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Cwynion ac apeliadau 
Darllediadau Gwleidyddol 
Pleidiau, Darllediadau 
Etholiadol Pleidiau a 
Darllediadau Ymgyrchoedd 
Refferendwm 

 

Nodyn pwysig: O dan drefniadau trosglwyddo Siarter newydd y BBC, sy’n 

dechrau ar 1 Ionawr 2017, ni fydd awdurdod yr Ymddiriedolaeth o ran 

etholiadau a refferenda yn berthnasol ar ôl 31 Rhagfyr 2016.  

Rhwng diwedd 31 Rhagfyr 2016 a diwedd 21 Mawrth 2017, bydd 

swyddogaethau’r Ymddiriedolaeth dan gymal 48(2) a (3) Cytundeb 2006 

(polisi ac ati ynghylch darllediadau gwleidyddol pleidiau a darllediadau 

ymgyrchoedd refferendwm) yn cael eu cyflawni gan y Bwrdd Gweithredol yn 

unig. 

Yn ogystal, ni fydd gan yr Ymddiriedolaeth y swyddogaeth ganlynol ar ddiwedd 

31 Rhagfyr 2016— 

(a) datrys apeliadau sy’n ymwneud â defnyddio’r meini prawf ar gyfer dyrannu 

darllediadau gwleidyddol pleidiau a darllediadau ymgyrchoedd refferendwm; 

 

Cefndir 
 
1.1 Mae’n ofynnol i’r BBC gynnwys Darllediadau Gwleidyddol Pleidiau (gan gynnwys 

Darllediadau Etholiadol Pleidiau) a Darllediadau Ymgyrchoedd Refferendwm – a 
gyfeirir atynt yn y ddogfen hon fel PPB, PEB ac RCB yn y drefn honno - ar rai, neu 
ar bob un, o’i Wasanaethau Darlledu Cyhoeddus yn y DU. Mae’n ofynnol i 
Ymddiriedolaeth y BBC benderfynu pa Wasanaethau Darlledu Cyhoeddus yn y DU 
ddylai gynnwys darllediadau o’r fath ac ar ba sail y dylid eu cynnwys (cyfeirir at yr 
olaf o’r rhain fel meini prawf dyrannu).1 
 

                                                 
1 O dan drefniadau trosglwyddo Siarter newydd y BBC, sy’n dechrau ar 1 Ionawr 2017, ni fydd awdurdod yr 

Ymddiriedolaeth o ran etholiadau a refferenda yn berthnasol ar ôl 31 Rhagfyr 2016. 

Gweler Cymal 48(2) Cytundeb 2006.  Mae Cytundeb 2006 ar gael yn yr URL canlynol: 

http://www.bbc.co.uk/bbctrust/assets/files/pdf/about/how_we_govern/agreement.pdf.  Wrth bennu ei bolisi o ran 

darllediadau o’r fath, rhaid i’r BBC ystyried unrhyw farn a fynegir gan y Comisiwn Etholiadau: gweler adran 11(3) a 

pharagraff 4(6) Atodlen 12 Deddf Pleidiau Gwleidyddol, Etholiadau a Refferenda 2000.  Mae Deddf Pleidiau Gwleidyddol, 

Etholiadau a Refferenda 2000 (PPERA) i'w gweld yn yr URL canlynol: http://www.england-

legislation.hmso.gov.uk/acts/acts2000/ukpga_20000041_en_1.   

http://www.bbc.co.uk/bbctrust/assets/files/pdf/about/how_we_govern/agreement.pdf
http://www.england-legislation.hmso.gov.uk/acts/acts2000/ukpga_20000041_en_1
http://www.england-legislation.hmso.gov.uk/acts/acts2000/ukpga_20000041_en_1
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1.2 Dim ond pleidiau gwleidyddol y mae’r Comisiwn Etholiadol wedi’u dynodi yn 
‘bleidiau gwleidyddol cofrestredig’ sy’n gymwys ar gyfer PPB a PEB.2 
 

