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AMODAU CONTRACT AR GYFER GWASANAETHAU 
 
Ni fydd unrhyw delerau ac amodau a gyflwyna’r Contractwr ar unrhyw 
adeg yn rhan o’r Contract hwn.  Os oes anghydfod rhwng unrhyw rai o’r 
Amodau hyn ac unrhyw delerau ac amodau (yn y prif Gontract neu fel 
arall) y cyfeirir atynt yn yr archeb brynu, yr ail fydd yn cael blaenoriaeth. 
 
1. DIFFINIADAU 
 
1.1 Yn yr Amodau hyn: 
 
  ‘Ffioedd’ Ffioedd am y Gwasanaethau a nodir yn yr archeb 

brynu a/neu fel y cytunir arnynt rhwng y Partïon yn unol 
â 2.3; 

 
  
  ‘Contract’ y contract rhwng y Cyngor a’r Contractwr, yn cynnwys 

yr archeb brynu, yr Amodau hyn ac unrhyw ddogfen 
arall (neu ran ohoni) a fanylir yn yr archeb brynu.  

 
  ‘Contractwr’ yw’r person, swyddfa neu gwmni sy’n 

darparu’r Gwasanaeth dan y Contract, fel y manylir yn 
yr archeb brynu. 

 
  ‘Cyngor’ Cyngor Sir Dinas a Sir Caerdydd 
 
  “Data  
 Prosesu 
 Cytundeb” yw cytundeb yr aiff y Contractwr iddo mewn perthynas 

â phrosesu Data Personol. 
 
  “Deddfwriaeth  
 Diogelu  

Data” yw’r (i) Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol, Cyfarwyddeb 
Gorfodi’r Gyfraith ac unrhyw Ddeddfau 
cenedlaethol gan gynnwys diwygiadau o bryd i’w 
gilydd; ii) Deddf Diogelu Data 2018 [yn amodol ar 
gydsyniad brenhinol] i’r graddau y mae’n 
ymwneud â phrosesu data personol a 
phreifatrwydd; iii) pob cyfraith berthnasol i 
brosesu data personol a phreifatrwydd;  

 
  “DDD  
 2018” Deddf Diogelu Data 2018 
  

 ‘DRhG Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 ac unrhyw is-
ddeddfwriaeth a wneir dan y Ddeddf o bryd i’w gilydd 
ynghyd ag unrhyw ganllaw a/neu godau ymarfer a 
gyflwyna’r Comisiynydd Gwybodaeth neu Adran y 
Llywodraeth mewn perthynas â deddfwriaeth felly; 

 
 “RhDDC yw Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (Rheoliad (UE) 

2016/679) 
 
 “CGG” yw Cyfarwyddeb Gorfodi’r Gyfraith (Cyfarwyddeb (UE) 

2016/680) 
 

 ‘Safleoedd’ yw’r lleoliad lle gwneir y Gwasanaethau fel y manylir yn 
yr archeb brynu; 

 
 
 ‘Eiddo’ yw’r eiddo, ac eithrio’r eiddo real, a roddir neu a roddir 

ar gael i’r Contractwr gan y Cyngor mewn cysylltiad â’r 
Contract. 

 
  ‘Archeb yw’r ddogfen sy’n nodi gofynion y Cyngor 

Brynu’  ar gyfer y Contract; 
 
 ‘Cais cais am wybodaeth neu gais ymddangosol dan 
am  God Arfer Mynediad i Lywodraeth 
wybodaeth’  

Rheoliadau; 
 
  ‘Gwasanaethau’ yw’r gwasanaethau a ddarperir fel y 

nodir yn yr Archeb Brynu ac a fydd, yn ôl gofynion y 
cyd-destun, yn cynnwys unrhyw ddeunyddiau, 
teclynnau a nwyddau a gyflenwir dan y Contract; a 

 
 ‘Staff’ yw’r Contractwr a’i gyflogeion, asiantau, cynrychiolwyr 

ac is-gontractrwyr. 
 
 ‘Diwrnod unrhyw ddiwrnod nad yw’n ddydd Sadwrn, Sul neu’n  
Gwaith’ wyliau cyhoeddus yng Nghymru a Lloegr. 
 

1.2   Er cyfleustra yn unig y mae’r penawdau yn yr Amodau hyn ac ni 
chânt effeithio ar ei adeiladwaith neu ddehongliad. 

 
2. AMRYWIO’R GWASANAETHAU 
 
2.1 Trwy gytundeb ysgrifenedig y Cyngor yn unig y gellir amrywio’r 

Amodau hyn.  
 
2.2 Bydd y Contractwr yn derbyn yr Amodau hyn trwy gyflawni’r 

Gwasanaethau unol â’r Archeb Brynu os nad yw wedi mynegi ei fod 
yn eu derbyn ynghynt.  

