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Cwynion am sut yr Ymdriniwyd 
â Chwynion a Chwynion am yr 
Ymddiriedolaeth, yr 
Ymddiriedolwyr neu Uned yr 
Ymddiriedolaeth 

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

dechrau ar 1 Ionawr 2017, bydd yr Ymddiriedolaeth yn dod i ben ar 2 Ebrill 

2017. 

Bydd yr Ymddiriedolaeth yn gwneud ei gorau glas i ddatrys unrhyw gŵyn neu 

apêl a gyflwynir iddi dan y weithdrefn hon, a hynny ar 2 Ebrill 2017 neu cyn 

hynny. 

Os na chaiff cwyn neu apêl ei datrys erbyn 2 Ebrill, bydd y gweithrediadau’n 

dod i ben. Gan ddibynnu ar benderfyniadau i’w gwneud gan Fwrdd newydd y 

BBC, efallai y bydd modd i achwynwyr barhau ag apêl sy’n bodoli eisoes 

ynghylch y ffordd mae Gweithrediaeth y BBC wedi ymdrin â chŵyn dan y 

system lywodraethu newydd. 

Bydd yr Ymddiriedolaeth yn rhoi gwybod i achwynwyr ynghylch y newid i’r 

weithdrefn gwyno. 

 

Cyflwyniad 

1.1 Mae’r ddogfen hon yn disgrifio’r Weithdrefn a fydd yn cael ei defnyddio fel arfer os 
byddwch yn cwyno ynghylch sut yr ymdriniwyd â’ch cwyn gan y canlynol: 

 
1.1.1 Gweithrediaeth y BBC;1 

 

1.1.2 Ymddiriedolaeth y BBC, un o bwyllgorau’r Ymddiriedolaeth neu 
Ymddiriedolwr penodol; neu  
 
1.1.3 Uned yr Ymddiriedolaeth. 

Cwynion am y ffordd y mae Gweithrediaeth y BBC wedi ymdrin â'ch 

cwyn 

                                                 
1 Mae’r troednodyn hwn yn esbonio’r cyfeiriadau at Ymddiriedolaeth y BBC a Bwrdd Gweithredol 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.  
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2.1 Os ydych chi am gwyno am y ffordd y gwnaeth Gweithrediaeth y BBC ymdrin â'ch 
cwyn wreiddiol, dylech ysgrifennu at Adran y BBC sy'n ymdrin â'ch cwyn.  
 

2.2 Dylech gwyno am y ffordd yr ymdriniwyd â’ch cwyn cyn pen 20 diwrnod gwaith ar 
ôl eich gohebiaeth olaf â’r BBC (er na fydd y cyfnod hwn yn berthnasol pan nad 
ydych chi wedi derbyn ateb gan y BBC). Os byddwch yn ysgrifennu ar ôl y cyfnod 
hwnnw, esboniwch yn eich llythyr pam mae'ch cwyn yn hwyr. Os yw’r 
amgylchiadau’n eithriadol, efallai y bydd Gweithrediaeth y BBC yn penderfynu 
ystyried eich cwyn beth bynnag, os bydd yn penderfynu bod rheswm da dros yr 
oedi. 
 

2.3 Dylai eich cwyn am y ffordd yr ymdriniwyd â chŵyn: 

 nodi natur y gŵyn (gan roi rhesymau dros gwyno); 

 beidio â bod yn hwy na 1,000 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; a 

 chynnwys unrhyw rif cyfeirnod sydd wedi’i ddarparu a dyddiad a manylion 

eich gohebiaeth at Weithrediaeth y BBC ac oddi wrthi2; 

2.4 Os bydd y Weithrediaeth yn penderfynu peidio ag ymchwilio i’ch cwyn, bydd yn 
esbonio i chi pam ei bod wedi penderfynu peidio ag ymchwilio i’r gŵyn, a gallwch 
chi ysgrifennu at Ymddiriedolaeth y BBC (cyfeiriad isod) a gofyn i’r 
Ymddiriedolaeth adolygu’r penderfyniad hwnnw. 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. 

