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Mae’n brawf o bŵer y teledu bod golygfeydd o blastig yn llenwi 
ein moroedd, fel a welwyd gan filiynau o wylwyr ar Blue Planet 
II wedi sbarduno trafodaeth genedlaethol ar y niwed sy’n cael 
ei achosi gan blastig untro. Rwy’n falch bod y BBC wedi helpu i 
ddechrau’r drafodaeth honno ac rydw i wrth fy modd bod cyfle 
nawr i brofi ein hymroddiad i greu byd cynaliadwy, ar gyfer 
heddiw ac yfory.  

Mae cyfle anferth i’r holl sector cyfryngau chwarae rhan 
gadarnhaol wrth geisio darganfod atebion i heriau amgylcheddol 
y byd - heriau fel newid yn yr hinsawdd, gwastraff cynyddol 
a cholli bioamrywiaeth. Gallwn ni fynd i’r afael â’n heffaith 
amgylcheddol ein hunain a defnyddio ein creadigrwydd i 
ysbrydoli ac addysgu cynulleidfaoedd.   Ac fel sefydliad sy’n 
derbyn arian cyhoeddus mae gan y BBC ddyletswydd arbennig 
i sicrhau ein bod yn gwneud popeth y gallwn ni i leihau ein 
heffaith amgylcheddol cymaint â phosib.  

Mae rhaglenni fel Blue Planet II a’n menter newydd “Plastics 
Watch” yn dangos bod y BBC, drwy gyfrwng ein rhaglenni a’n 
cynnwys, yn gallu gwneud lles cymdeithasol.  Mewn amser rydyn 
ni eisiau i’n heffaith amgylcheddol fod yn gadarnhaol hefyd. 
Yn fwy na dim rydyn ni eisiau bod yn enghraifft o ddarlledu 
cynaliadwy.

Mae ein strategaeth cynaliadwyedd newydd yn ceisio mynd i’r afael 
â’n heffaith mwn tri maes penodol:  Ein gwaith; ein rôl o fewn y 
diwydiant cynhyrchu darlledi un ehangach; a’n perthynas gyda’n 
cynulleidfaoedd. Rydyn ni’n hyderus y bydd canolbwyntio ein gwaith 
ar y tri maes yma yn arwain at agwedd gyson a phellgyrhaeddol 
tuag at gynaliadwyedd amgylcheddol ym mhob agwedd ar fywyd 
creadigol y BBC.  Ac o hyn bydd manteision ychwanegol yn dod: 
mae lleihau defnydd o ynni a lleihau gwastraff yn arbed arian a fydd 
yn ein galluogi ni i wario mwy o arian ar raglenni a chynnwys.   Felly 
mae cynaliadwyedd yn rhoi cyfle i ni arloesi a datblygu ffyrdd mwy 
creadigol a hyblyg o weithio, a chyrraedd cynulleidfaoedd sy’n poeni 
am hyn. 

Mae’r strategaeth yn cydnabod bod ein rhaglenni a’n cynnwys yn 
gallu helpu i addysgu ein cynulleidfaoedd am y newidiadau sy’n 
digwydd i’r byd a sut y gallan nhw leihau eu heffaith amgylcheddol.  
Nid yw hyn  yn golygu hyrwyddo ideoleg neu safbwynt gwleidyddol 
penodol, mae addysgu yn rhan allweddol o’n cenhadaeth.
Mae ein cynllun yn uchelgeisiol ac yn edrych i’r dyfodol, trwy 
gydol cyfnod siarter y BBC hyd at 2028.  Mae’n cael ei gynorthwyo 
gan dargedau a mesurau i leihau ein heffaith amgylcheddol gan 
gynnwys targed gwyddonol ar leihau carbon sy’n cyd-fynd â 
rhwymedigaethau amgylcheddol cyffredinol y DU.  Bydd yn cael ei 
arolygu’n barhaus i sicrhau ei fod yn darparu’r manteision gorau i’r 
amgylchedd, i’n timau cynhyrchu ac i dalwyr ffi’r drwydded. 
Bydd y strategaeth yn cael ei rheoli gan dîm cynaliadwyedd y BBC 
ond mae ei llwyddiant dibynnu’n llwyr ar ymrwymiad a chefnogaeth 
pawb yn y BBC.  O’n uwch arweinwyr i’n cydweithwyr ia, mae 
creu BBC cynaliadwy yn gyfrifoldeb ar bawb a bydd y manteision 
amgylcheddol yn cael u rhannu gan bawb hefyd.  