 
2.3 Mae’r Cyngor yn cadw’r hawl i amrywio’r Gwasanaethau trwy roi 

rhybudd i’r Contractwr, a bydd yn rhaid i’r partïon gytuno a llunio 
tystiolaeth ysgrifenedig i unrhyw amrywiad i bris y Contract neu’r 
dyddiad cwblhau yn sgil amrywio’r gwasanaethau. 

 
3. ARCHWILIO SAFLEOEDD A NATUR Y GWASANAETH 
 
3.1 Ystyrir bod y Contractwr wedi archwilio’r Eiddo cyn tendro yn ddigon i 

ddeall natur a graddau'r Gwasanaethau a fydd yn eu cyflawni ac 
wedi bodloni ei hun mewn perthynas â’r holl faterion sy’n gysylltiedig 
â’r Gwasanaethau a’r Eiddo. 

 
3.2 Bydd y Cyngor, ar gais y Contractwr, yn caniatáu mynediad i’r Eiddo 

fel y gwêl yn rhesymol at ddibenion y Gwasanaethau. 
 
3.3 Ni chaiff y Contractwr ei ryddhau rhag y gofynion sydd arno dan y 

Contract ar y sail bod yr wybodaeth yn anghywir neu’n annigonol a 
rhaid i’r Contractwr wneud ei asesiad ei hun i sicrhau cywirdeb a 
digonoldeb yr wybodaeth a gyflwynwyd mewn perthynas â'r 
Contract.  

 
4. STATWS Y CONTRACTWR 
 

Wrth gyflawni’r Gwasanaethau, bydd y Contractwr yn gweithredu fel 
Contractwr annibynnol ac fel prif weithredwr ac nid fel asiant y 

Cyngor, ac ni fydd unrhyw beth yn y Contract yn creu perthynas 
cyflogwr a chyflogai, prif weithredwr ac asiant na phartneriaeth.  Felly: 

 
5. PERSONÉL Y CONTRACTWR 
 
5.1 Bydd y Contractwr yn cymryd pob cam rhesymol i fodloni ei hun bod 

ei gyflogeion a’i isgontractwyr (neu eu cyflogeion) yn addas i 
berfformio’r Gwasanaethau ym mhob ffordd. 

 
5.2 Bydd y Contractwr yn rhoi gwybod i’r Cyngor yn syth os oes ganddo 

unrhyw bryder ynghylch eiddo unrhyw un o’i is-gontractwr o ran 
gwaith/gwasanaethau a wneir mewn cysylltiad â’r Cytundeb hwn. 

 
5.3 Rhaid i’r Contractwr, ei gyflogeion a’i isgontractwyr (neu eu 

cyflogeion), gydymffurfio â’r rheolau, rheoliadau a’r gofynion sydd 
mewn grym o bryd i'w gilydd (yn cynnwys y rhai sy'n berthnasol i 
drefniadau diogelwch) tra eu bod yn eiddo’r Cyngor. 

 
5.4  Bydd y Contractwr yn sicrhau diogelwch yr holl Eiddo tra ei fod yn ei 

feddiannu wrth gyflenwi'r Gwasanaethau, yn unol â gofynion 
diogelwch rhesymol y Cyngor, yn ôl y gofyn o bryd i’w gilydd. 

 
6. DULL CYFLAWNI’R GWASANAETHAU 
 
6.1 Ni fydd y Contractwr yn danfon deunydd, teclynnau neu offer arall, 

nac yn cychwyn unrhyw waith ar yr Eiddo heb gael cydsyniad y 
Cyngor yn gyntaf. 

 
6.2 Nid y Contractwr yn unig gaiff fynediad i’r Eiddo, ond caiff fynediad fel 

y gall gyflawni’r Gwasanaethau yr un pryd ag eraill wrth iddynt hwy 
gyflawni gwaith.  Bydd y Contractwr yn cydweithredu ag eraill yn ôl 
gofynion rhesymol y Cyngor. 

 
6.3 Bydd gan y Cyngor rym ar unrhyw adeg yn ystod hynt y 

Gwasanaethau i orchymyn y canlynol mewn ysgrifen: 
 
 6.3.1 tynnu unrhyw ddeunydd o’r Eiddo, y mae ym marn y 

Cyngor yn berygl, gwenwynig neu ddim yn cydymffurfio â’r 
Contract; a/neu 

 
 6.3.2 roi deunyddiau cywir ac addas yn ei le; a/neu 
 
 6.3.3 tynnu ac ail-wneud unrhyw ddeunydd neu waith a 

osodwyd, er gwaethaf unrhyw brofion gwaith ac unrhyw 
daliadau wrth fynd ymlaen am y gwaith, os nad yw, ym 
marn y Cyngor yn unig, yn unol â’r Contract. 

 
6.4 Ystyrir bod y Newidiadau’n cynnwys yr holl gostau a ffioedd (o 

unrhyw natur) yr aiff y Contractwr iddynt, yn arbennig, ond nid yn 
gyfyngedig i gydymffurfio â'r holl ddeddfwriaeth, canllaw neu 
reoliadau (hysbys neu dan ystyriaeth). 

