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Crynodeb gweithredol

Rydym yn falch o gyflwyno’r adroddiad cyntaf o’i fath gan y BBC am gydraddoldeb ac amrywiaeth. 
Yn dilyn cyhoeddi ein Strategaeth Amrywiaeth, Everyone Has a Story ym Mai 2011, cyflwyno 
dyletswydd cydraddoldeb y sector cyhoeddus ac ar ddiwedd y flwyddyn gyntaf o arwain y 
Rhwydwaith Amrywiaeth Greadigol gan y BBC, rydym yn cymryd y cyfle hwn i ddweud ein stori 
ni am y cynnydd yr ydym wedi’i wneud eleni. O 2013 byddwn yn cyhoeddi adroddiad blynyddol 
am gydraddoldeb ac amrywiaeth i ddangos sut mae’r BBC yn gweithio i gysylltu â phob un o’n 
cynulleidfaoedd a’u hadlewyrchu. 

Cyfrifoldebau newydd – rydym wedi treulio’r flwyddyn yn paratoi ar gyfer rhwymedigaethau 
newydd o dan ddyletswydd cydraddoldeb y sector cyhoeddus a gyflwynwyd ym mis Ebrill y llynedd. 
Rydym wedi rhoi blaenoriaeth i waith sydd o’r pwys mwyaf i gydraddoldeb a’r sefydliad ac wedi 
cynnal dadansoddiadau cydraddoldeb i egluro’r canlyniadau. Rhai enghreifftiau o hyn yw strategaeth 
chwe blynedd y BBC Darparu Ansawdd yn Gyntaf, y broses caffael ar gyfer contract gwerth £560 
miliwn i gasglu ffi’r drwydded dros y 10 mlynedd nesaf a datblygu canolfannau darlledu o’r radd 
flaenaf yn Salford a Llundain. 

Adlewyrchu amrywiaeth y DU – rydym yn casglu gwybodaeth i fonitro amrywiaeth oddi 
wrth ein holl weithwyr ar sail wirfoddol. Eleni gwnaethom ofyn i’n holl weithwyr ddiweddaru 
gwybodaeth amdanynt eu hunain ar gyfer monitro gweithwyr yn wirfoddol drwy gwblhau arolwg 
mewnol. Byddwn yn adolygu ein cynnydd yn erbyn ein targedau amrywiaeth yn rheolaidd ar lefel 
gorfforaethol ac adrannol ac yn defnyddio’r wybodaeth hon i ategu ein gweithgarwch drwy ein 
cynlluniau gweithredu amrywiaeth adrannol.

Agosáu at ein holl gynulleidfaoedd – mae cysylltiad agosach â chynulleidfaoedd o bob 
cefndir yn gwella ein rhaglenni gan sicrhau eu bod yn aros yn berthnasol i’r gynulleidfa gyfan ac 
yn ei hadlewyrchu. Ymhlith y nifer mawr o enghreifftiau y mae Big Conversation Radio 1 gyda 
gwrandawyr o bob rhan o’r wlad yn Neuadd y Ddinas, Llundain, deialog Rhanbarthau Lloegr â 
gorsafoedd radio cymunedol ledled Lloegr ac ymchwil newydd sbon ar gyfer y diwydiant ehangach 
ynghylch sut rydym yn portreadu gwahanol oedrannau. 

Taro’r tant cywir – ar sail ymchwil ac ymgysylltu â’n cynulleidfaoedd, rydym yn rhoi sylw mawr i 
gamau i bortreadu gwahanol gynulleidfaoedd yn fwy dilys. Drwy arwain y Rhwydwaith Amrywiaeth 
Greadigol cawn gyfle pwysig i wneud cynnydd pellach. Drwy ennill tair o wobrau Stonewall tynnwyd 
sylw at enghreifftiau o’n dramâu, ein newyddiaduraeth a’n rhaglenni ffeithiol gan ein cymell i wneud 
ymdrech bellach. Bydd prosiectau i agor drws y diwydiant i fwy o amrywiaeth o ran doniau yn 
ein helpu i sicrhau cywair mwy dilys. Ymhlith y rhain y mae Cynllun Mentora Uwch y Rhwydwaith 
Amrywiaeth Greadigol, cydweithio â Sound Women ar gynllun mentora ar gyfer menywod ym 
maes radio, PresentAble sydd â’r amcan o ddarganfod cyflwynwyr a chyfranwyr anabl talentog, 
a Cineast sydd â’r bwriad o ddod o hyd i awduron a pherfformwyr talentog o Ddwyrain a De-
ddwyrain Asia. 

Mynediad i bawb – er bod gennym record dda o ran darparu gwasanaethau hygyrch, rydym yn 
gwybod o ymchwil ymhlith cynulleidfaoedd anabl fod pobl yn disgwyl llawer gennym. Oherwydd 
hyn rydym yn canolbwyntio ar drafod hygyrchedd ar ddechrau prosiectau a phrosesau, pa un a 
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yw hynny’n ymwneud â’n hadeiladau a stiwdios, ein systemau technoleg a’n gwasanaethau, polisi 
golygyddol a chwynion, neu ein rhaglenni a gwasanaethau mynediad i’n staff. Y Prif Swyddog Ariannol 
yw Hyrwyddwr Cydraddoldeb Anabledd y BBC ac mae’n arwain BBC Access, fforwm corfforaethol 
ar y lefel uchaf a fydd yn rhoi arweiniad wrth symud ymlaen. 

Cyflogaeth amrywiol a chynhwysol – rydym yn cydnabod bod syniadau newydd, technoleg 
arloesol a rhaglenni creadigol fentrus yn digwydd pan geir tîm amrywiol o bobl sydd i gyd yn 
cyfrannu drwy ffyrdd newydd a gwahanol o feddwl. Eleni rydym wedi cwblhau amryw o fathau o 
waith corfforaethol ac adrannol i helpu i wneud cynnydd cyson wrth gyflawni ein hymrwymiadau o 
ran cydraddoldeb mewn cyflogaeth yn ystod cyfnod o newid. 

Rydym wedi hyrwyddo gwybodaeth a dealltwriaeth o ragfarn anymwybodol a’i heffeithiau yn y 
gweithle drwy ein modiwl ar-lein Diversity: Out of the Box a datblygu sgiliau recriwtio a dewis ar gyfer 
staff cynhyrchu drwy’r cwrs Fair Selection Presenters. Mae gwefan BBC Careers, y ffenestr ar gyfer 
y gorfforaeth, wedi’i hailfywiogi ac yn adlewyrchu ein gwerthoedd yn well ac mae wedi ennill sgôr 
AAA ar gyfer hygyrchedd. Rydym wedi parhau i ddatblygu ein rhaglenni amrywiaeth llwyddiannus 
fel Extend a’r Cynllun Hyfforddeion Newyddiaduraeth ac wedi datblygu mentrau newydd i lenwi 
bylchau yn ein gweithlu, a hynny’n cynnwys y Digwyddiad Menywod mewn Technoleg a gynhaliwyd 
yn Salford ym mis Medi. 

Rhoddwyd sylw manwl i fudoledd cymdeithasol ac mae ein cynlluniau Prentisiaethau a Phrofiad 
Gwaith ar gyfer Llundain 2012 wedi bod yn neilltuol o lwyddiannus wrth ddenu a meithrin talentau 
newydd o grwpiau ethnig lleiafrifol a meysydd amrywiaeth eraill mewn rhannau cymdeithasol 
ddifreintiedig o Lundain.

1  Mae ein gwefan gyrfaoedd 
newydd a lansiwyd ym Mai 
2011, lle gall ymgeiswyr posibl 
chwilio am swyddi gwag ac 
ymgeisio amdanynt, wedi cael 
sgôr AAA am hygyrchedd. 
Roedd amrywiaeth a 
chynhwysiant yn brif 
ystyriaeth wrth ei datblygu o 
ran delweddau, iaith, cynnwys 
ac is-deitlo fideos. 

2  Yr ystafell newyddion 
amlgyfrwng yn Television 
Centre.
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Cyflwyniad

Ym Mai 2011 ymatebodd y BBC i ofynion dyletswydd cydraddoldeb y sector cyhoeddus o dan 
Ddeddf Cydraddoldeb 2010 ac i’r rhwymedigaethau cyfreithiol eraill sydd arnom drwy gyhoeddi 
Everyone has a Story: Diversity Strategy 2011-2015. Yn ogystal â bodloni gofynion o dan y Siarter 
Frenhinol a’r Cytundeb, mae’r strategaeth yn disgrifio ein dull ehangach o drafod cydraddoldeb ac 
amrywiaeth fel darlledwr gwasanaeth cyhoeddus a chyflwynodd amcanion strategol y BBC o ran 
cydraddoldeb ac amrywiaeth ar gyfer y pedair blynedd nesaf:

•	Hyrwyddo cyfle cyfartal er mwyn amrywiaethu a datblygu ein gweithlu ar bob lefel i adlewyrchu 
ein cynulleidfaoedd yn well

•	Darparu rhaglenni o ansawdd uchel sy’n adlewyrchu Prydain gyfoes yn gywir ac yn ddilys

•	Cysylltu â’n cynulleidfaoedd, gan gynnwys cynulleidfaoedd sy’n cael eu tanwasanaethu gennym, er 
mwyn cyfrannu at ansawdd a chyfeiriad ein cynnyrch

•	Cynnwys hygyrchedd ar y dechrau wrth ddatblygu cynhyrchion a gwasanaethau newydd, a sicrhau 
hygyrchedd cynaliadwy a pharhaus

•	Sicrhau ystyriaeth systematig a chyson i gydraddoldeb ac amrywiaeth ym mhrosesau cynllunio ac 
adolygu’r BBC, a chyflawni ein dibenion cyhoeddus a’n dyletswyddau

Rhoddwyd ystyriaeth fanwl i farn ein cynulleidfaoedd a’n gweithwyr wrth lunio ein strategaeth. Am 
y tro cyntaf gwnaethom gomisiynu gwaith ymchwil i gynulleidfaoedd ac ymgynghoriad â’r cyhoedd 
a’n staff a oedd yn canolbwyntio ar amrywiaeth. Ein hamcan oedd deall beth yr oedd pobl yn ei 
ddisgwyl gennym yn y maes hwn ac roeddem am gael gwybod eu barn am yr amcanion arfaethedig 
yr oeddem wedi’u gosod i ni’n hunain (sydd wedi’u disgrifio yn ein strategaeth fel ‘amcanion strategol 
ar gydraddoldeb ac amrywiaeth’). Mae adroddiadau ar gael sy’n disgrifio canfyddiadau’r gwaith 
ymchwil a’r ymgynghoriad yn: www.bbc.co.uk/diversity/documents.shtml 

Mae’r adroddiad hwn yn rhoi diweddariad ar ein cynnydd ar gyflawni’r Strategaeth Amrywiaeth, ein 
hamcanion strategol ar gyfer cydraddoldeb ac amrywiaeth a hefyd yn cyflawni’r rhwymedigaethau 
yn Siarter a Chytundeb y BBC (Cymalau 83 a 85) i adrodd yn flynyddol i Ymddiriedolaeth y BBC am 
drefniadau’r BBC i hyrwyddo cyfle cyfartal mewn cyflogaeth. 

Gallwch weld y Siarter Frenhinol a’r Cytundeb yn:  
www.bbc.co.uk/bbctrust/about/how_we_govern/charter_and_agreement

Rydym yn achub ar y cyfle hwn hefyd i ddisgrifio’r fframwaith yr ydym yn ei ddefnyddio i adolygu 
effeithiolrwydd ein trefniadau i hyrwyddo cyfle cyfartal a chyflawni ein hamcanion strategol ar gyfer 
cydraddoldeb ac amrywiaeth yn ogystal ag egluro sut rydym yn rhoi gwybod i bob un o’n staff am y 
trefniadau sydd ar waith.

3

http://www.bbc.co.uk/diversity/strategy.shtml
http://www.bbc.co.uk/diversity/documents.shtml
http://www.bbc.co.uk/bbctrust/about/how_we_govern/charter_and_agreement/


Sicrhau amrywiaeth yn y BBC

Fframwaith amrywiaeth

Rydym yn cyflawni ein Strategaeth Amrywiaeth yn gorfforaethol a thrwy fframwaith ar lefel yr 
adrannau. Bydd Canolfan Amrywiaeth y BBC yn darparu arbenigedd a chyngor arbenigol yn 
fewnol ar gyfer yr holl swyddogaethau busnes i hybu camau i integreiddio amrywiaeth â pholisïau 
a phrosesau’r BBC ac mae’n chwarae rhan ganolog wrth gynorthwyo a chynghori’r Bwrdd 
Gweithredol a Byrddau Adrannol. 

Mae Hyrwyddwr Amrywiaeth ar lefel uwch ym mhob un o adrannau’r BBC sy’n hyrwyddo’r 
drafodaeth ar gydraddoldeb ac amrywiaeth yn lleol ochr yn ochr â’r grŵp gweithredu adrannol ar 
amrywiaeth. Bydd yr adran yn pennu ei blaenoriaethau lleol ar gyfer cydraddoldeb ac amrywiaeth 
o dan ein hamcanion strategol ar gyfer cydraddoldeb ac amrywiaeth ac yn cytuno ar set o gamau 
gweithredu penodol a mesuradwy i wneud cynnydd ar gyflawni’r blaenoriaethau hyn.

Mae pob adran yn creu ei chynllun gweithredu blynyddol ei hun ar gyfer amrywiaeth sy’n egluro 
ei hymrwymiadau o ran cydraddoldeb ac amrywiaeth. Rhoddir adroddiadau chwarterol am 
gynnydd ar ein hymrwymiadau ar amrywiaeth i’r Bwrdd Amrywiaeth (sy’n cael ei gadeirio gan 
Mark Thompson, y Cyfarwyddwr Cyffredinol) ac mae’n monitro camau gweithredu a chanlyniadau. 
Cyflwynir adroddiadau’n rheolaidd i reolwyr uwch ar raddfa eang ynghylch sut yr ydym yn sicrhau 
ein bod yn rhoi sylw dyladwy i hyn drwy ein swyddogaethau perthnasol. Mae enghreifftiau o’r 
wybodaeth hon yn y wybodaeth ategol am gydraddoldeb. Cynhelir adolygiad blynyddol o holl 
gynlluniau gweithredu’r adrannau ar gyfer amrywiaeth yn ystod mis Chwefror a mis Mawrth yn unol 
â’r flwyddyn gynllunio ariannol a busnes ac fe’u cyhoeddir wedyn ar wefan amrywiaeth y BBC yn: 
www.bbc.co.uk/diversity

Yn ogystal â hyn, rydym yn ymgymryd â gweithgarwch penodol i fesur perfformiad ar gyfer 
anabledd a mynediad sydd wedi’i ddisgrifio yn ein hamcanion ar gydraddoldeb ar dudalennau 36 
a 37. BBC Access, o dan gadeiryddiaeth y Prif Swyddog Ariannol sy’n gweithredu fel Hyrwyddwr 
Cydraddoldeb Anabledd corfforaethol, sy’n hyrwyddo cynnydd mewn cysylltiad â materion 
mynediad gan gynnwys technoleg a ddefnyddir yn fewnol ac yn allanol a’r gweithle.

Polisi cyflogaeth

Rydym yn egluro ein hymrwymiad pendant i sicrhau cyfle cyfartal ac amrywiaeth yn ein Datganiad 
Cyfle Cyfartal ac Amrywiaeth. Mae’r datganiad hwn ar gael i’w weld gan ein holl staff ar y tudalennau 
polisi cyflogaeth ar fewnrwyd y BBC ac mae wedi’i gynnwys hefyd ar ein gwefan amrywiaeth allanol 
fel gwybodaeth i’r cyhoedd ac mae ar gael yn: www.bbc.co.uk/diversity/workforce.shtml

Mae ein polisïau a buddion cyflogaeth ehangach yn fodd i ddarparu hyblygrwydd a dewis i’n 
holl weithwyr, gan hyrwyddo cyfle cyfartal a dileu gwahaniaethu anghyfreithlon. Gall gweithwyr 
gael budd o arferion gweithio rhan-amser a hyblyg estynedig, absenoldeb rhiant â thâl a heb dâl, 
absenoldeb mabwysiadu a’r dewis i brynu a gwerthu gwyliau. Hefyd yn 2011 mabwysiadwyd yr hawl 
i weithwyr ddewis absenoldeb tadolaeth o 26 wythnos yn unol â’r darpariaethau newydd ar gyfer 
absenoldeb tadolaeth. Mae’r rhain wedi’u cyhoeddi ar wefan Gateway ar ein mewnrwyd ac mae 
llawer ohonynt ar gael i’r cyhoedd. www.bectu.org.uk/advice-resources/agreements/bbc-agreements  
www.bbc.co.uk/foi/publication_scheme/classes/disclosure_logs/employment.shtml
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Y cyd-destun mewnol

Ar ôl ymgynghori ac ymgysylltu â chynulleidfaoedd, gwnaethom lansio’r Strategaeth Rhoi Ansawdd 
yn Gyntaf yn 2010. Sefydlodd ein pum blaenoriaeth olygyddol:

•	Y newyddiaduraeth orau yn y byd 

•	Drama a chomedi gwreiddiol uchelgeisiol o Brydain 

•	Ysbrydoliaeth ac ymrwymiad ym meysydd gwybodaeth, cerddoriaeth a diwylliant 

•	Gwasanaethau rhagorol i blant

•	Digwyddiadau sy’n dod â chymunedau a’r genedl ynghyd

Yn Rhagfyr 2010 cytunodd y BBC ar setliad newydd ar gyfer ffi’r drwydded am gyfnod o chwe 
blynedd, gan rewi ffi’r drwydded am weddill cyfnod ffi’r drwydded tan 2017. Mae hyn yn golygu 
gostyngiad cyffredinol o 20% dros y chwe blynedd nesaf yng ngwariant dichonol y BBC.

Y rhaglen Darparu Ansawdd yn Gyntaf yw ymateb corfforaethol y BBC ar gyfer cyflawni ei 
Strategaeth Rhoi Ansawdd yn Gyntaf yng nghyd-destun setliad ffi’r drwydded a gostyngiadau o 20% 
yn y chwe blynedd nesaf. Bwriad y rhaglen hon o newid ar raddfa fawr yw newid ffurf a maint y 
BBC yn sylfaenol yn y chwe blynedd nesaf i’w gwneud yn addas ar gyfer y dyfodol mewn marchnad 
sy’n fwyfwy cystadleuol.

