychiolaeth gyfartal ar bob lefel. Mae 
ein hargymhellion wedi’u hadeiladu o amgylch tair thema:

1. CEFNOGI: Adeiladu ar amgylchedd cefnogol, gan gydnabod y 
cymorth sydd ei angen ar fenywod a dynion i gydbwyso gyrfa a 
bywyd cartref.

I gyflawni hyn, rydym yn argymell ein bod yn gwneud popeth o 
fewn ein gallu i wreiddio gweithio’n hyblyg yn ein diwylliant - gan 
gydnabod ei bod yn bwysig i fenywod a dynion ar unrhyw adeg yn 
eu gyrfa waeth beth fo’r rheswm. Y gymhareb o fenywod i ddynion 
sy’n gweithio’n rhan-amser ar draws y BBC yw 3: 1; dim ond 2.3% 
o’r uwch arweinwyr sydd ar gontractau oriau llai.

Rydym yn argymell bod mentora ar gael i fenywod a dynion o bob 
gradd, a bod nawdd yn cefnogi menywod sy’n dymuno gwneud 
cais am swyddi arweinyddiaeth uwch. Bydd y mentrau hyn yn 
ceisio cynyddu nifer y menywod mewn arweinyddiaeth o’r lefel 
mynediad hyd at ein swyddi uwch.

Rydym yn argymell cynnig hyfforddiant i fenywod wrth 
ddychwelyd i’r gwaith ar ôl cymryd amser i ffwrdd gyda phlant – ac 
yn sgil cyflwyno absenoldeb rhiant a rennir, i ddynion hefyd. Ers 
2014, mae bron i draean (31%) o fenywod wedi gadael y BBC yn 
dilyn eu cyfnod mamolaeth diwethaf.

2. DATBLYGU: Creu cyfleoedd newydd i bobl wireddu eu potensial a 
chymryd cyfrifoldeb am eu gyrfaoedd.

I gyflawni hyn, rydym yn argymell newidiadau i adolygu ac 
adnewyddu ein proses recriwtio, gan roi sylw i hysbysebu swyddi 
byr dymor fel “cyfleoedd i ddatblygu sgiliau newydd” a lle bo modd, 
mewn “lleoliad hyblyg”. Mae’r argymhelliad hwn yn cydnabod 
mai’r prif gyfle i ddatblygu yw cael eich recriwtio i rôl newydd 
ac rydym am gael gwared ar y rhwystrau a allai fod yn rhwystro 
menywod rhag gwneud cais.

Mae mwy o fenywod wedi gadael y sefydliad na dynion yn ystod y 
pum mlynedd ddiwethaf, gyda chyfweliadau wrth adael yn dangos 
mai’r ffactor mwyaf dylanwadol yw “cyfleoedd datblygu gwell 
mewn mannau eraill”.

At hynny, rydym yn argymell newidiadau pellach i feithrin hyder 
bod prosesau recriwtio yn rhydd o ragfarn, gan gynnwys defnyddio 
iaith sy’n niwtral o ran rhyw mewn hysbysebion; mwy o bwyslais 
ar gyflogi potensial ac ymddygiadau; paneli cyfweld sy’n gymysg o 
ran rhyw lle bynnag bo’n ymarferol; a rhestrau byrion cymysg o ran 
rhyw a disgwyliad newydd am restrau byrion cytbwys yn rownd 
derfynol ein swyddi uchaf, drwy ehangu’r gronfa o ymgeiswyr.

3. ARWAIN:  Rhagoriaeth model-rôl yn ein harweinwyr, gan 
gydnabod bod ein profiadau yn y gwaith yn cael eu llunio gan y 
bobl rydym yn adrodd iddynt.

I gyflawni hyn, rydym yn argymell mwy o hyfforddiant a mwy o 
gefnogaeth i’n rheolwyr tîm, gydag atebolrwydd am ymddygiad 
yn cael ei fesur drwy ddata’r gweithlu. Rydym yn argymell bod 
cyfrifoldebau rhwng rheolwyr tîm ac Adnoddau Dynol yn glir 
a bod y ddau’n cydweithio drwy sgyrsiau grŵp newydd i rannu 
sialensiau, gwella gwybodaeth a datrys problemau.

Mae gan bob un ohonom ni sy’n gweithio yn y BBC rywun rydym 
ni’n gyfrifol amdanyn nhw ac sy’n gyfrifol amdanom ni. Mae’r 
adroddiad hwn yn rhoi pwyslais ar gyfrifoldebau’r ddwy ochr i 
feithrin perthynas gadarn a phositif ac mai ymddygiad y ddwy ochr 
sy’n pennu diwylliant y BBC.

Mae manylion pellach am y camau a gynigir ym mhob maes i’w gweld 
yn yr argymhellion llawn ar dudalen 10.

PRIF ARGYMHELLION
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Derbyniwyd 5,000 o syniadau a sylwadau gan 
dros 800 o bobl a gymerodd ran mewn gweithdy 
ymgynghorol neu a gyflwynwyd i dîm y prosiect. 
Cynhaliwyd gweithdai mewn canolfannau’r BBC 
ledled y wlad: Glasgow, Belfast, Salford, Llundain 
(New Broadcasting House a Television Centre), 
Bryste, Plymouth, Birmingham, Caerdydd a 
Chaergrawnt.

Adolygodd tîm o 60 o wirfoddolwyr y prosiect yr 
holl 5,000 o sylwadau, a rhyngddynt, cynhyrchwyd  
argymhellion ar gyfer newid. Mae pob adran 
ac ystod o lefelau gyrfa wedi’u cynrychioli. 
Gwahoddwyd cadeiryddion y rhwydweithiau staff 
a’r undebau ar y cyd hefyd i drafod yr argymhellion.

