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MAE'R CYTUNDEB HWN YN DDYDDIEDIG [RHOWCH DDYDDIAD] 

Y PARTÏON 

(1) GWEINIDOGION CYMRU Parc Cathays, Caerdydd CF10 3NQ (y Gwerthwr); ac 

 
(2) [ENW LLAWN Y CWMNI] sydd wedi'i ymgorffori a'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr 

gyda rhif cwmni [RHIF] a swyddfa gofrestredig yn [CYFEIRIAD Y SWYDDFA 

GOFRESTREDIG] (y Prynwr). 

Y TELERAU Y CYTUNWYD ARNYNT 

 

1. DEHONGLI 

 
1.1 Diffiniadau: 

 
 

Diwrnod Busnes diwrnod ac eithrio dydd Sadwrn, dydd Sul neu ŵyl gyhoeddus 

yng Nghymru a Lloegr, pan fydd banciau yng Nghaerdydd ar 

agor i fusnes. 

Oriau busnes y cyfnod rhwng 9.00 am a 5.00 pm ar unrhyw Ddiwrnod 

Busnes. 

Dyddiad Cyflenwi y dyddiad cyflenwi y mae’r partïon rhyngddynt wedi cytuno yn 

ysgrifenedig arno, neu os nad oes cytundeb o'r fath, y Dyddiad 

Olaf ar gyfer Cyflenwi. 

Lleoliad 

Cyflenwi’r Offer 

Maes Awyr Môn, Y Fali, Caergybi LL65 3NX. 

Offer yr offer, y mae eu manylion wedi'u nodi yn 0. 

Dyddiad Olaf 

Cyflenwi 

3.00 pm dydd Gwener, 3 Mawrth 2023. 

Polisïau Gorfodol polisïau a chodau'r Gwerthwr a restrir yn Atodlen 2. 

Pris y pris am yr Offer fel y’i nodir yn 0. 

Cofnodion pob dogfen deitl ar gyfer yr Offer a nodir yn 0, a phob 

tystysgrif ar gyfer eu gweithredu a’u defnyddio’n gyfreithlon, a 

phob dogfen gwasanaeth sy’n ymwneud â nhw. 
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TAW Treth ar werth a godir yn y Deyrnas Unedig (DU). 

 

1.2 Dehongli: 

 
1.2.1 Mae cyfeiriad at ddeddfwriaeth neu ddarpariaeth ddeddfwriaethol yn gyfeiriad 

ati fel y'i diwygiwyd neu fel y’i hail-ddeddfwyd. Mae cyfeiriad at ddeddfwriaeth 

neu ddarpariaeth ddeddfwriaethol yn cynnwys yr holl is-ddeddfwriaeth sydd 

wedi’i gwneud o dan y ddeddfwriaeth neu'r ddarpariaeth ddeddfwriaethol 

honno. 

 

1.2.2 Bydd unrhyw ymadrodd a gyflwynir gan y termau gan gynnwys, yn cynnwys, 

yn arbennig, er enghraifft neu ymadrodd tebyg yn ddarluniadol yn unig ac ni 

fydd yn cyfyngu ar ystyr y geiriau ddaw o flaen y termau hyn. 

 

1.2.3 Mae cyfeiriad at ysgrifenedig yn eithrio ffacs ond nid e-bost. 

 

2. GWERTHU A PHRYNU 

 
Mae'r Gwerthwr yn gwerthu ac mae'r Prynwr yn prynu'r Offer heb hawlrwym, arwystl 

na llyffethair. 

 
3. GWERTHU OFFER FEL Y’U GWELIR 

 
3.1 Unig ddiben y manylion a geir yn Atodlen 1 yw er mwyn gallu adnabod yr Offer, ac 

nid ydynt yn gwneud y cytundeb hwn yn werthiant trwy ddisgrifiad. 

