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Mae ein taith  
yn cyflymu 

CYFLW YNIAD

Cyflwyniad gan Tony Hall,  
Cyfarwyddwr Cyffredinol y BBC

Ddeuddeg mis yn ôl, lansiwyd ein strategaeth Amrywiaeth a 
Chynhwysiant. Mae’n nodi cynlluniau uchelgeisiol ynglŷn â sut gallwn 
wneud gwahaniaeth, gan adeiladu ar y gwaith gwych y mae’r BBC 
eisoes yn ei wneud, ond hefyd sicrhau y gallwn ni – a’r diwydiant – 
fynd yn llawer pellach.

Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, gwelwyd cynnydd gwych. Mae hynny 
i’w weld yn yr amrywiaeth o leisiau a wynebau ar draws ein cynnwys 
mwyaf poblogaidd – o Line of Duty i’r Proms. Mae’n hanfodol ein bod 
yn adrodd straeon ein holl gynulleidfaoedd o ran y wynebau a 
ddangoswn ar y sgrîn a’r lleisiau sydd ar yr awyr.

Beth na fydd ein cynulleidfaoedd yn gallu gweld yw popeth rydym yn 
ei wneud i ganfod a chefnogi talent newydd o ystod eang o 
gefndiroedd, ac mae’r adroddiad hwn yn tanlinellu rhywfaint o’r  
gwaith hwnnw.

Mae’r cynlluniau sydd yn eu lle yn feiddgar ac yn eang, a gallwn ond eu 
gwireddu gyda chefnogaeth ein staff. Ar draws y BBC, mae unigolion a 
thimau wedi bwrw ati gyda’r gwaith hwn, ac wedi rhoi amrywiaeth a 
chynhwysiant wrth galon ein arferion gwaith bob dydd. 

Rwyf am ddiolch i bawb sydd wedi gweithio’n galed i’n helpu i wneud 
cynnydd ar yr awyr ac oddi ar yr awyr. Mae ein staff, ein talent a’n 
partneriaid i gyd wedi gwneud cyfraniad – a thrwy gydweithio gydag 
eraill, er enghraifft, y Rhwydwaith Amrywiaeth Greadigol, Clore, 
Leonard Cheshire Disability a Creative Access – rydym wedi helpu i 
feithrin cysylltiadau cryfach y tu fewn a thu allan i’r sefydliad. Diolch i’r 
partneriaethau a’r cydweithio hyn, rydym ar ein ffordd i gyflawni ein 
hamcan – i fod y darlledwr mwyaf amrywiol a mwyaf creadigol yn y DU.

Yn y cyfamser, mae ein staff wedi ymateb yn agored a phositif i’n 
cyfrifiad Amrywiaeth a Chynhwysiant diweddar, gan roi’r lefelau uchaf o 
wybodaeth a data ar gyfansoddiad ein gweithlu. Mae lefel yr ymateb yn 
arwydd pwysig o sefydliad sy’n fwyfwy cynhwysol a chefnogol, ac mae 
hynny’n golygu bod gennym gwell dealltwriaeth o lawer am ein gweithlu 
a pha mor agos ydym ni at dargedau 2020. Ar hyn o bryd, rydym yn fwy 
amrywiol na darlledwyr eraill a’r gwasanaeth sifil. Hyd y gwyddom, 
rydym yn fwy amrywiol nag unrhyw gwmni FTSE 100 sydd wedi datgan 
cyfansoddiad eu gweithlu. Rydym wedi gwneud cynnydd da mewn rhai 
meysydd, yn enwedig ymhlith yr uwch arweinwyr yn y sefydliad.

Am y tro cyntaf eleni, rydym hefyd wedi cynnwys ffigurau am 
gynhwysiant cymdeithasol, a byddwn yn parhau i fonitro’r maes yma. 
Does dim un darlledwr arall yn cyhoeddi’r wybodaeth yma, ond 
credwn ei fod yn rhan bwysig o’r her i sicrhau ein bod yn cynrychioli’r 
genedl gyfan.

Heddiw, efallai bod rôl y BBC i adlewyrchu holl gymunedau’r DU, 
erioed wedi bod yn bwysicach. Efallai nad ydym erioed wedi gweld y 
fath newid ym mywyd Prydain, ac mae’n fwy hanfodol nag erioed bod 
holl leisiau’r wlad yn cael eu clywed. Rydym o’r farn ein bod ar y llwybr 
cywir, ond nid ydym yn llaesu dwylo. Rydym yn gwybod bod angen i ni 
barhau i weithio’n galed i sicrhau bod gennym y sefydliad rydym ei 
eisiau – ar y sgrîn ac oddi ar y sgrîn.

Tony Hall
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Adroddiad cynnydd – lle ry’n ni arni
Mae amrywiaeth yn allweddol i bob un o amcanion y BBC – o 
adlewyrchu bob rhan o’r DU, ail-ddyfeisio ein hunain ar gyfer 
cenhedlaeth newydd a bod y sefydliad mwyaf creadigol yn y byd.

Bydd gweithlu cynrychioliadol, mwy o amrywiaeth o ran safbwyntiau a
phrofiad, yn helpu i sbarduno creadigrwydd. Dyna pam rydym wedi
ymrwymo i amrywiaeth o leisiau ar bob lefel o’r BBC – o lefel
mynediad hyd at y Bwrdd.

Pan fydd ein rhaglenni yn adlewyrchu ein cynulleidfaoedd a’u 
hanghenion yn well, rydym yn rhoi’r cynnwys gorau o Brydain i bawb 
ac yn bodloni anghenion y DU fodern sy’n newid mor gyflym.

Ar hyn o bryd, mae gan y BBC un o’r gweithluoedd mwyaf amrywiol 
yn y DU. Hyd yma, rydym yn fwy amrywiol na darlledwyr eraill a’r 
Gwasanaeth Sifil. Cyn belled ag y gwyddom, rydym yn fwy amrywiol 
nag unrhyw gwmni FTSE 100 sydd wedi datgan gwneuthuriad eu 
gweithlu. Mae wastad mwy y gallwn ni wneud, ac o ganlyniad, mae ein 
targedau yn fwy heriol nag unrhyw un o’r sefydliadau hyn.

O ganlyniad uniongyrchol, mae portread ar draws ein gwasanaethau 
yn newid yn amlwg. Rydym yn gweld ac yn clywed amrywiaeth 
ehangach o leisiau a straeon nag erioed o’r blaen ar draws popeth a 
wnawn. O ddramâu ffres newydd i rai o gyfresi mwyaf poblogaidd y 
genedl. Ar iPlayer ac ar draws ein gorsafoedd radio. Drwy ein harlwy 
chwaraeon, cynnwys Plant a mentrau Dysgu’r BBC. Ar lwyfan gyda’n 
cerddorfeydd a thrwy ein cynnyrch digidol, ac is-deitlo a sain-ddisgrifio 
sy’n arwain y ffordd o fewn y diwydiant.

Mae’r gwaith caled rydym yn ei wneud i ymwreiddio amrywiaeth wrth 
galon y sefydliad cyfan yn amlwg. Ac rydym yn benderfynol i beidio â 
cholli momentwm – yn ein cynnwys na thu ôl i’r llenni.

Ym mis Ebrill 2016, cyhoeddwyd ein Strategaeth Amrywiaeth a 
Chynhwysiant, gan nodi targedau portreadu a gweithlu heriol i’n helpu 
i symud ymlaen. Yn y strategaeth, soniwyd am weithgareddau fyddai’n 
ein helpu i wireddu ein amcanion ar draws tair thema: Ein Pobl, Ein 
Cynulleidfaoedd, Ein Partneriaid. Fe wnaethom ymrwymiadau cryf yn 
seiliedig ar ein huchelgais, sef erbyn 2020 bydd ein gweithlu o leiaf mor 
amrywiol ag unrhyw un arall yn y diwydiant; byddwn wedi gwireddu 
ein targedau portreadu sy’n cwmpasu ystod llawer ehangach o 
amrywiaeth nag unrhyw ddarlledwr arall; ac y byddwn yn cysylltu 
amrywiaeth a chynhwysiant ar draws popeth a wnawn.

Ar y sgrîn ac ar yr awyr
Cafwyd llawer iawn o raglenni llwyddiannus ac amrywiol ar deledu, 
radio ac ar-lein yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, ac mae’r adroddiad 
hwn yn sôn am rywfaint o hynny. Rydym o’r farn bod cynnydd amlwg 
wedi bod yn ehangder ein portread ar y sgrîn, yn enwedig pobl o 
gefndiroedd Du, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig.

Yn ystod 2017, rydym yn blaenoriaethu mesurau gwell i gael 
dealltwriaeth fwy trylwyr o’n portread ar y sgrîn. Eleni, am y tro cyntaf, 
bydd y system fonitro DIAMOND yn cadw data amrywiaeth ar draws 
y BBC, ITV, Channel 4, Channel 5 a Sky. Bydd y system yn cadw 
gwybodaeth am amrywiaeth y rheini sy’n cynhyrchu rhaglenni teledu 
yn ogystal â’r rheini sydd ar y teledu. Bydd portread ar y sgrîn yn cael 
ei gofnodi fel ‘canfyddedig’ (beth mae’r gwyliwr yn ei weld) a’r 
‘gwirioneddol’ (beth mae cyfranwyr/talent yn ei ddatgelu).

Mae monitro amrywiaeth mewn rhaglenni radio yn cael ei dreialu er 
mwyn deall cyfansoddiad cyflwynwyr, gwesteion a chyfranwyr yn well, 
a thanlinellu pa feysydd sy’n cael eu tan-gynrychioli o hyd. Gan fod 
fformatau radio yn amrywio o wasanaeth i wasanaeth, mae dulliau 
gwahanol yn cael eu treialu.

Er enghraifft, mae Radio 5 live wedi treialu system newydd i fonitro 
rhywedd, ethnigrwydd ac oedran lleisiau ar yr awyr. Mae Radio 3 wedi 
bod yn monitro nifer y gweithiau a ddarlledwyd gan gyfansoddwyr 
benywaidd yn ystod y blynyddoedd diwethaf, ac maen nhw’n ehangu 
hynny i gynnwys ethnigrwydd cyfansoddwyr. Mae Outside Source 
wedi treialu system i fonitro rhywedd lleisiau ar yr awyr, ac mae 
Newyddion yn edrych i wneud hyn ar draws rhaglenni eraill.

CYNNYDD

Jools Holland gyda Cherddorfa  
Ieuenctid Prydain

Cyflwyniad Cynnydd Adlewyrchu’r DU Ein Cynulleidfaoedd Ein Gweithlu Atodiad
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CYNNYDD PARHAD

Mae ein gweithlu yn fwy 
cynhwysol nag erioed
Ar ddiwedd 2016, cynhaliwyd cyfrifiad staff er mwyn cael y darlun 
gorau a mwyaf cyfoes o sut mae pethau’n edrych. Mae’r ymarfer wedi 
ein helpu i ddatblygu proffil manylach o’n gweithlu drwy ddilysu a 
diweddaru data gweithwyr cyfredol. 

Gwelwyd llawer mwy o bobl yn datgan nag o’r blaen, ac mae gennym 
bellach set llawer mwy cynhwysfawr o ddata, sydd bron iawn yn 
gyflawn ar gyfer ein gweithlu.

Bron i flwyddyn ers lansio ein Strategaeth Amrywiaeth a 
Chynhwysiant, dyma lle ry’n ni arni:  

Ein Pobl

Gweithlu
31 Mawrth 

2017
Targed  

2017
Targed 

2020

Menywod (holl staff) 48.2% Ddim yn Gymwys 50%

Meynwod (arweinwyr) 42.1% Ddim yn Gymwys 50%

Anabledd (holl staff) 10.2% 5.3% 8%

Anabledd (arweinwyr) 9.6% 5% 8%

Pobl ddu, Asiaidd a lleiafrifoedd 
ethnig (holl staff) 14.5% 14.2% 15%

Pobl ddu, Asiaidd a lleiafrifoedd 
ethnig (arweinwyr) 10.3% 10% 15%

LHDT (holl staff) 10.5% Ddim yn Gymwys 8%

LHDT (arweinwyr) 11.5% Ddim yn Gymwys 8%

Mae’r gyfradd ddatgelu hefyd yn awgrymu bod staff yn fwyfwy 
cyfforddus ynglŷn â darparu gwybodaeth bersonol, sy’n cael ei weld fel 
arwydd cryf o ba mor gynhwysol yw’r sefydliad.

Mae’r darlun diweddaraf o ddata amrywiaeth ein gweithlu yn dangos 
cynnydd cryf wrth i ni gyrraedd ein targedau 2017 ac eisoes yn rhagori 
ar ein targedau 2020 o ran anabledd a LHDT. Rydym wrthi ar hyn o 
bryd yn edrych ar beth allwn ei wneud i fynd ymhellach – yn enwedig 
pan ddaw i nifer y menywod a chynrychiolaeth pobl ddu, Asiaidd a 
lleiafrifoedd ethnig yn ein rolau arweinyddiaeth uchaf.

Rydym hefyd am fynd y tu hwnt i’n targedau – ac yn ogystal â 
rhywedd, cyfeiriadedd rhywiol, anabledd ac ethnigrwydd – rydym 
hefyd yn canolbwyntio ar gynhwysiant cymdeithasol. Ar ddiwedd 
2016, am y tro cyntaf, mesurwyd amrywiaeth gymdeithasol ar draws y 
sefydliad ym mhob gradd – y darlledwr cyntaf i gyhoeddi’r wybodaeth 
yma – er mwyn deall cyfansoddiad ein gweithlu yn well.

Er ein bod yn falch o’r hyn rydym wedi’i gyflawni, rydym yn gwybod 
bod angen i ni gadw i symud ymlaen. Yn ystod y blynyddoedd nesaf, 
rydym yn anelu i gwrdd a’n holl dargedau ond hefyd i gynyddu effaith 
ein hymdrechion er lles ein cynulleidfaoedd.

Ar yr un pryd wrth i ni ehangu mynediad i’n swyddi er mwyn cael 
ystod ehangach o gefndiroedd, rydym hefyd yn canolbwyntio ar 
ymwreiddio arferion diwylliannol fydd yn helpu pawb i ffynnu, i wella 
ac i wireddu eu potensial. 

Rydym yn gwybod bod amrywiaeth y tu ôl i’r camera dal yn broblem 
– i ni ac i’r diwydiant. Rydym yn gweithio’n agosach gyda’n cyflenwyr 
annibynnol er mwyn sicrhau bod eu huchelgeisiau nhw yn cyd-fynd â’n 
rhai ni. Rydym hefyd yn defnyddio ein cyrhaeddiad a’n hadnoddau i 
gysylltu talent oddi ar y sgrîn sy’n cael eu tan-gynrychioli gyda’r 
cwmnïau sy’n cynhyrchu ein cynnwys.

Drwy danlinellu pwysigrwydd amrywiaeth, yn 2017 rydym wedi 
croesawu’r ffaith bod mwy o graffu allanol ar ein hymdrechion: 

 – Cafodd amrywiaeth ei nodi yn y Siarter Frenhinol eleni am y tro 
cyntaf 

 – Cyhoeddodd OFCOM, wrth gymryd yr awenau o reoleiddio’r BBC 
eleni, y byddant yn ein dal i gyfri ar amrywiaeth, ac rydym yn 
cydweithio’n agos â nhw 

 – Mae DIAMOND, system fonitro’r diwydiant, wedi dweud y bydd yn 
cyhoeddi data ar y sgrîn ac oddi ar y sgrîn yn ddiweddarach eleni

Digwyddiad Menywod Mewn 
Technoleg diweddar

Cyflwyniad Cynnydd Adlewyrchu’r DU Ein Cynulleidfaoedd Ein Gweithlu Atodiad
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MAE ANSAWDD AC AMRY WIAETH Y BBC YN CAEL E I DDANGOS OR AU  
GAN R AI O UCHAFBW YNTIAU E IN RHAGLENNI LLW YDDIANNUS:

Damilola
Enillodd Damilola: Our Loved Boy 
(BBC One) y wobr Drama Unigol 
Orau yng ngwobrau Teledu 
BAFTA a chafodd gydnabyddiaeth 
am Amrywiaeth mewn 
Cynyrchiadau Drama yn y Screen 
Nation Awards. Enillodd Raglen 
Ddrama Neilltuol yng ngwobrau’r 
CDN a Ffilm Deledu Orau yn The 
Rockies. Enillodd Wunmi Mosaku 
yr Actores Orau yng ngwobrau’r 
BAFTA am ei rôl fel mam Damilola.

Enillodd Exodus: 
Our Journey to 
Europe (BBC Two) 
wobr y Gyfres 
Ffeithiol Orau yng 
ngwobrau BAFTA 
a’r Gyfres Ddogfen 
Orau yng 
ngwobrau’r RTS. 

Cipiodd Muslims Like 
Us (BBC Two) wobr 
BAFTA am y rhaglen 
Ffeithiol Realaeth Orau. 

Ar ôl cael ei choroni’n Sianel y Flwyddyn 
yng ngwobrau’r RTS, cafodd BBC Three 
lwyddiannau pellach, gan gynnwys People 
Just Do Nothing – a enillodd y Comedi 
Gorau a Sgriptiwyd yng ngwobrau’r BAFTA 
a gwobr RTS am y Perfformiad Comedi 
Gorau i Asim Chaudhry. Cipiodd Phoebe 
Waller-Bridge, crëwr a seren Fleabag, wobr 
y talent newydd gorau yng ngwobrau’r RTS 
yn ogystal â’r Perfformiad Benywaidd 
Gorau mewn Rhaglen Gomedi. Dyfarnwyd 
y wobr am y Ddrama Unigol Orau yng 
ngwobrau’r RTS i Murdered by my Father 
(BBC Three) ac enillodd y prif actor Adeel 
Akhtar wobr yr Actor Gorau yng 
ngwobrau’r BAFTA – y dyn cyntaf erioed i 
gipio’r wobr oedd ddim yn wyn.

Selasi Gbormittah o’r 
Great British Bake Off 
(BBC One) enillodd 
gwobr Hoff Dalent 
Realaeth yn y 2017 
Screen Nation Awards. 

Cafodd Black is the New Black 
(BBC Two) gydnabyddiaeth am 
Amrywiaeth mewn 
Cynyrchiadau Ffeithiol yn y 
Screen Nation Awards. 

Cipiodd EastEnders (BBC 
One) Wobr Arbennig 
PinkNews i gydnabod eu 
hymdriniaeth o faterion  
LHDT dros y degawdau. 

Eleanor Oldroyd enillodd 
Cyflwynydd Chwaraeon y Flwyddyn 
yng Ngwobrau Newyddiaduraeth 
Chwaraeon Prydain – yr ail dro 
mewn tair blynedd.

Dyfarnwyd Gwobrau RTS 
ychwanegol i Sophie Okonedo yn 
Undercover (Actor – Benywaidd),  
A Midsummer Night’s Dream (Plant), 
Employable Me (Ffeithiol a 
Nodwedd Poblogaidd) ac Osi 
Umenyiora, NFL Show (Cyflwynydd 
Chwaraeon). 

Storyville
Enillodd Storyville: Notes on Blindness (BBC Four) wobr 
y Rhaglen Ddogfen Orau yng Ngwobrau Ffilmiau 
Annibynnol Prydain. 

The People v OJ Simspon
Cipiodd The People V OJ Simpson: American Crime Story (BBC 
Two) wobr y Rhaglen Ryngwladol Orau yng ngwobrau’r BAFTA. River City

Enillodd River City (BBC One Scotland) wobr Mind Media 
2016 am bortreadu stori oedd yn ymwneud â hunan-
niweidio. 

Adlewyrchu’r DUCyflwyniad Ein Cynulleidfaoedd Ein Gweithlu AtodiadCynnydd
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Rydym wedi cael blwyddyn neilltuol o raglenni sy’n seiliedig ar bynciau 
amrywiol, gan gynnwys oedran yn The Real Marigold Hotel, ffoaduriaid 
yn Exodus: Our Journey to Europe a phrofiadau o alltudiaeth yn y tymor 
Black and British. Ar deledu, radio ac ar-lein, mae canon cyfoethog ac 
heriol o straeon wedi’u hadrodd gydol y tymor, gan gynnwys Black and 
British: A Forgotten History gan David Olusoga, Back in Time for Brixton a 
Black is the New Black.

Ar BBC Two, archwiliodd y gyfres Muslims Like Us, a gipiodd wobr 
BAFTA, sbectrwm amrywiaeth o fewn Islam, gan danio trafodaeth a 
chynnig eiliadau cofiadwy iawn. Cwmpasodd yr arlwy cynhwysfawr o’r 
Invictus Games 2016 ar gyfer cyn filwyr sydd wedi’u clwyfo a’u hanafu, 
saith diwrnod o ddarlledu o’r digwyddiad chwaraeon yn Florida. Dilynodd 
Transgender Love gan BBC Scotland chwech o ddynion a menywod 
trawsryweddol wrth iddynt geisio canfod a chynnal perthnasau.

Gwelwyd cynnydd hefyd yn ein sioeau prif ffrwd – o raglenni dydd i’r 
oriau brig. O Watchdog a Rip Off Britain hyd at The One Show, Plant mewn 
Angen a rhaglenni newyddion dyddiol, mae ein cyflwynwyr yn gynyddol 

gynrychioliadol. Mae’r cyflwynwyr sy’n dod o groestoriad o gefndiroedd, 
gan gynnwys Michelle Ackerley, Ade Adepitan a Susan Calman, yn 
wynebau cyfarwydd ar draws yr amserlen. Ymhlith y menywod dros 55 
oed, mae Sandi Toksvig, Mary Berry, Angela Rippon a Miriam Margoyles 
yn cyflwyno rhai o’n rhaglenni mwyaf poblogaidd.  Mae cyflwynwyr ein 
rhaglenni newyddion dyddiol yn gynyddol gynrychioliadol. Yn y flwyddyn 
ddiwethaf, penodwyd Amol Rajan yn Olygydd Cyfryngau, John Pienaar 
fel Is-Olygydd Gwleidyddol a Martin Bashir fel Gohebydd Materion 
Crefyddol. Mae’r talent newyddion ar yr awyr yn cynnwys Kamal Amhed, 
Clive Myrie, Laura Kuenssberg, Gary O’Donoghue, Katya Adler, Mishal 
Husain, Frank Gardner, Reeta Chakrabarti, Carrie Gracie ac Elaine 
Dunkley. Penodwyd Sajid Iqbal yn Arbenigwr Materion Cymunedol yn 
gynharach eleni er mwyn cyrraedd cymunedau amrywiol y DU yn well.