Dim ond y cyfranogwyr hynny a ganiateir, a ddynodwyd gan y Comisiwn Etholiadol fel 
‘sefydliadau dynodedig’, yng nghyswllt ymgyrch refferendwm, sy’n gymwys ar 
gyfer RCB.31.1   
 

1.2 Mae gan y Weithrediaeth gyfrifoldeb dros ddefnyddio’r meini prawf dyrannu i 
ddynodi pa bleidiau gwleidyddol cofrestredig fydd yn cael PPB neu PEB, beth fydd 
hyd PPB, PEB a RCB a pha mor aml y cânt eu darlledu (cyfeirir at hwn fel y 
dyraniad PPB, PEB neu RCB). 
 

1.3 Lluniwyd y broses hon at ddefnydd unrhyw endid neu unigolyn sy’n teimlo ei fod 
wedi cael cam neu wedi'i andwyo yn sgil penderfyniad dyrannu'r Weithrediaeth (yn 
amodol ar y gofynion o ran cyflwyno cwyn neu apêl). Fel arfer, bydd endidau o'r 
fath yn bleidiau gwleidyddol cofrestredig (gan gynnwys eu hymgeiswyr) yng 
nghyswllt PPB a PEB ac yn gyfranogion a ganiateir, yng nghyswllt RCB, gan fod 
dyraniadau o'r fath yn effeithio'n uniongyrchol arnynt.  

 

Egwyddorion cyffredinol cwynion dyrannu 

2.1 Mae’r meini prawf dyrannu yn nodi: 

a) pa rai o Wasanaethau Darlledu Cyhoeddus y BBC yn y DU sydd, mewn 
egwyddor, i fod i gynnwys PPB, PEB ac RCB; 

b) y sail y mae darllediadau o’r fath i'w cynnwys yng Ngwasanaethau Darlledu 
Cyhoeddus y DU (e.e. yng nghyswllt PEB drwy gyfeirio at nifer yr 
ymgeiswyr sy'n cael eu rhoi ymlaen a'r gefnogaeth etholiadol ar y pryd neu 
yn y gorffennol, neu yng nghyswllt RCB trwy gyfeirio at bwy sy'n sefydliad 
dynodedig); 

c) yr amodau a'r telerau sy'n pennu pa ddarllediadau sydd i'w cynnwys yng 
Ngwasanaethau Darlledu Cyhoeddus y BBC yn y DU. 

2.2 Yn achos PPB a PEB, mae’r Weithrediaeth yn defnyddio’r meini prawf dyrannu i 
bennu pa blaid wleidyddol gofrestredig a gaiff gynnwys un neu fwy o 
ddarllediadau a faint ohonynt.  

 
2.3 Yn achos RCB mae'r Weithrediaeth yn defnyddio'r meini prawf dyrannu i bennu 

faint o ddarllediadau a roddir i'r sefydliadau dynodedig.  
 
2.4 Y Weithrediaeth sy’n pennu pa mor hir fydd y darllediadau a pha mor aml a pha 

bryd y darlledir hwynt.  
 
2.5 Bydd y BBC yn gofyn bod pleidiau gwleidyddol cofrestredig neu gyfranogion a 

ganiateir sy'n dymuno cwyno am ddyraniadau PPB, PEB neu RCB yn rhoi hysbysiad 
o'u cwyn o fewn amserlenni penodedig.  

 

                                                 
2 PPERA, adran 37  

3 PPERA, adrannau 108 a 127  
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2.6 Dylid cyflwyno cwynion ynghylch dyrannu PPB (ac eithrio PEB)  i Weithrediaeth y 
BBC cyn pen 10 diwrnod gwaith ar ôl i bleidiau gwleidyddol gael eu hysbysu o’u 
dyraniadau).   