Yn y cyfnod ymestynnol hwn, mae ystyriaeth i gydraddoldeb ac amrywiaeth yn dod yn bwysicach 
byth. Mae sicrhau cyrhaeddiad a chyfran uchel o’r gynulleidfa, rhaglenni o ansawdd uchel a lefelau 
gwerthfawrogiad uchel ymhlith cynulleidfaoedd o’n holl gynnyrch, ar deledu, radio ac ar-lein, yn 
hanfodol i lwyddiant parhaus y BBC. Mae amrywiaeth yn gyfle creadigol sy’n hybu gwreiddioldeb a 
neilltuolrwydd y BBC ac yn hyrwyddo arloesedd.

Y cyd-destun allanol

Drwy gydol 2011, rydym wedi parhau i gyflawni ein rhwymedigaethau cyfreithiol o ran 
cydraddoldeb ac amrywiaeth. Rydym wedi cymryd camau rhagweithiol i sicrhau cydymffurfiad 
a dangos ein hymrwymiad pendant i hyrwyddo cydraddoldeb a hybu amrywiaeth drwy gamau 
gweithredu sy’n canolbwyntio ar ganlyniadau.

Mae dyletswydd cydraddoldeb y sector cyhoeddus o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010 yn ei gwneud 
yn ofynnol i’r BBC roi sylw dyledus wrth arfer pob un o’i swyddogaethau heblaw’r rheini sy’n 
ymwneud â gwasanaeth cynnwys1, i’r angen i wneud y canlynol:

•	Dileu gwahaniaethu, aflonyddu ac erlid 

•	Hyrwyddo cyfle cyfartal rhwng pobl sy’n rhannu nodwedd warchodedig a’r rheini nad ydynt yn ei 
rhannu

1 Fel y mae wedi’i ddiffinio yn adran 32(7) o Ddeddf Cyfathrebu 2003
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•	Meithrin cysylltiadau da rhwng pobl sy’n rhannu nodwedd warchodedig a’r rheini nad ydynt yn 
ei rhannu.

Mae dyletswydd cydraddoldeb y sector cyhoeddus yn gymwys i swyddogaethau’r BBC sy’n cael 
eu harfer yng Nghymru, Lloegr a’r Alban2 ac eithrio’r rheini sy’n ymwneud â darparu gwasanaeth 
cynnwys fel y mae wedi’i ddiffinio yn adran 32(7) o Ddeddf Cyfathrebu 2003. Bwriad y Llywodraeth 
wrth beidio â chymhwyso’r ddyletswydd at weithgareddau sy’n ymwneud â chynnwys yw sicrhau na 
fydd y BBC yn peryglu ei hannibyniaeth olygyddol. Ym marn y BBC nid yw’r ddyletswydd yn gymwys 
i weithgareddau fel comisiynu, cynhyrchu, polisi golygyddol ac amserlennu.

Cyflawni ein cyfrifoldebau deddfwriaethol

Mae polisi cyffredinol y BBC ar gydraddoldeb ac amrywiaeth yn cael ei ysgogi nid yn unig gan 
ddeddfwriaeth ond hefyd gan ofynion Siarter y BBC, ymrwymiadau yn ein Strategaeth Amrywiaeth 
ac arferion da cyffredinol. Felly mae’n gymwys i holl genhedloedd a rhanbarthau’r BBC yn ogystal ag 
Un BBC.

Drwy gydol 2011 rydym wedi parhau i gyflawni ein rhwymedigaethau o dan Ddeddf Cydraddoldeb 
2010 drwy:

1. Sicrhau bod sylw dyledus yn cael ei roi i ddatblygu strategaethau a pholisïau o dan strategaeth 
Darparu Ansawdd yn Gyntaf drwy gynnal dadansoddiad cydraddoldeb a sicrhau ystyriaeth i’r 
wybodaeth a gaiff ei chasglu wrth eu gweithredu a’u gwerthuso

2  Mae Deddf Cydraddoldeb 2010 yn rhan o gyfraith Cymru a Lloegr; yr Alban (ac eithrio adran 190 a Rhan 15) a dim ond yr adrannau 
canlynol sy’n gymwys i Ogledd Iwerddon: adran 82, adran 105(3) a (4) ac adran 199. Mae Dyletswydd Cydraddoldeb y Sector 
Cyhoeddus, adran 149, yn rhan o gyfraith Cymru, Lloegr a’r Alban ond nid Gogledd Iwerddon (nac Ynys Manaw nac Ynysoedd y Sianel).

Roedd Penwythnos Mawr BBC 
Radio 1 yng Nghaerliwelydd 
yn 2011. Drwy ein hymgyrch 
gweithredu cymdeithasol 
uchelgeisiol gwnaethom 
gynnwys trigolion lleol 
mewn nifer o brosiectau i 
wirfoddolwyr yn yr ardal.
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2. Rhannu gwybodaeth yn rheolaidd â rheolwyr uwch ynghylch sut yr ydym yn rhoi sylw dyledus  
mewn modd systematig drwy ein swyddogaethau. Mae mwy o fanylion yn y wybodaeth ategol  
www.bbc.co.uk/diversity/report.shtml 

3. Rhoi blaenoriaeth i feysydd gweithredu gan gynnwys caffael ac aildrefnu ac ailstrwythuro ar raddfa fawr

4. Cynnal adolygiadau yn ôl blaenoriaeth o bolisïau, prosesau a chanllawiau cyflogaeth er mwyn asesu 
unrhyw fylchau neu rwystrau i grwpiau sydd wedi’u gwarchod

5. Cynnal dadansoddiadau cydraddoldeb o newidiadau sefydliadol a gweithredu ar sail y canfyddiadau

6. Meithrin gallu sefydliadol mewn cysylltiad â rhoi sylw dyledus i’r ddyletswydd gyffredinol, cynnal 
dadansoddiadau cydraddoldeb a sicrhau ystyriaeth i’r wybodaeth a gaiff ei chasglu wrth wneud 
penderfyniadau

7. Datblygu’r mecanweithiau presennol ymhellach er mwyn cynnwys staff mewn penderfyniadau 
allweddol ar gyflogaeth a threfniadaeth

Rhoi gwybod am ein cyfrifoldebau deddfwriaethol

Yn 2011, rydym wedi cymryd camau rhagweithiol i hybu ymwybyddiaeth o’r cyfrifoldebau ac 
atebolrwyddau sy’n gysylltiedig â gofynion deddfwriaethol Deddf Cydraddoldeb 2010:

•	Briffiadau i reolwyr uwch a Grwpiau Gweithredu Amrywiaeth allweddol ar Ddeddf 
Cydraddoldeb 2010.

•	Mewn partneriaeth â’r tîm Cyfreithiol Rheoliadol darparwyd cyfarwyddyd ar Ddeddf 
Cydraddoldeb 2010 i’r tîm Polisi Cyflogaeth.

•	Gwnaeth y Ganolfan Amrywiaeth ddatblygu a chyflwyno wyth gweithdy wedi’u seilio ar 
astudiaethau achos a oedd wedi’u cynllunio’n benodol ar gyfer staff Adnoddau Dynol ar Ddeddf 
Cydraddoldeb 2010. Mae gweithdai ychwanegol wedi’u cynllunio’n benodol a’u cyflwyno i’n timau 
Adnoddau a Recriwtio.

Sicrhau amrywiaeth yn y BBC/parhad

1 Logo’r Rhwydwaith Amrywiaeth Greadigol.

2  Hybu ymwybyddiaeth yn fewnol am ein cyfrifoldebau newydd o 
dan ddyletswydd cydraddoldeb y sector cyhoeddus oedd un o’n 
blaenoriaethau eleni.

3  Y fynedfa i berfformwyr yn y Television Centre yn Llundain a 
oedd unwaith yn brif fynedfa i’r adeilad.
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•	O ganlyniad i asesiad cychwynnol o bolisïau cyflogaeth yng nghyd-destun y darpariaethau yn 
erbyn gwahaniaethu yn Neddf Cydraddoldeb 2010 cafwyd newidiadau sy’n cynnwys diweddaru’r 
diffiniadau o fwlio ac aflonyddu, adolygu’r polisïau a chanllawiau ar gyfer adleoli, ad-drefnu ac 
ailstrwythuro ac ymgymryd i lwyr ddiwygio’r canllawiau ar gyfer Recriwtio a Chadw Staff Anabl.

•	Parhau i ddarparu briffiadau ar Ddeddf Cydraddoldeb 2010 i Reolwyr Contractau sy’n gyfrifol am 
Gontractau Caffael Strategol.

•	Ymgysylltu â chydweithwyr sy’n ymwneud â’r Strategaeth drwy ddatblygu’r cynigion yn Darparu 
Ansawdd yn Gyntaf i sicrhau sylw dyledus i gydraddoldeb ac amrywiaeth drwy’r broses.

•	Ymgysylltu parhaus â chydweithwyr sy’n cynnal yr Adolygiad o’r Fframwaith Cwynion.

Arwain y diwydiant

Mae’r BBC yn falch y bydd yn arwain y Rhwydwaith Amrywiaeth Greadigol tan ddiwedd 2012. Y 
rhwydwaith hwn yw partneriaeth y diwydiant o’r prif ddarlledwyr ac amryw o gwmnïau cyfryngau 
eraill, gan gynnwys y rheini sydd yn y sector annibynnol, a’i bwrpas yw hybu amrywiaeth ar yr awyr 
ac oddi ar yr awyr.

Mae mwy o wybodaeth ar gael am y Rhwydwaith Amrywiaeth Greadigol, ei aelodau a’i waith 
presennol yn: www.creativediversitynetwork.org

Sicrhau amrywiaeth yn y BBC/parhad
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Dweud ein stori

Isod rydym yn trafod fesul un yr amcanion strategol ar gyfer cydraddoldeb ac amrywiaeth sydd yn 
ein strategaeth Everyone Has a Story: BBC Diversity Strategy 2011-2015 ac yn disgrifio’r cynnydd yr ydym 
wedi’i wneud ar bob un.

Wedyn rydym yn achub ar y cyfle i nodi set o gamau gweithredu sy’n gysylltiedig â’r amcanion 
hynny a fydd yn disgrifio ein gweithgarwch yn ystod y flwyddyn i ddod ac yn ymateb i’r ddyletswydd 
benodol sydd arnom i bennu amcanion cydraddoldeb penodol a mesuradwy er mwyn cydymffurfio 
â dyletswydd cydraddoldeb y sector cyhoeddus.

Amcan 1

Sicrhau ystyriaeth systematig a chyson i gydraddoldeb ac amrywiaeth ym mhrosesau cynllunio 
ac adolygu’r BBC
Mae cynnwys cydraddoldeb yn ein penderfyniadau’n sbardun hanfodol yn ein Strategaeth 
Amrywiaeth. Mae cyfrifoldebau newydd o dan ddyletswydd cydraddoldeb y sector cyhoeddus yn 
pwysleisio’r ymrwymiad hwn drwy ei gwneud yn ofynnol i ni roi sylw dyledus i gydraddoldeb yn 
ystod y gweithgareddau hynny sydd heb fod yn gysylltiedig â’n rhaglenni. Ar yr un pryd, mae Siarter 
Frenhinol y BBC a’i dibenion cyhoeddus yn ei wneud yn ofyniad pendant i gynnwys golygyddol y 
BBC adlewyrchu amrywiaeth y DU ac mae hyn yn dylanwadu hefyd ar ein gwaith ar amrywiaeth. 

Mae cwmpas y busnes sy’n dod o dan y ddyletswydd cydraddoldeb newydd yn ehangach na’r 
dyletswyddau y mae wedi’u disodli ac am y tro cyntaf mae’n cynnwys ein prosesau cynllunio 
strategol, caffael, rheoli cyfleusterau ac arferion cyflogaeth. Rydym wedi paratoi cynllun gweithredu 
yn ôl blaenoriaeth ar gyfer dadansoddiadau cydraddoldeb ym mhob rhan o’n gweithgarwch busnes.

1  Mae sylw ystyrlon i 
gydraddoldeb ac amrywiaeth 
yr un mor berthnasol wrth 
gynllunio a darparu ein 
cynnwys ag y mae wrth 
ddatblygu ein gweithlu. 

2  Mae ein cenhadaeth i fod 
yn fwyaf creadigol o holl 
sefydliadau’r byd yn sicr o gael 
ei hybu drwy ein dyheadau 
ynghylch amrywiaeth.  

1 2
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Dweud ein stori/parhad

Rhoi sylw dyledus i gydraddoldeb
Rydym wedi dechrau dadansoddi’r effeithiau posibl ar gydraddoldeb o ganlyniad i’n camau cynllunio 
a gweithredu. Mae hyn yn ein helpu i ddangos sut rydym yn meddwl am gydraddoldeb ac yn 
gweithredu ar sail yr hyn yr ydym yn ei ganfod. Rydym wedi elwa o’n profiad ein hunain o asesiadau 
o’r effaith ar gydraddoldeb, a’r arferion gorau mewn mannau eraill i’n helpu i ddatblygu ein dull o 
ddadansoddi cydraddoldeb. Mae ein templed ar gyfer dadansoddi cydraddoldeb yn y wybodaeth 
ategol am gydraddoldeb.

Rydym wedi rhoi blaenoriaeth i’r meysydd gwaith perthnasol a strategol sy’n dilyn ar gyfer 
dadansoddi cydraddoldeb. Y rhain sydd â’r pwysigrwydd strategol mwyaf i’r sefydliad a’r effaith 
ddichonol fwyaf ar y ddyletswydd cydraddoldeb, sef:

•	DAG – oherwydd ei graddfa, ei chwmpas a’i phwysigrwydd strategol gwnaethom gynnal 
dadansoddiad cydraddoldeb cynhwysfawr o DAG wrth ei datblygu. Er barnu bod gwaith i 
ddatblygu cynigion ynghylch gwasanaethau’r BBC y tu allan i gwmpas y ddyletswydd cydraddoldeb 
am nad yw’n gymwys i gynnwys darlledu, fe dynnwyd sylw at agweddau ar y gwaith hwnnw 
a ystyriwyd yn neilltuol o berthnasol i gydraddoldeb ac amrywiaeth fel rhan o ymrwymiad 
ehangach y BBC. Wrth i’r strategaeth ddatblygu ymhellach byddwn yn sicrhau ein bod yn cynnal 
dadansoddiadau cydraddoldeb o elfennau perthnasol unigol yn y strategaeth wrth eu rhoi ar 
waith. Mae’r dadansoddiad cydraddoldeb gyda’r wybodaeth ategol am gydraddoldeb.  
www.bbc.co.uk/diversity/report.shtml

•	dylanwadu ar y rheini yr ydym yn delio â nhw – rydym yn gwario £700 miliwn y 
flwyddyn drwy’r 16 o gontractau sydd â’r gwerth uchaf gyda darparwyr allanol sy’n cyflawni 
amryw o wasanaethau ar ran y BBC. Mae’r contractau hyn yn cael eu sicrhau a’u rheoli gan 
Fwrdd Cysylltiadau Strategol. Mae adolygiad cydraddoldeb ac amrywiaeth yn mynd ymlaen 
ar hyn o bryd i hybu ymwybyddiaeth o’r ddyletswydd cydraddoldeb ymysg gweithwyr caffael 
proffesiynol, a phennu arferion da a chamau pellach y gallwn eu cymryd i hyrwyddo cydraddoldeb 
drwy’r cysylltiadau hyn. Roedd Prosiect Lion, y broses caffael a gyflawnwyd eleni ar gyfer casglu 
ffi’r drwydded yn ystod y 10 mlynedd nesaf, wedi egluro’r gofynion yn y contract ynghylch 
cydraddoldeb ac amrywiaeth ac wedi’u gwneud yn rhan o’r broses gwerthuso, gan roi prawf ar 
bob un o’r cynigwyr yn y maes hwn, ochr yn ochr â gofynion eraill y contract. 

•	ymateb i adborth – yn dilyn yr adolygiad gan Ymddiriedolaeth y BBC o’i threfniadau 
llywodraethu, rydym yn cydweithio â’r Ymddiriedolaeth i adolygu ein system gwynion. 
Rydym am wneud y system yn gyflymach, yn symlach ac yn haws i’w defnyddio gan yr holl 
gynulleidfaoedd. Mae Ymddiriedolaeth y BBC wedi gofyn hefyd i’r BBC sicrhau bod hygyrchedd 
ein system gwynion, o ran polisi a phroses, yn cael ei ystyried yn llawn fel rhan o’r adolygiad 
hwn. Mae dadansoddiad cydraddoldeb yn rhan o’r adolygiad a rhoddir ystyriaeth iddo wrth 
bennu gwelliannau arfaethedig. Ar ôl cael adborth gan yr Ymddiriedolaeth, sy’n gweithredu ar 
ran cynulleidfaoedd, byddwn yn diweddaru’r Production Handbook i sicrhau bod gwneuthurwyr 
rhaglenni a newyddiadurwyr yn deall eu cyfrifoldebau o ran creu cynnwys mewn modd sy’n 
cynnwys pobl anabl ac sy’n hygyrch iddynt.
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•	ystyried cydraddoldeb wrth wneud penderfyniadau – mae Ymddiriedolaeth y BBC 
a’i phwyllgorau’n ystyried amrywiaeth wrth wneud penderfyniadau lle mae hynny’n briodol. 
Cyflwynodd y Weithrediaeth ei dadansoddiad cydraddoldeb o gynigion Darparu Ansawdd yn 
Gyntaf a ddangosodd yr ystyriaeth yr oedd y BBC wedi’i rhoi i gydraddoldeb ac amrywiaeth wrth 
ddatblygu’r cynigion. Ym mis Mai, cafodd yr Ymddiriedolaeth adroddiad hefyd am drefniadau’r 
Weithrediaeth ar gyfer hyrwyddo cydraddoldeb mewn cyflogaeth a oedd yn cynnwys 
argymhellion i barhau i osod targedau ymestynnol priodol ar gyfer amrywiaeth y gweithlu. 
Mae’r adroddiad hwn ar gael yn: www.bbc.co.uk/bbctrust/about/how_we_govern/diversity_
equality/equality_employment.shtml Bydd yr Ymddiriedolaeth hefyd yn cynnal dadansoddiadau 
cydraddoldeb o ymgyngoriadau cyhoeddus i sicrhau bod hygyrchedd wedi’i ystyried yn llawn o’r 
dechrau er mwyn cael barn gan yr ystod ehangaf o dalwyr ffi’r drwydded a bod y farn hon yn cael 
ei hystyried wrth adolygu gwasanaethau’r BBC. 