Mae Susan Calman, cyflwynydd sioe newydd yn ystod y dydd, The 
Boss, yn ymuno â nifer o gyflwynwyr teledu LHDT uchel eu proffil – 
sy’n cynnwys Sue Perkins, Graham Norton, Clare Balding, Ben 
Thompson, Paris Lees a Sandi Toksvig, a gymerodd yr awenau fel 
cyflwynydd Q.I yn 2016. Wrth chwilio am gystadleuwyr ar gyfer 
cystadlaethau fel The Apprentice a sioeau cwis fel Mastermind ac 
Eggheads, rydym yn ehangu’r chwilio – er enghraifft drwy gastio yn y 
stryd, argraffu taflenni mewn ieithoedd lleiafrifol a chwilio am 
gyfranwyr mewn digwyddiadau cymunedol.

Mae cyflwynwyr du, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig a LHDT Radio 2 yn 
cynnwys darlledwyr uchel eu proffil fel Trevor Nelson, Craig Charles, 
Diane Louise Jordan, Moira Stuart, Graham Norton a Paul O’Grady. 
Mae rhestr o gyflwynwyr benywaidd Radio 2 yn cynnwys Jo Whiley, 
Vanessa Feltz, Sara Cox, Elaine Paige a Claudia Winkleman.

Mae talent anabl hefyd yn un o’n blaenoriaethau, ac fel meysydd eraill o 
amrywiaeth, mae gennym gynlluniau sydd wedi’u sefydlu i newid pethau. 
Mae dau gyflwynydd, Steve Brown a JJ Chalmers, bellach ar Gynllun 
Camau Cyflym Cyflwynwyr Anabl, gan dreulio amser gyda’r adran 
newyddion chwaraeon, 5 live, BBC Breakfast, The One Show ac 
amrywiaeth o ddigwyddiadau chwaraeon a rhaglenni ffeithiol. 
Daethpwyd o hyd i dalent cyflwyno newydd mewn digwyddiad 
rhwydweithio ym mis Mehefin 2016 ac mae gwaith eisoes wedi dechrau 
gyda thri chyflwynydd ffeithiol arbenigol ar draws rhaglenni hanes, 
cerddoriaeth ac adloniant. At hynny, bydd dau newydd yn ymuno â’r 
criw o gyflwynwyr anabl medrus ar raglenni Dydd a Ffeithiol.

Rydym wedi bod yn hyrwyddo cyflwynwyr a chyfranwyr anabl mewn 
rhaglenni oriau brig, gan gynnwys New York: America’s Busiest City, 
Martyn Ashton ar Operation People Power, Springwatch, Steve Ballardie ar 
Glastonbury, Nikki Fox fel Gohebydd Newyddion ar Disability Affairs a 
chyflwynydd ar Watchdog a Steve Brown a Danny Crates ar Food: Truth 
or Scare.

Rydym hefyd yn cefnogi cyfleoedd i actorion a digrifwyr anabl dorri 
trwodd. Ymddangosodd Tim Renkow, sydd â pharlys yr ymennydd, yn A 
Brief History of Tim fel prif actor. Mae Lee Ridley, sydd hefyd yn gyfarwydd 
fel Lost Voice Guy, wedi derbyn comisiwn am gyfres gomedi ar Radio 4.

Mae amrywiaeth wrth galon ein cynnwys ar gyfer ein gwylwyr ifancaf 
gyda chryn lwyddiant o ran portreadu anabledd. Mae Something 
Special, a ddathlodd ei degfed gyfres yn 2016, ar gyfer pob plentyn, 
ond mae wedi’i anelu’n bennaf at y rheini sydd ag anghenion arbennig 
ac anawsterau cyfathrebu. Mae Melody yn cyflwyno cerddoriaeth 
glasurol i blant drwy straeon ac animeiddio, gyda’r prif gymeriad yn 
ferch sy’n rhannol ddall. Mae Magic Hands ar CBeebies yn rhaglen 
arloesol sy’n cyfieithu barddoniaeth i Iaith Arwyddion Prydain. Serch 
hynny, mae plant anabl hefyd yn ymddangos ar sioeau ‘prif ffrwd’ – o 
Mr Bloom’s Nursery a Magic Door hyd at Dumping Ground a Wolfblood. 
Mae Pablo, cyfres animeiddio 52 rhan ar CBeebies fydd i’w gweld ar y 
sgrîn yn 2017, yn ymwneud â chymeriad awtistig, a chafodd y gyfres ei 
chreu a’i chynhyrchu gan bobl sydd ag awtistiaeth.

Rydym yn adlewyrchu’r DU fodern ac amrywiol drwy roi llais i bobl 
ifanc. Pan gymerodd Idris Elba awenau BBC Three am wythnos yn 2017, 
creodd gasgliad o gynnwys gwreiddiol, gan gynnwys Marcus the 
Wheelchair Boxer, Breaking Out in Bradford: Being a Working Class Barrister 
a Five By Five – sef drama ar ffurf pum pennod fer. Dilynodd Seventeen: 
Growing Up in Seaside Britain, gan y wneuthurwraig ffilm adnabyddus 
Mollie Mills, grŵp o bobl ifanc yn eu harddegau yn Scarborough. 

Ym mis Mawrth 2017, cyhoeddwyd y Rhestr Talent Newydd – 
cymysgedd amrywiol a chyfoethog o gyflwynwyr, digrifwyr, awduron, 
cyfarwyddwyr, cerddorion a chomisiynwyr a ddewiswyd gan arweinwyr 
creadigol o bob rhan o’r BBC fel sêr darlledu’r dyfodol. Daeth y 
digwyddiad â thalent mwyaf cyffrous y DU ar y sgrîn ac oddi ar y sgrîn at 
ei gilydd wrth i Tony Hall ac Idris Elba gyhoeddi’r enwau.

Rydym wedi bod yn gweithio tuag at fwy o gynhwysiant digymell ar y 
sgrîn. Rydym yn gweld mwy o gymeriadau LHDT mewn rolau sy’n 
ddim i’w wneud gyda’u rhywioldeb neu rywedd, ac mewn straeon a 
sefyllfaoedd y gall bawb uniaethu â nhw. Mae cyfaill newydd Doctor 
Who, Bill Potts, yn hoyw, ac mae’r gyfres sy’n seiliedig ar Doctor Who, 
Class, wedi derbyn adborth positif ynglŷn â’r prif gymeriad hoyw y 
llynedd. Eilbeth yw ei gyfeiriadedd rhywiol a does dim stori fawr 
ynglŷn â ‘dod allan’. Dywedodd crëwr y gyfres Patrick Ness: “Mae 
llawer o’r hyn dwi’n sgwennu rhwng cloriau yw’r hyn na ches i yn 
f ’arddegau a phethau ro’n ni wir eisiau eu gweld. Ro’n ni byth yn gweld 
fy hun mewn llyfr. Nes i erioed gweld fy hun fel arweinydd. Nes i 
erioed gweld fy hun fel arwr. Mae’n 2016 a dylai ddim fod yn beth 
mawr. Un ffordd o newid y byd yw ymddwyn fel pe bai’r byd wedi 
newid yn barod.”

ADLEW YRCHU’R DU: ODDI AR YR AW YR

Anita Rani, Ade Adepitan ac Ant 
Anstead yn mynd â gwylwyr i galon un 
o ddinasoedd mwyaf cynhyrfus a 
chymhleth y byd – Efrog Newydd  

Adlewyrchu’r DUCyflwyniad Ein Cynulleidfaoedd Ein Gweithlu AtodiadCynnydd
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Talent Newydd
ASTUDIAETH ACHOS

Yn 2016, lansiwyd rhaglen ddatblygu 12 mis newydd ar gyfer 
cyflwynwyr chwaraeon/digwyddiadau anabl. Bwriad y rhaglen yw 
meithrin cyflwynwyr sydd â’r gallu i fod yn sêr go iawn fydd yn symud 
ymlaen i ymuno â thimau cyflwyno’r Gemau Olympaidd – neu unrhyw 
ddigwyddiad mawr arall neu raglenni adloniant a ffeithiol. Gan weithio 
ar draws gwahanol feysydd cynnwys yn ystod y flwyddyn, bydd ein 
cyflwynwyr yn datblygu eu potensial, a’u galluogi yn y dyfodol i 
gystadlu am amser darlledu gyda’r cyflwynwyr mwy profiadol. 

Cymerodd ymgeiswyr ran mewn proses ddethol dros dri diwrnod, 
oedd yn cynnwys cynllunio a chyflwyno pecyn darlledu dwy funud 
mewn digwyddiad athletau byw, yn ogystal â chyflwyno bwletinau 
newyddion chwaraeon a darn 15 munud o BBC Breakfast o’r stiwdios 
yn Salford. Cafodd yr hyn a recordiwyd eu hasesu gan olygyddion o’r 
adrannau chwaraeon, adloniant a newyddion.

Y ddau ymgeisydd llwyddiannus a ddewiswyd oedd cyflwynwyr 
Gemau Paralympaidd Rio a’r Gemau Invictus JJ Chalmers, cyn 
Fôr-filwr Brenhinol a anafwyd yn Affganistan, a Steve Brown, cyn 
gapten tîm rygbi cadair olwyn GB yn y Gemau Paralympaidd – sydd 
hefyd yn hoff iawn o fywyd gwyllt. Mae gan y ddau brofiad o ddarlledu 
chwaraeon byw yn ogystal â rhaglenni ffeithiol fel The People 
Remember, Springwatch, Countryfile Diaries a Food: Truth or Scare.

Ymunodd Steve Brown ym mis Tachwedd 2016 a JJ Chalmers ym mis 
Ionawr 2017 – sef rhaglen o bedwar cyfle 3 mis yn Newyddion 
Chwaraeon, The One Show, Breakfast a 5Live – yn ogystal â gweithio 
ar arlwy chwaraeon a digwyddiadau, gan gynnwys Wimbledon a’r 
Gemau Invictus. Ers ymuno, mae Steve Brown wedi gohebu ar The 
One Show, Marathon Llundain ac aelod diweddaraf tîm cyflwyno 
Countryfile, gyda phedwar o ffilmiau eisoes wedi’u darlledu a mwy eto 
i ddod. Mae JJ wedi gohebu o’r Great Edinburgh Cross Country, The 
One Show a Britain at War: Imperial War Museum at 100.

JJ Chalmers a Steve Brown  
ar yr awyr ar Radio 5 live

Steve a JJ ar soffa goch 
enwog BBC Breakfast  

“  Rydym wrth ein boddau gyda’r effaith y 
mae JJ a Steve wedi’i gael yn ystod eu 
cyfnod yn BBC Sport. Maen nhw wedi 
gweithio ar ddigwyddiadau fel Marathon 
Llundain a’r Great Edinburgh Cross Country 
yn ogystal â chyflwyno rhaglenni Radio 5 
live a bwletinau newyddion chwaraeon ar 
draws sianel BBC News a BBC World. 
Byddan nhw’n mynd ymlaen i weithio ar 
nifer o ddigwyddiadau chwaraeon eraill 
eleni gan gynnwys Wimbledon a 
Phencampwriaethau Athletau’r Byd.”  

 Barbara Slater
 Cyfarwyddwr BBC Sport

AtodiadEin GweithluEin CynulleidfaoeddCynnyddCyflwyniad Adlewyrchu’r DU
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The Social
ASTUDIAETH ACHOS

Mae The Social yn brosiect arloesol gan BBC Scotland sydd wedi’i 
anelu at gynulleidfaoedd 18-34 oed.

Ar draws nifer o sianeli cyfryngau cymdeithasol, crëwyd The Social 
gan dalentau newydd ar ddechrau eu gyrfaoedd, ac mae’n dangos 
angerdd cynhyrchwyr cynnwys digidol ifanc ar draws yr Alban.

Wedi’i lansio ym mis Rhagfyr 2015, mae The Social eisoes wedi 
cyrraedd dros 10.5 miliwn o ddefnyddwyr yr wythnos (Ch1 2017), 
gwyliwyd y fideos dros 135 miliwn o weithiau, 7.7m o ymatebion, 
sylwadau a rhannu cynnwys. Mae hyn yn dangos bod archwaeth clir 
ymhlith cynulleidfaoedd iau am yr ystod amrywiol o leisiau a 
chynnwys aml-lwyfan unigryw a gyhoeddir yn ddyddiol ar The Social.

Ymhlith rhai enghreifftiau o’r cynnwys amrywiol a geir ar The Social, 
mae ‘Beth mae polyn streipiog coch a gwyn yn ei olygu? gan Sam sy’n 
ddall ac yn fyddar – wedi’i wylio 12m o weithiau. Mae ‘Boy or Girl’ 
gan Victor Lockhart, sy’n rhannu rhai o’r problemau y mae pobl sydd 
heb un rhywedd benodol yn eu hwynebu’n rheolaidd, wedi ei wylio 
35m o weithiau, ei rannu gan dros 150k a 69k o sylwadau. Mae’r 
fideo ynglŷn â beth i beidio â dweud wrth berson byddar wedi 
cyrraedd 6m o bobl a’i wylio dros 2m o weithiau.

Yn ystod 2016, enillodd The Social wobr RTS Scotland am yr Arloesi 
Digidol Gorau. Mae The Social yn cydweithio â nifer o sefydliadau 
allanol i greu cyfleoedd i’r cyfranwyr symud eu gyrfaoedd yn eu 
blaenau ac i ddatblygu gyrfaoedd yn y cyfryngau. Mae dau o’n 
cyfranwyr – Asten Holmes-Elliott a Victor Lockhart – wedi’u 
henwebu yn y Gwobrau Rhwydwaith Amrywiaeth Creadigol. Mae un 
arall o’n cyfranwyr, yr ymgyrchydd hawliau trawsryweddol Kate 
Adair, ar fin mynd i America ar daith gyda Llysgenhadaeth America 
ar ôl iddyn nhw gysylltu â The Social.

Victor yn rhannu rhai o’r materion 
y mae pobl sydd heb un rhywedd 
benodol yn eu hwynebu

Sam yn egluro beth mae polyn streipiog 
coch a gwyn yn ei olygu

“  Ers y lansio, mae’r tîm bach o saith aelod 
o staff eisoes wedi cyhoeddi dros 1,300 
o ddarnau o gynnwys mewn nifer o 
genres, gan gynnwys cerddoriaeth, 
comedi a ffordd o fyw, ac maen nhw 
wedi cefnogi a datblygu dros 180 o bobl i 
greu cenhedlaeth newydd o gyfranwyr 
rheolaidd i’r BBC.” 

 Anthony Browne
  Cynhyrchydd Gweithredol, Cyfryngau Cymdeithasol,  

BBC Scotland

AtodiadEin GweithluEin CynulleidfaoeddCynnyddCyflwyniad Adlewyrchu’r DU
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Ar raglenni Dydd, gwnaethpwyd camau breision i gynnwys mwy o 
gyflwynwyr anabl – fel Martyn Ashton yn Operation People Power with 
Dave Myers. Mae Steve Brown yn ymddangos yn rheolaidd ar The One 
Show gan gwmpasu ystod eang o straeon sydd o ddiddordeb i’r 
cyhoedd, ac nid y straeon hynny sy’n ymwneud ag anabledd yn unig. 
Mae cyfranwyr ac arbenigwyr anabl wedi ymddangos ar nifer o sioeau 
gêm, cwis a phanel yn ogystal â chynnwys ffeithiol; o Pointless a The Big 
Painting Challenge i Ultimate Hell Week ac Eat Well For Less.

Mae ein dramâu yn dod ag ystod eang o straeon amrywiol i’r sgrîn. Yn 
2016, portreadwyd awtistiaeth a’i effaith ar fywyd teuluol yn The A 
Word. Roedd mwyafrif o gast y ddrama drosedd Undercover o 
gefndiroedd du, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig, gyda Sophie Okonedo 
ac Adrian Lester yn y prif rannau. Roedd Okonedo hefyd yn chwarae 
rhan y Frenhines Margaret yn The Hollow Crown, addasiad o Richard III 
gan Shakespeare. Yn addasiad o nofel Zadie Smith, NW, cafwyd talent 
newydd ac enwau mwy cyfarwydd o amrywiaeth o gefndiroedd ethnig 
a chymdeithasol, ac roedd y ddrama Damilola: Our Loved Boy yn olrhain 
stori drasig y bachgen deg oed Damilola Taylor o safbwynt ei deulu.

Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, mae straeon LHDT wedi ychwanegu at 
gyfoeth dramâu poblogaidd fel Call the Midwife a London Spy – oedd yn 
cynnwys dau brif gymeriad hoyw Danny ac Alex. Rydym wedi gweld 
rhestr gref o ddramâu gyda menywod yn y prif rannau, gan gynnwys 
Silent Witness, Call the Midwife, Doctor Foster, The Replacement a Thirteen. 
Mae’r ddrama newydd ar BBC One, The Split, sydd eto i’w darlledu, yn 
archwilio bywyd prysur a chyflym criw o gyfreithwyr ysgaru benywaidd.

Mae comedi yn ein helpu i adlewyrchu’r DU fel ag y mae. Yn ei 
flwyddyn gyntaf ar-lein, darlledodd BBC Three gomedi sefyllfa Dane 
Baptiste Sunny D, Asian Provocateur gan Romesh Ranganathan a 
pharhaodd People Just Do Nothing i ddenu nifer o wylwyr. Mae sêr y 
cyfryngau cymdeithasol Maxim Bady a Humza Arshad yn wynebau 
fwyfwy cyfarwydd – bydd Arshad yn chwarae rhan cyflwynydd teledu 
annymunol mewn cyfres newydd nes ymlaen eleni. Gyda Mum, Bucket, 
Tracey Ullman’s Show a’r gyfres a gipiodd nifer o wobrau Fleabag, roedd 
2016 yn flwyddyn wych i gyfresi comedi â menywod yn y brif ran ar 
draws ein sianeli. Rydym yn dechrau mynd i’r afael â’r diffyg 
cydbwysedd yn y genre – diffyg sydd wedi bod yno ers tro.

Mae ystod ehangach o leisiau a phrofiadau menywod yn cael eu 
harchwilio’n fwy cyffredinol. Yn rhaglen ddogfen Kirsty Wark The 
Menopause and Me gyda Jennifer Saunders a Kaye Adams, cafwyd 
portread gonest o’r cwestiynau sy’n mynd law yn llaw â’r ‘newid’.  Yn 
2016, cafwyd cryn sylw ar y cyfryngau cymdeithasol i stori cymeriadau 
Bernie a Serena ar Holby City (#berena). Gwnaeth y berthynas o’r un 
rhyw ddal dychymyg y gynulleidfa – anaml y portreadir dwy fenyw ganol 

oed mewn perthynas. Bydd yr haneswyr cymdeithasol Emma Dabiri ac 
Annie Gray yn ymddangos ar y sgrîn cyn bo hir – cyhoeddwyd yn 
ddiweddar y byddant yn cyflwyno The Confectioners ar BBC Two.

Wedi’i leoli yn Birmingham, mae’r Rhaglen Menywod yn Arbenigo gan 
Academi'r BBC wedi cynnig hyfforddiant cyfryngau a chyfleoedd 
rhwydweithio i gannoedd o fenywod ar draws y DU, gan arwain at 
gannoedd o ymddangosiadau ar yr awyr. Yn 2014, cynhaliwyd 
digwyddiadau Lleisiau Arbenigol Pobl Ddu, Asiaidd a Lleiafrifoedd 
Ethnig llwyddiannus. Eleni, mae Diwrnod Menywod yn Arbenigo BBC 
News wedi hyfforddi 24 o fenywod, a nes ymlaen yn 2017, rydym yn 
cynllunio digwyddiadau tebyg yn Llundain, Glasgow a Salford.

Rydym yn dangos mwy o gymunedau o bob rhan o’r DU. Yn y 
misoedd diwethaf, mae cyfres True North gan BBC Northern Ireland 
wedi dangos Jobs for the Boys, sy’n dilyn tri gŵr ifanc di-waith o 
Ddwyrain Belfast wrth iddyn nhw ddechrau prosiect addysgol arloesol 
yn ogystal ag Islam, Belfast and Me, a archwiliodd brofiadau sawl teulu 
Moslemaidd wrth iddyn nhw ymgartrefu yn Belfast. Hefyd gan BBC 
NI, mae’r gyfres ddogfen The Commute, wedi’i gastio’n bwrpasol er 
mwyn sicrhau’r amrywiaeth ehangaf o leisiau – mae penodau diweddar 
wedi cynnwys dynion hoyw, pobl o gymuned Tsieineaidd Belfast a 
siaradwyr Gwyddeleg.

Adroddodd Sighthill gan BBC Scotland, stori trigolion sy’n byw mewn 
stâd o dai eiconig yn Glasgow. Hefyd yn archwilio bywyd mewn stâd o 
dai, cynhyrchodd prosiect partneriaeth BBC Cymru #towerlives ystod 
o gynnwys teledu, radio ac ar-lein, a ysbrydolwyd gan weithgaredd 
wyneb-yn-wyneb gyda’r trigolion sy’n byw yn y fflatiau yn Butetown 
yng Nghaerdydd. 

Ac mae’n rhaid i ni barhau i adlewyrchu mwy o’n cenhedloedd drwy 
ein cynnwys. Ymhlith yr enghreifftiau mae cyfresi uchel eu proffil sydd 
wedi’u lleoli yn yr Alban – Clique, The Replacement a’r ddrama sydd ar y 
gweill Trust Me, sef drama seicolegol gyffrous newydd wedi’i lleoli 
mewn ysbyty.

Rydym yn gweld ac yn clywed mwy o gymysgedd ar draws ein 
cynnwys chwaraeon. Mae bron 10 mlynedd ers i Jacqui Oatley ddod y 
fenyw gyntaf i sylwebu ar Match of the Day. Yn ystod y blynyddoedd 
diwethaf, mae adran chwaraeon y BBC wedi hyfforddi menywod 
talentog ac angerddol. Dechreuodd Robyn Cowen a Vicki Sparks yn 
Gynorthwywyr Darlledu gyda radio lleol y BBC ac maen nhw bellach 
yn sylwebu ar Match of the Day ac yn gohebu ar Final Score. O Football 
Focus i FA Cup Live, rydym am wneud yn siŵr bod ein panelwyr a’n 
gohebwyr yn fwy cynrychioliadol – gyda Trevor Sinclair, Paul Ince, 
Manish Bhasin, Jermaine Jenas a Dion Dublin yn wynebau ac yn lleisiau 
cyfarwydd ar draws ein harlwy pêl-droed.

Yn ystod Gemau Olympaidd Rio yn 2016, gwelwyd menywod yn brif 
gyflwynwyr y gwahanol fathau o chwaraeon: Gabby Logan (athletau), 
Helen Reeves (rhwyfo), Clare Balding (seiclo), Eleanor Oldroyd 
(pentathlon modern), Shirley Robertson (hwylio) a Helen Skelton 
(nofio). Ymhlith y sylwebwyr, gohebwyr a gwesteion stiwdio o 
gefndiroedd du, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig oedd Rishi Persad, Jess 
Creighton, Michael Johnson, Denise Lewis, Colin Jackson, Ebony 
Rainford-Brent ac Anthony Joshua.

