
                                                               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Holiadur Cyn-Gymhwyso 

 

 

Ar gyfer eich cynnwys ar y rhestr fer i ddarparu dyfynbris cyflawn am 

ddarparu Gwasanaethau Datblygu a Chynnal Mewnrwyd ar gyfer S4C   

 

Cyhoeddwyd:      3 Ionawr 2017 

 

Dyddiad cau ar gyfer derbyn holidauron: 20 Ionawr 2017 

 

 



                                                                                        
 

 

 

MANYLION ALLWEDDOL 

 

 

Disgrifiad o’r 

Gwasanaethau 

 

Mae S4C yn ail-ddatblygu ei safle mewnrwyd er mwyn galluogi’r 

ddarpariaeth o ddull syml o gyfathrebu gyda’i staff, cynnal gwybodaeth 

statig, a darparu mynediad at ddogfennau mewnol. Bydd gofyn i’r 

ymgeisydd llwyddiannus ddatblygu a chyfleu safle mewnrwyd sy’n 

gweithredu’n llawn yn unol â gofynion S4C ac i gynnal a chadw’r fath 

safle am gyfnod o 12 mis. 

  

Cyllideb a 

Amcangyfrifir 

Mae S4C yn amcangyfrif y dylai’r ymgeisydd llwyddiannus allu 

cyflawni’r gwasanaethau am gyfanswm cost o £15,000. 

Croesawir ceisiadau sy’n cyflwyno ffigwr is. 

 

Gofynion 

Technegol 

Mae’r anghenion yn cynnwys, ond nid ydynt yn gyfyngedig i: 

 

- Gwefan mewnrwyd hollol ddwyieithog sydd yn cydymffurfio 

â’r safonau iaith Gymraeg sy’n berthnasol i S4C (fel a 

ddisgrifir ymhellach yn y Nodiadau Cyfreithiol) 

- Gallu i gynnwys newyddion mewnol (i’w gyhoeddi ar y wefan 

a thrwy ebost) 

- Rheolaeth dogfennau 

- Tudalennau statig ar gyfer gwybodaeth cwmni  

- Newyddion allanol (trwy borthiant) 

- Uchafbwyntiau dyddiol y sianel (trwy borthiant) 

- Hawliau gweinyddol / golygyddol 

- Cydfynd â pholisiau hygyrchedd 

 

Caiff y safle mewnrwyd ei llywyddu gan S4C. 

 

 

Gofynion 

Cyfleu 

 

Yr amcan ddyddiad ar gyfer cyfleu’r mewnrwyd yw 1 Mai 2017. (Mae 

S4C yn agored i gynigion.) 

Gofynion 

Ychwanegol  

Yn ychwanegol, bydd gofyn i’r ymgeisydd llwyddiannus: 

 

 Gadw mewn cysylltiad cyson ac effeithiol gydag aelodau 

enwebedig o staff S4C. 

 Rheoli pob agwedd o’r trefniadau. 

 Cydymffurfio â phob cyfraith, cod a chanllawiau perthnasol 

(Gweler y Nodiadau Cyfreithiol) 

 Cytundebu/cyflogi staff addas i weithio ar bob agwedd o’r 

cytundeb, gan gynnwys staff sy’n medru’r Gymraeg. 

 

Noder y cynhelir unrhyw gyfarfodydd mewn perthynas â’r prosiect 

hwn yn swyddfa S4C yng Nghaerdydd neu trwy gyswllt fideo o 

swyddfa S4C yng Nghaernarfon. O wanwyn 2018, gellir cynnal 

unrhyw gyfarfodydd yn swyddfa newydd S4C yng Nghaerfyrddin 

neu trwy gyswllt fideo.   

 

Gwybodaeth 

i’w gyflwyno i 

S4C fel rhan 

o’ch ymateb 

Cwblhewch y Ffurflen Holiadur Rhag-Gymhwyso atodedig. 

 



                                                                                        
 

1.  Y Broses 

 

Pwrpas yr Holiadur Cyn-Gymhwyso hwn (“yr Holiadur”) yw caniatáu i S4C asesu 

addasrwydd Ymgeiswyr i ddarparu’r gwasanaethau angenrheidiol o safbwynt profiad a 

gwybodaeth dechnegol a galluoedd/medrusrwydd yn dilyn asesiad yn unol ag adran 4 

isod o’r holl Holiaduron a dderbynir. Bwriad S4C yw llunio rhestr fer, o 6 o Ymgeiswyr 

(os yw’r niferoedd yn caniatáu) i’w gwahodd i ddarparu dyfynbris cyflawn ar gyfer 

darparu’r Gwasanaethau Datblygu a Chynnal Mewnrwyd ar gyfer S4C. 

