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1. Pwrpas 
 

Cynhaliodd y BBC ymgynghoriad rhwng 24 Chwefror a 3 Ebrill 2020 i gael adborth ar nifer 

o newidiadau arfaethedig i Weithdrefnau a Fframwaith Cwynion y BBC.  Roedd yr 

ymgynghoriad yn ymwneud â newidiadau i'r gweithdrefnau ar gyfer Cwynion Cyffredinol a 

Golygyddol sydd wedi’u cynnwys yn y Fframwaith.  Mae’r ddogfen hon yn crynhoi'r 

ymatebion a gawsom a phenderfyniad y BBC.    

2. Cyflwyniad 
 

Cyhoeddwyd Fframwaith Cwynion presennol y BBC ym mis Hydref 2017, yn dilyn 

ymgynghoriad cyhoeddus.  Mae’r Fframwaith yn adlewyrchu trefniadau llywodraethu a 

rheoleiddio’r BBC a sefydlwyd o dan Siarter Frenhinol a Chytundeb presennol y BBC.  O 

dan y trefniadau hyn, mae Bwrdd y BBC yn gyfrifol am oruchwylio’r Fframwaith a’r 

Gweithdrefnau Cwynion. Mae’r Fframwaith yn cynnwys pum gweithdrefn gwyno:  

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

gyhoeddwyd) 

2. Cwynion cyffredinol (cwynion sydd y tu allan i’r categorïau a restrwyd) 

3. Cwynion am drwyddedu teledu (yn cynnwys safonau gwasanaeth cwsmeriaid a 

hefyd y fframwaith cyfreithiol sy'n berthnasol i gasglu ffi'r drwydded) 

4. Cwynion am ddarllediadau etholiadol pleidiau, darllediadau gwleidyddol 

pleidiol a darllediadau ymgyrchoedd refferendwm gan y rhai yr effeithir arnynt 

5. Cwynion rheoleiddio (torri gofynion cystadleuaeth a roddir ar y BBC gan 

Ofcom i reoleiddio effaith gweithgareddau’r BBC ar gystadleuaeth neu dorri 

unrhyw ofyniad perthnasol arall1  fel yr amodau a osodir ar y BBC gan y 

Drwydded Weithredu a bennir gan Ofcom) 

Ym mis Chwefror 2020, fe wnaeth y BBC agor ymgynghoriad ynghylch newidiadau 

arfaethedig i ddwy o’r gweithdrefnau cwyno – Cwynion Golygyddol a Chwynion 

Cyffredinol.  Cododd y newidiadau hyn yn sgil archwiliad y BBC o sut aeth ati i ddelio â’r 

gŵyn am BBC Breakfast (17 Gorffennaf 2019) a’r fframwaith cwynion presennol.  Roedd y 

gwersi o’r ymarfer hwn yn awgrymu gwneud newidiadau i’r Fframwaith Cwynion oedd yn 

anelu at ddarparu rhagor o dryloywder, yn ogystal â gwneud newidiadau eraill i wella’r 

weithdrefn cwynion.   

 

Roedd y newidiadau arfaethedig hefyd yn ystyried Adroddiad Blynyddol Ofcom ar y BBC 

(2018-19) a’i asesiad o’r rhaglen BBC Breakfast (17 Gorffennaf 2019).  Er bod Ofcom yn 

credu bod y broses ‘BBC yn Gyntaf’2  yn gweithio’n dda, nodwyd bod angen mwy o 

dryloywder i sicrhau hyder y cyhoedd yng ngweithrediad ac effeithiolrwydd gweithdrefnau 

cwyno’r BBC. 

                                                           
1 Cytundeb, cymal 59. 
2 Mae’r broses ‘BBC yn Gyntaf’ yn rhoi cyfle i’r BBC ddatrys cwynion yn effeithiol ac yn effeithlon yn y lle cyntaf, heb fod 

angen uwchgyfeirio ymhellach. Fodd bynnag, os bydd achwynydd wedi cwblhau proses y BBC ei hun ac yn dal yn anhapus 

â phenderfyniad terfynol y BBC, gall gyfeirio’r mater at Ofcom. 

https://www.bbc.com/aboutthebbc/reports/consultation/complaintsframework
https://www.bbc.co.uk/contact/ecu/breakfast-bbc-one-17-july-2019
https://www.ofcom.org.uk/about-ofcom/latest/media/media-releases/2019/assessment-bbc-breakfast


 

 

   

Fe wnaeth y BBC hefyd ddefnyddio’r ymgynghoriad hwn i ddiweddaru dau faes arall o’r 

Fframwaith Cwynion er mwyn iddynt gydymffurfio â rheoliadau Ofcom mewn perthynas â 

Gwasanaethau Rhaglenni Ar-alw a chanllawiau Ofcom ar ddelio â chwynion Tegwch a 

Phreifatrwydd.  

