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“Ein nod yw creu sefydliad o safon 
fyd-eang gyda diwylliant amrywiol a 
chynhwysol go iawn sy’n caniatáu i  
bobl wneud eu gwaith gorau ac i ffynnu.”
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Ry’n ni’n gwybod bod gennym rai o’r unigolion mwyaf talentog, creadigol ac arloesol o bob rhan o’r sector creadigol yn gweithio i ni yn y 

BBC. Ein nod yw creu sefydliad o safon fyd-eang gyda diwylliant amrywiol a chynhwysol go iawn sy’n caniatáu i bobl wneud eu gwaith 

gorau ac i ffynnu. Nid mater o wneud y peth iawn yw hyn, ond mae’n angenrheidiol i’r BBC wrth iddi agosáu at ei chanmlwyddiant.

Er y cafwyd cynnydd sylweddol ar draws yr agenda amrywiaeth, mae’n cymryd yn rhy hir i weld y newid ry’n ni’n ei ddisgwyl o fewn ein 

gweithlu. Os ydym am adeiladu sefydliad sy’n denu’r talentau gorau ac yn adlewyrchu’n gywir y rheini sy’n talu amdano, dyma’r amser i 

gymryd camau mwy beiddgar i wireddu ein hamcanion. Mae’n bryd i’r ymdrech ddigwydd ar draws y BBC i greu newid sylweddol.

Mae ein cylch gwaith ar gyfer y prosiect hwn wedi bod yn glir: nodi’r sialensiau allweddol ar gyfer datblygiad gyrfa ymhlith cydweithwyr 

BAME yn y BBC a llunio set o argymhellion ymarferol fydd yn mynd i’r afael â’r materion a nodwyd. Mae’r prosiect hwn yn rhan o’n 

hamcanion amrywiaeth a chynhwysiant cyffredinol. Rwy’n gobeithio ei fod yn gam cyntaf arwyddocaol sy’n rhoi pwyslais cyson ar 

gynyddu amrywiaeth y rhai sy’n arwain ac yn gweithio ar draws y BBC.

Mae’r lefelau aruthrol o ymgysylltu ac angerdd a ddangoswyd gan gydweithwyr sydd wedi dewis cymryd rhan yn y prosiect hwn wedi 

bod yn ysbrydoledig.

Yn wir, mae’r argymhellion hyn wedi’u llunio gan ein cydweithwyr, drwy’r cannoedd o negeseuon e-bost ry’n ni wedi’u derbyn yn 

ogystal â galwadau, gweithdai, sgyrsiau a chyfarfodydd sydd wedi’u  cynnal yn ystod y tri mis diwethaf. Hoffwn ddiolch yn bersonol i’n 

holl gydweithwyr, yn enwedig y rhai sydd wedi rhoi o’u hamser i helpu i lunio’r argymhellion hyn. Hefyd, rwy’n ddiolchgar iawn i dîm 

canolog y prosiect a gydlynodd y gwaith o dan arweiniad Cyfarwyddwr y Prosiect, Tunde Ogungbesan.

Rwy’n gobeithio bod yr adroddiad hwn yn nodi cyfnod o newid, sy’n adlewyrchu cam pendant o ran sicrhau mwy o gynrychiolaeth 

BAME ar bob lefel o fewn y sefydliad.

TIM DAVIE  

PRIF SWYDDOG GWEITHREDOL, BBC STUDIOS A NODDWR Y PROSIECT 

RHAGAIR
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“Ond mae’n fwy na dim ond niferoedd 
a thocenistiaeth - mae’n ymwneud â 
diwylliant a hefyd cydnabod bod yr 
hyn sydd wedi llunio’r BBC heddiw 
ddim yn ddigon i ble mae angen 
i’r BBC fod yn y dyfodol heb newid 
diwylliannol sylweddol.” 
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Pan ofynnwyd i Brif Weinidog presennol Canada, Justin Trudeau, pam ei bod mor bwysig iddo gael cydbwysedd o ran rhyw yn ei gabinet, 
ei ateb syml oedd: “Oherwydd mae’n 2015”.