 

Cam cyntaf y broses gystadleuol hon yw cwblhau a chyflwyno’r Holiadur atodedig yn 

unol â’r amodau a’r cyfarwyddiadau y manylir arnynt isod. Yn dilyn y cam hwn, estynnir 

gwahoddiad i’r Ymgeiswyr hynny fydd yn cyrraedd y rhestr fer i ddarparu dyfynbris 

cyflawn. Bydd yn rhaid darparu’r dyfynbris cyflawn yn unol â chyfarwyddiadau S4C a’u 

cyflwyno i S4C erbyn y dyddiad cau a osodir gan S4C.  Bydd S4C yn adolygu pob 

dyfynbris cyflawn a gwblhawyd ac a dderbyniwyd gan S4C yn unol â chyfarwyddiadau 

S4C. Dylid nodi ei fod yn bosib y bydd gofyn i’r Ymgeiswyr fydd ar y rhestr fer gymryd 

rhan mewn cyfweliad ag S4C yn swyddfeydd S4C yng Nghaerdydd fel rhan o’r broses 

gystadleuol.  Bydd S4C yn dewis yr Ymgeisydd llwyddiannus ar sail y dyfynbris cyflawn 

a fernir y mwyaf manteisiol yn economaidd trwy ddefnyddio’r meini prawf a osodwyd 

yng nghyfarwyddiadau S4C. 

 

Rydym yn rhagweld hysbysu canlyniadau’r rhan gyntaf o’r broses hon ar 27 Ionawr 

2017. 

 

2.  Cyfarwyddiadau ar Gyfer Cyflwyno’r Holiadur Cyflawn 

 

Rhaid cyflwyno’r Holiadur cyflawn ar fformat electronig trwy e-bost yn unig ac wedi ei 

chyfeirio at: Rhodri.apDyfrig@s4c.cymru ac mae’n rhaid iddi gael ei derbyn gan S4C 

cyn 12.00 canol dydd ddydd Gwener 20 Ionawr 2017. 

 

Dylid nodi’n eglur yn yr e-bost fydd yn cynnwys yr Holiadur cyflawn y geiriau “Holiadur 

Cyn-Gymhwyso – Gwasanaethau Datblygu a Chynnal Mewnrwyd ar gyfer S4C”. 

 

Ni ystyrir unrhyw Holiadur a gyflwynir mewn unrhyw ffurf wahanol i’r un a ddisgrifir 

uchod neu a dderbynnir wedi’r amser a’r dyddiad cau a nodir. 

 

Cyfrifoldeb yr Ymgeisydd yw sicrhau y derbynnir ei Holiadur cyflawn gan S4C erbyn yr 

amser a’r dyddiad cau a ddisgrifir yn y rhan hon. Nid yw S4C yn derbyn unrhyw 

gyfrifoldeb dros fethiant unrhyw system gyfleu gwybodaeth am golled, oediad neu 

ddiffyg unrhyw Holiadur i gyrraedd S4C.  Cyfrifoldeb yr Ymgeisydd yw sicrhau bod ei 

Holiadur (a phob atodiad perthnasol) wedi ei chwblhau mewn da bryd (gan gymryd i 

ystyriaeth y posibilrwydd o absenoldebau staff neu fethiannau technegol) ac wedi ei 

chyflwyno erbyn yr amser a’r dyddiad cau a ddisgrifir uchod. 

 

Noder taw 20Mb ydy uchafswm maint e-bost mae S4C yn medru derbyn a chaniateir 

ffeiliau yn fformat Word, Excel, PDF a Jpeg.  Mae’r ffeiliau hyn yn dderbyniol fel ffeiliau 

Zip.  Dylai Ymgeiswyr fod yn ymwybodol y gallai eu ISP (Internet Service Provider) 

osod cyfyngiadau is ar uchafswm maint e-bost ac felly fe’u cynghorir i gadarnhau 

cyfyngiadau maint gyda’u ISP neu adran TG ymhell cyn terfynau amser anfon a derbyn 

gwybodaeth. 

 

Ni ystyrir tystiolaeth bod e-bost yn cynnwys yr Holiadur cyflawn wedi ei ddanfon at S4C 

fel tystiolaeth fod yr e-bost hwnnw wedi ei dderbyn gan S4C a chynghorir Ymgeiswyr i 

ofyn mewn e-bost ar wahân am gydnabyddiaeth oddi wrth S4C ei fod wedi derbyn yr 

Holiadur. 

