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Cwynion ac apeliadau 
Masnachu Teg 
Nodyn pwysig: O dan drefniadau trosglwyddo Siarter newydd y BBC, sy’n 

dechrau ar 1 Ionawr 2017, mae’n rhaid i’r Ymddiriedolaeth wneud ei gorau 

glas i ddatrys unrhyw gŵyn reoleiddiol a gyflwynir i’r Ymddiriedolaeth, a hynny 

ar 2 Ebrill 2017 neu cyn hynny. 

Os na chaiff apêl ei datrys erbyn 2 Ebrill, bydd y gweithrediadau apelio yn dod i 

ben. Pan fydd hyn yn digwydd, caiff unrhyw gwynion a ailgyflwynir i Ofcom 

gan yr achwynydd yn cael eu hystyried gan Ofcom yn unol â’i weithdrefnau. 

Mae’n rhaid i’r Ymddiriedolaeth roi gwybod i achwynwyr a darpar achwynwyr 

am y newid i’r weithdrefn gwyno, gan gynnwys y bydd apeliadau yn dod i ben 

os na chânt eu datrys erbyn 2 Ebrill. 

 
Beth yw cwyn masnachu teg?  

1.1 Ers lansio’r Radio Times yn 1923, bu’r BBC yn ymwneud â gweithgareddau 

masnachol, gyda’r amcan penodol o hyrwyddo ei ddibenion cyhoeddus.  Mae’r 

egwyddorion y bydd y BBC yn dal atynt wrth ymgymryd â gweithgarwch 

masnachol neu ryngweithio â’r farchnad fasnachol wedi’u nodi ym Mholisïau a 

Fframwaith Masnachu Teg yr Ymddiriedolaeth1. 

1.2 Mae “cwyn masnachu teg” yn gŵyn am y modd y mae’r BBC wedi rhyngweithio 

â marchnadoedd masnachol neu wedi cynnal ei weithgareddau masnachol.  Gall y 

gŵyn fod yn un sy’n ymwneud â gweithgarwch gwasanaeth cyhoeddus neu â 

gweithgareddau is-gwmnïau masnachol y BBC.  Yn aml, gall cwyn godi am fod 

rhywun yn ystyried bod y BBC wedi methu â chydymffurfio â Fframwaith a 

Pholisïau Masnachu Teg y BBC, ac mae’n bosibl y byddwch am droi at y rhain os 

ydych yn ystyried gwneud cwyn.  Mae’r rhain ar gael yn: 

http://www.bbc.co.uk/bbctrust/governance/regulatory_framework/fair_trading.htm

l 

1.3 Ymhlith y seiliau posibl i gŵyn masnachu teg y mae unrhyw awgrym bod y BBC 

wedi camddefnyddio ei sefyllfa fel corff sy’n cael ei ariannu gan y cyhoedd i 

sicrhau mantais arbennig mewn marchnadoedd masnachol.  Er enghraifft, gallai 

hynny gynnwys yr awgrym bod y BBC wedi defnyddio cyllid cyhoeddus (h.y. ffi’r 

drwydded) i roi cymhorthdal i fentrau masnachol, neu fod un o adrannau’r BBC 

wedi rhoi gormod o ffafriaeth i un o is-gwmnïau masnachol y BBC o’i gymharu â’r 

rhai sydd mewn cystadleuaeth ag ef. 

1.4 Mae’r ddogfen hon yn disgrifio’r Weithdrefn a fydd fel arfer yn berthnasol pan 

fyddwch yn cyflwyno cwyn masnachu teg i'r BBC2   

                                                 
1 http://www.bbc.co.uk/bbctrust/governance/regulatory_framework/fair_trading.html  

2 Dylid gwneud cwynion am gynnwys golygyddol rhaglenni’r BBC neu wasanaethau cyhoeddus eraill o’i eiddo (fel bbc.co.uk) 

drwy’r Weithdrefn Cwynion Golygyddol (www.bbc.co.uk/complaints).  Dylid dilyn y llwybr hwn hefyd i wneud cwynion am 

gynnwys neu safonau golygyddol cyhoeddiadau masnachol y BBC, fel llyfrau neu gylchgronau. 

http://www.bbc.co.uk/bbctrust/governance/regulatory_framework/fair_trading.html
http://www.bbc.co.uk/bbctrust/governance/regulatory_framework/fair_trading.html
http://www.bbc.co.uk/bbctrust/governance/regulatory_framework/fair_trading.html
http://www.bbc.co.uk/complaints
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1.5 Gall cwyn masnachu teg priodol fynd drwy hyd at ddau gam: 

 Cam 1 – ymateb oddi wrth banel cwynion Masnachu Teg y BBC a benodir 

gan y Pwyllgor Masnachu Teg Gweithredol (EFTC)3.  Yn y mwyafrif o 

achosion, bydd y panel cwynion yn penodi'r Pennaeth Masnachu Teg a 

Chyfraith Cystadleuaeth yn swyddog achos i ymchwilio i'ch cwyn. 

 Cam 2 – os bydd eich cwyn yn gymwys ar gyfer apêl, bydd  

Ymddiriedolaeth y BBC4 yn ymateb. 

 

 

1.6 Os ydych yn anfodlon â’r ymateb rydych wedi’i dderbyn gan y panel cwynion, 

cewch ofyn iddo gael ei ystyried gan Ymddiriedolaeth y BBC. Mae manylion 

ynghylch sut i wneud hyn, ac esboniad o ba gwynion a all symud i’r cam nesaf, i’w 

gweld isod.  

1.7 Os yw eich cwyn yn ymwneud yn bennaf â materion y gyfraith cystadleuaeth, 

cewch hefyd gwyno'n uniongyrchol wrth y Swyddfa Masnachu Teg neu Ofcom fel 

yr awdurdodau cystadleuaeth perthnasol yn y DU. Y Comisiwn Ewropeaidd yw’r 

awdurdod priodol i wrando ar gwynion sy'n  ymwneud â chymorth gwladol. 