Yn bersonol, mae’r ateb hwnnw’n rhoi’r rheswm cliriaf pam bod blaenoriaethu amrywiaeth a chynhwysiant yn hanfodol i bob sefydliad a 
mudiad sy’n cynrychioli cymdeithas, ac nid yn unig i’r BBC. Mae’n 2018 ac mae angen i ni adlewyrchu’r Deyrnas Unedig.

Yn 1971 dim ond 2% o boblogaeth y DU oedd yn bobl nad oedden nhw’n wyn, heddiw mae tua 14%. Dyna pam yn 2016, adeg lansio ein 
strategaeth Amrywiaeth a Chynhwysiant, gosodwyd targed BAME o 15% ar gyfer ein gweithlu a’n harweinwyr. Amcangyfrifir y bydd y 
gyfran yn agosach at 20% o gyfanswm poblogaeth y DU erbyn 2030. Felly, mae angen i ni arwain y ffordd ar hyn - ac yn gyflym i barhau’n 
berthnasol i’n cynulleidfaoedd.

Ry’n ni wedi gwneud cynnydd sylweddol tuag at ein targedau gweithlu ond mae gennym lawer eto i’w wneud i adlewyrchu’r DU o ran ein 
harweinwyr; o’n Pwyllgor Gweithredol i’n byrddau adrannol.

Ond mae’n fwy na dim ond niferoedd a thocenistiaeth - mae’n ymwneud â diwylliant a hefyd cydnabod bod yr hyn sydd wedi llunio’r BBC 
heddiw ddim yn ddigon i ble mae angen i’r BBC fod yn y dyfodol heb newid diwylliannol sylweddol.

Mae angen datblygu diwylliant lle mae pawb sy’n gweithio i’r BBC yn teimlo eu bod yn cael eu cynnwys er mwyn iddynt allu gwneud eu 
gwaith gorau ac yn gallu datblygu eu gyrfaoedd gan wybod, os ydynt yn ddigon da ac yn dymuno, y gallant gyrraedd y brig. Mae’n cynnwys 
dileu rhwystrau rhag mynediad a datblygiad i staff nad ydyn nhw’n wyn a chydnabod nad yw cydraddoldeb yn golygu trin pawb yr un 
peth; mae angen mwy o gefnogaeth ar rai nag eraill oherwydd systemau strwythurol a chymdeithasol y gorffennol sydd wedi elwa ar un 
grŵp dros un arall. Mae hyn yn wir am bob math o wahaniaeth neu amrywiaeth, gan gynnwys rhyw, anabledd, statws addysgol, statws 
economaidd-gymdeithasol, ac wrth gwrs, ethnigrwydd.

Yn y gweithdy cychwynnol ar gyfer y prosiect hwn, dywedais fy mod yn chwilio am argymhellion beiddgar ac ymarferol y gellir eu rhoi 
ar waith yn ystod y 12 i 18 mis nesaf ac sy’n gallu creu newid go iawn i’n cydweithwyr sy’n gweithio i’r BBC. Rwy’n credu ein bod ni wedi 
gwneud hynny.

Rwy’n falch bod y BBC fel sefydliad wedi dod at ei gilydd i fynd i’r afael â’r materion hyn ac rwy’n llwyr gefnogi’r argymhellion ry’n ni fel 
grŵp wedi eu cyflwyno.

TUNDE OGUNGBESAN  
PENNAETH AMRYWIAETH A CHYNHWYSIANT Y BBC A CHYFARWYDDWR Y RHAGLEN 

RHAGAIR
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Mae’r adroddiad hwn yn canolbwyntio’n unig ar brosiect datblygiad gyrfa a diwylliant BAME a lansiwyd ym mis Mawrth 2018 gan Tony Hall, 
y Cyfarwyddwr Cyffredinol a Tim Davie, Prif Swyddog Gweithredol BBC Studios fel noddwr. Nod y prosiect oedd adolygu datblygiad gyrfa 
a diwylliant gweithwyr BAME yn y BBC; nodi bylchau ac arfer gorau a gwneud argymhellion i’r Pwyllgor Gweithredol ar sut y gallwn ni gyd 
gefnogi’r BBC i gyflawni ei nodau o ran adlewyrchu amrywiaeth ethnig y DU yn ei gweithlu.