 



                                                                                        
 

3.  Gwybodaeth ac Arweiniad Pellach 

 

Dylid cyfeirio pob cais am wybodaeth ac/neu arweiniad pellach ar sut i gwblhau’r 

Holiadur hwn a’r/neu’r broses hon at: Rhodri.apDyfrig@s4c.cymru   

 

Sylwer, os gwelwch yn dda, na ddylid anfon unrhyw ymholiad na chais am wybodaeth 

ynglŷn â’r broses at unrhyw swyddog, gweithiwr na chynrychiolydd unigol arall yn S4C. 

 

Fe’ch anogir i ystyried pa wybodaeth bellach ac/neu arweiniad allai fod ei angen arnoch 

mewn cysylltiad â’r broses hon cyn gynted â phosib. Y dyddiad cau ar gyfer derbyn 

ceisiadau am wybodaeth ac/neu arweiniad pellach ar sut i gwblhau’r Holiadur yw 12.00 

canol dydd ddydd Iau 12 Ionawr 2017. Ni ystyrir unrhyw geisiadau a dderbynnir yn 

dilyn y dyddiad hwn. Bydd S4C yn gwneud ei gorau i ddelio â phob cais a wneir cyn y 

dyddiad hwn mewn da bryd. 

 

Er mwyn tegwch a thryloywder sylwer gall ceisiadau am wybodaeth ac/neu arweiniad 

pellach ar sut i gwblhau’r Holiadur hwn a’r/neu’r broses ac ymateb S4C i’r fath 

geisiadau ac arweiniad gael eu cyhoeddi ar wefan S4C ar: 

http://www.s4c.cymru/tendrau/c_index.shtml  

 

4.  Llunio Rhestr Fer Ymgeiswyr 

 

Bydd panel o gynrychiolwyr S4C yn asesu'r holl Holiaduron a gyflwynwyd yn unol â’r 

amodau a’r cyfarwyddiadau y manylwyd arnynt yn yr Holiadur hwn fel a ganlyn: 

 

Gwybodaeth a Geisiwyd Methodoleg Werthuso  

 

ADRAN 1 (Gwybodaeth am y Darparwr) Ni chaiff ei sgorio ond mae’n rhaid ei 

gwblhau 

 

ADRAN 2 (Profiad Perthnasol) 

 

50% 

ADRAN 3 (Gallu Techengol / Dealltwriaeth 

o’r Safonau Iaith Gymraeg)  

 

40% 

ADRAN 4 (Sicrwydd Ansawdd) 

 

10% 

ADRAN 5 (Datganiad) Ni chaiff ei sgorio ond rhaid ei gwblhau  

 

 

Ceidw S4C yr hawl i ddiarddel unrhyw ymateb ac/neu unrhyw Ymgeisydd o’r broses 

gystadleuol hon ar unrhyw bryd os:   

 

(a) nad yw ymateb yn cydymffurfio mewn unrhyw modd â gofynion y ddogfen hon; 

 

(b) yw unrhyw wybodaeth a ddarparir gennych yn anghyflawn, anghywir neu’n 

gamarweiniol mewn unrhyw fodd neu sy’n peidio â bod yn gywir; 

 

(c) eich bod wedi cydgynllwynio gydag unrhyw un mewn perthynas â neu yn 

gysylltiedig â’ch ymateb chi, neu ymateb person neu gwmni arall i’r ddogfen hon. 

 

Bydd diarddeliad unrhyw ymateb neu gwmni yn cael ei wneud heb ragfarn i unrhyw 

hawliau neu gywiriadau S4C. 

 

 

 

mailto:Rhodri.apDyfrig@s4c.cymru
http://www.s4c.cymru/tendrau/c_index.shtml


                                                                                        
 

NODIADAU CYFREITHIOL  

 

1  Dim ymrwymiad i gynnig y cytundeb    

 

Ni fydd unrhyw beth yn y ddogfen hon neu mewn unrhyw gyfathrebu rhwng S4C a chi ynghylch 

y broses hon neu’r ymateb yn gyfystyr â chytundeb i ddarparu unrhyw gynnyrch neu 

wasanaeth y rhoddir sylw iddo yn y broses hon, neu warant neu gyflwyniad y bydd unrhyw 

gytundeb yn cael ei ddyfarnu neu y gallai unrhyw gytundeb gael ei ddyfarnu. 