Cyflwyniad gan Tony Hall, 
Cyfarwyddwr Cyffredinol, BBC

Creu effaith 
amgylcheddol 
gadarnhaol
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Beth ydyn ni eisiau ei 
gyflawni? 
Effaith amgylcheddol gadarnhaol.

Pam fod hyn yn bwysig?

Sut byddwn ni’n gwneud hyn? 

Mae cynhyrchu a dosbarthu rhaglenni a chynnwys yn cael 
effaith amgylcheddol. 

Mae materion amgylcheddol yn effeithio ar bob un ohonom 
ni ac fel sefydliad sy’n derbyn arian cyhoeddus mae gennym 
ddyletswydd i geisio lleihau ein heffaith. 

Mae ein cynulleidfaoedd yn disgwyl i ni arwain y ffordd. 

Darlledu 
Gwyrddach: 
Cipolwg ar strategaeth a thargedau 

         Trwy wneud cynaliadwyedd yn sail i’n busnes, gweithio i ddarparu:
• Gweithgareddau effeithiol, bach eu heffaith a gweithlu cynaliadwy ffyniannus.  Byddwn yn gwneud y 

canlyno:  
 -  Torri ein hallyriadau carbon 24% erbyn 2022 yn unol â tharged leihau sy’n seiliedig ar wyddoniaeth 
 -  Prynu ynni adnewyddadwy 
 -  Rhedeg adeiladau a thechnoleg yn effeithiol. 
 -  Rhoi hyfforddiant i staff, codi ymwybyddiaeth amgylcheddol ar draws y gweithlu

•  Diwydiant darlledu cynaliadwy  Byddwn yn cydweithio ag eraill i:    
 -  Fesur a modelu effaith amgylcheddol ein diwydiant ac yn gweithio i’w leihau 
 -  Ennill tystysgrifau cynaliadwyedd ar gyfer mwy o’n cynnwys 
 - Ysgogi galw ar y cyd am gynnyrch a gwasanaethau cynaliadwy 
 - Gyrru arloesedd mewn technoleg gynaliadwy  

•  Ysbrydoliaeth a gwybodaeth i’n cynulleidfaoedd, gan eu helpu i fyw bywydau mwy cynaliadwy.  
Byddwn yn gwneud y canlynol: 

 - Darparu cynnwys fydd yn addysgu ac yn ysbrydoli newid cadarnhaol 
 - Rhannu gwybodaeth am ein perfformiad er mwyn gwella hyder yn y BBC
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Mesurau

I Lawr 24%

I Lawr 10% 

Lleihau 10% 
Lleihau 75% 
“Dim gwastraff i dirlenwi” 

Dim plastig defnydd untro erbyn 2020

Cyfrif 100% 
25% o gynyrchiadau ag 
ardystiad carbon

Polisïau teithio cyfrifol

Ynni

CO2e

Gwastraff 

Rhaglenni 

Teithio Doethach 

Erbyn 2022

Bydd y cynnydd a wnawn yn ôl y targedau hyn yn cael ei gyhoeddi yn ein 
Adroddiad a Chyfrifon Blynyddol.  Byddwn hefyd yn eu hadolygu’n rheolaidd 

i sicrhau eu bod yn parhau i fod yn berthnasol. Byddwn yn cyhoeddi nodau 
ychwanegol ar gyfer ail hanner cyfnod y Siarter yn 2022.