Defnyddiwyd y term BAME (Du, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig) drwy’r adroddiad hwn i gyfeirio at unigolion sydd â threftadaeth amlwg o 
ranbarthau Affrica, Asia, y Dwyrain Canol a De America, hynny yw, “heb fod yn wyn” ond caiff ei gydnabod na fyddai unrhyw enw/grŵp o 
enwau yn gwbl addas.

PRIF ARGYMHELLION
Mae’r argymhellion hyn yn seiliedig ar bump o feysydd: cynyddu amrywiaeth ethnig mewn timau arweinyddiaeth; adeiladu ffrwd gadarn a 
chynaliadwy o arweinwyr lefel canolig ac uwch arweinwyr BAME; gwella atebolrwydd ac ymddiriedaeth; datblygu gweithlu modern, hyfyw 
sy’n ddiwylliannol ddeallus, ac adolygu meysydd sydd â materion amrywiaeth ethnig penodol.

1. Erbyn diwedd 2020 bydd gan y Pwyllgor Gweithredol a’r Uwch 
Dimau Arweinyddiaeth Adrannol o leiaf dau aelod BAME.

2. Cyflwyno polisi sy’n sicrhau bod y rhestr fer ar gyfer pob swydd 
Band E ac uwch yn cynnwys o leiaf un person BAME.

3. Cynyddu cynrychiolaeth BAME yn ddramatig ar draws ein paneli 
cyfweld gan fonitro perfformiad.

4. Cael cynrychiolaeth BAME sylweddol ar bob rhaglen ddatblygu ac 
arweinyddiaeth fel rhan o’r garfan gyffredinol. Dylid ychwanegu 
arweinyddiaeth gynhwysol i ran o’r holl raglenni arweinyddiaeth. 

5. Dylai atebolrwydd am dargedau Amrywiaeth a Chynhwysiant a 
datblygiad gyrfa BAME gael eu hymgorffori i amcanion yr uwch 
dîm arweinyddiaeth ac adolygiadau datblygu. Dylid amlinellu’r 
cynnydd fel rhan o adroddiadau blynyddol y dyfodol. Adeiladu 
ffrwd gadarn a chynaliadwy o arweinwyr lefel canolig ac uwch 
arweinwyr. Fel rhan o hyn, dylid cael rhaglenni datblygu ar gyfer 
ymgeiswyr, gyda chefnogaeth cynllunio olyniaeth cadarn ar draws 
y BBC. Dylai hyn fod ar waith erbyn diwedd y flwyddyn ariannol.

6. Dylai’r Pwyllgor Gweithredol gynnal adolygiad o gylchdro staff 
i ehangu’r sylfaen wybodaeth a phrofiad ac archwilio beth arall 
gellir ei wneud i sicrhau gweithlu sy’n fwy hyblyg yn y BBC.

7. Datblygu cynlluniau gweithredu penodol sy’n seiliedig ar 
ddadansoddiad pellach o adrannau sydd â llai na 10% o 
gynrychiolaeth BAME neu ganlyniadau gwael yn yr arolwg staff 
er mwyn sicrhau bod materion yn cael eu nodi a bod cynlluniau 
gweithredu yn cael eu rhoi ar waith, gan gynnwys Radio, 
Ystafelloedd Newyddion, Casglu Newyddion, Rhanbarthau Lloegr 
a’r World Service.

8. Dylai hyfforddiant ymwybyddiaeth ddiwylliannol fod yn orfodol 
i bob rheolwr tîm. Dylai hyn fod yn ychwanegol at y rhaglen 
hyfforddi orfodol ‘Rhagfarn Ddigymell’.

9. Dylai’r BBC gyflwyno ‘Datganiad o Fwriad’ ar Amrywiaeth a 
Chynhwysiant. Byddai’n ofynnol i bob aelod o staff gydymffurfio 
ag ef. Dylai’r datganiad gael ei gyhoeddi ochr yn ochr ag Adroddiad 
Blynyddol y BBC.

CRYNODEB GWEITHREDOL 
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UCHAFBWYNTIAU ALLWEDDOL
Llwyddodd y prosiect i gyflawni ei nodau strategol yn llwyddiannus, o 
fewn sgôp ac yn brydlon.

 � Roedd lefel gref o ymgysylltiad gan gannoedd o gydweithwyr y 
BBC o bob cwr o’r gorfforaeth gyda chanran uchel o’r cyfranwyr 
o gefndiroedd BAME. Mae’n amlwg bod awydd am newid yn y 
dyfodol a pharodrwydd i wireddu hynny.