 

Cafodd y BBC naw ymateb i'r ymgynghoriad – pedwar ymateb gan sefydliadau sy’n 

rhanddeiliaid a phump ymateb gan y cyhoedd (pedwar yn ysgrifenedig, un dros y ffôn).  

Roedd ymatebion tri o’r sefydliadau sy’n rhanddeiliad yn gwneud sylw ar yr ymgynghoriad 

yn uniongyrchol.  Yn ogystal â hyn, cafwyd pedwar ymateb gan randdeiliaid eraill, a 

nododd na fyddent yn ymateb i’r ymgynghoriad neu nad oedd ganddyn nhw sylw i’w 

wneud. 

 

Yn unol â pholisi ymgynghori’r BBC, a lle rhoddwyd caniatâd, mae ymatebion sefydliadau 

i’r ymgynghoriad wedi cael eu cyhoeddi.  Nid yw’r BBC yn cyhoeddi ymatebion unigol gan 

aelodau o'r cyhoedd. 

 

Mae’r BBC wedi adolygu'r ceisiadau a gafwyd yn ystod yr ymgynghoriad a, gan ystyried y 

sylwadau hynny, mae Bwrdd y BBC wedi cymeradwyo'r Fframwaith Cwynion diwygiedig, a 

fydd yn dod i rym o'r dyddiad cyhoeddiad ymlaen, sef 8 Mehefin 2020. 

 

3. Ymatebion i'r ymgynghoriad a phenderfyniadau’r BBC 
 

Mae'r newidiadau arfaethedig, crynodeb o bwyntiau a godwyd gan randdeiliaid, ac ymateb 

y BBC i’r rhain wedi’u nodi isod. 

 

 

Newid arfaethedig:  Dim ond mewn amgylchiadau lle mae camau penodol wedi’u cymryd, 

a’i bod yn briodol cyhoeddi hynny, y dylai Uned Cwynion Golygyddol y BBC gyhoeddi 

nodyn o’r cam gweithredu. 

 

Fe wnaeth y BBC gynnig y dylid rhoi terfyn ar y gofyniad gorfodol i gyhoeddi nodyn o’r 

‘camau a gymerwyd’ ym mhob crynodeb o ganfyddiadau (h.y. wedi’u cadarnhau, eu 

cadarnhau’n rhannol a’u datrys) a’i ddisodli â datganiad cyffredinol ar wefan cwynion y 

BBC ynghylch sut mae’r BBC yn dysgu o’i gamgymeriadau a’i ganfyddiadau.   

 

Fel mater o drefn, bydd timau perthnasol sy’n gyfrifol am yr allbwn bob amser yn trafod 

y mater ac yn cymryd camau priodol.  Dim ond pan fo’n briodol ac yn berthnasol cyfeirio 

at y gweithredu y dylai canfyddiadau’r ECU wneud hynny, e.e. os oes ymddiheuriad 

wedi’i roi, bod camgymeriad wedi cael ei gywiro neu fod erthygl ar-lein wedi cael ei 

thynnu i lawr.  

 

https://www.bbc.co.uk/contact/sites/default/files/2020-06/Fframwaith_a_Gweithdrefnau_Cwynion_y_BBC.pdf


 

 

Nododd Wireless Group, er ei fod yn croesawu ymdrechion i roi sicrwydd i’r cyhoedd pan fo 

cam gweithredu penodol wedi’i gymryd, nad yw’n glir sut byddai’r newid penodol hwn yn 

rhoi mwy o eglurder i achwynwyr.   

 

Nid oedd pedwar ymatebydd – the Voice of the Listener and Viewer (VLV), BBC Watch a 

dau ymatebydd arall – yn cytuno â’r cynnig.  Roedd pryderon bod defnyddio'r gair ‘priodol’ 

yn rhy oddrychol.  Awgrymwyd y gallai hyn arwain at lai o dryloywder a niweidio hyder y 

cyhoedd.   

