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Fframwaith Cwynion 
 

Beth yw protocol? 

Dogfennau ffurfiol yw ‘protocolau’ sy’n nodi sut bydd Ymddiriedolaeth y BBC 

yn cyflawni ei swyddogaethau yn ôl gofynion Cytundeb Fframwaith a Siarter 

Frenhinol y BBC. Mae protocolau yn nodi prosesau’r Ymddiriedolaeth, yn 

ogystal â rolau a chyfrifoldebau perthnasol Ymddiriedolaeth y BBC a Bwrdd 

Gweithredol y BBC. 

 
 

Yr hyn y mae'r protocol hwn yn ei drafod 

Mae’r protocol hwn yn disgrifio fframwaith cwynion y BBC. Mae’n cynnwys y 

fframwaith cyffredinol, a’r gweithdrefnau cysylltiedig ar gyfer ymdrin â 

chwynion (sy’n cynnwys apeliadau i Ymddiriedolaeth y BBC) yng nghyswllt 

gweithrediadau amrywiol y BBC. Dyma'r gweithdrefnau:  

1. Gweithdrefnau Cwynion Golygyddol 

2. Gweithdrefnau cwynion ac apeliadau masnachu teg 

3. Gweithdrefnau cwynion Trwyddedau Teledu 

4. Gweithdrefnau cwynion cyffredinol (gan gynnwys gweithdrefnau ar gyfer 

ymdrin â chwynion am gaffael neu'r broses gomisiynu annibynnol; am 

safoni blogiau a byrddau negeseuon; ac am ymyrraeth â derbyniad 

gwasanaethau teledu a radio) 

5. Cwynion am gymhwyso meini prawf dyrannu i ddarllediadau gwleidyddol 

pleidiau, darllediadau etholiadol pleidiau a darllediadau ymgyrchoedd 

refferendwm  

6. Gweithdrefnau cwyno am y cynllun cymorth i newid i ddigidol – Mae’r 
weithdrefn hon wedi cael ei thynnu gan fod y newid i ddigidol wedi’i 
gwblhau. Gadewir y cyfeiriad yma er budd cyflawnder.  

7. Cwynion am sut yr Ymdriniwyd â Chwynion a Chwynion am yr 

Ymddiriedolaeth, Ymddiriedolwyr neu Uned yr Ymddiriedolaeth 
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Cwynion 
Mae'r protocol hwn yn ymwneud â’r fframwaith y bydd y BBC a’i gangen 

fasnachol  yn ei ddefnyddio i ddelio â chwynion.1 Mae wedi cael ei 

ddiwygio i adlewyrchu trefniadau ar gyfer trosglwyddo i system 

lywodraethu a rheoleiddio newydd i’r BBC dan y Siarter Frenhinol a 

Chytundeb newydd (sy’n dod i rym ar 1 Ionawr 2017). Yn gyffredinol, 

bydd swyddogaethau cyfredol yr Ymddiriedolaeth a'r Bwrdd Gweithredol 

yn parhau nes i’r system newydd ddod i rym ar 3 Ebrill 2017.2 Bydd yr 

Ymddiriedolaeth a’r Bwrdd Gweithredol yn cael ei diddymu ar y dyddiad 

hwnnw. Dylid darllen y cyfeiriadau yn y protocol hwn at y cyrff hyn a’u 

swyddogaethau yn unol â hynny. 

 

Cyflwyniad i’r fframwaith cwynion  

1.1 Mae’r Protocol hwn yn esbonio cyfrifoldebau Ymddiriedolaeth y BBC a 

Gweithrediaeth y BBC3. Mae hefyd yn gosod datganiad lefel uchel o’r meini prawf y 

dylai holl weithdrefnau'r BBC ar gyfer datrys cwynion eu bodloni yn y ffordd y cânt 

eu llunio a'u gweithredu. Yn olaf, mae’n pennu’r egwyddorion sy'n berthnasol i bob 

cwyn, ac sy'n berthnasol i'r BBC ac i'r bobl sy'n cwyno. Serch hynny, ar ôl 31 

Rhagfyr 2016, ni fydd y protocol hwn yn berthnasol i gwynion am y meini prawf ar 

gyfer dyrannu darllediadau gwleidyddol pleidiau, darllediadau etholiadol pleidiau a 

darllediadau ymgyrchoedd refferendwm, ac am ddefnyddio’r meini prawf hynny. 