 
6.5 Wrth gyflawni’r Gwasanaethau, bydd y Contractwr yn 

cydymffurfio â’r holl ddeddfau, rheoliadau, polisïau 
rheoliadol, canllawiau neu godau diwydiant perthnasol, sy’n 
berthnasol o bryd i’w gilydd i weithredu’r Contract yn 
cynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i God Ymarfer 
Llywodraeth Cymru ar Gyflogaeth Foesegol mewn Cadwyni 
Cyflawni (cyhyd ag y mae’n berthnasol i ddarparu’r 
Contract) ac ag unrhyw bolisi’r Cyngor y gall y Cyngor roi 
gwybod amdano i’r Contractwr.  

 
7. AMSER PERFFORMIAD 
 
7.1  Bydd y Contractwr yn cychwyn cyflawni’r Gwasanaethau ar y 

dyddiad a nodir yn yr archeb brynu a bydd yn cwblhau neu’n parhau 
i gyflawni’r Gwasanaethau am hyd y cyfnod a nodir yn yr archeb 
brynu.  Bydd amser yn hollbwysig o ran cyflawni’r Gwasanaethau 
oni chytuna’r Cyngor yn groes mewn ysgrifen cyn cychwyn y 
Gwasanaethau.  Gall y Cyngor ofyn mewn ysgrifen i'r Contractwr 
gyflawni'r Gwasanaethau yn y drefn y mae’n penderfynu arni.  Heb y 
fath hysbysiad, bydd y Contractwr yn cyflwyno unrhyw raglenni 
gwaith manwl ac adroddiadau cynnydd y bydd y Cyngor yn gofyn 
amdanynt o bryd i'w gilydd. 

 
7.2 Bydd peidio â chydymffurfio ag unrhyw ddarpariaeth o ran amser yn 

yr archeb brynu yn rhoi’r hawl i’r Cyngor ddod â’r Gwasanaethau 
dan y Contract i ben (yn gyfan neu’n rhannol).  Bydd gan y Cyngor 
hawl i weithredu’r opsiwn ar unrhyw bryd hyd yn oed os yw wedi ildio 
unrhyw gyfnod aros, ac eithrio os rhoddwyd estyniad amser i'r 
Contractwr gan y Cyngor ac nid yw'r cyfnod hwnnw wedi ei dreulio.   
Os nad yw’r Cyngor yn defnyddio’i opsiwn i ddod ag unrhyw ran o'r 
Contract i ben, ni ystyrir ei fod yn ildio'r hawl mewn perthynas ag 
unrhyw ran hwyrach o'r Contract. 

 
8. GWARANTAU 
 
8.1 Mae’r Contractwr yn gwarantu ac yn datgan wrth y Cyngor ei 

fod a bod ei Staff : 
 
 8.1.1 wedi derbyn hyfforddiant priodol, yn gymwys ac yn 

meddu’r sgiliau a'r cymwysterau ar y lefelau 
angenrheidiol er mwyn cyflawni'r Gwasanaethau; ac 

 
 8.1.2  yn cyflawni’r Gwasanaethau mewn dull gweithiwr gan 

ddefnyddio'r sgil, gofal a’r arbenigedd rhesymol a 
ddisgwylir gan Gontractwr cymwys yn defnyddio arfer da’r 
diwydiant. 

 
8.2 Bydd y Cyngor yn dibynnu ar sgil, arbenigedd a phrofiad y 

Contractwr i berfformio’r Gwasanaethau a hefyd ar gywirdeb y 
sylwadau neu’r datganiadau a wnaed ac unrhyw gyngor a roddodd 
y Contractwr mewn cysylltiad â pherfformio’r Gwasanaethau.  

 
8.3 Bydd y Contractwr yn sicrhau bod unrhyw nwyddau a gafaelir at 

ddibenion y Gwasanaethau o ansawdd boddhaol, yn addas at eu 
dibenion a heb wallau yn y deunydd a’r saernïaeth.  Bydd teitl a risg 
unrhyw nwyddau’n pasio i’r Cyngor pan fydd yn derbyn dan  

 
9. TÂL 
 
9.1 Bydd y Cyngor yn talu anfonebau dilys o fewn 30 diwrnod wedi’u 

derbyn, o’r diwrnod y cyrhaeddant yn gorfforol neu yn electronig yn y 
cyfeiriad a ddewisa’r Cyngor.  

 
9.2 Mae anfoneb ddilys yn: 

- cael ei danfon mewn amser sy’n unol â’r contract;  
- nodi’r swm cywir;  
- berthnasol i’r nwyddau / gwasanaethau a gyflawnir neu a 
ddanfonir, sydd o’r safon ofynnol (neu y mae disgwyl iddynt fod o’r 
safon ofynnol);  

- cynnwys y rhif cyfeirnod archeb brynu / contract perthnasol (os 
oes un)  
- cael ei danfon i’r cyfeiriad a enwyd. 

 
9.3 Dengys y Dreth ar Werth, pan fo’n berthnasol, ar wahân ar bob 

anfoneb fel tâl ychwanegol net.   
 