 � Roedd proses gadarn o gynllunio prosiect gyda methodoleg gref 
wedi helpu i sicrhau bod y prosiect wedi’i gyflwyno’n brydlon gyda 
chanlyniadau ystyrlon, ymarferol a chlir sy’n ysgogi newid y mae 
pawb am ei weld. 

CANFYDDIADAU ALLWEDDOL 

Y ffeithiau (data meintiol) 

Mae dadansoddiad o amrywiaeth ethnig gweithlu ac uwch arweinwyr 
y BBC yn dangos:

 � Yn ystod oes y strategaeth Amrywiaeth a Chynhwysiant bresennol 
mae’r gweithlu BAME wedi cynyddu o 13.1% yn 2015 i 14.8% yn 
2018. Dyma’r ganran uchaf o weithwyr BAME yn y BBC erioed.

 � Ar hyn o bryd, mae’r gyfran uchaf o weithwyr BAME yn yr 
adrannau Gwasanaethau Proffesiynol a’r World Service Group. 
Mae’r ffigurau yn y Cenhedloedd a’r Rhanbarthau yn isel iawn er 
bod nifer o ganolfannau’r BBC wedi’u lleoli mewn dinasoedd a threfi 
sydd â phoblogaethau BAME uchel. Mae nifer y gweithwyr BAME 
yn y meysydd creadigol hefyd yn isel.

 � Er bod ffigurau arweinyddiaeth BAME hefyd ar y lefel uchaf erioed 
(10.4%), nid ydym yn agos at darged 2020 o 15%, ac mewn rhai 
adrannau, mae arweinwyr BAME yn is na 4% (e.e. Marchnata a 
Chynulleidfaoedd).

 � Nid oes unrhyw un o gefndir BAME ar y Pwyllgor Gweithredol.

 � O’r 96 arweinydd uchaf yn y BBC, mae chwech (6.3%) yn ddynion 
sydd ddim yn wyn, does dim menywod sydd ddim yn wyn a does 
dim dynion na menywod du.

 � Mae staff BAME sy’n adrodd i aelod o’r Pwyllgor Gweithredol 
gyfystyr â 7.5% o’r bobl sy’n adrodd yn uniongyrchol iddyn nhw. 
Nid oes gan dros hanner aelodau’r Pwyllgor Gweithredol unrhyw 
berson BAME yn adrodd yn uniongyrchol iddyn nhw.

 � Mae amrywiaeth o fewn amrywiaeth yn broblem; dim ond 43 o’r 
307 o weithwyr BAME Gradd 10 sy’n ddu.

 � Er bod cyfraddau recriwtio ar gyfer recriwtiaid BAME yn uchel, 
mae’r cyfraddau gadael yn uchel hefyd. 

 � Mae’r BBC ymhlith un o 66 o gyflogwyr a’r unig ddarlledwr a 
sefydliad cyfryngau wnaeth ymddangos ar restr Cyflogwyr Gorau o 
ran Hil yn 2017.
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“Nod y prosiect hwn oedd adolygu 
datblygiad gyrfa a diwylliant 
gweithwyr BAME yn y BBC.”
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Y canfyddiadau (data ansoddol)  

Yn sgil yr adborth a dderbyniwyd gan dros 200 o 
staff drwy weithdai ymgynghorol, y 7s McKinsey 
Matrix, e-byst, grwpiau ffocws a chyfarfodydd un i 
un, daeth y materion canlynol i’r amlwg:

 � Y broblem fwyaf oedd llwyddo i gael gweithwyr 
BAME i gymryd rhan yn y prosiect hwn yn 
y lle cyntaf. Er bod ewyllys da eithriadol a 
diddordeb anhygoel yn y prosiect, mynegodd rai 
unigolion bryder ynghylch a fyddai’n arwain at 
ganlyniadau pendant. Mae hyn yn seiliedig ar y 
canfyddiad bod cyfranwyr BAME, yn fewnol ac 
allanol, wedi clywed bod y BBC yn dweud ei bod 
am greu newid, ond bod y newid hwnnw heb ei 
wireddu ar y raddfa na’r cyflymder disgwyliedig. 
Soniodd rai am y pryderon ynglŷn â chyflawni 
targedau Amrywiaeth a Chynhwysiant a 
datblygiad staff BAME. Mae hyn yn golygu nad 
yw lefelau ymddiriedaeth lle dylent fod. 