 

Mae S4C yn cadw’r hawl i dynnu yn ôl o a/neu adael a/neu ohirio’r broses hon ar unrhyw adeg, 

i beidio dyfarnu unrhyw gytundeb o ganlyniad i’r broses hon, i ychwanegu at, diwygio a/neu 

egluro amodau a thelerau’r ddogfen hon a/neu i ofyn i chi egluro eich ymateb a/neu darparu 

gwybodaeth ychwanegol mewn perthynas â hynny. 

 

2 Gwrthdaro rhwng Buddiannau 

 

Rhaid ichi ddarparu manylion os y rhagwelir y gallai fod gwrthdaro rhwng buddiannau unigolion 

sy’n ymwneud â’ch cais a staff S4C. Mae hyn er mwyn galluogi S4C i sicrhau ei bod yn neilltuo 

staff i’r broses hon nad oes ganddynt unrhyw berthynas bersonol gydag unrhyw gais i ddarparu 

y nwyddau/gwasanaethau. 

 

3 Codau Ymarfer a Chanllawiau 

 

Bydd disgwyl i’r ymgeisydd llwyddiannus gydymffurfio â’r codau ymarfer, deddfwriaeth a 

chanllawiau canlynol (ymysg eraill): 

 

 Deddfwriaeth Iechyd a Diogelwch 

 Gofynion Technegol S4C 

 Canllawiau Brand S4C 

 Ymrwymiad Amrywiaeth S4C 

 Safonau Iaith Gymraeg sy’n berthnasol i S4C yn rhinwedd Rheoliadau Safonau Iaith (Rhif 

2) 2016 ac yn benodol: safonau 94, 117, 120, 121 ac 122. 

 

Mae nifer o’r canllawiau uchod ar gael ar Wefan Cynhyrchu S4C sydd ar gael yn 

http://www.s4c.cymru/cy/cynhyrchu/page/1154/canllawiau/  

 

 4 Rhyddid Gwybodaeth         

 

Mae’r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth (“RhG”) 2000 yn weithredol i S4C.  Os byddwch o’r farn bod 

unrhyw wybodaeth a ddarperir gennych i S4C yn sgil y gwahoddiad hwn o natur gyfrinachol neu 

sensitif yn fasnachol, dylech nodi hynny yn benodol yn eich ymateb gan nodi’r rhesymau dros 

ystyried y fath wybodaeth yn wybodaeth sensitif.  Fodd bynnag, rhaid ichi dderbyn y bydd S4C 

yn rhyddhau gwybodaeth o’r fath os bydd yn cael cyngor cyfreithiol bod yn rhaid iddi wneud 

hynny er mwyn cydymffurfio gyda RhG. Mae S4C yn cadw’r hawl i benderfynu yn ei disgresiwn 

llwyr os yw unrhyw wybodaeth arbennig wedi ei eithrio rhag ei ddadlenni. 

 

 5 Diogelu Data  

 

Trwy gyflwyno ymateb rydych yn awdurdodi S4C i brosesu’r holl wybodaeth bersonol a 

ddarparwyd fel rhan o’ch ymateb yn unol â Deddf Diogelu Data 1998 ac rydych yn cadarnhau 

eich bod wedi sicrhau caniatâd trydydd parti angenrheidiol er mwyn galluogi S4C i wneud 

hynny.  

 

 

 

 

http://www.s4c.cymru/cy/cynhyrchu/page/1154/canllawiau/


                                                                                        
 

 6 Cyfrinachedd a Chyhoeddusrwydd 

 

Trwy gyflwyno ymateb, rydych yn cytuno i gadw yn gyfrinachol unrhyw wybodaeth a ddatgelir 

neu a fydd ar gael i chi gan S4C mewn unrhyw gyfrwng yn ystod neu mewn cysylltiad â’r broses 

hon. Rydych yn cytuno i beidio â defnyddio gwybodaeth o’r fath at unrhyw ddiben ac eithrio’r 

diben o baratoi’r ymateb, ac i beidio â datgelu gwybodaeth o’r fath i unrhyw unigolyn arall ac 

eithrio mewn ffordd gyfrinachol ac ar sail yr angen i’w gwybod, i’r unigolion hynny sy’n 

ymwneud â’r gwaith o baratoi’r ymateb i S4C yn uniongyrchol. Ni fydd yr oblygiadau 

cyfrinachedd yn berthnasol i wybodaeth sydd eisoes yn gyhoeddus ar yr adeg y caiff ei datgelu 

iddynt gan S4C. 

