
 1 

MENTER FFORMAT SONY/S4C 2016 

TELERAU YMGEISIO 

  
 

Caiff Menter Fformat Sony/S4C 2016 (y “Fenter”) ei hyrwyddo gan S4C sydd â’i swyddfa gofrestredig yn: Parc 
Tŷ Glas, Llanisien, Caerdydd,CF14 5DU  A Sony Pictures Television UK Rights Limited (“Sony”), cwmni 
atebolrwydd cyfyngedig o eiddo Sony Pictures Entertainment Company  a ymgorfforwyd yng Nghymru a Lloegr 
dan y Rhif Cwmni 02719242 sydd â’i swyddfa gofrestredig yn Sony Pictures Europe House, 25 Golden Square, 
Llundain, W1F 9LU (gyda’i gilydd “S4C/Sony”).  

 

1. GOFYNION YMGEISIO: 

Er mwyn cymryd rhan, mae’n rhaid i ymgeiswyr gyflwyno’r canlynol trwy’r e-bost i fformatsony@s4c.cymru cyn 
canol dydd ar 1 Mawrth 2016 (“y Dyddiad Cau”): 

(1) Manylion sylfaenol yr ymgeisydd gan gynnwys enw, cyfeiriad a manylion cyswllt; 

(2) Triniaeth ysgrifenedig lawn (“Triniaeth”) a rhwng dwy (2) a deg (10) tudalen o hyd ac a all gynnwys 
dolen i ddeunydd “rhagflas” neu “sizzle” sy’n disgrifio neu’n enghreifftio elfennau allweddol y fformat, y 
gynulleidfa darged ac unrhyw wybodaeth berthnasol arall (y “Fformat”); a 
 
(3) Manylion profiad yr ymgeisydd o gynhyrchu rhaglenni teledu, y personél allweddol a fydd yn cael eu 
cyflogi i gynhyrchu’r Fformat a phrofiad perthnasol y personél hynny. 
 

Caiff bob ymgeisydd gyflwyno mwyafrif o bump (5) Triniaeth. 
 
Mae’n rhaid i fformatau fod:  
a)  yn addas ar gyfer cyfres adloniant ysgafn wedi ei fformatio  ar gyfer oriau brig  gan gynnwys, ond heb fod yn 

gyfyngedig i, raglenni realaeth a sioeau gemau;  
b)  wedi’u cyflwyno yn Gymraeg ac/neu Saesneg (lle cyflwynir y cais yn Gymraeg, dylid cyflwyno cyfieithiad 

Saesneg ar yr un pryd);  
c)  yn gwbl wreiddiol (e.e. heb eu haddasu o lyfrau, dramâu nac unrhyw ddeunydd gwreiddiol arall ac nid yn 

“sbec” o driniaethau neu raglenni teledu presennol);  
d)  wedi’u cyflwyno gan gwmni teledu sefydledig a’r cwmni hwnnw’n unig berchennog ac yn berchennog 

neilltuedig ar yr holl hawliau yn y Fformat ac unrhyw elfennau a gynhwysir o fewn y Fformat, y Cais 
ac/neu’r Driniaeth. Gall S4C/Sony ei gwneud yn ofynnol i ymgeiswyr gael a chyfleu i S4C/Sony dystiolaeth 
ysgrifenedig o’r holl gliriadau hawliau yn nisgresiwn llwyr S4C/Sony. Gallai methu â darparu tystiolaeth 
ysgrifenedig ar gyfer S4C/Sony o’r holl gliriadau ar gyfer Fformat fod yn sail i ddiarddel y Fformat o’r Fenter 
ar unrhyw gam; ac  

e)  yn cydymffurfio â’r Telerau Ymgeisio hyn a Chod Darlledu Ofcom.   
 