 

Roedd BBC Watch yn anghytuno â’r cynnig, ac yn nodi y dylai achwynwyr gael gwybod yn 

uniongyrchol am y camau sy’n cael eu cymryd yng nghyswllt eu cwyn.  Hefyd, fe nododd 

bod datganiad cyffredinol ar wefan y BBC am sut ‘mae'r BBC fel sefydliad yn dysgu o’i 

gamgymeriadau a’i ganfyddiadau’ yn annigonol, gan ddadlau y byddai’n darparu llai o 

fanylion am y camau a gymerir yng nghyswllt cwynion penodol.   

 

Nododd VLV ei fod yn credu y dylai'r gofyniad gorfodol i gyhoeddi nodyn o’r ‘camau a 

gymerwyd’ ym mhob crynodeb o ganfyddiadau (h.y. cwynion wedi’u cadarnhau, eu 

cadarnhau’n rhannol a’u datrys) barhau i fod mewn grym. 

 

Ymateb y BBC:  

Fe wnaeth y BBC gynnig y newid hwn er mwyn rhoi mwy o eglurder i achwynwyr a'r 

cyhoedd pan fydd cam gweithredu penodol yn cael ei gymryd mewn ymateb i gŵyn e.e. 

pan mae ymddiheuriad wedi cael ei wneud, camgymeriad wedi cael ei gywiro neu erthygl 

ar-lein wedi cael ei thynnu i lawr.  Bwriad gwneud y newid hwn oedd cyflymu'r broses 

fewnol lle mae’n gallu cymryd amser hir i gytuno ar gamau gweithredu oherwydd bod 

rhaid eu trafod â thîm y rhaglen cyn eu rhoi ar waith.  

Fodd bynnag, rydyn ni wedi nodi’r sylwadau a godwyd yn yr ymatebion ac, o ganlyniad i 

hyn, byddwn yn parhau i gyhoeddi pwyntiau gweithredu ar gyfer canfyddiadau sydd wedi’u 

cadarnhau, eu cadarnhau’n rhannol neu eu datrys, yn unol â chais VLV ac eraill. 

 

Newid arfaethedig:  Dylid ymestyn yr amserlen ar gyfer cwynion am BBC iPlayer a BBC 

Sounds i hyd at 30 diwrnod gwaith ar ôl i’r eitem gael ei dynnu i lawr er mwyn 

adlewyrchu’r ffaith fod rhaglenni ar gael ar y ddau blatfform am gyfnod hwy.  

O dan reolau Ofcom, mae’n ofynnol i ddarparwyr Gwasanaethau Rhaglenni Ar-alw gadw 

copïau o raglenni am o leiaf 42 diwrnod ar ôl diwedd y cyfnod pan oedd y rhaglen ar 

gael.  Er y dylai achwynwyr weithredu’n brydlon pan fyddant yn dod yn ymwybodol o 

ddeunydd, mae’r BBC wedi’i gwneud yn glir y gellir gwneud cwyn o fewn 30 diwrnod 

gwaith i’r deunydd gael ei dynnu oddi ar BBC iPlayer neu BBC Sounds.  Dylid parhau i 

wneud cwynion mewn perthynas â chynnwys ar deledu unionlin neu ar-lein o fewn 30 

diwrnod gwaith i’r dyddiad y cafodd y cynnwys ei ddarlledu neu ei gyhoeddi.      

 



 

 

Roedd pob ymatebydd wnaeth ateb y cwestiwn hwn – BBC Watch, VLV, Wireless Group ac 

un ymatebydd arall – yn cytuno â’r newid arfaethedig i’r amserlen.   

Cododd BBC Watch bwyntiau ychwanegol, gan nodi y dylai'r amserlen ar gyfer cwynion am 

gynnwys ar wefannau’r BBC gael ei hymestyn am gyn hired ag y mae’r deunydd ar gael ar-

lein; ac y dylai gwefan BBC News gynnwys tudalen bwrpasol ar gyfer cywiriadau.  

 

Ymateb y BBC: 

Mae’r amserlen ddiwygiedig wedi cael ei mabwysiadu’n llawn.   

Mae’r BBC yn deall pa mor bwysig yw cywiriadau ac mae ganddo dudalen bwrpasol ar 

gyfer cywiriadau ac esboniadau, sy’n cyhoeddi ymatebion y BBC i faterion golygyddol, 

technegol a chorfforaethol.  Mae’n cynnwys ymddiheuriadau, cywiriadau sylweddol, 

datganiadau ac ymatebion ar draws gwasanaethau a llwyfannau'r BBC.  Os bydd BBC 

News ar-lein yn gwneud newid sylweddol i erthygl, mae’n ofynnol ei fod yn nodi hynny ar 

waelod y dudalen, ac os gwneir hyn o ganlyniad i ganfyddiad, dylid darparu dolen i’r 

canfyddiad hwnnw. 