Y prif rwystrau i ddatblygiad fel y nodwyd 
drwy’r ymgynghoriad yw: argaeledd profiadau 
datblygu; argaeledd cyngor gyrfa; rhagfarn 
ymddangosiadol o ran rhyw mewn prosesau 
recriwtio; stigma ymddangosiadol sy’n gysylltiedig 
â gweithio’n hyblyg; diwylliant ac ymddygiad; a 
lefel y gefnogaeth wrth ddychwelyd i’r gwaith ar ôl 
absenoldeb mamolaeth.

Ynghyd â’r ymgynghoriad ymhlith y gweithlu, 
archwiliodd y prosiect arferion gorau cyfredol y 
BBC, yn ogystal ag ymchwilio a siarad â dros 30 o 
sefydliadau allanol.

Y canfyddiadau (data ansoddol) 

Yn ystod yr ymgynghoriad, mynegwyd yn gryf yr 
awydd i weld newid arwyddocaol mewn ymddygiad 
a mwy o bwyslais ar ddynion yn chwarae rôl lawn 
yn y sgwrs am ryw. Daeth nifer o’r un themâu* i’r 
amlwg drwy’r gweithdai:

Hyblygrwydd: Awgrymodd yr adborth y gallai 
gweithio’n rhan-amser gael effaith sylweddol a 
negyddol ar ddatblygiad gyrfa. Dywedodd pobl y 
cwestiynwyd eu hymrwymiad i’w gwaith, ei fod 
yn ymddangos fel diffyg diddordeb mewn symud 
ymlaen a’i fod yn arwain at gael eu hanwybyddu o 
gyfleoedd a’u heithrio o sgyrsiau. Soniodd pobl am 
eu hofnau wrth ofyn am weithio’n hyblyg ac effaith 
gwrthod unrhyw geisiadau. Teimlwyd bod y broses 
o ganfod partner i rannu swydd yn ddiffygiol heb 
fecanwaith corfforaethol i wneud hynny. Er bod 
y rhan fwyaf o’r adborth gan fenywod, soniodd 
dynion hefyd am brofiadau tebyg. Teimlwyd bod 
gweithio’n hyblyg yno i gefnogi pobl gyda’u gofal 
plant yn hytrach na chefnogi’r gweithlu cyfan i 
sicrhau cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith.

Datblygiad: Mae yna ddiffyg mynediad 
ymddangosiadol a gwirioneddol i ddysgu a datblygu 
ymhlith menywod a dynion, gyda menywod yn 
teimlo bod hyn yn hanfodol er mwyn cymryd 
cyfrifoldeb am eu datblygiad a’u gyrfa. Mae creu 
amgylchedd o ddysgu hygyrch a pharhaus, waeth 
beth fo’ch gradd, yn thema allweddol.

Roedd yr adborth hefyd yn canolbwyntio ar: 
hyfforddiant sy’n paratoi ymgeiswyr i fod yn 
llwyddiannus ar gyfer dyrchafiad; ymdeimlad o 
golli sgiliau wrth ddychwelyd ar ôl absenoldeb 
mamolaeth; a diffyg hyfforddiant parhaus a 
chyson i gefnogi rheolwyr llinell gyda’r wybodaeth 
a’r sgiliau angenrheidiol i arwain eu timau yn 
effeithiol a chynhwysol. Nododd yr ymgynghoriad 
fod gwybodaeth am bolisïau’r BBC yn anghyson 
ymhlith rheolwyr tîm, sy’n ymddangos fel pe 
bai’n arwain at wahaniaethau sylweddol wrth 
weithredu’r polisïau.

Absenoldeb rhieni: Soniwyd am amrywiaeth 
o brofiadau, gan gynnwys: diffyg gwybodaeth; 
diffyg dealltwriaeth a gofal gan reolwyr llinell a 
chydweithwyr; diffyg gwybodaeth am bolisïau fel 
diwrnodau Cadw mewn Cysylltiad a’u pwrpas. 
Soniodd nifer am y teimladau o gael eu hynysu a’u 
heithrio tra ar gyfnod mamolaeth heb fynediad i’w 
cyfrifon TG neu gyfathrebu mewnol i gadw golwg ar 
bethau. Soniodd eraill am golli mynediad i Gateway, 
a’u gadael heb fynediad i wybodaeth bolisi a’r Hwb 
Gyrfaoedd mewnol. Roedd y profiad o ddychwelyd 
i’r gwaith yn gymysg, gyda nifer yn sôn eu bod yn 
teimlo nad oeddent yn derbyn cefnogaeth, colli 
sgiliau, diffyg hyder a’u taflu i’r pen pellaf. Mae’n 
ymddangos bod ansawdd y profiad yn anghyson 
– sef yr hyn y cyfeiriwyd ato fel loteri’r “rheolwr 
llinell.”

UCHAFBWYNTIAU ALLWEDDOL  CANFYDDIADAU ALLWEDDOL
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Recriwtio: Awgrymwyd bod menywod yn teimlo 
“dan fygythiad” gan y prosesau gyda phrinder 
ymddiriedaeth mewn canlyniadau teg, gan 
greu rhwystr sylweddol i brif lwybr datblygiad 
gyrfa yn y BBC, naill ai ar draws neu’n uwch. 
Teimlwyd bod recriwtio yn broses un ffordd ac yn 
dibynnu’n helaeth ar gyfweliadau sy’n seiliedig ar 
gymwyseddau a theimlwyd bod y rheini yn cosbi 
gweithwyr rhan-amser neu fenywod sydd wedi 
cymryd absenoldeb estynedig gyda’u plant. Roedd 
menywod am weld mwy o gyfleoedd datblygu yn 
cael eu hysbysebu i ehangu sgiliau. Beth bynnag fo’r 
canlyniad, teimlai pobl y dylent allu gadael proses 
recriwtio yn teimlo’n bositif ynglŷn â’r BBC a’u 
cryfderau eu hunain.