Bydd y rhain yn fater i Fwrdd Gweithredol y BBC o 1 Ionawr 2017 dan drefniadau 

trosglwyddo Siarter y BBC sy’n dod i rym ar 1 Ionawr 2017.  

1.2 Mae’r fframwaith cwynion yn cynnwys y rheolau a’r egwyddorion a fydd yn cael eu 

defnyddio i ymdrin â mathau gwahanol o gwynion a’u datrys. Mae’n cynnwys saith 

“Gweithdrefn”, a phob un yn cynnwys y camau i’w dilyn ar gyfer cyflwyno pob 

math penodol o gŵyn a gwneud penderfyniad yn eu cylch. Y rhain yw— 

1.2.1 cwynion golygyddol 

1.2.2 cwynion masnachu teg 

1.2.3 cwynion trwyddedau teledu 

1.2.4 cwynion cyffredinol 

1.2.5 cwynion am  ddarllediadau etholiadol pleidiau, darllediadau gwleidyddol 

pleidiau a darllediadau ymgyrchoedd refferendwm (ddim yn apeliadwy i’r 
Ymddiriedolaeth o 1 Ionawr 2017)  

                                                 
1 Yn unol â Siarter Frenhinol y BBC, mae’n rhaid i'r Ymddiriedolaeth osod a chyhoeddi fframwaith o'r fath: erthygl (24(2)(g). 

Mae’r Cytundeb Fframwaith hefyd yn cynnwys dyletswyddau penodol mewn perthynas â chwynion yng nghymalau 89 a 90. 

2 Neu ar ddyddiad hwyrach fel y gellir ei bennu gan yr Ysgrifennydd Gwladol gyda chytundeb y BBC a (os bu penodiad) 

Chadeirydd y Bwrdd newydd. 

3 Mae Ymddiriedolaeth y BBC yn rhan o'r BBC, a hi yw corff llywodraethu'r BBC.  Ymddiriedolaeth y BBC sy’n gosod cyfeiriad 

strategol cyffredinol y BBC ac mae hefyd yn gyfrifol  am oruchwylio'i waith.  Bwrdd Gweithredol y BBC sy'n gyfrifol am 

gyflenwi gwasanaethau'r BBC yn unol â'r blaenoriaethau a osodir gan yr Ymddiriedolaeth. Mae hefyd yn gyfrifol am bob 

agwedd ar reoli gweithredol heblaw am adnoddau'r Ymddiriedolaeth.   



 

 

1.2.6 Cwynion Cynllun Cymorth Newid i Ddigidol (ddim yn weithredol) 

1.2.7 Cwynion am sut yr ymdriniwyd â chwynion a chwynion am yr 

Ymddiriedolaeth, Ymddiriedolwyr neu  Uned yr Ymddiriedolaeth. 

1.3 Mae’r fframwaith cwynion hefyd yn cynnwys rhagor o ddarpariaethau mewn dau 

atodiad i'r Protocol hwn: 

1.3.1 Mae Atodiad A yn disgrifio’r categorïau cwynion nad ydynt yn dod o fewn 

cwmpas y fframwaith cwynion.   

1.3.2 Mae Atodiad B yn disgrifio Gweithdrefn Gwyno Gyflym y BBC y gall y BBC 

ei defnyddio wrth ddelio ag achwynwyr sy'n cwyno'n gyson ac yn 

rheolaidd. 

Beth yw cwyn? 

1.4 Mae’r BBC yn derbyn sylwadau a gwerthfawrogiadau am sawl mater ond, yn 

gyffredinol, mae’n ystyried bod cwyn yn feirniadaeth y mae pobl yn disgwyl cael 

ateb iddi ac yn ddelfrydol maent am weld pethau’n cael eu newid, hyd yn oed os 

na allwn ymateb fel y mae'r sawl sy'n cwyno'n ei ddymuno. Nid oes modd diffinio’r 
gwahaniaeth yn union, ond mae’r BBC yn cadw’r hawl i drin gohebiaeth fel sylw yn 

hytrach na fel cwyn lle bo hynny’n briodol. 