1.8 Mae'r BBC am i'w broses gwynion fod ar gael i bawb a bydd yn gwneud beth 

bynnag sy'n rhesymol bosibl i sicrhau y gall pawb ei defnyddio.  Gellir gwneud 

cwynion drwy wefan y BBC, drwy ffonio Gwasanaethau Cynulleidfa y BBC ar 03700 

100 222, drwy ffôn testun ar 03700 100 212 neu drwy ysgrifennu at y BBC yn BBC 

Complaints, Blwch Post 1922, Darlington, DL3 0UR.  Os byddwch angen cymorth 

gydag unrhyw un o’r dulliau cysylltu hyn, bydd y BBC yn falch o helpu lle bynnag y 

bo’n bosibl. 

 

Cwynion na fydd y BBC o bosib yn ymchwilio iddynt  

1.9 Mae'n bosibl na fydd Gweithrediaeth y BBC na’r Ymddiriedolaeth yn ymchwilio i 

gŵyn o dan y weithdrefn hon o dan yr amodau canlynol:  

1.9.1 os nad yw’n codi mater sy’n ymwneud â thorri’r Fframwaith a’r Polisïau 

Masnachu Teg5; neu 

1.9.2 os yw’n ddibwys, yn gyfeiliornus, yn ddamcaniaethol, yn ailadroddus neu 

fel arall yn flinderus. 

1.10 Bydd pawb sy’n gysylltiedig â chwyn neu sy'n ymdrin â chwyn yn dangos parch at 

ei gilydd, ac ni fyddant yn defnyddio iaith dramgwyddus neu anweddus ddi-alw-

                                                 
3 Mae'r EFTC yn is-bwyllgor i Fwrdd Gweithredol y BBC a sefydlwyd i ystyried cwynion masnachu teg. 

4 Mae’r troednodyn hwb yn egluro cyfeiriadau at Ymddiriedolaeth y BBC a Gweithrediaeth y BBC. 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. 

5 Nodwch, os gwelwch yn dda, er na fyddwn yn ymdrin â mater sy’n ymwneud â thorri'r Fframwaith a'r Polisïau Masnachu 

Teg o dan y weithdrefn hon, gall cwynion priodol gael eu hystyried dan weithdrefnau cwynion eraill y BBC (e.e. cwynion 

golygyddol neu gwynion cyffredinol). 
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amdani, yn eu cwynion na fel arall.  Os bydd cwyn yn cynnwys iaith o’r fath, efallai 

y bydd y BBC yn eich gwahodd i aralleirio eich cwyn cyn ymchwilio iddi.  Oni 

fyddwch yn aralleirio’ch cwyn, efallai na fydd y BBC yn ymchwilio iddi.   

1.11 Os bydd Gweithrediaeth y BBC yn penderfynu peidio ag ymchwilio i’ch cwyn 

oherwydd un neu fwy o’r rhesymau ym mharagraffau 1.9 ac 1.10 uchod, bydd yn 

esbonio i chi pam ei bod wedi penderfynu peidio ag ymchwilio i’r gŵyn, a chewch 

ysgrifennu at Uned Ymddiriedolaeth y BBC (cyfeiriad isod) a gofyn i’r 

Ymddiriedolaeth adolygu'r penderfyniad hwnnw. Bydd yr Ymddiriedolaeth yn dilyn 

ei gweithdrefn derbynioldeb cwynion arferol fel y nodir ym mharagraffau 3.1 a 

3.13 isod.   

1.12 Os bydd yr Ymddiriedolaeth yn cytuno â chi, bydd y Weithrediaeth yn cael ei 

chyfarwyddo i ymchwilio i'ch cwyn. Os na fydd yr Ymddiriedolaeth yn cytuno â chi, 

mae penderfyniad yr Ymddiriedolaeth yn derfynol. 

1.13 Gweler yr Atodiad i’r drefn hon am arweiniad pellach ar gwynion na fydd yr 

Ymddiriedolaeth o bosib yn ymchwilio iddynt. 

1.14  

Sut i gwyno 
 

Cam 1  

2.1 Rhaid i chi gyflwyno'ch cwyn yn ysgrifenedig i’r Pennaeth Masnachu Teg 

a Chyfraith Cystadleuaeth fel a ganlyn: 

 Dros yr e-bost:  fairtrading@bbc.co.uk; neu 

 Drwy'r post: Head of Fair Trading and Competition Law 

   BC2 A6 

   Broadcast Centre 

   Llundain 

   W12 7TP 

    

Os nad ydych yn gallu rhoi’ch cwyn mewn ysgrifen, neu os oes gennych chi 

broblemau eraill o ran mynediad, cysylltwch â Gwasanaethau Cynulleidfa y BBC ar 

03700 100 222 neu ffôn testun 03700 100 212. 

 Oni fyddwch yn anfon eich cwyn i un o'r uchod, ni all y BBC sicrhau y 

bydd yn ymateb i’ch cwyn. 

2.2 Dylai eich cwyn gynnwys digon o fanylion sy’n cynnwys: 

2.2.1 manylion llawn eich cwyn (gan roi rhesymau pam eich bod yn anfodlon â’r 

BBC) ac unrhyw ddogfennau ategol; 

2.2.2 cyfeiriad at yr adrannau perthnasol o Bolisïau Masnachu Teg a  

 Fframwaith y BBC rydych chi’n credu sydd wedi cael eu torri; a 

2.2.3 eich manylion cysylltu. 

mailto:fairtrading@bbc.co.uk
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Mae'n bwysig iawn cynnwys y manylion hyn (neu gynifer ohonynt ag y bo modd).  

Oni fyddwch yn eu darparu efallai na fydd y BBC yn gallu ymchwilio i’ch cwyn.   

2.3 Er nad oes unrhyw gyfyngiad penodol o ran nifer geiriau, os bydd eich cwyn yn 

hwy na 1,000 o eiriau, rhaid i chi hefyd ddarparu crynodeb o’ch cwyn, sy’n 1 

dudalen o hyd.  

2.4 Dylai eich cwyn hefyd gynnwys yr holl bwyntiau am y mater yr ydych am iddynt 

gael eu hystyried, gan efallai na fydd y BBC yn ystyried pwyntiau newydd neu 

wahanol ar ôl i Gam 1 y Weithdrefn gael ei gwblhau. 