Diwylliant: Mae yna gred bod diwylliant y BBC 
yn rhoi mwy o werth ar allbwn na phobl. Yn ôl yr 
adborth, mae amser rheolwyr wedi’i edwino gan 
arbedion effeithlonrwydd ac ehangu’r busnes. Mae 
rheolwyr tîm yn dweud eu bod yn teimlo’n ynysig, 
heb gefnogaeth ac o dan bwysau ers trawsnewid yr 
adran Adnoddau Dynol, gan deimlo na allan nhw 
ddelio â gwybodaeth dechnegol ynglŷn â pholisïau 
a chymhwyso teg. Mae yna gred gref nad yw’r 
diwylliant o “arweinyddiaeth gynhwysol” wedi cael 
ei werthfawrogi’n ddigonol ar bob lefel o’r sefydliad 
na’i egluro fel rhywbeth sy’n gwbl hanfodol i’r 
busnes.

Ceir ymdeimlad nad ydym wedi treulio amser ar 
draws y gorfforaeth i ddeall neu ddatgloi potensial 
creadigol timau amrywiol i gyflawni ein hamcanion.

* Dylid nodi bod tâl y tu allan i sgôp y prosiect hwn. 
Nododd adborth o’r sesiynau ymgynghori mai tâl 
a thryloywder oedd y prif rwystr sylfaenol ar gyfer 
datblygiad menywod a diwylliant yn y gweithle.

Y ffeithiau (data meintiol) 

50:50

 � Ceir ychydig mwy o ddynion yn y BBC – 52% 
– gyda chyfran y menywod ychydig yn is o’i 
gymharu â phum mlynedd yn ôl. 

 � Ymhlith uwch arweinwyr (SM 1/2),  
y gynrychiolaeth o fenywod yw 37% – cynnydd 
o 1.6% yn ystod y pum mlynedd ddiwethaf. Yn 
ystod yr un cyfnod, mae nifer y rolau SM wedi 
lleihau 34%. 

 � Ar gyfer rolau arweinyddiaeth Bandiau E a F, 
mae’r gynrychiolaeth o fenywod wedi cynyddu 
3.5% i 44% yn ystod y pum mlynedd ddiwethaf. 

 � Ar lefel arweinyddiaeth Band D, mae’r 
gynrychiolaeth o fenywod wedi cynyddu 0.4% i 
43% yn ystod y pum mlynedd ddiwethaf.

 

Y rhai sy’n gadael

 � Ym mhob un o’r pum mlynedd ddiwethaf, mae 
mwy o fenywod wedi gadael y BBC na dynion, 
gyda’r ganran uchaf yn ystod y 12 mis hyd at fis 
Mawrth 2018 sef 58%.

 � Ers 2014, mae bron i draean (31%) o fenywod 
wedi gadael y BBC yn dilyn eu habsenoldeb 
mamolaeth diwethaf – gyda 10% yn gadael yn 
ystod mamolaeth, 14% yn gadael o fewn 12 mis a 
7% yn gadael ar ôl blwyddyn.

 � Mae cyfweliadau adeg gadael wedi datgelu bod 
rheolwyr benywaidd yn teimlo’n fwy negyddol 
ynglŷn â’r hyfforddiant a dderbynnir i reoli pobl 
eraill yn effeithiol (-13%) a dywedodd menywod 
mai “cyfleoedd gyrfa gwell mewn llefydd eraill” 
oedd y ffactor mwyaf dylanwadol dros eu bwriad 
i adael.

 � Mae canran gyson uchel o fenywod yn gadael 
y BBC o fewn Bandiau C a D. Oed cyfartalog y 
menywod o fewn y graddau hyn yw 33 a 41 yn y 
drefn honno. 

Gweithio’n hyblyg

 � Mae 13% o bobl ar gontractau oriau llai – yr un 
faint â phum mlynedd yn ôl.

 � Mae hyn yn disgyn i 9% mewn rolau 
arweinyddiaeth o fewn Band E ac uwch.

 � 2.3% o reolwyr SM sydd ar gontractau oriau llai.
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Mae gan y BBC nifer o bolisïau a chamau 
gweithredu ar waith i gefnogi datblygiad - a bydd 
y rhain yn cael eu diweddaru yn ystod y 12 mis 
nesaf yn dilyn yr adolygiad diweddar o’r Telerau 
ac Amodau. Mae crynodeb o bolisïau, camau 
gweithredu ac addasrwydd i’w gweld yn yr Atodiad 
i’r adroddiad hwn.

Mae tâl Mamolaeth y BBC yn gyflog llawn am 
18 wythnos a 21 wythnos o dâl statudol ar ôl 
hynny. Mae’r newidiadau yn dilyn yr adolygiad 
o’r Telerau ac Amodau yn cynnwys: cyflog uwch 
ar gyfer absenoldeb rhiant a rennir o hyd at 18 
wythnos o gyflog llawn a phythefnos o dâl llawn am 
absenoldeb tadolaeth.

Drwy gefnogi profiadau datblygu, gall menywod 
a dynion elwa o gyfleoedd amrywiaeth “Camau 
Cyflym”, sy’n galluogi ymgeiswyr llwyddiannus i 
weithio mewn tîm arall i ddysgu sgiliau newydd ac 
adeiladu rhwydweithiau.

O ran diwylliant, mae nifer o ffyrdd o leisio a 
mynegi pryderon o fewn y BBC, gan gynnwys 
llinell gymorth bwlio ac aflonyddu cyfrinachol 
a phwrpasol, Desg Gymorth Adnoddau Dynol y 
BBC, llinell gymorth gyfrinachol 24/7 i weithwyr 
a llinell chwythu’r chwiban gyfrinachol. Mae 
Cod Ymddygiad newydd y BBC hefyd yn nodi’r 
ymddygiadau sy’n ddisgwyliedig yn y gweithle.