Rôl yr Ymddiriedolaeth a’r Weithrediaeth yng 
nghyswllt cwynion 

2.1 Yr Ymddiriedolaeth sy’n gyfrifol am osod a chyhoeddi un neu ragor o fframweithiau 

y bydd y BBC a’r gangen fasnachol yn ymdrin â chwynion oddi mewn iddynt, a’r 
gweithdrefnau sydd i’w defnyddio. Mae hyn yn eithrio cwynion am y meini prawf 

ar gyfer dyrannu darllediadau etholiadol pleidiau, darllediadau gwleidyddol pleidiau 

a darllediadau ymgyrchoedd refferendwm, a defnyddio'r meini prawf hynny, a fydd 

yn fater i Fwrdd Gweithredol y BBC o 1 Ionawr 2017.  

2.2 Y Weithrediaeth fydd yn ystyried cwynion yn y lle cyntaf.4 

2.3 Os bydd Ymddiriedolaeth y BBC yn derbyn cwyn nad yw'r Weithrediaeth wedi'i 

hystyried, bydd naill ai'n ei dychwelyd at y sawl sydd wedi cwyno ("yr 

achwynydd") yn esbonio na all yr Ymddiriedolaeth benderfynu ar gwynion yn y lle 

cyntaf, neu ei throsglwyddo i’r Weithrediaeth ar gyfer cael sylw, a rhoi gwybod i’r 
achwynydd. Nid yw hyn yn berthnasol i gwynion sy’n ymwneud ag unrhyw beth y 

mae neu nad yw’r Ymddiriedolaeth ei hun neu Uned yr Ymddiriedolaeth wedi’i 
wneud. 

2.4 Os bydd yr achwynydd am fynd â’r mater ymhellach ar ôl iddo fynd drwy 

weithdrefn gwyno’r Weithrediaeth, gall yr Ymddiriedolaeth gytuno i ystyried y 

gŵyn fel apêl.5  Ni chaiff yr apêl ei hystyried oni bai ei bod yn codi mater o 

                                                 
4 Cytundeb y BBC, Cymal 89. 

5 Mae Cytundeb y BBC yn nodi bod yr holl apeliadau sy’n codi materion o sylwedd yn ddarostyngedig i hawl i apelio i’r 

Ymddiriedolaeth, ac mai’r Ymddiriedolaeth fydd y canolwr terfynol os bydd unrhyw gwestiwn yn codi ynghylch a yw apêl yn 

un i’r Ymddiriedolaeth benderfynu yn ei chylch ai peidio.  O dan drefniadau trosglwyddo Siarter y BBC sy’n dechrau ar 1 

Ionawr 2017, gallai'r awdurdod i benderfynu ai’r Ymddiriedolaeth ddylai benderfynu ar apêl olygyddol ai peidio gael ei 

ddirprwyo i staff Uned yr Ymddiriedolaeth ar ôl 31 Rhagfyr 2016.   

 



 

 

sylwedd.  Os bydd yr Ymddiriedolaeth yn cadarnhau apêl, bydd y Weithrediaeth fel 

arfer yn ymddiheuro i’r achwynydd. 

2.5 Yr Ymddiriedolaeth fydd y canolwr terfynol os bydd unrhyw gwestiwn yn codi 

ynghylch a yw apêl yn un y dylai’r Ymddiriedolaeth ei phenderfynu neu beidio. 

Fframwaith cwynion: egwyddorion a meini prawf 
cyffredinol 

3.1 Dylai holl weithdrefnau’r BBC ar gyfer datrys cwynion fodloni’r meini prawf 

canlynol yn y ffordd y cânt eu llunio a’u gweithredu— 

 Eglurder: Dylai gweithdrefnau— 

 
o fod ar gael yn hwylus ac yn hawdd eu deall; 

 
o rhoi gwybodaeth fanwl am sut y gall achwynwyr ddisgwyl 

cael eu trin (gan gynnwys, er enghraifft, amserlenni); 
 

o os bydd angen hynny ar achwynydd, rhoi arweiniad yn 

esbonio sut mae’r system gwyno’n gweithio, ac am unrhyw 

ddulliau eraill o ddatrys anghydfod neu gŵyn am y BBC (e.e. 
drwy gyrff eraill megis Ofcom); 