 

Trwy gyflwyno ymateb i’r Holiadur rydych yn cytuno  i sicrhau na fydd unrhyw aelod o’ch staff  

neu unrhyw berson sydd yn eich cynghori neu sydd yn rhan o'ch ymateb yn gwneud datganiad 

cyhoeddus o unrhyw fath (gan gynnwys, heb gyfyngiad, safleoedd gwe rhwydweithio 

cymdeithasol, megis Facebook neu Twitter neu fel arall) yn gysylltiedig â thestun yr Holiadur 

hwn neu unrhyw benderfyniad S4C ynglylch unrhyw elfen o’r broses gystadleuol yma heblaw fod 

S4C wedi rhoi caniatâd ysgrifenedig o flaen llaw i’r fath gyfathrebiad. 

 

7 Ymwadiad   

 

Nid yw S4C yn cynnig unrhyw warant neu gyflwyniad ynghylch cyflawnder neu gywirdeb 

unrhyw wybodaeth yn y ddogfen hon ac mae unrhyw ddibyniaeth ar wybodaeth o’r fath ar eich 

risg eich hunain. 

 

8 Hawlfraint 

 

Mae S4C yn berchen ar yr hawlfraint yn y ddogfen hon ac unrhyw ddeunyddiau eraill a 

gyhoeddir neu a ddarparir gan S4C.  Ni chaniateir i Ymgeiswyr gopïo, atgynhyrchu, defnyddio 

neu gyhoeddi copïau o’r ddogfen hon neu ddeunyddiau o’r fath (neu unrhyw ran ohonynt) ac 

eithrio yn unol â’r graddau sy’n ofynnol er mwyn paratoi a chyflwyno’u hymatebion. 

 

9  Dim cyd-gynllunio 

 

Drwy gynnig ymateb i’r ddogfen hon, rydych yn cadarnhau: 

 

1. bod yr ymateb yn “bona fide” ac yn gystadleuol; 

 

2. nad ydych wedi gosod neu newid yr ymateb yn unol ag unrhyw gytundeb neu drefniant 

gydag unrhyw berson arall (heblaw yng nghyswllt consortiwm, gydag aelodau eraill y 

consortiwm) nac wedi gofyn i unrhyw berson neu gwmni arall i wneud yr un peth; ac 

 

3. nad ydych wedi trafod neu ymgynghori ag unrhyw berson arall heblaw am S4C ynglŷn â 

swm neu fras brisoedd eich ymateb, heblaw lle'r oedd y fath drafod yn gyfrinachol ac yn 

angenrheidiol er mwyn gwneud ymholiadau ynghylch premiwm yswiriant neu ddyfynbris 

arall ar gyfer paratoi’r ymateb i’r ddogfen hon. 

 

10 Ymddygiad Amhriodol 

 

Os ydych chi neu’r rheini sydd yn eich cynghori yn gwneud unrhyw ymgais i ddylanwadu yn 

amhriodol ar y broses gystadleuol yma neu’r penderfyniad i wobrwyo’r cytundeb mewn unrhyw 

ffordd, yna bydd gan S4C yr hawl i anghymwyso eich ymateb i’r broses gystadleuol yma yn 

nisgresiwn llwyr S4C. Os ydych chi neu’r rheini sydd yn eich cynghori yn gwneud unrhyw ymgais 

i ganfasio unrhyw aelod o staff S4C yn gysylltiedig â’r broses gystadleuol yma neu ymgais i gael 

gwybodaeth gan unrhyw un o weithwyr neu asiantau S4C ynglŷn ag unrhyw sefydliad arall sydd 

yn rhan o'r broses gystadleuol yma, yna bydd gan S4C yr hawl i anghymwyso eich ymateb yn 

nisgresiwn llwyr S4C.   



                                                                                        
 

 

11 Cyfraith Lywodraethol  

 

Llywodraethir y ddogfen hon gan gyfreithiau Cymru a Lloegr ac rydych yn cytuno, trwy 

ddychwelyd ymateb, i ymrwymo i awdurdodaeth llwyr-gyfyngedig llysoedd Cymru a Lloegr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                        
 

Holiadur Rhag-Gymhwyso – Ffurflen 

 

ADRAN 5  

 

Datganiad 

 

Cyn arwyddo’r datganiad hwn gwnewch yn siwr eich bod wedi ateb pob cwestiwn 

a’ch bod wedi atodi pob dogfen atodol.  