Mae cyflyrau iechyd hir-dymor sy’n effeithio ar fywydau rhannau 
sylweddol o’n cynulleidfaoedd, yn rhan gynyddol bwysig o’n straeon. 
Wrth i Dot Branning golli ei golwg yn EastEnders, cafwyd portread o 
ddirywiad macwlaidd sy’n gysylltiedig ag oed, cyflwr sy’n effeithio ar un 
ymhob deg person dros 65 oed yn y DU. Yn Parkinson’s: The Funny 
Side, aeth yr awdur comedi Paul Mayhew-Archer i chwilio am wellhad 
yn dilyn ei ddiagnosis ei hun.

Mae iechyd meddwl yn cael ei drafod yn amlach mewn comedi, 
rhaglenni dogfen a sebon – roedd tymor In the Mind ar BBC One yn 
2016 yn cynnwys archwiliad Stephen Fry o’i anhwylder deubegynol ei 
hun, stori EastEnders am iselder ar ôl geni babi a rhaglen ddogfen My 
Baby, Psychosis and Me. Darlledwyd eitemau ar draws rhaglenni 
newyddion yn ystod wythnos ymwybyddiaeth iechyd meddwl.

Roedd rhaglen BBC Cymru Tim Rhys-Evans: All in the Mind yn olrhain 
profiad personol o iechyd meddwl. Yn dilyn stori am hunan-niweidio 
yn 2016, parhaodd River City ar BBC Scotland, i fynd i’r afael ag iechyd 
meddwl gyda stori Peter – a chafwyd mwy o sylw i’r stori ar Twitter, 
Facebook Live a chysylltiadau am gyngor.

Ar BBC Three, edrychodd Being Black: Going Crazy a Jack Rooke: 
Happy Man ar salwch meddwl o wahanol ochrau, fel rhan o dymor 
iechyd meddwl 2017 Minds Matter.

ADLEW YRCHU’R DU: ODDI AR YR AW YR

Mae Islam, Belfast and Me yn adrodd 
straeon a phrofiadau sawl teulu 

Moslemaidd yng Ngogledd Iwerddon 
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Pêl-droed 
Menywod

ASTUDIAETH ACHOS

Newidiodd popeth yn sgil Gemau Olympaidd Llundain yn 2012; 
gwawr newydd i bêl-droed menywod ar lwyfan y byd. Tyrrodd 70 
mil o gefnogwyr i Wembley i wylio noson anhygoel wrth i Dîm GB 
guro Brasil – moment allweddol yn natblygiad gêm y menywod yn y 
DU.

Wedi’i ysbrydoli gan lwyddiant 2012, darlledwyd arlwy cynhwysfawr 
o Euro 2013 a chyflwynwyd sioe rwydwaith newydd sbon ar gyfer 
gêm y menywod. Gyda dylanwad y BBC ar deledu, radio ac ar-lein 
ledled y byd, yn 2015, rhoddwyd mwy o sylw i gêm y menywod wrth 
iddi gyrraedd y brif ffrwd. Darlledwyd pob gêm o Gwpan y Byd y 
Menywod yn fyw am y tro cyntaf ar deledu a radio, yn ogystal â 
chrynodeb dyddiol ar-lein o’r prif ddigwyddiadau. Gwyliodd dwy 
filiwn gêm gyn-derfynol Lloegr yn erbyn Japan dros nos o Ganada, a 
chyrhaeddodd ein holl arlwy bron i 12.5m – mwy na’r hyn a wyliodd 
Bencampwriaeth Golff Agored y Dynion y flwyddyn honno.

Gyda phartneriaeth gref gyda’r Gynghrair Bêl-droed, y gynulleidfa 
uchaf ar gyfer Rownd Derfynol Cwpan FA y menywod oedd 1.5m yn 
2016 – a thrwy weithio gyda’n partner darlledu BT, cyfrannwyd at 
dros 100 o oriau o deledu a radio o Brif Gynghrair Menywod yr FA. 
Crëwyd mynegai pwrpasol bob tymor ar gyfer pêl-droed menywod 
ar wefan BBC Sport, gan gynyddu ei amlygrwydd yn sylweddol ar 
draws newyddion chwaraeon. Anelwn at gydnabod rhagoriaeth ar y 
cae, a lansiwyd gwobr fyd-eang ar gyfer Pêl-droedwraig y Flwyddyn, 
drwy ddefnyddio cyrhaeddiad anferth gwasanaethau tramor y BBC i 
ehangu apêl y chwaraeon.

Un o fanteision arlwy estynedig yw’r cyfle i gael amrywiaeth 
ehangach a llwybrau gyrfa newydd i fenywod talentog. Mae cyn 
chwaraewraig ryngwladol Lloegr Sue Smith – a ddechreuodd ei gyrfa 
fel gwestai stiwdio yn dadansoddi gemau byw – bellach yn wyneb 
cyfarwydd ar soffa Final Score, yn gohebu ar yr un rhaglen a hi yw 
crynhöwr Lloegr hefyd. Rachel Yankey yw cyflwynydd Footy Pups i 
blant ac mae Alex Scott o dîm Arsenal yn ohebydd rheolaidd ar y 
rhaglen blant Match of the Day Kick About. Mae’r sylwebwyr 
pêl-droed benywaidd Robyn Cowen a Vicki Sparks hefyd yn sylwebu 
ar gemau proffesiynol y dynion.

Rydym hefyd yn mynd â’r gêm i gynulleidfaoedd newydd ac ifancach 
drwy ein sianeli cyfryngau cymdeithasol. Rydym yn parhau i wella ein 
cynnig digidol drwy arlwy WSL byw ar setiau teledu cysylltiedig o fis 
Ebrill 2017. Er y siom diweddar o golli cais cystadleuol am hawliau 
teledu Euros y Menywod yr haf yma – ochr arall i hynny yw ei fod yn 

fesur o’r cynnydd sydd wedi’i wneud drwy droi pêl-droed menywod 
yn gynnig darlledu hynod apelgar. Serch hynny, byddwn yn parhau i 
ddangos ein hymrwymiad yn y dyfodol drwy ein harlwy cynhwysfawr 
ar radio ac ar-lein o Euros 2017 a’r hawliau ecsgliwsif ar gyfer Cwpan 
y Byd 2019.

Danielle Carter, a sgoriodd gôl i’r tîm buddugol Arsenal, yn cusanu’r tlws ar ôl Rownd 
Derfynol Cwpan SSE yr FA i Fenywod 2016 yn Stadiwm Wembley

Mae Tina Daheley, 
Jacqui Oatley a Sally 

Nugent ymhlith rhai o’n 
cyflwynwyr chwaraeon   2m

Gwyliodd 2 filiwn gêm gyn-derfynol 
Lloegr yn erbyn Japan dros nos o 
Ganada, a chyrhaeddodd ein holl 
arlwy bron i 12.5m – mwy na’r hyn a 
wyliodd Bencampwriaeth Golff 
Agored y Dynion y flwyddyn honno.

“  Mae’r apêl ar draws y byd wedi tyfu a 
thyfu, yn ogystal â’n hawydd ni i ddod â’r 
gêm i gynifer o bobl â phosib ac i sicrhau 
bod yr eiliadau mwyaf cofiadwy mewn 
pêl-droed menywod yn rhai na ellir eu 
colli. Dyma chwaraeon lle mae’r 
safonau’n codi, mwy o fuddsoddiad 
masnachol, mwy o dorfeydd, a mwy o 
ddiddordeb ymhlith y gynulleidfa.” 

 Shelley Alexander
 Arweinydd Golygyddol, Chwaraeon Menywod yn y BBC
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Mae BBC Radio 4 wedi parhau i roi sylw i leisiau a straeon o fwy o 
gymunedau ar draws y DU, gan ddathlu pen-blwydd Women’s Hour yn 
70 oed y llynedd gyda rhaglen arbennig yn bwrw golwg ar sut mae 
Women’s Hour wedi croniclo chwyldro cymdeithasol a gwleidyddol  
ym mywydau menywod – gan gwmpasu popeth o erthylu yn y 
strydoedd cefn i gyflwyno’r bilsen a’r frwydr am y Ddeddf  
Cyflog Cyfartal. Hefyd ar Radio 4, cyflwynodd Lenny Henry gyfres 10 
rhan, Raising the Bar: 100 Years of Black British Stage and Screen.  

Mae’r BBC yn parhau i gynnal a chyflwyno cynlluniau newydd sy’n 
datblygu talent amrywiol oddi ar yr awyr ac oddi ar y sgrîn ym mhob 
lefel o’r BBC, gan gynnwys: 

Rhaglen Datblygu Comisiynwyr y BBC
Yn 2017, am yr ail waith, croesawodd BBC Content unigolion o 
grwpiau sy’n cael eu tan-gynrychioli ar y Rhaglen Datblygu 
Comisiynwyr. Yn ogystal ag hyfforddiant mewn sianeli a genres, mae’r 
rheini sy’n cymryd rhan wedi cael hyfforddiant sydd wedi’i deilwra, gan 
gynnwys dosbarthiadau meistr, modiwlau arweinyddiaeth, mentora ac 
hyfforddiant gweithredol. Prif amcanion y rhaglen 24 mis yw: 

 – Rhoi’r sgiliau angenrheidiol i’r hyfforddeion talentog o gefndiroedd 
du, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig ac anabl er mwyn cystadlu am 
rolau comisiynu o fewn y BBC a’r diwydiant ehangach yn y dyfodol.

 – Annog y grwpiau hynny sy’n cael eu tan-gynrychioli ar hyn o bryd, i 
gymryd rolau comisiynu uwch yn y BBC a’r diwydiant ehangach er 
mwyn ehangu’r lleisiau sydd ar frig ein sianeli a’n genres o ran y 
broses o wneud penderfyniadau

Mae rhai o'r bobl gymerodd ran yn y gorffennol wedi mynd ymlaen yn 
llwyddiannus i wneud cais am swyddi comisiynu yn y BBC, Sky 
Comedy a Channel 5.

Yn ystod y rhaglen gyntaf, roedd Comisiynwyr Cynorthwyol yn gyfrifol 
am ddod ag amrywiaeth o gynnwys i’r sgrîn, gan gynnwys y gyfres a 
gipiodd wobr BAFTA Muslims Like Us, The Instant Gardener, An Island 
Parish, The Hip Hop World News, My Life, Things Not to Say a’r tymor 
Black and British, Humza Arshad (Taking the Humza), Andi Oliver 
(Great British Menu) a Susan Calman (The Boss).

Cynllun Newyddiadurwyr Anabl BBC News 2017
Mae BBC News wedi lansio rhaglen £1 miliwn blwyddyn o hyd i 
hyfforddi a datblygu newyddiadurwyr anabl. Bydd 16 o swyddi newydd 
ar draws symudol ac ar-lein yn cael eu creu a bydd y rolau yn amrywio 
o Newyddiadurwr Darlledu i Is-Olygydd. 

Bwrsariaeth Awduron Comedi Felix Dexter 2017
Mae’r BBC a Sefydliad Felix Dexter wedi lansio bwrsariaeth hyfforddi i 
awduron comedi du, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig sydd ar ddechrau eu 
gyrfaoedd. Mae’n anelu at weld cynnydd yn y gynrychiolaeth o bobl 
broffesiynol o gefndiroedd du, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig ym maes 
cynhyrchu a datblygu comedi mewn darlledu. Bydd dau le ar gael ar y 
rhaglen chwe mis, fydd yn rhoi cyfle i gael cipolwg unigryw o’r broses 
o gynhyrchu comedi. Mae’r cynllun hyfforddi hwn yn cynnig cyfle i 
feithrin profiad yn y byd cynhyrchu comedi. Mae’n cynnig mynediad i 
rai o’n rhaglenni mwyaf, lle gall y bobl sy’n cymryd rhan ddysgu a hogi 
eu sgiliau ysgrifennu ar draws comedi radio a theledu a sioeau 
adloniant comedi a phanel.

Cyfleoedd y Gronfa Ddatblygu Amrywiaeth
Ffordd arall rydym yn profi ein hymrwymiad at amrywiaeth yw drwy 
Gronfa Ddatblygu Amrywiaeth blynyddol BBC Content, sydd werth 
£2.1m. Mae’n parhau i gynnig cyfleoedd cysgodi, hyfforddi a datblygu ar 
gyfer talentau sy’n cael eu tan-gynrychioli, yn ogystal â chefnogi’r broses 
o ddatblygu straeon a themâu sy’n berthnasol i gymunedau sydd ddim 
yn cael eu gwasanaethu’n ddigonol. Mae’r gronfa wedi helpu i gefnogi 
secondiad ystadegydd arbenigol ar Will Britain Ever Have a Black Prime 
Minister? a gwireddu Bwrsariaeth Awduron Comedi Felix Dexter. Mae 
wedi cynnig cyfleoedd i dalentau golygyddol llai profiadol o grwpiau sy’n 
cael eu tan-gynrychioli ar raglenni fel Let It Shine, Strictly Come Dancing, 
Doctors a Put Your Money Where Your Mouth Is.

BBC Writersroom
Mae BBC Writersroom yn derbyn tua 10,000 o sgriptiau bob 
blwyddyn, yn gweld cannoedd o dapiau cyfarwyddwyr ac yn cwrdd â 
channoedd o awduron a chyfarwyddwyr o bob rhan o’r DU bob mis. 
Bob blwyddyn, maen nhw’n sicrhau bod gwaith 100-150 o awduron a 
chyfarwyddwyr yn cael eu darlledu am y tro cyntaf neu bod y gwaith 
yn derbyn arian datblygu. Mae tua traean o’r rhain o gefndiroedd du, 
Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig ac mae dros hanner yn fenywod.

Mae’r BBC hefyd yn gweithio gyda phartneriaid a’r diwydiant i gynyddu 
amrywiaeth ar draws y byd darlledu:

Canllawiau Comisiynu Amrywiaeth 
Yn hydref 2016, cyhoeddwyd Canllawiau Comisiynu Amrywiaeth gan 
BBC Content ar gyfer ein cyflenwyr cynnwys teledu. O’r cwmnïau 
annibynnol lleiaf hyd at BBC Studios, bwriad y canllawiau yw helpu i 

ADLEW YRCHU’R DU: ODDI AR YR AW YR

The Instant Gardener; Helen Skelton a Danny Clarke
Mae Julie Shaw, Kalpna Patel-Knight, Sarah Asante a Beejal-Maya Patel wedi dechrau 
cyfle dwy-flynedd ar Raglen Datblygu Comisiynwyr y BBC  Mae Bwrsariaeth Felix Dexter Bursary ar gyfer awduron comedi sydd â photensial mawr
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GAN WEITHIO’N UNIONGYRCHOL GYDA THIMAU COMIS IYNU A 
GWNEUTHURW YR RHAGLENNI , MAE’R TÎM MEWN CANOLFANNAU AR 
DR AWS Y DU, GYDA SW YDDFEYDD NEW YDD YN GLASGOW, CAERDYDD A 
BELFAST YN OGYSTAL Â SALFORD A LLUNDAIN. MAE AMRY WIAETH YN 
RHAN BW YSIG O BOPETH Y MAE WRITERSROOM YN E I WNEUD. MAE 
UCHAFBW YNTIAU DIWEDDAR YN CYNNW YS:

The Break (BBC Three)
Pump o awduron a dau gyfarwyddwr o 
gefndiroedd du, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig ar 
ddechrau eu gyrfaoedd sy’n gysylltiedig ag ail 
gyfres y ffilmiau byrion dramatig a gynhyrchwyd 
gan BBC Writersroom a BBC Drama. Mae’r pum 
monolog yn bwrw golwg ar y materion sy’n 
berthnasol i bobl ifanc.

Cynllun Cyfarwyddwyr
Roedd blwyddyn beilot y Cynllun Cyfarwyddwyr (2016) yn 
llwyddiannus. Rhoddwyd 12 o bobl ar draws Doctors, 
EastEnders, Holby City a Casualty – ac mae pedwar o’r 
rheini’n fenywod, pump o gefndiroedd du, Asiaidd a 
lleiafrifoedd ethnig a dau wedi datgan anabledd. Mae tri o’r 
pedwar sydd wedi graddio o Doctors a dau o’r pedwar o 
EastEnders wedi dychwelyd i gyfarwyddo.

Mae cynllun newydd gan BBC 
Writersroom yng Ngogledd Iwerddon 
o’r enw ‘Fright Shorts’ yn cynnig cyfle 
unigryw i unrhyw awdur sy’n dod o 
Ogledd Iwerddon neu’n byw yno i 
gyflwyno sgript. Bydd yr ymgeiswyr 
llwyddiannus yn treulio amser gyda BBC 
Writersroom yn datblygu’r syniad ac yn 
gweld eu gwaith yn cael ei droi’n 
ffilmiau byr, doniol a brawychus fydd yn 
cael eu dangos ar BBC iPlayer.

London Voices
Cynllun ar gyfer y talent ysgrifennu mwyaf 
cyffrous yn y brifddinas. Mae’r 
bartneriaeth hon gyda Talawa Theatre 
Company yn rhoi cyfle i ddeg awdur gael 
deg wythnos o hyfforddiant yn ogystal â 
gweithdai ychwanegol gyda phobl 
broffesiynol o’r diwydiant – gan gwmpasu 
dramâu radio, dramâu teledu, ffurf fer, 
cyfryngau cymdeithasol a chyfresi drama 
parhaus. 

Cynlluniau Datblygu Awduron 
Dramâu Parhaus
Mae’r rhaglen hon yn rhoi awduron amrywiol ar draws 
Doctors, Holby City a Casualty – mae datblygiadau diweddar 
wedi arwain at fwy o gefnogaeth a chanlyniadau gwell i 
awduron a’r sioeau. 

Ar draws y 
Cenhedloedd a’r 
Rhanbarthau
Mae’r Salford Sitcom Showcase wedi’i 
gynnal ers tair blynedd, gyda 
phanelwyr, dosbarthiadau meistr a 
gweithdai ar gyfer darpar awduron a 
digrifwyr o Ogledd Lloegr. Dewiswyd 
pedwar o awduron du, Asiaidd a 
lleiafrifoedd ethnig i weithio ar brif 
gyfres ddrama CBBC The Dumping 
Ground. Dechreuodd cyfres hynod 
boblogaidd BBC One, Car Share, ei 
thaith yn y Salford Sitcom Showcase. 

Yn hydref 2016, lansiodd BBC 
Writersroom yn yr Alban, a 
chynhaliodd weithdy preswyl i 
awduron comedi benywaidd o’r Alban. 
O ganlyniad, bydd cyfres nesaf The 
Break ar gyfer BBC Three yn cael ei 
chynhyrchu yn yr Alban ar set River 
City. Yng Nghymru, lansiwyd 
Writersroom yng ngwanwyn 2017 yng 
Ngŵyl Awduron Cymru gyda sesiynau 
gan Bethan Jones ac Andrew Davies. 
Yn haf 2017, cynhelir rhaglen ddatblygu 
i awduron – Lleisiau Cymru – ar gyfer 
12 o awduron teledu sydd wedi’u 
dethol. 

Gweithdy ac Encil Comedi 
ac Anabledd
Gwahoddwyd wyth awdur comedi ac 20 o actorion 
anabl i weithdy undydd. Treuliodd yr awduron amser 
gyda chynhyrchwyr, gan weithio ar eu syniadau am 
gyfresi gyda chymeriadau roeddent wedi’u creu gyda’r 
actorion hynny mewn golwg. Mae dau o’r syniadau hyn 
wrthi’n cael eu datblygu.

Writersroom
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Y Genhedlaeth Nesaf  
o Gomisiynwyr 

ASTUDIAETH ACHOS

Mae Rhaglen Datblygu Comisiynwyr BBC Content yn rhan allweddol 
o’n huchelgais i wreiddio amrywiaeth a chynhwysiant ym mhopeth a 
wnawn – ar y sgrîn ac oddi ar y sgrîn.

I bobl dalentog o grwpiau sy’n cael eu tangynrychioli yn y maes 
teledu, mae’r rhaglen yn cynnig cyfleoedd hyfforddi iddyn nhw ar 
BBC Two a BBC Three yn ogystal â rhaglenni Dydd, Adloniant, 
Comedi a Ffeithiol.

Mae’n rhan o’n hymgyrch i gynyddu amrywiaeth ar bob lefel ac i 
sicrhau bod ystod ehangach o leisiau a phrofiadau yn cael eu clywed 
wrth wneud penderfyniadau am y rhaglenni a ddarlledir ar y BBC.

Cymerodd Fatima Salaria, sydd bellach yn Olygydd Comisiynu 
rhaglenni Crefydd a Moeseg, ran yn y rhaglen gyntaf, a rhannodd ei 
phrofiadau a’i safbwyntiau am y rhaglen.

Dywedodd Fatima “Mae’r BBC yn gweithio’n galed i gynyddu 
portread amrywiol, ar yr awyr a thu ôl i’r llenni. Mae comisiynwyr a 
gwneuthurwyr rhaglenni yn gofyn “Sut gallwn ni ddweud y stori hon 
yn wahanol a’i gwneud yn berthnasol i gynulleidfa ehangach? 
Canlyniad hynny yw rhaglenni gwych, creadigol ac amrywiol, fel y 
mae cynulleidfaoedd y BBC yn eu disgwyl, fel Black and British, The 
Hip Hop World News, Muslims Like Us a The Instant Gardener.

“Crëwyd y rhaglen i gefnogi bobl broffesiynol a phrofiadol ym maes 
teledu – fel fi – o grwpiau sy’n cael eu tan-gynrychioli mewn 
darlledu. Y bwriad yw helpu pobl o amrywiaeth o gefndiroedd i gael 
profiad i gystadlu am y swyddi uchaf yn y dyfodol.”

“Ar lefel bersonol, mae wedi fy helpu i wneud naid pwysig ar adeg 
allweddol yn fy ngyrfa. Dwi wedi dysgu sut i feddwl a gweithredu fel 
arweinydd ac fel rhywun sy’n gwneud penderfyniadau. Mae hyn, ochr 
yn ochr â meithrin sgiliau golygyddol a chomisiynu newydd a’r hwb 
i’m hyder proffesiynol o weithio gyda’r rheini sydd ar frig y BBC, 
wedi bod yn drawsnewidiol.”

Muslims Like Us ar BBC Two,  
a gipiodd wobr BAFTA

“Wrth edrych nôl ar fy amser ar raglen 
Datblygu Comisiynwyr y BBC, rwy’n 
ddiolchgar am y cyfleoedd a gefais. Ar y 
rhaglen, ces i fy annog i hyrwyddo 
syniadau pwysig a straeon y gall pawb yn y 
DU heddi uniaethu â nhw. Dwi wedi 
gweld nhw’n mynd drwy’r cylch comisiynu 
a’u darlledu ar y BBC.”