9.4  Mae’r Cyngor yn cadw’r hawl yn benodol i  
 
9.5 Ni fydd y Cyngor yn gyfrifol am unrhyw Ffioedd sy’n berthnasol i 

newidiadau i’r Gwasanaethau neu unrhyw wasanaethau 
ychwanegol ac eithrio’r rhai a gyflwynwyd neu a gadarnhawyd ar yr 
archeb brynu neu trwy amrywiadau y cytunir arnynt yn ysgrifenedig 
ac a arwyddwyd gan gynrychiolwyr y naill blaid ag awdurdod priodol.  

 
9.6  Ni fydd talu'r Ffioedd neu mewn cysylltiad â’r Ffioedd yn arwydd bod 

y Cyngor yn derbyn bod y Contractwr wedi cyflawni'r gofynion sydd 
arno'n gywir. 

 
9.7 Y Contractwr yn unig fydd yn gyfrifol dros drafod treth incwm ei Staff 

neu unrhyw ddyletswydd arall sy’n deillio o dalu am gyflwni’r 
Gwasanaetthau dan y Contract.   

 
10. DEUNYDD SAFONOL AM DDIM 
 

Pan yw’r Cyngor yn rhoi deunydd am ddim i’r Contractwr at 
ddibenion y Contract, bydd y deunydd hynny yn, ac yn parhau i fod 
yn eiddo i’r Cyngor.  Bydd y Contractwr yn cadw deunydd felly 
mewn cyflwr a threfn dda ac yn ei ddefnyddio mewn cysylltiad â'r 
Contract yn unig.  Bydd y Contractwr yn rhoi gwybod i’r Cyngor am 
unrhyw ddeunydd sy’n weddill ar ôl wedi cwblhau’r Gwasanaethau a 
bydd yn cael gwared arnynt yn ôl cyfarwyddyd y Cyngor.  Gwneir yn 
iawn am unrhyw wastraffu deunydd felly, oherwydd crefftwaith 
diffygiol neu esgeulustod y Contractwr neu ei Staff, ar gost y 
Contractwr.  Bydd y Contractwr yn danfon deunyddiau felly, wedi eu 
prosesu neu ddim, i’r Cyngor ar ei gais, heb amharu ar unrhyw 
hawliau eraill y Cyngor. 

 
11. ARCHWILIO 
 

Bydd y Contractwr yn cadw ac yn cynnal, tan chwe blynedd wedi’r 
Contract, cofnodion at safon y Cyngor o’r holl wariant sy’n ad-
daladwy gan y Cyngor ac o’r oriau gwaith a weithir a'r costau yr aiff y 
Contractwr iddynt mewn cysylltiad ag unrhyw un o’i Staff a delir gan 
y Cyngor ar sail cost am amser.  Bydd y Contractwr, ar gais, yn rhoi 
mynediad i’r Cyngor neu ei gynrychiolwyr at y cofnodion y mae'r 
Cyngor yn gofyn amdanynt mewn cysylltiad â’r Contract. 

 
12. HAWLFRAINT 
 

Rhoddir hawlfraint pob adroddiad a dogfennau a deunydd sy’n 
deillio o'r Contractwr yn cyflawni ei ddyletswyddau dan y Contract i’r 
Cyngor a bydd yn aros yn eiddo i’r Cyngor yn gyfan gwbl.  Bydd yr 
amod hon yn berthnasol yn ystod parhad y Cytundeb hwn yn unig 
ac wedi ei derfynu sut bynnag y bydd hynny'n codi. 

 
13. INDEMNIO AC YSWIRIANT 
 
13.1 Nid oes unrhyw beth yn y contract a fydd yn eithrio neu’n cyfyngu ar 

atebolrwydd y naill barti dros farwolaeth neu anaf personol a achosir 
gan esgeulustod neu am gamliwio twyllodrus neu unrhyw ddirwy a 
geir o ganlyniad i’r Contractwr yn torri amod y Ddeddf Diogelu Data. 

 
13.2 Bydd y Contractwr yn indemnio ac yn cadw’r Cyngor wedi ei 

indemnio rhag pob hawliad, achos, colled, gweithrediad, iawndal, 
costau cyfreithiol, treuliau ac unrhyw atebolrwydd ariannol sy’n codo 
o, yn sgil neu mewn cysylltiad â'r Contract, yn cynnwys difrod i eiddo, 
colled ariannol sy’n codi o unrhyw gyngor a roddir neu na roddir gan 
y Contractwr, neu unrhyw golled arall a achosir yn uniongyrchol 
neu’n anuniongyrchol gan unrhyw weithrediad neu ddiffyg 
gweithredu gan y Contractwr.  Ni fydd y cymal hwn yn 
berthnasol os yw’r Contractwr yn gallu dangos bod unrhyw 
golled, difrod neu anaf o'r math wedi ei achosi gan 
esgeulustod neu'r Cyngor yn peidio â gweithredu yn fwriadol. 

