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Diben 

Mae'r BBC wedi dechrau ymgynghoriad er mwyn cael adborth ar ei ddrafft fframwaith cwynion. 

Mae'r ddogfen hon yn egluro pam ein bod yn ymgynghori, yr hyn yr ydym yn ymgynghori yn ei gylch 

a sut i ymateb. Dylid ei darllen ochr yn ochr â drafft y fframwaith.  

Cyflwyniad 
 

Mae cynulleidfaoedd a'n hatebolrwydd iddynt wrth wraidd yr hyn a wna'r BBC. Mae ymdrin â 

chwynion yn effeithiol yn allweddol i'r ddau.  

 

Mae'r Siarter1 yn ei gwneud yn ofynnol i'r BBC nodi fframwaith ar gyfer ymdrin â gwahanol fathau o 

gwynion gan y cyhoedd a sefydliadau er mwyn adlewyrchu'r trefniadau llywodraethu a rheoleiddio 

newydd a ddaeth i rym ym mis Ebrill 2017. Yn unol â'r trefniadau hyn, mae Bwrdd y BBC yn gyfrifol 

am oruchwylio'r broses gwynion gyda Ofcom fel y rheoleiddiwr annibynnol ar gyfer y rhan fwyaf o’r 

cwynion sy'n ymwneud â'r BBC.  

 

Mae'r Siarter yn ei gwneud yn ofynnol i'r fframwaith “provide transparent, accessible, effective, 

timely and proportionate methods of securing that the BBC complies with its obligations and that 

remedies are provided which are proportionate and related to any alleged non-compliance”2  

 

Ers mis Ebrill, mae'r BBC wedi gweithredu o fewn fframwaith cwynion dros dro, a gyhoeddwyd ar 

wefan gwynion y BBC. Mae hyn yn adlewyrchu'r trefniadau a ganiatawyd gan y Siarter yn ystod ei 

chyfnod gweithredu cychwynnol sy'n rhoi digon o amser i'r BBC lunio polisïau a gweithdrefnau 

newydd.  

 

Diweddarwyd y fframwaith dros dro hwnnw i gynnwys gweithdrefn ar gyfer cwynion sy'n ymwneud 

â Thrwyddedu Teledu hefyd ac i egluro nifer o bwyntiau3. Fe'i cyhoeddir fel drafft terfynol y 

fframwaith ac, yn unol â gofynion y Siarter, rydym wedi dechrau ymgynghoriad er mwyn cael 

sylwadau gan rai â diddordeb cyn i ni gyhoeddi'r fersiwn derfynol.  

 

Cynhelir yr ymgynghoriad o 10 Gorffennaf hyd at 16 Awst 2017.  

 

 

Caiff ymatebion i'r ymgynghoriad eu hystyried wrth drafod pa newidiadau sydd angen eu gwneud i'r 

fframwaith. Cyhoeddir y fframwaith terfynol erbyn 3 Hydref 2017.  

 

                                                           
1
 Dyletswyddau a swyddogaethau'r Bwrdd o dan Erthygl 20 (3)(g)  

2
 Erthygl 56(3). 

3
 cynnwys dolen i weithdrefnau Ofcom ar gyfer ymdrin â chwynion am ddeunydd ar-lein nad ydynt yn 

wasanaethau rhaglenni ar alw (ODPS); eglurhad o ystyr cwyn gyffredinol; newidiwyd y geiriad ar yr ymateb 
targed ar gyfer cwynion 1b i ddileu'r targed o 35 diwrnod er mwyn adlewyrchu'r arfer safonol ym maes 
Gwasanaethau Cynulleidfaoedd, sef targed unigol o 20 diwrnod.  
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Mae'r ddogfen hon yn nodi cefndir y fframwaith a'r meysydd yr hoffai'r BBC gael adborth yn eu cylch. 

Gellir gweld y fframwaith lawn yma. 

 

 

Cefndir y fframwaith cwynion  
 

Mae'r fframwaith yn cyflwyno nifer o egwyddorion, gweithdrefnau a chanllawiau apelio newydd. 