Mae’r BBC yn cydnabod bod anghysondeb amlwg rhwng yr amserlen o ran pryd gellir 

gwneud cwynion am ddeunydd ar-lein a darpariaethau Ofcom ar gyfer cwynion am 

wasanaethau ar-alw, ac mae newid arfaethedig y BBC yn adlewyrchu hynny.  Fodd bynnag, 

mae llawer o raglenni ar BBC iPlayer a BBC Sounds yn cael eu hyrwyddo bob hyn a hyn ar 

ôl cael eu rhyddhau am y tro cyntaf, er enghraifft, drwy gael eu cynnwys ar dudalen hafan 

genre neu sianel.  Gall hyn gyflwyno’r rhaglen i gynulleidfaoedd newydd sylweddol, yn 

wahanol i erthyglau ar-lein, nad ydynt ond yn amlwg ac yn berthnasol ar BBC ar-lein am 

ychydig ddiwrnodau ar y mwyaf.   

Lle bo cynnwys yn annhebygol o ddenu cynulleidfaoedd newydd sylweddol unrhyw bryd ar 

ôl cael eu cyhoeddi am y tro cyntaf, rydyn ni’n dal o’r farn bod y cyfyngiad amser o 30 

diwrnod gwaith yn briodol.  Fodd bynnag, yn achos iPlayer a Sounds, rydyn ni wedi 

penderfynu dilyn darpariaethau Ofcom ar gyfer gwasanaethau rhaglenni ar-alw, sy’n 

golygu y bydd y cyfnod hwn yn cychwyn pan nad yw’r deunydd ar gael mwyach.  Yn unol 

â’r sylwadau a gyflwynwyd mewn ymateb i'r ymgynghoriad hwn, bydd y BBC yn parhau i 

adolygu hyn.    

  



 

 

 

Newid arfaethedig:  Dylai’r ECU allu ystyried cwynion ar bob cam o’r broses, gan gynnwys 

Cam 1a a 1b    

Cynigiodd y BBC y dylai’r ECU gael y pŵer i asesu a yw cwyn wedi cael ei hateb yn 

ddigonol ar Gam 1a a Cham 1b o ran materion golygyddol.  Lle mae o’r farn fod 

rhannau o’r gŵyn na ddeliwyd yn ddigonol â nhw, dylai’r ECU sicrhau bod y rhain yn rhan 

o’i ymchwiliad a’i ganfyddiadau.  

Mae Fframwaith 2017 yn gofyn i’r achwynydd nodi wrth apelio at yr ECU “y pwyntiau a 

godwyd ar Gam 1b rydych am i'r ECU eu hailystyried”.  Dyma’r pwyntiau sy’n ffurfio prif 

sail ymchwiliad yr ECU.  Fodd bynnag, byddai’r newid arfaethedig yn caniatáu i’r ECU 

ystyried cwyn ar bob cam o’r broses gwyno yn hytrach na’i gyfyngu i’r sail dros apelio.  

Os yw’n amlwg fod yr achwynydd yn fodlon â’r ffordd y deliwyd â mater, ni ddylai’r ECU 

ailymchwilio. 

 

Roedd pawb wnaeth ymateb i'r cwestiwn hwn yn cytuno â'r newid arfaethedig.  

Awgrymodd un ymatebydd y dylid ychwanegu rhagor o destun er eglurder.  “Os yw’n 

amlwg fod yr achwynydd yn fodlon â’r ffordd y deliwyd â mater, ni ddylai’r ECU 

ailymchwilio.” 

 

Ymateb y BBC: 

Mae Bwrdd y BBC wedi cymeradwyo’r newid arfaethedig i ganiatáu i'r ECU asesu a yw 

cwyn wedi cael ei hateb i raddau digonol yn ystod Camau 1a ac 1b.  Yn ogystal â hynny, 

bydd y newid drafftio a argymhellir uchod, sef ‘ni ddylai’r ECU ailymchwilio’, yn cael ei 

gynnwys gydag un mân newid er mwyn ei gwneud yn glir ‘na ddylai’r ECU ailymchwilio fel 

arfer’ os yw’r achwynydd yn fodlon bod y mater wedi cael ei ddatrys.  Bydd hyn yn addas ar 

gyfer achlysuron lle gallai’r achwynydd fod yn fodlon, ond bod y BBC yn anfodlon ac felly’n 

dymuno ailymchwilio i faterion.  

 

Newid arfaethedig:  Dim ond ar y canfyddiadau ar gwynion parti cyntaf y dylid gwahodd 

sylwadau.   