 

2.5 Os ymchwilir i'ch cwyn am y ffordd yr ymdriniwyd â chwyn, bydd Adran y BBC yn 
anelu at ymateb i chi cyn pen 20 diwrnod gwaith i dderbyn eich cwyn, er efallai y 
bydd angen mwy o amser i ymchwilio i rai cwynion.  Gallai'r ymateb i’ch cwyn 
ynghylch y ffordd yr ymdriniwyd â chwyn gael ei gynnwys yn yr ymateb i’ch cwyn 
wreiddiol. Pan hysbysir chi am benderfyniad terfynol y Weithrediaeth, dywedir 
wrthych sut i fynd â'ch pryderon ymhellach os nad ydych yn fodlon. 

 
Os ydych yn anfodlon ag ymateb Gweithrediaeth y BBC, gallwch ofyn i 

Ymddiriedolaeth y BBC (cyfeiriad isod) adolygu’r penderfyniad hwnnw cyn pen 20 
diwrnod gwaith o’r dyddiad pryd y bu i chi dderbyn yr ymateb gan y BBC.3 

trust.editorial@bbc.co.uk 
 

NEU 
 

Cynghorydd Cwynion Uned Ymddiriedolaeth y BBC  
The BBC Trust 

                                                 
2 Nodwch, os gwelwch yn dda, y bydd cwynion ynghylch sut yr ymdriniwyd â chŵyn yn cael eu hystyried yng ngoleuni 

gohebiaeth flaenorol yr achwynydd gyda’r BBC ynghylch y brif gŵyn, felly, fel rheol, ni fydd angen i achwynwyr ailadrodd 

ffeithiau a dadleuon ynghylch y brif gŵyn sydd eisoes wedi’u nodi’n flaenorol. 

3 Os ydych yn anfodlon ag ymateb Gweithrediaeth y BBC, gallwch ofyn i Ymddiriedolaeth y BBC (cyfeiriad isod) adolygu’r 

penderfyniad hwnnw cyn pen 20 diwrnod gwaith o’r dyddiad pryd y bu i chi dderbyn yr ymateb gan y BBC3.   

mailto:trust.editorial@bbc.co.uk
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180 Great Portland Street 
Llundain, W1W 5QZ 

 

2.6 Os bydd yr Ymddiriedolaeth yn cytuno â chi, efallai y bydd yn ofynnol i’r 

Weithrediaeth ymddiheuro a/neu gymryd unrhyw gamau priodol i gywiro’r sefyllfa. 

Os na fydd yr Ymddiriedolaeth yn cytuno â chi, mae penderfyniad yr 

Ymddiriedolaeth yn derfynol.  

 

Cwynion na fydd Gweithrediaeth y BBC o bosib yn ymchwilio iddynt 

2.7 Efallai na ymchwilir i'ch cwyn os yw'n ddibwys, yn gyfeiliornus, yn ddamcaniaethol, 
yn ailadroddus, neu fel arall yn flinderus4.    

2.8 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-

amdani, yn eu cwynion na fel arall.  Os bydd cwyn yn cynnwys iaith o’r fath, efallai 

y bydd Gweithrediaeth y BBC yn eich gwahodd i aralleirio eich cwyn cyn ymchwilio 

iddi.  Oni fyddwch yn aralleirio’ch cwyn, efallai na fydd y Weithrediaeth yn 

ymchwilio iddi. 

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

oherwydd un neu fwy o’r rhesymau ym mharagraffau 2.8 a 2.9 uchod, bydd yn 

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

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

adolygu'r penderfyniad hwnnw. 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. 

Cwynion am sut y mae’r Ymddiriedolaeth wedi ymdrin â'ch cwyn neu 

eich apêl 

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

dechrau ar 1 Ionawr 2017, bydd yr Ymddiriedolaeth yn dod i ben ar 2 Ebrill 

2017. 