Mae ein strategaeth yn seiliedig ar y targedau a’r mesurau canlynol, i 
gael eu cyflawni erbyn 2022 o linell sylfaen 2015/16  
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Mae cynhyrchu a dosbarthu rhaglenni a chynnwys yn 
cael effaith amgylcheddol.  Mae angen ynni i gynhesu, 
goleuo ac oeri ein hadeiladau ac i bweru cyfarpar sy’n 
cael ei ddefnyddio yn ein hadeiladau ni a trwy’r gadwyn 
gyflenwi. Rydyn ni angen teithio i leoliadau i ffilmio.  
Mae ein camerâu, ein goleuadau a’n cyfrifiaduron 
wedi eu gwneud o ddeunyddiau crai sydd angen eu 
mwyngloddio, eu cynhyrchu a’u cludo.  Ac rydyn ni’n 
defnyddio deunyddiau mewn amrywiaeth o ffyrdd 
gwahanol i greu setiau, propiau a gwisgoedd, gan greu 
gwastraff posib y mae’n rhaid cael gwared ohono.  Mae 
angen i’r gweithgareddau yma a llawer o rai eraill gael 
eu rheoli’n ofalus er mwyn sicrhau bod ein heffaith 
negyddol cyn ised â phosib.  Erbyn diwedd cyfnod y 
Siarter yn 2028, ein huchelgais yw y bydd y BBC yn creu 
effaith amgylcheddol gadarnhaol, gan roi mwy yn ôl nac 
yr ydym yn gymryd. 

Fel pob cwmni arall, mae unrhyw effaith amgylcheddol 
a achosir gan y BBC yn cael effaith tu hwnt i’r sefydliad.   
Rydym oll yn rhannu’r manteision a’r anfanteision o 
sut rydyn ni’n trin yr amgylchedd.  Mae hyn yn hynod 
berthnasol i’r BBC gan ein bod yn cael ein hariannu 
gan y cyhoedd trwy ffi’r drwydded.  Mae dyletswydd 
arnom ni i leihau gweithgareddau a allai achosi niwed 
yn anuniongyrchol.  

Mae ein hymchwil ni ac ymchwil sefydliadau allanol 
yn awgrymu bod yr amgylchedd yn bwnc y mae ein 
cynulleidfaoedd yn poeni amdano.  Mae disgwyl i 
sefydliadau wneud popeth y gallan nhw i leihau eu 
heffaith amgylcheddol ac mae angen i ni ymateb 
a gweithredu ar y disgwyliad hwnnw.  Fel mae’r 
Cyfarwyddwr Cyffredinol yn amlygu yn ei gyflwyniad, 
byddai gwneud hyn yn arwain at fanteision ychwanegol 
fel arbed arian, effeithlonrwydd ar arloesedd.  Bydd 
cenedlaethau heddiw ac yfory yn manteisio o’r 
gweithgareddau yma.    

Pam fod
hyn yn bwysig
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Beth rydyn ni wedi’i gyflawni hyd yma?
Mae gan y BBC strategaeth cynaliadwyedd ers 2008, ynghyd â thargedau amgylcheddol oedd yn ymdrin â’r 
Siarter blaenorol.  Mae’r tabl isod yn crynhoi ein llwyddiannau o’u cymharu a’r targedau yma: 

YNNI DEFNYDD 
DŴR

GWASTRAFF I 
SAFLE 

TIRLENWI

AILGYLCHUALLYRIADAU 
CO2

CO2 WRTH 
DEITHIO CYNHYRCHU 

CYNALIADWY 

TARGED 2016/17
(LLINELL SYLFAEN 2008)

-20% -20% 100% 25 TV
rhaglen deledu’r 

flwyddyn

-20%
Y Pen

-25%
Y Pen

-25%
Y Pen

75%

CYNNYDD 2016/2017
(VS LLINELL SYLFAEN 2008)