Mae’r ymrwymiad sefydliadol parhaus yn ein Strategaeth Amrywiaeth i gorffori cydraddoldeb yn ein 
penderfyniadau wedi arwain at gyfres hir o welliannau gan gynnwys rhai yn y meysydd canlynol:

•	adeiladu ystad hygyrch – mae’r BBC wedi buddsoddi mewn safle darlledu newydd yn 
Salford: MediaCityUK, ac mae’n ailddatblygu Broadcasting House yn Llundain ac yn ei ehangu’n 
sylweddol. Mae gwaith pwysig wedi’i gyflawni i sicrhau bod y cyfleusterau darlledu hyn, sydd gyda’r 
mwyaf modern, yn lleoedd cynhwysol i staff a’r cyhoedd a hynny’n cynnwys cydweithio â BBC 
Ability: y Fforwm Staff Anabl i ystyried ein dull o weithredu.

•	helpu’r BBC i gyflawni ei hamcanion cyffredinol, gan ddefnyddio’r fframwaith 
amrywiaeth – mae’r cynlluniau gweithredu amrywiaeth adrannol yn galluogi adrannau i 
ddehongli amcanion corfforaethol cyffredinol y BBC o safbwynt amrywiaeth. Gellir gweld 
cynlluniau gweithredu amrywiaeth adrannol yn: www.bbc.co.uk/diversity/documents.shtml 

1  Erbyn gwanwyn 2012 bydd 
mwy na 2,300 o bobl wedi’u 
lleoli yn MediaCityUK. 

2  Mae EastEnders yn ymdrechu’n 
gyson i adlewyrchu mwy o 
amrywiaeth mewn ffordd 
ddilys, a hynny’n cynnwys 
llinellau stori sydd wedi ennill 
gwobrau i ni sy’n tynnu sylw at 
iechyd meddwl, y garwriaeth 
rhwng Christian a Syed, ac 
amlygrwydd cynyddol teulu 
Masood yn Albert Square.

1 2

11

http://www.bbc.co.uk/bbctrust/about/how_we_govern/diversity_equality/equality_employment.shtml
http://www.bbc.co.uk/diversity/documents.shtml


•	Arwain y Rhwydwaith Amrywiaeth Greadigol – Hyd at ddiwedd 2012, bydd y BBC yn 
arwain y Rhwydwaith Amrywiaeth Greadigol, partneriaeth y diwydiant o’r prif ddarlledwyr ac 
amryw o gwmnïau cyfryngau eraill sy’n cydweithio i hyrwyddo amrywiaeth ar yr awyr ac oddi ar 
yr awyr. 

Ymhlith y prif weithgareddau eleni y mae ymgysylltu â’r aelodau i osod strategaeth bum mlynedd i’r 
Rhwydwaith Amrywiaeth Greadigol gyda phum blaenoriaeth bendant:

•	cyflwyno achos busnes perswadiol dros amrywiaeth ar gyfer y diwydiant darlledu

•	hyrwyddo talentau amrywiol ac agor y drws at gyfleoedd a rhwydweithiau

•	rhoi blaenoriaeth i agweddau newydd ar amrywiaeth er mwyn ehangu cwmpas y rhwydwaith 

•	codi proffil y rhwydwaith a meithrin ymgysylltu cryfach ar draws y diwydiant

•	canolbwyntio ar gyflawni – gwneud y defnydd mwyaf o adnoddau a hybu gweithgareddau sy’n 
gwneud gwir wahaniaeth

Amcan 2

Cysylltu â’n cynulleidfaoedd, gan gynnwys cynulleidfaoedd sy’n cael eu tanwasanaethu gennym, 
gan ddefnyddio dulliau gwahanol i gyfrannu at ansawdd a chyfeiriad ein cynnyrch
Nodir yng ngwerthoedd craidd y BBC fod ‘cynulleidfaoedd ar ganol popeth yr ydym yn ei wneud’. 
Drwy ddeall pa wasanaethau y mae ein cynulleidfaoedd yn eu defnyddio, a pha rai y maent yn gweld 
gwerth ynddynt, ceir gwybodaeth bwysig sy’n dylanwadu ar benderfyniadau ym mhob rhan o’r 
gorfforaeth, o dimau rhaglen unigol i’r Bwrdd Gweithredol. 

Deall ein cynulleidfaoedd
Rydym yn cynnal nifer o arolygon rheolaidd, a gaiff eu cyhoeddi yn y ddolen isod, i fesur pa 
wasanaethau y mae cynulleidfaoedd yn eu defnyddio a beth yw eu barn amdanynt. Yn benodol, 
rydym am wybod beth yw barn pobl am ansawdd, gwreiddioldeb a neilltuolrwydd ein rhaglenni ar y 
teledu, radio ac ar-lein. 

Byddwn yn casglu gwybodaeth ddemograffig os yw’n bosibl ac yn briodol i sicrhau bod y samplau 
a ddefnyddiwn yn adlewyrchu cyfansoddiad y DU a bod modd dadansoddi’r data yn ôl amryw 
o grwpiau cynulleidfa. Drwy ein harolygon byddwn yn casglu ac yn dadansoddi adborth gan 
gynulleidfaoedd yn rheolaidd ar sail y nodweddion demograffig canlynol: oed, rhyw, ethnigrwydd, 
anabledd, crefydd/cred, cyfeiriadedd rhywiol, incwm, grŵp cymdeithasol a chenedl a rhanbarth. 

Mae mwy o wybodaeth ar gael am y ffordd yr ydym yn mesur maint ein cynulleidfaoedd a’u 
barn am ein rhaglenni yn: www.bbc.co.uk/aboutthebbc/insidethebbc/howwework/accountability/
audienceinformation.

Dweud ein stori/parhad
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Dyfnhau ein dealltwriaeth 
Er mwyn ategu’r adborth rheolaidd hwn, rydym yn cynnal ymchwil fanwl ymhlith cynulleidfaoedd i 
ehangu ein dealltwriaeth o farn a phrofiadau pobl drwy holiaduron ar raddfa fawr, grwpiau ffocws 
a gweithdai. Byddwn yn ymdrechu i ehangu amrywiaeth y bobl yr ydym yn clywed ganddynt ac yn 
cynnal prosiectau ymchwil yn rheolaidd sydd â chysylltiad uniongyrchol ag amrywiaeth ein cynulleidfa 
– er enghraifft:

•	ynghylch oed – wrth gyflawni ein rôl fel cadeirydd y Rhwydwaith Amrywiaeth Greadigol 
[www.creativediversitynetwork.org] mae’r BBC wedi comisiynu ymchwil gynhwysfawr i 
gynulleidfaoedd am y modd y mae’r diwydiant yn portreadu gwahanol oedrannau. Roedd yr 
ymchwil yn golygu siarad â chynulleidfaoedd a gweithwyr proffesiynol yn y diwydiant. Bydd 
y canfyddiadau’n cael eu rhannu â chyrff sy’n bartneriaid i ni yn y Rhwydwaith Amrywiaeth 
Greadigol ac fe’u cyhoeddir ddechrau 2012.

•	ynghylch cyfeiriadedd rhywiol – y llynedd gwnaethom gynnal ymchwil fanwl i 
gynulleidfaoedd ac ymgynghoriad cyhoeddus ynghylch y ffordd y mae’r BBC yn portreadu 
pobl lesbiaidd, hoyw a deurywiol [www.bbc.co.uk/aboutthebbc/insidethebbc/howwework/
reports]. Eleni rydym wedi hybu ymwybyddiaeth o’r canfyddiadau ac mae’r gweithgor sydd o dan 
arweiniad Tim Davie, Cyfarwyddwr Sain a Cherddoriaeth, yn canolbwyntio ar yr effaith a geir 
o’r canfyddiadau ar ein rhaglenni a’n newyddiaduraeth. Cafwyd cydnabyddiaeth i’n hymdrechion. 
Enillodd y BBC dair o wobrau Stonewall ym mis Tachwedd 2011: www.bbc.co.uk/blogs/
aboutthebbc/2011/11/bbc-winners-at-stonewall-award.shtml

•	ynghylch cenedligrwydd a rhanbarthau’r DU – dangosodd ymchwil a gynhaliwyd 
gennym y llynedd mai’r hyn a oedd yn bwysicaf yng ngolwg ein cynulleidfa oedd ansawdd a 
chywirdeb y portreadu. Dangosodd y canfyddiadau pa mor bwysig oedd defnyddio a chyfleu 
lleoliadau penodol, acenion a chyfeiriadau diwylliannol yn gywir, a bod rhaglenni o ansawdd 
uchel sy’n portreadu’n gywir yn denu niferoedd mawr. Mae’r gwaith hwn wedi cyfrannu at ein 
strategaeth i gynyddu nifer y rhaglenni a wneir y tu allan i Lundain, a hynny’n cynnwys datblygu 
Strategaeth Bortreadu a gosod amcanion i gomisiynwyr a rheolwyr. Rydym yn gwreiddio rhaglenni 
mewn lleoliadau penodol, yn enwi lleoliadau drwy ddilyniannau teitl a sylwebaeth ac, os yw 
cyllidebau’n caniatáu hynny, yn mynd â rhaglenni o gwmpas y wlad.

•	ynghylch anabledd – drwy ymchwil arloesol i hyglywedd ar y teledu, edrychwyd ar y ffactorau 
sy’n gwneud deialog yn ein rhaglenni’n anodd i’n cynulleidfaoedd ei chlywed. Er y gall hyn fod yn 
broblem gyffredin i gyfran fawr o’n cynulleidfa, mae hyn yn neilltuol o wir am bobl fyddar a thrwm 
eu clyw. Gwnaethom gydweithio ag asiantaethau eraill gan gynnwys Action on Hearing Loss i ddeall 
y mater a phennu atebion. Cawsom fod modd i ni atal problemau rhag codi’n aml drwy gynllunio ar 
gyfer sain glir. Rydym wedi datblygu canllaw ar yr arferion gorau i wneuthurwyr rhaglenni:  
www.bbc.co.uk/blogs/tv/2011/03/is-the-background-music-too-loud.shtml Mae arweiniad ar gael 
yma ynghylch Canllawiau Polisi Golygyddol y BBC ar Gynulleidfaoedd sydd â Nam ar y Clyw:  
www.bbc.co.uk/guidelines/editorialguidelines/page/guidance-hearing-summary
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Defnyddio adborth gan y gynulleidfa i’n helpu i benderfynu ein dyfodol
Roedd ymchwil i gynulleidfaoedd yn rhan hanfodol o strategaeth ddiweddar Darparu Ansawdd 
yn Gyntaf gan ei bod yn rhoi gwybod i reolwyr uwch sut y byddai cynigion penodol yn effeithio 
ar y gynulleidfa’n gyffredinol. Yn ogystal â hyn, canolbwyntiwyd ar asesu effaith benodol y cynigion 
ar y cynulleidfaoedd hynny y mae’r BBC yn tueddu i’w tanwasanaethu. Rydym yn gwybod bod 
pobl Dduon, Asiaidd a Lleiafrifol Ethnig, menywod iau a chanol oed a dynion mewn grwpiau 
economaidd-gymdeithasol is yn benodol yn cael eu gwasanaethu i lai o raddau gan y BBC. Wrth 
gynnal y dadansoddiad o effaith cynigion Darparu Ansawdd yn Gyntaf, ystyriwyd yr effaith ddichonol 
ar y grwpiau hyn sy’n cael eu gwasanaethu i lai o raddau er mwyn canfod a fyddai unrhyw effaith 
anghymesur ar unrhyw un o’r grwpiau hyn. Mae’r canlyniadau wedi cyfrannu’n uniongyrchol i’r 
broses o ddatblygu’r strategaeth sy’n mynd ymlaen ar hyn o bryd. 

Comisiynodd Ymddiriedolaeth y BBC waith ymchwil ansoddol i gynulleidfaoedd i gyfrannu at ei 
hystyriaeth i gynigion ar gyfer yr Asian Network. Roedd hyn yn golygu cynnal trafodaethau manwl 
mewn grwpiau ffocws a gweithdai gyda chynulleidfaoedd o’r tair cymuned fwyaf sy’n hanu o Dde 
Asia yn y DU (Indiaidd Prydeinig, Pacistanaidd Prydeinig a Bangladeshaidd Prydeinig). Ystyriwyd 
ffactorau fel y dewis o fannau cyfarfod, grwpiau un rhyw ar gyfer rhai cymunedau, a chanolwyr 
dwyieithog ar gyfer rhai grwpiau. Roedd cyfweliadau â gwrandawyr i’r orsaf nad ydynt yn Asiaidd yn 
rhan o’r ymchwil hefyd er mwyn cael barn gan gynifer o gynulleidfaoedd ag sy’n bosibl. 

Gweithio’n uniongyrchol gyda’n cynulleidfa
Rydym yn rhan o nifer mawr o bartneriaethau sy’n dod â budd i’r BBC ac i’n staff, ac mae llawer 
ohonynt yn canolbwyntio ar wahanol agweddau ar amrywiaeth:

•	Connect and Create – partneriaeth ar y cyd â 10 corff yn y sector gwirfoddol, y mae llawer ohonynt 
yn adlewyrchu cyfleoedd bywyd pobl o gefndiroedd amrywiol ac yn ymwneud â’u gwella3. Mae 
staff y BBC yn arwain prosiectau cynhyrchu, arwain a mentora gyda’n partneriaid cymunedol 
gan ddysgu sgiliau newydd iddynt a rhoi cyfle iddynt weithio’n uniongyrchol gyda’r gynulleidfa. Yn 
2010/11 gwnaeth cyfanswm o 439 o staff y BBC gymryd rhan mewn 110 o brosiectau pwrpasol 
gan ddod i gysylltiad â mwy na 2,000 o aelodau o’n cynulleidfa.

•	Clic Cyntaf – ymgyrch fawr gan y BBC i roi sylw i gyfran y bobl hŷn yn benodol sydd heb fynd  
ar-lein eto. Mae’r ymgyrch yn ceisio cyrraedd mwy na 100,000 o bobl a’u hannog i gymryd eu 
camau cyntaf ar y rhyngrwyd. Mae’r BBC wedi cydweithio â llyfrgelloedd, canolfannau ar-lein y 
DU, Digital Unite, Age UK, swyddfeydd post a RaceOnline 2012 i hyrwyddo’r ymgyrch a’r cyrsiau 
sydd ar gael i rai sy’n dechrau mynd ar-lein (www.bbc.co.uk/connect/campaigns/first_click.shtml). 
Mae ymgyrch gysylltiedig Rhowch Awr yn annog pawb i roi un awr i helpu rhywun y mae’n ei 
adnabod i fynd ar-lein.

•	Adroddiad Ysgol – bob blwyddyn bydd Adroddiad Ysgol yn galluogi miloedd o rai 11-16 mlwydd  
oed i ddod yn newyddiadurwyr gyda chymorth y BBC. Bydd y plant a phobl ifanc sy’n cymryd 
rhan yn dewis y storïau ac yn eu darlledu ym mis Mawrth. Eleni gwnaeth mwy na 400 o staff 

3 Age UK, Coram, Fairbridge, First Light, Groundwork, Media Trust, Samaritans, Ymddiriedolaeth Shaw, Street Games a Whizz-kidz
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y BBC gymryd rhan gan gydweithio ag athrawon a myfyrwyr mewn ysgolion ym mhob rhan 
o’r wlad. Mae’r Diwrnod Newyddion y flwyddyn nesaf ar 15 Mawrth ym Mlwyddyn y Gemau 
Olympaidd pan fydd myfyrwyr yn gohebu am y digwyddiadau hanesyddol ledled y DU  
http://news.bbc.co.uk/1/hi/school_report 

•	cynorthwyo ein cymdogion – rydym wedi meithrin partneriaethau yn yr ardaloedd hynny lle’r 
ydym yn gyflogwr o bwys, sef yng Ngorllewin Llundain a Salford yn benodol. Mae 12,000 o 
aelodau staff wedi’u lleoli yn Television Centre a Media Village ac mae 2,300 o aelodau staff yn 
symud i Salford ar hyn o bryd a bydd rhagor yn eu dilyn. Mae Take Two yn dod â’r ddau le at ei 
gilydd drwy bartneriaeth sy’n cael ei harwain gan Bartneriaeth Addysg Busnes Hammersmith 
a Fulham a Sefydliad Salford fel y gall staff y BBC weithio gyda rhai 14 a 15 mlwydd oed i helpu i 
wella eu sgiliau cyfathrebu a chyflogaeth. 

•	Mae Cantorion y BBC wedi bod mewn partneriaeth â Chyngor Lewisham dros y 18 mis diwethaf. 
Ar 7 Tachwedd gwnaeth Cantorion y BBC gyflwyno cyngerdd gymunedol o Gerddoriaeth Fyd-
eang yn Broadway Theatre Catford. Roedd pob sedd wedi’i chymryd gan bron 1000 o bobl a 
oedd yn annodweddiadol o gynulleidfaoedd arferol Cantorion y BBC. Cyflwynwyd detholiad 
cynhwysfawr o gerddoriaeth gan Gantorion y BBC, a berfformiodd hefyd gyda chorau cymunedol 
y mae’r grŵp wedi’u mentora. Bydd y berthynas â Lewisham yn para tan yr Olympiad Diwylliannol 
ac wedyn. Mae partneriaeth y Cantorion â bwrdeistrefi dros y ddau fis diwethaf, sydd wedi 
cynnwys Harrow a Westminster, wedi dod â nhw i gysylltiad â chymunedau amrywiol yn rheolaidd.