Bydd yr Ymddiriedolaeth yn gwneud ei gorau glas i ddatrys unrhyw gŵyn am y 

ffordd mae’r Ymddiriedolaeth wedi ymdrin â chŵyn, a hynny ar 2 Ebrill 2017 

neu cyn hynny. 

Os na chaiff cwyn ei datrys erbyn 2 Ebrill, bydd y gweithrediadau’n dod i ben. 

Bydd yr Ymddiriedolaeth yn rhoi gwybod i achwynwyr am y newid i’r 

weithdrefn gwyno. 

 

3.1 Os ydych eisiau cwyno am y ffordd y mae Ymddiriedolaeth y BBC wedi ymdrin â'ch 
apêl, dylech ysgrifennu at y Cyfarwyddwr, Ymddiriedolaeth y BBC:  
 

                                                 
4  Nodwch, os gwelwch yn dda, er nad yw cwyn yn codi mater y dylid ymdrin ag ef dan y drefn hon, gallai cwynion priodol 

gael eu hystyried dan drefniadau cwyno eraill y BBC (ee cwynion golygyddol neu gyffredinol). 
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trust.enquiries@bbc.co.uk 
 
Cyfarwyddwr, Ymddiriedolaeth y BBC 
The 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, cysylltwch ag Ymddiriedolaeth y BBC ar 03700 
103 100 neu ffôn testun 03700 100 212 i gael cymorth. 
 

3.2 Dylech gwyno am y ffordd yr ymdriniwyd â’ch cwyn cyn pen 20 diwrnod gwaith ar 
ôl eich gohebiaeth olaf â’r Ymddiriedolaeth (er na fydd y cyfnod hwn yn berthnasol 
pan nad ydych chi wedi derbyn ateb gan yr Ymddiriedolaeth). Os byddwch yn 
ysgrifennu ar ôl y cyfnod hwn, esboniwch yn eich llythyr pam mae’ch cwyn yn 
hwyr. Os yw’r amgylchiadau’n eithriadol, efallai y bydd yr Ymddiriedolaeth yn 
penderfynu ystyried eich cwyn beth bynnag, os bydd yn penderfynu bod rheswm 
da dros yr oedi. 
  

3.3 Dylai eich cwyn am y ffordd yr ymdriniwyd â chŵyn: 

 nodi natur y gŵyn 

 beidio â bod yn hwy na 1,000 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; a 

 chynnwys unrhyw rif cyfeirnod sydd wedi’i ddarparu a dyddiad a manylion 

eich gohebiaeth at Weithrediaeth y BBC ac oddi wrthi5; 

3.4 Bydd y Cyfarwyddwr yn ystyried eich cwyn ac yn penderfynu a oes angen cynnal 
ymchwiliad neu gymryd camau eraill. Gall hyn gynnwys gofyn i uwch aelod arall o 
staff Uned yr Ymddiriedolaeth ddelio â’r materion. 

 
3.5 Os yw eich cwyn am driniaeth yn cael ei ymchwilio, gall gael ei gyfeirio i bwyllgor 

addas o’r Ymddiriedolaeth i’w adolygu, a bydd penderfyniad y Pwyllgor hwnnw yn 
derfynol.  Bydd y pwyllgor yn dod i un o’r casgliadau canlynol am eich apêl: ategu; 
ategu yn rhannol; heb ei ategu; eisoes wedi ei datrys.  Fel arfer byddwch yn cael 
hyd at bum niwrnod i roi sylwadau ar gamgymeriadau ffeithiol yn y darganfyddiad 
neu gamgymeriadau arwyddocaol o ran proses wrth gyrraedd y 
darganfyddiad6.  Dylai unrhyw sylwadau gael eu manylu mewn dim mwy na 1,000 
o eiriau.  Dan amgylchiadau eithriadol bydd sylwadau mwy helaeth yn cael eu 
hystyried.  Yn yr achos hwnnw, ysywaeth, dylech nodi’r rhesymau pam eich bod 
chi wedi goddiweddyd 1,000 gair a darparu crynodeb un dudalen o’ch 