Yn y cyfamser, mae mentrau mewn timau ar draws 
y BBC hefyd yn cael effaith ar ddatblygiad:

Mae’r rhwydwaith ‘Menywod yn y BBC’ wedi lansio 
cyfres o sgyrsiau dros ginio gydag amrywiaeth o 
siaradwyr benywaidd ysbrydoledig sydd hefyd yn 
cael eu darlledu ar y cyfryngau cymdeithasol; mae’r 
Lean In Circle yn BBC Scotland yn meithrin hyder a 
sgiliau ymhlith menywod drwy gynnal cyfarfodydd 
amser cinio rheolaidd gyda chyfoedion.

Datblygodd y rhwydwaith Global Women in News 
(GWiN) raglen arweinyddiaeth drwy weithio gydag 
Academi’r BBC i gefnogi menywod i hogi eu sgiliau 
ac i wneud cais am swyddi fel rheolwyr tîm am y tro 
cyntaf; yn y cyfamser, mae rhaglen fentora GWiN 
yn cefnogi datblygiad bron i 100 o fenywod bob 
blwyddyn. Yn ddiweddar, lansiwyd rhwydweithiau 
mentora yn BBC Cymru a BBC Studios.

Mae rhwydwaith Rhieni BBC News wedi cynnal 
gweithdai peilot i rieni rannu eu profiadau tra bod 
dosbarthiadau meistr i reolwyr llinell yn hyrwyddo 
arferion gorau i gefnogi rhieni yn y gwaith; mae’r 
rhwydwaith o wirfoddolwyr Agony Aunts yn cynnig 
mentora ymhlith rhieni.

Drwy gynlluniau recriwtio peilot, mae’r adran 
Dylunio a Pheirianneg yn datblygu rhaglen ar 
gyfer pobl “sy’n dychwelyd” i gefnogi menywod 
yn ôl i’r gwaith ar ôl seibiant gyrfa; mae BBC News 
yn treialu syniad ar gyfer ymgeiswyr sy’n rhannu 
swyddi i ymgeisio heb bartner, gan symud y 
cyfrifoldeb oddi wrth yr unigolyn i’r busnes; 

yn ogystal, mae’r adran Dylunio Profiad 
Defnyddwyr wedi bod yn ysgrifennu disgrifiadau 
swyddi gydag iaith sy’n niwtral o ran rhyw ac mae’r 
tîm wedi gweld cynnydd yn nifer y menywod sy’n 
gwneud cais am swyddi. 

Mae’r Rhaglen Menywod mewn Arweinyddiaeth a 
gafodd ei sefydlu yn BBC News yn 2015/2016, wedi 
arwain at 80% yn cael eu penodi i swyddi newydd 
o fewn dwy flynedd, gyda chynrychiolaeth o rolau 
arweinyddiaeth SM yn yr adran Newyddion yn 
cynyddu o 26% i 44% mewn tair blynedd.

 Cefnogi Datblygiad    
– Sgyrsiau ac Ymchwil Allanol

Mae hyrwyddo diwylliant o weithio’n hyblyg I 
BAWB ymhlith y strategaethau mwyaf beiddgar, 
gydag enghreifftiau mewn cwmnïau yn cynnwys 
yr opsiwn o weithio pedwar diwrnod yr wythnos a 
chymryd mis Awst i ffwrdd (gyda thâl wedi’i addasu 
yn unol â hynny).

Mae recriwtio yn thema sy’n codi’n gyson gyda 
ffyrdd gwahanol o ddefnyddio iaith mewn 
hysbysebion; asesu “potensial” mewn asesiadau 
cyfweld ac arafu’r broses recriwtio i wneud y mwyaf 
o geisiadau gan fenywod. Mae rhai cwmnïau’n 
dweud nad ydyn nhw’n tynnu hysbyseb nes bod 
cynrychiolaeth briodol o ran rhyw ar y rhestr fer - 
gan ymestyn y broses recriwtio hyd at dri mis. Mae 
rhestrau byrion 50/50 gorfodol yn bodoli mewn rhai 
cwmnïau.

CEFNOGI DATBLYGIAD YN Y BBC 
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Ceir dulliau cymysg at raglenni uwch-botensial - rhai 
sy’n cynnig rhaglenni i fenywod yn unig, eraill sy’n 
gymysg o ran rhyw gyda phwyslais ar y rheini sy’n 
cael eu tan-gynrychioli. Ystyrir bod nawdd uwch 
arweinwyr o ran symud tuag at y brig yn hanfodol i’r 
ddau ddull.

O ran polisïau, mae rhai cwmnïau wedi rhoi’r gorau 
i sôn am “absenoldeb mamolaeth”, ac yn hytrach, 
yn sôn am “GPP” neu’r “Rhaglen Rhiant Byd-eang” 
(Global Parental Programme). Mae eraill wedi datblygu 
polisïau ar gyfer “Gweithio’n Achlysurol o’r Cartref” 
a pholisi “Cadw mewn Cysylltiad” sef cyfathrebu’n 
wirfoddol er mwyn cadw mewn cysylltiad adeg GPP; 
mae hyn yn cynnwys cadw cyfrifon TG yn agored a 
chadw gliniaduron a ffonau’r cwmni am 12 mis.

O ran diwylliant ac ymddygiad, mae darparu lle diogel 
a chyfrinachol i bobl siarad am eu pryderon a chael 
cyngor, i ffwrdd wrth reolwyr Adnoddau Dynol a 
rheolwyr llinell, yn thema sy’n dod i’r amlwg. Mae yna 
sefydliadau sy’n cynnig rhwydwaith “Gwarcheidwaid” 
sef aelodau o staff sydd wedi’u hyfforddi ac sy’n 
gweithredu fel clust i wrando ar gyfer cydweithwyr. 
Bydd gwarcheidwaid yn cynghori cydweithwyr ar 
y camau y gallan nhw eu cymryd drostyn nhw eu 
hunain a chodi ymwybyddiaeth o’r prosesau ffurfiol.