3.2 Mae'r Offer yn cael eu gwerthu "fel y’u gwelir". Nid yw'r Gwerthwr yn gwneud unrhyw 

sylwadau amdanynt ac nid yw'n rhoi unrhyw warant ynghylch ansawdd, cyflwr na 

disgrifiad yr Offer, na'u ffitrwydd na'u haddasrwydd at unrhyw bwrpas. Caiff yr holl 

delerau, amodau neu warantau statudol neu gyfraith gyffredin sy’n ymhlyg mewn 

perthynas â’r Offer eu gwrthod i’r graddau pellaf a ganiateir gan y gyfraith. 

 
4. HAWL I ARCHWILIO OFFER 

 
4.1 Mae'r Prynwr yn cydnabod, cyn dyddiad y cytundeb hwn: 

 
4.1.1 bod y Gwerthwr wedi rhoi cyfle rhesymol i'r Prynwr archwilio'r Offer; a 

 
4.1.2 bod y Prynwr yn fodlon ag ansawdd a chyflwr yr Offer. 
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5. PRIS A THÂL 

 
5.1 Bydd y Prynwr yn talu'r Pris cyn y Dyddiad Cyflenwi. Bydd taliad yn cael ei wneud 

mewn arian wedi’i glirio i'r cyfrif banc a enwir yn ysgrifenedig gan y Gwerthwr. 

 

5.2 Y Pris: 

 
5.2.1 yn eithrio symiau TAW, ond bydd y Prynwr yn atebol i’w dalu'n ychwanegol i’r 

Gwerthwr ar y gyfradd sydd mewn grym, cyn belled â’i fod yn derbyn anfoneb 

TAW ddilys; ac 

 

5.2.2 yn eithrio holl gostau pacio, cludo, treuliau parod ac yswiriant. Ysgwyddir y 

costau hyn gan y Prynwr. 

5.3 Bydd y Gwerthwr pan lofnodir y cytundeb hwn yn cyflwyno anfoneb i’r Prynwr sy’n 

nodi’r Pris ynghyd â TAW ar y gyfradd sydd mewn grym (os yw'n berthnasol). Bydd y 

Gwerthwr yn sicrhau bod yr anfoneb yn cynnwys dyddiad y gwerthiant, rhif yr 

anfoneb, rhif cofrestru TAW y Gwerthwr, ac unrhyw ddogfennau ategol y gallai yn 

rhesymol fod eu hangen ar y Prynwr. 

 

5.4 Bydd pob parti’n talu llog ar unrhyw swm sy'n ddyledus o dan y cytundeb hwn. Cyfrifir 

y llog fel a ganlyn: 

5.4.1 Cyfradd. 4% y flwyddyn yn uwch na chyfradd sylfaenol Banc Barclays plc o 

bryd i'w gilydd, ond 4% y flwyddyn am unrhyw gyfnod pan fydd y gyfradd 

sylfaenol honno'n is na 0%. 

 

5.4.2 Cyfnod. O'r adeg y daeth y swm yn ddyledus, tan iddo gael ei dalu. 

 
5.5 Mae’r amser talu yn dyngedfennol. Dim ond pan fydd y Gwerthwr yn derbyn y Pris 

mewn arian wedi’i glirio yr ystyrir bod y taliad wedi’i wneud. 

 
6. CYFLENWI 

 
6.1 Bydd y Prynwr yn casglu'r Offer a'r Cofnodion o Leoliad Cyflenwi’r Offer ar y Dyddiad 

Cyflenwi yn ystod Oriau Busnes, a fan hwyraf, ar y Dyddiad Olaf ar gyfer Cyflenwi 

neu cyn hynny. 