Rhaid i fformatau beidio â bod:  
a)  dan opsiwn, yn cael eu datblygu neu’n cael eu cynhyrchu ar hyn o bryd gan rwydwaith, darlledwr, stiwdio, 

cwmni cynhyrchu trydydd parti neu gwmni dosbarthu fformatau;  
b)  wedi cael eu cyflwyno ar hyn o bryd neu’n flaenorol i unrhyw gystadleuaeth, menter neu ŵyl arall;   
c) wedi cael eu cyflwyno ar lafar yn flaenorol i rwydwaith, darlledwr, stiwdio, cwmni cynhyrchu trydydd parti 

neu gwmni dosbarthu fformatau ac/neu eu hopsiynu, eu datblygu, eu prynu neu eu cynhyrchu’n flaenorol 
gan rwydwaith, darlledwr, stiwdio, cwmni cynhyrchu trydydd parti neu gwmni dosbarthu fformatau; neu   

d)  yn tramgwyddo ar, yn camddefnyddio neu’n torri hawliau person arall, gan gynnwys ond heb fod yn 
gyfyngedig i,  hawliau preifatrwydd, cyhoeddusrwydd neu eiddo deallusol.   

 
Lle mae Triniaeth yn mynd y tu hwnt i’r uchafswm hyd a ganiateir, gall S4C/Sony werthuso’r cais dim ond ar sail 
y deg tudalen gyntaf a cheidw S4C/Sony yr hawl i hysbysu a’i gwneud yn ofynnol i unrhyw ymgeisydd o’r fath 
ailgyflwyno ei gais fel ei fod yn cydymffurfio â’r gofynion uchod o ran hyd neu ddiarddel cais o’r fath yn eu 
disgresiwn unigol a llwyr. 
 
Ni fydd S4C na Sony yn gyfrifol am geisiadau sy’n hwyr, wedi mynd ar goll, yn anghyflawn, yn annarllenadwy, 
wedi’u difrodi, yn garbwl, wedi’u llygru’n dechnegol, â thâl postio yn ddyledus neu wedi’u camgyfeirio. Nid yw 



S4C/Sony yn gyfrifol am wybodaeth gyswllt sy’n anwir, yn anghywir, wedi newid, yn anghyflawn neu’n 
annarllenadwy. Cyfrifoldeb yr ymgeisydd yn unig yw hysbysu S4C/Sony yn ysgrifenedig os yw’r ymgeisydd yn 
newid ei g/chyfeiriad, rhif ffôn, neu wybodaeth gyswllt arall. I wneud hynny, anfonwch neges e-bost i: 
fformatsony@s4c.cymru.  
 
Gall ymgeiswyr nad ydynt yn ateb y “Gofynion Ymgeisio” a nodir uchod gael eu diarddel, yn ôl disgresiwn unigol 
a llwyr S4C/Sony. Trwy gyflwyno cais i’r Fenter, mae pob ymgeisydd yn cytuno cydymffurfio â, a chael eu 
rhwymo gan, y Telerau Ymgeisio hyn ac maent yn cydnabod y bydd penderfyniadau S4C/Sony yn rhwymol ac yn 
derfynol ym mhob mater sy’n ymwneud â’r Fenter. Gall y rhai nad ydynt yn ymlynu wrth y Telerau Ymgeisio hyn 
neu gyfarwyddiadau eraill gan S4C/Sony gael eu diarddel. 
 
 
2. DETHOL PROSIECTAU DATBLYGU:  

Bydd cynrychiolwyr o S4C a Sony yn agor yr holl geisiadau a gyflwynwyd yn unol â’r Telerau Ymgeisio hyn ar neu 
ar ôl y Dyddiad Cau a byddant yn gwerthuso’r holl geisiadau yn unol â’r meini prawf canlynol sydd â phwysiad 
cyfartal:  

(i) gwreiddioldeb;  

(ii) creadigrwydd;  

(iii) cyfaddaster byd-eang; 

(iv) gallu a phrofiad yr ymgeisydd i gyflenwi’r Fformat; ac  

(iv) argraff gyffredinol.  

Gellid gofyn i ymgeiswyr gyflwyno gwybodaeth bellach i gynorthwyo’r beirniaid i wirio cymhwyster.  