Mae'r elfennau allweddol fel a ganlyn:  

BBC First 

Mae'r fframwaith drafft yn adlewyrchu darpariaethau allweddol yn y Siarter sy'n cynnwys cyflwyno'r 

egwyddor “Broadcaster First”, y cyfeirir ati hefyd fel “BBC First”4.  Mae hyn yn golygu mai'r BBC 

ddylai ddatrys pob cwyn i ddechrau (ac eithrio cwynion sy'n ymwneud â Thrwyddedu Teledu. Gweler 

isod). Fel arfer, ni fydd Ofcom yn ystyried cwyn dim ond os fydd yr achwynydd yn anfodlon ar y 

ffordd y bu i’r BBC ei datrys.5 Mae hyn yn golygu nad yw bellach yn bosibl cyflwyno cwyn i Ofcom â'r 

BBC ar y cyd neu i Ofcom yn unig. Mae un eithriad pwysig i hyn yn ymwneud â chwynion am Degwch 

a Phreifatrwydd6 (er na chaiff achwynwyr gyflwyno'r un gŵyn (cwynion) i'r BBC ar yr un pryd). Yn 

gyffredinol, ni fydd Ofcom yn ystyried apeliadau sy'n ymwneud â gweithgarwch y BBC nad yw yn ei 

reoleiddio.7 

Rheoleiddio Cynnwys  

Yn y drefn newydd, mae'r BBC yn parhau i asesu cwynion golygyddol yn unol â Chanllawiau 

Golygyddol y BBC. Gan fod y Siarter a'r Cytundeb yn rhoi cyfrifoldeb rheoleiddiol dros gynnwys y BBC 

i Ofcom, mae Côd Darlledu Ofcom bellach yn berthnasol i'r rhan fwyaf o gynnwys y BBC hefyd8. 

Mae'r adrannau nad oeddent yn berthnasol i wasanaethau a ariannwyd gan ffi'r drwydded y BBC yn 

flaenorol yn cynnwys:  

 Adran 5 (Didueddrwydd a Chywirdeb Priodol ac Amlygrwydd Amhriodol i Farnau a 

Safbwyntiau) 

 Adran 6 (Etholiadau a Refferendwm) 

 Adran 9 (Nawdd) 

 Adran 10 (Cyfeiriadau Masnachol a Materion Eraill)  

Fel rheoleiddiwr y BBC, mae Ofcom wedi cynnal ymgynghoriad ar wahân ar y gweithdrefnau arferol 

ar wasanaethau darlledu a gwasanaethau rhaglenni ar alw'r BBC yn y DU a ariannir gan ffi'r 

drwydded. Diwygwyd y Côd er mwyn sicrhau ei fod bellach yn berthnasol i Deledu, Radio, ac i  

                                                           
4
 Mae Erthygl 56(3) o'r Cytundeb yn nodi “Ofcom will normally consider a complaint only after the complaint 

has been in the first instance resolved by the BBC”, sef trefniant “broadcaster first”.  Mae Ofcom wedi 
disgrifio'r broses hon fel proses "BBC First".  
5
Gall Ofcom hefyd ystyried cwyn os bydd yr achwynydd o'r farn, ar ôl i'r BBC ddatrys cwyn, y dylai Ofcom  osod 

sancsiwn ar y BBC, neu os na fydd y BBC yn ymateb o fewn y terfynau amser priodol. 
6 

Fel eithriad, gellir parhau i gyflwyno cwynion Tegwch a Phreifatrwydd yn uniongyrchol i Ofcom, fel y 
deddfwyd yn Neddf Darlledu 1996, er na chaiff achwynwyr gyflwyno'r un gŵyn (cwynion) i'r BBC ar yr un pryd.  
7
 Bydd Ofcom yn gwrando “cwynion perthnasol”, sef cwynion am y gofynion a nodir yng nghymal 59 o'r 

Cytundeb. Gweler isod. 
8
 Heb gynnwys, er enghraifft, y World Service. 

http://downloads.bbc.co.uk/aboutthebbc/insidethebbc/howwework/accountability/consultations/fframwaith_gweithdrefnau_cwynion%20y_bbc.pdf
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Wasanaethau Rhaglenni Ar Alw'r BBC (e.e. iPlayer). Mae'r gweithdrefnau hyn bellach wedi'u 

cyhoeddi ar wefan Ofcom9.  