•	Ymddiriedolaeth y BBC yn cynrychioli talwyr ffi’r drwydded – Un o gyfrifoldebau’r 
Ymddiriedolaeth yw cysylltu â’r holl gynulleidfaoedd, gan gynnwys y rheini sydd wedi’u 
tanwasanaethu, i’w helpu i ddylanwadu ar gyfeiriad strategol y BBC. Yn ystod y cyfnod adrodd 
hwn mae’r Ymddiriedolaeth wedi cwblhau tri ymgynghoriad cyhoeddus ar ei hadolygiad o’r 
gwasanaethau canlynol: Radio 5 Live a 5 Live Sports Extra, BBC News Channel a BBC Parliament. 
Roedd ymatebwyr i’r ymgyngoriadau hyn yn tueddu i fod yn hŷn ac roeddent yn fwy tebygol o 
fod yn ddynion, gan adlewyrchu demograffeg oedran y cynulleidfaoedd ar gyfer y gwasanaethau 
hynny4. Drwy wneud yr ymgyngoriadau mor hygyrch ag sy’n bosibl roeddem yn gallu casglu 
barn cynulleidfaoedd anabl a oedd yn cynrychioli 15% o’r ymatebwyr i’r ymgynghoriad ar BBC 
Parliament a 14% o’r ymatebwyr i’r ymgynghoriad ar BBC News Channel er bod y ffigur yn is ar 
gyfer ymatebwyr i’r ymgynghoriad ar 5 Live, sef 6%. Roedd ymatebwyr i’r ymgyngoriadau hyn 
yn bobl wyn gan mwyaf ac roedd 3-4% o ymatebwyr o gefndiroedd pobl dduon a lleiafrifoedd 
ethnig, gan adlewyrchu demograffeg y cynulleidfaoedd i’r gwasanaethau hyn. Ym mis Medi, 
lansiwyd tri ymgynghoriad pellach: ar y cynigion ar gyfer “cwmpas” o dan Darparu Ansawdd yn 
Gyntaf ac ar gyfer yr adolygiadau gwasanaeth o’r Asian Network a Radio Lleol. Fel y trafodwyd 
ar dudalen 12, roedd yr ymchwil a gynhaliwyd gan yr Ymddiriedolaeth ar gyfer ei hystyriaeth i 
gynigion ar gyfer yr Asian Network yn cynnwys trafodaethau manwl mewn grwpiau ffocws a 
gweithdai gyda chynulleidfaoedd o’r tair cymuned fwyaf sy’n hanu o Dde Asia yn y DU (Indiaidd 

4 R oedd 46% o ymatebwyr i’r ymgynghoriad ar BBC Parliament yn hŷn na 55 oed, ac ar gyfer BBC News Channel roedd 51% yn hŷn 
na 55 oed, a 25% yn hŷn na 65 oed. Mae cyfran y dynion yn y cynulleidfaoedd ar gyfer y tri gwasanaeth hyn yn tueddu i fod yn fwy 
na chyfran y menywod, ond er bod menywod yn gynulleidfa sydd wedi’i thanwasanaethu ganddynt, ar gyfartaledd roedd 20% o’r 
ymatebwyr i’r ymgyngoriadau yn fenywod. 
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Prydeinig, Pacistanaidd Prydeinig a Bangladeshaidd Prydeinig). Roedd cyfweliadau â gwrandawyr 
i’r orsaf nad ydynt yn Asiaidd yn rhan o’r ymchwil hefyd er mwyn cael barn gan gynifer o 
gynulleidfaoedd ag sy’n bosibl. Gweler hefyd y dadansoddiad cydraddoldeb o gynigion Darparu 
Ansawdd yn Gyntaf yn y wybodaeth ategol am gydraddoldeb.

Gweithio gyda’n cynulleidfa ar draws y BBC
Ychydig enghreifftiau’n unig o’r mathau o waith y mae gwahanol rannau o’r BBC yn ymwneud ag ef:

•	Cydweithiodd Radio 1 ag Ymddiriedolaeth y Tywysog, Cyngor Ieuenctid Prydain a V-Inspired i 
ddod â 70 o bobl ifanc o bob rhan o’r DU i Neuadd y Ddinas yn Llundain ar 13 Medi 2011 i drafod 
y materion sy’n fwyaf pwysig yn eu golwg. O ganlyniad i hyn, bydd ymgyrchoedd gweithredu 
cymdeithasol Radio 1 ar gyfer y flwyddyn nesaf yn cael eu sbarduno gan yr agenda a osodwyd y 
diwrnod hwnnw [www.bbc.co.uk/blogs/aboutthebbc/2011/09/bbc-radio-1s-big-conversation.shtml] 
. Mae Radio 1 yn gweithio’n galed hefyd gyda Chyngor Hackney, ysgolion, colegau a chyrff eraill yn 
y fwrdeistref wrth baratoi ar gyfer y digwyddiad mwyaf erioed gan y BBC i gyflwyno cerddoriaeth 
fyw gyda thocynnau am ddim ar Hackney Marshes ar 23-24 Mehefin 2012, fel rhan o Ŵyl Llundain 
2012: www.bbc.co.uk/radio1/events/hackneyweekend2012

•	Mae prosiect Mewnwelediad Creadigol BBC Vision yn dod â staff sy’n gweithio ym meysydd 
cynhyrchu, datblygu a chomisiynu at ei gilydd ag aelodau o’r gynulleidfa drwy weithdai sy’n 
cyfrannu’n uniongyrchol at syniadau am raglenni. Bwriedir cynnal 18 o sesiynau yn ystod y 
flwyddyn a all ystyried themâu cyffredinol neu roi cyfle i dimau rhaglenni edrych ar bynciau 
mwy penodol gydag aelodau o’r gynulleidfa. Yn benodol, mae BBC Three wedi defnyddio 
Mewnwelediad Creadigol i ymchwilio i amryw o bynciau, gan gynnwys dyfodol rhaglenni dogfen 
ar BBC Three a’i drama Junior Doctors. Bydd yr adrannau Daytime a Drama hefyd yn cymryd rhan 
mewn gweithdai i ystyried syniadau i’w datblygu ymhellach. 

1  Lady Gaga oedd y prif 
atyniad ym Mhenwythnos 
Mawr BBC Radio 1 yng 
Nghaerliwelydd eleni.

2  Mae’r BBC yn gyfrifol am helpu 
i sicrhau na fydd sgrin wag gan 
neb ar ôl trosglwyddo i deledu 
digidol. Mae’r Cynllun Cymorth 
i Drosglwyddo i Ddigidol yn 
cynnig cyngor i bobl anabl ac 
i bobl sy’n 75 oed neu’n hŷn 
a hynny’n cynnwys cyflenwi a 
gosod offer digidol hawdd eu 
defnyddio.

1 2
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•	Mae BBC English Regions yn cydweithio’n agos â gorsafoedd radio cymunedol i alluogi radio 
cymunedol i gael mynediad at raglenni, cyfleusterau a sgiliau’r BBC. Mae’r bartneriaeth hon  
yn rhoi mynediad i’r BBC at set ehangach o leisiau, cyrhaeddiad ehangach i raglenni’r BBC, 
cyfleoedd datblygu i staff y BBC a thalentau newydd ar yr awyr. Er enghraifft, drwy rannu 
deunyddiau hysbysebu sy’n gysylltiedig ag ymgyrch Clic Cyntaf y BBC, sydd â’r amcan o helpu  
mwy o bobl i fynd ar-lein, â radio lleol er mwyn cyrraedd mwy o bobl fel rhan o’r ymgyrch  
www.commedia.org.uk/2009/12/11/cma-bbc-mou

•	Cynhaliodd BBC Cymru gyfres o sesiynau hanner diwrnod yn ystod hydref 2011 gyda 
chymunedau amrywiol o’r enw Oes Gennych Chi Newyddion i Ni? Bwriad y gweithdai hyn oedd 
cysylltu â rhannau newydd o gymunedau lleol er mwyn cynnig cipolwg ar y BBC a meithrin gallu 
yn y cymunedau hynny mewn cysylltiad â’r cyfryngau. 

•	Cwblhawyd gwaith ymchwil ansoddol a meintiol gan BBC Future Media i helpu i ddangos iddo 
sut i gyrraedd ei darged o sicrhau defnydd o BBC Online gan 65% o’r boblogaeth sydd ar-lein 
bob wythnos. Roedd yr ymchwil yn cynnwys diwrnod trochi i gynulleidfaoedd sy’n cael eu 
tanwasanaethu a oedd yn fan cyfarfod i aelodau o’r gynulleidfa ar-lein nad ydym yn eu cyrraedd 
ar hyn o bryd a phenderfynwyr mewn amryw o wasanaethau ar-lein er mwyn eu helpu i baratoi 
cynlluniau gweithredu clir i ehangu apêl eu gwasanaethau, gan gynnwys pobl sy’n hŷn na 65 oed yn 
gyffredinol a menywod yn y grŵp C2DE sydd dros 25 oed.

•	Mae’r BBC yn gyfrifol am gyflawni’r cynllun Cymorth i Drosglwyddo i Ddigidol  
(www.helpscheme.co.uk) er mwyn ceisio sicrhau na fydd sgrin wag gan neb ar ôl cwblhau’r 
trosglwyddo i deledu digidol ledled y DU yn 2012.  Mae tîm y BBC sy’n gyfrifol yn gweithio’n galed 
i sicrhau bod pawb sy’n gymwys i gael y gwasanaeth yn gwybod amdano. Er enghraifft, ar un adeg 
roedd diffyg mawr o ran graddau’r ymwybyddiaeth o’r cynllun cymorth yn ôl ethnigrwydd gan fod 
cynulleidfaoedd pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig yn llawer llai tebygol o wybod am y trosglwyddo 
i ddigidol a’r Cynllun Cymorth. Mae strategaeth wedi bod ar waith i wella gwybodaeth am y 
Cynllun Cymorth ymysg cymunedau pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig wrth i’r cynllun trosglwyddo 
i ddigidol symud o’r naill ranbarth teledu i’r llall ac mae wedi’i hadolygu a’i diweddaru’n ddiweddar 
wrth baratoi ar gyfer trosglwyddo yn rhanbarth teledu Llundain (mae’r canlyniadau cyntaf yn 
galonogol). Gallwch weld Cynllun Gweithredu ar Amrywiaeth y cynllun Cymorth i Drosglwyddo 
i Ddigidol sy’n nodi ei flaenoriaethau, ynghyd â Chynlluniau Gweithredu ar Amrywiaeth holl 
adrannau’r BBC, yn: www.bbc.co.uk/diversity/documents.shtml

Amcan 3

Darparu rhaglenni o ansawdd uchel sy’n adlewyrchu Prydain gyfoes yn gywir ac yn ddilys
Mae’r cyhoedd yn disgwyl llawer gan y BBC o ran amrywiaeth ac am i’w phortreadu o gymdeithas 
fod mor deg a chytbwys ag sy’n bosibl. Mae ymchwil i gynulleidfaoedd yn dangos i ni mai un her 
allweddol yw gwella’r modd yr ydym yn portreadu amrywiaeth mewn cymdeithas mewn ffordd 
sy’n ymddangos yn real. Yn wir, mae set gyffredin o ganfyddiadau wedi codi o’r gwahanol brosiectau 
ymchwil yr ydym wedi’u cynnal.
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Portreadu sy’n gynhwysol, nid ar wahân
Mae pobl o gefndiroedd amrywiol am gael eu portreadu’n briodol mewn rhaglenni prif ffrwd sy’n 
adlewyrchu realiti cymdeithas gyfoes. Rydym hefyd yn gwybod bod pobl am i’r portreadu hwn 
ymddangos yn rhywbeth arferol a naturiol. Rydym yn cydnabod effaith y cyfryngau ar ganfyddiadau’r 
cyhoedd a’r potensial sydd yn ein gwasanaethau i ddod â phobl ynghyd. Oherwydd rhychwant 
ein rhaglenni ar draws ein sianeli, rhwydweithiau a llwyfannau, rydym hefyd yn gallu rhoi sylw i 
amrywiaeth o fywydau drwy’r cyfranwyr i’n rhaglenni newyddion a’n rhaglenni dogfen, cystadleuwyr 
ar ein rhaglenni cwis, a chymeriadau yn ein dramâu a’n rhaglenni comedi. 

Rhai enghreifftiau diweddar o raglenni lle’r ydym wedi ymdrechu i sicrhau ein bod yn adlewyrchu 
amrywiaeth ehangach o brofiad ar draws ein rhaglenni prif ffrwd yw: 32 Brinkburn Street (BBC One), 
Apprentice and Young Apprentice (BBC One), Doctors (BBC One), The Archers (Radio 4), Dragon’s Den 
(BBC Two), EastEnders (BBC One), Escape to the Country (BBC Two), The Reith Lectures 2011 (Radio 
4), The Great British Bake-off (BBC Two), Pointless (BBC One), Silk (BBC One), The Hour (BBC Two), 
The One Show (BBC One), 606 Football Phone-In (Radio 5 Live), The Shadow Line (BBC Two), Waking 
the Dead (BBC One), a Who do you Think you are? (BBC One).

Cydbwysedd rhwng portreadu digwyddiadol a phortreadu amlwg
Rydym am gyrraedd man lle mae pobl yn rhan o stori oherwydd eu cymeriad yn bennaf oll ac nid 
oherwydd eu hunaniaeth, gan bortreadu eu hamrywiaeth wrth fynd heibio. Mae hon yn egwyddor 
bwysig ar gyfer hyrwyddo amrywiaeth gynyddol yn ein rhaglenni. Wedi dweud hynny, mae 
amrywiaeth profiadau bywyd hefyd yn cynnig cyfleoedd creadigol amhrisiadwy i ni ac yn galluogi 
cynulleidfaoedd i weld eu bywydau eu hunain wedi’u hadlewyrchu i’r gymdeithas gyfan. 

1  The Shadow Line, BBC Two.

2  The Archers, BBC Radio 4.

3  Life of Muhammad, BBC Two.

1 2
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Mae ein rhaglenni dogfen, dramâu a thymhorau thematig yn rhoi cyfle gwirioneddol i ni sicrhau 
mwy o amrywiaeth yn ein rhaglenni drwy ddefnyddio cymysgedd gwell o bortreadu digwyddiadol a 
phortreadu amlwg. 

Rhai enghreifftiau o raglenni lle mae amrywiaeth wedi bod yn brif nodwedd yw: Luther (BBC One), 
The Night Watch (BBC Two), No Triumph, No Tragedy (Radio 4), Christopher and His Kind (BBC Two) a 
Lip Service (BBC Three). 

Mae Bringing up Britain (BBC Three), Extraordinary Me (BBC Three), Mixed (BBC Two) a Reggae 
Britannia (BBC Four), Out in the World (Radio 3) a Sex and Sexuality (BBC Three) a welir cyn hir yn 
enghreifftiau o dymhorau o raglenni ar thema sydd â chysylltiad cryf ag amrywiaeth.

Portreadu dilys, nid stereoteipiau
Dylai ein storïau gynnwys cymeriadau sy’n rhai crwn, sylweddol a naturiol, nid rhai stereoteipaidd a 
symbolaidd. Mae hynny yr un mor gymwys i gymeriadau o gefndiroedd amrywiol ac eto byddwn yn 
methu weithiau. Mae pobl wedi dweud wrthym fod ansawdd ein rhaglenni yn gallu dirywio’n fawr pan 
fyddwn yn methu yn hyn o beth, ond y gall yr ansawdd fod yn wych pan fyddwn yn ei wneud yn iawn. 

Ein dramâu dilynol sy’n rhoi’r cyfle mwyaf i ni wneud hyn gan fod modd i ni ddatblygu cymeriad y 
bydd cynulleidfaoedd yn dod i’w adnabod a’i hoffi. Rhai enghreifftiau yw Casualty (BBC One), Doctors 
(BBC One), Dr. Who (BBC One), EastEnders (BBC One) ac E20 (BBC Three) a The Archers (Radio 
4). Yn ogystal â hyn, mae Casualty (BBC One), Holby (BBC One) ac E20 (BBC Three) yn benodol yn 
cynnwys castiau rheolaidd ac achlysurol amrywiol iawn yn gyson. 

Yn rhy aml mae rhai pobl yn teimlo bod yr unig ddelwedd a welant ohonynt eu hunain yn un 
negyddol. Mae ein dyletswydd i fod yn ddiduedd yn un hanfodol. Ni allwn gymryd safbwynt 
ar faterion penodol ac yn lle hynny rhaid i ni adlewyrchu bywyd fel y mae – a hynny’n cynnwys 
cymdeithas fwyfwy amrywiol ledled y DU. Er mwyn cyflawni hyn mae angen i ni gyflwyno 
cymysgedd o storïau am fywydau pawb heb gyfleu’r un ohonynt yn unochrog. 

Rhai enghreifftiau o raglenni lle’r ydym yn dangos ein bod yn gwneud cynnydd yw: Life of Muhammad 
(BBC Two), Love Me, Love my Face (BBC Three), So What if My Baby is Born Like Me? (BBC Three), 
Small Teen, Bigger World (BBC Three), New Tricks (BBC One), Torchwood (BBC One) a’r rhaglen a 
enillodd wobr Stonewall am ddarllediad gorau’r flwyddyn World’s Worst Place to be Gay (BBC Three).

Sicrhau mwy o ddilysrwydd 
Rydym yn cymryd nifer o gamau i roi sylw i ddilysrwydd ein portreadu ac i wella’r ffordd yr ydym yn 
portreadu pobl o gefndiroedd amrywiol. Mae’r rhain yn cynnwys:

•	PresentAble – ar hyn o bryd mae pobl anabl yn llai nag 1% o’r boblogaeth ar deledu o’i gymharu 
â 20% o’r gynulleidfa5. Mae timau Comisiynu a Chynhyrchu BBC Vision, Academi’r BBC, yr adran 
Sain a Cherddoriaeth a BBC North yn cydweithio i ddarparu sgiliau a hyfforddiant i hyd at 10 o 
gyflwynwyr anabl posibl a ddaw â llais newydd a safbwynt newydd i raglenni’r brif ffrwd ar gyfer 

5 Diversity Portrayal Monitoring, Rhwydwaith Amrywiaeth Greadigol, 2009 .
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2012. Mae’r rhaglen hon yn cynnig hyfforddiant wedi’i deilwra a datblygiad gyrfa drwy’r Academi i 
helpu i’w cychwyn ar eu gyrfa fel cyflwynwyr a chyfranwyr arbenigol. 

•	Cineast – partneriaeth â Writersroom y BBC (www.bbc.co.uk/writersroom) sy’n ceisio darganfod 
doniau ysgrifennu, cyfarwyddo ac actio sy’n newydd neu’n dod i’r amlwg o blith pobloedd alltud 
Dwyrain a De Ddwyrain Asia yn y DU drwy raglen o ffilmiau byr digidol. 