Yn dilyn gwerthuso’r ceisiadau, bydd S4C a Sony yn dethol rhwng  un (1) a thri (3) Fformat i’w datblygu 
ymhellach (“Prosiectau Datblygu”). Bydd penderfyniadau’r panel beirniadu ynghylch dethol y Prosiectau 
Datblygu posib yn nisgresiwn llwyr S4C a Sony a bydd y penderfyniadau hynny’n derfynol.    

Bydd pob ymgeisydd a gyflwynodd Brosiect Datblygu (“Datblygwr Fformat”), os o gwbl, yn cael eu hysbysu dros y 
ffôn ac/neu’r e-bost cyn gynted â phosib cyn diwedd Ebrill 2016. Ni fydd S4C/Sony yn gyfrifol mewn unrhyw 
ffordd am unrhyw hysbysiad neu gyfathrebiad arall oddi wrth neu i S4C/Sony sydd yn hwyr, a aeth ar goll neu a 
gam-gyfeiriwyd.  
 
Oherwydd y nifer uchel o ymgeiswyr a ragwelir efallai na fydd yn bosib cysylltu â’r holl ymgeiswyr 
aflwyddiannus.  
 

3. Y CYFNOD DATBLYGU: 

Bydd yn ofynnol i’r Datblygwr Fformat ymrwymo i Gytundeb Datblygu gyda S4C a Sony o fewn deg diwrnod ar 
hugain (30) i dderbyn cadarnhad bod y Fformat wedi cael ei ddethol fel Prosiect Datblygu. Bydd y Cytundeb 
Datblygu’n nodi telerau sy’n gysylltiedig â datblygu’r Prosiect Datblygu ymhellach gan gynnwys lefel 
buddsoddiad S4C a Sony yn y Prosiect Datblygu a bydd yn cynnwys y darpariaethau canlynol: 

(a) aseinio’r hawlfraint yn y Fformat er mwyn sicrhau perchnogaeth ar y cyd a chyfartal ar yr hawlfraint yn y 
Fformat i S4C, Sony a’r Datblygwr Fformat; 

(b) yr opsiwn neilltuedig i S4C gomisiynu cyfres Gymraeg yn seiliedig ar y Fformat ar delerau sy’n debyg i 
delerau cyffredinol safonol S4C, gan ystyried y telerau a nodir ym mharagraff 4 isod; a hefyd 

(c) yr opsiwn neilltuedig i Sony gael ei benodi’n ddosbarthwr byd-eang unigol a neilltuedig ar gyfer y Fformat ar 
delerau dosbarthu safonol Sony, gan ystyried y telerau a nodir ym mharagraff 4 isod.   

Os bydd unrhyw ddarpar Ddatblygwr Fformat yn methu â dychwelyd unrhyw ddogfennaeth ofynnol o fewn pum 
(5) niwrnod busnes i’w cyfleu i’r darpar Datblygwr Fformat hwnnw, gall S4C/Sony ddiarddel y fath ddarpar 
Ddatblygwr Fformat yn eu disgresiwn llwyr a gellir dethol darpar Ddatblygwr Fformat arall.   

Bydd S4C/Sony yn hysbysu’r Datblygwr Fformat ynghylch lefel y buddsoddiad ariannol, os o gwbl, y bydd 
S4C/Sony yn ei wneud yn y Prosiect Datblygu a natur y deunyddiau datblygu y bydd yn ofynnol i’r Datblygwr 
Fformat eu cyfleu i S4C/Sony (“Deunyddiau Cyfleu Fformat”) a’r dyddiad cyfleu perthnasol. Bydd Deunyddiau 
Cyfleu Fformat o’r fath yn cynnwys peilot yn Gymraeg o ansawdd darlledu yn seiliedig ar y Fformat (“Peilot”).  



Ni ddylai darpar Ddatblygwr Fformat fynd i unrhyw gostau cyn i bob parti arwyddo’r Cytundeb Datblygu. Ni fydd 
S4C a/neu Sony yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am wariant a wneir gan ddarpar Ddatblygwr Fformat cyn i bob 
parti arwyddo’r Cytundeb Datblygu.  