6.2 Os na fydd y Prynwr yn casglu'r Offer ar y Dyddiad Cyflenwi, bydd y Gwerthwr yn 

cael codi costau cludo’r Offer i storfa addas a’u storio o'r Dyddiad Cyflenwi, nes y caiff 

yr Offer eu cyflenwi. 
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6.3 Ni fydd y Gwerthwr yn atebol am unrhyw oedi cyn cyflenwi’r Offer os achosir yr oedi 

hwnnw gan: 

6.3.1 ddigwyddiadau, amgylchiadau neu achosion y tu allan i'w reolaeth resymol; neu 

6.3.2 methiant y Prynwr i roi cyfarwyddiadau cyflenwi digonol i'r Gwerthwr neu 

unrhyw gyfarwyddiadau eraill sy'n berthnasol wrth werthu'r Offer. 

6.4 Bydd yr Offer wedi’u cyflenwi pan fydd y Gwerthwr yn rhoi’r Offer a'r Cofnodion fel 

eu bod ar gael i’r Prynwr yn Lleoliad Cyflenwi’r Offer. 

 

6.5 Ar ôl cyflenwi’r Offer a'r Cofnodion i'r Prynwr, bydd y Prynwr yn arwyddo 

cydnabyddiaeth ei fod wedi’u derbyn ar ffurflen y cytunwyd arni. 

 
7. TEITL A RISG 

 
7.1 Bydd y risg o ddifrodi’r Offer, neu eu colli, yn pasio i'r Prynwr pan gânt eu cyflenwi 

iddo. 

7.2 Bydd y teitl i'r Offer yn pasio i'r Prynwr pan fydd wedi talu’r Pris yn llawn (mewn 

arian parod neu arian wedi’i glirio). 

 
8. CYDYMFFURFIO Â DEDDFAU A PHOLISÏAU 

 
8.1 Wrth gyflawni ei rwymedigaethau o dan y cytundeb, rhaid i’r Prynwr gydymffurfio â: 

 
8.1.1 phob deddf, statud, rheoliad a chod perthnasol a fydd o bryd i'w gilydd mewn 

grym; a’r 

 

8.1.2 Polisïau Gorfodol. 

 
8.2 Caiff y Gwerthwr ddod â’r cytundeb i ben yn syth drwy roi rhybudd ysgrifenedig i'r 

Prynwr os bydd Prynwr yn torri cymal 8.1. 

 
9. ATAL LLWGRWOBRWYO A LLYGREDD 

 
9.1 Bydd y Prynwr yn ystod oes y cytundeb hwn yn: 

 
9.1.1 cydymffurfio â'r holl ddeddfau, statudau, rheoliadau, a chodau perthnasol sy'n 

ymwneud ag atal llwgrwobrwyo ac atal llygredd gan gynnwys ymhlith pethau 

eraill Deddf Llwgrwobrwyo 2010 (Gofynion Perthnasol); 



5 

 

 

9.1.2 cydymffurfio â Pholisïau Moeseg, Atal Llwgrwobrwyo ac Atal Llygredd y 

Gwerthwr a restrir yn Atodlen 2; 

9.1.3 hysbysu'r Gwerthwr (yn ysgrifenedig) os daw'n ymwybodol bod cymal 9.1.1 neu 

gymal 9.1.2 wedi’u torri, neu os bydd ganddo reswm i gredu ei fod wedi derbyn 

cais neu orchymyn am fantais ariannol neu fantais arall nad oedd yn ddyledus 

mewn cysylltiad â chyflawni’r cytundeb hwn; 

 

9.1.4  hysbysu’r Gwerthwr (yn ysgrifenedig) ar unwaith os bydd swyddog cyhoeddus 

tramor yn dod yn swyddog neu'n gyflogai i'r Prynwr neu'n cael budd 

uniongyrchol neu anuniongyrchol yn y Prynwr a bod y Prynwr yn gwarantu nad 

oes ganddo swyddogion cyhoeddus tramor yn berchnogion, swyddogion neu 

gyflogeion uniongyrchol neu anuniongyrchol ar ddyddiad y cytundeb hwn; 

 

9.2 Bydd y Prynwr yn sicrhau bod unrhyw un o'i asiantwyr, ymgynghorwyr, contractwyr, 

is-gontractwyr neu bersonau eraill sy'n gysylltiedig â chyflawni rhwymedigaethau'r 