 

Rwy’n cadarnhau: 

 

(a) bod gennyf yr awdurdod angenrheidiol i gwblhau a dychwelyd yr Holiadur hwn 

ar ran yr Ymgeisydd; 

 

(b) bod yr holl wybodaeth a roir yn yr Holiadur hwn, hyd eithaf fy ngwybodaeth 

a’m cred, yn gyflawn a chywir; ac 

 

(c) y byddaf yn rhoi gwybod ar unwaith i S4C petawn yn dod yn ymwybodol bod 

unrhyw wybodaeth a roddwyd yn yr Holiadur hwn yn anghyflawn neu’n 

anghywir mewn unrhyw ffordd. 

 

 

Rwy’n cadarnhau ac yn cytuno ar ran yr Ymgeisydd: 

 

1.  fod S4C yn ddarostyngedig i ddarpariaethau Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 

(“Deddf FOI”) ac efallai y bydd angen i S4C ddatgelu gwybodaeth a ddarperir gan 

neu ar ran yr Ymgeisydd i S4C, dan ddarpariaethau’r Ddeddf FOI.  Mae’r 

Ymgeisydd wedi hysbysu S4C o’r holl wybodaeth a ddarparwyd gan yr Ymgeisydd i 

S4C yn unol â’r Holiadur hwn sy’n sensitif ar lefel fasnachol neu sydd o natur 

gyfrinachol, ynghyd â’r rhesymau sy’n esbonio pam bod y wybodaeth o’r fath yn 

sensitif ar lefel fasnachol neu o natur gyfrinachol.  Mae’r Ymgeisydd yn cydnabod 

na fydd nodi bod gwybodaeth yn gyfrinachol neu’n sensitif ar lefel fasnachol yn 

gwarantu y bydd y wybodaeth o’r fath yn cael ei hepgor o anghenion datgelu.  

Trwy lenwi a chyflwyno’r Holiadur hwn, mae’r Ymgeisydd yn derbyn y gallai S4C 

ddatgelu gwybodaeth o’r fath wrth ymateb i unrhyw gais a wneir dan Ddeddf FOI 

os bydd S4C o’r farn, yn unol â’i disgresiwn, ei bod yn briodol gwneud hynny; 

 

2.  trwy lenwi a chyflwyno’r Holiadur hwn, mae’r Ymgeisydd yn awdurdodi S4C i 

brosesu’r holl wybodaeth a ddarparwyd fel rhan o’r cais ac mae’n cadarnhau ei fod 

wedi sicrhau pob caniatâd angenrheidiol gan drydydd partïon er mwyn galluogi 

S4C i wneud hynny; 

 

3.   trwy lenwi a chyflwyno’r Holiadur hwn, mae’r Ymgeisydd yn cytuno cadw unrhyw 

wybodaeth a ddatgelir neu a gaiff ei wneud ar gael iddo fel arall gan S4C, ym mha 

bynnag gyfrwng yn ystod neu mewn cysylltiad â’r broses gystadleuol hon, yn 

gyfrinachol; 

 

4.    ni fydd yr Holiadur hwn wedi’i lenwi nac unrhyw gyfathrebiad rhwng S4C a’r 

Ymgeisydd yn cyfateb â chytundeb neu gynnig y gellir ei dderbyn neu gyflwyniad y 

bydd unrhyw gytundeb yn cael ei ddyfarnu ac mae S4C yn cadw’r hawl: (a) i 

dynnu yn ôl o a/neu roi’r gorau i a/neu ohirio’r broses gystadleuol hon ar unrhyw 

adeg; ac/neu (b) i beidio â dyfarnu unrhyw gytundeb o ganlyniad i’r broses 

gystadleuol hon;   

 



                                                                                        
 

5.  os canfyddir bod yr Holiadur hwn yn anghyflawn, yn anghywir neu’n gamarweiniol 

mewn unrhyw ffordd, mae S4C yn cadw’r hawl i wahardd yr Ymgeisydd o’r broses 

gystadleuol hon ar ba bynnag gam y mae’r broses hon wedi cyrraedd; ac 

 

6.  nad oes gwrthdaro buddiannau mewn perthynas â gofynion S4C. 

 

 

 

Llofnod:    _________________________________________________ 

 

Enw:    _________________________________________________ 

 

Swydd:    _________________________________________________ 

 

Cynrychiolydd a  

awdurdodwyd yn briodol 

dros ac ar ran:  _________________________________________________ 

 

Dyddiad:   _________________________________________________ 

 

 

 