2.5 Os ydych chi’n rhagnodi na ddylai'r wybodaeth yr ydych wedi’i chyflwyno fel rhan 

o’ch cwyn fod ar gael i unrhyw aelod o Fwrdd Gweithredol y BBC neu aelodau 

eraill o staff y BBC, cysylltwch â'r Pennaeth Masnachu Teg a Chyfraith 

Cystadleuaeth.  Yn ôl y Cytundeb Fframwaith, mae'n rhaid i'r BBC gael trefniadau 

yn eu lle bob amser i sicrhau nad yw amod o'r fath yn cael ei dorri6. 

2.6 Ar ôl cyflwyno’ch cwyn gyda’r wybodaeth uchod, bydd yr EFTC yn penodi panel 

cwynion mewn perthynas â’ch cwyn.  Bydd y panel cwynion yn cynnwys mwyafrif 

o gyfarwyddwyr anweithredol y BBC.  Fel arfer, bydd y panel cwynion yn penodi’r 

Pennaeth Masnachu Teg a Chyfraith Cystadleuaeth i fod yn swyddog achos a bydd 

yn ymchwilio i’ch cwyn.  Os bydd Cadeirydd yr EFTC neu’r Pennaeth Masnachu Teg 

a Chyfraith Cystadleuaeth yn credu bod gwrthdaro rhwng buddiannau wrth i’r 

Pennaeth Masnachu Teg a Chyfraith Cystadleuaeth ymchwilio i’ch cwyn, penodir 

swyddog achos arall. 

2.7 Bydd y swyddog achos yn cydnabod eich cwyn o fewn 10 niwrnod gwaith i’w 

derbyn.  Bydd y gydnabyddiaeth yn esbonio'r weithdrefn a fydd yn berthnasol i'ch 

cwyn.  Efallai hefyd y gofynnir i chi ddarparu rhagor o wybodaeth cyn y gellir 

ymchwilio i'r gŵyn. 

2.8 Bydd y swyddog achos yn ymchwilio i’ch cwyn.  Bydd maint yr ymchwiliad yn deg 

ac yn gymesur gan ystyried natur a difrifoldeb y materion sydd wedi’u codi.   

2.9 Os bydd y swyddog achos yn penderfynu peidio ag ymchwilio i’ch cwyn, cewch 

ysgrifennu at Ymddiriedolaeth y BBC (cyfeiriad isod) cyn pen 20 diwrnod gwaith ar 

ôl y dyddiad y cawsoch wybod beth oedd penderfyniad y swyddog achos a gofyn 

i’r Ymddiriedolaeth adolygu'r penderfyniad hwnnw. Os bydd yr Ymddiriedolaeth yn 

cytuno â chi, gofynnir i’r swyddog achos ymchwilio i'ch cwyn. Os na fydd yr 

Ymddiriedolaeth yn cytuno â chi, mae penderfyniad yr Ymddiriedolaeth yn 

derfynol. 

2.10 Ar ôl ymchwilio i’ch cwyn, bydd y swyddog achos yn cyflwyno’r canfyddiadau i’r 

panel cwynion ar gyfer dyfarniad. 

2.11 Ar ôl i’r panel cwynion wneud ei benderfyniad, bydd Cadeirydd y pwyllgor cwynion 

yn eich hysbysu am ei ddyfarniad.  Mae’r panel cwynion yn anelu at ymateb cyn 

pen 30 diwrnod gwaith ar ôl y dyddiad y mae'r holl wybodaeth berthnasol wedi'i 

derbyn oddi wrthych chi, er bod rhai cwynion yn cymryd mwy o amser i ymchwilio 

iddynt.  Os bydd angen mwy o amser i ymchwilio i’ch cwyn, cewch wybod hynny a 

faint o amser y mae'r ymchwiliad yn debyg o'i gymryd.    

2.12 Os bydd eich cwyn: 

                                                 
6 Gweler Cymal 90(8)-(9) yn y Cytundeb. 
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2.12.1 yn cael ei chadarnhau, bydd y swyddog achos yn cyfarwyddo’r Is-adran 

berthnasol i unioni unrhyw dor-amodau a sicrhau na fyddant yn digwydd 

eto; 

2.12.2 ddim yn cael ei chadarnhau, bydd esboniad o’r penderfyniad yn cael ei 

ddarparu a chewch wybod sut i fynd â’ch cwyn ymhellach. 

2.13 Bydd y casgliadau y daethpwyd iddynt a’r camau a gymerwyd yng nghyswllt cwyn 

a ystyriwyd gan y panel cwynion yn cael eu cyhoeddi yn y Bwletin Cwynion 

Masnachu Teg7 sydd ar gael yn:  

http://www.bbc.co.uk/aboutthebbc/insidethebbc/howwework/policiesandguidelines

/fairtrading/complaints_bulletins.html/ 

 

Cam 2 – Cais am apêl i Ymddiriedolaeth y BBC   
 

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

dechrau ar 1 Ionawr 2017, mae’n rhaid i’r Ymddiriedolaeth wneud ei gorau 

glas i ddatrys unrhyw gŵyn reoleiddiol a gyflwynir i’r Ymddiriedolaeth, a hynny 

ar 2 Ebrill 2017 neu cyn hynny. 

Os na chaiff apêl ei datrys erbyn 2 Ebrill, bydd y gweithrediadau apelio yn dod i 

ben. Pan fydd hyn yn digwydd, caiff unrhyw gwynion a ailgyflwynir i Ofcom 

gan yr achwynydd yn cael eu hystyried gan Ofcom yn unol â’i weithdrefnau. 

Mae’n rhaid i’r Ymddiriedolaeth roi gwybod i achwynwyr a darpar achwynwyr 

am y newid i’r weithdrefn gwyno, gan gynnwys y bydd apeliadau yn dod i ben 

os na chânt eu datrys erbyn 2 Ebrill. 

 

3.1 Os ydych chi’n anfodlon ar yr ymateb ar Gam 1, cewch wneud cais am apêl i 

Ymddiriedolaeth y BBC cyn pen 20 diwrnod gwaith ar ôl y dyddiad y 

derbynioch chi'r ymateb ar Gam 1. 8  Os byddwch yn ysgrifennu ar ôl y cyfnod 

hwnnw, dylech esbonio pam mae eich cwyn yn hwyr. Mewn amgylchiadau 

eithriadol, gall yr Ymddiriedolaeth ganiatáu apeliadau cyn pen 40 diwrnod gwaith 

ar ôl yr ymateb ar Gam 1, os yw’n credu bod rheswm da dros yr oedi. 