Fatima Salaria
Golygydd Comisiynu Rhaglenni Crefydd a Moeseg

Fatima Salaria, Golygydd Comisiynu 
Rhaglenni Crefydd a Moeseg

AtodiadEin GweithluEin CynulleidfaoeddCynnyddCyflwyniad Adlewyrchu’r DU



 Adroddiad Gwybodaeth Cydraddoldeb y BBC 2016/17 17

sicrhau bod y sgyrsiau pwysig am amrywiaeth yn digwydd ar 
ddechrau’r broses gomisiynu. Mae’r ddogfen, sy’n nodi arferion gorau 
ac yn manylu ar ein disgwyliadau, yn benllanw proses ymgynghori ar 
draws y sector a phartneriaid fel PACT ac Equity.

BBC Films 
Yn 2017, mae BBC Films yn gweithio mewn partneriaeth â’r BFI er 
mwyn mabwysiadu eu Safonau Amrywiaeth nhw ar unrhyw gyd-
gynyrchiadau yn y dyfodol. Yn unswydd ar gyfer y diwydiant ffilm yn y 
DU, mae’r Safonau yn gosod nifer o feini prawf o gynrychiolaeth ar y 
sgrîn a mynediad i’r diwydiant hyd at ddatblygiad cynulleidfa. Bydd 
ffilmiau sy’n bodloni’r mwyafrif o’r safonau yn cael eu dyfarnu gyda 
Nod Arfer Da ar gyfer Amrywiaeth ar y Sgrîn. Mae BAFTA a Film 4 
wedi ymrwymo hefyd i Safonau Amrywiaeth y BFI ac mae disgwyl i 
bartneriaid eraill ymuno’n fuan.

Digwyddiad Talent ar gyfer Cynyrchiadau Ffeithiol a Rhaglenni Dydd 
Ym mis Ionawr 2017, daeth dros 70 o staff cynhyrchu profiadol o 
grwpiau sy’n cael eu tan-gynrychioli, at ei gilydd am Ddigwyddiad 
Talent ar gyfer Cynyrchiadau Ffeithiol a Rhaglenni Dydd. Cafodd 
cynhyrchwyr a chyfarwyddwyr o’r gymuned llawrydd gyfle i gwrdd â 
chwmnïau cynhyrchu annibynnol ac i glywed gan gomisiynwyr genre 
ynglŷn â blaenoriaethau’r dyfodol. Roedd y digwyddiad yn 
llwyddiannus o ran ei brif nod – sef creu perthnasau newydd rhwng 
talent cynhyrchu a rheolwyr sy’n cyflogi. Yn dilyn adborth positif a 
straeon o lwyddiant, mae’r BBC wedi ymrwymo i gynnal digwyddiadau 
tebyg yn y dyfodol. 

Digwyddiadau Rhwydweithio ar gyfer Cyflwynwyr Anabl 
Cynhaliwyd digwyddiad ym mis Mehefin 2016, yn dilyn ymgynghoriad 
gyda chomisiynwyr ffeithiol a chwmnïau annibynnol oedd yn awyddus i 
gwrdd â mwy o gyflwynwyr, yn enwedig y rhai â phrofiad darlledu.  
O ganlyniad, cyhoeddwyd cyfeirlyfr o bron i 30 o’r prif dalentau 
cyflwyno anabl.

Digwyddiad Hyder mewn Anabledd gydag ITV
Ym mis Gorffennaf 2016, gweithiodd y BBC mewn partneriaeth ag ITV 
i drefnu’r digwyddiad teledu cyntaf erioed i ganolbwyntio ar Hyder 
mewn Anabledd. Wedi’i gynnal yn stiwdios Coronation Street yn 
MediaCityUK, bwriad y gynhadledd undydd oedd adeiladu hyder a 
chynnig cefnogaeth i gwmnïau cynhyrchu. Gyda phobl yn mynychu ar 
draws y diwydiant, trafodwyd ffyrdd o dorri’r rhwystrau – o fynediad i 
gastio – er mwyn cynrychioli anabledd yn well o fewn dramâu parhaus. 
Ymhlith y siaradwyr gwadd a’r panelwyr oedd Kate Green AS, 
Cherylee Houston (Actores, Coronation Street), Helen Bullough 
(Pennaeth Cynhyrchu CBBC), Tony Prescott (Cyfarwyddwr,  
Coronation Street) ac Oliver Kent (Cynhyrchydd Gweithredol, Holby 
City a Casualty).

ADLEW YRCHU’R DU PARHAD

Abigail Dankwa, Cyfarwyddwr Aml-Gamera, yn sgwrsio gyda Caroline Carter, 
Rheolwr Talent y BBC, mewn digwyddiad ar gyfer cynyrchiadau ffeithiol ar deledu

Y cyflwynydd teledu James Ballardie gyda chydlynydd talent  
Samantha Tatlow mewn digwyddiad talent
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04
Deall a bodloni anghenion  
ein holl gynulleidfaoedd

Doctor Who with companions  
Bill Potts and Nardole
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Adborth a 
Mewnwelediad

EIN CYNULLEIDFAOEDD

Rydym yn adeiladu ar wybodaeth ynglŷn â’n cynulleidfaoedd gyda 
dulliau newydd sy’n bwydo i mewn i’r broses o wneud penderfyniadau 
golygyddol a chomisiynu. Mae timau’r BBC yn cwrdd â 
chynulleidfaoedd i ddeall eu safbwyntiau am y BBC yn well – er 
enghraifft – mae BBC Scotland yn cynnal digwyddiadau Cwrdd â’r 
Cynhyrchwyr ac mae golygyddion adran newyddion y BBC wedi 
treulio amser gydag aelodau’r gynulleidfa o wahanol gefndiroedd. 
Dyma rai o’r ffyrdd rydym yn ceisio canfod mwy am anghenion y bobl 
rydym yn eu gwasanaethu:

Panel Adborth y Gynulleidfa
Mae gan y panel mewnol sampl sy’n cael ei chwyddo ar gyfer pobl 
ddu, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig a’r Cenhedloedd er mwyn i ni gael 
cipolwg haws oddi wrth bobl yn y grwpiau hyn ynglŷn â 
chynrychiolaeth a phortread.  Yn 2017, rydym wedi bod yn defnyddio 
hwn yn fwy effeithiol – er enghraifft – wrth ddadansoddi’r tymor Black 
and British.

Arolygon ‘Profi’r Tymheredd’ 
Drwy ddefnyddio’r samplau sylweddol sydd gennym ar gyfer aelodau’r 
gynulleidfa o gefndiroedd du, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig, anabl a 
LHDT, cynhaliwyd arolwg blynyddol newydd ym mis Ionawr 2017 i 
weld sut mae’r grwpiau hyn (yn ogystal â’r gynulleidfa ehangach) yn 
teimlo ynglŷn â’r ffordd y maen nhw’n cael eu cynrychioli a’u 
portreadu ar y teledu. Yn yr un arolwg, edrychwyd hefyd ar 
safbwyntiau pobl o dan 20 a dros 70 oed ynglŷn â phortread. Yn 
hydref 2016, cynhaliwyd archwiliad ansoddol mawr o sut mae 
cynulleidfaoedd du ac Asiaidd yn teimlo ynglŷn â’r ffordd y maen 
nhw’n cael eu portreadu a’u cynrychioli mewn cynnwys ffeithiol ac 
adloniant. Roedd hyn o gymorth i wneuthurwyr rhaglenni a 
chomisiynwyr er mwyn deall y cynulleidfaoedd hyn yn well ac i roi 
syniad go iawn iddyn nhw ynglŷn â sut i ymgysylltu’n well yn y dyfodol.

Ymchwil tymor Black and British
Yn 2016, gwerthuswyd y tymor Black and British gyda 500 o bobl o 
gefndiroedd du, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig, gyda bron i 200 o’r 
rheini o gefndiroedd du. Roedd yr ymatebion i’r tymor yn arbennig o 
bositif o ran canfyddiad ac effaith ymhlith cynulleidfaoedd du. Yn 

Ar ôl cynllun peilot llwyddiannus BBC Three Comedy Feeds,  
comisiynwyd Sunny D gan Dane Baptiste am gyfres lawn Radio 1 a 1Xtra – Cyngor Ieuenctid Mae adborth y gynulleidfa yn allweddol ar gyfer ein cynnwys

ogystal, cafwyd tystiolaeth bod cynnwys y tymor wedi cael effaith 
amlwg arnyn nhw, yn enwedig o ran cynyddu gwybodaeth ac 
ymdeimlad o berthyn.
 
Creu cymunedau cynulleidfaol newydd drwy ddata mewngofnodi 
Mae datblygu data mewngofnodi yn cynnig y potensial i gofnodi 
ymddygiad a dewisiadau nifer sylweddol o grwpiau amrywiol – sydd o 
bosib ddim i’w gweld yn amlwg yn ein harolygon sampl rheolaidd. 
Mae’r fenter Our BBC yn symud o’r strwythur presennol o gynghorau 
cynulleidfa (ni ellir adlewyrchu amrywiaeth ein cynulleidfaoedd yn 
llawn gyda 230 o aelodau’n genedlaethol) i strwythur lle gall pob aelod 
o’r gynulleidfa ddewis cael mewnbwn uniongyrchol i’r broses o wneud 
penderfyniadau yn y BBC. Yn ystod y flwyddyn nesaf ac fel rhan o’r 
symudiad hwnnw, byddwn yn sefydlu panel digidol o dros 30,000 o 
aelodau’r gynulleidfa.

Radio 1 a Radio 1Xtra – Cyngor Ieuenctid  
Roedd Cyngor Ieuenctid 2015/16 yn cynnwys 10 o unigolion o bob 
cwr o’r DU. Syniad Jeremiah Emmanuel oedd hyn, cyn arwr-arddegau 
Radio 1 a dderbyniodd fedal y BEM yn rhestr anrhydeddau’r flwyddyn 
newydd yn 2017 am ei waith cymunedol sylweddol. Daeth y Cyngor 
Ieuenctid i ymweld â Radio 1 a 1Xtra bob tri mis i gymryd rhan mewn 
adolygiadau a sesiynau creadigol gydag aelodau o staff ar draws 
adrannau a rhaglenni. 
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Tymor Black  
and British

#blackandbritish
Derbyniodd #blackandbritish 23 miliwn o argraffiadau ar gyfryngau cymdeithasol a 
chafwyd 72,000 o gyfeiriadau at gynnwys Black and British ar Twitter (gan gynnwys 
#blackbritishhero) 

ASTUDIAETH ACHOS

Cynhaliwyd y tymor Black and British gydol 
mis Tachwedd, gan ddathlu’r hyn sydd wedi’i 
gyflawni gan bobl ddu yn y DU, ac archwilio 
diwylliant, hanes ac hunaniaeth gyfoethog bobl 
ddu ym Mhrydain.

O dan arweiniad BBC Two a Four, gyda 
chynnwys eraill ar draws teledu, radio ac 
ar-lein y BBC, roedd y tymor Black and British 
yn adrodd straeon beiddgar, bywiog a 
phryfoclyd, gan wyrdroi rhagdybiaethau a herio 
uniongrededd.

I gyd-fynd â’r gyfres, cafwyd ymgyrch ddigidol 
fawr, Black British Hero, oedd yn cael ei 
chynnal ar draws cyfrifon cyfryngau 
cymdeithasol y BBC gydol yr hydref.

“  Dyma dymor hynod bwysig o 
raglenni sydd nid yn unig yn 
ddathliad o gyfraniad enfawr pobl 
ddu wrth lunio’r Brydain fodern, ond 
hefyd yn codi’r cwestiynau heriol 
ynglŷn â sut rydym yn adrodd ein 
hanes ni i gyd.”

 Patrick Holland
 Golygydd Sianel BBC Two

Mae adlewyrchu a chyrraedd cynulleidfaoedd amrywiol yn 
flaenoriaeth, felly cynhaliwyd adolygiad manwl o’r tymor ar draws 
teledu, radio, ar-lein a chyfryngau cymdeithasol ochr yn ochr â’r 
mesurau allweddol ar gyfer y tymor sef ymwybyddiaeth, 
cyrhaeddiad, canfyddiad ac effaith:

 – Roedd tystiolaeth gref hefyd o effaith y tymor – yn enwedig 
ynglŷn â gwybodaeth a chyswllt

 – Roedd argraffiadau cyffredinol y tymor yn bositif iawn, yn 
enwedig ymhlith ein cynulleidfa ddu, ac mae galw amlwg i’r BBC 
ddarparu mwy o’r math yma o gynnwys

43%
Roedd bron hanner y cyhoedd wedi 
clywed am y tymor Black and British 
(43%) a dros chwarter (27%) wedi 
profi rhywfaint o’r cynnwys.

18m
Tua 18 miliwn wedi gweld rhywbeth 
o’r tymor ar deledu, tua 4.5 miliwn 
wedi gwrando ar rywbeth ar y radio a 
dros 1 miliwn wedi dod ar draws y 
tymor ar-lein.

64%
Roedd ymwybyddiaeth a 
chyrhaeddiad yn sylweddol uwch 
ymhlith ein cynulleidfa ddu – 64% yn 
ymwybodol a dros 53% wedi troi at 
rywfaint o’r cynnwys.

David Harewood yn 
ymchwilio; Will Britain ever 
have a black Prime Minister?

Yr hanesydd David Olusoga yn  
Black and British a forgotten history
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EIN CYNULLEIDFAOEDD PARHAD

Gwasanaethau a chynnyrch hygyrch
Mae ein gwasanaethau ar gyfer pawb, felly rydym yn adeiladu’r lefelau 
hygyrchedd uchaf i’n cynnyrch digidol.

O ap Gemau Olympaidd 2012, mae’r BBC wedi arloesi gyda 
chymwysiadau symudol hygyrch – gan gynnwys aps ar gyfer y 
gwasanaethau craidd fel Newyddion, Chwaraeon, Tywydd ac iPlayer.

Rydym wedi ehangu’r gwaith hwn i gwmpasu cymwysiadau a gemau 
CBeebies a CBBC. O ganlyniad, mae pob plentyn yn gallu cymryd rhan 
ac ymuno â’r hwyl gydag aps poblogaidd yn cynnwys Kids iPlayer, 
CBBC Go, CBeebies Playtime a CBeebies Storytime. Cyhoeddwyd 
Canllawiau Hygyrchedd Symudol y BBC ym mis Chwefror 2017 i 
alluogi’r diwydiant ehangach i ddysgu ac i elwa o’r hyn mae’r BBC 
wedi’i gyflawni yn y maes hwn.

Mae BBC iPlayer yn cael ei weld yn aml iawn fel safon y diwydiant am 
wasanaethau fideo ar alw hygyrch. Mae’r BBC wedi gwella ansawdd ei 
gwasanaethau i wylwyr anabl, ac yn 2016, rhoddodd y BBC gynnig ar 
is-deitlo cynnwys a ffrydiwyd yn fyw, a gwnaethpwyd nifer o 
welliannau sylweddol i’r gwasanaeth.

Pan ddaeth BBC Three yn sianel ar-lein, parhawyd i ddarparu 
is-deitlau ar 100% o’r cynnwys ffurf-hir. Rydym hefyd wedi ymrwymo i 
is-deitlo holl gynnwys ffurf-fer BBC Three ar iPlayer. At hynny, rydym 
wedi cynnal ein darpariaeth o 5% o gynnwys ffurf-hir gyda chyfieithu 
iaith arwyddion. Rydym yn gweithio tuag at ddarparu sain ddisgrifio ar 
50% o gynnwys ffurf-hir BBC Three.

Y llynedd, symudwyd y dyddiad o is-deitlo 100% o arlwy byw Tŷ’r 
Cyffredin ar BBC Parliament – o fis Medi 2019 i fis Medi 2016. O 
Ionawr 2017, dechreuwyd darparu is-deitlau ar sesiynau Tŷ’r Arglwyddi 
ar ddydd Gwener. Hefyd darparwyd is-deitlo byw o bob Cynhadledd 
Wleidyddol, a bydd yr ymwrymiad hwn yn parhau. 

Cynhaliodd y tîm See Hear ym Mryste ddadl etholiadol eu hunain yn 
archwilio cynigion y prif bleidiau oedd yn debygol o gael effaith ar bobl 
anabl. Darparwyd y cwestiynau gan wylwyr See Hear gan gwmpasu 
ystod eang o bynciau – o Brexit i doriadau’r budd-daliadau lles. Roedd 
y rhaglen yn gwbl hygyrch mewn Iaith Arwyddion Prydain gydag 
is-deitlau a throslais sain, i helpu pobl fyddar neu’r rhai oedd yn drwm 
eu clyw, i wneud dewisiadau gwybodus.

Ar CBBC a CBeebies, rydym wedi dechrau darparu is-deitlau yn y 
‘lincs’ rhwng rhaglenni.

Mae Adran Ymchwil a Datblygu’r BBC, drwy weithio gydag Ericsson, 
Atos a Screen, wedi dechrau lansio proses arloesol newydd i 
ail-amseru is-deitlau. Mae’r Peiriant Amser Is-deitlo yn cymryd mantais 
o’r oedi yn y gadwyn ddarlledu drwy gael gwared ar yr oedi amgodio. 
Canlyniad hynny yw bod is-deitlau byw yn cyd-fynd â’r cynnwys yn 
well – gan fynd i’r afael ag un o’r cwynion mwyaf cyson y mae’r BBC yn 
ei dderbyn ynglŷn ag ansawdd is-deitlau. Mae’n cael ei ddefnyddio ar 
hyn o bryd ar BBC4 HD a CBBC HD ar DSAT a DTT a BBC News ar 
DSat, a byddwn yn cyflwyno’r dechnoleg ar draws yr holl sianeli HD 
yn ystod y flwyddyn.

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae adran Ymchwil a Datblygu’r 
BBC wedi arloesi gyda thechnegau a thechnolegau newydd drwy 
gynhyrchu cynnwys deuseiniol digidol. Yn 2016, agorodd y BBC ei 
stiwdio gynhyrchu deuseiniol gyntaf yng Nghaerdydd. Nid yn unig y 
mae’r BBC bellach yn gallu cynhyrchu cymysgedd teledu a radio 3D, 
ond gall hefyd greu sain trochi 360 gradd ar gyfer deunydd rhithwir 
drwy gyfrwng teclyn VR. Bydd y dechnoleg hon yn galluogi’r BBC i 
archwilio hygyrchedd VR ymhellach ar gyfer y rheini sydd â nam ar  
eu golwg.

Something Special; Drwy ddefnyddio iaith arwyddion o’r enw Makaton, 
mae Justin Fletcher, sef Mr Tumble, yn helpu plant i ddysgu sut i 

gyfathrebu a datblygu sgiliau iaith mewn ffordd hwyliog a chyffrous
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Perfformiad buddugol arall gan Ore Oduba a Joanne 
Clifton yn Strictly Come Dancing 2016

05
Gweithlu sy’n gynyddol 
amrywiol ar gyfer  
y dyfodol
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Mae’r BBC yn fwy amrywiol nag erioed. Does dim dwywaith bod y 
gwaith rydym wedi bod yn ei wneud i ddenu ac agor y BBC i ystod 
eang o bobl wedi arwain at welliannau. Rydym wedi taflu’r rhwyd i 
byllau ehangach o dalent ac wedi sicrhau bod y bobl orau yn cael eu 
darganfod beth bynnag fo’u cefndir.

Rydym wedi ehangu cyrhaeddiad ein hysbysebu allanol ac wedi dod o 
hyd i ffyrdd mwy amrywiol o ymgysylltu ar raddfa fwy. Mae hyn wedi 
cynnwys adeiladu perthnasau gyda gwefannau fel diversityjobs.co.uk, 
sianeli amrywiol gan gynnwys cyfryngau cymdeithasol a grwpiau 
cymunedol, a rhoi holl hysbysebion recriwtio allanol ar Universal Jobs 
Match. Rydym yn gweithio gydag amrywiaeth ehangach o gysylltiadau 
allanol er mwyn creu cysylltiadau: Canolfannau Byd Gwaith ledled  
y DU, Remploy, Shaw Trust, Stephen Lawrence Trust, Sutton  
Trust, Mama Youth, Ymddiriedolaeth y Tywysog a’r Sefydliad 
Symudedd Cymdeithasol.

Rydym wedi treialu meddalwedd ar gyfer sialensiau sgiliau – sydd 
wedi’i brofi fel ffordd o leihau rhagfarn digymell, a welir yn aml wrth 
greu rhestr fer o CVs. Gyda sialensiau sgiliau, mae rheolwyr sy’n cyflogi 
yn dethol ymgeiswyr i’w cyfweld yn seiliedig ar y sampl o waith di-enw 
a gyflwynir. Yn ystod y peilot, gwelwyd cynnydd yn nifer yr ymgeiswyr 
du, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig a roddwyd ar y rhestr fer i’w cyfweld 
o’i gymharu â’r data sylfaenol. Mae’r manteision hefyd yn cynnwys 
mwy o symud yn fewnol, cyflogi’n gynt a mwy o hyder yn y rheolwyr 
sy’n cyflogi.

Ddiwedd Mawrth 2017, cynhaliwyd sesiynau hyfforddi cyn ymgeisio yn 
Llundain a Salford ar gyfer pobl â diddordeb mewn swyddi cynhyrchu 
a newyddiaduraeth yn y BBC.  Daeth 40 o bobl i’r sesiynau, lle cafwyd 
cyfle i weld y mathau o sgiliau a phrofiad sydd eu hangen ar gyfer 
cyfleoedd swyddi yn y BBC, yn ogystal â chyngor ymarferol ynglŷn ag 
ysgrifennu CV a thechnegau cyfweld. Mae sesiwn debyg ar gyfer 
swyddi technoleg i’w chynnal nes ymlaen yn y flwyddyn. 

Rydym yn gweithio’n galed i annog ymgeiswyr amrywiol drwy 
ddigwyddiadau a mentrau. Er enghraifft, ym mis Ebrill 2016, daeth dros 
100 o ddirprwywyr allanol o grwpiau sy’n cael eu tan-gynrychioli, at ei 
gilydd i Gynhadledd Amrywiaeth mewn Technoleg yn Llundain – gan 
gynnwys menywod, pobl anabl, pobl ddu, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig 
a phobl o’r gymuned LHDT. Roedd cyfle i’r bobl oedd yn bresennol 
sgwrsio’n uniongyrchol gydag aelodau o’r Uned Mynediad, dysgu am y 
Dechnoleg Gynorthwyol ddiweddaraf, a dod i nabod aelodau o’n 
fforymau staff – BBC Pride, BBC Ability a Fforwm Pobl Ddu ac  
Asiaidd y BBC.
 
Yn ogystal yr haf yma, cynhalioddd y BBC gynhadledd TechWomen yn 
ystod Wythnos Dechnoleg Llundain. Yn ystod y digwyddiad, 
cyflwynwyd y dulliau arloesol diweddaraf a chyfle i rwydweithio â’n 
rheolwyr a’n recriwtwyr sy’n cyflogi. 
 