Mae “Siartr Merched mewn Cyllid” Trysorlys Ei 
Mawrhydi yn ymrwymiad a lofnodwyd gan 205 o 
gwmnïau i gydweithio i adeiladu diwydiant sy’n fwy 
cytbwys o ran rhyw. Gofynnir i’r rhai sy’n llofnodi 
osod targedau o ran rhyw ymhlith uwch reolwyr, 
cyhoeddi cynnydd yn flynyddol a chysylltu tâl y tîm 
gweithredol i’r hyn a gyflawnir.
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1. CEFNOGAETH: Adeiladu ar amgylchedd cefnogol, gan gydnabod 
y cymorth sydd ei angen ar fenywod a dynion i gydbwyso gyrfa a 
bywyd cartref.

a. Byddwn yn cynnig pob rôl ar sail hyblyg, yn ddiofyn lle bo 
modd, ac yn gwneud popeth o fewn ein gallu i gytuno i gais o 
weithio’n hyblyg, drwy:

i. Gyfeirio’r ceisiadau a wrthodwyd i’w hystyried ymhellach a 
mesur y ceisiadau sydd wedi’u gwrthod;

ii. Gweithio gydag adrannau lle mae gweithio oriau llai ar hyn 
o bryd yn is na chyfartaledd y BBC o 13% er mwyn deall 
pam ac i gynyddu cyfleoedd;

iii. Codi ymwybyddiaeth o’r opsiynau gweithio’n hyblyg sydd 
ar gael i bawb, waeth beth fo’r rheswm. Rhoi pwyslais 
ar ddynion ac uwch arweinwyr fel model rôl ar gyfer 
gweithio’n hyblyg a gweithio oriau llai.

iv. Chwilio am gyfleoedd i rannu swyddi ymhlith ein 300 o 
arweinwyr uchaf i weithredu fel modelau rôl, gan liniaru’r 
risg bod menywod sy’n gweithio llai o oriau ddim yn 
gwneud cais am swyddi uwch;

v. Cynnal a hyrwyddo cofrestr rhannu swyddi ar draws y BBC;

vi. Adolygu ein polisi gweithio’n hyblyg bob blwyddyn. Rydym 
yn argymell rhoi cydnabyddiaeth yn ein polisi cyfredol i 
oriau hyblyg, oriau cywasgedig a chanllawiau “Gweithio 
Achlysurol o’r Cartref” newydd; *

vii. Modelu rôl disgwyliadau staff a rheolwyr llinell ynglŷn â 
sut i weithredu ein polisi absenoldeb eithriadol - i sicrhau y 
caiff ei weithredu’n deg a chyfartal.

* Byddwn yn gweithio gyda’r undebau ar y cyd ar unrhyw newidiadau 
i’r polisi a nodwyd yn yr argymhellion hyn.

b. Byddwn yn cefnogi menywod i lywio eu gyrfaoedd – mentora, 
nawdd a modelau rôl – drwy:

i. Lansio rhaglen fentora ar draws y BBC, sy’n hygyrch i 
fenywod a dynion waeth beth fo’u gradd;

ii. Ffurfioli sut mae ein uwch arweinwyr yn gweithredu fel 
noddwyr ac eiriolwyr ar gyfer staff benywaidd sy’n dangos 
potensial cryf i symud ymlaen i lefel uwch;

iii. Creu proffil o yrfaoedd pobl eraill er mwyn gweithredu fel 
modelau rôl ac ysbrydoli ffordd newydd o feddwl ynglŷn â 
sut i symud ymlaen a dilyn uchelgais gyrfa;

iv. Cefnogi uchelgais ein rhwydweithiau staff fel ‘Merched yn 
y BBC’, Global Women in News a WiSTEM, gydag adnoddau 
tîm Amrywiaeth a Chynhwysiant y BBC - cydnabod rôl 
bwysig rhwydweithiau staff wrth ddarparu hyfforddiant, 
cefnogaeth a chyfleoedd rhwydweithio i fenywod.

c. Byddwn yn rhoi cefnogaeth i bobl sy’n cymryd absenoldeb 
estynedig i ofalu am deulu a gwella’r profiad i bobl pan fyddan 
nhw’n dychwelyd i’r gwaith, drwy:

i. Gyflwyno hyfforddiant i rieni newydd* yn ôl o absenoldeb 
mamolaeth, mabwysiadu neu absenoldeb rhiant a rennir. 
Rydym yn argymell bod hyfforddiant hefyd yn cael ei 
gynnig i bobl sy’n dychwelyd i’r gwaith ar ôl absenoldeb 
estynedig neu seibiant gyrfa tra’n gofalu am deulu;

ii. Gweithio gyda rheolwyr i sicrhau bod ganddyn nhw’r 
wybodaeth i roi cefnogaeth briodol bob cam o’r ffordd;

ARGYMHELLION YN LLAWN 
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iii. Cadw cyfrifon TG yn agored yn ystod absenoldeb 
mamolaeth a theuluol – a galluogi pobl i gadw mewn 
cysylltiad â’r hyn sy’n digwydd yn y BBC a chael mynediad i 
wasanaethau Adnoddau Dynol, os ydyn nhw’n dymuno;

iv. Argymell ymrwymiad i archwilio opsiynau ar gyfer 
darpariaeth feithrin sy’n agos i’r gwaith (heb roi 
cymhorthdal), drwy gefnogi ein gweithlu gyda mwy o 
ddewis;

v. Sicrhau bod ystafelloedd nyrsio yn ein prif ganolfannau yn 
bodloni ein safonau arfer gorau. Yn ein swyddfeydd llai, 
byddwn yn neilltuo gofod priodol.

* Mae’r argymhelliad hwn yn berthnasol i bob rhiant, o bob cefndir. 
Bydd argymhellion mwy penodol ar gyfer rhieni LGBTQ+ hefyd yn 
cael eu harchwilio fel rhan o’r adroddiad llif gwaith LGBTQ+.