 
13.3 Yn unol â Chymal 13.1, bydd cyfanswm atebolrwydd y Contractwr i’r 

Cyngor, boed hynny dan gyfraith cytundeb, camweddau (yn 
cynnwys esgeulustod), tor amod dyletswydd statudol, neu aros, sy’n 
codi dan neu mewn cysylltiad â’r Contract, yn gyfyngedig i 150% 
cyfanswm y Ffioedd a dalwyd dan y Contract neu lefel y 
gwasanaeth a roddwyd, pa un bynnag sydd fwyaf.  . 

 
13.4 Yn uno â chymal 13.1, cyfyngir cyfanswm atebolrwydd y Cyngor i’r 

Contractwr dan gyfraith contract, camweddau (yn cynnwys 
esgeulustod), tor amod dyletswydd statudol neu fel arall, sy'n codi 
dan neu mewn cysylltiad â'r Contract, i'r Ffioedd a dalwyd dan y 
Contract.  

 
13.5 Yn unol o hyd â chymal 13.1, ni fydd y naill Barti mewn 

unrhyw achos yn atebol i’r llall am y canlynol: 
 (a)  colli elw, busnes, refeniw neu ewyllys da;  
 (b) colli cynilion (a ragwelwyd neu fel arall); a/neu 
 (c)  golled neu ddifrod anuniongyrchol neu ganlyniadol.  

 
 
13.6 Bydd gan y Contractwr y canlynol mewn grym a bydd yn gofyn i 

unrhyw is-gontractwr roi’r canlynol mewn grym gydag yswiriwr ag 
enw da: 

 
 13.6.1 yswiriant atebolrwydd cyflogwr yn unol ag unrhyw ofynion 

cyfreithiol sydd mewn grym o bryd i’w gilydd;  
 
 13.6.2 yswiriant atebolrwydd cyhoeddus ar gyfer swm ac ystod y 

diogelwch y mae’r Contractwr yn ystyried sy’n addas ond 
yn diogelu o leiaf yr holl faterion destun indemnio neu 
oblygiadau iawndal dan yr Amodau hyn mewn swm nad 
yw'n llai nag a nodir yn yr Archeb Brynu ar gyfer un 
digwyddiad a heb gyfyngiad ar ei gyfanswm ac eithrio y 
cytuna’r Cyngor i hynny mewn ysgrifen; ac 

 
 13.6.3 unrhyw yswiriant priodol ac addas arall sy’n ofynnol dan y 

contractau yn natur y Contract. 
 
13.7 Dengys y polisi neu’r polisïau yswiriant y cyfeirir atynt yn Amod 13.6 

i’r Cyngor ar ei gais, ynghyd â thystiolaeth foddhaol o dalu’r 
premiwm. 

 
 
14. CYFRINACHEDD A DIOGELU DATA 
 
14.1 Bydd y Contractwr yn sicrhau bod ei staff yn cadw cyfrinachedd ac 
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nad ydynt yn datgelu unrhyw wybodaeth o natur gyfrinachol a geir 
trwy’r Contract ac eithrio gwybodaeth sy’n eiddo i’r cyhoedd oni bo'n 
ofynnol oherwydd tor Amod 14 neu yn ôl y gyfraith. 

 
14.2 Bydd darparu Amod 14 yn berthnasol yn ystod parhad y Contract ac 

wedi ei derfynu sut bynnag y coda a heb gyfyngiad amser.  
 
14.3 Bydd y Contractwr yn cydymffurfio ag unrhyw a phob gofyniad dan y 

Ddeddfwriaeth Diogelu Data ac ni fydd yn datgelu nac yn caniatáu 
mynediad at unrhyw ddata personol fel y diffinnir dan y 
Ddeddfwriaeth Diogelu Data (“Data Personol”) a roddir neu a geir yn 
ystod tymor y Contract (ac eithrio pan roddir awdurdod iddo wneud 
hynny gan yr Awdurdod, mewn ysgrifen yn unol â chymal 14.). 

 
14.4 Bydd y Contractwr yn defnyddio, datgelu neu’n caniatáu mynediad 

at unrhyw ddata a geir o ganlyniad i’r Contract yn unol â 
chyfarwyddiadau llym y Cyngor ac i’r graddau sy’n benodol 
angenrheidiol at ddibenion y Contract. 

 
14.5 Bydd y Contractwr yn storio neu’n prosesu Data Personol a roddir o 

ganlyniad i’r Contract yn unig mewn safle y cytuna’r partïon arno 
mewn ysgrifen o flaen llaw a bydd yn cymryd mesurau technegol a 
threfniadol priodol yn erbyn prosesu Data Personol yn anghyfreithlon 
a heb awdurdod, ac yn erbyn colli Data Personol yn ddamweiniol, ei 
ddinistrio neu ei ddifrodi.  

 
14.6 Ni fydd y Contractwr yn achosi nad yn caniatáu i Ddata Personol 

gael ei drosglwyddo y tu allan i Ardal Economaidd Ewrop heb 
gydsyniad blaenorol y Cyngor. 