•	Sound Women – mae’r BBC yn gweithio mewn partneriaeth â Sound Women i redeg cynllun 
mentora ar gyfer 30 o fenywod sy’n gweithio ym maes radio. Mae Sound Women yn gweithio i 
godi proffil menywod mewn diwydiant a dathlu eu cyflawniadau: http://soundwomen.co.uk 

•	Trans Media Action – prosiect mewn partneriaeth â Channel4 a Trans Media Watch i ymchwilio 
i ffyrdd o bortreadu pobl drawsrywiol yn well yn y cyfryngau. Nod y prosiect yw hybu 
ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o wir natur bywydau pobl drawsrywiol ac ystyried y cyfleoedd 
creadigol i ddarlledwyr o bortreadu pobl drawsrywiol. Mae’r BBC wedi cydgysylltu hefyd â 
BBC Pride (rhwydwaith mewnol y gorfforaeth i staff lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thrawsrywiol) 
ynghylch portreadu pobl drawsrywiol. Eleni byddwn yn datblygu polisi cyflogaeth ar faterion 
trawsrywiol ac yn ailedrych ar y modd yr ydym yn monitro ailbennu rhywedd.

•	Mae Pwyllgor Cynulleidfaoedd a Pherfformiad Ymddiriedolaeth y BBC yn goruchwylio gwaith 
y BBC ar wella’r portreadu o gynulleidfaoedd amrywiol ar y sgrin. Ym Mai 2011 cafodd y 
Pwyllgor ddiweddariad gan Uned yr Ymddiriedolaeth am y gwaith o fewn y BBC, gan gynnwys y 
Strategaeth Amrywiaeth newydd. Yng ngaeaf 2012 bydd yn clywed gan Reolwr BBC One am ei 
waith ar wella’r portreadu o gynulleidfaoedd amrywiol ar rwydwaith mwyaf poblogaidd y BBC.

Rhwydwaith Amrywiaeth Greadigol – y BBC mewn rôl arweiniol

Mae’r BBC mewn lle da eleni a’r flwyddyn nesaf i fynd ymhellach byth oherwydd ei rôl fel cadeirydd 
y Rhwydwaith Amrywiaeth Greadigol hyd ddiwedd 2012. Mae’r Rhwydwaith yn bartneriaeth o’r prif 
ddarlledwyr ac amryw o gwmnïau cyfryngau eraill yn y DU sy’n cydweithio i hyrwyddo amrywiaeth 
ar yr awyr ac oddi ar yr awyr [www.creativediversitynetwork.org]. 

Mae’r BBC wedi hwyluso’r broses o ddatblygu strategaeth bum mlynedd i lywio gwaith y 
Rhwydwaith sy’n cynnwys sylw i ystod eang o faterion amrywiaeth gan gynnwys oed, rhyw, 
anabledd ac ethnigrwydd, a sicrhau mwy o amrywiaeth o ran talentau ar y sgrin ac ar lefelau rheoli 
uwch mewn cyrff sy’n gallu dylanwadu’n uniongyrchol ar y cyfeiriad creadigol.

Yn ogystal â gwaith i gomisiynu ymchwil i bortreadu oed, a rheoli’r Cynllun Mentora Uwch (gweler 
tudalen 23 hefyd) mae mentrau sydd â’r amcan o wneud cynnydd pellach yn cynnwys rhaglen 
ddigwyddiadau drwy gydol y flwyddyn i dynnu sylw at y cyfleoedd y mae amrywiaeth yn eu cynnig 
i’r diwydiant::

•	Lansio’r BBC fel cadeirydd y Rhwydwaith Amrywiaeth Greadigol, 9 Mawrth 2011

•	Gwneud Drama o Amrywiaeth, 12 Ebrill 2011

•	Lansio’r Cynllun Mentora Uwch ar gyfer eleni, 16 Mai 2011
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•	Dathlu uno’r Rhwydwaith Amrywiaeth Greadigol â Rhwydwaith Anabledd Diwydiannau Darlledu 
a Chreadigol (BCIDN) y Fforwm Cyflogwyr ar Anabledd, 6 Medi 2011

•	Fresh Voices: The Real Deal, 18 Tachwedd 2011 

•	Gwobrau Amrywiaeth y Rhwydwaith Amrywiaeth Greadigol 2011 – seremoni wobrwyo 
flynyddol y Rhwydwaith ar 6 Rhagfyr 2011 oedd digwyddiad mwyaf y flwyddyn lle’r oedd cyfle 
i ddangos a dathlu’r enghreifftiau gorau o amrywiaeth drwy greadigrwydd a ddarlledwyd yn y 
flwyddyn ddiwethaf, a thynnu sylw at gyfraniadau gan unigolion.

Amcan 4

Cynnwys hygyrchedd ar y dechrau wrth ddatblygu cynhyrchion a gwasanaethau newydd, a 
sicrhau hygyrchedd cynaliadwy a pharhaus
Rydym yn gwybod o’n profiad ein hunain fod gwasanaethau gwirioneddol gynhwysol yn golygu gwell 
gwasanaethau i bawb. Maent yn fwy costeffeithiol hefyd yn y tymor hir. Oherwydd hyn, mae rhan 
bwysig o’n hagenda ar gydraddoldeb ac amrywiaeth yn ymwneud â sicrhau mwy o fynediad i staff 
anabl a thalwyr ffi’r drwydded sy’n anabl – gan roi sylw penodol i hygyrchedd o’r dechrau un fel y 
mae ein hamcanion ar gydraddoldeb ar dudalennau 36 a 37 yn nodi. 

Cael mynediad at ein gwasanaethau darlledu
Rydym hefyd yn gwybod o ymchwil yn y gorffennol ymysg pobl anabl fod record ragorol gan y BBC o 
ran darparu mynediad at ein gwasanaethau teledu (is-deitlo, iaith arwyddion a disgrifio sain), a gwefan 
a gwasanaeth ar alw (iPlayer) sy’n hygyrch. Rydym yn deall o ganlyniad i hyn fod y disgwyliadau’n fawr 

Mark Thompson, 
Cyfarwyddwr Cyffredinol y 
BBC, yn rhoi’r prif anerchiad 
yn seremoni wobrwyo’r 
Rhwydwaith Amrywiaeth 
Greadigol ar 6 Rhagfyr 2011 
yn stiwdios newydd y BBC yn 
MediaCityUK yn Salford.
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mewn cysylltiad â chynhyrchion a gwasanaethau newydd y BBC a bod pobl yn mynnu gwasanaethau 
mynediad o’r un safon ar-lein ag y maent y tu allan i’r byd ar-lein – nid oherwydd yr enw da sydd 
gennym yn unig ond am ein bod yn derbyn arian cyhoeddus drwy ffi’r drwydded. 

Mae’r BBC yn perfformio’n dda ar yr holl dargedau sydd wedi’u gosod gan Ofcom ar gyfer darparu 
gwasanaethau mynediad. Mae monitro rheolaidd ar berfformiad gwasanaethau mynediad drwy gydol 
y flwyddyn yn dangos ein bod yn disgwyl cyflawni ein hymrwymiadau ar gyfer 2011/12, a rhagori’n 
sylweddol arnynt mewn llawer achos. Mae perfformiad y BBC ar gyfer 2010/11 wedi’i ddangos isod:

BBC One
BBC Two
BBC Three
BBC Four
BBC HD
CBBC
CBeebies
BBC News

Is-deitlo (100%) Iaith Arwyddion (5%) Disgrifio Sain (12%)
99.8% 

99.9% 

100% 

99.9% 

91.4% 

100% 

100% 

99.9% 

15.3% 

13.3% 

26.0% 

31.5% 

27.4% 

25.3% 

18.0% 

Wedi’i heithrio

5.4% 

5.7% 

5.5% 

5.9% 

1.4% 

5.3% 

5.4% 

5.1% 

Cael mynediad i’n gwefannau
Mae gennym safonau a chanllawiau clir ar gyfer hygyrchedd ar-lein i’n gwefannau mewnol  
ac allanol. Mae’r canllawiau hyn ar gael i ddatblygwyr ein gwefannau a’r rheini sy’n gyfrifol am 
ysgrifennu cynnwys. Rydym hefyd yn darparu hyfforddiant penodol i’n datblygwyr ynghylch  
creu cynhyrchion a gwasanaethau ar-lein sy’n hygyrch. Mae ein canllawiau ar gael yn:  
www.bbc.co.uk/guidelines/futuremedia

Gwneud y trosglwyddo i deledu digidol yn gynhwysol
Rydym wedi meithrin enw da am ddarparu gwasanaeth o ansawdd da i bobl hŷn a phobl anabl 
drwy’r Cynllun Cymorth i Drosglwyddo i Ddigidol. Er enghraifft, gwnaeth y BBC gomisiynu Direct 
Enquiries i gynnal archwiliad hygyrchedd o’r cynllun cymorth a arweiniodd at asesiad cadarnhaol a 
rhai argymhellion ar gyfer ei wella’n fwy byth. Mae adborth a gafwyd yn ddiweddar hefyd wedi peri 
i ni newid ein polisi i sicrhau bod y blwch pen teledu Smart Talk ar gael fel rhan o’r hyn a gynigir yn 
arferol i bobl sy’n ddall neu sydd â nam ar eu golwg. 

Arbenigedd mewnol yn hyrwyddo mwy o hygyrchedd 
Mae’r BBC yn darparu Gwasanaeth Mynediad yn fewnol sy’n cynnig gwasanaeth o’r dechrau i’r 
diwedd i gyflogeion ac ymgeiswyr anabl. Mae’n cynnal asesiadau mynediad, yn trefnu unrhyw 
addasiadau rhesymol, ac yn helpu unigolion i gymryd rhan yn y rhaglen Mynediad i Waith. Yn ogystal 
â hyn, mae’r uned yn darparu cymorth drwy hwyluso ac yn dal stoc o gyfarpar hygyrch i’w roi ar 
fenthyg. Mae’r tîm Technoleg Gynorthwyol yn gweithio i sicrhau bod systemau technoleg mewnol 
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yn hygyrch i staff y BBC. Mae’r tîm Hygyrchedd a Defnyddiadwyedd yn hyrwyddo dulliau technoleg 
priodol i hybu hygyrchedd gwasanaethau’r BBC ar gyfer cynulleidfaoedd.

Gwella ein record o ran mynediad
Er hynny, rydym yn gwybod bod llawer mwy i’w wneud. Un cam pwysig yr ydym wedi’i gymryd 
yw sefydlu BBC Access – fforwm corfforaethol ar y lefel uchaf sydd â’r amcan o bennu cyfeiriad 
polisi a safonau ar hygyrchedd ar gyfer pobl anabl ym mhob rhan o’r BBC. Y Prif Swyddog Ariannol 
yw Hyrwyddwr Cydraddoldeb Anabledd y BBC ac mae’n arwain BBC Access, gyda chymorth y 
Ganolfan Amrywiaeth ac yn adrodd yn rhinwedd y swydd hon i’r Bwrdd Amrywiaeth, sy’n cael ei 
gadeirio gan y Cyfarwyddwr Cyffredinol. 

Mae BBC Access wedi buddsoddi eisoes mewn gwaith i ddatblygu offer is-deitlo i’w defnyddio’n 
fewnol fel bod modd ychwanegu is-deitlau at gynnwys clyweledol yn gyflym ac yn rhwydd. Bydd 
arweiniad gan y grŵp hwn yn helpu i roi eglurder a pherchnogaeth gorfforaethol ac i gyfleu 
gwybodaeth am wahanol agweddau ar fynediad i’r anabl yn fewnol ac yn allanol mewn cysylltiad 
â’r canlynol, ymysg pethau eraill: polisi golygyddol a chwynion, adeiladau a stiwdios, systemau a 
gwasanaethau technoleg, gwasanaethau mynediad i staff anabl ac i’n rhaglenni. 

Mae’r BBC yn aelod aur o Fforwm y Cyflogwyr ar Anabledd. Byddwn yn cymryd rhan yn ei broses 
meincnodi ar-lein y flwyddyn nesaf, fel y gallwn fesur ein cynnydd yn y maes hwn fel sefydliad. 
Dyfarnwyd statws arian i ni yn 2009, a oedd yn well na’n sgôr flaenorol. Rydym yn gobeithio gwella 
ymhellach eto. 

Byddwn yn diweddaru ein cyngor a’n canllawiau presennol ar ein cyfrifoldebau i drin castiau a 
chriwiau, cyfranwyr a chynulleidfaoedd anabl yn gynhwysol ar ddechrau 2012. Rydym hefyd yn 
adolygu ein proses cwynion. Cawn fwy na 250,000 o gwynion y flwyddyn ac mae Gweithrediaeth 
y BBC ac Ymddiriedolaeth y BBC yn cydweithio i ystyried sut y gellir gwneud y broses yn gyflymach, 
yn symlach ac yn haws ei defnyddio a’i deall i dalwyr ffi’r drwydded. 

Amcan 5

Hyrwyddo cyfle cyfartal er mwyn amrywiaethu a datblygu ein gweithlu a’n harweinwyr uwch i 
adlewyrchu ein cynulleidfa yn well.
Ein gweledigaeth yw mai ni fydd y corff mwyaf creadigol yn y byd. Er mwyn gwireddu hyn bydd 
angen i ni gyflogi pobl unigryw a thalentog o amryw o gefndiroedd gwahanol. Credwn fod syniadau 
newydd, technoleg arloesol a rhaglenni creadigol fentrus yn digwydd pan geir tîm amrywiol o bobl 
sydd i gyd yn cyfrannu drwy ffordd newydd a gwahanol o feddwl. Rydym hefyd yn gwybod bod 
pobl ar eu mwyaf creadigol pan fyddant yn teimlo eu bod wedi’u cynnwys a’u gwerthfawrogi. Dyna 
pam mae amrywiaeth yn un o’n gwerthoedd craidd. Mae’n elfen ganolog yn y Siarter Frenhinol ac 
yn y dull unigryw o’n hariannu. Rydym yn ymdrechu’n barhaus i fod yn berthnasol i holl dalwyr ffi’r 
drwydded, gan adlewyrchu gwahanol leisiau ar draws y DU, yn ddiduedd ac yn annibynnol.
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Er mwyn gwneud hynny’n dda, mae arnom angen pobl sydd mor amrywiol â’r cynulleidfaoedd yr 
ydym yn eu gwasanaethu; pobl a fydd yn defnyddio eu talentau a’u profiadau mewn ffordd sy’n hybu 
creadigrwydd ac yn ein helpu i gysylltu â’n cynulleidfaoedd.

Cyflawni ein hymrwymiadau drwy weithredu

Ers cyhoeddi ein dogfen Everyone has a story: Diversity Strategy ym Mai 2011, rydym wedi gweithio’n 
galed i gyflawni ein hymrwymiadau a gwneud cynnydd ar ein hamcan strategol ar gydraddoldeb 
ac amrywiaeth ar gyfer y gweithlu. Rydym yn tynnu sylw isod at lond llaw o’r nifer mawr o 
weithgareddau sydd wedi mynd ymlaen yn gorfforaethol ac yn adrannau’r BBC i wneud y BBC yn lle 
mwy deniadol, amrywiol a chynhwysol i weithio.

Rhwydwaith Amrywiaeth Greadigol: Cynllun Mentora Uwch

Un o’r prif faterion a gaiff sylw gan y Rhwydwaith yw graddau’r dangynrychiolaeth i wahanol grwpiau yn 
y cyfryngau ac yn y diwydiant darlledu’n benodol, ar y sail y byddai mwy o amrywiaeth ar bob lefel yn 
y cyrff hynny’n cael effaith weladwy ar y rhaglenni y maent yn eu cynhyrchu. Mae’r Cynllun Mentora 
Uwch wedi’i fwriadu ar gyfer gweithwyr proffesiynol talentog uchelgeisiol sy’n anabl neu o gefndir 
pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig yn y diwydiant. Bydd y rhai sy’n cymryd rhan yn cydweithio â mentor 
sy’n gallu cynnig ysbrydoliaeth ac arweiniad. Byddant yn cael mynediad hefyd at set o gyfleoedd 
hyfforddi wedi’u darparu gan Academi’r BBC a Skillset i hybu eu datblygiad ymhellach. Mae 21%  
o’r 32 sy’n cymryd rhan yn bobl anabl ac mae’r gweddill o gefndir pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig.

BBC Careers

Wrth ailwampio ein darpariaeth ar gyfer gyrfaoedd, gwnaethom lansio gwefan gyrfaoedd newydd 
ym Mai 2011. Mae’r wefan wedi ennill sgôr AAA am hygyrchedd a hon yw’r prif bwynt mynediad i 
ddarpar ymgeiswyr chwilio a gwneud cais am swyddi gwag, lleoliadau a chynlluniau yn y BBC. Mae’n 

Mae ein modiwl ar-lein 
rhyngweithiol newydd ar 
amrywiaeth, sydd ar gyfer 
yr holl staff, yn tynnu sylw at 
natur amrywiol ein cynulleidfa, 
ein cynnyrch a’n gweithlu, ac 
yn dangos y posibilrwydd o 
ragfarn anymwybodol gan 
gynnig dulliau o adnabod a delio 
â rhagfarn gan y staff eu hunain.
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llawn gwybodaeth am bob math o yrfaoedd mewn meysydd proffesiynol a meysydd cynhyrchu 
ac mae’n rhesymoli mynediad at y BBC a’r diwydiant cyfryngau ehangach. Roedd amrywiaeth a 
chynhwysiant yn ystyriaethau canolog wrth ddatblygu pob agwedd arni, gan gynnwys delweddau, 
iaith, cynnwys ac is-deitlau fideos.

Diversity:	Out	of	the	Box

Modiwl ar-lein arloesol a rhyngweithiol a lansiwyd ym Medi 2011 sy’n ceisio dangos y potensial o 
amrywiaethu ein cynnwys a’n gweithlu. Yn ogystal â darparu gwybodaeth hanfodol am ofynion 
Deddf Cydraddoldeb 2010, mae hefyd yn dangos barn cynulleidfa sy’n fwyfwy amrywiol gan 
ddefnyddio vox pops a chwestiynau cwis ymestynnol i amlygu amrywiaeth ein cynnyrch a’n gweithlu. 
Mae’r modiwl yn cyflwyno senario sy’n dangos y posibilrwydd o ragfarn anymwybodol ac yn cynnig 
offer i helpu dysgwyr i adnabod eu rhagfarnau eu hunain a delio â nhw.