 
2.7 Yng nghyswllt cwynion am ddyraniadau RCB a PEB, ar ôl galw etholiad neu 

refferendwm, ac ar ôl cael gwybod beth yw cyfnod y refferendwm neu’r etholiad, 
bydd y BBC yn cyhoeddi amserlenni ar gyfer derbyn cwynion ac apeliadau am 
ddyraniadau ar wefan yr Ymddiriedolaeth (y cyfeirir atynt fel ‘amserlenni 
perthnasol’ yn y ddogfen hon).  

 
1.3 2.8 Yn yr un modd, bydd angen hysbysu'r BBC o gwynion PEB o fewn amserlen 

resymol cyn i'r Comisiwn Etholiadol gyhoeddi'r sefydliadau dynodedig.4 Ar ôl i'r 
cyfnod enwebu ddod i ben, efallai y bydd amserlen fer yn berthnasol ar gyfer 
cyflwyno cwynion. 

 
2.9 Yn yr un modd, bydd angen hysbysu'r BBC o gwynion RCB o fewn amserlen 

resymol cyn i'r Comisiwn Etholiadol gyhoeddi'r sefydliadau dynodedig.  Ar ôl 
cyhoeddi’r sefydliadau dynodedig, efallai y bydd amserlen fer yn berthnasol. 

 
2.10 Bydd y BBC yn gwneud ei orau i gyflymu cwynion ac apeliadau ynghylch 

dyraniadau PEB neu RCB lle bo hynny'n briodol.   
 

Y gofynion o ran gwneud cwyn neu apelio dan y broses hon 
 
3.1 Dylid cyfeirio cwynion yn ymwneud â phenderfyniad y Weithrediaeth ynghylch 

dyrannu PPB, PEB neu RCB at y Weithrediaeth.  

3.2 Lluniwyd y broses gwynion hon i ystyried cwynion gan endidau a gaiff eu 
heffeithio’n uniongyrchol gan benderfyniadau dyrannu'r Weithrediaeth. Yn 
gyffredinol, bydd endidau o’r fath yn bleidiau gwleidyddol cofrestredig yn achos 
PPB a PEB neu’n gyfranogwyr a ganiateir yn achos RCB).  

 
3.3 Efallai na dderbynnir cwynion ac apeliadau er ystyriaeth: 
 

 os ydynt yn flinderus neu’n bitw; 
 

 os nad ydynt yn codi mater o sylwedd; 
 

 os na fyddai’n briodol, yn gymesur nac yn gost effeithiol i wrando’r gŵyn;   
 

 os ydynt yn berthnasol i faterion sy’n destun, neu sy’n debygol o fod yn 
destun, neu sy’n berthnasol i, achos cyfreithiol; 

 

 os ydynt yn ymwneud â materion y mae’r Ymddiriedolaeth neu bwyllgor yr 
Ymddiriedolaeth eisoes wedi dyfarnu arnynt; neu 

 

 os byddai’n amhriodol mewn rhyw ffordd arall i’r BBC ystyried y gŵyn. 
 

                                                 
4 Dyrennir PEB dros dro pan elwir yr etholiad. Mae'r rhain yn derfynol, yn amodol ar fod wedi cael y nifer angenrheidiol o 

ymgeiswyr cymwys yn fuan ar ôl i'r cyfnod ar gyfer enwebiadau ddod i ben pan fydd yn glir faint o ymgeiswyr sydd wedi 

cael eu rhoi ymlaen.  Yna byddant yn cael eu gwneud yn derfynol. 
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3.4 Os bydd nifer fawr o achwynwyr yn cwyno am weithred benodol, efallai y bydd yr 

Weithrediaeth yn llunio crynodeb o’r ystod o faterion a godwyd drwy’r cwynion. 
Yna, ystyrir y cwynion gyda’i gilydd gan gynnwys yr ystod lawn o faterion a 
nodwyd.  

 
3.5 Ar bob cam, bydd yn rhaid i'r achwynwyr fel arfer nodi'n ysgrifenedig ar ba sail y 

gwneir eu cwyn neu eu hapêl.  Fel arfer, dylid cyfyngu’r datganiad hwn i 1,000 o 
eiriau.  Pan fo cwyn yn ymwneud ag anghydfod ynghylch lefelau cefnogaeth 
etholiadol, disgwylir i achwynwyr ddarparu tystiolaeth berthnasol. Efallai y bydd y 
BBC yn disgwyl i achwynwyr ddarparu gwybodaeth ychwanegol. 