Cynigiodd y BBC na fyddem yn gwahodd sylwadau oddi wrth achwynwyr ar 

ganfyddiadau heb eu cyhoeddi mwyach, ac eithrio cwynion parti cyntaf (h.y. cwynion gan 

y bobl yr effeithir arnynt yn uniongyrchol) ynghylch triniaeth annheg neu darfu ar 

breifatrwydd.  Erbyn y cam hwnnw yn y broses, roeddem o’r farn mai dim ond mewnbwn 

pellach gan y rheini yr effeithir arnynt yn uniongyrchol sy’n debygol o gyfiawnhau 

ystyriaeth bellach gan yr ECU ac effeithio ar y canlyniad terfynol.   

Mae’r BBC o’r farn fod cyfyngu hyn i achosion lle mae effaith uniongyrchol allbwn y BBC 

wrth galon y gŵyn yn gymesur ac y bydd yn cyflymu’r broses gwyno; mae hynny’n 

cynnwys caniatáu i bobl droi at weithdrefnau cwyno Ofcom yn gynt.  

 



 

 

Roedd VLV yn cytuno â'r newid arfaethedig.  Roedd ymatebydd arall hefyd yn cytuno â'r 

newid arfaethedig.  Awgrymodd yr ymatebydd newid drafftio ar ben hyn – nododd y dylai'r 

weithdrefn ei gwneud yn glir na fyddai sylwadau ar ganfyddiadau heb eu cyhoeddi yn cael 

eu gwahodd mwyach, ac eithrio sylwadau cysylltiedig â chwynion parti cyntaf.    

Ymatebodd Wireless Group drwy ddweud y dylai pob cwyn o bwys mae‘r BBC yn ei chael 

gan barti cyntaf ynglŷn â thegwch a phreifatrwydd gael ei phasio ymlaen at Ofcom i gael ei 

dyfarnu, gan ddadlau bod gwrthdaro rhwng buddiannau a bod y BBC yn annhebygol o 

ddod i'r casgliad ei fod wedi trin rhywun yn annheg neu darfu ar ei breifatrwydd.  

Roedd BBC Watch yn anghytuno â’r newid ac yn dadlau y dylai achwynwyr fod â'r hawl i 

ymateb i ganfyddiadau'r ECU ac unrhyw benderfyniadau perthnasol ynglŷn â’r camau 

fyddai’n cael eu cymryd.  

Fodd bynnag, gofynnodd Wireless Group a VLV i’r BBC ei gwneud yn glir yn y weithdrefn 

bod modd i achwynwyr apelio i Ofcom os ydynt yn anfodlon â’r canlyniad.  Awgrymodd 

VLV fod y geiriad yn fersiwn 2017 o'r fframwaith cwynion yn cael ei gadw.   

 

Ymateb y BBC: 

Fel y nodwyd yn y rhesymeg wreiddiol, mae’r BBC yn dal i gredu y byddai'r newid hwn yn 

helpu i gyflymu’r broses gwyno ac yn caniatáu troi at weithdrefnau cwyno Ofcom yn gynt.  

Mae Bwrdd y BBC wedi cymeradwyo’r newid.  Yn dilyn y sylwadau a wnaed gan VLV a 

Wireless Group, mae hefyd wedi adfer y geiriad canlynol:  

Bydd y canfyddiad yn cynnwys gwybodaeth am sut i gysylltu ag Ofcom os byddwch am gymryd 

camau pellach. 

Yng nghyswllt y cwestiwn a ddylai’r BBC basio pob cwyn parti cyntaf am breifatrwydd a 

thegwch ymlaen at Ofcom, mae’r egwyddor ‘BBC yn Gyntaf’ yn ofyniad yng Nghytundeb y 

BBC3  sy’n nodi y dylai cwyn gael ei datrys gan y BBC yn y lle cyntaf fel mater o drefn.  Ni all 

y BBC newid yr amodau hyn yn unchrog, oherwydd maent yn amodol ar gynnal 

trafodaethau â’r Llywodraeth pan fydd y Siarter yn cael ei hadnewyddu.  

 

 

Newid arfaethedig: Cyhoeddi adroddiad cyfun bob pythefnos sy’n cynnwys yr holl 

ganfyddiadau rhesymegol, yn hytrach na dim ond crynodebau o ganfyddiadau.  