2. DATBLYGU: Creu cyfleoedd newydd i bobl wireddu eu potensial a 
chymryd cyfrifoldeb am eu gyrfaoedd.

a. Byddwn yn ennyn hyder bod ein prosesau recriwtio yn rhydd o 
ragfarn o ran rhyw - drwy brosesau recriwtio newydd a gwell:

i. Asesu potensial, agweddau ac ymddygiad - gyda 
chefnogaeth pecyn cymorth newydd i reolwyr sy’n cyflogi. 
Bydd cryn bwyslais yn cael ei roi ar brofiad positif yr 
ymgeisydd drwy gydol y broses;

ii. Ysgrifennu hysbysebion mewn iaith sy’n niwtral o ran 
rhyw; lleihau’r rhestr o sgiliau angenrheidiol a nodi nad oes 
angen bodloni’r holl sgiliau yn llawn; cadw hysbysebion 
ar agor cyhyd â phosib; hysbysebu dyddiadau cyfweld ar y 
cais; a chynnig gweithio’n hyblyg a gweithio llai o oriau;

iii. Sicrhau paneli cyfweld sy’n gymysg o ran rhyw lle bo’n 
Bosibl ac ehangu’r gronfa o ymgeiswyr i gefnogi’r nod o gael 
rhestrau byrion sy’n gymysg o ran rhyw bob amser;

iv. Cyflwyno disgwyliad newydd ar y lefelau uchaf y dylem 
ehangu’r gronfa o ymgeiswyr a chyflwyno rhestr fer sy’n 
gytbwys o ran rhyw ar gyfer cyfweliadau terfynol;

v. Cyflwyno aelod annibynnol i’r panel cyfweld os yw 
ymgeiswyr eisoes yn adrodd i’r rheolwr sy’n cyflogi neu 
eisoes yn gwneud y swydd honno, er mwyn sicrhau 
tryloywder a thegwch i’r holl ymgeiswyr. Caiff aelod 
annibynnol y panel ei benodi gan y tîm Adnoddau Dynol;

vi. Recriwtio ymlyniadau byr (rhwng tri a chwe mis) fel 
“cyfleoedd datblygu” lle bo modd, gan ei gwneud yn glir bod 
croeso i sgiliau trosglwyddadwy ac nad oes angen i unrhyw 
un ‘ticio pob blwch’ o ran sgiliau er mwyn gwneud cais;

vii. Cynnig rolau mewn “lleoliad hyblyg” os gall hynny weithio, 
gan ystyried ffi’r drwydded o ran teithio’n ormodol.

b. Byddwn yn cynyddu adnoddau AD i wthio newid mesuradwy 
o ran diwylliant a datblygiad drwy:

i. Gyflwyno rolau uwch newydd (Band F) ym mhob adran, 
byddwn yn gweithio gyda’r Cyfarwyddwr Adrannol a’r 
Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol. Bydd y rolau newydd yn 
cyflymu’r broses o wireddu’r argymhellion hyn, gan sicrhau 
bod datblygiad yn rhan annatod o’r strategaeth a bod yr 
uwch dîm arweinyddiaeth yn berchen arni. Bydd yr adnodd 
ychwanegol hwn yn adrodd i’r Cyfarwyddwr Adnoddau 
Dynol Adrannol fel rhan o’r portffolio Adnoddau Dynol a 
bydd llwyddiant yn cael ei fesur drwy’r data Amrywiaeth a 
Chynhwysiant chwarterol.
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c. Byddwn yn cynnig cyfleoedd datblygu newydd – drwy 
hyfforddiant sydd wedi’i dargedu ar gyfer menywod:

i. Drwy ddatblygu rhaglenni uwch-botensial i fenywod sy’n 
bwriadu symud ymlaen i rolau arweinyddiaeth uwch, 
canolig a lefel mynediad, er mwyn mynd i’r afael â than-
gynrychiolaeth. Cynigir elfennau wedi’u teilwra sy’n 
seiliedig ar: adran; lleoliad neu deulu swydd. Rhaid i uwch 
arweinwyr noddi’r rhai sy’n cymryd rhan gyda chynnydd 
yn cael ei fesur a’r atebolrwydd yn nwylo’r Cyfarwyddwr 
Adrannol.

d. Byddwn yn ceisio cynnal sgwrs ar draws y diwydiant i gefnogi 
menywod mewn rolau crefft technegol:

i. Cydnabod pwysigrwydd y gymuned hon ar draws y 
diwydiannau creadigol a’n cyfrifoldebau cyffredin 
i gynyddu cynrychiolaeth o fenywod, datblygiad a 
rhwydweithiau sy’n arwain at gyfleoedd newydd.

3. ARWAIN: Rhagoriaeth model rôl yn ein harweinwyr, gan 
gydnabod bod ein profiadau yn y gwaith yn cael eu llywio gan y 
bobl rydym yn adrodd iddyn nhw:

a. Byddwn yn hyrwyddo gweithio mewn partneriaeth rhwng 
rheolwyr tîm a’r adran Adnoddau Dynol drwy:

i. Ddarparu eglurdeb pellach o ran atebolrwydd, gan 
gydnabod y newid sylweddol mewn rolau a chyfrifoldebau 
ymhlith rheolwyr tîm yn dilyn rhaglen drawsnewid yr 
adran Adnoddau Dynol, a oedd yn rhoi mwy o bwyslais ar 
gysondeb ac effeithlonrwydd ar draws y gorfforaeth;

ii. Cynyddu hyfforddiant i alluogi rheolwyr tîm i arwain. 
Dylai rhaglen o hyfforddiant rheolaidd gynnwys 
gweithredu polisïau’r BBC yn deg a chyfartal yn ogystal ag 
arweinyddiaeth gynhwysol;

iii. Timau Adnoddau Dynol ym mhob adran i gynnal 
hyfforddiant a sgyrsiau gwybodaeth rheolaidd gyda 
grwpiau o reolwyr tîm ar bob lefel i wrando ar sialensiau, 
gwella gwybodaeth a datrys problemau gyda’i gilydd.