-39% -40% -90% 88% 81 
(2016/2017)

-4% -43% 67%

ALBERT ÔL TROED 
CARBON RHAGLENNI 

TELEDU 

ALBERT CYNHYRCHU 
CYNALIADWY 
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o’n llwyddiant ac rydyn ni wedi cyrraedd bron bob un o’n 
targedau, gan leihau dros 180,000 tunnell gyda’u gilydd ar 
ein hallyriadau carbon o’n hadeiladau a’n technoleg rhwng 
2008 a 2017.  Mae ein strategaeth eiddo ac yn benodol cau 
Television Centre yn 2013 wedi cyfrannu’n sylweddol at ein 
agenda effeithiolrwydd a lleihau ein effaith amgylcheddol.   
Hab lawer o adeiladau’n cau ar y gweill, mae angen i ni 
weithio’n galetach fyth i gynyddu effeithlonrwydd y stad 
sydd ar ôl a lleihau defnydd o ddŵr ac ynni a’r gwastraff 
sy’n cael ei greu.  

Dim ond rhan o’r stori yw ein hadeiladau 
fodd bynnag.  Mae’r BBC yn bodoli i greu 
rhaglenni a chynnwys a dros y blynyddoedd 
diwethaf rydyn ni wedi cyflwyno’r cysyniad 
o “gynhyrchu cynaliadwy”, gan ei wneud yn 
rhan dydd i ddydd o’r broses gynhyrchu.  
Mae dros 2000 o gynyrchiadau’r BBC wedi 
defnyddio ein cyfrifiannell carbon i fesur eu 
hallyriadau ac mae dros 200 wedi dwyn y logo 
“albert” ar-sgrin, sy’n golygu eu bod wedi 
cymryd mesurau amlwg i leihau eu heffaith 
amgylcheddol.  Rydyn ni hefyd wedi gweithio 
gyda nifer o bartneriaid allanol. I greu cyrsiau 
hyfforddi sydd wedi eu cynllunio’n arbennig ar 
gyfer codi ymwybyddiaeth o effaith darlledu a 
chynhyrchu ar yr hinsawdd a’r camau y gellid 
eu cymryd i fynd i’r afael â nhw.  

Rydyn ni wedi rhannu camau yma trwy ein 
partneriaeth gyda chonsortiwm albert BAFTA, 
grŵp blaenllaw o ddarlledwyr a chwmnïau 
cynhyrchu annibynnol sy’n cydweithio 
i ddatblygu a hyrwyddo cynaliadwyedd 
amgylcheddol o fewn y diwydiant teledu yn y 
DU.  

Mae’n strategaeth newydd yn ailadrodd ein 
hymrwymiad i barhau gyda’r gwaith sydd 
wedi cael ei wneud yn barod, ond yn ehangu’n 
sylweddol ar y cwmpas a’r cyflawniad 
arfaethedig. 

Rydyn ni’n  
falch 
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CYFLWYNO’R STRATEGAETH NEWYDD

Ni Ein Hunain
Creu amodau ar gyfer 
gweithio’n gynaliadwy

Ein Diwydiant
Cydweithio ag eraill i greu sec-
tor creadigol cynaliadwy

EIN CYNULLEIDFA
Ysbrydoli byw’n gynaliadwy

• Beth sy’n bwysig i ni 
• Sut rydyn ni’n rhedeg 
      ein hadeiladau 
• Sut rydyn ni’n gweithio 

• Technoleg darlledu a darparu
• Cynhyrchu cynaliadwy 
• Cadwyn gyflenwi gynaliadwy 