3.2 Cyfrifoldeb Bwrdd Cwynion ac Apeliadau’r Ymddiriedolaeth9 yw apeliadau 

masnachu teg fel arfer, ac felly mae cyfeiriadau yma at yr Ymddiriedolaeth yn 

cynnwys cyfeiriadau at y Bwrdd Cwynion ac Apeliadau. 

                                                 
7 Dyma fwletin chwarterol a gymeradwyir gan yr EFTC ac a gyhoeddir ar wefan y BBC.  Mae’r Ymddiriedolaeth hefyd yn 

craffu ar y ffordd y trafodir cwynion yn y BBC fel arfer ar adeg yr Adroddiad Blynyddol (Mai) ac ar ganol y flwyddyn (Medi). 

8 Mae Ymddiriedolaeth y BBC yn rhan o'r BBC a hi yw corff llywodraethol y gorfforaeth. Mae ei swyddogaethau'n cynnwys 

gosod cyfeiriad strategol y BBC, goruchwylio gweithgareddau gweithredol Gweithrediaeth y BBC, a dal y Gweithrediaeth i 

gyfrif am gydymffurfio â gofynion rheoleiddio megis y Canllawiau Golygyddol a’r Fframwaith a Pholisïau Masnachu Teg. Mae 

Uned yr Ymddiriedolaeth yn cynnwys staff o’r BBC sy'n cynghori ac yn cynorthwyo’r Ymddiriedolwyr sydd dan reolaeth yr 

Ymddiriedolaeth. 

9 Mae aelodau’r Pwyllgor Cwynion ac Apeliadau yn Ymddiriedolwyr y BBC. Ceir mwy o fanylion ar wefan Ymddiriedolaeth y 

BBC. Gwaith yr Ymddiriedolwyr yw sicrhau bod fframwaith cwynion mewn lle, bod Gweithrediaeth y BBC yn ymdrin yn 

briodol â chwynion a bod modd apelio i’r Ymddiriedolaeth mewn rhai achosion. Mae’r Bwrdd yn rhoi cymorth i gyflawni’r 

http://www.bbc.co.uk/aboutthebbc/insidethebbc/howwework/policiesandguidelines/fairtrading/complaints_bulletins.html/
http://www.bbc.co.uk/aboutthebbc/insidethebbc/howwework/policiesandguidelines/fairtrading/complaints_bulletins.html/
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3.3 Ysgrifennwch at: 

trust.editorial@bbc.co.uk 

NEU 

     BBC Trust Complaints Adviser 
     BBC Trust  
     180 Great Portland Street 
     Llundain, W1W 5QZ 

Os nad ydych yn gallu gwneud cais ysgrifenedig, neu os oes gennych chi 

broblemau eraill o ran mynediad, gwnewch gais am gymorth ar 03700 103 100 

neu ffôn testun 03700 100 212 i gael cymorth. 

3.4 Dylai eich cais am apêl fod yn gais ysgrifenedig sy’n nodi’r canlynol yn glir ac yn 

gryno - 

  crynodeb o’ch cwyn wreiddiol, gan gynnwys manylion am y modd yr ydych 

yn honni bod y BBC wedi torri’r Fframwaith a’r Polisïau Masnachu Teg; 

  copïau o unrhyw ohebiaeth berthnasol gyda’r BBC; 

  y pwyntiau a godwyd gennych yng Ngham 1 yr ydych am i'r 

Ymddiriedolaeth eu hailystyried a pham yr ydych yn anfodlon â'r ateb ar 

Gam 1.  Ni fydd yr Ymddiriedolaeth yn ystyried pwyntiau newydd oni bai, 

mewn amgylchiadau eithriadol, bod angen gwneud hynny er mwyn 

tegwch.10 

3.5 Mae’r cais hwn am apêl yn bwysig iawn. Nid oes yn rhaid i’r Ymddiriedolaeth 

ystyried pob apêl y gwneir cais amdani (gweler isod) a'ch llythyr chi fydd y prif 

beth y bydd yn ei ddefnyddio i benderfynu a ddylid ystyried eich apêl ac (os bydd) 

hwn hefyd fydd sail ei hymchwiliad. 

3.6 Bydd yr Ymddiriedolaeth yn cydnabod eich cais am apêl cyn pen 5 diwrnod gwaith 

i dderbyn eich apêl. 

3.7 Does dim rhaid i’r Ymddiriedolaeth ystyried pob apêl mae’n ei derbyn, a’r 

Ymddiriedolaeth fydd y canolwr terfynol os bydd unrhyw gwestiwn yn 

codi ynghylch a yw apêl yn un y dylai’r Ymddiriedolaeth benderfynu arni 

neu beidio. 

3.8 Mae Tabl 1 yn nodi rhai o’r ffactorau a ystyrir gan yr Ymddiriedolaeth wrth 

benderfynu a ddylid rhoi ystyriaeth sylweddol i apêl (boed o gwbl, neu ddim cyn i 

gamau pellach gael eu cymryd), ac yn nodi’r camau y bydd yr Ymddiriedolaeth fel 

arfer yn eu cymryd.  

Tabl 1  

Ystyriaeth Camau’r Ymddiriedolaeth 

                                                                                                                                                    

cyfrifoldeb hwn. I gael disgrifiad llawn o rôl a chyfrifoldebau’r Bwrdd Cwynion ac Apeliadau, edrychwch ar ei Gylch Gwaith 

sydd ar gael yn www.bbc.co.uk/bbctrust neu ar ffurf copi caled gan y Cynghorydd Cwynion, Uned Ymddiriedolaeth y BBC. 

10 Nodwch, os gwelwch yn dda, y bydd ceisiadau apêl yn cael eu hystyried yng ngoleuni gohebiaeth flaenorol yr achwynydd 

gyda’r BBC, felly, fel rheol, ni fydd angen i achwynwyr ailadrodd ffeithiau a dadleuon sydd eisoes wedi’u nodi’n flaenorol. 

mailto:trust.editorial@bbc.co.uk
http://www.bbc.co.uk/bbctrust
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Y gŵyn heb ei hystyried gan y 

Weithrediaeth ar Gam 1. 