                                                 
5 Nodwch, os gwelwch yn dda, y bydd cwynion ynghylch sut yr ymdriniwyd â chŵyn yn cael eu hystyried yng ngoleuni 

gohebiaeth flaenorol yr achwynydd gyda’r BBC ynghylch y brif gŵyn, felly, fel rheol, ni fydd angen i achwynwyr ailadrodd 

ffeithiau a dadleuon ynghylch y brif gŵyn sydd eisoes wedi’u nodi’n flaenorol. 
6 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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sylwadau.  Bydd y Cadeirydd yn ystyried unrhyw sylwadau a wnaed ar ran y 
Pwyllgor.  Bydd ei b/phenderfyniad yn derfynol. 
 
 

3.6 Bydd yr Ymddiriedolaeth yn anelu at ymateb i chi cyn pen 20 diwrnod gwaith i 
dderbyn eich cwyn, er efallai y bydd angen mwy o amser i ymchwilio i rai cwynion.  
Pennwyd targed o 35 diwrnod gwaith ar gyfer y cwynion hynny sy'n galw am 
ymchwiliad hwy neu sy'n fwy cymhleth.  Efallai y bydd ymateb yr Ymddiriedolaeth 
i’ch cwyn am y ffordd yr ymdriniwyd â’ch cwyn yn cael ei ymgorffori yn yr ymateb 
i'ch cwyn wreiddiol. 

Cwynion am yr Ymddiriedolaeth, yr Ymddiriedolwyr neu Uned yr 

Ymddiriedolaeth 

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

dechrau ar 1 Ionawr 2017, bydd yr Ymddiriedolaeth yn dod i ben ar 2 Ebrill 

2017. 

Bydd yr Ymddiriedolaeth yn gwneud ei gorau glas i ddatrys unrhyw gŵyn am y 

ffordd mae’r Ymddiriedolaeth wedi ymdrin â chŵyn, a hynny ar 2 Ebrill 2017 

neu cyn hynny. 

Os na chaiff cwyn ei datrys erbyn 2 Ebrill, bydd y gweithrediadau’n dod i ben. 

Bydd yr Ymddiriedolaeth yn rhoi gwybod i achwynwyr am y newid i’r 

weithdrefn gwyno. 

 

4.1 Os ydych chi'n anfodlon â— 
 

4.1.1 phenderfyniad a wnaed gan yr Ymddiriedolaeth neu un o'i Phwyllgorau7; 
 

4.1.2 ymddygiad Ymddiriedolwr penodol sydd, yn eich barn chi, wedi torri cod 
ymddygiad yr Ymddiriedolaeth8; neu 

 
4.1.3 ymddygiad aelod o staff Uned yr Ymddiriedolaeth, 

 
dylech, yn y lle cyntaf, ysgrifennu at y Cyfarwyddwr, Ymddiriedolaeth y BBC, gan 
egluro eich cwyn a chynnwys unrhyw dystiolaeth berthnasol 
 
 trust.enquiries@bbc.co.uk 
 

Cyfarwyddwr, Ymddiriedolaeth y BBC 
The BBC Trust 
180 Great Portland Street 
Llundain, W1W 5QZ 

                                                 
7 Pwyllgorau’r Ymddiriedolaeth yw’r Pwyllgor Safonau Golygyddol, y Bwrdd Cwynion ac Apeliadau, y Pwyllgor Gwerth am 

Arian, y Pwyllgor Gwasanaethau a Grŵp Rheoli’r Ymddiriedolaeth.  Mae holl aelodau’r cyfryw bwyllgorau’n Ymddiriedolwyr. 

O bryd i’w gilydd gall yr Ymddiriedolaeth newid enwau a rolau’r pwyllgorau hyn, sefydlu pwyllgorau newydd neu ddirwyn 

pwyllgorau cyfredol i ben. 

8 http://www.bbc.co.uk/bbctrust/assets/files/pdf/about/how_we_operate/code_of_practice.pdf . 

http://www.bbc.co.uk/bbctrust/assets/files/pdf/about/how_we_operate/code_of_practice.pdf
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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. 
 