 

O dan Fframwaith 2017, mae’r ECU yn anfon canfyddiad drafft at yr achwynydd mewn 

llythyr a dim ond crynodeb o’r canfyddiadau a gyhoeddir ar-lein.  Yn unol ag 

argymhelliad Ofcom, cynigiodd y BBC fod yr ECU yn cyhoeddi adroddiad cwynion cyfun 

bob pythefnos sy’n cynnwys canfyddiadau, a’r rhesymau amdanynt, ar gyfer pob cwyn lle 

cydnabuwyd bod y safonau golygyddol wedi’u torri (h.y. canfyddiadau wedi’u cadarnhau, 

eu cadarnhau’n rhannol a’r rhai sydd wedi’u datrys).  Byddai hefyd yn cynnwys 

canfyddiadau lle na chadarnhawyd y gŵyn pan fydd rhesymau penodol dros eu 

cyhoeddi.    

                                                           
3 Cymal 56(4)(a) a (5) o’r Cytundeb 



 

 

 

Roedd VLV a Wireless Group yn cytuno â’r cynnig hwn.  Gwnaeth Wireless Group bwynt 

ychwanegol, sef y dylai'r adroddiad fod yn gyhoeddus ac y dylai’r cyhoedd allu tanysgrifio 

iddo. 

 

Ymateb y BBC: 

Mae Bwrdd y BBC wedi cymeradwyo’r newid arfaethedig.  Fel y nodwyd yn y ddogfen 

ymgynghori, mae’r BBC o’r farn y bydd y newid yn mynd i’r afael â phwynt Ofcom ynglŷn 

â'r angen i ddarparu mwy o dryloywder i’r cyhoedd ynghylch y rhesymau dros 

benderfyniadau’r ECU ar gydymffurfio.   

Bydd adroddiad cyfun bob pythefnos yn disodli’r drefn o gyhoeddi crynodebau unigol ad 

hoc, a bydd y newid yn sicrhau bod dim gwahaniaeth rhwng y rhesymau a roddir i'r 

achwynydd am y penderfyniad a'r rheini a gyhoeddir ar y wefan cwynion. 

Nid oes gan y BBC gynlluniau i gynnig tanysgrifiad e-bost ar gyfer yr adroddiad bob 

pythefnos.  Fodd bynnag, mae dolen glir iawn i'r holl adroddiadau ar dudalen flaen gwefan 

BBC Complaints. 

 

 

Newid arfaethedig: Newid gweithdrefnau’r BBC fel eu bod yn cydymffurfio â chanllawiau 

Ofcom ar ddelio â chwynion Tegwch a Phreifatrwydd 

Ar hyn o bryd, os bydd achwynydd yn gwneud cwyn gyfreithiol yn erbyn y BBC (gan 

gynnwys ei gyflogeion a’i is-gwmnïau masnachol), neu’n dweud ei fod yn bwriadu 

gwneud hynny, gall y BBC wrthod cydsynio i dderbyn y gŵyn drwy’r Fframwaith Cwynion 

neu gall roi’r gorau i drin y gŵyn fel arall.  

Rydym o’r farn nad yw’r drefn hon o beidio â chaniatáu delio â chwynion golygyddol a 

chyfreithiol ar yr un pryd yn briodol ond bod y geiriad presennol, sy’n canolbwyntio ar yr 

achwynydd ac nid ar y materion gwaelodol, yn afresymegol ac yn annigonol er mwyn 

cyflawni hyn.  Felly, mae ein cynnig yn ymestyn y ddarpariaeth bresennol i gynnwys 

achosion lle mae’r mater yn y gŵyn yn destun achos cyfreithiol a ysgogir gan bartïon ar 

wahân i’r achwynydd, neu ei bod yn debygol y bydd hynny’n digwydd.  Mae hyn yn unol â 

chanllawiau Ofcom ar ddelio â chwynion Tegwch a Phreifatrwydd sy’n nodi na chaiff y 

mater(ion) y gwneir cwyn amdanynt fod yn destun achos mewn llys barn yn y DU na 

chael eu datrys yn fwy priodol drwy weithdrefnau cyfreithiol yn y DU.  

 
 
 

Roedd VLV yn cytuno â'r newid arfaethedig ac yn nodi “bod y drefn o beidio â chaniatáu 

delio â chwynion golygyddol a chyfreithiol ar yr un pryd yn briodol ond bod y geiriad 

presennol yn afresymegol ac yn annigonol er mwyn cyflawni hyn.”  