(Nid yw hyn yn berthnasol i (i) 

gwynion sy’n ymwneud ag unrhyw 

beth y mae’r Ymddiriedolaeth ei hun 

neu Uned yr Ymddiriedolaeth wedi’i 

wneud neu heb ei wneud, ond 

ymdrinnir â’r rhain dan Weithdrefn 

wahanol: gweler Cwynion am y Ffordd 

yr Ymdriniwyd â Chwynion a Chwynion 

am yr Ymddiriedolaeth, Uned yr 

Ymddiriedolaeth ac Ymddiriedolwyr; a 

(ii) cwynion lle bo’r Weithrediaeth wedi 

penderfynu peidio ag ymchwilio a bod 

yr Ymddiriedolaeth wedi cadarnhau’r 

penderfyniad hwnnw ar apêl.) 

Naill ai— 

 ei dychwelyd at yr achwynydd 

ynghyd ag esboniad na all 

benderfynu ar gwynion yn y lle 

cyntaf, neu 

 ei throsglwyddo i’r 

Weithrediaeth er mwyn iddynt 

hwy ymdrin â’r mater, a rhoi 

gwybod i’r achwynydd.  

Nid ymchwiliwyd yn ddigonol i’r gŵyn 

neu ni chynhaliwyd ymchwiliad ar y 

lefel briodol neu y byddai ymchwiliad 

ychwanegol yn darparu eglurder cyn i'r 

Ymddiriedolaeth ystyried y mater.  

Cyfeirio’r gŵyn yn ôl i'r Weithrediaeth. 

(Bydd hawl gan yr achwynydd o hyd i 

wneud cais am apêl i’r Ymddiriedolaeth 

ar ôl yr ymchwiliad pellach hwn gan y 

Weithrediaeth.) 

Mae’r Ymddiriedolaeth yn penderfynu 

na ddylid ymchwilio i’r gŵyn ar ôl 

adolygu a chadarnhau penderfyniad ar 

gam blaenorol yn y broses i beidio ag 

ymateb ymhellach. 

Mae penderfyniad yr Ymddiriedolaeth 

yn derfynol ac ni fydd yn ystyried cais 

pellach am adolygiad. 

Yr apêl yn codi ystyriaethau neu 

faterion cyfreithiol sydd o fewn cylch 

gwaith awdurdodau allanol. 

Fel arfer, ni fydd yr Ymddiriedolaeth yn 

ystyried apêl sydd neu sydd wedi bod 

yn destun gohebiaeth gyfreithiol gyda’r 

BBC, neu os oes achos cyfreithiol 

wedi’i gychwyn, neu os yw’r apêl yn 

briodol i'w hystyried gan awdurdod 

allanol (fel y Swyddfa Masnachu Teg). 

3.9 Ni fydd yr Ymddiriedolaeth ond yn ystyried apêl os yw’n codi “mater o 

sylwedd”.11 Fel arfer bydd hyn yn golygu bod gobaith rhesymol, ym marn yr 

Ymddiriedolaeth, y bydd yr apêl yn llwyddo a bod y Fframwaith a’r Polisïau 

Masnachu Teg wedi’u torri.  Wrth benderfynu a yw apêl yn codi mater o sylwedd, 

gall yr Ymddiriedolaeth ystyried  (er tegwch i fuddiannau pawb sy'n talu ffi'r 

drwydded yn gyffredinol) a yw'n briodol, yn gymesur ac yn gost-effeithiol i ystyried 

                                                 
11 Dan y Siarter a'r Cytundeb, mae gan yr Ymddiriedolaeth rôl fel canolwr terfynol mewn achosion priodol, a rhaid darparu 

hawl apêl mewn achosion sy’n codi mater o sylwedd. 
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yr apêl.12 Efallai na fydd yr Ymddiriedolaeth yn ystyried apêl sy’n ddibwys, yn 

gyfeiliornus, yn ddamcaniaethol, yn ailadroddus neu sydd fel arall yn flinderus.  

Gall yr Ymddiriedolaeth hefyd wrthod ystyried apêl sy'n cynnwys iaith 

dramgwyddus neu anweddus ddi-alw-amdani os bydd yr achwynydd yn gwrthod ei 

haralleirio ar ôl cael ei wahodd i wneud hynny. 

3.10 Nid yw’r Ymddiriedolaeth yn awdurdod cystadleuaeth.  Os yw eich cwyn yn 

ymwneud â honiad bod y gyfraith cystadleuaeth wedi’i thorri, cewch wybod am 

awdurdodau allanol perthnasol a fydd yn fwy cymwys i ddelio â'r honiad ac y 

gallwch gwyno wrthynt. 

3.11 Bydd Uned yr Ymddiriedolaeth yn ysgrifennu atoch os byddant wedi dod i’r 

casgliad nad yw’ch apêl yn gymwys, ac yn esbonio'r rhesymau dros hynny.  Os 

ydych yn anghytuno, cewch ofyn i’r Ymddiriedolaeth ystyried eich cais cyn pen 10 

diwrnod gwaith ar ôl y dyddiad y derbynioch chi ymateb cychwynnol 

Uned yr Ymddiriedolaeth. Dylech nodi’n glir ac yn gryno pam eich bod yn 

anghytuno â phenderfyniad Uned yr Ymddiriedolaeth.  Dylech ddarparu eich 

rhesymau dros anghytuno mewn un darn o ohebiaeth os yn bosibl (yn hytrach na 

sawl darn dilynol o ohebiaeth).  

3.12 Wrth ystyried cymryd apêl neu ddim, gall yr Ymddiriedolaeth benderfynu cymryd 

rhan yn unig o’r apêl, ac ystyried rhai yn unig o’r materion sy’n cael eu codi. 

3.13 Os ceir eich apêl yn gymwys i’w hystyried gan yr Ymddiriedolaeth, byddwch yn 

cael llythyr yn egluro’r broses ac yn nodi’r amserlen ar gyfer ystyried eich apêl. 

Rhoddir gwybod am unrhyw newid a geir wedyn yn yr amserlen ac eglurir y 

rhesymau yn glir.  Efallai hefyd y gofynnir i chi roi gwybodaeth ychwanegol ar y 

cam hwn, a gofynnir i chi ymateb cyn pen 15 diwrnod gwaith.  Mae hyn yn bwysig 

oherwydd gallai gwybodaeth a roddir ar y cam hwn fod yn bwysig wrth 

benderfynu ynghylch eich apêl. 