• Bod yn sail i newid a’i hyrwyddo drwy gynnwys
• Rhannu ein stori ein hunain

Mae’r strategaeth yn ymdrin â’r cyfnod Siarter cyfredol, o 2017 i 2028,  Bydd yn cael ei arolygu’n rheolaidd i sicrhau ei fod yn aros yn 
berthnasol ac yn heriol.   Mae’n cynnwys llawer o gamau gweithredu/uchelgeisiau unigol, wedi eu rhannu i’r meysydd canlynol: 

Rydyn ni’n credu y byddwn yn gallu creu effaith amgylcheddol gadarnhaol wrth 
ddilyn y cynllun hwn.  Yn y tudalennau nesaf rydyn ni’n disgrifio mewn mwy 
o fanylder beth mae’r meysydd yma yn ei olygu i’r BBC, byth rydyn ni am ei 
gyflawni dros oes y Siarter a rhai o’r camau y byddwn ni’n eu cymryd.
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Creu amodau ar gyfer gweithio’n gynaliadwy

Mae cynaliadwyedd wrth galon y ffordd mae’r BBC 
yn gweithio ac yn gwneud penderfyniadau. Mae 

cydweithwyr hyddysg a chysylltiedig yn gweithio 
mewn amgylcheddau carbon isel ac effeithlon, 

gan ddefnyddio’r adnoddau lleiaf posib, gan greu’r 
gwastraff lleiaf posib a chan deithio pan mae gwir angen 

yn unig.

Mae ein gwaith yn y maes yma yn rhannu i dri chategori: beth sydd o werth 
i ni, sut rydyn ni’n rhedeg ein hadeiladau a sut rydyn ni’n gweithio. 

Ni ein hunain:

Ein nod: 
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Ein nod: Mae cynaliadwyedd yn rhan allweddol o werthoedd y BBC a 
phawb sy’n gweithio yno. Mae staff yn derbyn hyfforddiant er mwyn bod yn 
eiriolwyr dros newid

Dros oes y siarter byddwn ni’n gwneud hyn trwy:   
• Sicrhau bod atebolrwydd am y strategaeth yn gorwedd gyda’r uwch reolwyr 
• Gosod targedau unigryw ar gyfer adrannau’r BBC i’w helpu i gyflawni’r adrannau
• Trafod gyda staff trwy amrywiaeth o sianeli cyfathrebu mewnol, gan gynnwys ‘Simpler 

Smarter Greener’, er mwyn addysgu ac ysbrydoli 
• Integreiddio cynaliadwyedd fel un o werthoedd craidd y BBC, wedi ei gynnwys ym mhob   

proses ac yn dylanwadu ar benderfyniadau.
• Rhoi amrywiaeth o gyfleodd i bobl sy’n ymuno o’r newydd ac i staff cyfredol ddysgu 

am faterion amgylcheddol, gyda’r nod o sicrhau fod holl staff y BBC wedi cael digon o 
wybodaeth erbyn 2022. 

01. Beth sydd o werth i ni:        
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Ein nod: Bydd lleoedd gwaith a gweithrediadau’r BBC yn rhai carbon isel sy’n defnyddio ynni’n 
effeithlon ac sy’n gwella creadigrwydd ac iechyd.

Dros oes y siarter byddwn ni’n gwneud hyn trwy:    

• Gosod targed lleihau carbon wedi’i seilio ar wyddoniaeth a hynny er mwyn unioni ein strategaeth gyda’r cytundeb 
rhyngwladol i leihau cynnydd cyfartalog yn nhymheredd y byd.

• Prynu ynni adnewyddadwy 100% a nwy carbon isel, cynhyrchu ein hynni ein hunain lle mae hynny’n bosib
• Lleihau ein defnydd o ynni o 10% erbyn 2022 ac ymhellach yn ystod oes y Siarter trwy wella effeithlonrwydd ein 

hadeiladau a’n technoleg 
• Lleihau ein gwastraff o 10% erbyn 2022, gan anelu at ardystiad allanol “dim gwastraff i safleoedd tirlenwi” a chynyddu 

ein cyfraddau ailgylchu
• Lleihau’r defnydd o blastigau untro gyda’r bwriad o gael gwared â nhw’n llwyr o’n gweithrediadau erbyn 2020.  Rydyn 

ni wedi dechrau gyda nwyddau traul a byddwn yn parhau i fynd i’r afael â hyn mewn rhannau eraill o’r gadwyn gyflenwi 
wrth i gontractau gael eu hadnewyddu dros amser. 