Rydym hefyd yn cydnabod mai rhan allweddol o ddatblygu gweithlu 
amrywiol sy’n gynaliadwy, yw rhoi mwy o bwyslais ar gadw grwpiau 
sy’n cael eu tan-gynrychioli. Felly, rydym am sicrhau bod cyfleoedd 
hyfforddi a datblygu, ar bobl lefel, yn agored ac o fewn cyrraedd pob 
aelod o staff. Rydym hefyd yn blaenoriaethu ffyrdd cynhwysol o 
weithio ar draws yr holl adrannau a meysydd – heb ddiwylliant 
cynhwysol, dyw amrywiaeth ddim yn gweithio.

Rhaglen Arweinyddiaeth BBC Clore 
Fel rhan o ymrwymiad y BBC i gefnogi datblygiad uwch arweinwyr o 
gefndiroedd sy’n cael eu tan-gynrychioli, rydym wedi cynnal Rhaglen 
Arweinyddiaeth BBC Clore ers dwy flynedd. Mae cyfanswm o 12 o 
staff wedi cymryd rhan yn y rhaglen ochr yn ochr ag uwch arweinwyr 
o fewn y BBC, ac maen nhw’n derbyn datblygiad arweinyddiaeth 
personol drwy Gwrs Byr Arweinyddiaeth / Rhaglen Gymrodoriaeth 
Clore a chyrsiau Coleg Arweinyddiaeth y BBC.

EIN GWEITHLU

Mae Helen Thomas, Neila Butt, 
Michelle Agdomar a Brenda 

Emmanus ymhlith y rhai sy’n cymryd 
rhan ar ein Rhaglen Arweinyddiaeth 

Clore 2016/17

Ein Pobl

Paul Bepey yw Cadeirydd ein 
Rhwydwaith Staff, Ability – fforwm sy’n 
canolbwyntio ar anableddau corfforol a 

mathau eraill o anabledd

Newyddiadurwyr darlledu a chyflwynwyr y BBC; Steve Crossman, Mani Djazmi ac Eno 
Eruotor yn rhan o’n panel o westeion yn ein diwrnod hyfforddiant cyn ymgeisio
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Rhaglenni Datblygu a Mentora RISE ac Elev8 
Rydym yn parhau i gynnal ein rhaglenni mentora a datblygu 
llwyddiannus ar gyfer staff du, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig 
a staff anabl, gyda’r rhaglen ddiweddaraf yn cael ei lansio ym 
mis Chwefror 2017. Eleni, mae’r ddwy raglen wedi’u cryfhau 
drwy gynnig pedwar gweithdy datblygu arweinyddiaeth 
ochr yn ochr â sesiynau mentora sydd wedi’u teilwra gydag 
uwch arweinwyr.

Lansiwyd Rhaglen Arweinyddiaeth BBC News 
ym mis Medi 2016, gan ddod â 30 o bobl at ei 
gilydd rhwng graddau 7 ac 11 sydd â’r sgiliau, y 
profiad a’r angerdd i symud ymhellach fel 
arweinwyr a llywio newid diwylliannol o fewn 
adran Newyddion y BBC. Yr uchelgais yw 
gweld mwyafrif o’r rheini sy’n cymryd rhan yn 
cael dyrchafiad neu’n cael swyddi newydd o 
fewn dwy flynedd i’r rhaglen orffen.

Mae Rhaglen Arweinyddiaeth Menywod BBC 
News yn gynllun unigryw ar gyfer menywod 
rhwng graddau 10 ac 11. Y bwriad yw gweld 
y mwyafrif o’r grŵp yn symud i swyddi 
newydd. Mae 70% o’r criw cyntaf bellach 
wedi symud i swyddi newydd. Mae 16 o 
fenywod wedi’u dewis  ar gyfer y Rhaglen 
Arweinyddiaeth i Fenywod yn 2017/18. 

Mae Rhaglen Menywod mewn Cynyrchiadau 
Technegol BBC News yn cynnwys mentora, 
hyfforddiant yn ogystal â sesiynau gan 
siaradwyr sy’n ysbrydoli. Mae unarddeg o 
fenywod wedi’u dewis i gymryd rhan o’r 
meysydd crefft, technegol a chynhyrchu ar 
draws yr adran. Mae bron hanner eisoes wedi 
symud i swyddi newydd ers diwedd y rhaglen.

RHAGLENNI DATBLYGU’R BBC

42%
Mae dros hanner y grŵp presennol yn fenywod, 42% o 
gefndiroedd du, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig a 10% wedi 
datgan anabledd. 

EIN GWEITHLU PARHAD

Cynrychiolwyr mewn digwyddiad 
Meithrin eich Potensial y llynedd

Meithrin eich Potensial
Mae pawb sy’n gweithio i’r BBC rhwng graddau wyth ac unarddeg sy’n 
teimlo bod ganddyn nhw’r potensial i gyrraedd lefel Bwrdd Adrannol 
yn gallu gwneud cais i gymryd rhan ar y rhaglen. Mae Meithrin eich 
Potensial yn cynnig atebion dysgu, cyfleoedd i rwydweithio a 
chymorth gyrfa un-wrth-un gyda’r bwriad o ddatblygu olynwyr i’r 
swyddi arweinyddiaeth ar draws pob adran.

Drwy newid y ffordd y gall staff ymgeisio am y rhaglen, mae’r rhai 
wnaeth gais o grwpiau sy’n cael eu tan-gynrychioli wedi cynyddu. Yn 
2016, treialodd y BBC dull o ‘ddatgan diddordeb’ lle nad oedd angen i 
reolwyr enwebu pobl. Cynyddodd gyfran y rheini a ymgeisiodd o 
gefndiroedd du, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig i 27% a staff anabl i 8%. 
Ar y lefel uwch, mae’r ddau grŵp wedi’u tan-gynrychioli ar draws y 
sefydliad.

Mae ymrwymiad y rhaglen i hyrwyddo cynhwysiant hefyd yn cael ei 
adlewyrchu yn y siaradwyr: roedd 43% o’r siaradwyr yn fenywod yn 
ystod rhaglen 2016/17 a 18% o’r siaradwyr o gefndiroedd du, Asiaidd a 
lleiafrifoedd ethnig.
 
Diwylliant sy’n wirioneddol gynhwysol
Y llynedd, fe ddiffiniwyd beth mae cynhwysiant yn ei olygu i ni yn y 
BBC: gwerthfawrogi a dathlu gwahaniaethau ac annog gweithle a 
diwylliant lle gall pawb ffynnu. Mae hyn yn golygu bod unigolion yn cael 
cefnogaeth, parch, ymgysylltiad, yn cael llais ac yn gallu datblygu sgiliau 
a thalentau sy’n cyd-fynd â gwerthoedd y BBC. 

Ankur Desai, a former RISE mentee
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Yn Newyddion, rydym wedi lansio panel o aelodau amrywiol o staff 
dan 30 oed i gynghori a chynnig mewnbwn i benderfyniadau busnes a 
golygyddol. Mae cadeirydd y panel yn mynychu Bwrdd y Grŵp 
Newyddion. Bydd aelodau’r panel yn newid bob blwyddyn.

Drwy Prosiect CAPE (Creating a Positive Environment) rydym wedi 
bod yn gwneud y BBC yn amgylchedd gwaith mwy cynhwysol i bobl 
ag anableddau cudd. Mae BBC Project CAPE yn archwilio’r syniad o 
gynllun gwybyddol, gan gyfeirio at gyflogaeth, yr amgylchedd a 
chyfathrebu. Mae’n ceisio codi ymwybyddiaeth o niwro-amrywiaeth, 
er enghraifft, cyflwr Sbectrwm Awtistig, ADHD, Dyspracsia a 
Dyscalcwlia. Mae’r fenter hon yn hyrwyddo’r syniad fod gwahaniaethau 
yn yr ymennydd ddim yn anableddau ynddynt eu hunain, ond yn 
amrywiadau naturiol yr ymennydd dynol. 

Ymhlith enghreifftiau o waith y prosiect yw rhestr wirio niwro-
amrywiol ar gyfer adeiladau, sy’n sicrhau bod adeiladau’r BBC yn 
darparu ar gyfer staff ac ymwelwyr niwro-wahanol ac mae ffilmiau 
rhyngweithiol i ymwelwyr yn caniatáu iddyn nhw baratoi strategaethau 
ymdopi cyn ymweld. O ganlyniad, y BBC oedd y darlledwr cyntaf i 
ennill Gwobr Hygyrchedd y Gymdeithas Awtistiaeth Genedlaethol am 
swyddfeydd y BBC a BBC Tours yn MediaCityUK, Salford.

Amrywiaeth gymdeithasol a chynlluniau cyn-fynediad
Ni ddylai cefndir fod yn rhwystr i gael swydd ac i symud ymlaen yn y 
BBC. Roeddem yn awyddus i gael dealltwriaeth well o broffil 
economaidd-gymdeithasol ein sefydliad. I wneud hynny, cynhaliwyd 
cyfrifiad i gael darlun manylach o’n gweithlu.

Wrth baratoi’r cyfrifiad, roeddem yn gweithio gyda Bridge Group, 
cymdeithas polisi elusennol sy’n ymchwilio ac hyrwyddo amrywiaeth a 
chydraddoldeb economaidd-gymdeithasol. Eu cyngor nhw oedd nad 
oedd unrhyw fesur unigol allai groniclo cefndir economaidd-
gymdeithasol unigolyn yn llawn, er bod swyddi rhieni wedi profi i fod 
yn ddangosydd cryf.

Casglwyd data amrywiaeth gymdeithasol ar draws y BBC ym mhob 
gradd. Am y tro cyntaf, mae gennym syniad o ba mor dda yr 
adlewyrchwn gyfansoddiad economaidd-gymdeithasol y DU – a ble 
dylai’r ffocws ar adnoddau fod yn y dyfodol. Yn y cyfrifiad, gofynnwyd 
cwestiynau ynglŷn â’r math o ysgol lle wnaethon nhw dderbyn eu 
haddysg, swyddi rhieni / lefel addysg uchaf rhieni, a gwelwyd mai: 

 – 83% yw canran gweithlu’r BBC wnaeth fynd i ysgol y wladwriaeth
 – Mae canran gweithlu’r BBC sydd â rhiant heb radd yn 48% (yn debyg 

i gyfradd myfyrwyr mewn addysg uwch sydd â rhieni heb radd)

Ar draws y sefydliad, rydym yn gweithio’n galed i sicrhau bod ein 
amgylchedd gwaith yn gefnogol, gydag ymddygiad cynhwysol sy’n ei 
gwneud yn lle gwych i bob aelod o staff.

Rydym wedi cynnal digwyddiadau i staff ar draws y Cenhedloedd a’r 
Rhanbarthau sy’n tanlinellu strategaeth amrywiaeth y BBC, hyrwyddo 
arferion cynhwysol fel sesiynau gydag arbenigwyr ar Ddiwrnod 
Rhyngwladol Pobl ag Anableddau a Diwrnod Rhyngwladol Menywod, 
a darparu hyfforddiant ar duedd digymell ac i reolwyr staff anabl.

Ym mis Ionawr 2017, daeth 2,200 o staff at ei gilydd mewn bron i 40 o 
ddigwyddiadau ymwybyddiaeth a hyfforddiant amrywiaeth yn Salford 
fel ran o dymor Divercity, gydag arbenigwyr a thalent mewnol ac 
allanol. Cafwyd hyfforddiant ymarferol o’r adran gyfreithiol, arbenigwr 
ar ymwybyddiaeth bod yn fyddar ac hyfforddiant un-wrth-un i staff 
anabl a’u rheolwyr. Daeth 450 o aelodau staff i seminar ar duedd 
digymell. Mae’r adran Newyddion a’r Cenhedloedd a’r Rhanbarthau yn 
cynnal hyfforddiant tuedd digymell i uwch reolwyr a rheolwyr sy’n 
cyflogi. Hefyd, bydd tymor ‘Divercity’ yn mynd i safleoedd eraill y BBC 
yn ystod 2017/18.

Mae rhwydweithiau staff ar draws y BBC yn cynnal digwyddiadau ac yn 
helpu i gynnig mentora a chymorth, gan gynnwys BBC Pride, BBC 
Women in STEM, BBC Ability yn ogystal â Grŵp Gweithredu Anabledd 
BBC Scotland a Fforwm Pobl Ddu ac Asiaidd y BBC (BBAF), a enillodd y 
Wobr Rwydweithio Orau yng Ngwobrau Cydraddoldeb Hiliol 2016. 
Global Women in News (GWiN) yw’r rhwydwaith staff mwyaf gyda dros 
1,400 o aelodau, 21 o grwpiau rhyngwladol a thua 350 o fenywod yn 
cymryd rhan mewn cynlluniau mentora. Drwy ddefnyddio gwirfoddolwyr 
ar draws yr adran, mae GWiN wedi cynnal bron i 100 o ddigwyddiadau 
rhwydweithio, lansio Rhwydwaith Rhieni, cynnig rhaglenni hyfforddi 
unigryw a lansio ei mewnrwyd ei hun – sy’n cynnig cymorth a 
gwybodaeth yn ogystal ag hyrwyddo arferion gorau yn y gwaith.

Yn ystod 2017/18, mae GWiN yn bwriadu gwella’r gefnogaeth a roddir 
i fenywod sy’n dychwelyd i’r gwaith ar ôl cyfnodau o famolaeth drwy 
gynnig hyfforddiant a chanllaw i reolwyr llinell. Yn y cyfamser, bydd 
adran Newyddion y BBC yn cadw cofrestr o swyddi y gellir eu rhannu 
er mwyn cefnogi modelau gweithio’n hyblyg. Bwriad y fforwm yw 
ehangu y tu allan i Lundain ac yn rhanbarthau’r DU a datblygu 
hyfforddiant arweinyddiaeth i fenywod ar raddau îs.

Y llynedd, cafodd y cyd-sylfaenydd a’r cyd-gadeirydd Sarah Gibson, ei 
hethol yn Llywydd Sefydliad Rhyngwladol Newyddiadurwyr ac 
Awduron Benywaidd – i gydnabod y cynnydd y mae GWiN wedi’i 
wneud i fenywod yn y sector.

 – Mae cyfradd gweithwyr y BBC oedd â rhieni mewn swydd reoli 
neu broffesiynol yn 61%

Y BBC yw un o’r sefydliadau cyntaf i gynnal ymchwil o’r fath. Ar hyn o 
bryd, does dim data i’w gymharu gan eraill yn y diwydiant darlledu. 
Serch hynny, byddwn yn parhau i fonitro’r ffigurau hyn.

Rydym yn fwy penderfynol nag erioed na ddylai cefndir fod yn rhwystr 
i gael swydd na symud ymlaen yn y diwydiant hwn. Er ein bod eisoes 
wedi gwneud llawer o waith i ehangu mynediad ar lefel mynediad, 
rydym yn ymrwymedig i wneud llawer mwy i wneud yn siŵr ein bod 
yn adlewyrchu’r DU fel ag y mae. Dyma rai o’r ffyrdd rydym eisoes 
wedi’u gwneud i ehangu mynediad ar lefel mynediad:

Prentisiaethau
Mae prentisiaethau’r BBC wedi’u hanelu at y rheini sydd heb raddio, ac 
yn anghymesur, daw’r rheini o gefndiroedd sy’n cael eu tan-gynrychioli. 
Rydym yn cynnig prentisiaethau ar draws y busnes – cynhyrchu teledu 
a radio, newyddiaduraeth, peirianneg darlledu, adnoddau darlledu, 
digidol a swyddi cyfreithiol ar draws y DU.

Yn 2012, cafwyd 37 o Brentisiaethau’r BBC drwyddi draw. Erbyn 2014, 
cyrhaeddwyd 177. Eleni, mae dros 230 ac erbyn 2018, rydym yn anelu 
i gael dros 400.

Yn seiliedig ar y rhai ymunodd hydref diwethaf: 

 – Roedd dros hanner prentisiaid digidol lleol BBC News o 
gefndiroedd du, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig

 – Roedd mwyafrif o’r prentisiaid crefft a thechnegol newydd yn 
fenywod

 – Roedd dros hanner hyfforddeion Newyddiaduraeth yr adran 
newyddion wedi datgan anabledd

Rydym yn cymryd camau i sicrhau ein bod yn denu ymgeiswyr o 
grwpiau sy’n cael eu tan-gynrychioli sydd â’r talentau y mae’r BBC  
eu hangen:

 – Roedd 64% o griw prentisiaid Cynhyrchu Teledu 2015 o deuluoedd 
lle na fuodd yr un rhiant mewn prifysgol (45% o bobl ddu, Asiaidd a 
lleiafrifoedd ethnig)

 – Roedd 60% o griw prentisiaid Newyddiaduraeth Ddigidol 2015 o 
deuluoedd lle na fuodd yr un rhiant mewn prifysgol (50% o bobl 
ddu, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig)
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Mama Youth
Yn draddodiadol, mae cael profiad lefel mynediad o fewn y diwydiant 
wedi bod yn llai hygyrch i rai grwpiau nag eraill. Mae’r BBC yn gweithio 
mewn partneriaeth â Phrosiect Mama Youth yn Llundain ers pedair 
blynedd, gan gynnig hyfforddiant Academi’r BBC a chyfleoedd gwaith, 
am fis, i bobl ifanc – sy’n ymuno â’r BBC ar ôl rhaglen hyfforddi 13 
wythnos yn Sky.

Yn 2017, byddwn yn rhoi 20 o bobl ifanc ar draws BBC Studios a BBC 
Content. Ers dechrau’r bartneriaeth yn 2013, mae 86% o’r criw y mae’r 
BBC yn ei dderbyn wedi cael cynnig contract tri mis o leiaf. Mae 
cyfanswm o 17 o raddedigion Mama Youth dal mewn swyddi yn y 
BBC, gan gynnwys Cynorthwy-ydd Rheoli Cynyrchiadau, Ymchwilydd a 
Chydlynydd Cynhyrchu.

Leonard Cheshire Change 100 Scheme
Yr haf yma, rydym yn cymryd rhan yng nghynllun Leonard Cheshire’s 
Change 100 unwaith eto, drwy groesawu unarddeg intern dros gyfnod 
o wyth wythnos. Cynllun ar gyfer israddedigion anabl talentog yw 
hwn. Bydd myfyrwyr eleni yn cael cyfleoedd fel Paragyfreithiol, 
Cynorthwy-ydd Cyllid a Dadansoddwr Diogelwch a Gwybodaeth.

Hyfforddeion Creative Access
Mae ein perthynas gyda Creative Access yn parhau am yr ail flwyddyn 
gyda 25 o hyfforddeion yn cael eu rhoi mewn adrannau cynhyrchu ar 
draws y BBC. Mae’r hyfforddeion (pob un o’r graddedigion o 
gefndiroedd du, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig) yn ymuno â ni am 
gyfleoedd hyfforddi 12 mis gydag hyfforddiant a datblygiad yn cael eu 
darparu.

Llysgenhadon Ifanc BBC North 
Crëwyd rôl Llysgennad Ifanc ar gyfer bobl ifanc rhwng 16-20 oed o 
ardaloedd Salford a Trafford ym Manceinion fel rhan o ymrwymiad 
BBC North i’r economi leol – er mwyn helpu gyda symudedd a 
chynhwysiant cymdeithasol i bobl ifanc yr ardal. Mae’r rolau hyn wedi’u 
cynllunio i’r rheini sydd ag ychydig iawn o brofiad neu ddim profiad o 
gwbl o’r byd gwaith a’r rheini sydd ag ychydig iawn o gymwysterau neu 
ddim cymwysterau o gwbl (h.y. NEET). Ni all unrhyw un sydd â 
chymwysterau uwch na TGAU wneud cais.

Wedi’u hatgyfeirio gan bartneriaid cymunedol lleol, mae 47 o bobl 
ifanc wedi’u recriwtio yn ystod y cynllun gyda 10 yn mynd ymlaen i 
gael gwaith neu brofiad ychwanegol ar safle MediaCityUK. Mae dau 
wedi symud at brentisiaethau yn y BBC ac mae nifer wedi naill ai cael 
swydd y tu allan i MediaCityUK neu wedi cofrestru i fynd i goleg. Mae’r 
cynllun wedi cynnig cyswllt cyraeddadwy i bobl ifanc tuag at 

gyflogaeth, sy’n dod, yn bennaf, o gefndiroedd incwm isel, mewn ardal 
lle mae pobl ifanc o gefndiroedd tebyg yn ei chael hi’n anodd dod o 
hyd i waith.

Cyfleoedd Hyfforddi Make it Digital 
Rhaglenni 8 wythnos yw cyfleoedd hyfforddi BBC Make it Digital, a 
gynlluniwyd gan Academi’r BBC. Maen nhw’n cael eu cynnig gan 
Ganolfannau Gwaith i wella sgiliau digidol a chynyddu addasrwydd 
rhywun i weithio. Hyd yn hyn, mae 1,700 o bobl ifanc wedi manteisio 
ar y cyfleoedd hyfforddi, gyda rhai yn cael eu llywio tuag at 
Brentisiaethau’r BBC pan fydd talent yn cael ei ganfod. Wedi’i ysbrydoli 
gan y cyfle hyfforddi wyneb-yn-wyneb, mae fersiwn rhithwir o’r 
Hyfforddiant Digidol yn cael ei ddatblygu, a bydd yn cynnwys modiwl 
ar Gyflogadwyedd.

Cronfeydd Talent Cyn Cyflogaeth
Bwriad cronfeydd talent cyn cyflogaeth Camau Cyntaf yw cynyddu 
amrywiaeth ein ymgeiswyr lefel mynediad. Mae dwy gronfa dalent 
gyda 40 o lefydd yr un wedi’u cynllunio i ddysgu’r sgiliau angenrheidiol 
er mwyn eu galluogi i gystadlu am gyfleoedd yn y BBC. Mae bod yn 
rhan o’r gronfa dalent yn cynnig cyfleoedd i gysgodi, mentora ac 
hyfforddiant blasu. 

Digwyddiadau ‘Get-In’
Bob blwyddyn, rydym yn cynnal 20 o ddigwyddiadau ‘Get-In’ ledled y 
DU, gan ddod â ni i gysylltiad uniongyrchol â thua 1,500 o ymgeiswyr 
posib a’u rhieni. Rydym yn gwahodd pobl i ddod drwy ein partneriaid 
allanol, ac yn datblygu presenoldeb cyfryngau cymdeithasol cryf er 
mwyn manteisio i’r eithaf ar amrywiaeth. 