Prynwr o dan y cytundeb hwn yn gwneud hynny ar sail contract ysgrifenedig sy'n 

gosod telerau ar berson o'r fath sy'n cyfateb i'r rhai a osodir ar y Prynwr yn y cymal 9 

hwn (Telerau Perthnasol). Bydd y Prynwr yn gyfrifol bod personau o’r fath yn cadw 

at y Telerau Perthnasol ac yn eu cyflawni a bydd yn uniongyrchol atebol i'r Gwerthwr 

os bydd person o'r fath yn torri unrhyw un o'r Telerau Perthnasol. 

 

9.3 Bydd torri'r cymal 9 hwn yn cael ei ystyried yn dramgwydd perthnasol o dan gymal 

11. 

9.4 At ddiben y Cymal 9 hwn, pennir ystyr swyddog cyhoeddus tramor yn unol ag adran 

6 o Ddeddf Llwgrwobrwyo 2010 (ac unrhyw ganllawiau a gyhoeddwyd o dan adran 9 

o'r Ddeddf honno). 

 
10. CYFYNGU AR ATEBOLRWYDD 

 
10.1 Ni fydd unrhyw beth yn y cytundeb hwn yn eithrio atebolrwydd y Gwerthwr nac yn 

cyfyngu ar ei atebolrwydd, am: 

10.1.1 farwolaeth neu anaf personol a achosir gan ei esgeulustod, neu 

esgeulustod ei gyflogeion, asiantwyr neu is-gontractwyr (fel sy'n berthnasol); 

 

10.1.2 twyll neu gamliwio twyllodrus; 
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10.1.3 torri'r telerau sydd ymhlyg yn adran 12 o Ddeddf Gwerthu Nwyddau 

1979; neu 

10.1.4 unrhyw fater y byddai'n anghyfreithlon i'r Gwerthwr eithrio neu gyfyngu 

ei atebolrwydd amdano. 

 

10.2 Yn amodol ar gymal 10.1: 

 
10.2.1 ni fydd y Gwerthwr o dan unrhyw amgylchiadau yn atebol i'r Prynwr, 

boed mewn contract, tort (gan gynnwys esgeulustod), camliwiad, adferiad neu 

fel arall, am unrhyw elw a gollir, neu unrhyw golled anuniongyrchol neu 

ganlyniadol sy'n digwydd o dan neu mewn cysylltiad â'r cytundeb; a 

 

10.2.2 bydd holl atebolrwydd y Gwerthwr i'r Prynwr am bob colled arall sy'n 

digwydd o dan neu mewn cysylltiad â'r cytundeb, boed hynny mewn contract, 

tort (gan gynnwys esgeulustod), camliwiad, adferiad neu fel arall, yn cael ei 

gyfyngu i 100% o'r Pris. 

 
11. TERFYNU 

 
11.1 Heb gyfyngu ar ei hawliau na’i rwymedïau eraill, caiff y naill barti neu’r llall derfynu'r 

cytundeb yn syth drwy roi rhybudd ysgrifenedig i'r parti arall os: 

11.1.1 bydd y parti arall wedi torri unrhyw un o delerau’r cytundeb mewn ffordd 

arwyddocaol ac na fydd (os oes modd unioni’r tramgwydd hwnnw) yn unioni’r 

tramgwydd hwnnw o fewn saith diwrnod calendr ar ôl i’r parti hwnnw gael ei 

hysbysu yn ysgrifenedig i wneud hynny; 

 

11.1.2 bydd y parti arall yn atal, neu'n bygwth atal cynnal ei fusnes neu ran 

sylweddol ohono neu’n rhoi’r gorau neu’n bygwth rhoi’r gorau i’w gynnal neu 

ran sylweddol ohono; neu 

 

11.1.3 bydd sefyllfa ariannol y parti arall yn dirywio i’r graddau y gellid 

cyfiawnhau’n rhesymol y farn bod ei allu i gyflawni telerau'r cytundeb hwn yn y 

fantol. 