• Rheoli dŵr yn well, canolbwyntio ar gynnal defnydd ar lefelau arferion gorau yn ein swyddfeydd mwy modern/pwysicaf, 
a buddsoddi mewn mesurau arbed dŵr yn ein safleoedd hŷn os yw hynny’n gost effeithiol

• Dadansoddi pa mor agored yw ein hadeiladau i niwed gan newid yn yr hinsawdd a datblygu cynllun ymateb
• Creu mannau gwyrdd ym mhob safle newydd a gwella bioamrywiaeth ar ein stadau presennol.

 

02. Sut rydyn ni’n 
rhedeg ein hadeiladau:   
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Ein nod: Mae staff y BBC wastad yn ymddwyn yn gyfrifol i leihau ein 
heffaith amgylcheddol.  Rydyn ni’n defnyddio ein creadigrwydd i 
ddarganfod ffyrdd arloesol o weithio.  

Dros oes y siarter byddwn ni’n gwneud hyn trwy:  

•  Sicrhau bod pob un o’n rhaglenni yn cael ei wneud gyda ‘r effaith amgylcheddol 

lleiaf posib ac yn cael eu hardystio am eu llwyddiannau.  Byddwn ni’n targedu’r 

cynyrchiadau mwyaf carbon-ddwys i ddechrau.  

•  Dewis a defnyddio technoleg mewn ffordd syn lleihau effeithiau amgylcheddol 

ac yn hybu ymddygiad cynaliadwy

•  Ceisio lleihau’r carbon o’n teithiau a hyrwyddo mathau eraill mwy cynaliadwy, er 

enghraifft trwy ddarparu systemau cyfathrebu i staff fel bod llai o angen teithio.

•  Gwella effeithlonrwydd tanwydd ein fflyd o geir a chyflwyno cerbydau trydan 

•  Cryfhau ein prosesau caffael cynaliadwy, gan sicrhau bod meini prawf 

cynaliadwy yn cael eu cynnwys yn y broses gaffael ar gyfer pob un o’n cyflenwyr. 

• Adnabod y mannau carbon problemus yn ein cadwyn gyflenwi a chymryd camau 

i’w lleihau

•  Ystyried opsiynau ar gyfer system fewnol i gyfrifo carbon 

03. Sut rydyn ni’n       
gweithio: 
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Rydyn ni’n rhannu, yn cydweithio ac yn cyfrannu at 
ddiwydiant darlledu mwy cynaliadwy – gan wneud 

darlledu yn batrwm i eraill.

Mae ein gwaith yn y maes yma yn rhannu i dri chategori: technoleg 
ddarlledu gynaliadwy, cynhyrchu cynaliadwy, cadwyn gyflenwi 

gynaliadwy. 

Ein nod: 

Cydweithio ag eraill i greu 
sector greadigol gynaliadwy

Ein Diwydiant:
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Ein nod: Lleihau effaith technoleg darlledu trwy gydweithrediad o 
fewn y diwydiant.   Mae cynaliadwyedd ynghlwm â phenderfyniadau 
ynglŷn â thechnoleg darlledu a chyflenwi.