 � Mae gan rai staff BAME ymdeimlad o gael eu 
heithrio neu eu hynysu sy’n arwain at gyfraddau 
gadael uchel mewn rhannau o’r sefydliad. 

 � Mae yna ymdeimlad bod diffyg cyfleoedd 
datblygu a dilyniant ymhlith staff BAME. Mae 
rhai o’r farn bod hyn o ganlyniad i ffafriaeth 
fwriadol a diffyg dealltwriaeth o ddiwylliannau 
eraill.

 � Mae yna gred bod prinder rhaglen gadarn wedi’i 
thargedu i olrhain a datblygu talentau BAME 
sydd â photensial uchel ar draws y sefydliad - yn 
enwedig ar y lefelau uwch. Dylai’r BBC wneud 
mwy i gadw’r talentau BAME gorau. Rhoddwyd 
canmoliaeth i’r rhaglen ddatblygu BAME (RISE), 
ond caiff ei hanelu at raddau is.

 � Mae angen gwneud mwy i fonitro perfformiad 
yn fanwl gan fod cyfraddau cwblhau arfarniadau 
yn isel.

 � Dylid gwneud mwy i ddeall diwylliannau 
eraill ac i herio unrhyw un sy’n dangos diffyg 
diddordeb mewn dysgu. Cafwyd ambell 
gamgymeriad wnaeth ddenu cryn sylw yn 
ystod y deuddeg mis diwethaf - cenedligrwydd 
Maer Llundain a’r deunydd anghywir o seren 
Bollywood mewn teyrnged ar raglen newyddion 
teledu. Byddai ystafell newyddion sy’n fwy 
amrywiol o ran ethnigrwydd yn fwy tebygol o 
fod wedi sylwi ar y camgymeriadau hyn cyn eu 
darlledu. 

 � Mae prif ffrydio yn cael ei ddrysu gyda 
chynhwysiant. Mae hyn yn berthnasol i bob 
math o amrywiaeth, ac nid BAME yn unig. 
Teimlwyd nad oedd ‘gwahaniaeth’ yn cael ei 
dderbyn yn gyffredinol. Nid yw rhai Rheolwyr 
Tîm ac arweinwyr yn deall gofynion y bobl y 
maen nhw’n ceisio eu cefnogi ac nid oes ganddyn 
nhw lawer o ddealltwriaeth o naws ac is-destun 
diwylliant BAME a’r rhwystrau y gallan nhw eu 
hwynebu. Gall hyn ei gwneud hi’n anodd iddyn 
nhw werthfawrogi’n llawn gymhlethdodau 
rheoli gweithlu amrywiol a sut i gael y gorau 
ohonyn nhw. 

 � Mae angen gwneud mwy i fynd i’r afael ag 
unrhyw ymddygiad gwael neu ymddygiad 
sydd ddim yn gynhwysol. Mae Gwerthoedd y 
BBC wedi’u cymeradwyo a chânt eu hystyried 
yn werthoedd da, ond mae angen mwy o 
ganlyniadau os nad ydyn nhw’n cael eu parchu.

 � Gall defnydd golygyddion o “ryddid creadigol” 
fygu staff BAME fel nad yw eu syniadau yn 
ffynnu. Mae angen gwneud mwy i fynd i’r afael â 
hyn er mwyn sicrhau bod y BBC yn adlewyrchu’r 
cyhoedd y mae’n ei gwasanaethu.

 � Dylai’r BBC adnewyddu’r broses o ymgysylltu 
â staff ynglŷn â diwylliant er mwyn cynnal 
ymgyrch gref ymhlith staff i wella gwybodaeth 
ac ymwybyddiaeth. 

Materion sy’n berthnasol ar draws y BBC 

Mae’r adborth a dderbyniwyd a’r dadansoddiad a 
wnaed yn amlygu’r materion canlynol:

 � Ffyrdd aneffeithiol o fonitro perfformiad 
cydweithwyr yn fanwl gan fod cyfraddau 
cwblhau arfarniadau yn isel.