 
14.7 Pan yw’r Contractwr yn prosesu’r Data Personol fel rhan o’r 

Contract, bydd y Contractwr yn mynd i gytundeb Prosesu 
Data.   

 
15. TERFYNU  
 
15.1 Gall y Cyngor derfynu’r Contract trwy roi o leiaf 30 diwrnod o rybudd 

i’r Contractwr yn ysgrifenedig.  
 
15.2 Mewn achos tor amod y Contract gan y naill barti, gall y parti na 

thorrodd amod gyflwyno rhybudd i’r llall yn gofyn iddo wneud yn iawn 
am y tor amod o fwn cyfnod a benodir yn y rhybudd, a fydd yn 
rhesymol ym mhob amgylchiad.  Os na wneir yn iawn am y tor 
amod erbyn diwedd y cyfnod a nodir, caiff y parti na thorrodd amod 
derfynu’r Contract yn syth trwy gyflwyno rhybudd ysgrifenedig. 

 
15.3 Mewn achos tor sylweddol amod yn y Contract gal y naill barti, caiff y 

parti arall derfynu’r Contract yn syth trwy gyflwyno rhybudd 
ysgrifenedig. 

 
15.4 Caiff y Cyngor derfynu’r Contract yn syth trwy gyflwyno rhybudd 

ysgrifenedig i’r Contractwr os ar unrhyw adeg:- 
 
 15.4.1 yw’r Contractwr yn pasio penderfyniad y caiff ei ddirwyn i 

ben neu os oes cais wedi ei wneud am orchymyn 
gweinyddu neu os yw’r Contractwr yn gwneud cais i fynd i 
gytundeb gwirfoddol â’r credydwyr; 

 
 15.4.2 yw derbynnydd, diddymwr, gweinyddwr, goruchwylydd 

neu dderbynnydd gweinyddol yn cael ei benodi ar gyfer 
eiddo, asedau neu unrhyw ran ohonynt sy’n eiddo i’r 
Contractwr; 

 
 15.4.3 yw’r llys yn gorchymyn dirwyn y Contractwr i ben neu’n 

gorchymyn penodi derbynnydd y cyfan neu ran o asedau’r 
Contractwr;  

 
 15.4.4 yw’r Contractwr yn methu â thalu ei ddyledion yn unol ag 

Adran 123 Deddf Ansolfedd 1986; 
 
 15.4.5 yw’r Contractwr (yn unigolyn neu’n bartneriaeth) yn cael ei 

ddatgan neu ei ddyfarnu'n fethdalwr neu'n mynd i unrhyw 
drefniant neu gyfansoddiad â'i gredydwyr; 

 
 15.4.5 oes newid ym mherchnogaeth gyfreithiol neu fuddiant 

50% neu ragor o gyfalaf cyfrannau’r Contractwr a 
gyflwynwyd ar ddyddiad y Contract neu mae newid yn 
rheolaeth o’r Contractwr.  At ddibenion yr Is Amod hwn, 
15.4.5 y “rheolaeth” yw grym person i sicrhau bod 
materion y Contractwr yn cael eu trafod yn unol â 
dymuniadau’r person hynny trwy ddull dal y 
cyfranddaliadau neu’r grym pleidleisio; 

 
 15.4.6 yw’r Contractwr yn ei gael yn euog (neu os yw’n gwmni, 

unrhyw swyddogion neu gynrychiolwyr) o drosedd sy'n 
gysylltiedig â'r busnes neu ymddygiad proffesiynol; 

 
 15.4.7 yw’r Contractwr (neu os yw’n gwmni, unrhyw swyddog 

neu gynrychiolwr y Contractwr) yn gwneud gweithred sy’n 
cynrychioli camymddygiad difrifol yng nghwrs y busnes; 

 
 15.4.7 yw’r Contractwr (neu os yw’n gwmni, unrhyw swyddogion 

neu gynrychiolwyr y Contractwr) yn peidio â datgelu 
unrhyw gamliwio difrifol wrth gyflwyno gwybodaeth y mae 
ar y Cyngor ei angen neu yn unol â’r Contract; 

 
 15.4.8 yw gweithredoedd y Contractwr yn dwyn anfri ar y Cyngor. 
 
15.5 Ni fydd unrhyw beth yn Amod 15 yn effeithio ar unrhyw ddarpariaeth 

yn y Contract yn dod i rym neu'n parhau mewn grym y bwriedir yn 
ffurfiol neu yr awgrymir mai’r bwriad yw y daw i rym neu aros mewn 
grym ar ddiwedd y Contract. 

 
15.6 Pan ddaw’r Contract i ben am unrhyw reswm, bydd y Contractwr yn: 
 
 15.6.1 ildio pob hawl i ddefnyddio unrhyw hawliau eiddo deallusol 

sydd gan y Cyngor; 
 
 15.6.2 dychwelyd yr holl ddogfennau a gwybodaeth (ar ffurf 

ddiriaethol neu anniriaethol) sy’n eiddo i’r Cyngor a bydd 
yn dinistrio holl gopïau dogfennaeth felly neu wybodaeth 
sy’n berthnasol i neu a gaiff ei gyflenwi gan y Cyngor i’r 
Contractwr at ddibenion y Contract ac sydd ym meddiant, 
dan rym neu reolaeth y Contractwr. 