 

o ei gwneud yn ofynnol i’r BBC esbonio unrhyw benderfyniad 

a wneir am gŵyn neu apêl; 
 

o gwneud darpariaeth ar gyfer gwneud addasiadau rhesymol 

er mwyn i weithdrefnau cwyno’r BBC fod ar gael i bawb, yn 

unol â’r Strategaeth Amrywiaeth.6 

 
 Tegwch: yr ymdrinnir â chwynion yn ddiduedd ac â meddwl agored ac 

ystyriol; bod pob ochr i'r stori yn cael ei hystyried; cyn belled ag y bo hynny'n 

ymarferol, dylid trin yr achwynydd yn gyfartal â’r BBC, yr Ymddiriedolaeth, y 

Bwrdd Gweithredol neu’r gangen fasnachol. 

 

 Bod yn agored: bod y Gweithdrefnau’n gyson â’r Siarter a’r Cytundeb; eu 

bod yn dryloyw ac yn cael eu monitro’n effeithiol gan y Weithrediaeth a’r 
Ymddiriedolaeth. 

 

 Effeithlonrwydd: rhaid i’r broses fod yn briodol, yn gymesur ac yn gost-

effeithiol, gan gydbwyso buddiannau pawb sy’n talu ffi’r drwydded â hawliau 

achwynwyr unigol a’r BBC. Mae hyn yn cynnwys grymuso staff i reoli 

ymddygiad anodd gan achwynwyr. 
 

 Prydlondeb yr ymateb:  dylai'r broses gwyno fod yn sydyn ac yn syml. 
 

3.2 Yn ogystal, mae gofynion arbennig yn berthnasol i ymdrin â chwynion masnachu 

teg, gan gynnwys: bod unrhyw gyngor a ddarperir i'r Ymddiriedolaeth yn cael ei 

ddarparu gan gynghorwyr annibynnol; bod yn glir am sancsiynau a dulliau gwneud 

                                                 
6 http://www.bbc.co.uk/diversity/strategy.shtml. A, lle bo’n berthnasol, Deddf Cydraddoldeb 2010. 

http://www.bbc.co.uk/diversity/strategy.shtml


 

 

iawn; a chynnal ymrwymiadau peidio-â-datgelu priodol yng nghyswllt gwybodaeth 

gyfrinachol a dderbynnir oddi wrth achwynwyr. 

 

  

 

 

 

 



 

 

Atodiad A - Cwynion sydd y tu allan 

i gwmpas y fframwaith cwynion 

Cwynion lle mae modd troi at y gyfraith   

1  Yn achos rhai categorïau cwynion efallai bod rhwymedïau cyfreithiol ar gael i 
achwynwyr. Os bydd achwynydd yn gwneud cwyn gyfreithiol yn erbyn y BBC (gan 
gynnwys ei weithwyr a’i is-gwmnïau masnachol) ar yr un pryd â chwyno drwy’r 
Fframwaith Cwynion, gall Gweithrediaeth y BCC a'r Ymddiriedolaeth wrthod derbyn 
y gŵyn drwy’r Fframwaith Cwynion neu gall stopio’r weithdrefn ymdrin â 
chwynion.  
 
Os bydd achwynydd yn ailgyflwyno cwyn i’r BBC ar ôl i Adran Gyfreithiol y BBC 
ymateb i gŵyn gyfreithiol neu ar ôl i’r achos cyfreithiol ddod i ben, fel arfer ni fydd 
y BBC yn ailystyried unrhyw agwedd ar gŵyn sydd eisoes wedi cael ei hystyried 
neu y mae penderfyniad wedi'i wneud yn ei chylch (gan gynnwys ond heb ei 
gyfyngu i benderfyniad gan Lys neu dribiwnlys).   

 

Cwynion lle mae modd troi at awdurdodau allanol 
eraill   

2  Weithiau, mae gan achwynwyr gyfle i fynd â’u cwyn at awdurdodau allanol (er 
enghraifft, Ofcom neu'r Swyddfa Masnachu Teg). Os bydd achwynydd yn cwyno i 
awdurdod allanol ar yr un pryd â chwyno drwy’r Fframwaith Cwynion, gall yr 
Ymddiriedolaeth a Gweithrediaeth y BBC wrthod derbyn y gŵyn drwy’r Fframwaith 
Cwynion neu gall stopio’r weithdrefn ymdrin â chwynion.  
 