 
 

Gwneud cwyn am PPB, PEB neu RCB (cam 1) 
 
4.1 Dylid cyfeirio cwynion yn y lle cyntaf at y Prif Gynghorydd, Gwleidyddiaeth, gan 

gynnwys y seiliau fel y'u nodwyd uchod. Darperir yr ymateb o fewn amserlen 
resymol, gan ystyried, lle bo hynny'n berthnasol, gyfnod etholiad neu gyfnod 
refferendwm, a allai olygu mai amserlen fer sy'n ofynnol. Cysylltwch â: 

 
Y Prif Gynghorydd, Gwleidyddiaeth  
Polisi Golygyddol y BBC 

 
E-bost: ric.bailey@bbc.co.uk  
Post: Ystafell BC2 A1 
Broadcast Centre 
201 Wood Lane 
London W12 7TQ 
Ffôn: 020 8008 1805 

 
4.2 Dylai eich cwyn fod yn ysgrifenedig a dylech ei chyflwyno drwy e-bost os oes 

modd. Mae angen lefel benodol o fanylder er mwyn dod i benderfyniad ynghylch 
cwynion. Os nad ydych yn gallu darparu dogfen ysgrifenedig, neu os oes gennych 
broblemau mynediad eraill, cysylltwch â’r Prif Gynghorydd, Gwleidyddiaeth am fwy 
o gymorth a chyngor ynghylch sut i gyflwyno’ch apêl. 

 
45.3 Er mwyn i’r Weithrediaeth allu ystyried eich cwyn, dylech gynnwys yr wybodaeth 

ganlynol:  

 

 Manylion llawn eich cwyn (gan roi rhesymau pam eich bod yn anfodlon â’r 
BBC); ac  
 

 Unrhyw dystiolaeth ategol berthnasol. Yn benodol, yn achos PPB neu PEB, os 
yw honiadau am lefel y gefnogaeth etholiadol yn berthnasol i’ch apêl, dylech 
gynnwys tystiolaeth ategol.  

 
4.4 Byddwch yn derbyn ymateb ysgrifenedig yn cydnabod derbyn eich cwyn a fydd yn 

egluro’r broses a’r amserlenni perthnasol. Yn y lle cyntaf, bydd Prif Gynghorydd y 
BBC, Gwleidyddiaeth yn ystyried eich cwyn. Efallai y bydd rhywun yn cysylltu â chi 
ar y cam hwn gydag ymholiad neu â barn gychwynnol am eich cwyn. Efallai y 
bydd angen gwybodaeth ychwanegol gennych.  

mailto:ric.bailey@bbc.co.uk
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4.5 Ar ôl dod i benderfyniad ynghylch eich cwyn, bydd y Weithrediaeth yn rhoi ymateb 

ysgrifenedig i chi yn nodi’r rhesymau dros ei dyfarniad. Bydd ymateb y BBC yn eich 

cyfeirio at wybodaeth ynghylch sut i fynd â’ch cwyn ymhellach os nad ydych yn 

fodlon ar yr ateb. 

Apelio yn erbyn penderfyniadau ynghylch cwynion ar gam 1 (cam 2) 
 
5.1 Dylech wneud unrhyw apêl yn erbyn ymateb y Prif Gynghorydd, Gwleidyddiaeth i’r 

Cyfarwyddwr Cyffredinol, (a allai drosgwyddo’r apêl i unigolyn arall dynodedig) 
gan gynnwys unrhyw dystiolaeth newydd berthnasol. 

 
5.2 Fel yng ngham un, dylai eich cwyn fod yn ysgrifenedig a dylech ei chyflwyno drwy 

e-bost os oes modd.  
 