Profiad Gwaith
Mae dros 1,000 o bobl yn cymryd rhan mewn profiad gwaith gyda’r 
BBC bob blwyddyn, ac mae cyfleoedd ar gael bob tri mis. Yn ystod y 
flwyddyn ddiwethaf, rydym wedi addasu ein ffordd o drefnu profiad 
gwaith er mwyn gwneud y gorau o amrywiaeth y bobl sy’n cael llefydd 
yn y sefydliad. Mae hyn wedi cynnwys uchafswm o bythefnos ar gyfer y 
cyfleoedd di-dâl, a chadw cyfran o’r llefydd i ymgeiswyr anabl. 

Yn y dyfodol, gobeithir clustnodi rhai o gyfleoedd profiad gwaith y 
BBC i bobl ifanc ddi-waith. Rydym yn gweithio’n agos gyda 
Chanolfannau Gwaith yr Adran Gwaith a Phensiynau i nodi’r bobl o 
gymunedau amrywiol fyddai’n elwa fwyaf o gael lle gyda ni. Rydym 
hefyd yn ystyried cynyddu nifer y bobl ifanc 16-17 oed sy’n dod i’r BBC 
ar brofiad gwaith yn ogystal â’r rheini ag anableddau.

Gwaith cymunedol
Wythnos o weithdai a digwyddiadau yw Academi Radio 1 a 
gynlluniwyd i roi technegau, gwybodaeth ac ysbrydoliaeth i’n 
cynulleidfaoedd er mwyn llwyddo mewn gyrfa greadigol. Yn 2016, aeth 
yr Academi i Ddyfnaint yn ei phumed blwyddyn ar gyfer rhaglen o 
ddigwyddiadau sydd wedi’u targedu, gan gynnwys gweithgareddau 
wyneb-yn-wyneb yn ymwneud â chreadigrwydd. O Teignmouth i 
Gaerwysg, daeth 8,300 o bobl ifanc i’r sesiynau.

Yn ddiweddarach yn 2016, aeth BBC Radio 1Xtra i Lerpwl. Yn ystod y 
mis cyn y digwyddiad, roedd sesiynau’n cynnwys sesiwn holi ac ateb 
gyda Craig David, dosbarth meistr ar gynhyrchu digwyddiadau byw a 
diwrnod Music Biz 101 mewn partneriaeth â Gŵyl Gerdd Ryngwladol 
Lerpwl (LIMF). Cynigiwyd lleoliadau gwaith ar draws y digwyddiad i roi 
blas i bobl ifanc leol o weithio mewn digwyddiad byw.

Un arall o’r digwyddiadau cymunedol yn ystod 2016 oedd dangosiadau 
a gweithdai High Street Hijabis (ar iPlayer Radio 1) mewn ysgolion yn 
Bradford a Llundain. Trefnwyd y digwyddiadau undydd hyn gan Radio 
1 a’r Asian Network ar gyfer bron i 500 o fyfyrwyr benywaidd 
Blwyddyn 12 ac 13.

Yng Ngogledd Iwerddon, prosiect dysgu aml-lwyfan yw ‘Make It’ sy’n 
canolbwyntio ar y bylchau addysgol a’r prinder mewn sgiliau gwaith. 
Mae’r fenter yn targedu bechgyn a dynion ifanc dosbarth gweithiol 
rhwng 13 a 24 oed mewn ardaloedd dinesig. Hyd yn hyn, mae cynnwys 
a digwyddiadau ‘Make It’ wedi cynnwys ffair sgiliau yn Nwyrain Belfast, 
darllediadau byw o ysgolion, rhaglen ddogfen deledu, gweithdai ar fyd 
gwaith ac adnoddau dysgu ffurf-fer a digidol.

Ym mis Ionawr 2017, cynhaliwyd digwyddiad yn yr Alban mewn 
partneriaeth ag Asiantaeth Cymorth Cymunedol Ieuenctid yn Glasgow 
– sy’n gweithio gyda phobl ifanc o gefndiroedd du, Asiaidd a 
lleiafrifoedd ethnig sydd wedi profi’r system cyfiawnder troseddol. Yn 
ogystal â’r bobl ifanc, daeth 50 o bobl at ei gilydd o sefydliadau, 
elusennau a llywodraeth leol.
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I grynhoi
Rydym yn hynod o falch o’r cynnydd rydym wedi’i wneud. O’r 
rhaglenni hynny sydd wedi gwneud mwy nag erioed o’r blaen i 
adlewyrchu a chynrychioli ein holl gynulleidfaoedd. O’r cynlluniau 
a’r mentrau hynny rydym wedi’u cyflwyno sydd eisoes wedi 
gwneud gwahaniaeth, i wella creadigrwydd y BBC, amrywiaeth y 
diwydiant a’r portread mae ein cynulleidfaoedd yn ei weld ar 
raglenni’r BBC maen nhw’n eu caru.

Rydym yn gweld gwahaniaeth ar raddfa fawr – ar draws y BBC a’r 
diwydiant. Er bod cymaint i fod yn falch ohono, does dim lle i 
laesu dwylo. Byddwn yn herio ein hunain i gadw’r momentwm i 
fynd ac i gael hyd yn oed mwy o effaith – ac atgyfnerthu holl 
genhadaeth y BBC.

Dewch i gwrdd â’r beirniaid; Oliver Peyton, Andi 
Oliver a Matthew Fort o’r Great British Menu
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Scotland’s Superhospital yn dilyn staff a chleifion 
mewn pedwar o ysbytai hynaf Glasgow
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• Mae’r holl ddata yn adlewyrchu contractau gweithwyr sydd wedi’u lleoli yn y DU yn unig.
•	 Mae	rhai	adrannau	wedi’u	cyfuno	oherwydd	timau	bach:	Mae	‘Arall’	yn	cynnwys	Uned	Ymddiriedolaeth	y	BBC	a	BBC	Studioworks;	mae	Swyddfa’r	Cyfarwyddwr	Cyffredinol	a	Grŵp	y	Dirprwy	Gyfarwyddwr	Cyffredinol	hefyd	yn	cynnwys	Safonau	a	Pholisi	Golygyddol,	 

Polisi	a	Chyfathrebu.
•	 Mae’r	cyfansymiau	ar	gyfer	pob	nodwedd	yn	amrywio	oherwydd	y	cyfraddau	datgelu	cyfnewidiol.

Dosbarthiad oed holl staff fesul adran: 31ain Mawrth 2017

Band oed (niferoedd) Band oed (%)

Adran Cyfanswm <20 20–29 30–39 40–49 50–59 60+ <20 20–29 30–39 40–49 50–59 60+

BBC Studios  1,661  10  471  487  410  236  47  0.6  28.4  29.3  24.7  14.2  2.8 

Cynnwys  872  6  144  300  293  108  21  0.7  16.5  34.4  33.6  12.4  2.4 

Swyddfa’r Cyfarwyddwr Cyffredinol a Grŵp y Dirprwy  
Gyfarwyddwr Cyffredinol  5,463  56  1,013  1,763  1,486  963  182  1  18.5  32.3  27.2  17.6  3.3 

Rhanbarthau Lloegr  3,002  –    312  850  922  733  185  –    10.4  28.3  30.7  24.4  6.2 

Cenhedloedd a’r Rhanbarthau  2,701  9  262  710  857  728  135  0.3  9.7  26.3  31.7  27  5 

Newyddion Rhwydwaith  3,123  2  279  881  1,005  831  125  0.1  8.9  28.2  32.2  26.6  4 

Radio ac Addysg  1,795  1  299  502  461  438  94  0.1  16.7  28  25.7  24.4  5.2 

Grŵp World Service  1,265  –    93  429  404  267  72  –    7.4  33.9  31.9  21.1  5.7 

Worldwide  1,217  2  289  492  311  108  15  0.2  23.7  40.4  25.6  8.9  1.2 

Arall  140  –    10  27  30  60  13  –    7.1  19.3  21.4  42.9  9.3 

Cyfanswm  21,239  86  3,172  6,441  6,179  4,472  889  0.4  14.9  30.3  29.1  21.1  4.2 

Dosbarthiad oed uwch arweinwyr fesul adran: 31ain Mawrth 2017

Band oed (niferoedd) Band oed (%)

Adran Cyfanswm <20 20–29 30–39 40–49 50–59 60+ <20 20–29 30–39 40–49 50–59 60+

BBC Studios  203  –    1  22  101  70  9  –    0.5  10.8  49.8  34.5  4.4 

Cynnwys  181  –    1  36  94  43  7  –    0.6  19.9  51.9  23.8  3.9 

Swyddfa’r Cyfarwyddwr Cyffredinol a Grŵp y Dirprwy  
Gyfarwyddwr Cyffredinol  996  –    13  268  404  282  29  –    1.3  26.9  40.6  28.3  2.9 

Rhanbarthau Lloegr  108  –    –    9  40  47  12  –    –    8.3  37  43.5  11.1 

Cenhedloedd a’r Rhanbarthau  193  –    –    17  83  81  12  –    –    8.8  43  42  6.2 

Newyddion Rhwydwaith  519  –    1  59  223  208  28  –    0.2  11.4  43  40.1  5.4 

Radio ac Addysg  194  –    –    29  82  69  14  –    –    14.9  42.3  35.6  7.2 

Grŵp World Service  182  –    –    23  78  66  15  –    –    12.6  42.9  36.3  8.2 

Worldwide  382  –    16  144  159  56  7  –    4.2  37.7  41.6  14.7  1.8 

Arall  30  –    –    5  8  15  2  –    –    16.7  26.7  50  6.7 

Cyfanswm  2,988  –    32  612  1,272  937  135  –    1.1  20.5  42.6  31.4  4.5 

ATODIAD
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• Mae’r holl ddata yn adlewyrchu contractau gweithwyr sydd wedi’u lleoli yn y DU yn unig.
• Mae’r cyfansymiau ar gyfer pob nodwedd yn amrywio oherwydd y cyfraddau datgelu cyfnewidiol.

ATODIAD PARHAD

Dosbarthiad oed holl staff fesul bandiau gradd: 31ain Mawrth 2017

Band oed (niferoedd) Band oed (%)

Band gradd Cyfanswm <20 20–29 30–39 40–49 50–59 60+ <20 20–29 30–39 40–49 50–59 60+

Worldwide sydd ddim yn gyfystyr â SM  867  2  266  371  164  56  8  0.2  30.7  42.8  18.9  6.5  0.9 

Bandiau 1-4  2,433  81  754  451  485  475  187  3.3  31  18.5  19.9  19.5  7.7 

Bandiau 5-7  9,395  3  1,868  3,260  2,234  1,678  352  0  19.9  34.7  23.8  17.9  3.7 

Bandiau 8/9  5,556  –    252  1,747  2,024  1,326  207  –    4.5  31.4  36.4  23.9  3.7 

Bandiau 10/11  2,629  –    32  597  1,119  772  109  –    1.2  22.7  42.6  29.4  4.1 

Bandiau SM2/1  359  –    –    15  153  165  26  –    –    4.2  42.6  46  7.2 

Cyfanswm  21,239  86  3,172  6,441  6,179  4,472  889  0.4  14.9  30.3  29.1  21.1  4.2 

Dosbarthiad holl staff sy’n ymuno ac yn gadael fesul oed: 31ain Mawrth 2017

Band oed (niferoedd) Band oed (%)

Categori Cyfanswm <20 20–29 30–39 40–49 50–59 60+ <20 20–29 30–39 40–49 50–59 60+

Gadael  3,580  21  1,205  1,160  635  397  162  0.6  33.7  32.4  17.7  11.1  4.5 

Ymuno  3,529  99  1,727  1,006  445  202  50  2.8  48.9  28.5  12.6  5.7  1.4 

Dosbarthiad oed holl staff sy’n gadael  a rhesymau dros adael: 31ain Mawrth 2017

Band oed (niferoedd) Band oed (%)

Rheswm dros adael Cyfanswm <20 20–29 30–39 40–49 50–59 60+ <20 20–29 30–39 40–49 50–59 60+

Gwirfoddol  1,242  1  365  533  230  87  26  0.1  29.4  42.9  18.5  7  2.1 

Diswyddo  638  –    32  134  214  200  58  –    5  21  33.5  31.3  9.1 

Diwedd y contract  1,610  20  802  486  170  92  40  1.2  49.8  30.2  10.6  5.7  2.5 

Anwirfoddol arall  49  –    6  5  19  15  4  –    12.2  10.2  38.8  30.6  8.2 

Arall  41  –    –    2  2  3  34  –    –    4.9  4.9  7.3  82.9 

Cyfanswm  3,580  21  1,205  1,160  635  397  162  0.6  33.7  32.4  17.7  11.1  4.5 
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• Mae’r holl ddata yn adlewyrchu contractau gweithwyr sydd wedi’u lleoli yn y DU yn unig.
• Mae’r cyfansymiau ar gyfer pob nodwedd yn amrywio oherwydd y cyfraddau datgelu cyfnewidiol.

ATODIAD PARHAD

Dosbarthiad oed holl staff fesul math o symudiad mewnol: 31ain Mawrth 2017

Band oed (niferoedd) Band oed (%)

Math o symudiad mewnol Cyfanswm <20 20–29 30–39 40–49 50–59 60+ <20 20–29 30–39 40–49 50–59 60+

Ymlyniad  1,251  –    218  586  335  103  9  –    17.4  46.8  26.8  8.2  0.7 

Dyrchafiad  408  –    141  164  81  22  –    –    34.6  40.2  19.9  5.4  –   

Trosglwyddiad  1,297  –    537  464  206  82  8  –    41.4  35.8  15.9  6.3  0.6 

Cyfanswm  2,956  –    896  1,214  622  207  17  –    30.3  41.1  21  7  0.6 

Dosbarthiad oed holl staff fesul math o gytundeb: 31ain Mawrth 2017 

Band oed (niferoedd) Band oed (%)

Math o gytundeb Cyfanswm <20 20–29 30–39 40–49 50–59 60+ <20 20–29 30–39 40–49 50–59 60+

Parhaol  17,998  1  1,595  5,513  5,784  4,287  818  0  8.9  30.6  32.1  23.8  4.5 

Tymor sefydlog llai na blwyddyn  2,373  25  1,192  708  288  122  38  1.1  50.2  29.8  12.1  5.1  1.6 

Tymor sefydlog 1 blwyddyn +  787  60  369  198  92  48  20  7.6  46.9  25.2  11.7  6.1  2.5 

Flexicon  81  –    16  22  15  15  13  –    19.8  27.2  18.5  18.5  16 

Cyfanswm  21,239  86  3,172  6,441  6,179  4,472  889  0.4  14.9  30.3  29.1  21.1  4.2 

Dosbarthiad oed holl staff fesul hyd gwasanaeth: 31ain Mawrth 2017

Band oed (niferoedd) Band oed (%)

Hyd gwasanaeth (blynyddoedd) Cyfanswm <20 20–29 30–39 40–49 50–59 60+ <20 20–29 30–39 40–49 50–59 60+

llai na 1  2,730  75  1,253  802  392  172  36  2.7  45.9  29.4  14.4  6.3  1.3 

1<3  3,188  11  1,179  1,194  546  211  47  0.3  37  37.5  17.1  6.6  1.5 

3<5  2,228  –    506  1,010  470  198  44  –    22.7  45.3  21.1  8.9  2 

5<10  3,715  –    232  1,969  981  439  94  –    6.2  53  26.4  11.8  2.5 

10+  9,378  –    2  1,466  3,790  3,452  668  –    0  15.6  40.4  36.8  7.1 

Cyfanswm  21,239  86  3,172  6,441  6,179  4,472  889  0.4  14.9  30.3  29.1  21.1  4.2 
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• Mae’r holl ddata yn adlewyrchu contractau gweithwyr sydd wedi’u lleoli yn y DU yn unig.
•	 Mae	rhai	adrannau	wedi’u	cyfuno	oherwydd	timau	bach:	Mae	‘Arall’	yn	cynnwys	Uned	Ymddiriedolaeth	y	BBC	a	BBC	Studioworks;	mae	Swyddfa’r	Cyfarwyddwr	Cyffredinol	a	Grŵp	y	Dirprwy	Gyfarwyddwr	Cyffredinol	hefyd	yn	cynnwys	Safonau	a	Pholisi	Golygyddol,	 

Polisi	a	Chyfathrebu.
•	 Mae’r	cyfansymiau	ar	gyfer	pob	nodwedd	yn	amrywio	oherwydd	y	cyfraddau	datgelu	cyfnewidiol.

ATODIAD PARHAD

Dosbarthiad anabledd holl staff fesul adran: 31ain Mawrth 2017

Anabledd (niferoedd) Anabledd (%)

Adran Cyfanswm Anabl
Ddim yn 

Anabl Anabl
Ddim yn 

Anabl

BBC Studios  1,619  146  1,473  9  91 

Cynnwys  848  84  764  9.9  90.1 

Swyddfa’r Cyfarwyddwr Cyffredinol a Grŵp y Dirprwy Gyfarwyddwr Cyffredinol  5,292  692  4,600  13.1  86.9 

Rhanbarthau Lloegr  2,904  258  2,646  8.9  91.1 

Cenhedloedd a’r Rhanbarthau  2,649  249  2,400  9.4  90.6 

Newyddion Rhwydwaith  3,032  280  2,752  9.2  90.8 

Radio ac Addysg  1,743  210  1,533  12  88 

Grŵp World Service  1,244  81  1,163  6.5  93.5 

Worldwide  1,182  86  1,096  7.3  92.7 

Arall  135  11  124  8.1  91.9 

Cyfanswm  20,648  2,097  18,551  10.2  89.8 

Dosbarthiad anabledd uwch arweinwyr fesul adran: 31ain Mawrth 2017

Anabledd (niferoedd) Anabledd (%)

Adran Cyfanswm Anabl
Ddim yn 

Anabl Anabl
Ddim yn 

Anabl

BBC Studios  194  15  179  7.7  92.3 

Cynnwys  175  16  159  9.1  90.9 

Swyddfa’r Cyfarwyddwr Cyffredinol a Grŵp y Dirprwy Gyfarwyddwr Cyffredinol  972  110  862  11.3  88.7 

Rhanbarthau Lloegr  105  15  90  14.3  85.7 

Cenhedloedd a’r Rhanbarthau  189  16  173  8.5  91.5 

Newyddion Rhwydwaith  503  43  460  8.5  91.5 

Radio ac Addysg  186  24  162  12.9  87.1 

Grŵp World Service  179  17  162  9.5  90.5 

Worldwide  374  22  352  5.9  94.1 

Arall  29  2  27  6.9  93.1 

Cyfanswm  2,906  280  2,626  9.6  90.3 
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• Mae’r holl ddata yn adlewyrchu contractau gweithwyr sydd wedi’u lleoli yn y DU yn unig.
• Mae’r cyfansymiau ar gyfer pob nodwedd yn amrywio oherwydd y cyfraddau datgelu cyfnewidiol.

ATODIAD PARHAD

Dosbarthiad anabledd holl staff fesul bandiau gradd: 31ain Mawrth 2017

Anabledd (niferoedd) Anabledd (%)

Band gradd Cyfanswm Anabl
Ddim yn 

Anabl Anabl
Ddim yn 

Anabl

Worldwide sydd ddim yn gyfystyr â SM  838  65  773  7.8  92.2 

Bandiau 1-4  2,368  269  2,099  11.4  88.6 

Bandiau 5-7  9,144  973  8,171  10.6  89.4 

Bandiau 8/9  5,392  510  4,882  9.5  90.5 

Bandiau 10/11  2,556  247  2,309  9.7  90.3 

Bandiau SM2/1  350  33  317  9.4  90.6 

Cyfanswm  20,648  2,097  18,551  10.2  89.8 

Dosbarthiad holl staff sy’n ymuno ac yn gadael fesul anabledd: 31ain Mawrth 2017

Anabledd (niferoedd) Anabledd (%)

Categori Cyfanswm Anabl
Ddim yn 

Anabl Anabl
Ddim yn 

Anabl

Gadael  2,974  118  2,856  4  96 

Ymuno  1,614  94  1,520  5.8  94.2 

Dosbarthiad anabledd holl staff sy’n gadael  a rhesymau dros adael: 31ain Mawrth 2017

Anabledd (niferoedd) Anabledd (%)

Rheswm dros adael Cyfanswm Anabl
Ddim yn 

Anabl Anabl
Ddim yn 

Anabl

Gwirfoddol  1,106  28  1,078  2.5  97.5 

Diswyddo  591  24  567  4.1  95.9 

Diwedd y contract  1,208  60  1,148  5  95 

Anwirfoddol arall  31  1  30  3.2  96.8 

Arall  38  5  33  13.2  86.8 

Cyfanswm  2,974  118  2,856  4  96 
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• Mae’r holl ddata yn adlewyrchu contractau gweithwyr sydd wedi’u lleoli yn y DU yn unig.
• Mae’r cyfansymiau ar gyfer pob nodwedd yn amrywio oherwydd y cyfraddau datgelu cyfnewidiol.

ATODIAD PARHAD

Dosbarthiad anabledd holl staff fesul math o symudiad mewnol: 31ain Mawrth 2017

Anabledd (niferoedd) Anabledd (%)

Math o symudiad mewnol Cyfanswm Anabl
Ddim yn 

Anabl Anabl
Ddim yn 

Anabl

Ymlyniad  1,207  134  1,073  11.1  88.9 

Dyrchafiad  390  38  352  9.7  90.3 

Trosglwyddiad  1,235  150  1,085  12.1  87.9 

Cyfanswm  2,832  322  2,510  11.4  88.6 

Dosbarthiad anabledd holl staff fesul math o gytundeb: 31ain Mawrth 2017

Anabledd (niferoedd) Anabledd (%)

Math o gytundeb Cyfanswm Anabl
Ddim yn 

Anabl Anabl
Ddim yn 

Anabl

Parhaol  17,465  1,802  15,663  10.3  89.7 

Tymor sefydlog llai na blwyddyn  2,335  207  2,128  8.9  91.1 

Tymor sefydlog 1 blwyddyn +  770  79  691  10.3  89.7 

Flexicon  78  9  69  11.5  88.5 

Cyfanswm  20,648  2,097  18,551  10.2  89.8 

Dosbarthiad anabledd holl staff fesul hyd gwasanaeth: 31ain Mawrth 2017

Anabledd (niferoedd) Anabledd (%)

Hyd gwasanaeth (blynyddoedd) Cyfanswm Anabl
Ddim yn 

Anabl Anabl
Ddim yn 

Anabl

llai na 1  2,687  209  2,478  7.8  92.2 

1<3  3,115  337  2,778  10.8  89.2 

3<5  2,171  227  1,944  10.5  89.5 

5<10  3,621  364  3,257  10.1  89.9 

10+  9,054  960  8,094  10.6  89.4 

Cyfanswm  20,648  2,097  18,551  10.2  89.8 
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• Mae’r holl ddata yn adlewyrchu contractau gweithwyr sydd wedi’u lleoli yn y DU yn unig.
•	 Mae	rhai	adrannau	wedi’u	cyfuno	oherwydd	timau	bach:	Mae	‘Arall’	yn	cynnwys	Uned	Ymddiriedolaeth	y	BBC	a	BBC	Studioworks;	mae	Swyddfa’r	Cyfarwyddwr	Cyffredinol	a	Grŵp	y	Dirprwy	Gyfarwyddwr	Cyffredinol	hefyd	yn	cynnwys	Safonau	a	Pholisi	Golygyddol,	 

Polisi	a	Chyfathrebu.
•	 Mae’r	cyfansymiau	ar	gyfer	pob	nodwedd	yn	amrywio	oherwydd	y	cyfraddau	datgelu	cyfnewidiol.