 

Roedd BBC Watch yn anghytuno ac yn dadlau, oni bai fod cwyn gyfreithiol wedi cael ei 

gwneud, y dylai'r broses gwyno fwrw ymlaen fel arfer.  Mae’n dadlau bod yr ymadrodd 

https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0031/57388/fairness-privacy-complaints.pdf


 

 

“neu’n debygol o fod” yn ‘amwys’ ac yn ‘peri problemau’ ac yn cwestiynu pwy fyddai’n 

gwneud penderfyniad ynglŷn â hyn.  

 

Ymateb y BBC: 

 

Mae Bwrdd y BBC wedi cymeradwyo’r newid hwn. Mae’r BBC yn credu mai sicrhau bod y 

gweithdrefnau hyn yn cydymffurfio â chanllawiau Ofcom ar ddelio â chwynion Tegwch a 

Phreifatrwydd, sy’n nodi na chaiff y mater(ion) y gwneir cwyn amdanynt fod yn destun 

achos mewn llys barn yn y DU na chael eu datrys yn fwy priodol drwy weithdrefnau 

cyfreithiol yn y DU, yw’r dull mwyaf priodol ac y bydd yn helpu o ran tryloywder. 
 

4. Sylwadau pellach gan randdeiliaid:  

 
Cododd ymatebwyr nifer o faterion eraill a oedd y tu allan i gwmpas yr ymgynghoriad hwn. 

 

Roedd Wireless Group, Ffederasiwn Cenedlaethol Pobl Ddall y DU (NFBUK) a dau 

ymatebydd arall yn galw am adolygiad ehangach o system delio â chwynion y BBC.  Roedd 

sylwadau Wireless Group ac NFBUK yn ymwneud â sut aeth y BBC ati i ddelio â chwynion 

gan y sefydliad a/neu ei aelodau.  Awgrymodd Wireless Group y dylai Ofcom ysgwyddo'r 

cyfrifoldeb o ddelio â chwynion y BBC.  Roedd Wireless Group a BBC Watch yn dadlau bod 

y system bresennol yn rhy hirfaith.   

 

Fel y nodir uchod, mae fframwaith cwynion y BBC a’r egwyddor ‘BBC yn Gyntaf’ yn ofyniad 

yng Nghytundeb y BBC4 sy’n nodi y dylai cwyn gael ei datrys gan y BBC yn y lle cyntaf fel 

mater o drefn.  Ni all y BBC newid yr amodau hyn yn unochrog, oherwydd maent yn 

amodol ar gynnal trafodaethau â’r Llywodraeth pan fydd y Siarter yn cael ei hadnewyddu.  
Yn ei Ail Adroddiad Blynyddol ar y BBC (2018/19), fe nododd Ofcom ei fod yn credu bod y 

system BBC yn Gyntaf yn gweithio’n dda ar y cyfan. 

 

Cafwyd sylwadau gan BBC Watch, NFBUK ac un ymatebydd arall ynglŷn â sut mae 

gweithdrefn gwyno’r BBC yn delio â thrydydd partïon yn ystod camau 1a ac 1b.  Roedd 

pob un yn feirniadol o sut mae’r sefydliad yn delio â chwynion ac ansawdd yr ymatebion a 

roddir yn ystod y camau hyn.   

 

Nododd BBC Watch fod y BBC yn defnyddio templedi ar gyfer atebion, a’i fod yn teimlo y 

gallai hyn olygu bod y BBC yn methu mynd i'r afael â phwyntiau a wneir gan unigolion sy’n 

cwyno.  Nododd hefyd fod yr amser a gymerir i ymateb i achwynwyr wedi gwaethygu yn 

ystod camau 1a ac 1b, gan ddyfynnu bod y sefydliad wedi methu bodloni'r safonau 

gofynnol ar gyfer y camau hyn yn ystod y 12 mis diwethaf.   

 

Cyflwynwyd ymatebion cyffredinol i nifer fawr o gwynion a wnaed am yr un mater mewn 

adolygiad cynharach o'r fframwaith cwynion er mwyn cyflymu amseroedd ymateb.  Mae’r 

BBC o'r farn mai hon yw'r ffordd fwyaf effeithiol o ddelio â chwynion o'r fath o hyd.  Mae 

achwynwyr sy’n cael y math hwn o ymateb yn cael gwybod bod y BBC wedi delio â’u cwyn 
yn y modd hwn a pham.    
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Mae amseroedd ymateb wedi dioddef yn ystod y misoedd diwethaf o ganlyniad i gynnydd 

sylweddol yn nifer y cwynion.  Yn unol â gofynion Ofcom, mae’r BBC yn cyhoeddi 

cyfanswm y cwynion mae wedi’u cael ar ei wefan bob pythefnos.  Mae’r ffigurau hyn yn 

dangos yn glir y nifer aruthrol o gwynion a gafwyd, yn enwedig yn ystod cyfnod Etholiad 

Cyffredinol 2019, sef y cyfnod dan sylw.  Cafodd y BBC fwy o gwynion yn ystod y 6 mis yn 

arwain at fis Ebrill 2020 nag yn ystod y flwyddyn flaenorol yn ei chyfanrwydd (2018-19), a 

gafodd effaith ar berfformiad y gwasanaeth.  Mae’r amseroedd ymateb yn dychwelyd i 

lefelau mwy arferol erbyn hyn.  