Dros oes y siarter byddwn ni’n gwneud hyn trwy:    

• Arwain y grŵp traws-ddiwydiant ‘From Lens to Screen’, rhannu arferion gorau 

• Datblygu a rhannu model o effaith amgylcheddol y gadwyn ddarlledu 

• Creu safonau cyffredin ar gyfer defnydd a chaffael technoleg a’u rhoi ar waith

• Cyfrannu at werthuso technolegau darlledu presennol a newydd a rhannu’r 

canlyniadau

• Ystyried arferion dolen gaeedig ar gyfer technoleg darlledu a’u rhoi ar waith

• Cydweithio a gwneuthurwyr i greu cyfarpar mwy cynaliadwy

01.Technoleg 
      Darlledu a 
      Chyflenwi
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Ein nod: Mae pob cynhyrchiad yn cael effaith gadarnhaol ar y 
bobl a’r lleoliadau sy’n rhan o’u creu.

Dros oes y siarter byddwn ni’n gwneud hyn trwy:  
• Chwarae rhan flaengar yng Nghonsortiwm albert BAFTA, meithrin a 

hyrwyddo cydweithrediad cenedlaethol a rhyngwladol
• Gorchymyn bod cyfrifiad carbon ar gyfer pob rhaglen sy’n cael ei 

chomisiynu gan BBC Content gan ddefnyddio cyfrifiannell albert
• Cynyddu nifer y cynyrchiadau sy’n ennill ardystiad albert am eu 

llwyddiannau cynaliadwyedd a hynny’n flynyddol 
• Parhau i gyfrannu at ddatblygu offer a methodolegau amgylcheddol i 

gael eu defnyddio gan gynyrchiadau
• Hyfforddi a chefnogi timau cynnyrch yn y BBC a thu hwnt
• Cynnal ymchwil er mwyn creu cynllun ‘graddfa cynaliadwyedd’ ar gyfer 

cynnwys rhaglenni 

02. Cynhyrchu 
Cynaliadwy
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Ein nod: Cynyddu’r gofyn am gynyrchiadau a gwasanaethau mwy 
cynaliadwy o fewn ein sector trwy gydweithio ag eraill. 

Dros oes y siarter byddwn ni’n gwneud hyn trwy:   
• Datblygu polisi traws-ddiwydiant ar gaffael cynaliadwy o adnoddau 

cynhyrchu a darlledu
• Cyfathrebu â chyflenwyr mewn gweithdai, digwyddiadau ac unrhyw ffordd 

arall er mwyn dysgu gan bobl eraill ac arddangos arferion gorau i ni ein 
hunain ac i weddill y diwydiant  

03. Cadwyn Gyflenwi 
Gynaliadwy 
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Mae ein cynulleidfaoedd yn deall ac yn ymddiried 
yng nghyfraniad y BBC tuag at fyd cynaliadwy am 

maen nhw’n wybodus ac yn ysbrydoledig ynglŷn â’r 
cyfraniad y gallan nhw ei wneud.

Mae ein gwaith yn y maes yma yn rhannu i ddau gategori:  Rhannu stori 
cynaliadwyedd y BBC er mwyn gwella ymddiried yn y BBC ac adeiladu ar 

ein cenhadaeth i addysgu, hyrwyddo newid gyda’n cynnwys.

Ein nod: 

Ein Cynulleidfa:
Hyrwyddo byw yn gynaliadwy
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Ein nod: mae ein cynulleidfa’n ymwybodol o weithgareddau 
cynaliadwyedd y BBC, ac yn ymddiried ynddynt

Dros oes y siarter byddwn ni’n gwneud hyn trwy: 

• Cyfleu ein gweithredoedd ac unrhyw gynnydd trwy bob sianel berthnasol a 

hynny’n aml 

01.Rhannu stori’r       
      BBC: 
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Ein nod: mae ein cynulleidfa’n gydnabyddus â materion amgylcheddol 
ac maen nhw’n cael eu hysbrydoli i weithredu a lleihau eu heffaith a 
chreu newid cadarnhaol 

Dros oes y siarter byddwn ni’n gwneud hyn trwy: 