 
16. ASEINIO AC IS-GONTRACTIO 
 
16.1 Caiff y Cyngor aseinio, trosglwyddo neu is-gontractio'r Contract neu 

fargen mewn unrhyw ddull arall ag unrhyw un neu bob un o’r 
hawliau a’r gofynion sydd dan y Contract. 

 

16.2 Ni fydd y Contractwr yn aseinio, trosglwyddo neu yn is-gontractio 
unrhyw ran o’r Contract heb gael cydsyniad ysgrifenedig y Cyngor o 
flaen llaw.  Ni fydd is-gontractio unrhyw ran o’r Contract yn diddymu 
unrhyw un o ofynion y Contractwr sydd arno dan y Contract. 

 
16.3 Os yw’r Cyngor wedi cydsynio i osod is-gontractau, bydd y 

Contractwr yn anfon copïau o bob is-gontract i’r Cyngor yn syth, pan 
gaiff ei ddyfarnu.  Ni fydd unrhyw awdurdod a roddir gan y Cyngor i’r 
Contractwr is-gontractio’r Contract (neu unrhyw ran ohono) yn rhoi 
dyletswydd ar y Cyngor i ymholi ynghylch cymhwyster unrhyw is-
gontractwr ag awdurdod ond bydd y Contractwr yn sicrhau bod 
unrhyw is-gontractwr yn gymwys a bod y gwaith yn cael ei wneud yn 
gywir. 

 
 
17. HYSBYSIADAU 
 

Bydd yn rhaid danfon unrhyw hysbysiad a roddir dan y Contract yn 
bersonol neu ei anfon trwy’r post neu trwy drosglwyddo copi 
uniongyrchol i gynrychiolydd y Cyngor neu i’r cyfeiriad sydd yn y 
Contract (yn yr achos hwn, y Contractwr).  Ystyrir bod unrhyw 
rybudd felly wedi ei gyflwyno os caiff ei gyflwyno’n bersonol, ar 
amser y danfon; os caiff ei anfon trwy’r post, 48 ar wedi ei bostio; 
neu os caiff ei drosglwyddo trwy gopi uniongyrchol, 12 awr wedi ei 
drosglwyddo'n iawn. 

 
18. HAWLIAU TRYDYDD PARTÏON  
 
 Ni fwriedir bod y Contract yn creu unrhyw hawliau o unrhyw fath y 

gellid eu gorfodi gan unrhyw berson nad yw'n barti i'r Contract (yn 
cynnwys unrhyw hawliau y gellid eu gorfodi dan y Ddeddf (Hawliau 
Trydydd Partïon) Contractau 1999). 

 
19. TORADWYEDD 
 

Os yw unrhyw ddarpariaeth dan y Cyngor yn, neu’n dod yn 
anorfodadwy, yn ofer neu’n annilys, ni fydd y ddarpariaeth honno yn 
effeithiol ac ni ystyrir ei bod wedi ei thorri oddi wrth weddill y Contract, 
felly bydd gweddill y Contract a rhan y ddarpariaeth na effeithir arni 
yn parhau i fod yn gwbl orfodadwy. 

 
20. ILDIO HAWL 
 

Ni fydd y Cyngor yn oedi na pheidio ag arfer ei hawliau dan y Contract yn 
cyfri fel ildio'r hawl honno ac ni fydd arfer hawl yn rhannol yn atal arfer yr 
hawl eto yn y dyfodol. 
 
 

21 GWAHANIAETHU 
 

21.1 Ni fydd y Contractwr yn gwahaniaethu yn anghyfreithlon o fewn ystyr a 
chwmpas unrhyw gyfraith, deddfwriaeth, gorchymyn neu reoliad sy’n 
berthnasol i wahaniaethu (o ran hil, rhyw, crefydd, anabledd, cyfeiriadedd 
rhywiol neu fel arall) mewn cyflogaeth. 

 
21.2 Bydd y Contractwr yn cymryd yr holl gamau rhesymol i sicrhau 

cydymffurfio â chymal 21.1 gan bob gweinydd, cyflogai ac asiant y 
Contractwr a’r holl gyflenwyr ac isgontractwyr a gyflogir wrth weithredu’r 
Contract. 
 

22 RHYDDID GWYBODAETH 
 
22.1 Mae’r Contractwr yn cydnabod bod y Cyngor yn ddarostyngedig i ofynion 

y Cod Ymarfer ar Lywodraethu Gwybodaeth, DRhG a Rheoliadau 
Gwybodaeth Amgylcheddol a bydd yn cynorthwyo ac yn cydweithio â’r 
Cyngor i roi’r gallu iddo gydymffurfio â’r gofynion datgelu gwybodaeth sydd 
arno.  