5.3 Er mwyn i’r BBC allu ystyried eich apêl ar gam 2, dylech gynnwys yr wybodaeth 

ganlynol:  

 Manylion llawn eich cwyn, gan gynnwys manylion eich gohebiaeth â’r 

Weithrediaeth ar gam 1 eich cwyn, heb fod yn hwy na 1000 o eiriau.  Mewn 

amgylchiadau eithriadol, efallai y caiff cwynion hirach eu hystyried.  Mewn 

achos o’r fath, fodd bynnag, dylech hefyd nodi’r rhesymau pam fod eich cwyn 

yn hwy na 1,000 o eiriau a darparu crynodeb o’ch cwyn, sy’n 1 dudalen o hyd. 

 Y rhesymau pam rydych yn anfodlon ar ymateb y Prif Gynghorydd, 
Gwleidyddiaeth; ac   
 

 Unrhyw dystiolaeth ategol berthnasol. Yn benodol, yn achos PPB neu PEB, os 
yw honiadau am lefel y gefnogaeth etholiadol yn berthnasol i’ch apêl, dylech 
gynnwys tystiolaeth ategol.  

 
5.4 Byddwch yn derbyn ymateb ysgrifenedig yn cydnabod derbyn eich apêl a fydd yn 

egluro’r broses a’r amserlenni perthnasol. Bydd y Cyfarwyddwr Cyffredinol neu ei 
ddarpar yn ystyried eich cwyn. Efallai y bydd rhywun yn cysylltu â chi ar y cam 
hwn gydag ymholiad neu â barn gychwynnol am eich cwyn. Efallai y bydd angen 
gwybodaeth ychwanegol gennych.  

 
5.5 Ar ôl dod i benderfyniad ynghylch eich apêl, bydd y BBC yn rhoi ymateb 

ysgrifenedig i chi yn nodi’r rhesymau dros ei dyfarniad.  
 
5.6 Darperir yr ymateb hwn hefyd o fewn amserlen resymol. Yn achos PEB neu RCB, 

ystyrir cyfnod yr etholiad neu gyfnod y refferendwm yn y drefn honno, a allai 
olygu mai amserlen fer sy'n ofynnol. 

 
5.7 Pan gewch wybod am ymateb terfynol cam 2, rhoddir gwybod i chi sut mae mynd 

â phryderon ymhellach os nad ydych yn fodlon, gan gynnwys sut mae apelio yng 
ngham 3 os yw hynny’n briodol. . 
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Cwynion am y ffordd yr ymdriniwyd â chwynion gan Weithrediaeth y 
BBC  
 

6.1 Bydd Gweithrediaeth y BBC yn ymdrechu i’r eithaf i ymdrin â’ch cwyn yn unol â’r 

Weithdrefn hon.  Ond weithiau, efallai y byddwch yn anfodlon â’r ffordd yr 

ymdriniwyd â’ch cwyn ac efallai y byddwch am gwyno am hynny.   

6.2 Cewch gwyno am y ffordd yr ymdriniwyd â'ch cwyn fel rhan o'ch gohebiaeth am 

eich cwyn neu ar wahân.  Dylech gwyno am y ffordd yr ymdriniwyd â'ch 

cwyn cyn pen 20 diwrnod gwaith ar ôl eich gohebiaeth olaf â 

Gweithrediaeth y BBC (er na fydd y cyfnod hwn yn berthnasol pan nad 

ydych wedi cael unrhyw ymateb gan Weithrediaeth y BBC).     

6.3 I gael rhagor o wybodaeth am y weithdrefn a ddefnyddir yng nghyswllt cwynion 
sy’n ymwneud â’r ffordd yr ymdriniwyd â’ch cwyn, gweler 
http://www.bbc.co.uk/bbctrust/contact_us/complaints/complaint_trust.html  

 

http://www.bbc.co.uk/bbctrust/contact_us/complaints/complaint_trust.html
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Atodiad 
Gweithdrefn Gwyno Gyflym 

Atgynhyrchwyd o Atodiad B i Brotocol E3 – 

Fframwaith Cwynion 

1 Gellir defnyddio'r Weithdrefn Gwyno Gyflym ar unrhyw gam o Weithdrefnau  
 Cwynion y BBC, un ai gan Wasanaethau Cynulleidfa y BBC neu gan adran 
berthnasol y BBC sy'n ymateb i’r gŵyn; yr Uned Cwynion Golygyddol (UCG) neu’r Is-adran 
berthnasol yn y BBC; neu Ymddiriedolaeth y BBC. 
 