Sut mae apêl yn cael ei pharatoi?  

3.14 Ar ôl cytuno y gwnaiff yr Ymddiriedolaeth ystyried apêl, bydd Uned yr 

Ymddiriedolaeth yn dechrau ystyried yr apêl yn annibynnol.  Byddwch chi a 

Gweithrediaeth y BBC yn cael eich trin fel partïon ar wahân yn yr apêl.  Yn ystod yr 

ymchwiliad, gellir comisiynu neu wneud cais am wybodaeth ychwanegol neu am 

gyngor oddi wrthych chi, Gweithrediaeth y BBC, neu gynghorwyr allanol.  Bydd 

Uned yr Ymddiriedolaeth yn sicrhau bod unrhyw gyngor a gaiff yr Ymddiriedolaeth 

yn cael ei ddarparu gan gynghorwyr sy'n annibynnol ar unrhyw gynghorwyr sy'n 

darparu cyngor mewn perthynas â'ch cwyn i Weithrediaeth y BBC, ac ar wahân 

iddynt. 

3.15 Yn ystod yr ymchwiliad, neu pan fydd wedi'i gwblhau, caiff Uned yr 

Ymddiriedolaeth rannu â'r partïon ddeunydd (neu grynodeb ohono) sydd yn ei 

barn hi, neu a all fod, yn berthnasol i'w phenderfyniad, megis tystiolaeth a 

ddarparwyd gan un o'r partïon neu ddeunydd a gafwyd yn sgil cyngor neu 

ymchwiliad pellach.   Ni fydd Uned yr Ymddiriedolaeth yn rhannu dim sy’n 

                                                 
12 Wrth benderfynu a yw apêl yn codi mater o sylwedd, gall yr Ymddiriedolaeth ystyried (er tegwch i fuddiannau pawb sy'n 

talu ffi'r drwydded yn gyffredinol) a yw'n briodol, yn gymesur ac yn gost-effeithiol i ystyried yr apêl.12 Efallai na fydd yr 

Ymddiriedolaeth yn ystyried apêl sy’n ddibwys, yn gyfeiliornus, yn ddamcaniaethol, yn ailadroddus neu sydd fel arall yn 

flinderus. 
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fasnachol sensitif neu sy’n cael ei  ddarparu i'r Ymddiriedolaeth dan gyfyngiadau 

ynghylch pwy y gellir ei ddangos iddo heb gael caniatâd ymlaen llaw.13 Ond dylai 

partïon sylweddoli, os yw'r naill barti neu'r llall yn gwrthod rhoi'r caniatâd hwnnw, 

y gallai hyn gyfyngu ar allu'r Ymddiriedolaeth i brofi tystiolaeth a gyflwynir ac felly i 

benderfynu ar yr apêl gyfan, neu ran ohoni. 

3.16 Cyn y bydd Uned yr Ymddiriedolaeth yn rhannu gwybodaeth â’r ddau barti, cewch 

gyfle fel arfer i roi sylwadau ar y cynnig i rannu a gofynnir i chi ymateb cyn pen 10 

diwrnod gwaith ar ôl i chi dderbyn y cynnig.  Mewn amgylchiadau o’r fath, estynnir 

yr amserlen arferol ar gyfer ystyried eich apêl gan gyfnod cyfatebol.  

Beth yw’r broses ar gyfer ystyried apêl? 

3.17 Bydd eich apêl yn cael ei hystyried gan Bwyllgor perthnasol Ymddiriedolaeth y 

BBC.  Fel arfer, un o baneli’r Bwrdd Cwynion ac Apeliadau fydd hwn. Os yw’r 

Ymddiriedolaeth yn teimlo bod proses arall mwy priodol ar gael, efallai y rhoddir 

sylw i’r mater dan y broses honno yn ôl disgresiwn yr Ymddiriedolaeth. 

3.18 Bydd y Pwyllgor perthnasol yn asesu’ch apêl ar sail yr holl ddeunydd ger ei fron, 

gan gynnwys unrhyw sylwadau a gafwyd gan y partïon ar ddeunydd a rannwyd o 

dan baragraff 3.15 uchod. 

3.19 Ar ôl dod i benderfyniad, bydd Cadeirydd y Pwyllgor perthnasol yn ysgrifennu 

atoch gyda’i benderfyniad, gan esbonio'i resymau.  

Gwrandawiadau  

3.20 Fel arfer nid yw'r Ymddiriedolaeth yn cynnal gwrandawiadau (h.y. gwahodd partïon 

i gyflwyno'u hachos yn bersonol i'r Ymddiriedolaeth). Ond mewn amgylchiadau 

eithriadol ac yn ôl disgresiwn yr Ymddiriedolaeth efallai y bydd yn caniatáu hynny.  

3.21 Os, fel eithriad, y bydd yr Ymddiriedolaeth yn penderfynu cynnal gwrandawiad, 

byddwch fel arfer yn cael rhybudd o 25 diwrnod o leiaf o’r dyddiad, a chewch 

wybod ymlaen llaw y drefn i’w dilyn.  

Sut mae’r Ymddiriedolaeth yn gwneud ei phenderfyniad ar apêl? 

3.22 Os bydd eich apêl yn mynd rhagddi, bydd yr Ymddiriedolaeth yn edrych ar bob 

ochr i’r ddadl ac yn dod i benderfyniad annibynnol.  

3.23 Mae’r Siarter a’r Cytundeb yn rhoi nifer o opsiynau i’r Ymddiriedolaeth wrth 

benderfynu ar y dull i’w ddilyn wrth ymchwilio i apeliadau a gwneud 

penderfyniadau yn eu cylch. Mae natur yr apeliadau sy’n dod gerbron yr 

Ymddiriedolaeth yn amrywio’n fawr ac mae angen dulliau gwahanol o weithredu ar 

gyfer mathau gwahanol o apeliadau. Er enghraifft, weithiau efallai y bydd yr 

Ymddiriedolaeth yn credu bod angen edrych yn fanwl ar gefndir mater ac unrhyw 

faterion ffeithiol y mae’n eu codi, a gall benodi cynghorwyr annibynnol i’w helpu. 