Hyfforddiant Dewis Teg: Cyflwynwyr

Mewn ymateb i ddyfarniad y Tribiwnlys Cyflogaeth o blaid yr honiadau gan Miriam O’Reilly ynghylch 
gwahaniaethu ar sail oed ac erlid, rydym wedi datblygu pecyn hyfforddiant am ddewis teg ar gyfer 
penodi cyflwynwyr. Mae’r pecyn yn cynnwys sesiwn wyneb yn wyneb o ddwy awr sy’n cael ei 
chyflwyno ar hyn o bryd yn BBC Vision, BBC Audio & Music a BBC Journalism, ac mae canllawiau a 
modiwl ar-lein yn cael eu datblygu. Mae cyfanswm o 498 o reolwyr ym mhob rhan o’r BBC wedi’u 
henwebu i ddilyn yr hyfforddiant wyneb yn wyneb. Mae 350 o reolwyr wedi cwblhau’r hyfforddiant 
hyd yma.

Digwyddiad Women in Technology

Ym Medi 2011, cynhaliwyd digwyddiad gan adrannau BBC North a BBC Future Media drwy 
gydweithio â Women in Technology i hybu ymwybyddiaeth o’r cyfleoedd i fenywod mewn rolau 

1  Y Cynllun Hyfforddeion 
Newyddiaduraeth a 
enillodd wobr newyddion y 
Rhwydwaith Amrywiaeth 
Greadigol.

2  Mae denu’r talentau gorau 
sydd ar gael yn hanfodol i 
ehangu amrywiaeth ein pobl 
ac mae hynny’n cael dylanwad 
cadarnhaol yn ei dro ar 
ansawdd ac amrywiaeth 
ein cynnwys.

1 2

25



Dweud ein stori/parhad

technegol yn y BBC. Cynhaliwyd y digwyddiad yn MediaCityUK yn Salford ac roedd 55 o fenywod 
sydd eisoes yn y sector TG yn bresennol. Mae un o’r rhai a oedd yn bresennol wedi’i recriwtio eisoes 
o’r digwyddiad hwn i gymryd rôl dechnegol yn y BBC.

Mudoledd Cymdeithasol

Yn 2010/11 gwnaethom gadarnhau ein cefnogaeth gyffredinol i’r argymhellion sydd yn adduned Every 
Business Counts Swyddfa’r Dirprwy Brif Weinidog a’r addewid Adduned Tegwch sy’n cael ei harwain 
gan Lafur. Mae’r ddwy adduned yn gofyn am ymrwymiad gan gyflogwyr i annog unigolion talentog o 
gefndiroedd difreintiedig i ymuno â’u cyrff a llwyddo ynddynt.

Rydym wedi dal i gyflawni ein hymrwymiadau ynghylch mudoledd cymdeithasol yn 2011 drwy ein 
cynlluniau wedi’u targedu Profiad Gwaith 2012 a Prentisiaethau 2012. Mae’r rhaglenni hyn, sydd yn 
eu hail flwyddyn, yn cyfrannu at ein gwaddol ar gyfer Gemau Olympaidd 2012, ac wedi’u targedu 
ar unigolion mewn grwpiau economaidd-gymdeithasol is yn y chwe bwrdeistref o gwmpas y Parc 
Olympaidd. Mae amryw o Brentisiaethau ar gael mewn gwasanaethau teledu, radio ac ar-lein ac 
eleni mae’r BBC mewn partneriaeth ag ITV a nifer o gwmnïau cynhyrchu annibynnol sy’n darparu 
lleoliadau byrrach o 3-6 mis. Mae ITV hefyd yn helpu i lunio’r hyfforddiant a ddarperir drwy fodiwl 
masnachol sy’n cynnig datblygiad cynhwysfawr da i’r prentisiaid yn y diwydiant cyfryngau. Gyda’i 
gilydd, mae 90 o bobl wedi’u derbyn i’r rhaglen Profiad Gwaith yn 2011, yr oedd 59% ohonynt o 
gefndiroedd pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig.

Cronfeydd Talentau a Chynlluniau Corfforaethol

Gwnaethom gynnal cyfres o brosiectau gyda’r bwriad o roi sylw i rannau o’n cynulleidfa sydd wedi’u 
tangynrychioli yn ein gweithlu. Mae Extend a ManageAble yn cynnig lleoliadau tymor byr â thâl i bobl 
anabl dalentog fel y gallant gael profiad gwaith gwerthfawr yn y BBC ar amryw o lefelau. Gall hyn fod 
o gymorth wedyn i’r cyfranogwyr sicrhau cyfleoedd gwaith pellach. Yn 2010/2011 cynigiodd Extend 
25 o leoliadau ac ers 2008 mae 115 o bobl wedi cymryd rhan yn y cynllun. Gyda’i gilydd mae 67% 
o’r rheini wedi mynd ymlaen i gael gwaith pellach yn y BBC. Mae ManageAble yn cynnig lleoliadau er 
mwyn sicrhau cynrychiolaeth fwy o arweinwyr anabl ar raddfeydd 8-10. Yn 2011 mae dau leoliad 
wedi’u cynnig o dan ManageAble, y ddau ohonynt yn ein hadeilad MediaCityUK newydd yn Salford.

Mae’r Cynllun Hyfforddeion Newyddiaduraeth a’r Gronfa Talentau Newyddiaduraeth yn rhoi pwys ar 
ddenu ymgeiswyr o gefndiroedd mwy amrywiol. Bob blwyddyn, bydd y Cynllun Hyfforddeion 
Newyddiaduraeth yn hyfforddi rhagor o newyddiadurwyr yr ydym yn gobeithio eu cyflogi ac mae’r 
Gronfa Talentau Newyddiaduraeth yn cynnig cyfleoedd i newyddiadurwyr hyfforddedig gyda’r BBC. 
Mae’r ddau gynllun yn pennu proffil mwy amrywiol i dalentau newyddiadurol yng nghyd-destun 
rhyw, ethnigrwydd ac amrywiaeth gymdeithasol ac, o’r rhai sydd yn y ddau gynllun, mae 60.1% yn 
fenywod a 37.4% o gefndir pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig. Rydym yn ymdrechu i ddenu mwy o 
newyddiadurwyr anabl drwy’r cynlluniau hyn yn y dyfodol. Ymhlith llwyddiannau diweddar y Cynllun 
Hyfforddeion Newyddiaduraeth y mae contract byr ar BBC News Channel a swyddi sy’n cynnwys 
Newyddiadurwr Darlledu aml-lwyfan, ymchwilydd gwleidyddol a Newyddiadurwr Darlledu yn 
Glasgow. Y Cynllun Hyfforddeion Newyddiaduraeth a enillodd y wobr am fenter newyddion yn 
Seremoni Wobrwyo’r Rhwydwaith Amrywiaeth Greadigol.
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Mae BBC North Developing Talent yn brosiect sy’n rhedeg yn BBC North lle mae staff yn adrannau 
BBC North yn dynodi prosiectau neu raglenni a fyddai’n elwa o agor y drws i dalentau newydd, 
amrywiol yn yr ardal leol. Bydd y tîm Developing Talent wedyn yn datblygu digwyddiad neu her 
greadigol a fydd yn helpu’r adran i bennu’r talentau gorau ar gyfer ei phrosiect neu raglen benodol, 
ac yn cydgysylltu â’r holl gyrff perthnasol eraill yn y bartneriaeth i ennyn diddordeb a denu ceisiadau 
oddi wrth y grwpiau mwyaf amrywiol. Ar ôl chwilio, cynigir cyfle i’r talentau gorau gwblhau lleoliad 
gwaith yn y BBC. Ers 2009, mae’r prosiect wedi ymgysylltu â mwy na 3,800 o bobl ac wedi rhedeg 
65 o ddigwyddiadau a heriau. 

Mesur ein hamrywiaeth

Byddwn yn monitro amrywiaeth ymysg ein gweithwyr, gan ofyn iddynt roi gwybodaeth ar gyfer 
monitro amrywiaeth o’u gwirfodd wrth ymuno â ni. Mae hyn yn rhoi darlun demograffig defnyddiol 
o amrywiaeth o fewn y BBC. Fodd bynnag, rydym yn derbyn nad yw’r darlun yn gyflawn. Ar hyn o 
bryd nid ydym yn gallu casglu data monitro ar gyfer ein staff llawrydd, contract ac achlysurol sy’n rhan 
sylweddol o’n gweithlu a’r sector cyfryngau’n gyffredinol. Rydym yn datblygu system i fonitro proffil 
staff sydd ar gontractau gweithwyr llawrydd ac achlysurol. Ar ôl ei rhoi ar waith, bydd yn rhoi darlun 
mwy manwl a chywir o amrywiaeth yng ngweithlu’r BBC yn gyffredinol. 

Ym mis Gorffennaf 2010, gwnaethom adolygu a diweddaru ein dull o fonitro amrywiaeth ymysg 
cyflogeion. Cyflwynwyd categorïau monitro newydd ar gyfer ethnigrwydd (gan eu gwneud yn fwy 
cyson â Chyfrifiad 2011), a chynnwys categorïau ar gyfer cyfeiriadedd rhywiol a chrefydd/cred ac 
ychwanegu dewisiadau i beidio â datgelu gwybodaeth.

Mae ein categorïau ethnigrwydd newydd yn cofnodi ystod ehangach o wybodaeth am ethnigrwydd 
fel Un o Ganol a Dwyrain Ewrop, Sipsi, Teithiwr a Chefndir Gwyn Arall, fel y byddwn mewn lle gwell 
i ddeall a ydym yn gwir adlewyrchu amrywiaeth y DU yn ein gweithlu.

Yn Ionawr 2011, gwnaethom newid ein dull o gofnodi ethnigrwydd er mwyn rhoi darlun mwy 
manwl o amrywiaeth yr ethnigrwydd sydd yn y BBC. Bellach ceir y dosbarthiadau canlynol yn ein 
hadroddiadau:

Ymgyrch gyfathrebu fewnol 
sy’n defnyddio brand rhaglen y 
BBC Who Do You Think You Are? 
i hyrwyddo’r cyfrifiad mewnol 
sy’n ceisio casglu’r wybodaeth 
ddiweddaraf am amrywiaeth 
gweithwyr.
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Mwyafrif ethnig 

•	yn cynnwys gweithwyr Seisnig, Prydeinig, Albanaidd a Chymreig Gwyn

Lleiafrif ethnig

•	Pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig – yn cynnwys gweithwyr Du, Cymysg, Asiaidd, Tsieinïaidd a’r 
Dwyrain Canol/Agos

•	Cefndiroedd gwyn eraill – yn cynnwys gweithwyr Gwyddelig, Canol a Dwyrain Ewrop, Sipsi, 
Teithiwr, a gweithwyr o gefndiroedd gwyn eraill

Er mwyn parhau i fesur perfformiad yn gyson yn erbyn ein targedau ethnigrwydd, rydym yn dal i 
ddefnyddio’r dosbarthiad Pobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig yn unig i asesu ein cynnydd.

Ym Mawrth 2011, gwnaethom ofyn i’n holl weithwyr (heb gynnwys staff llawrydd, contract ac 
achlysurol) ddiweddaru’r wybodaeth amdanynt eu hunain o’u gwirfodd ar gyfer monitro gweithwyr 
drwy gwblhau arolwg mewnol. Galwyd y broses hon yn Gyfrifiad Mewnol y BBC a chafodd ei 
chynnal gan Ipsos MORI. Fe’i lansiwyd yr un pryd â’r Cyfrifiad cenedlaethol. Gwnaethom ddefnyddio 
logo a brandio adnabyddus y rhaglen “Who do you think you are?” yn ein negeseuon mewnol a’n 
deunydd marchnata er mwyn annog gweithwyr i gwblhau’r arolwg.

Yn yr arolwg, a gwblhawyd gan 54% o’n gweithwyr, gofynnwyd iddynt ddarparu gwybodaeth am 
eu cyfeiriadedd rhywiol a’u crefydd neu gred am y tro cyntaf. O’r gweithwyr hynny a ymatebodd, 
dywedodd llai na 5% ei bod yn well ganddynt beidio â dweud wrthym am eu cyfeiriadedd rhywiol 
neu grefydd/cred. Rhoesom adborth am y prif ganfyddiadau i staff a helpu i hybu ymwybyddiaeth o 
amrywiaeth yn y BBC drwy wneud defnydd pellach o logo a brandio “Who do you think you are?”, 
gan gychwyn ymgyrch drwy bosteri a negeseuon ar-lein yn haf 2011. 

Monitro Cyflog Cyfartal

Yn yr archwiliad o gyflog cyfartal yn 2010/11 canolbwyntiwyd ar rywedd yn yr un modd â’r 
archwiliadau yn 2008 a 2009. Pwrpas yr archwiliad yn 2010/11 oedd cymharu’r sefyllfa yn y BBC 
rhwng 2009 a 2010 er mwyn canfod a fu unrhyw newid arwyddocaol. 

Roedd 17,250 o weithwyr o fewn cwmpas yr archwiliad, yn cynnwys Rheolwyr Uwch ond nid 
yn cynnwys Grŵp Cyfarwyddo’r BBC. Dangosodd y canfyddiadau cychwynnol fod y gymhareb 
gyffredinol ar gyfer rhywedd rhwng gweithwyr benywaidd a gwrywaidd wedi newid o 47:53 yn 
2009 i 48:52 yn 2010/11.

O fewn teuluoedd a graddfeydd swyddi dynodedig, mae canolrif cyflog y dynion yn uwch na chanolrif 
y menywod, yn enwedig wrth gyrraedd rolau uwch lle mae mwy o ddynion nag o fenywod wedi’u 
cyflogi. Fodd bynnag, mae cyflogau’r rhan fwyaf o’r holl gyflogeion o fewn y canllawiau sydd wedi’u 
hargymell. Lle mae amrywiannau mewn cyflogau y tu allan i’r canllawiau, mae rhesymau dilys dros y 
rhain fel arfer, e.e. staff sydd wedi gwasanaethu am gyfnod hwy gan etifeddu trefniadau arbennig.
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Bydd y BBC yn dal i ganolbwyntio ar gyflog cyfartal a’i ystyried. Cafwyd cynnydd sylweddol ond mae 
angen mwy o waith mewn llawer o feysydd ac mae’n hanfodol i ni ddal i reoli, monitro ac adolygu 
cyflog cyfartal yn flynyddol.

Gweithgarwch ar lefel Ewropeaidd

Yn 2011 daeth y BBC yn gadeirydd y Gweithgor Cydraddoldeb Rhywedd o dan Bwyllgor Deialog 
Gymdeithasol Sector Clyweledol y Comisiwn Ewropeaidd. Sefydlwyd y gweithgor er mwyn 
datblygu Fframwaith Camau Gweithredu ar gyfer cydraddoldeb rhywedd yn y diwydiant ym 
maes portreadu yn ogystal â chyflogaeth mewn rolau penderfynu. Mabwysiadwyd y Fframwaith 
Camau Gweithredu’n ffurfiol gan y Pwyllgor Deialog Gymdeithasol Sector Clyweledol ehangach 
ac mae’r Comisiwn Ewropeaidd wedi cyhoeddi’r Fframwaith ar y Gyfarwyddiaeth Cyflogaeth, 
Polisi Cymdeithasol a Chynhwysiant. Mae’r gwaith hwn wedi galluogi’r BBC i feithrin gwaith mewn 
partneriaeth rhwng cyrff a hefyd ar draws ffiniau cenedlaethol a bydd hyn yn dod â buddion i 
weithwyr ledled yr UE yn y tymor hwy.

Ymgysylltu â staff

Mae’r Weithrediaeth yn cydnabod y pwysigrwydd o ymgysylltu â staff wrth ddatblygu 
gweithgareddau ar lefel y gorfforaeth a’r adrannau ac yn ystod newid sefydliadol ar raddfa eang. Ar 
ddiwedd 2010 a dechrau 2011, ymgynghorodd y BBC â staff ar y Strategaeth Amrywiaeth newydd 
ar gyfer 2011-2015 i sicrhau ei bod yn gyson â disgwyliadau staff.

Mae fforymau staff y BBC (Fforwm Pobl Dduon ac Asiaidd, BBC Ability: Fforwm Staff Anabl a 
BBC Pride) sydd ill tri’n cynrychioli lleisiau amrywiol yn y BBC, yn chwarae rhan bwysig mewn 
gweithgareddau ymgysylltu â staff. Yn ogystal â chynorthwyo eu haelodau, maent yn cydweithio’n 

1  Cyflwynydd Newsbeat BBC 
Radio 1. 

2  Drwy gael dealltwriaeth 
drylwyr o’n gweithlu ar yr 
awyr ac oddi ar yr awyr 
gallwn ganfod ffyrdd i ehangu 
ei amrywiaeth ymhellach. 

1 2
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agos â’r BBC ar ddatblygu a gweithredu polisi ac maent yn cael mynediad rheolaidd at aelodau’r 
Bwrdd Gweithredol er mwyn codi materion a chwestiynau.

Yn 2011, sefydlwyd mecanwaith gan y Ganolfan Amrywiaeth i ymgysylltu’n barhaus â’r undebau ar 
y cyd, ynghyd â fforymau amrywiaeth y staff, fel y gellid cael trafodaethau ynghylch cydraddoldeb 
ac amrywiaeth. Dechreuir cynnal cyfarfodydd rheolaidd yn 2012, gan roi cyfle i drafod materion 
perthnasol sy’n codi o Darparu Ansawdd yn Gyntaf yn ogystal â’r rheini sy’n ymwneud â 
gweithrediadau.

Drwy gydol 2012 ac wrth i’r cynlluniau o dan strategaeth Darparu Ansawdd yn Gyntaf gael eu 
datblygu a’u gweithredu, cynhelir amryw o weithgareddau i ymgysylltu ac ymgynghori â staff yn 
gyffredinol a hefyd drwy’r fforymau staff. Ar adeg ysgrifennu’r adroddiad hwn, mae’r BBC yn 
ymgynghori’n helaeth â staff ynghylch newidiadau yn y Lwfansau Oriau Anrhagweladwy. Y bwriad 
yw defnyddio dull ymgysylltu/ymgynghori ar gyfer cynigion eraill sy’n ymwneud â phobl o dan y 
strategaeth a bydd hyn o gymorth wrth lunio dadansoddiadau cydraddoldeb (asesiadau o’r effaith ar 
grwpiau amrywiol a rhai sydd wedi’u tangynrychioli).