2  Caiff Gweithrediaeth y BBC a’r Ymddiriedolaeth ddefnyddio’r Weithdrefn hon dim 

ond lle mae gan achwynydd hanes o gwyno’n gyson ac yn rheolaidd, am gynnwys 
neu sut yr ymdrinnir â chwynion, sydd:   
 
(a)   yn ddibwys, yn gyfeiliornus, yn ddamcaniaethol, yn ailadroddus neu sydd 

fel arall yn flinderus;; 
 
(b) ddim yn codi mater lle mae unrhyw Bolisïau neu Ganllawiau perthnasol 

wedi’u torri (ee yn achos cwyn olygyddol, y Canllawiau Golygyddol; yn 
achos cwyn masnachu teg, y Fframwaith a’r Polisïau Masnachu Teg); 

 
(c)  yn defnyddio iaith dramgwyddus neu anweddus ddi-alw-amdani; 

 
(d) yn rhai y dangosir ar ôl ymchwilio iddynt nad oes gobaith rhesymol iddynt 
lwyddo; neu 

 
(e)   yn rhai y mae'r achwynydd, ar ôl iddynt gael eu gwrthod ar gam blaenorol 
(e.e. Cam 1), yn eu cyflwyno dro ar ôl tro, a hynny’n aflwyddiannus, ar gyfer apêl 
ar y cam nesaf (e.e. Cam 2).  

 
3  Os bodlonir un o’r amodau ym mharagraff 2 uchod, gall Gweithrediaeth neu 

Ymddiriedolaeth y BBC benderfynu y dylid ymdrin â’r achwynydd, am gyfnod 
penodol o amser, yn unol â'r Weithdrefn ganlynol:   
 
(a)  Dylid hysbysu'r achwynydd yn ysgrifenedig y bydd y Weithdrefn Gwyno 

Gyflym yn cael ei defnyddio ar gyfer ei gwynion yn y dyfodol.  Rhaid i’r 
hysbysiad hwn gynnwys yr wybodaeth ganlynol: 

 
(i) copi o’r Weithdrefn hon (drwy gyfrwng dolen ar y we neu ar ffurf 

copi caled); 
 
(ii) y rhesymau dros ddefnyddio’r Weithdrefn hon; 
 
(iii) am ba hyd y bydd y Weithdrefn hon yn cael ei defnyddio (y cyfnod 

hiraf yw dwy flynedd); a 
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(iv) y gall yr achwynydd wneud cais am apêl – yn erbyn y penderfyniad 
i ddefnyddio’r Weithdrefn hon – i Ymddiriedolaeth y BBC cyn pen 20 diwrnod 
gwaith ar ôl derbyn hysbysiad o'r penderfyniad hwnnw.     

 
(b) Ar ôl rhoi gwybod i’r achwynydd y bydd y Weithdrefn hon yn cael ei 

defnyddio, rhaid i gwynion ganddo/ganddi yn y dyfodol barhau i gael eu darllen a'u trin fel 
a ganlyn:   
 

(i) Os bydd cwyn yn y dyfodol yn bodloni unrhyw rai o’r amodau ym 
mharagraff 2 uchod, nid oes angen cydnabod y gŵyn a gellir gwrthod ei hystyried 
heb roi gwybod i’r achwynydd na rhoi unrhyw resymau dros hynny; neu      

 
(ii) Os na fydd cwyn yn y dyfodol yn bodloni unrhyw rai o’r amodau ym 

mharagraff 2 uchod, a'i bod yn codi mater lle mae unrhyw 
Ganllawiau neu Bolisïau perthnasol wedi’u torri, dylid ymchwilio i’r 
gŵyn honno yn unol â’r Weithdrefn Gwyno arferol sy'n berthnasol.  
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1.7 Tachwedd 

2016 

15 

Tachwedd 
2016 

Diweddarwyd y weithdrefn i adlewyrchu trefniadau 

trosglwyddo Siarter newydd y BBC, sy’n dechrau ar 1 
Ionawr 2017.  