 � Prinder rhaglen gadarn sydd wedi’i thargedu 
i olrhain a chynnal talentau BAME sydd â 
photensial uchel ar draws y busnes. 

 � Rhaglen ddatblygu a hyfforddi arweinwyr 
sy’n gynhwysfawr, yn fanwl ac sy’n cefnogi 
datblygiad talentau BAME yn llawn. 

 � Dull anghyson ar draws polisïau a 
gweithdrefnau’r BBC, sy’n caniatáu pobl i beidio 
â chydymffurfio – heb gydymffurfio, ni ellir 
cymryd camau gweithredu. Mae angen cymryd 
camau i sicrhau mwy o atebolrwydd ac i fynd i’r 
afael â chanfyddiadau o ffafriaeth. 

 � Dulliau recriwtio anghyson sy’n arwain at bocedi 
cyfyng o ragoriaeth.

 � Heb system adborth adeiladol, ystyrlon a 
chyson, mae gweithwyr BAME yn cwestiynu eu 
hunain os mai eu hethnigrwydd yw’r rhwystr go 
iawn i’w datblygiad.
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Mae’r argymhellion wedi’u seilio ar bump o feysydd: 

1. Cynyddu amrywiaeth ethnig y timau arweinyddiaeth 

a. O leiaf dau aelod BAME ar y Pwyllgor Gweithredol erbyn 2020.

b. O leiaf dau neu 15% (pa bynnag un sydd uchaf) o weithwyr 
BAME wedi’u penodi i bob Uwch Arweinydd erbyn 2020. 

c. Y BBC i gyflwyno a gweithredu polisi sy’n sicrhau bod pob 
rhestr fer ar gyfer holl swyddi Band E ac uwch yn cynnwys o 
leiaf un person BAME, i’w weithredu erbyn diwedd haf 2018. 
(Bydd angen i Gyfarwyddwyr Adnoddau Dynol gymeradwyo 
achosion lle nad oes ymgeisydd mewnol credadwy).

d. Cynyddu cynrychiolaeth BAME yn ddramatig ar draws ein 
paneli cyfweld. Bydd hyn yn cael ei gyflawni drwy gynyddu’r 
gronfa o gyfwelwyr BAME o 15 i 100 erbyn diwedd 2019. World 
Service a Rhanbarthau Lloegr fydd yr adrannau cyntaf i roi’r 
dull newydd ar waith.

e. Ein rhaglenni datblygu ac arweinyddiaeth i gael cynrychiolaeth 
BAME o 15% ar draws ein carfan gyfan, a disgwylir y bydd 
arweinyddiaeth gynhwysol yn cael ei hychwanegu at bob 
rhaglen arweinyddiaeth erbyn diwedd 2019.

f. Cadw RISE a Clore a datblygu rhaglen ddatblygu carlam BAME 
newydd ar y cyd ag un o’r Ysgolion Busnes cydnabyddedig 
erbyn diwedd y flwyddyn ariannol.

2. Adeiladu ffrwd gadarn a chynaliadwy o arweinwyr lefel canolig 
ac uwch arweinwyr BAME a datblygu ymgeiswyr ar gyfer 
cynlluniau olynu.

a. Sicrhau bod ein harweinwyr yn nabod eu staff BAME sy’n 
dangos potensial cryf a gweithredu fel noddwyr ac eiriolwyr 
drwy nodi datblygiad gyrfa a chyfleoedd dilyniant. 

b. Adnoddau Dynol i gynnig adnodd(au) pwrpasol i gefnogi 
rheolwyr ac arweinwyr i ddarparu cyngor rheoli gyrfa sydd 
wedi’i dargedu i helpu staff o gefndiroedd BAME. (Gellir 
ymestyn y model hwn i gynnwys grwpiau amrywiol eraill). 
Bydd y rheolwr (rheolwyr) yn gweithio’n agos gydag arweinwyr 
i nodi talentau sydd â photensial uchel, helpu i ddatblygu 
eu gyrfaoedd, tynnu sylw at gyfleoedd allweddol ac ysgogi 
datblygiad. Mae hyn yn sicrhau bod gan y busnes ffrwd glir a 
chronfa o staff sydd â photensial uchel ymhlith grwpiau sy’n 
cael eu tan-gynrychioli.