 

Cwynion sy'n ymwneud â Thrwyddedu Teledu  

Yn unol â thelerau'r Siarter, nid yw Ofcom yn rheoleiddio cwynion sy'n ymwneud â Thrwyddedu 

Teledu. Caiff cwynion sy'n ymwneud â’r drwydded eu hystyried yn gyntaf gan Trwyddedu Teledu10 ac 

wedyn gan y BBC, gyda chanllawiau apelio gwahanol yn ddibynnol ar natur y gŵyn:  

 Penodwyd Ombwdsmon annibynnol (drwy'r Gwasanaethau Ombwdsmon11)  i ddarparu hawl 

i apelio ar gyfer rhai mathau o gwynion sy'n ymwneud â Thrwyddedu Teledu. Ni fydd yr 

Ombwdsmon fel arfer yn ystyried cwynion oni fydd y BBC wedi'u hystyried yn gyntaf.   

 Gellir cyfeirio cwynion sy'n ymwneud â Pholisïau'r BBC sy'n llywodraethu'r fframwaith y mae 
Trwyddeu Teledu yn gweithredu o'i fewn, at Uned Cwynion y Bwrdd Gweithredol. 

 Gyda chwynion sy'n ymwneud â materion lle mae corff rheoleiddio amgen yn bodoli (er 
enghraifft, Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth) gellir eu cyfeirio atynt.  

 

Y Fframwaith Cwynion Arfaethedig  
 

Mae'r fframwaith yn nodi pum gweithdrefn ar gyfer ymdrin â chwynion mewn perthynas ag 

amrywiol feysydd gweithredu'r BBC, sef:  

1. Cwynion golygyddol (cwynion am eitem benodol a ddarlledwyd neu a gyhoeddwyd)  

2. Cwynion cyffredinol (sy'n cynnwys cwynion nad ydynt yn ymwneud â'r categorïau a 

restrwyd, ond nad yw'n cynnwys y rheini a nodir yn yr adran isod sydd ddim yn gymwys.)  

3. Cwynion trwyddedu teledu (sy'n cynnwys safonau gwasanaeth cwsmeriaid a hefyd y 

fframwaith cyfreithiol y mae'r broses o gasglu ffi'r drwydded yn ei gweithredu) 

4. Cwynion am ddarllediadau etholiadol, pleidiau gwleidyddol ac ymgyrchoedd refferendwm 

gan y pleidiau yr effeithiwyd arnynt  

5. Cwynion rheoleiddiol (mynd yn groes i ofynion cystadlu a osodir ar y BBC gan Ofcom er 

mwyn rheoleiddio effaith gweithgareddau'r BBC ar gystadleuaeth neu fynd yn groes i 

unrhyw ofynion eraill12 megis yr amodau a orfodir ar y BBC gan y Drwydded Weithredu a 

osodir gan Ofcom)   

Mae pob un o'r gweithdrefnau hyn yn nodi'r mathau o gwynion sydd yn gymwys o dan y weithdrefn; 

y terfynau amser perthnasol ar gyfer cyflwyno cwyn; y broses gwynion; sut i gwyno (gan gynnwys 

                                                           
9
 ofcom.org.uk/consultations-and-statements/category-2/bbc-content-standards-investigations-and-sanctions  

10
 Mae 'TV Licensing' yn un o nodau masnach y BBC ac fe'i defnyddir o dan drwydded gan gwmnïau sy'n 

gweithredu o dan gontract gan y BBC i weinyddu'r broses o gasglu ffi'r drwydded deledu a gorfodi'r system 

trwyddedu teledu.  

Mae'r BBC yn awdurdod cyhoeddus mewn perthynas â'i swyddogaethau trwyddedu teledu ac yn parhau'n 

gyffredinol gyfrifol am y swyddogaethau hynny.  
11

 Mae Gwasanaethau Ombwdsmon yn gynllun ombwdsmon sector preifat cenedlaethol sy'n datrys cwynion 
rhwng defnyddwyr a chwmnïau sy'n rhan o'r cynllun yn annibynnol. Ceir rhagor o wybodaeth yn 
www.ombudsman-services.org  
12

 Cytundeb, cymal 59. 

http://www.ombudsman-services.org/
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manylion perthnasol fydd yn sicrhau caiff y gŵyn ymdriniaeth mor effeithiol â phosibl); ble i 

gyflwyno'r gŵyn; a sut i apelio.  