 

11.2 Ni fydd terfynu'r cytundeb, sut bynnag y digwydd, yn effeithio ar yr hawliau na’r 

rhwymedïau fydd wedi cronni gan y partïon pan gaiff ei derfynu, gan gynnwys yr hawl 

i hawlio iawndal oherwydd unrhyw dramgwydd i’r cytundeb hwn a fodolai ar ddyddiad 

ei derfynu neu cyn hynny. 
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11.3 Bydd unrhyw ddarpariaeth o'r cytundeb y bwriedir iddi trwy osodiad pendant neu 

ymhlyg ddod i rym neu barhau mewn grym pan derfynir y cytundeb neu ar ôl hynny 

yn parhau mewn grym gyda’i heffaith lawn. 

 
12. CYFFREDINOL 

 
12.1 Force majeure. Ni ystyrir bod parti wedi torri'r cytundeb hwn nac yn atebol am oedi 

cyn cyflawni unrhyw un o'i rwymedigaethau o dan y cytundeb hwn nac am fethu â’u 

cyflawni os yw’r oedi neu’r methiant yn deillio o ddigwyddiadau, amgylchiadau neu 

achosion sydd y tu allan i'w reolaeth resymol. Os yw'r cyfnod o oedi neu ddiffyg 

cyflawni yn parhau am un wythnos, gall y parti na effeithiwyd arno derfynu'r cytundeb 

hwn drwy roi rhybudd ysgrifenedig o saith niwrnod i'r parti yr effeithiwyd arno. 

 

12.2 Cyfrinachedd. 

 
12.2.1 Mae pob parti yn ymrwymo na fydd ar unrhyw adeg yn datgelu unrhyw 

wybodaeth gyfrinachol i unrhyw berson ynghylch y busnes, asedau, materion, 

cwsmeriaid, cleientiaid na chyflenwyr y parti arall, ac eithrio fel a ganiateir gan 

gymal 12.2.2. 

12.2.2 Caiff pob parti ddatgelu gwybodaeth gyfrinachol y parti arall: 

 
(a) i'w weithwyr, swyddogion, cynrychiolwyr, contractwyr, is-gontractwyr neu 

gynghorwyr os oes angen iddynt wybod y wybodaeth honno er mwyn 

gallu arfer hawliau'r parti neu gyflawni ei rwymedigaethau o dan neu 

mewn cysylltiad â'r cytundeb hwn. Bydd pob parti yn sicrhau bod ei 

weithwyr, swyddogion, cynrychiolwyr, contractwyr, is-gontractwyr neu 

gynghorwyr y mae'n datgelu gwybodaeth gyfrinachol y parti arall iddynt 

yn cydymffurfio â'r cymal 12.2 hwn; ac 

 

(b) fel y gall fod yn ofynnol gan y gyfraith, llys o awdurdodaeth gymwys neu 

unrhyw awdurdod llywodraethol neu reoleiddiol. 

12.2.3 Ni fydd yr un parti’n defnyddio gwybodaeth gyfrinachol y parti arall at 

unrhyw ddiben ac eithrio i arfer ei hawliau a chyflawni ei rwymedigaethau o dan 

neu mewn cysylltiad â'r cytundeb hwn. 

 

12.3 Cytundeb cyfan. 

 
12.3.1 Y cytundeb hwn yw'r cytundeb cyfan rhwng y partïon. 
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12.3.2 Mae pob parti’n cydnabod wrth lofnodi’r cytundeb hwn nad yw'n dibynnu 

ar unrhyw ddatganiad, sylw, sicrwydd na gwarantiad (boed wedi’i wneud trwy 

ddiniweidrwydd neu esgeulustod) nad yw wedi'i nodi yn y cytundeb hwn. Mae 

pob parti’n cytuno na all hawlio oherwydd camliwiad diniwed neu esgeulus neu 

gam-ddweud esgeulus sy’n seiliedig ar ddatganiad yn y cytundeb hwn. 