4.2 Bydd y Cyfarwyddwr yn ystyried eich cwyn ac yn penderfynu a oes angen cynnal 
ymchwiliad neu gymryd camau eraill. Gall hyn gynnwys gofyn i uwch aelod arall o 
staff Uned yr Ymddiriedolaeth ddelio â’r materion. 

 

4.3 Bydd Uned yr Ymddiriedolaeth yn ysgrifennu atoch i esbonio beth sy'n digwydd 
gyda'ch cwyn. Efallai y bydd rhywun yn cysylltu â chi er mwyn cael eglurhad 
pellach neu i ofyn i chi am ragor o wybodaeth neu dystiolaeth. 

 

4.4 Yn achos cwynion am benderfyniadau’r Ymddiriedolaeth, dylech fod yn ymwybodol 
fod penderfyniadau’r Ymddiriedolaeth (fel corff sofran y BBC) yn derfynol, heb 
hawl apêl o fewn y BBC.  Ond, byddwn yn darllen eich sylwadau ac yn gwneud 
nodyn ohonynt ar gyfer y dyfodol. 

 
4.5 Yn achos cwyn am Ymddiriedolwr, bydd unrhyw gŵyn nad yw wedi'i heithrio o dan 

baragraffau 4.8 a 4.9  isod, yn cael ei chyfeirio fel arfer at Gadeirydd 
Ymddiriedolaeth y BBC neu (yn achos cwyn am y Cadeirydd) at yr Is-gadeirydd am 
benderfyniad. 

 

4.6 Gall cwyn am ymddygiad staff gael ei chyfeirio at y rheolwr sy’n gyfrifol am 
ymddygiad yr unigolyn dan sylw, gyda'r Cyfarwyddwr yn gwneud y penderfyniad 
terfynol mewn achosion priodol.  

 

4.7 Pan fydd unrhyw ymchwiliad wedi dod i ben neu pan fydd camau eraill wedi’u 
cymryd, bydd Uned yr Ymddiriedolaeth yn ysgrifennu i esbonio’r hyn sydd wedi 
cael ei wneud a’r casgliadau y daethpwyd iddynt.  Bydd yr Ymddiriedolaeth yn 
anelu at ymateb i chi cyn pen 20 diwrnod gwaith i dderbyn eich cwyn, er efallai y 
bydd angen mwy o amser i ymchwilio i rai cwynion.  Pennwyd targed o 35 diwrnod 
gwaith ar gyfer y cwynion hynny sy'n galw am ymchwiliad hwy neu sy'n fwy 
cymhleth.  

Cwynion na fydd yr Ymddiriedolaeth o bosib yn ymchwilio iddynt 

 

4.8 Efallai na ymchwilir i'ch cwyn os yw'n ddibwys, yn gyfeiliornus, yn ddamcaniaethol, 
yn ailadroddus, neu fel arall yn flinderus.  Gweler yr Atodiad i’r drefn hon am 
arweiniad pellach ar gwynion na fydd yr Ymddiriedolaeth o bosib yn ymchwilio 
iddynt. 

4.9 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-

amdani, yn eu cwynion na fel arall.  Os bydd cwyn yn cynnwys iaith o’r fath, efallai 

y bydd yr Ymddiriedolaeth yn eich gwahodd i aralleirio eich cwyn cyn ymchwilio 

iddi.  Oni fyddwch yn aralleirio’ch cwyn, efallai na fydd yr Ymddiriedolaeth yn 

ymchwilio iddi. 

