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1. Pwrpas 

 

Mae’r BBC wedi agor ymgynghoriad er mwyn ceisio adborth ar newidiadau i’w 

Fframwaith a’i Weithdrefnau Cwynion.   

 

Mae’r ddogfen hon yn egluro pam ein bod yn ymgynghori, beth rydym yn ymgynghori yn 

ei gylch a sut i ymateb.  Dylid ei darllen ochr yn ochr â’r fframwaith cyhoeddedig 

presennol. 

 

Mae’r ymgynghoriad ar agor o 24 Chwefror tan 3 Ebrill 2020.   

2. Cyflwyniad 

 

Ym mis Hydref 2017, yn dilyn ymgynghoriad cyhoeddus, cyhoeddodd y BBC Fframwaith 

Cwynion ar gyfer delio â gwahanol fathau o gwynion. Mae’r Fframwaith yn adlewyrchu’r 

trefniadau llywodraethu a rheoleiddio newydd a ddaeth i rym ym mis Ebrill 2017.  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) 

Mae’r ymgynghoriad hwn yn ymwneud â newidiadau arfaethedig i ddwy o weithdrefnau’r 

Fframwaith: 

- Cwynion golygyddol  

- Cwynion cyffredinol   

                                                           
1 Cytundeb, cymal 59. 

https://www.bbc.co.uk/contact/sites/default/files/2019-05/Fframwaith_a_Gweithdrefnau_Cwynion_y_BBC_Hydref_2017.pdf
https://www.bbc.com/aboutthebbc/reports/consultation/complaintsframework
https://www.bbc.co.uk/contact/sites/default/files/2019-05/Fframwaith_a_Gweithdrefnau_Cwynion_y_BBC_Hydref_2017.pdf
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Yn unol â Siarter y BBC a’r Cytundeb Fframwaith, mae’n rhaid i ni ymgynghori ag Ofcom2 

a’r cyhoedd cyn gwneud newidiadau i’r gweithdrefnau neu osod gweithdrefnau newydd.  

3. Cefndir y newidiadau arfaethedig  

 

Mae’r BBC wedi edrych yn fanwl ar y ffordd y gwnaeth ymdrin â’r gŵyn am BBC Breakfast 

(17 Gorffennaf 2019) a’r broses gwyno bresennol.  Mae’r gwersi a ddysgwyd o’r 

ymarferiad hwn yn awgrymu newidiadau i’r Fframwaith Cwynion er mwyn sicrhau mwy o 

dryloywder yn ogystal â rhai newidiadau eraill.  Mae nifer o’r argymhellion hyn yn golygu 

bod angen gwneud newidiadau i’r Fframwaith presennol ac maent wedi’u nodi isod.   

Cyhoeddwyd adroddiad blynyddol Ofcom ar y BBC a’i asesiad o raglen BBC Breakfast (17 

Gorffennaf 2019) ym mis Hydref 2019.  Er bod Ofcom yn credu bod y broses ‘BBC yn 

Gyntaf3’ yn gweithio’n dda, nodwyd bod angen mwy o dryloywder i sicrhau hyder y 

cyhoedd yng ngweithrediad ac effeithiolrwydd gweithdrefnau cwyno’r BBC.   

Yn benodol, pwysleisiodd yr adroddiad yr angen i’r BBC ddarparu mwy o dryloywder yn y 

ffordd y mae’n cyfathrebu ac yn egluro’r penderfyniadau a wneir gan Uned Cwynion y 

Bwrdd Gweithredol4 (ECU).  Fel y nodir yn y Fframwaith Cwynion, yr ECU sy’n gyfrifol am 

asesu cwynion Golygyddol ar Gam 2 y broses gwyno. Mae canfyddiadau Ofcom yn cyd-

fynd yn agos â rhai’r BBC ac mae’r BBC wedi ymgynghori ag Ofcom ynghylch y 

newidiadau hyn cyn cyhoeddi’r ymgynghoriad cyhoeddus. 

Rydym hefyd yn defnyddio’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.  

 

4. Newidiadau arfaethedig  

 

Mae’r newidiadau arfaethedig isod wedi’u cyfyngu i’r gweithdrefnau Cwynion Cyffredinol 

a Golygyddol a dylid eu darllen ar y cyd â darpariaethau presennol y Fframwaith. 