Mater i'r Ymddiriedolaeth fydd penderfynu pa ddull sy'n briodol, yn gymesur ac yn 

gost-effeithiol yng nghyswllt eich apêl. Wrth wneud y penderfyniad hwnnw bydd 

                                                 
13 Yn benodol, dan y  Cytundeb, cymal 90, bydd yr Ymddiriedolaeth yn gwneud yn siŵr, lle bydd unrhyw un sy'n rhoi 

gwybodaeth i'r Ymddiriedolaeth mewn cysylltiad â chwyn masnachu teg ac yn rhagnodi na chaiff yr wybodaeth ddod i 

feddiant unrhyw aelod o Weithrediaeth y BBC neu unrhyw aelod o staff y BBC (heblaw am aelod o staff yr 

Ymddiriedolaeth), y bydd gan y BBC drefniadau ar waith bob amser i sicrhau nad yw'r Ymddiriedolaeth nac unrhyw aelod o'r 

Ymddiriedolaeth yn datgelu'r wybodaeth honno. 
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yn ystyried yr holl amgylchiadau perthnasol, gan gynnwys ei rôl fel canolwr 

terfynol mewn achosion priodol, ei dyletswydd i arfer stiwardiaeth gref dros arian 

cyhoeddus, a’i dyletswydd i ddal Gweithrediaeth y BBC i gyfrif am gydymffurfiad y 

BBC â gofynion rheoleiddio perthnasol a'r gyfraith gyffredinol.   

3.24 Nod y Pwyllgor perthnasol fydd ymateb i’ch apêl cyn pen 30 diwrnod gwaith ar ôl y 

dyddiad y penderfyna’r Ymddiriedolaeth bod eich apêl yn gymwys i'w hystyried 

(gweler paragraff 3.13 uchod), er y gall hyn gymryd mwy o amser yn dibynnu ar 

natur ymchwiliad yr Ymddiriedolaeth.  Os yw'n debygol y bydd y broses yn cymryd 

mwy o amser, byddwch yn cael gwybod erbyn pryd y bydd yr Ymddiriedolaeth yn 

gobeithio rhoi ateb i chi. 

3.25 Bydd yr Ymddiriedolaeth yn dod i un o’r dyfarniadau canlynol ar eich apêl: wedi’i 

chadarnhau, wedi’i chadarnhau’n rhannol, heb ei chadarnhau neu wedi’i datrys 

eisoes (os bu camgymeriad a bod y PSG wedi’i fodloni bod y Weithrediaeth wedi 

cydnabod bod problem ac eisoes wedi delio â’r mater yn briodol).   

3.26 Yn amodol ar unrhyw gyfyngiadau o ran cyfrinachedd masnachol, fel arfer, rhoddir 

hyd at bum diwrnod gwaith i chi ac i Weithrediaeth y BBC wneud sylwadau ar 

gamgymeriadau o ran ffeithiau yn y dyfarniad neu gamgymeriadau sylweddol o 

ran proses wrth gyrraedd y dyfarniad hwnnw14.  Ni ddylid defnyddio mwy na 1,000 

o eiriau i nodi unrhyw sylwadau.  Mewn amgylchiadau eithriadol, efallai y caniateir 

sylwadau hirach.  Mewn amgylchiadau eithriadol, efallai y caniateir sylwadau 

hirach.  Mae hyn hefyd yn berthnasol i unrhyw sylwadau gan Weithrediaeth y BBC. 

Bydd Cadeirydd y Pwyllgor perthnasol yn ystyried unrhyw sylwadau a wneir ar ran 

y Pwyllgor.  Bydd ei b/phenderfyniad yn derfynol. 

Beth fydd yn digwydd os na chadarnheir apêl?  

3.27 Pan na chaiff apêl ei chadarnhau, cewch esboniad llawn o resymau’r Pwyllgor. 

3.28 Mewn achosion eithriadol, caiff yr Ymddiriedolaeth ohirio apêl a gofyn am 

ddadansoddiad pellach os yw’n teimlo nad oes digon o dystiolaeth i ddod i 

ddyfarniad.  

Beth fydd yn digwydd os caiff apêl ei chadarnhau?  

3.29 Os caiff apêl ei chadarnhau, gall yr Ymddiriedolaeth:   

 

(a) mynnu bod y Weithrediaeth yn cymryd camau priodol i gywiro'r mater i 
sicrhau   

nad yw’r canllawiau’n cael eu torri yn yr un modd eto a/neu ystyried cymryd 
camau disgyblu priodol, ac adrodd yn ôl i’r Ymddiriedolaeth; a/neu 
 

(b) cyhoeddi ei dyfarniadau ar wefan yr Ymddiriedolaeth (yn amodol ar 

ystyriaethau cyfrinachedd a sensitifrwydd masnachol), gan gynnwys unrhyw 

gyfarwyddiadau i'r Weithrediaeth ar gamau cywiro. Mae bwletin dyfarniadau’r 

                                                 
14

 Darperir darganfyddiad i’r partïon gan ymddiried y byddant yn ei gadw yn gyfrinach hyd nes bydd y fersiwn terfynol yn 

cael ei gyhoeddi gan yr Ymddiriedolaeth.  Dylai partïon fod yn ymwybodol y gall fod newidiadau i’r darganfyddiad o fewn yr 
amser rhwng pan y’i darperir i’r partïon a phryd y bydd, neu pan fydd, y fersiwn terfynol yn cael ei gyhoeddi.  Gellir rhannu 
darganfyddiadau a gyhoeddir. 
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Ymddiriedolaeth yn cael ei gyhoeddi ar wefan Ymddiriedolaeth y BBC yn: 

http://www.bbc.co.uk/bbctrust/our_work/complaints_and_appeals/fair_tradin

g.html neu mae ar gael drwy ffonio 03700 103 100 neu ffôn testun 03700 

100 212.  Oherwydd sensitifrwydd masnachol rhai cwynion masnachu teg, 

efallai nad yw bob amser yn briodol datgelu’r holl wybodaeth.  

Cwynion am y ffordd yr ymdriniwyd â chwynion gan Weithrediaeth y 
BBC a’r Ymddiriedolaeth 
 

4.1 Bydd Gweithrediaeth y BBC a’r Ymddiriedolaeth yn ymdrechu i’r eithaf i ymdrin 

â’ch cwyn yn unol â’r Weithdrefn hon.  Ond weithiau, efallai y byddwch yn 

anfodlon ar y ffordd yr ymdriniwyd â’ch cwyn ac efallai y byddwch am gwyno am 

hynny.   