 

Cwynion am Gymedroli Safwe’r BBC  
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4.10 Mae gofynion arbennig yn berthnasol i darfod cwynion ynglŷn â chymedroli safwe 

Ymddiriedolaeth y BBC, sy’n cael ei gynnal gan y Weithrediaeth.  Os derbynnir cwyn (er 

enghraifft, ynglŷn â thynnu sylw ymaith) bydd yn cael ei ystyried yn y lle cyntaf gan y 

cymedrolwr perthnasol a’i reolwr uniongyrchol.  Os ydyn nhw yn penderfnynu y dylai’r 

penderfyniad cymedroli sefyll, yna bydd yn cael ei ystyried gan banel a ddetholir ar draws 

y Weithrediaeth, a fydd yn gweithredu fel cynghorydd i’r Ymddiriedolaeth.  Bydd 

Cyfarwyddwr Ymddiriedolaeth y BBC yn penderfynu a ddylai’r penderfyniad ynglŷn â’r 

cymdroli yn sefyll.  Os yw’r Cyfarwyddwr yn penderfynu fod y gwyn yn un ddilys, bydd y 

safwe yn cael ei addasu.  Os nad yw’r Cyfarwyddwr yn derbyn y gwyn, bydd modd i’r 

achwynydd apelio i’r Ymddiriedolwyr, a fydd yn gwneud y penderfyniad terfynol.  

 

 

 



 10 

 

Atodiad 1 

Enghreifftiau o gwynion na 
fydd y BBC o bosib yn 
ymchwilio iddynt 
1.1  Fel y nodir yn 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 a gwynion a enwir ym mharagraff 2.8 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 

sy’n –  

1.1.1  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   Ymwneud â mater o fewn disgresiwn golygyddol a chreadigol y BBC e.e. 

amseru rhaglenni neu gastio; 

1.1.3   Codi mater dibwys fel camgymeriad gramadegol; 

1.1.4  Ddim yn cael eu cefnogi gan unrhyw resymau dros gwyno neu, lle bo’n 

briodol mewn rhai achosion, tystiolaeth i gefnogi cwyn.  

1.1.5   Ddim yn nodi enghreifftiau o'r cynnwys yr honnir ei fod yn torri’r 

Canllawiau Golygyddol; 

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

tramgwyddo neu greu niwsans neu wastraffu 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 flinderus neu fel arall. 
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Atodiad 2 

Gweithdrefn Gwyno Gyflym 

Atgynhyrchwyd o Atodiad B i Brotocol E3 – 

Fframwaith Cwynion 

1 Ceir defnyddio’r Weithdrefn Gwyno Gyflym ar unrhyw gam yng Ngweithdrefnau 
 Cwynion y BBC, un ai gan Wasanaethau Cynulleidfaoedd y BBC neu gan adran 
 berthnasol y BBC sy'n ymateb i 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, sy’n:    
 
(a)   yn ddibwys, yn gyfeiliornus, yn ddamcaniaethol, yn ailadroddus neu sydd  

  fel arall yn flinderus; 
 
(b) yn methu â chodi 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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Fersiwn Dyddiad 
cyhoeddi 

Cymeradwywy
d gan yr 

Ymddiriedolaet
h 

Crynodeb o newidiadau ers y fersiwn flaenorol 

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 Mehefin 2012 24 Mai 2012 Yn dilyn adolygiad a chyfnod o ymgynghori, 

adolygwyd 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 adolygiad hwn, mae’r gweithdrefnau 

cysylltiedig wedi cael eu hail-rifo.  

Ehangwyd y weithdrefn honno a bellach mae’n 

cynnwys gweithdrefn ffurfiol ar gyfer cwynion am y 

ffordd yr ymdriniwyd â chwyn gan Weithrediaeth y 
BBC.   

1.3 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.   

1.4 Mawrth 2016 23 Chwefror 

2016 

Diweddarwyd y ddogfen gan ychwanegu paragraff 

4.10.  Gwnaeth hyn hi’n fwy clir fod cwyn ynglŷn â 

gweithred gan Uned yr Ymddiriedolaeth  (yn yr 
achos hwn penderfyniad ynglŷn â chymedroli) yn 

cael ei ystyried gan Gyfarwyddwr Uned yr 
Ymddiriedolaeth ar yr ail gam gyda chyngor gan y 

Weithrediaeth.   

1.5 Tachwedd 2016 15 Tachwedd 
2016 

Diweddarwyd y weithdrefn i adlewyrchu 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 a 
gwybodaeth pellach i adran 3.5 

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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