Os bydd achwynydd yn ailgyflwyno cwyn i’r BBC ar ôl i awdurdod allanol ymateb 
iddi neu ar ôl i ymchwiliad allanol ddod i ben, yn gyffredinol ni fydd y BBC yn 
ystyried unrhyw agwedd ar gŵyn sydd eisoes wedi cael ei hystyried neu y mae 
penderfyniad wedi'i wneud yn ei chylch.   

 

Cwynion adnoddau dynol   

3  Mae gan y BBC weithdrefnau apeliadau ac achwyniadau i ddelio â chwynion sy’n 
ymwneud â materion personél (er enghraifft, achwyniadau gan weithwyr ac 
ymgeiswyr am swyddi).  
Gan fod y gweithdrefnau hyn ar gael, ac am mai Gweithrediaeth y BBC yw 
cyflogwr staff y BBC, nid yw’r cwynion hyn yn cael eu cynnwys o fewn cwmpas y 
Fframwaith hwn.   
 

Monitro cwynion a chydymffurfiad gan yr 
Ymddiriedolaeth 

Yng nghyswllt y categorïau cwynion a nodir uchod, mae’r Ymddiriedolaeth yn gyfrifol am 
sicrhau bod ymddygiad a phrosesau’r BBC yn cydymffurfio â’r safonau y mae’r BBC 
yn eu gosod iddo’i hun yn ogystal â’r rheini sydd wedi’u gosod gan y gyfraith ac 
awdurdodau allanol eraill. Felly, os bydd yr Ymddiriedolaeth, wrth iddi fonitro 
cwynion a chydymffurfiad, yn canfod unrhyw batrwm ymddygiad sy’n mynd yn 



 

 

groes i hyn, gall ofyn i Weithrediaeth y BBC lunio adroddiad ynghylch hyn neu i 
ymchwilio i’r mater ei hun. 

Atodiad B – Gweithdrefn Gwyno 
Gyflym 
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 
 
(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.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Fersiwn Dyddiad 

cyhoeddi 

Cymeradwywy

d gan yr 
Ymddiriedolaet

h 

Crynodeb o'r newidiadau ers y fersiwn 

flaenorol 

1.0 Awst 2008 Dydd Iau, 22 
Mai 2008 

amherthnasol 

1.1 Mai 2010 Dydd Iau, 18 

Chwefror 2010 

‘Fframwaith Cwynion y BBC’ oedd yr hen enw ar y 

ddogfen hon. Cafodd ei diweddaru er mwyn 

cynnwys fformat newydd y protocol ac i gywiro mân 
bwyntiau teipograffyddol. 

1.2 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/complain
ts_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 ôl 26 

Mehefin 2012 dan y gweithdrefnau newydd). 

 

Fel rhan o’r arolwg hwn, mae’r gweithdrefnau 

cysylltiedig wedi cael eu hail-rifo.  
 

1.3 Hydref 2014 Dydd Mawrth, 

22 Gorffennaf 

2014 

Gwnaed newid bach er mwyn egluro pa bryd y gellir 

defnyddio’r Weithdrefn Gwyno Gyflym yn Atodiad B.  

Ychwanegwyd newid arall er mwyn egluro os bydd 
yr Ymddiriedolaeth yn cadarnhau apêl, bydd y 

Weithrediaeth fel arfer yn ymddiheuro i’r 
achwynydd. 

1.4 Hydref 2015 23 a 24 Medi 

2015 

Mae’r ddogfen hon wedi cael ei diweddaru er mwyn 

esbonio pam mae’r gweithdrefnau cwyno am y 

cynllun cymorth i newid i ddigidol wedi cael eu 
tynnu. 

1.5 Tachwedd 2016 Dydd Mawrth, 

15 Tachwedd 
2016 

Mae’r ddogfen hon wedi cael ei diweddaru er mwyn 

adlewyrchu y trefniadau trosglwyddo dan Siarter y 

BBC sy’n dod i rym ar 1 Ionawr 2017.  

 

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