                                                           
2 Dim ond ynglŷn â'r gweithdrefnau hynny sy’n ymwneud â chwynion yn y meysydd lle mae Ofcom yn 
rheoleiddio’r BBC y mae’n ofynnol ymgynghori ag Ofcom. 
3 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. 
4 Mae gan yr ECU gyfrifoldeb i ystyried cwynion yn ddiduedd ac yn annibynnol ar fuddiannau gwneuthurwyr 
rhaglenni/darparwyr cynnwys.   

https://www.bbc.co.uk/contact/ecu/breakfast-bbc-one-17-july-2019
https://www.ofcom.org.uk/cymru/tv-radio-and-on-demand/information-for-industry/bbc-operating-framework/performance/bbc-annual-report
https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2019/assessment-bbc-breakfast
https://www.bbc.co.uk/contact/sites/default/files/2019-05/Fframwaith_a_Gweithdrefnau_Cwynion_y_BBC_Hydref_2017.pdf
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Cyflwyniad – tudalen 4 

Rydym yn cynnig mewnosod y geiriau ‘lle bo’n briodol’ ym mhwynt bwled 4 ym 

mharagraff 3:- 

• Pan gytunwn fod y BBC ar fai, dywedwn hynny a lle bo’n briodol cymerwn gamau i 

unioni'r sefyllfa.  

Rydym o’r farn 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.  

Rydym o’r farn y bydd y newid hwn yn rhoi mwy o eglurder i achwynwyr a’r cyhoedd 

pan fydd camau penodol wedi’u cymryd mewn ymateb i gŵyn.  

 

Cwestiwn:  

Ydych chi’n cytuno mai dim ond mewn amgylchiadau lle mae camau penodol wedi’u 

cymryd a’i bod yn briodol cyhoeddi hynny y dylai’r ECU gyhoeddi nodyn o’r 

gweithredu? 

 

Cam 1a – Beth fydd yn digwydd pan wnaf gŵyn?  

Tudalen 9 – Amseru  

Rydym yn cynnig mewnosod y frawddeg ganlynol ym mharagraff 1 ar amseriad 

cwynion i adlewyrchu’r ffaith fod deunydd ar gael ar BBC iPlayer a BBC Sounds am 

gyfnod hwy (hyd at 12 mis).   

Dylid cyflwyno cwynion am BBC iPlayer a BBC Sounds o fewn 30 diwrnod gwaith i 

ddiwedd y cyfnod pan oedd y cynnwys ar gael.  

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.  Gyda hynny mewn golwg, er y dylai achwynwyr weithredu’n brydlon 

pan fyddant yn dod yn ymwybodol o ddeunydd, rydym wedi ei 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 dal 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.      
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Cwestiwn: 

Ydych chi’n cytuno y dylid ymestyn yr amserlen ar gyfer cwynion am BBC iPlayer a 

BBC Sounds [i hyd at 1 flwyddyn a 30 diwrnod gwaith] i adlewyrchu’r ffaith fod 

rhaglenni ar gael ar y ddau blatfform am gyfnod hwy?  Os nad ydych yn cytuno â’r 

cynnig hwn, beth yw eich rhesymau dros y farn hon?  

 

 

Cam 2 – Uned Cwynion y Bwrdd Gweithredol (ECU)   

 

Tudalen 12 – Ymchwiliadau gan yr ECU  

Rydym yn cynnig mewnosod y frawddeg ganlynol ym mharagraff 3 sy’n nodi ar ba sail 

y bydd yr ECU yn ystyried cwyn. 

Gall Uned Cwynion y Bwrdd Gweithredol ymchwilio hefyd i elfennau o'r gŵyn nad 

ydynt, yn ei barn hi, wedi cael sylw.   

Rydym o’r farn y dylai’r ECU gael y pŵer i asesu a yw’r gŵyn wedi’i 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’r fframwaith presennol yn gofyn i’r achwynydd nodi wrth apelio at yr ECU “y 

pwyntiau a godoch ar Gam 1b rydych am i'r ECU eu hailystyried”.  Dyma’r pwyntiau sy’n 

ffurfio prif sail ymchwiliad yr ECU.  Fodd bynnag, bydd y 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. 