 

12.4 Amrywiad. Ni fydd grym i unrhyw amrywiad i'r cytundeb hwn os na fydd yn 

ysgrifenedig ac wedi'i lofnodi gan y partïon (neu eu cynrychiolwyr awdurdodedig). 

12.5 Hepgor. Ni cheir hepgor hawl neu rwymedi oni gwneir hynny’n ysgrifenedig ac ni fydd 

yn hepgor unrhyw dramgwydd neu ddiffygdaliad wedi hynny. Ni fydd oedi neu fethiant 

i arfer unrhyw hawl neu rwymedi neu ran o hawl neu rwymedi, yn: 

12.5.1 hepgor yr hawl neu’r rhwymedi hwnnw neu hawliau neu rwymedïau 

eraill; neu’n 

12.5.2 atal neu’n gyfyngu ar arfer yr hawl neu’r rhwymedi hwnnw neu hawl neu 

rwymedi arall wedi hynny. 

 

12.6 Dileu. Os bydd darpariaeth neu ran o ddarpariaeth yn y cytundeb hwn yn annilys, yn 

anghyfreithlon neu'n anorfodadwy neu’n datblygu i fod felly, cymerir ei bod wedi cael 

ei dileu, ond ni fydd hynny'n effeithio ar ddilysrwydd na gorfodadwyedd gweddill y 

cytundeb hwn. Os ystyrir bod darpariaeth neu ran o ddarpariaeth yn y cytundeb hwn 

wedi’i dileu o dan gymal 12.6 bydd y partïon yn trafod gyda phob bwriad da i gytuno 

ar ddarpariaeth newydd yn ei lle, sydd i'r graddau eithaf posibl, yn cyflawni canlyniad 

masnachol y ddarpariaeth wreiddiol. 

 

12.7 Sicrwydd pellach. Bydd pob parti’n llofnodi ac yn cyflenwi’r dogfennau ac yn cynnal 

y gweithredoedd y gallai fod eu hangen at ddiben rhoi’r cytundeb hwn ar waith yn 

llawn ac yn caffael unrhyw drydydd parti i ddefnyddio pob ymdrech resymol i lofnodi 

a chyflenwi’r dogfennau a chynnal y gweithredoedd y gallai fod eu hangen at ddiben 

rhoi’r cytundeb hwn ar waith yn llawn. 

 

12.8 Rhybuddion. 

 
12.8.1 Bydd unrhyw rybudd a roddir i barti o dan neu mewn cysylltiad â'r 

cytundeb hwn yn ysgrifenedig a chaiff: 
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(a) ei gyflwyno â llaw neu drwy bost rhagdaledig dosbarth cyntaf neu 

wasanaeth danfon diwrnod gwaith nesaf yn ei swyddfa gofrestredig (os 

yw’n gwmni) neu ei brif le busnes (mewn unrhyw achos arall); neu 

 

(b) ei e-bostio i’r cyfeiriadau canlynol (neu gyfeiriad arall a roddir yn 

ysgrifenedig gan y parti y rhoddir y rhybudd iddo): 

 

Gwerthwr: [CYFEIRIAD]. 

Prynwr: [CYFEIRIAD]. 

12.8.2 Bernir bod rhybudd wedi’i dderbyn: 

 
(a) os caiff ei gyflwyno â llaw, pan fydd y rhybudd yn cael ei adael yn y 

cyfeiriad priodol; 

(b) os caiff ei anfon gyda phost rhagdaledig dosbarth cyntaf neu wasanaeth 

dosbarthu diwrnod gwaith nesaf, am 9.00 am ar yr ail Ddiwrnod Busnes 

ar ôl postio; neu 

(c) os caiff e-bostio, adeg ei drosglwyddo, neu, os yw hynny’n digwydd y tu 

allan i Oriau Busnes yn y man derbyn, pan fydd Oriau Busnes yn 

ailddechrau. 