3. Gwella Atebolrwydd ac Ymddiriedaeth

a. Y Cyfarwyddwr Cyffredinol i gyhoeddi ‘Datganiad o Fwriad’ 
wedi’i lofnodi ar y cyd â’r Pwyllgor Gweithredol erbyn 
diwedd Mehefin, yn tynnu sylw at ein gwerthoedd cytûn ar 
amrywiaeth a chynhwysiant. Dylai’r datganiad o fwriad hwn 
gael ei gynnwys yng Nghynllun Blynyddol y BBC, a dylai 
gynnwys disgrifiad o ymdrechion y cwmni i gynyddu, ymhlith 
pethau eraill, amrywiaeth ethnig o fewn y sefydliad, gan 
gynnwys uwch arweinwyr. 

ARGYMHELLION YN LLAWN
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b. Rydym yn disgwyl i ddata fel y “mynegai cynhwysiant” 
(cyfres o gwestiynau ar gynhwysiant yn yr arolwg staff), data 
yr arolwg staff a thystiolaeth arall gael eu rhoi’n agored i 
arweinwyr a thimau adrannol i dynnu sylw at feysydd penodol 
o arfer da, fel enghraifft i eraill, a meysydd lle mae cynnydd 
yn is na’r disgwyl o ran amrywiaeth. Disgwyliwn y dylid rhoi 
atebolrwydd cadarn yn nwylo arweinwyr adrannol. Rhaid i 
gyfarwyddwyr adrannol dynnu sylw at reolwyr llinell sydd 
ddim yn perfformio.

c. Amcanion cynhwysiant/datblygu i’w cynnwys yn amcanion 
pob Rheolwr Tîm - ar bob lefel gan ofyn am dystiolaeth 
benodol.

d. Ar gyfer pob Rheolwr Tîm sy’n gwneud cais am rolau 
newydd, disgwyliwn i ymgeiswyr ddarparu tystiolaeth o’u 
cyfraniad i hyrwyddo amrywiaeth a chynhwysiant a phrawf 
o effaith/canlyniadau. Bydd hyn yn cynnwys sgorau mynegai 
cynhwysiant ac amcanion amrywiaeth a chynhwysiant. Bydd 
gwerthoedd y BBC yn rhan allweddol o unrhyw gwestiynau 
mewn cyfweliad.

e. Rhaid i adrannau ac is-adrannau roi adroddiad ar y cynnydd 
a wneir ar yr argymhellion hyn bob chwarter i’r Pwyllgor 
Gweithredol a dylent ddatgelu cynnydd yn yr Adroddiad 
Blynyddol gydag esboniad os na lwyddwyd i gydymffurfio.

f. Yn ystod cyfarfodydd y Pwyllgor Gweithredol, bydd 
Cyfarwyddwr y Grŵp Adnoddau Dynol yn sicrhau bod 
Amrywiaeth ar yr agenda ac yn cael ei gynnwys yn yr holl 
drafodaethau ar frig y sefydliad.

g. Y Pwyllgor Gweithredol i adolygu fframweithiau adrodd 
er mwyn sicrhau y gall y BBC sicrhau atebolrwydd am 
Amrywiaeth a Chynhwysiant.

4. Datblygu gweithlu modern, hyfyw sy’n ddiwylliannol ddeallus

a. Y Pwyllgor Gweithredol, drwy’r adran Adnoddau Dynol, i 
noddi prosiect i ystyried ymarferoldeb cyflwyno rhaglen 
symud gyrfa ledled y BBC, a gynlluniwyd i baratoi’r busnes 
ar gyfer y dyfodol, hyrwyddo talentau sy’n perfformio’n dda a 
lliniaru cyfraddau gadael uchel.

b. Cyflwyno modiwl neu gwrs gwybodaeth/ymwybyddiaeth 
ddiwylliannol y BBC i bob Rheolwr Tîm cyn diwedd y flwyddyn 
ariannol hon yn ogystal â’r hyfforddiant rhagfarn ddigymell 
sydd eisoes yn orfodol.

c. Aelodau’r Pwyllgor Gweithredol i gael eu mentora gan 
gydweithwyr BAME Gradd C a D.

d. Cynnal ymgyrch flynyddol “Parch yn y BBC” ar draws y 
sefydliad i drafod hil a chynhwysiant.