Proffil ein gweithwyr

Fel darlledwr sector cyhoeddus, sy’n cael ei ariannu gan ffi drwydded unigryw sy’n daladwy gan 
bob rhan o gymdeithas, rydym wedi ymrwymo i adlewyrchu amrywiaeth y DU yn ein gweithlu. Er 
mwyn ein helpu i fesur ein cynnydd tuag at y nod hwn, mae gennym dargedau amrywiaeth gweithlu 
ar gyfer ethnigrwydd ac anabledd i’w cyrraedd erbyn Rhagfyr 2012. Y rhain yw:

•	12.5% ar gyfer pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig yn y gweithlu’n gyffredinol (y ffigur gwirioneddol 
yw 12.3% - 30 Medi 2011)

•	7% ar gyfer pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig ar raddfeydd Rheolwyr Uwch (y ffigur gwirioneddol 
yw 6.1% - 30 Medi 2011)

•	5.5% ar gyfer gweithwyr anabl yn gyffredinol (y ffigur gwirioneddol yw 3.7% - 30 Medi 2011)

•	4.5% ar gyfer gweithwyr anabl ar raddfeydd Rheolwyr Uwch (y ffigur gwirioneddol yw 3.2% - 30 
Medi 2011) 

Byddwn yn cylchredeg diweddariadau bob mis ar ein cynnydd yn erbyn targedau’r gweithlu ac ar 
gyfer amrywiaeth gweithwyr yn gyffredinol i dimau Adnoddau Dynol a Hyrwyddwyr Amrywiaeth 
adrannol. Mae’r wybodaeth sydd gennym o fonitro amrywiaeth yn amhrisiadwy wrth barhau i asesu 
a yw ein polisïau, arferion a phrosesau’n rhydd oddi wrth rwystrau i’n holl weithwyr.

Golwg manwl

Ers diwygio ein categorïau monitro amrywiaeth i gynnwys cyfeiriadedd rhywiol a chrefydd/cred 
a chynnal ein Cyfrifiad Mewnol mae gennym ddarlun llawer ehangach yn awr o amrywiaeth ein 
gweithwyr.
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Grŵp oedran

Dosbarthiad Oedrannau’r 
Holl Sta�

Dosbarthiad Oedrannau’r 
Rheolwyr Uwch

30 Medi 2011

Dan 20

20-29

30-39

40-49

50-59

60+

Mae data am oedran gweithwyr yn cael eu casglu’n ffurfiol ar gyfer pob gweithiwr yn ystod proses 
contractio’r gweithiwr. I ddibenion gweinyddu, mae’n ofynnol i’r BBC wybod dyddiad geni pob 
gweithiwr. Caiff data am oedran gweithwyr eu cofnodi ar wahân i ddata eraill ar gyfer monitro 
amrywiaeth am nad ydynt wedi’u seilio ar ddatganiadau gwirfoddol gan weithwyr.

Mae’r crynodiad mwyaf o weithwyr y BBC o fewn yr ystod oedran 30-39, gan fod 36% o weithwyr 
o fewn y categori hwn. Mae’r patrwm crynodiad hwn i’w weld hefyd ar lefel adrannol heblaw mewn 
cysylltiad â Sain a Cherddoriaeth lle mae’r crynodiad mwyaf o weithwyr (33.2%) o fewn y categori 
40-49. 

Mae oedran rheolwyr uwch o’i gymharu â gweithwyr y BBC yn gyffredinol ychydig yn hŷn gan fod y 
crynodiad mwyaf (45.8%) o fewn yr ystod oedran 40-49. Unwaith eto, mae hyn yn gyson ar draws 
yr holl adrannau heblaw BBC Vision a’r adran Sain a Cherddoriaeth lle mae’r crynodiad uchaf o 
reolwyr uwch o fewn yr ystod oedran 50-59 (44.6% a 54.5% yn y drefn honno).
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Anabledd

Yr holl sta� Rheolwyr Uwch 30 Medi 2011

Anabl

Nid yn anabl

Ers Chwefror 2011, mae cyfanswm nifer y gweithwyr anabl wedi gostwng o 963 i 803 o weithwyr. 
Felly, yn gyffredinol, mae cynrychiolaeth gweithwyr anabl wedi gostwng o 4.2% i 3.7% yn y 7 mis hyd 
at Fedi 2011. Mae’r gynrychiolaeth yn 1.8% yn is na’r targed anabledd i’r holl staff ar gyfer Rhagfyr 
2012. Mae’r duedd hon yn peri pryder a bydd angen ei monitro’n fanwl yn ystod y cyfnod o newid 
sefydliadol sylweddol drwy’r Strategaeth Darparu Ansawdd yn Gyntaf. Ymchwilir yn drwyadl i’r 
ffactorau a allai gyfrannu at hyn yn ystod 2012.

Mae’n werth nodi bod y dirywiad hwn o ran cynrychiolaeth yn ganlyniad yn rhannol i Gyfrifiad 
Mewnol y BBC a gynhaliwyd ym mis Mawrth 2011 pan ofynnwyd i weithwyr ddiweddaru 
gwybodaeth amdanynt ar gyfer monitro amrywiaeth, gan gynnwys a oeddent yn eu hystyried 
eu hunain yn anabl neu beidio (gweler tudalen 25 uchod). Cynhaliwyd y Cyfrifiad Mewnol mewn 
cyfnod o ansicrwydd i weithwyr y BBC ac er bod 165 o weithwyr wedi datgan eu bod yn anabl 
am y tro cyntaf, roedd 275 o weithwyr a oedd wedi datgan o’r blaen eu bod yn anabl wedi datgan 
wedyn nad oeddent yn y Cyfrifiad. 

Rydym yn cydnabod y posibilrwydd bod ansicrwydd yn y sefydliad wedi effeithio ar nifer y 
gweithwyr a wnaeth ddatganiad, gan beri i rai gweithwyr anabl ddatgan nad oeddent bellach yn 
eu hystyried eu hunain yn anabl. Fodd bynnag, mae ffactorau eraill a allai fod wedi cyfrannu. Er 
enghraifft, mae’n bosibl bod cyflyrau cyfnewidiol gan rai gweithwyr sy’n cynnwys afiechyd, a oedd 
wedi ysgafnhau ar adeg y Cyfrifiad.

Byddwn yn cydweithio â staff anabl a rhanddeiliaid allanol yn 2012 i geisio deall y rhesymau posibl 
dros y dirywiad yn nifer y gweithwyr anabl a byddwn yn ystyried y wybodaeth a gesglir wrth bennu 
camau gweithredu i ddelio â’r duedd hon.

Er gwaethaf yr heriau hyn, mae’r BBC yn cymharu’n ffafriol â’r diwydiant cyfryngau ehangach lle 
mae canran y gweithwyr anabl yn 2.3% (Adroddiad Cyfle Cyfartal y Rheoleiddiwr Cydraddoldeb a 
Hyfforddiant Darlledu 2010). 
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Mae gweithwyr anabl hefyd wedi’u crynhoi o hyd yn y graddfeydd is gan fod 63.6% ar raddfeydd 2-7.  
Er hynny, mae’r Cyfrifiad yn dangos bod gwelliant, mewn gwirionedd, o ran cynrychiolaeth staff anabl 
ar raddfeydd rheolwyr uwch gan ei bod wedi codi 0.1% ers Chwefror 2011 i 3.2% ar 30 Medi 2011. 
Mae cynnydd o’r fath yn galonogol yn ystod cyfnod o ostyngiadau sylweddol yn niferoedd rheolwyr 
uwch; er hynny, mae bwlch o 1.3% rhwng hynny a’r targed anabledd ar gyfer rheolwyr uwch o 4.5% 
sydd i’w gyrraedd erbyn Rhagfyr 2012.

Ethnigrwydd

Dosbarthiad Ethnigrwydd 
yr Holl Sta�

Dosbarthiad Ethnigrwydd 
Reheolwyr Uwch

30 Medi 2011

Mwyafrif

Pobl dduon a 
lleiafrifoedd 
ethnig

Cefndir gwyn 
arall

Fel y nodwyd yn yr adran Monitro uchod, mae cynrychiolaeth pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig yn 
cael ei hasesu ar sail datganiad gan weithwyr drwy ein prosesau monitro amrywiaeth. Ar 30 Medi 
2011, y ganran o weithwyr y BBC sydd wedi datgan eu bod o gefndir pobl dduon a lleiafrifoedd 
ethnig yw 12.3%, sef cynnydd o 0.1% ers Chwefror 2011. Yn ystod y 7 mis hyd at Fedi 2011, mae 
cynrychiolaeth pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig wedi amrywio i raddau arwyddocaol, ac uchafbwynt 
o 12.6% wedi’i gofnodi ym Mai 2011. Yn gyffredinol, mae cyfanswm y nifer yn y gweithlu sydd wedi 
datgan eu bod o gefndir pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig wedi disgyn o 2721 yn Chwefror 2011 i 
2592 ym Medi 2011.

Ar gyfartaledd, mae gweithwyr o blith pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig yn fwy tebygol o hyd o ddal 
contract am gyfnod penodol na’r boblogaeth fwyafrifol. Mae 13.2% o weithwyr o blith pobl dduon 
a lleiafrifoedd ethnig yn dal contract cyfnod penodol o lai nag 1 flwyddyn, o’i gymharu ag 11.7% o’r 
boblogaeth fwyafrifol.

Yn ogystal â hyn mae mwy o weithwyr o blith pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig ar raddfeydd is ar 
gyfartaledd gan fod 64% ar raddfeydd 2-7 a dim ond 1.7% ar raddfeydd rheolwr uwch. Mae hyn yn 
cymharu â 56.9% a 3.7% yn y drefn honno ar gyfer y boblogaeth fwyafrifol. Ar draws y diwydiant 
dim ond 10% o staff sydd o gefndir pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig (Adroddiad Cyfle Cyfartal y 
Rheoleiddiwr Cydraddoldeb a Hyfforddiant Darlledu 2010).
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Mae cynrychiolaeth ymhlith rheolwyr uwch wedi cynyddu hefyd yn y 7 mis diwethaf a’r ffigur oedd 
6.1% ar 30 Medi 2011. Mae hyn yn gynnydd o 0.4% o 5.7% yn Chwefror 2011, ond mae’n dal yn 0.9% 
yn is na’r targed ar gyfer rheolwyr uwch o 7% erbyn Rhagfyr 2012. 

Rhywedd

Yr holl sta� Rheolwyr uwch 30 Medi 2011

Menywod

Dynion

Caiff data am rywedd eu casglu ar gyfer pob gweithiwr yn ystod y broses recriwtio. I ddibenion 
gweinyddol, mae’n ofynnol i’r BBC wybod rhywedd pob un o’i gweithwyr, felly mae’r dadansoddiad 
uchod o ddata rhywedd wedi’i seilio ar holl weithwyr y BBC.

Roedd y gymhareb gyffredinol rhwng dynion a menywod yn y BBC yn dal yn 51:49 ym Medi 2011, 
a menywod yn bron hanner union o hyd o gyflogeion y BBC. Yn ystod y 7 mis diwethaf, mae 
cyfanswm y menywod sydd wedi’u cyflogi gan y BBC wedi gostwng 455 o 11,590 ym Mawrth 2010 
i 11,135 ym Medi 2011. Bu gostyngiad hefyd o 417 yn nifer y dynion yn ystod y cyfnod hwn o 12,026 i 
11,609: fodd bynnag, cododd cyfran gyffredinol y dynion 0.1% i 51%.

Mae menywod wedi’u tangynrychioli’n neilltuol o hyd mewn adrannau technegol fel BBC Future 
Media a BBC Studios and Post Production. Mewn cymhariaeth â hyn, mae menywod yn gyfran 
fwy na 60% yn Ymddiriedolaeth y BBC a BBC Vision. Yn y diwydiant cyfryngau ehangach mae 
cynrychiolaeth menywod yn gyffredinol wedi codi 0.2% i 44% (Adroddiad Cyfle Cyfartal y 
Rheoleiddiwr Cydraddoldeb a Hyfforddiant Darlledu 2010).

Er bod mwy o ddynion nag o fenywod o hyd yn y BBC, mae nifer y menywod sy’n ymuno â’r 
gweithlu yn dal yn fwy na nifer y dynion (gweler atodiad 5) ac mae mwy ohonynt ar gyfartaledd ar y 
graddfeydd is o hyd, gan fod 60.2% o fenywod mewn swyddi ar raddfeydd 2-7 o’i gymharu â 52.8% 
o ddynion.

Mae cynrychiolaeth menywod ar lefel y rheolwyr uwch wedi codi hefyd yn y 7 mis diwethaf o 35.7% 
yn Chwefror 2010 i 36.5% ym Medi 2011. Mae’r BBC yn ymfalchïo yng nghynrychiolaeth y rhywiau ar 
lefel ei byrddau. Ar 1 Ionawr 2012, mae 50% o Ymddiriedolwyr y BBC a 42% o Fwrdd Gweithredol 
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y BBC yn fenywod. Mae hyn yn cymharu â 26% ar gyfer y diwydiant cyfryngau ehangach (Adroddiad 
Cyfle Cyfartal y Rheoleiddiwr Cydraddoldeb a Hyfforddiant Darlledu 2010) a chynrychiolaeth o 
ddim ond 12.5% ar fyrddau 100 Cwmni’r FTSE (Women on Boards, Chwefror 2011 www.bis.gov.
uk/assets/biscore/business-law/docs/w/11-745-women-on-boards.pdf).

Crefydd/cred

Anhysbys

An�yddiwr
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Hindŵ
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Mwslim

Sikh
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Dosbarthiad Crefydd/Cred

Mae’r BBC wedi casglu data am grefydd/cred ar gyfer staff sy’n ymuno o’r newydd ers Gorffennaf 
2010. Er mwyn sicrhau bod y wybodaeth sy’n cael ei dal yn fwy manwl gywir, gwnaethom gynnal 
cyfrifiad mewnol ym Mawrth 2011 a oedd yn gofyn i weithwyr ddweud wrthym beth oedd eu 
crefydd/cred. Cafwyd gwybodaeth am grefydd neu gred ar gyfer nifer sylweddol uwch o weithwyr 
o ganlyniad i gynnal y cyfrifiad. 

Mae ychydig dros 50% o weithwyr wedi datgan eu crefydd/cred i’r BBC. Mae’r niferoedd sy’n hysbys 
ar hyn o bryd yn dangos bod gweithwyr Cristnogol yn 22% o’r gweithwyr a wnaeth ddatganiad ac 
yn 28.5% o blith y rheolwyr uwch. Gweithwyr Cristnogol yw’r grŵp sydd â’r gynrychiolaeth uchaf, 
a’r rheini sydd heb grefydd/cred a gweithwyr sy’n Anffyddwyr yn ail ac yn drydydd yn y drefn honno. 
Er hynny, mae’n werth nodi bod crefydd/cred 45% o weithwyr yn anhysbys o hyd, felly nid yw’r data 
sydd wedi’u darparu ond yn awgrym o’r gynrychiolaeth debygol o ran crefydd/cred yn y BBC.

Yn Arolwg Integredig o Gartrefi yr ONS ar gyfer 2011, amcangyfrifwyd bod 68.5% o boblogaeth 
Prydain Fawr yn Gristnogion a bod bron chwarter heb grefydd na chred. Hefyd, yr amcangyfrif o’r 
rheini sydd â ffydd Fwslimaidd yw 4.4% o’r boblogaeth.

Dweud ein stori/parhad
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Defnyddir y data a gasglwn ar gyfer monitro crefydd/cred ein gweithwyr i helpu i ddeall a yw ein 
prosesau ac arferion cyflogi’n cael effaith ar weithwyr sydd â gwahanol grefydd/cred. Un enghraifft 
o hynny yw’r defnydd o’r data yn ystod prosesau i ailstrwythuro a/neu ad-drefnu staff ac adrannau i 
adnabod unrhyw effaith bosibl ar staff â gwahanol grefydd/cred.

Cyfeiriadedd rhywiol

%

Anhysbys

Deurywiol

Dyn hoyw

Menyw hoyw/lesbiad

Heterorywiol

Arall

Dewis peidio â dweud

0 10 20 30 40 50 60

30 Medi 2011

Yr holl sta�

Rheolwyr uwch

Dosbarthiad Cyfeiriadedd Rhywiol

Yn yr un modd â’r dull o gasglu a chofnodi data am grefydd/cred, rydym wedi casglu data am 
gyfeiriadedd rhywiol ar gyfer rhai sy’n ymuno â’r staff o’r newydd ers Gorffennaf 2010 ac wedi 
defnyddio’r cyfrifiad mewnol i ofyn i weithwyr ddweud wrthym am eu cyfeiriadedd rhywiol. 

Unwaith eto, ychydig mwy na 50% o’r gweithwyr sydd wedi datgan eu cyfeiriadedd rhywiol i’r BBC 
ac mae’r niferoedd sy’n hysbys ar hyn o bryd yn dangos mai gweithwyr Heterorywiol yw 48.6% o’r 
gweithwyr sydd wedi gwneud datganiad a 55.4% o’r rheolwyr uwch. Y grŵp ail fwyaf sydd wedi’i 
gynrychioli yw Dynion Hoyw sy’n 2.4% o’n gweithwyr ac yn 4% o’n rheolwyr uwch. Er hynny, mae’n 
werth nodi bod cyfeiriadedd rhywiol 45% o weithwyr yn anhysbys o hyd, felly nid yw’r data sydd 
wedi’u darparu ond yn awgrym o’r gynrychiolaeth debygol o ran cyfeiriadedd rhywiol yn y BBC.

Nid oes ystadegau cydnabyddedig ar gyfer canrannau’r gwahanol gyfeiriadeddau rhywiol ym 
mhoblogaeth y DU. Er bod yr Adran Masnach a Diwydiant wedi amcangyfrif bod 6% o boblogaeth 
y DU yn bobl lesbiaidd, hoyw a deurywiol, yr amcangyfrif yn Arolwg Integredig o Gartrefi yr ONS 
ar gyfer 2011 oedd bod 1.5% o oedolion y DU yn bobl lesbiaidd, hoyw neu ddeurywiol. Wedi 
dweud hynny, roedd 4% o’r ymatebwyr i’r arolwg wedi gwrthod ateb y cwestiwn am gyfeiriadedd 
rhywiol.