b. Byddwn yn dathlu’r arferion arweinyddiaeth gorau bob cyfle 
posibl drwy:

i. Rhoi mwy o bwyslais diwylliannol ar ymddygiad ac 
arweinyddiaeth wych o fewn y BBC, yn ychwanegol at 
lwyddiannau ein hallbwn.

c. Byddwn yn mesur perfformiad drwy dimau sydd wedi’u 
hadeiladu ar wahaniaeth drwy:

i. Gyflwyno dangosfwrdd data Adnoddau Dynol newydd 
i reolwr tîm i fesur ac adrodd ar gynnydd o ran rhyw, 
amrywiaeth a chynhwysiant o fewn timau o 10+. Caiff 
perfformiad data ei fesur a’i adrodd mewn cyfarfodydd 
arweinyddiaeth adrannol chwarterol ac yn y Pwyllgor 
Gweithredol.

d. Byddwn yn gwella’r cymorth sydd ar gael i weithwyr contract 
tymor sefydlog a gweithwyr llawrydd – gan gydnabod y 
rhwystrau i ddiwylliant a datblygiad pan nad oes sicrwydd o 
waith drwy:

i. Adolygu profiadau cydweithwyr a datblygu cyfres o gamau 
gweithredu i gyflawni arfer gorau o fewn y diwydiant.

e. Byddwn yn cyfathrebu ac yn gweithio ar gymhwyso Cod 
Ymddygiad y BBC mewn ffordd gyson - y bydd arweinwyr 
a phob aelod o staff yn gyfrifol am eu gweithredoedd a’u 
hymddygiad. 

ARGYMHELLION – PARHAD 
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Mae’r argymhellion hyn yn dod â rhan gyntaf prosiect ehangach i ben.

Mae cyfraniad a chefnogaeth y 300 o arweinwyr uchaf yn y BBC yn 
allweddol i’w lwyddiant. I’r perwyl hwnnw, mae Noddwr y Prosiect, 
Donalda MacKinnon, wedi ffurfio a chynnull grŵp llywodraethu.

Mae’r grŵp hwn yn cynnwys:  
Wendy Aslett – Cenhedloedd a’r Rhanbarthau 
Rhona Burns – Cyllid ac Adnoddau 
Joanne Episcopo – Global Women in News 
Adaobi Ifeachor – Menywod yn y BBC  
Jamie Angus – World Service 
Mark Linsey – Studios 
Katie Lloyd – Newyddion 
Tunde Ogungbesan – Amrywiaeth a Chynhwysiant 
Clare Sumner – Polisi 
Kate Phillips – Cynnwys 
Matthew Postgate – Dylunio a Pheirianneg 
James Purnell – Radio ac Addysg 
Frances Weil – Swyddfa’r Cyfarwyddwr Cyffredinol 

Nid yw’r argymhellion yn niwtral o ran cost a bydd angen 
buddsoddiad ar bob un. Ni all y prosiect gyflawni ei nodau heb y cyllid 
a’r adnoddau angenrheidiol.

Mae’r adroddiad hwn yn un o gyfres o bump sy’n edrych ar yr hyn 
gellir ei wneud i wella datblygiad gyrfa a diwylliant yn y BBC ar 
gyfer staff BAME, menywod, staff anabl, staff LGBTQ + a’r rheini 
o gefndiroedd cymdeithasol gwahanol. Mae angen rhoi ystyriaeth 
i’r broses o gysoni argymhellion yr holl ffrydiau gwaith a nodi sut i 
wreiddio’r newid diwylliannol sydd ei angen i’w cyflawni’n llawn, 
gyda llwyddiant wedi’i fesur yn erbyn targedau 2020 y BBC ar gyfer 
cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant.

Mae angen tîm pwrpasol i fynd â cham nesaf y gwaith hwn yn ei flaen, 
o dan gyfarwyddyd arweinydd prosiect.

Mae angen i’n holl waith yn y maes hwn gydnabod y gall newid 
diwylliannol ond digwydd os gall pobl weld a theimlo’r newid yn y 
bobl o’u hamgylch ac y bydd yna oblygiadau wrth fethu.

Arweinydd y Prosiect – Marianne Bell  

Gweithgor y Prosiect: Katie Sparrowhawk; Jasdeep Rai;  
Sandra Steel; Paul Mulligan; Donald-Iain Brown;  
Nicola Crowther; Lorna Macdonald

Gyda diolch arbennig i: Sarah Burbedge; Sara Harkins;  
Emma Snodgrass; Manisha Bangor; Laura Milne; Kaljeen John

CASGLIADAU A CHAMAU NESAF 
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Gweithio’n hyblyg

Mae’r Polisi Gweithio’n Hyblyg yn cynnig llwybrau i gydbwyso bywyd cartref a 
gwaith e.e. gweithio’n rhan–amser, gweithio yn ystod tymor ysgol, gweithio o’r 
cartref a rhannu swydd.

Yn dilyn ein hadolygiad diweddar o’r Telerau ac Amodau, bydd y polisi’n cael ei 
ddiweddaru i gynnwys opsiwn i wneud ceisiadau anffurfiol i weithio’n hyblyg 
ac i wneud cynigion amgen.

Absenoldeb teuluol

Gall cydweithwyr eisoes gael mynediad i swyddi mewnol gwag pan fyddan nhw 
i ffwrdd o’r gwaith, ac mae’r manylion yn y llythyrau a anfonir at gydweithwyr 
cyn iddyn nhw gychwyn ar eu habsenoldeb teuluol.

O ganlyniad i’r ymgynghoriad hwn, rydym yn gweithio i newid ein polisi 
technoleg fel bod gan y rheini sydd ar absenoldeb teuluol yr opsiwn i gadw 
mynediad i’w cyfrifon TG a’u gliniadur a ffôn BBC, os ydyn nhw’n dymuno.