Mae nifer o feysydd sydd y tu allan i gwmpas y fframwaith - cwynion lle y gellir dechrau achos 

cyfreithiol; cwynion a wneir i gyrff eraill â phwerau rheoleiddio neu orfodi'r gyfraith; a chwynion 

adnoddau dynol. 

Cwmpas a sail yr ymgynghoriad hwn  

Mae'r Siarter yn ei gwneud yn ofynnol i'r BBC ymgynghori ar y fframwaith er mwyn sicrhau ei fod yn 

dryloyw, hygyrch, effeithiol ac amserol ac yn cynnwys dulliau cymesur o sicrhau bod y BBC yn 

cyflawni ei ofynion ac yn datrys problemau.   

Felly, mae'r BBC wedi dechrau cyfnod ymgynghori chwe wythnos er mwyn cael sylwadau ar y 

fframwaith a'r gweithdrefnau.  Yn benodol, rydym yn awyddus i gael sylwadau a ydynt:  

 

 Ar gael yn hawdd, yn hawdd i'w deall ac yn hygyrch. 

 Yn rhoi gwybodaeth glir a digonol i'r rheini sy'n cwyno am yr hyn y gallant ei ddisgwyl gan y 

BBC a sut i apelio, gan gynnwys a ydynt yn nodi terfynau amser clir.  

 Yn nodi swyddogaethau a chyfrifoldebau'r BBC ac Ofcom yn glir ac o dan ba amgylchiadau y 

gall achwynwyr gyfeirio cwynion i Ofcom (neu gyrff perthnasol eraill).  

 Yn ymddangos yn deg i'r rheini all fod yn awyddus i gwyno.  

 Yn ymddangos yn gymesur, gan gydbwyso cost ymdrin â chwynion i dalwyr ffi'r drwydded â'r 

angen i roi gwrandawiad priodol i'r sawl sy'n cwyno. 

Rydym yn croesawu eich cyfraniadau i'r ymgynghoriad mewn perthynas ag unrhyw feysydd a 

gwmpesir gan y cwestiynau uchod.  

Ddim yn gymwys i’r ymgynghoriad hwn:  

Nid yw'r BBC yn ymgynghori ar yr egwyddorion na'r gofynion a nodwyd yn y Siarter a'r Cytundeb nac 

ychwaith a osodwyd gan Ofcom i'r BBC yn y Fframwaith Gweithredu a'r Drwydded. Felly, mae'r 

meysydd nad ydym yn ymgynghori yn eu cylch yn cynnwys y canlynol:  

 Egwyddor 'BBC First'  

 Y gwahanol gategorïau o gwynion a nodwyd yn y fframwaith. Cytunwyd y rhain gydag Ofcom 

fel rhan o'r fframwaith dros dro.  

 A ddylai Ofcom reoleiddio cynnwys nad yw ar hyn o bryd yn cael ei reoleiddio ganddo, megis 

y World Service.  

Sut i ymateb  
 

Cynhelir yr ymgynghoriad o 10 Gorffennaf hyd at 16 Awst 2017. 

Os hoffech ymateb i'r ymgynghoriad hwn, a fyddech cystal ag anfon eich ymateb drwy e-bost i  

bbc.complaintsframework2017@bbc.co.uk neu drwy ysgrifennu at BBC Corporate Affairs, Room 

5045, BBC Broadcasting House, Portland Place, London W1A 1AA. 

 

A fyddech cystal â chwblhau'r datganiad cyfrinachedd a diogelu data a'i gynnwys gyda'ch ymateb.  

mailto:bbc.complaintsframework2017@bbc.co.uk
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Beth sy'n digwydd nesaf?  
 
Gan ystyried yr ymatebion a gawn i'r ymgynghoriad, bydd Bwrdd y BBC yn trafod a oes angen 
newidiadau pellach i'r Fframwaith er mwyn sicrhau ei fod yn bodloni'r gofynion a nodir yn y Siarter. 
Cyhoeddir fframwaith terfynol ar wefan y BBC erbyn 3 Hydref 2017.  

 

 

 

 