 
22.2 Bydd y Contractwr yn gwneud, ac yn sicrhau bod ei is-gontractwyr yn 
gwneud y canlynol:  
 
22.2.1 trosglwyddo i’r Cyngor bob Cais am Wybodaeth y mae’n eu derbyn cyn 

gynted ag y bo hynny’n ymarferol ac mewn unrhyw achos o fewn dau 
Ddiwrnod Gwaith wedi derbyn Cais am Wybodaeth;  

 
22.2.2 rhoi copi i’r Cyngor o’r holl Wybodaeth sydd yn ei feddiant, neu’r grym ar y 

ffurf y mae’n gofyn amdani o fewn Pum Niwrnod Gwaith (neu’r cyfnod arall 
y mae’r Cyngor yn manylu) wedi cais y Cyngor; a 

 
22.2.3 rhoi’r holl gymorth angenrheidiol y mae’r Cyngor yn gwneud cais amdano 

yn rhesymol er mwyn rhoi gallu i’r Cyngor ymateb i’r Cais am Wybodaeth 
o fewn yr amser ar gyfer cydymffurfio fel y nodir yn adran 10 y DRhG neu 
reoliad 5 y Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol. 

 
22.3 Bydd y Cyngor yn gyfrifol am benderfynu, gyda’r holl ddisgresiwn ac er 

gwaethaf unrhyw ddarpariaeth arall yn y Cytundeb hwn neu unrhyw 
gytundeb arall, a yw Gwybodaeth yn cael ei heithrio rhag ei datgelu yn 
unol â darpariaethau’r Cod Ymarfer ar Lywodraethu Gwybodaeth, DRhG 
neu’r Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol. 

 
22.4 Ni fydd y Contractwr, mewn unrhyw achos, yn ymateb yn uniongyrchol i 

gais am Ryddid Gwybodaeth ac eithrio os caiff awdurdod i wneud hynny 
gan y Cyngor. 

 
22.5 Mae’r Contractwr yn cydnabod y gall bod gofyniad ar y Cyngor (er 

gwaethaf darpariaethau Cymal 22), wrth ymddwyn yn unol â Chod 
Ymarfer Cyngor Materion Cyfansoddiadol ar Gyflawni Swyddogaethau 
Awdurdodau Cyhoeddus dan Ran 1 Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 
("y Cod”), dan DRhG neu’r Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol i 
ddatgelu gwybodaeth sy'n berthnasol i’r Contractwr neu’r Project: 

 
22.5.1 mewn rhai amgylchiadau heb ymgynghori â’r Contractwr; neu 
 
22.5.2 yn dilyn ymgynghoriad â’r Contractwr ac wedi ystyried eu barn; 
 
22.5.3 cyhyd â bod 22.5.1 yn berthnasol, bydd y Cyngor, yn unol ag unrhyw 

argymhellion y Cod, yn cymryd camau rhesymol pam fo’n addas, i roi 
hysbysiad o flaen llaw i’r Contractwr, neu os na wnaiff hynny, tynnu sylw’r 
Cyngor at y datgeliad wedi’r datgeliad. 

 
22.6 Bydd y Contractwr yn sicrhau y cedwir yr holl Wybodaeth i'w ddatgelu a 

bydd yn caniatáu i'r Cyngor archwilio cofnodion y gofynna amdanynt o 
bryd i'w gilydd.  

 
23. Y GYMRAEG 
 

Bydd y Contractwr yn cydymffurfio â holl ofynion perthnasol 
Cynllun Iaith Gymraeg yr Awdurdod a Mesur y Gymraeg 
(Cymru) 2011 (“y Mesur”) a safonau’r Gymraeg a 
gyflwynwyd i Gyngor Dinas Caerdydd (Hysbysiad 
Cydymffurfio – Adran 44 Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011) 

pan fo’n berthnasol i ddarparu’r Gwasanaethau.  Mae copi o 
safonau’r Gymraeg ar gael yn 
https://www.cardiff.gov.uk/CYM/Eich-Cyngor/Strategaethau-
cynlluniau-a-pholisiau/Caerdydd-
Ddwyieithog/Pages/default.aspx  

 
24. ANGHYDFOD  
 

Heb amharu ar Amod 25 isod, os oes anghydfod yn codi o, neu 
mewn cysylltiad â’r Contract rhwng y partïon a bydd y Partïon yn 
ymgynghori yn ddidwyll i geisio â datrys yr anghydfod. 

 
25. CYFRAITH AC AWDURDOD 
 

Caiff y Contract ac unrhyw anghydfod sy’n codi oddi tano neu mewn 
cysylltiad mewn unrhyw ffordd â thestun y Contract (o natur contract 
neu gamweddau neu fel arall) eu llywodraethu a'u dehongli yn unol 
â Chyfraith Cymru a Lloegr ac mae’r partïon yn ildio i awdurdod 
llysoedd Cymru a Lloegr. 
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