ATODIAD PARHAD

Dosbarthiad ethnigrwydd holl staff fesul adran: 31ain Mawrth 2017

Band ethnigrwydd (niferoedd) Band ethnigrwydd (%)

Adran Cyfanswm

Du, 
Asiaidd a 

Lleiafrifoedd 
Ethnig

Cefndir 
gwyn arall Gwyn DU

Du, 
Asiaidd a 

Lleiafrifoedd 
Ethnig

Cefndir 
gwyn arall Gwyn DU

BBC Studios  1,596  151  125  1,320  9.5  7.8  82.7 

Cynnwys  838  104  57  677  12.4  6.8  80.8 

Swyddfa’r Cyfarwyddwr Cyffredinol a Grŵp y Dirprwy Gyfarwyddwr Cyffredinol  5,241  868  550  3,823  16.6  10.5  72.9 

Rhanbarthau Lloegr  2,894  242  115  2,537  8.4  4  87.7 

Cenhedloedd a Rhanbarthau  2,635  74  345  2,216  2.8  13.1  84.1 

Newyddion Rhwydwaith  2,982  442  320  2,220  14.8  10.7  74.4 

Radio ac Addysg  1,733  194  105  1,434  11.2  6.1  82.7 

Grŵp World Service  1,158  628  167  363  54.2  14.4  31.3 

Worldwide  1,166  233  200  733  20  17.2  62.9 

Arall  129  12  9  108  9.3  7  83.7 

Cyfanswm  20,372  2,948  1,993  15,431  14.5  9.8  75.7 

Dosbarthiad ethnigrwydd uwch arweinwyr fesul adran: 31ain Mawrth 2017

Band ethnigrwydd (niferoedd) Band ethnigrwydd (%)

Adran Cyfanswm

Du, 
Asiaidd a 

Lleiafrifoedd 
Ethnig

Cefndir 
gwyn arall Gwyn DU

Du, 
Asiaidd a 

Lleiafrifoedd 
Ethnig

Cefndir 
gwyn arall Gwyn DU

BBC Studios  198  12  14  172  6.1  7.1  86.9 

Cynnwys  172  14  12  146  8.1  7  84.9 

Swyddfa’r Cyfarwyddwr Cyffredinol a Grŵp y Dirprwy Gyfarwyddwr Cyffredinol  967  87  94  786  9  9.7  81.3 

Rhanbarthau Lloegr  103  11  4  88  10.7  3.9  85.4 

Cenhedloedd a Rhanbarthau  188  4  29  155  2.1  15.4  82.4 

Newyddion Rhwydwaith  503  40  37  426  8  7.4  84.7 

Radio ac Addysg  192  15  11  166  7.8  5.7  86.5 

Grŵp World Service  173  58  20  95  33.5  11.6  54.9 

Worldwide  370  57  49  264  15.4  13.2  71.4 

Arall  30  –    6  24  –    20  80 

Cyfanswm  2,896  298  276  2,322  10.3  9.5  80.2 
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• Mae’r holl ddata yn adlewyrchu contractau gweithwyr sydd wedi’u lleoli yn y DU yn unig.
• Mae’r cyfansymiau ar gyfer pob nodwedd yn amrywio oherwydd y cyfraddau datgelu cyfnewidiol.

ATODIAD PARHAD

Dosbarthiad ethnigrwydd holl staff fesul bandiau gradd: 31ain Mawrth 2017

Band ethnigrwydd (niferoedd) Band ethnigrwydd (%)

Band gradd Cyfanswm

Du, 
Asiaidd a 

Lleiafrifoedd 
Ethnig

Cefndir 
gwyn arall Gwyn DU

Du, 
Asiaidd a 

Lleiafrifoedd 
Ethnig

Cefndir 
gwyn arall Gwyn DU

Worldwide sydd ddim yn gyfystyr â SM  829  183  158  488  22.1  19.1  58.9 

Bandiau 1-4  2,309  351  145  1,813  15.2  6.3  78.5 

Bandiau 5-7  9,003  1,387  864  6,752  15.4  9.6  75 

Bandiau 8/9  5,335  729  550  4,056  13.7  10.3  76 

Bandiau 10/11  2,548  278  240  2,030  10.9  9.4  79.7 

Bandiau SM2/1  348  20  36  292  5.7  10.3  83.9 

Cyfanswm  20,372  2,948  1,993  15,431  14.5  9.8  75.7 

Dosbarthiad holl staff sy’n ymuno ac yn gadael fesul ethnigrwydd: 31ain Mawrth 2017

Band ethnigrwydd (niferoedd) Band ethnigrwydd (%)

Categori Cyfanswm

Du, 
Asiaidd a 

Lleiafrifoedd 
Ethnig

Cefndir 
gwyn arall Gwyn DU

Du, 
Asiaidd a 

Lleiafrifoedd 
Ethnig

Cefndir 
gwyn arall Gwyn DU

Gadael  3,323  494  320  2,509  14.9  9.6  75.5 

Ymuno  3,114  495  318  2,301  15.9  10.2  73.9 

Dosbarthiad ethnigrwydd holl staff sy’n gadael a rhesymau dros adael: 31ain Mawrth 2017

Band ethnigrwydd (niferoedd) Band ethnigrwydd (%)

Rheswm dros adael Cyfanswm

Du, 
Asiaidd a 

Lleiafrifoedd 
Ethnig

Cefndir 
gwyn arall Gwyn DU

Du, 
Asiaidd a 

Lleiafrifoedd 
Ethnig

Cefndir 
gwyn arall Gwyn DU

Gwirfoddol  1,163  167  142  854  14.4  12.2  73.4 

Diswyddo  599  82  51  466  13.7  8.5  77.8 

Diwedd y contract  1,486  234  123  1,129  15.7  8.3  76 

Anwirfoddol arall  35  10  1  24  28.6  2.9  68.6 

Arall  40  1  3  36  2.5  7.5  90 

Cyfanswm  3,323  494  320  2,509  14.9  9.6  75.5 
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• Mae’r holl ddata yn adlewyrchu contractau gweithwyr sydd wedi’u lleoli yn y DU yn unig.
• Mae’r cyfansymiau ar gyfer pob nodwedd yn amrywio oherwydd y cyfraddau datgelu cyfnewidiol.

ATODIAD PARHAD

Dosbarthiad ethnigrwydd holl staff fesul math o symudiad mewnol: 31ain Mawrth 2017

Band ethnigrwydd (niferoedd) Band ethnigrwydd (%)

Math o symudiad mewnol Cyfanswm

Du, 
Asiaidd a 

Lleiafrifoedd 
Ethnig

Cefndir 
gwyn arall Gwyn DU

Du, 
Asiaidd a 

Lleiafrifoedd 
Ethnig

Cefndir 
gwyn arall Gwyn DU

Ymlyniad  1,200  181  111  908  15.1  9.3  75.7 

Dyrchafiad  396  54  44  298  13.6  11.1  75.3 

Trosglwyddiad  1,234  205  130  899  16.6  10.5  72.9 

Cyfanswm  2,830  440  285  2,105  15.5  10.1  74.4 

Dosbarthiad ethnigrwydd holl staff fesul math o gytundeb: 31ain Mawrth 2017

Band ethnigrwydd (niferoedd) Band ethnigrwydd (%)

Math o gytundeb Cyfanswm

Du, 
Asiaidd a 

Lleiafrifoedd 
Ethnig

Cefndir 
gwyn arall Gwyn DU

Du, 
Asiaidd a 

Lleiafrifoedd 
Ethnig

Cefndir 
gwyn arall Gwyn DU

Parhaol  17,294  2,408  1,651  13,235  13.9  9.5  76.5 

Tymor Sefydlog llai na blwyddyn  2,256  385  252  1,619  17.1  11.2  71.8 

Tymor Sefydlog 1 blwyddyn +  745  150  76  519  20.1  10.2  69.7 

Flexicon  77  5  14  58  6.5  18.2  75.3 

Cyfanswm  20,372  2,948  1,993  15,431  14.5  9.8  75.7 

Dosbarthiad ethnigrwydd holl staff fesul hyd gwasanaeth: 31ain Mawrth 2017

Band ethnigrwydd (niferoedd) Band ethnigrwydd (%)

Hyd gwasanaeth (blynyddoedd) Cyfanswm

Du, 
Asiaidd a 

Lleiafrifoedd 
Ethnig

Cefndir 
gwyn arall Gwyn DU

Du, 
Asiaidd a 

Lleiafrifoedd 
Ethnig

Cefndir 
gwyn arall Gwyn DU

llai na 1  2,563  449  322  1,792  17.5  12.6  69.9 

1<3  3,057  557  382  2,118  18.2  12.5  69.3 

3<5  2,130  358  250  1,522  16.8  11.7  71.5 

5<10  3,530  597  331  2,602  16.9  9.4  73.7 

10+  9,092  987  708  7,397  10.9  7.8  81.4 

Cyfanswm  20,372  2,948  1,993  15,431  14.5  9.8  75.7 
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• Mae’r holl ddata yn adlewyrchu contractau gweithwyr sydd wedi’u lleoli yn y DU yn unig.
•	 Mae	rhai	adrannau	wedi’u	cyfuno	oherwydd	timau	bach:	Mae	‘Arall’	yn	cynnwys	Uned	Ymddiriedolaeth	y	BBC	a	BBC	Studioworks;	mae	Swyddfa’r	Cyfarwyddwr	Cyffredinol	a	Grŵp	y	Dirprwy	Gyfarwyddwr	Cyffredinol	hefyd	yn	cynnwys	Safonau	a	Pholisi	Golygyddol,	 

Polisi	a	Chyfathrebu.
•	 Mae’r	cyfansymiau	ar	gyfer	pob	nodwedd	yn	amrywio	oherwydd	y	cyfraddau	datgelu	cyfnewidiol.

ATODIAD PARHAD

Dosbarthiad rhywedd holl staff fesul adran: 31ain Mawrth 2017

Band rhywedd (niferoedd) Band rhywedd (%)

Adran Cyfanswm Benywaidd Gwrywaidd Benywaidd Gwrywaidd

BBC Studios  1,661  1,041  620  62.7  37.3 

Cynnwys  872  400  472  45.9  54.1 

Swyddfa’r Cyfarwyddwr Cyffredinol a Grŵp y Dirprwy Gyfarwyddwr Cyffredinol  5,463  2,374  3,089  43.5  56.5 

Rhanbarthau Lloegr  3,002  1,375  1,627  45.8  54.2 

Cenhedloedd a’r Rhanbarthau  2,701  1,254  1,447  46.4  53.6 

Newyddion Rhwydwaith  3,123  1,431  1,692  45.8  54.2 

Radio ac Addysg  1,795  1,003  792  55.9  44.1 

Grŵp World Service  1,265  624  641  49.3  50.7 

Worldwide  1,217  672  545  55.2  44.8 

Arall  140  56  84  40  60 

Cyfanswm  21,239  10,230  11,009  48.2  51.8 

Dosbarthiad rhywedd uwch arweinwyr fesul adran: 31ain Mawrth 2017

Band rhywedd (niferoedd) Band rhywedd (%)

Adran Cyfanswm Benywaidd Gwrywaidd Benywaidd Gwrywaidd

BBC Studios  203  85  118  41.9  58.1 

Cynnwys  181  74  107  40.9  59.1 

Swyddfa’r Cyfarwyddwr Cyffredinol a Grŵp y Dirprwy Gyfarwyddwr Cyffredinol  996  404  592  40.6  59.4 

Rhanbarthau Lloegr  108  47  61  43.5  56.5 

Cenhedloedd a’r Rhanbarthau  193  75  118  38.9  61.1 

Newyddion Rhwydwaith  519  210  309  40.5  59.5 

Radio ac Addysg  194  90  104  46.4  53.6 

Grŵp World Service  182  74  108  40.7  59.3 

Worldwide  382  188  194  49.2  50.8 

Arall  30  12  18  40  60 

Cyfanswm  2,988  1,259  1,729  42.1  57.9 
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• Mae’r holl ddata yn adlewyrchu contractau gweithwyr sydd wedi’u lleoli yn y DU yn unig.
• Mae’r cyfansymiau ar gyfer pob nodwedd yn amrywio oherwydd y cyfraddau datgelu cyfnewidiol.

ATODIAD PARHAD

Dosbarthiad rhywedd holl staff fesul bandiau gradd: 31ain Mawrth 2017

Band rhywedd (niferoedd) Band rhywedd (%)

Band gradd Cyfanswm Benywaidd Gwrywaidd Benywaidd Gwrywaidd

Worldwide sydd ddim yn gyfystyr â SM  867  504  363  58.1  41.9 

Bandiau 1-4  2,433  1,362  1,071  56  44 

Bandiau 5-7  9,395  4,707  4,688  50.1  49.9 

Bandiau 8/9  5,556  2,398  3,158  43.2  56.8 

Bandiau 10/11  2,629  1,131  1,498  43  57 

Bandiau SM2/1  359  128  231  35.7  64.3 

Cyfanswm  21,239  10,230  11,009  48.2  51.8 

Dosbarthiad holl staff sy’n ymuno ac yn gadael fesul rhywedd: 31ain Mawrth 2017

Band rhywedd (niferoedd) Band rhywedd (%)

Categori Cyfanswm Benywaidd Gwrywaidd Benywaidd Gwrywaidd

Gadael  3,578  2,026  1,552  56.6  43.4 

Ymuno  3,529  1,983  1,546  56.2  43.8 

Dosbarthiad rhywedd holl staff sy’n gadael a rhesymau dros adael: 31ain Mawrth 2017

Band rhywedd (niferoedd) Band rhywedd (%)

Rheswm dros adael Cyfanswm Benywaidd Gwrywaidd Benywaidd Gwrywaidd

Gwirfoddol  1,242  653  589  52.6  47.4 

Diswyddo  638  366  272  57.4  42.6 

Diwedd y contract  1,608  978  630  60.8  39.2 

Anwirfoddol arall  49  16  33  32.7  67.3 

Arall  41  13  28  31.7  68.3 

Cyfanswm  3,578  2,026  1,552  56.6  43.4 

AtodiadCyflwyniad Adlewyrchu’r DU Ein Cynulleidfaoedd Ein GweithluCynnydd



 Adroddiad Gwybodaeth Cydraddoldeb y BBC 2016/17 40

• Mae’r holl ddata yn adlewyrchu contractau gweithwyr sydd wedi’u lleoli yn y DU yn unig.
• Mae’r cyfansymiau ar gyfer pob nodwedd yn amrywio oherwydd y cyfraddau datgelu cyfnewidiol.

ATODIAD PARHAD

Dosbarthiad rhywedd holl staff fesul math o symudiad mewnol: 31ain Mawrth 2017

Band rhywedd (niferoedd) Band rhywedd (%)

Math o symudiad mewnol Cyfanswm Benywaidd Gwrywaidd Benywaidd Gwrywaidd

Ymlyniad  1,235  719  516  58.2  41.8 

Dyrchafiad  403  198  205  49.1  50.9 

Trosglwyddiad  1,280  708  572  55.3  44.7 

Cyfanswm  2,918  1,625  1,293  55.7  44.3 

Dosbarthiad rhywedd holl staff fesul math o gytundeb: 31ain Mawrth 2017

Band rhywedd (niferoedd) Band rhywedd (%)

Math o gytundeb Cyfanswm Benywaidd Gwrywaidd Benywaidd Gwrywaidd

Parhaol  17,998  8,401  9,597  46.7  53.3 

Tymor sefydlog llai na blwyddyn  2,373  1,382  991  58.2  41.8 

Tymor sefydlog 1 blwyddyn +  787  403  384  51.2  48.8 

Flexicon  81  44  37  54.3  45.7 

Cyfanswm  21,239  10,230  11,009  48.2  51.8 

Dosbarthiad rhywedd holl staff fesul hyd gwasanaeth: 31ain Mawrth 2017

Band rhywedd (niferoedd) Band rhywedd (%)

Hyd gwasanaeth (blynyddoedd) Cyfanswm Benywaidd Gwrywaidd Benywaidd Gwrywaidd

llai na 1  2,730  1,498  1,232  54.9  45.1 

1<3  3,188  1,586  1,602  49.7  50.3 

3<5  2,228  1,129  1,099  50.7  49.3 

5<10  3,715  1,772  1,943  47.7  52.3 

10+  9,378  4,245  5,133  45.3  54.7 

Cyfanswm  21,239  10,230  11,009  48.2  51.8 

Dosbarthiad crefydd a chred holl staff (niferoedd):  31ain Mawrth 2017

Cyfanswm Cyfanswm Anffyddiwr Bwdïaidd Cristion Hindw Iddewig Moslemaidd Sicaidd Arall Dim

Gwell 
peidio 
dweud

Cyfanswm BBC  21,239  3,458  126  6,053  270  183  492  136  715  4,782  5,024 
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• Mae’r holl ddata yn adlewyrchu contractau gweithwyr sydd wedi’u lleoli yn y DU yn unig.
• Mae’r cyfansymiau ar gyfer pob nodwedd yn amrywio oherwydd y cyfraddau datgelu cyfnewidiol.

ATODIAD PARHAD

Dosbarthiad crefydd a chred holl staff (canrannau) : 31ain Mawrth 2017

Cyfanswm Anffyddiwr Bwdïaidd Cristion Hindw Iddewig Moslemaidd Sicaidd Arall Dim

Gwell 
peidio 
dweud

Cyfanswm BBC 16.3  0.6  28.5  1.3  0.9  2.3  0.6  3.4  22.5  23.7 

Dosbarthiad crefydd a chred uwch arweinwyr (niferoedd): 31ain Mawrth 2017

Cyfanswm Cyfanswm Anffyddiwr Bwdïaidd Cristion Hindw Iddewig Moslemaidd Sicaidd Arall Dim

Gwell 
peidio 
dweud

Cyfanswm BBC  2,988  522  18  1,004  40  46  48  18  81  655  556 

Dosbarthiad crefydd a chred uwch arweinwyr (canrannau): 31ain Mawrth 2017

Cyfanswm Anffyddiwr Bwdïaidd Cristion Hindw Iddewig Moslemaidd Sicaidd Arall Dim

Gwell 
peidio 
dweud

Cyfanswm BBC  17.5  0.6  33.6  1.3  1.5  1.6  0.6  2.7  21.9  18.6 

Dosbarthiad crefydd a chred holl staff fesul bandiau gradd (niferoedd): 31ain Mawrth 2017

Band gradd Cyfanswm Anffyddiwr Bwdïaidd Cristion Hindw Iddewig Moslemaidd Sicaidd Arall Dim

Gwell 
peidio 
dweud

Worldwide sydd ddim yn gyfystyr â SM  867  140  8  267  31  11  24  6  34  254  92 

Bandiau 1-4  2,433  314  10  703  21  12  53  17  81  511  711 

Bandiau 5-7  9,395  1,511  63  2,574  102  70  253  71  337  2,210  2,204 

Bandiau 8/9  5,556  971  27  1,505  76  44  114  24  182  1,152  1,461 

Bandiau 10/11  2,629  464  16  862  38  37  41  17  74  577  503 

Bandiau SM2/1  359  58  2  142  2  9  7  1  7  78  53 

Cyfanswm  21,239  3,458  126  6,053  270  183  492  136  715  4,782  5,024 
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• Mae’r holl ddata yn adlewyrchu contractau gweithwyr sydd wedi’u lleoli yn y DU yn unig.
• Mae’r cyfansymiau ar gyfer pob nodwedd yn amrywio oherwydd y cyfraddau datgelu cyfnewidiol.

ATODIAD PARHAD

Dosbarthiad crefydd a chred holl staff fesul bandiau gradd (canrannau): 31ain Mawrth 2017

Band gradd Anffyddiwr Bwdïaidd Cristion Hindw Iddewig Moslemaidd Sicaidd Arall Dim

Gwell 
peidio 
dweud

Worldwide sydd ddim yn gyfystyr â SM  16.1  0.9  30.8  3.6  1.3  2.8  0.7  3.9  29.3  10.6 

Bandiau 1-4  12.9  0.4  28.9  0.9  0.5  2.2  0.7  3.3  21  29.2 

Bandiau 5-7  16.1  0.7  27.4  1.1  0.7  2.7  0.8  3.6  23.5  23.5 

Bandiau 8/9  17.5  0.5  27.1  1.4  0.8  2.1  0.4  3.3  20.7  26.3 

Bandiau 10/11  17.6  0.6  32.8  1.4  1.4  1.6  0.6  2.8  21.9  19.1 

Bandiau SM2/1  16.2  0.6  39.6  0.6  2.5  1.9  0.3  1.9  21.7  14.8 

Cyfanswm  16.3  0.6  28.5  1.3  0.9  2.3  0.6  3.4  22.5  23.7 

Dosbarthiad holl staff sy’n ymuno ac yn gadael fesul crefydd a chred (niferoedd): 31ain Mawrth 2017

Categori Cyfanswm Anffyddiwr Bwdïaidd Cristion Hindw Iddewig Moslemaidd Sicaidd Arall Dim

Gwell 
peidio 
dweud

Gadael  3,580  537  24  947  35  31  71  23  124  936  852 

Ymuno  3,529  568  15  860  57  28  75  29  127  1,025  745 

Dosbarthiad holl staff sy’n ymuno ac yn gadael fesul crefydd a chred (canrannau): 31ain Mawrth 2017

Categori Anffyddiwr Bwdïaidd Cristion Hindw Iddewig Moslemaidd Sicaidd Arall Dim

Gwell 
peidio 
dweud

Gadael  15  0.7  26.5  1  0.9  2  0.6  3.5  26.1  23.8 

Ymuno  16.1  0.4  24.4  1.6  0.8  2.1  0.8  3.6  29  21.1 

Dosbarthiad crefydd a chred holl staff sy’n gadael a rhesymau dros adael (niferoedd): 31ain Mawrth 2017

Rheswm dros adael Cyfanswm Anffyddiwr Bwdïaidd Cristion Hindw Iddewig Moslemaidd Sicaidd Arall Dim

Gwell 
peidio 
dweud

Gwirfoddol  1,242  191  3  346  18  17  24  7  35  325  276 

Diswyddo  638  59  8  171  5  3  5  3  23  102  259 

Diwedd y contract  1,610  281  13  413  12  11  40  13  65  496  266 

Anwirfoddol arall  49  3  –    10  –    –    2  –    1  5  28 

Arall  41  3  –    7  –    –    –    –    –    8  23 

Cyfanswm  3,580  537  24  947  35  31  71  23  124  936  852 
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• Mae’r holl ddata yn adlewyrchu contractau gweithwyr sydd wedi’u lleoli yn y DU yn unig.
• Mae’r cyfansymiau ar gyfer pob nodwedd yn amrywio oherwydd y cyfraddau datgelu cyfnewidiol.