12.8.3 Nid yw'r cymal hwn yn ymwneud â rhoi trafodion neu ddogfennau eraill 

fel rhan o achos cyfreithiol neu, lle bo’n berthnasol, unrhyw gyflafareddu neu 

ddull arall o ddatrys anghydfod. 

12.9 Hawliau trydydd parti. Ni fydd gan neb heblaw parti i’r cytundeb hwn unrhyw hawl 

i orfodi unrhyw un o'i delerau. 

12.10 Gwrthrannau. 

 
12.10.1 Gellir gweithredu'r cytundeb hwn mewn unrhyw nifer o wrthrannau, bob 

un yn rhan wreiddiol ddyblyg, ond bydd yr holl wrthrannau gyda'i gilydd yn creu 

un cytundeb. 

 

12.10.2 Bydd gwrthran wedi’i llofnodi o’r cytundeb hwn (rhag unrhyw 

amheuaeth, nid tudalen y llofnod yn unig) sy’n cael ei throsglwyddo fel e-bost 

(ar ffurf PDF, JPEG neu fformat arall y cytunwyd arno) yn dod i rym fel pe bai’n 

drosglwyddiad o wrthran ‘inc gwlyb’ wedi’i llofnodi o'r cytundeb hwn. Os 

defnyddir y dull hwn o drosglwyddo, heb ragfarnu dilysrwydd y cytundeb a 
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wnaed felly, bydd pob parti ar gais yn rhoi'r copi caled "inc gwlyb" i'r llall o’i 

wrthran gwreiddiol. 

12.10.3 Ni ddaw gwrthran i rym nes bod pob parti wedi darparu i'r llall o leiaf 

un wrthran wedi’i llofnodi. 

12.11 Cyfraith lywodraethol. Bydd y cytundeb hwn, ac unrhyw anghydfod neu hawliad 

(gan gynnwys anghydfodau neu hawliadau nad ydynt yn ymwneud â chontract) sy'n 

deillio ohono neu mewn cysylltiad ag ef neu ei bwnc neu ei ffurfio, yn cael ei 

lywodraethu gan gyfraith Cymru a Lloegr a’i ddehongli yn unol â hynny. 

 

12.12 Awdurdodaeth. Mae pob parti’n cytuno'n ddiwyro bod gan lysoedd Cymru a Lloegr 

awdurdodaeth lwyr i setlo unrhyw anghydfod neu hawliad (gan gynnwys anghydfodau 

neu hawliadau nad ydynt yn ymwneud â chontract) sy'n deillio o’r cytundeb hwn neu 

mewn cysylltiad ag ef neu ei bwnc neu ei ffurfio . 

 

Gwnaed y CYTUNDEB HWN ar y dyddiad a nodwyd ar ei ddechrau. 
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ATODLEN 1 

OFFER, COFNODION A PHRIS 

 

1. OFFER 

 
1.1 [RHOWCH FANYLION YR OFFER] 

 

2. COFNODION 

 
2.1 [RHOWCH FANYLION Y COFNODION] 

 

3. PRIS 

 
3.1 [RHOWCH Y PRIS] 
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ATODLEN 2 

POLISÏAU GORFODOL 

 

Y Polisïau Gorfodol yw'r polisïau a ganlyn gan Weinidogion Cymru: 

 
• Iechyd a Diogelwch; 

 
• Cydraddoldeb ac Amrywiaeth; a 

 
• Y Gymraeg. 
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Llofnodwyd gan [ENW] dros 

ac ar ran Gweinidogion 

Cymru 

.................... 

[ENW] 

 
 
 

Llofnodwyd gan [ENW’R 

CYFARWYDDWR] dros ac 

ar ran [ENW’R PRYNWR] 

 
 
 

.................... 

 
Cyfarwyddwr 

 