 

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

eich cwyn masnachu teg 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 neu'r Ymddiriedolaeth (er na fydd y cyfnod hwn yn 

berthnasol pan nad ydych wedi cael unrhyw ymateb gan Weithrediaeth y BBC 

neu'r Ymddiriedolaeth).    

  

4.3 I gael rhagor o fanylion am y weithdrefn a ddefnyddir yng nghyswllt cwynion am y 

ffordd yr ymdriniwyd â chwyn, edrychwch ar: 

http://www.bbc.co.uk/bbctrust/contact_us/complaints/complaint_trus

t.html 

 

 

  

http://www.bbc.co.uk/bbctrust/our_work/complaints_and_appeals/fair_trading.html
http://www.bbc.co.uk/bbctrust/our_work/complaints_and_appeals/fair_trading.html
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 1 

Enghreifftiau o gwynion na 
fydd y BBC o bosib yn 
ymchwilio iddynt 
1.1 Fel y rhagnodir gan Siarter Brenhinol y BBC, mae rôl bwysig gan gwynion i’r BBC, 

a bwriedir i’r fframwaith cwynion ddarparu dulliau priodol, cymesur a chost-

effeithiol o ymdrin â chwynion.  O’r herwydd, mae rhai achosion lle na fyddai’n 

gymesur i ni dreulio amser ac adnoddau sylweddol ar achosion nad ydynt yn 

ddefnydd priodol o’r drefn gwyno. Am y rheswm hwn efallai y byddwn yn 

penderfynu peidio ag ymchwilio i’r mathau o gwynion sydd wedi’u crybwyll ym 

mharagraff 1.9.2 uchod (h.y. cwynion sy’n ddibwys, yn gyfeiliornus, yn 

ddamcaniaethol, yn ailadroddus neu fel arall yn flinderus). Mae enghreifftiau yn 

cynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i gwynion sydd  

1.1.1 Yn ailadrodd cwyn yr ymdriniwyd â hi eisoes, un ai mewn gohebiaeth 

gyda’r unigolyn dan sylw neu drwy ymateb cyffredinol a bostiwyd ar un o 

wefannau’r BBC; 

1.1.2  Yn ymwneud â mater o fewn disgresiwn golygyddol a chreadigol y BBC e.e. 

amseru rhaglenni neu gastio; 

1.1.3 Yn codi mater dibwys fel camgymeriad gramadegol; 

1.1.4  Ddim yn cael eu hategu gan unrhyw resymau dros gwyno (fel sy’n ofynnol 

dan baragraff 2.2.1 yn y brif ddogfen uchod) neu lle bo’n berthnasol mewn 

rhai achosion, tystiolaeth i gefnogi cwyn.  

1.1.5  Yn ymddangos eu bod wedi eu gwneud yn syml iawn er mwyn 

tramgwyddo neu greu niwsans, neu er mwyn gwastraffu amser ac 

adnoddau’r BBC.  

1.2 Nid yw’r rhestr hon yn gynhwysfawr; mae gan y BBC ddisgresiwn eang i roi heibio 

ymdrin â chwynion ar y sail hon. Fodd bynnag, bydd y BBC yn dweud wrthych 

pam ei fod wedi penderfynu peidio ag ymchwilio i’ch cwyn. 

Mae Atodiad 2 yn disgrifio Gweithdrefn Gwyno Gyflym y BBC y gellir ei defnyddio ar gyfer 

achwynwyr sy’n gyson ac yn rheolaidd yn gwneud cwynion o natur blinderus neu fel arall. 
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Atodiad 2 

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 Cynulleidfaoedd y BBC neu gan adran 
 berthnasol y BBC sy'n ymateb i’r gŵyn; yr Uned Cwynion Golygyddol (UCG) neu  
 Is-adran berthnasol 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, Polisi Masnachu Teg yr Ymddiriedolaeth a 
Chanllawiau Masnachu Teg Gweithrediaeth y BBC); 

 
(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; 
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(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.  
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Fersiwn Dyddiad 
cyhoeddi 

Cymeradwywyd 
gan yr 

Ymddiriedolaeth 

Crynodeb o newidiadau ers y fersiwn blaenorol 

1.0 Awst 2008 22 Mai 2008 amh 

1.1 Mai 2010 18 Chwefror 2010 Diweddarwyd y ddogfen hon er mwyn cynnwys fformat 
newydd y protocol ac i gywiro mân bwyntiau 

teipograffyddol ac egluro sut mae'n cyd-fynd â 
Phrotocol Ymddiriedolaeth y BBC, sef ‘Fframwaith 

cwynion E3’.    

1.2 26.06.12 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 ôl 26 Mehefin 2012 dan y 

gweithdrefnau newydd).  
 

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

cysylltiedig wedi cael eu hail-rifo.  

Yn ogystal, ychwanegwyd at adran 2 y weithdrefn hon 

er mwyn egluro i ba raddau y mae rhwymedigaethau 
cyfrinachedd yn berthnasol a diweddarwyd adran 3 y 

weithdrefn hon i egluro mai’r Bwrdd Cwynion ac 

Apeliadau (CAB) sy’n gyfrifol am wrando cwynion sy’n 
ymwneud â Masnachu Teg.   

1.3 26 Tachwedd 
2012 

22 Tachwedd 
2012 

Mae cyfeiriad y Rheolwr, Masnachu Teg wedi cael ei 
newid. 

1.4 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 rhoi’r fersiwn flaenorol 

ar waith, i wella’r ffordd y mae system gwynion y BBC 
yn cael ei rhedeg.  Roedd y diwygiadau'n cynnwys rhoi 

rhai o’r manylion a dynnwyd allan yn ystod yr arolwg 
blaenorol yn ôl i mewn.   

1.5 Tachwedd 2016 15 Tachwedd 

2016 

Diweddarwyd y weithdrefn i adlewyrchu trefniadau 

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

1.6 Chwefror 2017 14 Rhagfyr 2016 Gweithdrefn wedi ei diweddaru i gynnwys troednodyn 

ynglŷn  â chyhoeddi’r darganfyddiadau 

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