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Telerau ac Amodau  

 

1.0 Diffiniadau  

Cytundeb :  Bydd contract yn cael ei sefydlu drwy gytundeb rhwng y darparwr ar cwsmer, yn 

dilyn cais gan y cwsmer am y gwasanaeth. 

Cwsmer: Y busnes neu berson sydd wedi cysylltu ar darparwr i ymostwng cais am wasanaeth 

Darparwr: Gwasanaeth Gwarchod y Cyhoedd Cyngor Gwynedd 

 

2.0 Cais am Wasanaeth  

2.1 Bydd i’r cwsmer gysylltu gyda’r darparwr i fanylu pa wasanaeth y mae am ei dderbyn. 

Bydd i’r darparwr asesu anghenion y cwsmer a darparu gwybodaeth ar lafar o’r hyn y medr 

gael ei gynnig. 

2.2 Mae’r darparwr yn cadw’r hawl i wrthod unrhyw gais am wasanaeth a dderbynnir. 

2.3 Lle fo’r cwsmer yn mynegi diddordeb parhau ar gais bydd iddo ef/ hi lenwi’r ffurflen gais 

yn manylu’r hyn geisir a’i arwyddo cyn ei ddychwelyd i’r darparwr. 

2.4 Wedi i’r cwsmer arwyddo a dychwelyd y ffurflen gais i’r darparwr bydd y cytundeb wedi 

ei sefydlu. 

 

3.0 Atebolrwydd 

3.1  Bydd y darparwr yn cynnig cyngor neu / a hyfforddiant i’r cwsmer yn unig. Bydd i’r 

cwsmer benderfynu sut a phryd y bydd yn defnyddio’r cyngor / wybodaeth. Ni fydd y 

darparwr yn gyfrifol am unrhyw niwed, colled, neu ddifrod i’r cwsmer yn deillio o ddefnydd 

y cyngor / gwybodaeth yn y dyfodol. 

3.2 Oni lle medr esgeulustod gael ei arddangos ni fydd unrhyw barti yn atebol i’r llall am: 

a) Colledion mewn proffid 

b) Colledion Busnes 

c) Colledion cyllid 
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d) Difrod i ewyllys da 

e) Colledion Cynilion 

f) Unrhyw golled anuniongyrchol 

gall godi o’r cytundeb. 

3.3 Bydd y darparwr i ddigolledu'r cwsmer o unrhyw gostau , difrod neu golledion a godir o 

gais am iawndal yn ymwneud a cam ddefnydd deunydd sydd yn destun hawliau deallusol lle 

sefydlir mai’r darparwr oedd ar fai, ac oedd yn rhan o’r cyngor a ddarparwyd. 

3.4 Bydd y darparwr ar cwsmer yn cwrdd â gofynion y Ddeddf Diogelu Data . 

3.5 Ni fydd derbyn y gwasanaeth yn neilltuo'r cwsmer rhag unrhyw gamau gorfodaeth bosib 

gan y darparwr yn y dyfodol. 

 

4.0 Taliad 

4.1 Bydd anfoneb am y gwaith yn cael ei gyfeirio at y cwsmer gan y darparwr neu gall y 

cwsmer yrru siec gyda’r cais. 

4.2 Yn arferol ni fydd y gwasanaeth yn cael ei ddarparu hyd fo taliad wedi ei dderbyn. 

4.3 Bydd y cwsmer yn talu’r anfoneb oddi fewn 30 diwrnod o ddyddiad cyhoeddi’r anfoneb. 

4.4 Os oes anghydfod yn codi yn ymwneud ag anfoneb bydd i’r drefn anghydfod a fanylir ym 

mhwynt 8 i’w ddilyn. 

 

5.0 Force Majeure 

5.1 Ni fydd unrhyw barti yn atebol oherwydd torri’r cytundeb neu fethiant mewn 

perfformiad oherwydd amgylchiadau sydd tu allan i reolaeth rhesymol unrhyw barti a 

effeithir. Bydd unrhyw barti i hysbysu’r llall o ddigwyddiad sydd yn debygol o achosi oediad 

mewn gwireddu’r cytundeb . Os yw amgylchiadau yn debygol o barhau am fwy na 30 

niwrnod gall unrhyw barti ddileu’r cytundeb. 

 

6.0 Canslo 

6.1 Mae gan y cwsmer hawl i ddiddymu cais am wasanaeth sydd heb ddigwydd , yn 

ysgrifenedig. Bydd e-bost yn cael ei ystyried yn briodol. 

6.2 Yn yr un modd, gall y darparwr ganslo’r cytundeb a dychwelyd unrhyw ffi i’r cwsmer . 

Bydd rhaid i’r darparwr ddarparu eglurhad o ‘r rhesymau am ganslo i’r cwsmer. 
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7.0 Cyfrinachedd 

7.1 Bydd y ddau barti i delio ag unrhyw wybodaeth gyfrinachol mewn modd na fydd yn 

caniatáu unrhyw berson / sefydliad arall ddod ar ei draws. 

7.2 Ni fydd y ddau barti i defnyddio gwybodaeth gyfrinachol i ddiben unrhyw fater arall, oni 

fod dyletswydd gyfreithiol i wneud hynny. 

 

8.0 Datrys Anghydfod 

8.1 Lle fo anghydfod gyda chytundeb bydd i’r ddau barti yn y lle cyntaf geisio datrysiad. 

8.2 Lle nad oes datrysiad bydd i’r mater gael ei gyfeirio at lefel uwch oddi fewn y busnes / 

awdurdod. 

8.3 Os bydd yr anghydfod yn parhau caiff y mater i’w gyfeirio at gyfryngwr niwtral, i’w 

gytuno gan y ddau barti. 

8.4 Lle nad oes cytundeb ar gyfryngwr neu le nad oes cytundeb wedi mynd drwy’r broses 

bydd yn rhydd i unrhyw barti geisio datrysiad drwy gyfraith. 

 

 