 

Fe wnaeth NFBUK hefyd awgrymu bod y BBC yn methu nodi na mynd i'r afael â materion a 

godir drwy’r broses gwyno.  Roedd ei sylwadau’n canolbwyntio’n bennaf ar gwynion i'r BBC 

ynglŷn â chael gwared â gwasanaeth testun y Botwm Coch.    

 

Mae cydweithwyr sy’n gweithio ar adolygu gwasanaeth testun y Botwm Coch wedi bod 

mewn cysylltiad ag NFBUK i fynd i’r afael â’u pryderon ac wedi mynd ati’n rhagweithiol i 

drefnu trafodaethau â nhw, a phartïon eraill sydd â diddordeb, er mwyn eu helpu i ddeall 

yr effaith fyddai cael gwared â'r gwasanaeth yn ei chael ar grwpiau penodol o 

ddefnyddwyr.  Mae’r adolygiad hwn wedi cael ei ohirio oherwydd y coronafeirws, ac mae’r 

grwpiau perthnasol wedi cael gwybod am hyn.  

 

Gofynnodd VLV i’r BBC fynd ati’n well i gyfeirio at y wefan cwynion, a’i gwneud yn fwy 

amlwg ar Hafan gwefan y BBC ac yng nghanlyniadau peiriant chwilio’r BBC.   

 

Mae'r BBC wedi gwella ei fesurau cyfeirio – mae “Cysylltu â'r BBC” ar waelod pob un o 

dudalennau gwe'r BBC ac mae wedi dod â’r gwasanaethau ymholiadau, sylwadau a 

chwynion at ei gilydd mewn un porth. 

 

Gofynnodd sefydliad arall sy’n rhanddeiliad i’r BBC ystyried y dull riportio ar gyfer cwynion 

a materion sy’n ymwneud ag is-deitlau.  Mae’r BBC yn ymateb i'r cwestiwn hwn ar wahân.   

 

Hefyd, fe wnaeth NFBUK godi pryderon ynglŷn â sut gall pobl ddall a rhannol ddall 

gymryd rhan yn ymgynghoriadau’r BBC, a chwestiynu sut mae'r BBC yn codi 

ymwybyddiaeth o ymgynghoriadau yn gyffredinol. 

 

Fel llawer o gyrff cyhoeddus, mae’r BBC yn cyhoeddi ei ymgynghoriadau ar ei wefan 

gorfforaethol. Rydyn ni hefyd yn ymgysylltu’n uniongyrchol ag amrywiaeth eang o 

randdeiliaid yn ystod y cyngor ymgynghori.  Mae’r BBC yn darparu dogfennau ymgynghori 

ar wahanol fformatau ar gais. 

  



 

 

 

5. Casgliad 
 

Hoffai Bwrdd y BBC ddiolch i'r holl ymatebwyr am eu hystyriaeth ac am roi o’u hamser i 

gyflwyno ymatebion i'r ymgynghoriad hwn.     

Yn sgil yr adborth a gafwyd, mae’r BBC wedi gwneud nifer o newidiadau drafftio i’r 

ddogfen, gan ystyried sylwadau gan ymatebwyr. 

Bydd y materion a godwyd gan ymatebwyr nad oeddent yn berthnasol i’r ymgynghoriad ar 

y Fframwaith Cwynion yn cael eu cyflwyno gerbron y Pwyllgor Cwynion a Safonau 

Golygyddol (ESCC) i’w trafod ymhellach.    

  

Rydyn ni wedi cyhoeddi’r Fframwaith Cwynion diwygiedig a fydd mewn grym o'r diwrnod y 

caiff ei gyhoeddi ymlaen.  Bydd y cyntaf o’r adroddiadau a gyhoeddir bob pythefnos o dan 

y Fframwaith diwygiedig yn cael ei gyhoeddi ar 26 Mehefin 2020. 

DIWEDD. 

 
 

 