 

Cwestiwn:  

Ydych chi’n cytuno y dylai’r ECU allu ystyried cwynion ar bob cam o’r broses, gan 

gynnwys Cam 1a a 1b?  
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Tudalen 13 

Rydym hefyd yn cynnig dileu’r paragraff: 

Os bydd yr ECU yn cynnig dod i'r casgliad bod y gŵyn wedi'i chadarnhau neu fod y 

mater wedi'i ddatrys, bydd yn rhoi cyfle i'r bobl sy'n gyfrifol am y cynnwys ymateb 

i'r canfyddiad cyn ei lunio'n derfynol a'i anfon atoch.    Bydd y canfyddiad yn 

cynnwys gwybodaeth am sut i gysylltu ag Ofcom os byddwch am gymryd camau 

pellach.  Dyma fydd ymateb terfynol y BBC, oni fydd yr ECU yn ei ddiwygio yn sgil 

unrhyw sylwadau a wnewch.  Os hoffech wneud sylwadau ar y canfyddiad, bydd yr 

ECU yn eu hystyried ar yr amod eu bod yn dod i law o fewn 10 diwrnod gwaith i'r 

dyddiad yr anfonwyd y canfyddiad atoch.  Os hoffech wneud sylw ond na allwch 

wneud hynny o fewn y cyfnod o amser a bennwyd, rhowch wybod i'r ECU pam eich 

bod am gael estyniad.   

a mewnosod y paragraff canlynol yn yr adran ar Gam 2, ‘Ymchwiliadau gan yr ECU’ o 

dan y paragraff presennol “Ar ôl ymchwilio i'ch cŵyn, bydd y BBC wedyn yn penderfynu a 

dorrwyd safonau golygyddol y BBC”. 

Canfyddiadau’r ECU fydd ymateb terfynol y BBC i’ch cwyn fel arfer, ac eithrio 

cwynion parti cyntaf am driniaeth annheg a thorri preifatrwydd, lle byddwch yn 

cael eich gwahodd i wneud sylwadau ar y canfyddiad.  Mewn achosion o’r fath, 

bydd yr ECU yn ystyried eich sylwadau ar yr amod eu bod yn dod i law o fewn 10 

diwrnod gwaith i ddyddiad anfon y canfyddiad atoch.  Os hoffech wneud sylw ond 

na allwch wneud hynny o fewn y cyfnod hwnnw o amser, rhowch wybod i'r ECU 

pam eich bod am gael estyniad.   

Yr effaith yw na fyddem mwyach yn gwahodd sylwadau oddi wrth achwynwyr ar 

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

yr effeithir arnynt yn uniongyrchol) ynghylch triniaeth annheg neu dresmasu ar 

breifatrwydd.  Erbyn y cam hwnnw yn y broses, rydym 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 o effeithio ar y canlyniad terfynol.   

Rydym o’r farn felly fod cyfyngu ar 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 troi at weithdrefnau cwyno Ofcom yn gynt.  

 

Cwestiwn: 

Ydych chi’n cytuno mai dim ond ar y canfyddiadau ar gwynion parti cyntaf y dylid 

gwahodd sylwadau? Os nad ydych yn cytuno, esboniwch eich barn? 

 

 

 



8 
 

 

Tudalen 13 

O dan y Fframwaith presennol, 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, rydym yn cynnig bod yr ECU yn cyhoeddi adroddiad cwynion 

cyfun bob pythefnos sy’n cynnwys canfyddiadau, a’r rhesymau amdanynt, ar bob 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).  Bydd hefyd yn 

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

eu cyhoeddi.    

Rydym felly yn cynnig dileu’r paragraff isod: 

Pan fydd cwyn wedi'i chadarnhau neu ei datrys, bydd yr ECU yn cyhoeddi crynodeb 

o'r mater ar dudalennau cwynion bbc.co.uk (oni fydd yn amhriodol gwneud hynny 

oherwydd preifatrwydd neu gyfrinachedd).  Yn achos canfyddiadau lle caiff cwyn ei 

chadarnhau, bydd yn cynnwys nodyn o'r camau a gymerwyd yn sgil y canfyddiad.  