ATODIAD PARHAD

Dosbarthiad crefydd a chred holl staff sy’n gadael a rhesymau dros adael (canrannau): 31ain Mawrth 2017

Rheswm dros adael Anffyddiwr Bwdïaidd Cristion Hindw Iddewig Moslemaidd Sicaidd Arall Dim

Gwell 
peidio 
dweud

Gwirfoddol  15.4  0.2  27.9  1.4  1.4  1.9  0.6  2.8  26.2  22.2 

Diswyddo  9.2  1.3  26.8  0.8  0.5  0.8  0.5  3.6  16  40.6 

Diwedd y contract  17.5  0.8  25.7  0.7  0.7  2.5  0.8  4  30.8  16.5 

Anwirfoddol arall  6.1  –    20.4  –    –    4.1  –    2  10.2  57.1 

Arall  7.3  –    17.1  –    –    –    –    –    19.5  56.1 

Cyfanswm  15  0.7  26.5  1  0.9  2  0.6  3.5  26.1  23.8 

Dosbarthiad crefydd a chred holl staff fesul math o gytundeb (niferoedd): 31ain Mawrth 2017

Math o gytundeb Cyfanswm Anffyddiwr Bwdïaidd Cristion Hindw Iddewig Moslemaidd Sicaidd Arall Dim

Gwell 
peidio 
dweud

Parhaol  17,998  2,826  109  5,171  220  152  385  110  558  3,804  4,663 

Tymor sefydlog llai na blwyddyn  2,373  468  12  629  34  26  73  21  117  721  272 

Tymor sefydlog 1 blwyddyn+  787  153  4  228  16  4  33  5  35  234  75 

Flexicon  81  11  1  25  –    1  1  –    5  23  14 

Cyfanswm  21,239  3,458  126  6,053  270  183  492  136  715  4,782  5,024 

Dosbarthiad crefydd a chred holl staff fesul math o gytundeb (canrannau) 31ain Mawrth 2017

Math o gytundeb Anffyddiwr Bwdïaidd Cristion Hindw Iddewig Moslemaidd Sicaidd Arall Dim

Gwell 
peidio 
dweud

Parhaol  15.7  0.6  28.7  1.2  0.8  2.1  0.6  3.1  21.1  25.9 

Tymor sefydlog llai na blwyddyn  19.7  0.5  26.5  1.4  1.1  3.1  0.9  4.9  30.4  11.5 

Tymor sefydlog 1 blwyddyn+  19.4  0.5  29  2  0.5  4.2  0.6  4.4  29.7  9.5 

Flexicon  13.6  1.2  30.9  –    1.2  1.2  –    6.2  28.4  17.3 

Cyfanswm  16.3  0.6  28.5  1.3  0.9  2.3  0.6  3.4  22.5  23.7 
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• Mae’r holl ddata yn adlewyrchu contractau gweithwyr sydd wedi’u lleoli yn y DU yn unig.
• Mae’r cyfansymiau ar gyfer pob nodwedd yn amrywio oherwydd y cyfraddau datgelu cyfnewidiol.

ATODIAD PARHAD

Dosbarthiad crefydd a chred holl staff fesul hyd gwasanaeth (niferoedd): 31ain Mawrth 2017

Hyd gwasanaeth (blynyddoedd) Cyfanswm Anffyddiwr Bwdïaidd Cristion Hindw Iddewig Moslemaidd Sicaidd Arall Dim

Gwell 
peidio 
dweud

llai na 1  2,730  519  18  719  57  21  72  22  120  798  384 

1<3  3,188  651  19  935  61  34  98  40  148  928  274 

3<5  2,228  463  15  644  31  20  93  11  78  642  231 

5<10  3,715  569  26  1,016  54  28  107  18  123  846  928 

10+  9,378  1,256  48  2,739  67  80  122  45  246  1,568  3,207 

Cyfanswm  21,239  3,458  126  6,053  270  183  492  136  715  4,782  5,024 

Dosbarthiad crefydd a chred holl staff fesul hyd gwasanaeth (canrannau): 31ain Mawrth 2017

Hyd gwasanaeth (blynyddoedd) Anffyddiwr Bwdïaidd Cristion Hindw Iddewig Moslemaidd Sicaidd Arall Dim

Gwell 
peidio 
dweud

llai na 1  19  0.7  26.3  2.1  0.8  2.6  0.8  4.4  29.2  14.1 

1<3  20.4  0.6  29.3  1.9  1.1  3.1  1.3  4.6  29.1  8.6 

3<5  20.8  0.7  28.9  1.4  0.9  4.2  0.5  3.5  28.8  10.4 

5<10  15.3  0.7  27.3  1.5  0.8  2.9  0.5  3.3  22.8  25 

10+  13.4  0.5  29.2  0.7  0.9  1.3  0.5  2.6  16.7  34.2 

Cyfanswm  16.3  0.6  28.5  1.3  0.9  2.3  0.6  3.4  22.5  23.7 

Dosbarthiad cyfeiriadedd rhywiol ac hunaniaeth rhywedd holl staff fesul adran (niferoedd):  31ain Mawrth 2017

Cyfanswm Deurywiol Dyn hoyw

Menyw 
hoyw/

lesbiaidd
Heterorywiol/

strêt Arall

Gwell 
peidio 
dweud Trawsryweddol  LHDT

Cyfanswm  21,239  365  786  206  14,834  130  4,918  417  1,706 
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• Mae’r holl ddata yn adlewyrchu contractau gweithwyr sydd wedi’u lleoli yn y DU yn unig.
•	 Mae	rhai	adrannau	wedi’u	cyfuno	oherwydd	timau	bach:	Mae	‘Arall’	yn	cynnwys	Uned	Ymddiriedolaeth	y	BBC	a	BBC	Studioworks;	mae	Swyddfa’r	Cyfarwyddwr	Cyffredinol	a	Grŵp	y	Dirprwy	Gyfarwyddwr	Cyffredinol	hefyd	yn	cynnwys	Safonau	a	Pholisi	Golygyddol,	 

Polisi	a	Chyfathrebu.
•	 Mae’r	cyfansymiau	ar	gyfer	pob	nodwedd	yn	amrywio	oherwydd	y	cyfraddau	datgelu	cyfnewidiol.

ATODIAD PARHAD

Dosbarthiad cyfeiriadedd rhywiol  ac hunaniaeth rhywedd holl staff fesul adran (canrannau):  31ain Mawrth 2017

Deurywiol Dyn hoyw

Menyw 
hoyw/

lesbiaidd
Heterorywiol/

strêt Arall

Gwell 
peidio 
dweud Trawsryweddol

Cyfanswm  
LHDT

BBC Studios  2.2  4.1  1.4  74.9  1  16.4  2.5  11.6 

Cynnwys  1.6  3.4  1.8  74  0.1  19  2  10.1 

Swyddfa’r Cyfarwyddwr Cyffredinol a Grŵp y Dirprwy Gyfarwyddwr Cyffredinol  2.1  4.2  1  77.3  0.7  14.7  2.5  10.6 

Rhanbarthau Lloegr  1.1  3.6  0.7  65.4  0.6  28.7  2.5  9.6 

Cenhedloedd a’r Rhanbarthau  1  2.9  0.6  68.3  0.3  26.9  2.5  8.4 

Newyddion Rhwydwaith  1.8  3.7  1.1  59.9  0.6  32.9  2.6  11.8 

Radio ac Addysg  1.9  3.7  1.7  64.3  0.7  27.6  3.4  12.9 

Grŵp World Service  2  2.5  0.2  62.8  0.9  31.6  1.6  8.3 

Worldwide  1.9  4.8  0.3  82.7  0.3  9.9  3  10.5 

Arall  –    2.1  2.1  65  –    30.7  2.1  7.2 

Cyfanswm  1.7  3.7  1  69.8  0.6  23.2  2.6  10.5 

Dosbarthiad cyfeiriadedd rhywiol ac hunaniaeth rhywedd uwch arweinwyr fesul adran (niferoedd):  31ain Mawrth 2017

Cyfanswm Deurywiol Dyn hoyw

Menyw 
hoyw/

lesbiaidd
Heterorywiol/

strêt Arall

Gwell 
peidio 
dweud Trawsryweddol  LHDT

Cyfanswm  2,988  39  144  36  2,219  21  529  71  280 

Dosbarthiad cyfeiriadedd rhywiol  ac hunaniaeth rhywedd uwch arweinwyr fesul adran (canrannau):  31ain Mawrth 2017

Deurywiol Dyn hoyw

Menyw 
hoyw/

lesbiaidd
Heterorywiol/

strêt Arall

Gwell 
peidio 
dweud Trawsryweddol

 Cyfanswm  
LHDT

Cyfanswm  1.3  4.8  1.2  74.3  0.7  17.7  2.9  11.4 

• Rydym yn cyhoeddi’r ffigurau hyn ar lefel gyffredinol er mwyn diogelu preifatrwydd unigolion lle cafwyd nifer fach o ymatebwyr mewn categoriau penodol.
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• Mae’r holl ddata yn adlewyrchu contractau gweithwyr sydd wedi’u lleoli yn y DU yn unig.
•	 Mae	rhai	adrannau	wedi’u	cyfuno	oherwydd	timau	bach:	Mae	‘Arall’	yn	cynnwys	Uned	Ymddiriedolaeth	y	BBC	a	BBC	Studioworks;	mae	Swyddfa’r	Cyfarwyddwr	Cyffredinol	a	Grŵp	y	Dirprwy	Gyfarwyddwr	Cyffredinol	hefyd	yn	cynnwys	Safonau	a	Pholisi	Golygyddol,	 

Polisi	a	Chyfathrebu.
•	 Mae’r	cyfansymiau	ar	gyfer	pob	nodwedd	yn	amrywio	oherwydd	y	cyfraddau	datgelu	cyfnewidiol.

ATODIAD PARHAD

Dosbarthiad Cefndir Economaidd-Gymdeithasol holl staff (math o ysgol) fesul Adran

Cyfanswm

Ysgol sy’n cael ei rhedeg 
neu ei hariannu gan y 

wladwriaeth – Ddim yn 
dethol

Ysgol sy’n cael ei rhedeg 
neu ei hariannu gan y 

wladwriaeth – dethol ar 
sail academaidd, ffydd 

neu reswm arall
Ysgol Annibynnol neu 
ysgol lle codir ffioedd

Ysgol sy’n cael ei rhedeg 
neu ei hariannu gan y 

wladwriaeth – Ddim yn 
dethol %

Ysgol sy’n cael ei rhedeg 
neu ei hariannu gan y 

wladwriaeth – dethol ar 
sail academaidd, ffydd 

neu reswm arall %
Ysgol Annibynnol neu 

ysgol lle codir ffioedd %

BBC Studios 859 513 174 172 59.7 20.3 20

Cynnwys 681 365 179 137 53.6 26.3 20.1

Swyddfa’r Cyfarwyddwr Cyffredinol a Grŵp y Dirprwy 
Gyfarwyddwr Cyffredinol 3,213 1,940 790 483 60.4 24.6 15

Cenhedloedd a Rhanbarthau 1,428 883 419 126 61.8 29.3 8.8

Newyddion a Materion Cyfoes 3,028 1,676 743 609 55.4 24.5 20.1

Radio ac Addysg 956 530 240 186 55.4 25.1 19.5

Worldwide 727 391 189 147 53.8 26 20.2

Arall 86 48 27 11 55.8 31.4 12.8

Cyfanswm 10,978 6,346 2,761 1,871 57.8 25.2 17

Dosbarthiad Cefndir Economaidd-Gymdeithasol holl staff (rhieni â gradd) fesul Adran

Cyfanswm Nac oes Oes Nac oes % Oes %

BBC Studios 880 383 497 43.5 56.5

Cynnwys 701 358 343 51.1 48.9

Swyddfa’r Cyfarwyddwr Cyffredinol a Grŵp y Dirprwy Gyfarwyddwr Cyffredinol 3,463 1,689 1,774 48.8 51.2

Cenhedloedd a Rhanbarthau 1,410 720 690 51.1 48.9

Newyddion a Materion Cyfoes 3,365 1,603 1,762 47.6 52.4

Radio ac Addysg 987 447 540 45.3 54.7

Worldwide 823 344 479 41.8 58.2

Arall 84 45 39 53.6 46.4

Cyfanswm 11,713 5,589 6,124 47.7 52.3
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• Mae’r holl ddata yn adlewyrchu contractau gweithwyr sydd wedi’u lleoli yn y DU yn unig.
•	 Mae	rhai	adrannau	wedi’u	cyfuno	oherwydd	timau	bach:	Mae	‘Arall’	yn	cynnwys	Uned	Ymddiriedolaeth	y	BBC	a	BBC	Studioworks;	mae	Swyddfa’r	Cyfarwyddwr	Cyffredinol	a	Grŵp	y	Dirprwy	Gyfarwyddwr	Cyffredinol	hefyd	yn	cynnwys	Safonau	a	Pholisi	Golygyddol,	 

Polisi	a	Chyfathrebu.
•	 Mae’r	cyfansymiau	ar	gyfer	pob	nodwedd	yn	amrywio	oherwydd	y	cyfraddau	datgelu	cyfnewidiol.

ATODIAD PARHAD

Dosbarthiad Cefndir Economaidd-Gymdeithasol holl staff (swydd rhieni) fesul Adran

Cyfanswm
Swyddi uwch reoli a 

phroffesiynol Swyddi canolradd
Swyddi cyffredinol  
a swyddi corfforol 

Swyddi uwch reoli a 
phroffesiynol % Swyddi canolradd %

Swyddi cyffredinol a  
swyddi corfforol %

BBC Studios 865 560 110 195 64.7 12.7 22.5

Cynnwys 697 409 101 187 58.7 14.5 26.8

Swyddfa’r Cyfarwyddwr Cyffredinol a Grŵp y Dirprwy 
Gyfarwyddwr Cyffredinol 3,480 2,051 445 984 58.9 12.8 28.3

Cenhedloedd a Rhanbarthau 1,412 791 203 418 56 14.4 29.6

Newyddion a Materion Cyfoes 3,291 2,074 407 810 63 12.4 24.6

Radio ac Addysg 960 612 136 212 63.8 14.2 22.1

Worldwide 818 553 85 180 67.6 10.4 22

Arall 87 45 16 26 51.7 18.4 29.9

Cyfanswm 11,610 7,095 1,503 3,012 61.1 12.9 25.9

Dosbarthiad Cefndir Economaidd-Gymdeithasol Uwch Arweinwyr (math o ysgol)  fesul Adran

Cyfanswm

Ysgol sy’n cael ei rhedeg 
neu ei hariannu gan y 

wladwriaeth – Ddim yn 
dethol

Ysgol sy’n cael ei rhedeg 
neu ei hariannu gan y 

wladwriaeth – dethol ar 
sail academaidd, ffydd 

neu reswm arall
Ysgol Annibynnol neu 
ysgol lle codir ffioedd

Ysgol sy’n cael ei rhedeg 
neu ei hariannu gan y 

wladwriaeth – Ddim yn 
dethol %

Ysgol sy’n cael ei rhedeg 
neu ei hariannu gan y 

wladwriaeth – dethol ar 
sail academaidd, ffydd 

neu reswm arall %
Ysgol Annibynnol neu lle 

ysgol codir ffioedd %

BBC Studios 130 67 27 36 51.5 20.8 27.7

Cynnwys 154 81 28 45 52.6 18.2 29.2

Swyddfa’r Cyfarwyddwr Cyffredinol a Grŵp y Dirprwy 
Gyfarwyddwr Cyffredinol 661 361 154 146 54.6 23.3 22.1

Cenhedloedd a Rhanbarthau 136 81 44 11 59.6 32.4 8.1

Newyddion a Materion Cyfoes 371 164 94 113 44.2 25.3 30.5

Radio ac Addysg 144 70 41 33 48.6 28.5 22.9

Worldwide 257 118 63 76 45.9 24.5 29.6

Arall 23 10 7 6 43.5 30.4 26.1

Cyfanswm 1,876 952 458 466 50.7 24.4 24.8
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• Mae’r holl ddata yn adlewyrchu contractau gweithwyr sydd wedi’u lleoli yn y DU yn unig.
•	 Mae	rhai	adrannau	wedi’u	cyfuno	oherwydd	timau	bach:	Mae	‘Arall’	yn	cynnwys	Uned	Ymddiriedolaeth	y	BBC	a	BBC	Studioworks;	mae	Swyddfa’r	Cyfarwyddwr	Cyffredinol	a	Grŵp	y	Dirprwy	Gyfarwyddwr	Cyffredinol	hefyd	yn	cynnwys	Safonau	a	Pholisi	Golygyddol,	 

Polisi	a	Chyfathrebu.
•	 Mae’r	cyfansymiau	ar	gyfer	pob	nodwedd	yn	amrywio	oherwydd	y	cyfraddau	datgelu	cyfnewidiol.

ATODIAD PARHAD

Dosbarthiad Cefndir Economaidd-Gymdeithasol Uwch Arweinwyr (rhieni â gradd) fesul Adran

Cyfanswm Nac oes Oes Nac oes % Oes %

BBC Studios 136 60 76 44.1 55.9

Cynnwys 157 79 78 50.3 49.7

Swyddfa’r Cyfarwyddwr Cyffredinol a Grŵp y Dirprwy Gyfarwyddwr Cyffredinol 714 321 393 45 55

Cenhedloedd a Rhanbarthau 136 81 55 59.6 40.4

Newyddion a Materion Cyfoes 422 172 250 40.8 59.2

Radio ac Addysg 152 73 79 48 52

Worldwide 297 120 177 40.4 59.6

Arall 23 13 10 56.5 43.5

Cyfanswm 2,037 919 1,118 45.1 54.9

Dosbarthiad Cefndir Economaidd-Gymdeithasol Uwch Arweinwyr (swydd rhieni) fesul Adran

Cyfanswm
Swyddi uwch reoli a 

phroffesiynol Swyddi canolradd
Swyddi cyffredinol a 

swyddi corfforol 
Swyddi uwch reoli a 

phroffesiynol % Swyddi canolradd %
Swyddi cyffredinol a 

swyddi corfforol %

BBC Studios 134 88 16 30 65.7 11.9 22.4

Cynnwys 153 84 19 50 54.9 12.4 32.7

Swyddfa’r Cyfarwyddwr Cyffredinol a Grŵp y Dirprwy 
Gyfarwyddwr Cyffredinol 707 449 102 156 63.5 14.4 22.1

Cenhedloedd a Rhanbarthau 136 65 20 51 47.8 14.7 37.5

Newyddion a Materion Cyfoes 405 270 57 78 66.7 14.1 19.3

Radio ac Addysg 143 82 29 32 57.3 20.3 22.4

Worldwide 295 197 34 64 66.8 11.5 21.7

Arall 23 14 2 7 60.9 8.7 30.4

Cyfanswm 1,996 1,249 279 468 62.6 14 23.4
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1. Cafwyd 2 o achosion ychwanegol chwythu’r chwiban eu datrys yn anffurfiol 
2. Yn ogystal, yn 2016-17, clywyd 3 achos B&H fel materion disgyblu, ynglŷn â chwynion o gamymddwyn y tu allan i’r broses gwyno
3. Yn ogystal, in 2015/16, clywyd 2 achos B&H fel materion disgyblu, ynglŷn â chwynion o gamymddwyn y tu allan i’r broses gwyno
4. Yn ogystal, in 2014/15, clywyd 2 achos B&H fel materion disgyblu, ynglŷn â chwynion o gamymddwyn y tu allan i’r broses gwyno
5. Mae’r nifer hwn yn cynnwys nifer yr achosion disgyblu, ac efallai y bydd rhai yn ymwneud â’r cwynion a godwyd
6. Lle mae cwyn B&H wedi ei godi yn benodol drwy lwybrau chwythu’r chwiban, mae hyn wedi ei gyfri yn ystadegau cwynion B&H

Atodiad – Y nifer o gwynion mewnol
Mae’r tabl canlynol yn crynhoi nifer y cwynion mewnol a gafwyd mewn perthynas â honiadau o fwlio, harasio a harasio rhywiol.  
Ni chyhoeddir data o’r math hwn gan sefydliadau eraill tebyg, felly nid ydym yn gallu cymharu ein perfformiad.

Cwynion sydd wedi eu gwneud a’u hymchwilio – 2016/17 

2016/17 2015/16 2014/15 2013/14

Cwynion o fwlio ac harasio
Wedi eu nodi naill ai’n uniongyrchol i adnoddau dynol, 
drwy godi cwyn, neu drwy gyfrwng y llinell gymorth 
gyfrinachol B&H

41 o achosion ffurfiol1 2

• 3 harasio rhywiol
• 38 bwlio ac aflonyddu

 – 26 wedi cau
 – 8 yn parhau
 – 7 wedi tynnu’n ôl

Amser ar gyfartaledd i gau’r achos:  
62 diwrnod

41 o achosion ffurfiol3

• 1 harasio rhywiol
• 40 bwlio ac harasio 28 wedi’u cau:

 – 8 yn parhau
 – 5 wedi tynnu’n ôl

Amser ar gyfartaledd i gau’r achos:  
58 diwrnod

47 o achosion4

• 1 harasio rhywiol
• 46 bwlio ac harasio

 – 13 wedi’u cadarnhau’n llawn  
neu’n rhannol

 – 31 heb eu cadarnhau
 – 2 wedi tynnu’n ôl

Amser ar gyfartaledd i gau’r achos:  
83 diwrnod

88 o achosion5

• 3 harasio rhywiol
• 85 bwlio ac harasio
Amser ar gyfartaledd i gau’r achos:  
85 diwrnod

Achosion chwythu’r chwiban6

Mae achosion chwythu’r chwiban yn cael eu derbyn drwy 
Expolink, sy’n rheoli llinell gymorth chwythu’r chwiban 
annibynnol ar ein rhan, drwy’r uwch reolwyr gan gynnwys 
yr Uwch Gyfarwyddwr Annibynnol, neu’n uniongyrchol i’r 
timau Sicrwydd Busnes ac Ymchwiliadau.

Cyfanswm o 26 o achosion (sy’n 
cwmpasu amrywiaeth o faterion sy’n 
ymwneud â diogelwch, lladrad a thwyll):

 – 5 wedi’u cadarnhau
 – 19 heb dystiolaeth
 – 2 yn parhau

Cyfanswm o 31 o achosion Cyfanswm o 20 o achosion Cyfanswm o 36 o achosion

ATODIAD PARHAD
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