 

 

 

Fersiwn Dyddiad 

cyhoeddi 

Cymerad

wywyd 
gan yr 

Ymddiried
olaeth 

Crynodeb o'r newidiadau ers y fersiwn flaenorol 

1.0 Ionawr 2010 20 Ionawr 

2010 

Amh. 

1.2 Rhagfyr 2010 15 Rhagfyr 

2010 

Addaswyd y broses gwynion er mwyn ymgorffori 

cwynion a gaiff eu codi ynghylch dyrannu Darllediadau 

Gwleidyddol Pleidiau a Darllediadau Ymgyrchoedd 
Refferendwm. (yn ychwanegol at Ddarllediadau 

Etholiadol Pleidiau) 

1.3 Chwefror 
2012 

16 
Chwefror 

2012 

Datgysylltwyd swydd y Dirprwy Gyfarwyddwr Cyffredinol 
ym mis Mawrth 2011.  Felly, addaswyd Cam 2 y broses 

gwynion er mwyn darparu y bydd y Cyfarwyddwr 
Cyffredinol yn ystyried apeliadau sy’n deillio o 

benderfyniad y Prif Gynghorydd  
Gwleidyddiaeth. [gweler Cam 2, paragraffau 6.1 i 6.6]  

1.4 Dydd 

Mawrth, 26 
Mehefin 2012 

Dydd Iau, 

24 Mai 
2012 

Yn dilyn arolwg a chyfnod o ymgynghori, diwygiwyd y 

fframwaith Cwynion er mwyn cyflymu a hwyluso’r 
broses a'i gwneud yn haws ei deall.  

 

I gael eglurhad manwl ar y newidiadau rydym wedi'u 
gwneud i'r fframwaith Cwynion a gweithdrefnau 

cysylltiedig yn sgil hyn, edrychwch ar ein dogfen ymateb 
yn: 
http://www.bbc.co.uk/bbctrust/governance/complaints_
framework/framework_review.html 
 
Bydd y weithdrefn hon yn berthnasol i unrhyw gwynion 

newydd sy’n dod i law o 26 Mehefin 2012 ymlaen ar 
unrhyw gam o’r broses (e.e. ymdrinnir ag unrhyw gŵyn 

a gyfeirir ymlaen at gam 2 ar ōl 26 Mehefin 2012 dan y 
gweithdrefnau newydd). 

 

Fel rhan o’r arolwg hwn, mae’r gweithdrefnau 
cysylltiedig wedi cael eu hail-rifo. 

1.5 Hydref 2014 22 Mai 

2014 

Diweddarwyd y ddogfen hon yn dilyn arolwg o 

Fframwaith Cwynion y BBC.  Cynhaliwyd yr arolwg i 
wneud rhai diwygiadau yn dilyn gweithredu’r fersiwn 

flaenorol, i wella rhedeg system gwynion y BBC.  Roedd 
y diwygiadau'n cynnwys ailosod rhai o’r manylion a 

dynnwyd allan yn ystod yr arolwg blaenorol.  

1.6 Mawrth 2016 23 
Chwefror 

2016 

Ychwanegu ‘neu ei ddarpar’ at baragraff 6.4. Manylion 
Cyswllt y Prif Gynghorydd wedi’u diweddaru ym 

mharagraff 5.1  

http://www.bbc.co.uk/bbctrust/governance/complaints_framework/framework_review.html
http://www.bbc.co.uk/bbctrust/governance/complaints_framework/framework_review.html