Defnyddir y data a gasglwn ar gyfer monitro cyfeiriadedd rhywiol ein gweithwyr i helpu i ddeall a yw 
ein prosesau ac arferion cyflogi’n cael effaith ar weithwyr sydd â gwahanol gyfeiriadedd rhywiol. Un 
enghraifft o hynny yw’r defnydd o’r data yn ystod prosesau i ailstrwythuro a/neu ad-drefnu staff ac 
adrannau i adnabod unrhyw effaith bosibl ar staff â gwahanol gyfeiriadedd rhywiol.

Dweud ein stori/parhad
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Cyhoeddi ein stori am amrywiaeth

Mae cyhoeddi stori’r BBC am amrywiaeth yr un mor bwysig â’r llwyddiannau yr ydym yn eu sicrhau. 
Mae’n hollbwysig bod ein staff a’n cynulleidfaoedd yn gwybod ein bod yn gweld gwerth mewn 
amrywiaeth, yn deall pam mae’n bwysig i’r BBC, a pha gamau y mae’r gorfforaeth yn eu cymryd i 
wella ei record. 

Yn fewnol ac yn allanol rydym wedi nodi adegau allweddol yn y calendr. Er enghraifft, gwnaethom 
ddathlu canmlwyddiant Diwrnod Rhyngwladol y Menywod drwy gynnal arddangosfa a oedd yn 
dangos y cyfraniad gan 43 o fenywod yn hanes y BBC. Gwnaethom nodi Mis Hanes Pobl Lesbiaidd, 
Hoyw, Deurywiol a Thrawsrywiol am y tro cyntaf ym mis Chwefror drwy ddarlledu Christopher and 
His Kind. Gwnaethom hefyd ddarlledu cynnwys a oedd yn cyffwrdd â themâu sy’n gysylltiedig â Mis 
Hanes Pobl Dduon a Diwrnod Rhyngwladol Pobl Anabl.

Yn fewnol, mae ymgyrchoedd cyhoeddusrwydd wedi hyrwyddo gwaith pwysig sy’n ymwneud 
ag amrywiaeth. Gan ddefnyddio brand rhaglen Who do you Think you Are? y BBC, gwnaethom 
hyrwyddo ein Cyfrifiad Mewnol a oedd â’r bwriad o wella ein data am amrywiaeth ein staff. Rydym 
hefyd wedi hyrwyddo Diversity: Out of the Box, cwrs e-ddysgu bywiog, diddorol newydd y BBC 
am amrywiaeth sy’n canolbwyntio ar raglenni. Mae’r holl ymgyrchoedd hyn wedi cynnwys deunydd 
hyrwyddo ar-lein drwy ddefnyddio tudalen flaen ein gwefan mewnrwyd Gateway, erthyglau yn ein 
papur newydd mewnol Ariel a phosteri yn ein hadeiladau ym mhob rhan o’n hystad. 

Mae’r BBC yn cynnal tri rhwydwaith sy’n cael eu rhedeg yn annibynnol gan staff - BBC Ability: 
Fforwm Staff Anabl, BBC Black and Asian Forum (BBAF), a BBC Pride. Rhyngddynt maent wedi 
cynnal cyfres o ddigwyddiadau drwy gydol y flwyddyn a oedd yn agored i holl staff y BBC. Roedd 
digwyddiad diweddaraf BBC Ability yn cynnig lle diogel ar gyfer trafodaeth o’r enw Popeth yr oeddech 
am ei ofyn am anabledd ond bod arnoch ofn gofyn. Mae BBAF wedi cynnal seminarau gyda siaradwyr 
sy’n ysbrydoli gan gynnwys un a oedd yn ymwneud â Grym, Gwrthsafiad a Brandio Personol. Roedd y 
drafodaeth ddiwethaf gan banel BBC Pride yn gofyn y cwestiwn A fyddai Lesbiad Agored Byth yn Gallu 
Bod yn Gyfarwyddwr Cyffredinol y BBC? 

Un o brif amcanion y Rhwydwaith Amrywiaeth Greadigol yw tynnu sylw at yr arferion gorau a 
hyrwyddo dealltwriaeth o fanteision creadigol amrywiaeth. Rhai o’r eitemau a gafwyd yn rhaglen 
ddigwyddiadau’r Rhwydwaith yw trafodaeth gan banel am amrywiaeth mewn drama, sesiwn i 
sgriptwyr a golwg ar lwyddiannau a heriau sy’n aros mewn cysylltiad â phortreadu anabledd. 

Rydym yn canolbwyntio o hyd ar hybu ymwybyddiaeth o’n stori am amrywiaeth y tu mewn a’r tu 
allan i’r BBC ac yn awyddus i ddweud ein stori wrth gynulleidfa ehangach o lawer. Yn y cyfamser, mae 
mwy o wybodaeth am ein gwaith hyd yma yn www.bbc.co.uk/diversity 
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Amcanion cydraddoldeb y BBC:  
Ionawr 2011-Rhagfyr 2013

Mae dogfen y BBC Everyone Has a Story: Diversity Strategy 2011-2015 yn nodi 5 blaenoriaeth sy’n cael 
eu galw’n ‘amcanion strategol ar gydraddoldeb ac amrywiaeth’ ac sy’n parhau hyd 2015. Mae’r rhain 
yn adlewyrchu blaenoriaethau’r gorfforaeth o ran amrywiaeth ar gyfer pob rhan o’r sefydliad ac mae 
nifer ohonynt wedi’u rhestru yn y golofn bellaf ar y chwith yn y tabl isod.

Yma rydym hefyd yn cyflwyno set ychwanegol o amcanion sydd â’r bwriad o fod yn fwy manwl ac 
sydd hefyd yn ymateb i’r ddyletswydd benodol i osod amcanion cydraddoldeb sy’n benodol ac yn 
fesuradwy (sydd wedi’u rhestru yn yr ail golofn o’r dde yn y tabl isod).

Amcan 
strategol 
ar gyfer 
cydraddoldeb 
ac amrywiaeth

Gwybodaeth  
am gydraddoldeb  
a ddefnyddiwyd

Amcan cydraddoldeb penodol  
a mesuradwy

Amserlen

Sicrhau ystyriaeth 
systematig a chyson 
i gydraddoldeb 
ac amrywiaeth 
ym mhrosesau 
cynllunio ac 
adolygu’r BBC, 
a chyflawni 
ein dibenion 
cyhoeddus a’n 
dyletswyddau

Dangosodd adolygiad mewnol 
o atebolrwydd adrannol dros 
amrywiaeth mai dim ond dwy 
o bob tair o’r diweddariadau 
chwarterol ar Gynlluniau 
Gweithredu ar Amrywiaeth a 
gyflwynwyd yn brydlon. Cafwyd 
penderfyniad polisi gan y Bwrdd 
Amrywiaeth ym Medi 2011 i 
benodi arweinwyr atebol ar lefel 
bwdd ar gyfer adrannau

Mae arweinwyr adrannol enwebedig 
sy’n gyfrifol am amrywiaeth yn gyfrifol 
am gyflawni blaenoriaethau ac adrodd ar 
gynnydd ar lefel sefydliadol 

Rhagfyr 
2012

Asesiad cychwynnol o 
wybodaeth oddi wrth y tîm 
DAG sy’n cynnwys cynigion 
sydd ar y gweill, Chwefror 2011

Cynnal dadansoddiadau cydraddoldeb o’r 
holl gynigion perthnasol dan y strategaeth 
Darparu Ansawdd yn Gyntaf a gweithredu 
ar y canfyddiadau 

Rhagfyr 
2012

Adolygiad cydraddoldeb ac 
amrywiaeth mewnol o bob 
agwedd ar reoli contractau 
strategol, Ebrill 2011

Cynnal dadansoddiad cydraddoldeb o’r 
holl gaffael perthnasol ar lefel contractau 
strategol 

Rhagfyr 
2012

Dangosodd adolygiad o 
gymhwysedd rheolwyr mewn 
cydraddoldeb ac amrywiaeth yn 
2011 fod bwlch sylweddol o ran 
ymwybyddiaeth a dealltwriaeth

Cyflwyno hyfforddiant ar gydraddoldeb, 
amrywiaeth a chynhwysiant ar gyfer 
rheolwyr prosiect a chaffael allweddol 

Rhagfyr 
2012
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Amcanion cydraddoldeb y BBC/parhad

Amcan 
strategol 
ar gyfer 
cydraddoldeb 
ac amrywiaeth

Gwybodaeth  
am gydraddoldeb  
a ddefnyddiwyd

Amcan cydraddoldeb penodol  
a mesuradwy

Amserlen

Cysylltu â’n 
cynulleidfaoedd, 
gan gynnwys 
cynulleidfaoedd 
sydd wedi’u 
tanwasanaethu, 
gan ddefnyddio 
gwahanol ddulliau 
i ddylanwadu 
ar ansawdd a 
chyfeiriad ein 
cynnwys 

Dadansoddiad portreadu ciplun 
y Rhwydwaith Amrywiaeth 
Greadigol (2010)

Cynnal a chyhoeddi ymchwil i 
gynulleidfaoedd ym mhob rhan o’r diwydiant 
ynghylch portreadu oedran ac arwain y 
diwydiant ar ymateb i’r canfyddiadau

Mawrth 
2012

Dadansoddiad Cydraddoldeb   
Perthnasol

Gwella arolygon gwerthfawrogiad 
cynulleidfaoedd fel y gallwn fonitro barn pobl 
anabl 

Rhagfyr 
2013

Dadansoddiad Cydraddoldeb 
Perthnasol 
Penderfyniad Ymddiriedaeth 
GAP

Diweddaru’r Llawlyfr Cynhyrchu i wella 
mynediad i’r broses cwynion 
 

Rhagfyr 
2012

Darparu rhaglenni 
o ansawdd uchel 
sy’n adlewyrchu 
Prydain gyfoes yn 
gywir ac yn ddilys

Ymgynghoriad y BBC ar 
Bortreadu Pobl Lesbiaidd, 
Hoyw a Deurywiol

Gweithio mewn partneriaeth â Channel4 
a Trans Media Watch i ddatblygu rhaglen 
ymwybyddiaeth ar gyfer comisiynwyr, 
gwneuthurwyr rhaglenni a newyddiadurwyr 

Rhagfyr 
2012

Darparu pecyn hyfforddiant ar ddewis teg ar 
gyfer cyflwynwyr a chyfranwyr ar yr awyr i 
498 o reolwyr 

Rhagfyr 
2012

Strategaeth y Rhwydwaith 
Amrywiaeth Greadigol (wedi’i 
chyhoeddi) Medi 2011 ac 
ymgynghori â chynrychiolwyr 
amrywiaeth yn y diwydiant

Fel cadeirydd y Rhwydwaith Amrywiaeth 
Greadigol, gwneud cynnydd ar ei 5 
blaenoriaeth strategol 

Rhagfyr 
2012

Cynnwys 
hygyrchedd 
o’r dechrau 
wrth ddatblygu 
cynhyrchion a 
gwasanaethau 
newydd, a sicrhau 
hygyrchedd 
cynaliadwy a 
pharhaus

O ganlyniad i Adolygiad Mewnol 
o bolisi sy’n ymwneud â 
mynediad, cafwyd penderfyniad 
gan y Bwrdd Amrywiaeth ym 
mis Rhagfyr i gomisiynu polisi ar 
fynediad ar draws y BBC

BBC Access i werthuso, egluro, cyhoeddi a 
chyfleu polisi ar fynediad anabledd 

Rhagfyr 
2012

Adborth gan staff y BBC am 
gynnwys heb is-deitlau

Cydweithio â BBC Access i osod Dangosydd 
Perfformiad Allweddol ar gyfer is-deitlo 
cynnwys clyweledol mewnol newydd 

Rhagfyr 
2013

Bydd pob system a chynnyrch TG mewnol 
newydd yn cynnwys hygyrchedd o’r dechrau 
fel eu bod yn hygyrch i staff anabl 

Rhagfyr 
2012

Data sy’n ymwneud â phroffiliau 
(ac anghenion ychwanegol) staff 
sy’n adleoli

Yr holl staff newydd sy’n adleoli yn cael 
datganiad mynediad a bydd unrhyw 
addasiadau rhesymol wedi’u gwneud cyn 
iddynt ddechrau

Rhagfyr 
2012
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Amcanion cydraddoldeb y BBC/parhad

Amcan 
strategol 
ar gyfer 
cydraddoldeb 
ac amrywiaeth

Gwybodaeth  
am gydraddoldeb  
a ddefnyddiwyd

Amcan cydraddoldeb penodol  
a mesuradwy

Amserlen

Ehangu cyfle 
cyfartal i gynnwys 
amrywiaeth 
a datblygu ein 
gweithlu a’n 
harweinwyr uwch 
fel eu bod yn 
adlewyrchu ein 
cynulleidfa’n well 

Data ar gyfer monitro 
amrywiaeth gweithwyr

Cyrraedd targedau ar gyfer amrywiaeth y 
gweithlu: 
•	 7% o’r rheolwyr uwch o gefndir pobl 

dduon a lleiafrifoedd ethnig
•	 4.5% o reolwyr uwch yn bobl anabl
•	 12.5% o’r staff o gefndir pobl dduon a 

lleiafrifoedd ethnig
•	 5.5% o’r staff yn bobl anabl

Rhagfyr 
2012

Dadansoddiad cydraddoldeb o 
DAG

Cynnal dadansoddiadau cydraddoldeb o 
gynigion sy’n ymwneud â chyflogaeth dan y 
strategaeth Darparu Ansawdd yn Gyntaf a 
gweithredu ar y canfyddiadau 

Rhagfyr 
2012

25% o’r staff i gwblhau’r cwrs ar-lein  
Diversity: Out of the Box 

Rhagfyr 
2012

O leiaf 75% o’r staff ar raddfa 10 neu’n 
uwch i gael amcan ar gyfer y flwyddyn sy’n 
ymwneud ag amrywiaeth 

Rhagfyr 
2012

Perfformiad blaenorol ac 
adborth ar MSGG
Data ar gyfer monitro 
amrywiaeth gweithwyr

Cyrraedd y 100 Uchaf ym Mynegai 
Stonewall o Gydraddoldeb yn y Gweithle 
(MSGG)

Rhagfyr 
2013

Data ar gyfer monitro 
amrywiaeth gweithwyr

Gweithio gydag adrannau, gan gynnwys 
BBC Future Media and Technology a BBC 
Distribution and Archive i wella cynrychiolaeth 
menywod mewn rolau technegol a 
pheirianyddol 

Rhagfyr 
2013

Adborth o fforwm amrywiaeth 
yr undebau a’r staff am 
gyfleoedd i godi pryderon am 
amrywiaeth

Datblygu dulliau newydd o gynnwys staff 
mewn penderfyniadau allweddol am 
gyflogaeth a’r sefydliad

Rhagfyr 
2012

Data ar gyfer monitro 
amrywiaeth gweithwyr

Rhoi trefniadau ar waith i fonitro proffil staff 
ar gontractau llawrydd ac achlysurol

Rhagfyr 
2012

Ymgynghoriad y BBC ar 
Bortreadu Pobl Lesbiaidd, 
Hoyw a Deurywiol
Trans Media Action

Drwy ymgynghori ag arbenigwyr, staff 
trawsrywiol a chyrff trawsrywiol, datblygu 
polisi ar faterion trawsrywiol ac ailasesu 
dulliau o fonitro ailbennu rhywedd

Rhagfyr 
2012
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I gael gwybod mwy am y BBC

Cysylltu â’r BBC 

Os ydych am gael gwybodaeth neu am wybod 
mwy am y ffordd y mae’r BBC yn cael ei rhedeg, 
ewch i www.bbc.co.uk/aboutthebbc. 
Mae blog yma hefyd lle bydd staff uwch ac 
arbenigwyr yn rhoi eu barn yn rheolaidd am  
yr hyn sy’n digwydd yn y BBC.

I gael tocynnau ar gyfer sioeau,  
teithiau a digwyddiadau, ewch i  
www.bbc.co.uk/showsandtours.

Os oes gennych sylw neu gŵyn neu air o 
ganmoliaeth am raglenni a gwasanaethau’r BBC, 
ewch i www.bbc.co.uk/feedback. 

Neu anfonwch lythyr i BBC Audience Services, 
PO Box 1922, Darlington, DL3 0UR

Rhif ffôn y llinell sylwadau: 03700 100 222* Rhif 
ffôn ar gyfer ymholiadau eraill: 03700 100 123* 
Ffôn testun 03700 100 212*
Mae’r llinellau ar agor 24 awr y diwrnod, saith diwrnod yr wythnos. 

Cydnabyddiaeth 
Eiddo’r BBC yw’r hawlfraint ar y lluniau a ddefnyddiwyd neu maent 
wedi’u defnyddio o dan delerau’r cytundeb PACT

E20, BBC Three

Ymddiriedolaeth y BBC

Os oes gennych unrhyw sylwadau neu 
gwestiynau am waith Ymddiriedolaeth y 
BBC, gallwch gysylltu’n uniongyrchol â’r 
Ymddiriedolaeth drwy’r post, e-bost neu  
dros y ffôn.

BBC Trust Unit 
1st Floor 
180 Great Portland Street 
Llundain W1W 5QZ

E-bost: trust.enquiries@bbc.co.uk 
Ffôn: Llinell wybodaeth y BBC  
03700 103 100†*  
Ffôn testun: 03700 100 212*

Mae’r llinellau ar agor o ddydd Llun i ddydd 
Gwener rhwng 9.30am a 5.30pm.

Cynghorau Cynulleidfa’r BBC

Mae’r Cynghorau Cynulleidfa yng Nghymru, 
Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon yn helpu 
Ymddiriedolaeth y BBC i ddeall anghenion 
a phryderon cynulleidfaoedd ledled y DU. 
Manylion cyswllt y Cynghorau Cynulleidfa yw: 

Cyngor Cynulleidfa Lloegr
Email: audiencecouncil.england@bbc.co.uk

Cyngor Cynulleidfa’r Alban
Email: acs@bbc.co.uk

Cyngor Cynulleidfa Cymru 
Email: acw@bbc.co.uk 

Cyngor Cynulleidfa Gogledd Iwerddon 
Email: audiencecouncil.ni@bbc.co.uk 

† Gellir recordio galwadau at ddibenion hyfforddi. 

* M ae rhifau 0370 ar gyfer y DU gyfan ac nid ydynt yn costio mwy 
na galwadau i rifau 01 neu 02 ar gyfer ardaloedd penodol.
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