5. Datblygu cynlluniau gweithredu penodol sy’n seiliedig ar 
ddadansoddiad pellach o bob adran sydd â chynrychiolaeth 
BAME o lai na 10% neu ganlyniadau arolwg staff sy’n waeth na’r 
disgwyl, gan gynnwys Radio, Ystafelloedd Newyddion, Casglu 
Newyddion, Rhanbarthau Lloegr a’r World Service.

a. Cynllun gweithredu 12 mis i’w weithredu a’i wireddu. Bydd 
atebolrwydd llawn yn nwylo’r penaethiaid adrannol a bydd 
gofyn iddyn nhw ddiweddaru’r Pwyllgor Gweithredol ar 
gynnydd bob chwarter. 
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Mae’r argymhellion hyn yn dod â rhan gyntaf darn mwy o waith i ben. 
Er mwyn sicrhau bod y prosiect hwn yn gallu cyflawni ei amcanion yn 
llawn, mae’n rhaid i’r broses o weithredu’r argymhellion hyn fod yn 
gadarn a bodloni’r un pwyslais â’r rhan gyntaf.

 � Penodi noddwr newydd i’r prosiect ar gyfer rhan 2. 

Mae angen noddwr newydd ar gyfer rhan nesaf y prosiect hwn 
gyda’r un lefel o benderfyniad, arweinyddiaeth, ymrwymiad ac 
ymreolaeth.

 � Penodi tîm penodedig i’r prosiect i weithredu’r argymhellion. 

Mae angen tîm penodedig i weithredu a llywio’r prosiect - grŵp o 
unigolion sydd ddim yn gaeth i ofynion swydd lawn-amser, wrth 
ddelio â gofynion prosiect uchel ei broffil fel hyn ar yr un pryd. 
Mae angen nodi’r adnoddau cywir a’u sefydlu cyn cychwyn ar y 
cam nesaf, mae angen rhoi ystyriaeth ofalus er mwyn sicrhau bod 
y lefel gywir o arbenigedd, gwybodaeth a chraffter rheoli prosiect 
yn eu lle. Lle bo’n bosib, ni ddylai cael pobl ychwanegol i sicrhau 
bod y prosiect yn derbyn yr adnoddau’n llawn rwystro llwyddiant.

 � Adroddiad ar gynnydd erbyn Medi 2018 (diwedd Ch3) 

Er mwyn sicrhau bod y prosiect yn parhau i fodloni ei amcanion 
ac yn cynnal y lefelau cynnydd a ddangoswyd yn rhan gyntaf y 
prosiect, argymhellir yn gryf y dylid rhannu adroddiadau cynnydd 
chwarterol gyda Bwrdd y BBC a’r Pwyllgor Gweithredol. Bydd hyn 
yn sicrhau bod unrhyw faterion yn cael sylw ac y gwneir hynny’n 

gyflym.

Noddwr y Prosiect

Tim Davie

Cyfarwyddwr y Rhaglen

Tunde Ogungbesan

Rheolwr y Prosiect

Miranda Wayland

Tîm Canolog y Prosiect

Andrew Wilson  
Brenda Emmanus 
Charlotte Smith  
Jabbar Sardar 
Joe Godwin 
Manisha Bangor  
Neila Butt 
Stella Liu 
Tim Pemberton 
Tommy Nagra

Pwyllgor Llywodraethu

Shoku Amirani 
Tim Davie 
Tunde Ogungbesan  
Valerie Hughes-D’Aeth

AMSERLEN ARFAETHEDIGCAMAU NESAF

 20 Mehefin  — Cyhoeddi’r prosiect BAME

 Canol Gorffennaf  — Lansio Rhan 2 a 
phenodi noddwr newydd.

Diwedd Gorffennaf  — Penodi tîm y prosiect 
a’i gyhoeddi ar draws y busnes. 

 Awst-Medi  — Gweithio gyda rhanddeiliaid 
allweddol i weithredu’r argymhellion.

 Medi  — Diweddariad cyntaf y prosiect i 
Fwrdd y BBC a’r Pwyllgor Gweithredol.



Ar gyfer pob un ohonom