• Adlewyrchu ar faterion amgylcheddol a pa mor berthnasol ydyn nhw i fywydau’r 

gynulleidfa, a hynny ym mhob agwedd o weithgareddau’r BBC, gan gynnwys 

rhaglenni, cynnwys ar-lein a digwyddiadau 

• Hyfforddi timau golygu ar beth angen iddyn nhw ei wybod 

• Cydweithio gyda darparwyr cynnwys eraill i sicrhau bod themâu a phortreadu yn 

gyson 

02. Hyrwyddo newid 
drwy ein cynnwys  

20.



todiadABeth yw cynaliadwyedd – 
a pam fod y strategaeth hon yn 
canolbwyntio ar yr amgylchedd?
Mae sawl diffiniad o gynaliadwyedd ond maent i gyd yn rhannu 
nod cyffredin sef galluogi cymdeithasau i ddiwallu eu hanghenion 
eu hunain heb beryglu anghenion cenedlaethau’r dyfodol.   Fel 
arfer, ystyrir bod tair elfen i gynaliadwyedd, sef:  amgylcheddol, 
cymdeithasol ac ariannol.   Ystyrir gweithgaredd yn weithgaredd 
cynaliadwy pan mae o fewn cyfyngiadau amgylcheddol byd-eang, 
yn fforddiadwy yn ariannol ac yn fuddiol i’r gymdeithas.
  
Mae’r strategaeth hon yn canolbwyntio ar elfen amgylcheddol 
cynaliadwyedd.   Rydyn ni’n gwneud hyn oherwydd ein bod yn 
credu bod yr elfennau cymdeithasol ac ariannol eisoes yn rhan o 
bwrpas a diwylliant y BBC.   Rydyn ni’n derbyn arian cyhoeddus 
ac rydyn ni bob amser yn ceisio sicrhau bod ein cyllid yn ddiogel 
ac yn cael ei reoli er budd gorau’r rheini sy’n talu ffi’r drwydded.  
Rydyn ni’n ceisio addysgu, diddanu a rhoi gwybodaeth i bobl 
drwy ein rhaglenni a’n cynnwys, er mwyn gwella bywyd y 
cyhoedd a dod â budd i’r gymdeithas.  Yr agwedd amgylcheddol 
ar gynaliadwyedd yw’r elfen ddiweddaraf a lleiaf cyfarwydd yng 
nghyswllt y BBC ac felly dyma’r un y mae angen rhoi’r sylw mwyaf 
iddi yn y strategaeth hon er mwyn creu BBC sy’n wirioneddol 
gynaliadwy.

Beth am y Nodau Datblygu 
Cynaliadwy?
Yn 2015, roedd aelodau’r Cenhedloedd Unedig wedi 
mabwysiadu 17 nod i “roi diwedd ar dlodi, amddiffyn y blaned 
a sicrhau ffyniant i bawb”.  Mae pob nod â thargedau i’w 
cyflawni dros y 12 mlynedd nesaf.  Mae ffocws amgylcheddol 
cryf i lawer o’r nodau ac rydyn ni’n gobeithio y bydd y 
strategaeth hon yn cyfrannu at eu cyflawni.  Yn benodol, gall 
y strategaeth hon ategu nodau amgylcheddol, yn enwedig 
nod 13 (gweithredu ar yr hinsawdd).  Mae hefyd yn cyfrannu 
at nod 14 (bywyd o dan y dŵr), nod 15 (bywyd ar y tir) a nod 
12 (cynhyrchu a defnyddio pethau mewn modd cynaliadwy).  
Y tu hwnt i’r nodau amgylcheddol, rydyn ni’n credu bod llawer 
o weithgareddau, rhaglenni a chynnwys y BBC yn cyfrannu’n 
anuniongyrchol at rai o’r nodau cynaliadwyedd eraill sydd 
ddim yn gysylltiedig â’r amgylchedd, er enghraifft, nod 3 
(llesiant ac iechyd da) a nod 4 (addysg o ansawdd).
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