Newidiadau i’n Polisi Rhieni a Gofalwyr 

Rydym wedi cytuno ar y newidiadau canlynol fydd yn cael eu gweithredu yn 
ystod y flwyddyn nesaf:

 � Cael gwared ar Absenoldeb Cymorth i Bartneriaid a chael lefelau gwell o dâl 
ar gyfer absenoldeb tadolaeth ac absenoldeb rhiant a rennir:

 � Gwella cyflog yn ystod Absenoldeb Rhiant a Rennir o’r tâl statudol (tua £150 
yr wythnos) hyd at uchafswm o 18 wythnos ar gyflog llawn fesul plentyn.

 � Gwella cyflog yn ystod Absenoldeb Tadolaeth o’r tâl statudol (tua £150 yr 
wythnos): hyd at uchafswm o 2 wythnos o gyflog llawn.

Recriwtio

Mae ein polisi recriwtio yn nodi y dylid cymryd pob cam posibl i wneud y 
broses mor deg â phosib ac i wrthdroi neu ddileu unrhyw ragfarn.

Datblygiad

Mae nifer o grwpiau rhwydweithio a rhaglenni datblygu yn cael eu harwain 
yn ganolog ac yn rhanbarthol i gynnig cymorth i fenywod yn y BBC gyda’u 
datblygiad gyrfa.

 � Rhaglen Hilda Matheson – Menywod mewn Arweinyddiaeth

 � Menywod yn y BBC – Rhwydwaith cymorth ar draws y BBC

 � GWiN – Grŵp rhwydweithio a datblygu yn BBC News

 � Rhaglen Arweinyddiaeth Menywod yn Newyddion

 � WiSTEM – cefnogi menywod mewn adrannau STEM (Gwyddoniaeth, 
Technoleg, Peirianneg a Mathemateg)

 � Cyfleoedd sy’n unigryw i’r BBC fel Camau Cyflym

ATODIAD

Tâl ac Absenoldeb 
Mamolaeth

Tâl Mabwysiadu Absenoldeb Rhiant 
a Rennir

Absenoldeb Rhiant 

18 wythnos o Dâl 

Mamolaeth y BBC (tâl 

llawn, gan gynnwys Tâl 

Mamolaeth Statudol) 

ar gyfer cydweithwyr 

sydd â 26 wythnos neu 

fwy o wasanaeth di-dor, 

gyda 21 wythnos o Dâl 

Mamolaeth Statudol ar 

ôl hynny.

Mae gan gydweithwyr 

sydd â 26 wythnos o 

leiaf o wasanaeth yr 

hawl i dâl mabwysiadu y 

BBC, sef tâl sylfaenol 18 

wythnos (gan gynnwys 

lwfansau parhaus) gyda 

21 wythnos ar gyfradd 

safonol SAP ar ôl hynny.

Hyd at 52 wythnos 

i ffwrdd o’r gwaith 

gyda’ch partner, i 

ofalu am eich plentyn, 

os byddan nhw’n 

dychwelyd i’r gwaith 

cyn diwedd eu hawl i 

absenoldeb mamolaeth 

neu absenoldeb 

mabwysiadu llawn.

Absenoldeb di-dâl o 18 

wythnos (fesul plentyn) 

i ofalu neu i dreulio 

amser gyda’ch plant 

unrhyw bryd cyn pen-

blwydd eich plentyn yn 

18 oed
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Tâl

Rydym wedi disodli 16 o raddau (2–11 gan gynnwys graddau cysylltiedig) 
gyda chwe band eang (A–F) newydd sy’n cyd–fynd ag ystod cyflogau sy’n 
seiliedig ar y farchnad. Rydym wedi symleiddio’r strwythur datblygiad 
gyrfa, gan symud o 5000 i 600 o deitlau swyddi.

Pan fydd cydweithwyr wedi mynegi pryder ynglŷn â’u cyflog, rydym 
wedi rhoi mecanweithiau anffurfiol a ffurfiol ar waith, gan gynnwys 
mewnflwch cydraddoldeb, tîm i adolygu achosion cyflog anffurfiol ac 
arbenigwyr allanol newydd i weithredu fel beirniaid annibynnol mewn 
achosion ffurfiol. Mae’r rhain bellach yn cael eu hategu gydag adolygiad 
tâl teg bob 6 mis, lle mae rheolwyr yn adolygu sefyllfa cyflogau holl 
aelodau’r tîm ochr yn ochr â’r ystod cyflogau newydd a chydweithwyr 
eraill yn yr un swydd i sicrhau eu bod yn deg. Eleni, cyflwynwyd hefyd yr 
opsiwn am recordiad sain ar gyfer cwynion ac apeliadau ffurfiol.

Diwylliant

Yn 2017/18, arweiniodd y mudiad #metoo at bwyslais cynyddol ar 
sefydliadau i ganolbwyntio ar atal aflonyddu rhywiol yn y gwaith. 
Mae’r llwybrau ar gyfer codi llais o fewn y BBC yn cynnwys llinell 
gymorth bwlio ac aflonyddu cyfrinachol a phwrpasol, Desg Gymorth 
Adnoddau Dynol y BBC, llinell gymorth gyfrinachol 24/7 i weithwyr a 
llinell gymorth chwythu’r chwiban gyfrinachol. Mae cymorth pellach ar 
gyfer gosod disgwyliadau clir ynglŷn â diwylliant ac ymddygiad o fewn 
gweithle’r BBC yn cynnwys:

 � Cod Ymddygiad newydd y BBC sy’n nodi’r ymddygiad disgwyliedig gan 
gynnwys adran benodol ar drin pawb yn gyfartal

 � Llinell gymorth benodol ar gyfer rheolwyr o’r enw ‘Cyngor i Reolwyr’

 � Cwrs hyfforddi ar–lein gorfodol ar Fwlio ac Aflonyddu

 � Ymgyrch Codi’ch Llais a deunyddiau ychwanegol

 � Tîm pwrpasol o’r enw ‘Cefnogaeth yn y Gwaith’, i reoli cwynion bwlio 
ac aflonyddu.



Ar gyfer pob un ohonom