Cewch wybod gan yr ECU pan gyhoeddir y crynodeb.  

a rhoi'r paragraff canlynol yn ei le: 

Bydd y BBC yn cyhoeddi adroddiad bob pythefnos sy’n cynnwys fersiynau o 

ganfyddiadau wedi’u cadarnhau, eu cadarnhau’n rhannol a’u datrys, a’r rhesymau 

priodol amdanynt.    Efallai y bydd achlysuron hefyd pan fydd yn cynnwys 

canfyddiadau lle na chadarnhawyd y gŵyn.  Bydd y camau a gymerir gan reolwyr y 

BBC o ganlyniad i ganfyddiadau’r ECU yn cael eu cyhoeddi pan fydd hynny’n 

berthnasol ac yn briodol.  Efallai y bydd y BBC yn cadw gwybodaeth yn ôl am 

resymau preifatrwydd neu gyfrinachedd, neu os yw o dan rwymedigaeth gyfreithiol 

fel arall i beidio â’i datgelu.   

Rydym o’r farn y bydd y newid arfaethedig 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 hyn hefyd yn sicrhau nad oes 

gwahaniaeth rhwng y rhesymau a roddir i’r achwynydd am y penderfyniad a’r rhai a 

gyhoeddir ar y wefan cwynion.    

 

Cwestiwn: 

Ydych chi’n cytuno â’r cynnig i gyhoeddi un adroddiad cyfun bob pythefnos sy’n 

cynnwys yr holl ganfyddiadau, a’r rhesymau amdanynt, yn hytrach na chrynodebau 

yn unig o ganfyddiadau?  
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Atodiad A tudalen 35 - Cwynion sydd y tu allan i gwmpas y fframwaith  

 

Rydym yn cynnig mewnosod y cymal canlynol yn y paragraff cyntaf o dan ‘Cwynion lle 

gellir troi at y gyfraith’.  

Gall y BBC hefyd wrthod derbyn, neu roi’r gorau i ystyried, cwyn y mae ei chynnwys 

yn destun gweithredu cyfreithiol gan barti arall, neu ei bod yn ymddangos yn 

debygol y bydd yn destun gweithredu felly.  

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 materion y gwneir cwyn amdanynt fod yn destun achos cyfreithiol yn y 

DU.  

 

Cwestiwn: 

Ydych chi’n cytuno â’n cynnig i newid gweithdrefnau’r BBC fel eu bod yn unol â 

chanllawiau Ofcom ar ddelio â chwynion Tegwch a Phreifatrwydd?  

 

 

Hefyd: Mae’r dechnoleg sy’n cynnal y broses gwyno wedi newid ac felly mae rhai 

cyfeiriadau a throednodiadau bellach yn ddiangen.  Byddwn yn manteisio ar y cyfle i 

ddileu neu ddiweddaru’r rhain yn y Fframwaith diwygiedig.  Gan nad ydynt yn sylweddol 

nac yn cynnwys newidiadau i’r gweithdrefnau eu hunain nid ydym yn cynnig ymgynghori 

arnynt.  
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5. Sut i ymateb 

 

Mae’r ymgynghoriad ar agor o 24 Chwefror tan 3 Ebrill 2020. 

 

Os hoffech ymateb i’r ymgynghoriad hwn, anfonwch eich ymateb drwy e-bost at 

complaints.framework2020@bbc.co.uk neu ysgrifennwch at BBC Corporate Affairs, 

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

 

Wrth gyflwyno eich ymateb, cofiwch ddarllen a chwblhau’r datganiad cyfrinachedd a 

diogelu data, a’i ddychwelyd gyda’ch cyflwyniad os gwelwch yn dda.  

6. Beth sy’n digwydd nesaf? 

 

Bydd Bwrdd y BBC, gan dalu sylw i’r ymatebion a dderbyniwn i’r ymgynghoriad, yn 

ystyried a oes angen rhagor o newidiadau.  Ar ôl i’r Bwrdd gytuno arno, bydd y BBC yn 

cyhoeddi ei Fframwaith diwygiedig yng Ngwanwyn 2020. 

 

 

mailto:complaints.framework2020@bbc.co.uk
http://downloads.bbc.co.uk/aboutthebbc/reports/consultation/complaints-framework-amendments/confidentiality-and-data-protection-cy.pdf
http://downloads.bbc.co.uk/aboutthebbc/reports/consultation/complaints-framework-amendments/confidentiality-and-data-protection-cy.pdf