Ceidw S4C/Sony yr hawl i gymryd drosodd cynhyrchiad y Peilot os oes ganddynt bryder rhesymol na fydd Peilot 
yn cael ei gyfleu ar amser ac o fewn y gyllideb.  

Ni fydd S4C a/neu Sony yn gyfrifol am orwariant a wneir gan Ddatblygwr Fformat uwchlaw’r lefel o fuddsoddiad 
y’i cytunwyd gan S4C a Sony yn y Cytundeb Datblygu.  

Yn dilyn cyfleu’r holl Ddeunyddiau Cyfleu Fformat mewn perthynas â’r holl Brosiectau Datblygu, bydd S4C/Sony 
yn ailwerthuso’r Prosiectau Datblygu a: 

(a)  bydd S4C yn penderfynu a yw S4C yn dymuno comisiynu un neu fwy o’r Prosiect(au) Datblygu fel cyfres i’w 
darlledu ar S4C (“Rhaglen S4C”); a 

(b)  bydd Sony yn penderfynu pa Brosiect(au) Datblygu y mae Sony yn dymuno ei gynrychioli/eu cynrychioli fel 
y dosbarthwr byd-eang neilltuedig (“Prosiect Dosbarthu Sony”). 

Gall yr un prosiect fod yn Rhaglen S4C ac yn Brosiect Dosbarthu Sony ar yr un pryd.  

Mae S4C a Sony yn bwriadu hysbysu’r Datblygwyr Fformat ynghylch eu penderfyniad cyn gynted â phosib. Bydd 
pob Prosiect Datblygu a gaiff eu dethol fel Rhaglen S4C ac/neu Brosiect Dosbarthu Sony yn dod yn Brosiect 
Llwyddiannus. 

 

4. TELERAU CYNHYRCHU/DOSBARTHU: 

Bydd yn ofynnol i gynhyrchwyr Rhaglen S4C ymrwymo i gytundeb rhaglen gyda S4C a bydd yn ofynnol i 
gynhyrchwyr Prosiect Dosbarthu Sony ymrwymo i gytundeb dosbarthu gyda Sony.   

Bydd cytundeb rhaglen S4C a chytundeb dosbarthu Sony yn amodi fel a ganlyn: 

a)  bydd yr hawlfraint yn y Prosiectau Llwyddiannus yn cael ei berchnogi ar y cyd ac mewn cyfrannau cyfartal 
gan S4C, Sony a’r Datblygwr Fformat; 

b)  bydd trwydded darlledu’n cael ei rhoi i S4C yn unol â Thelerau Cyffredinol S4C, yn amodol ar rai 
amrywiadau i adlewyrchu telerau’r Telerau Ymgeisio hyn a chytundeb dosbarthu Sony; 

c)  bydd trwydded neilltuedig yn cael ei rhoi i Sony ar gyfer yr holl hawliau dosbarthu byd-eang yn yr holl 
gyfryngau, sy’n hysbys yn awr neu a gaiff eu dyfeisio wedi hyn, am gyfnod cychwynnol o dair (3) blynedd 
(“Cyfnod Trwydded Sony”) a hefyd yr opsiwn neilltuedig i ymestyn hawliau o’r fath am ddwy (2) flynedd 
bellach yn amodol ar yr hawliau a roddwyd i S4C a’r darpariaethau a nodir isod; 

d)    bydd gan S4C a Sony hawl i adennill y cyllid datblygu a fuddsoddwyd gan S4C a Sony o’r derbyniadau gros a 
dderbynnir o ganlyniad i ymelwa ar Brosiect Dosbarthu Sony; 

e) bydd gan Sony hawl i’r canlynol o dderbyniadau gros: 

 i) ffi ddosbarthu o 25%; 

ii) yr holl dreuliau dosbarthu a marchnata allan-o-boced uniongyrchol, wedi’u capio ar 10% o’r 
derbyniadau gros, ac ni fydd y cap hwnnw’n cynnwys gweddill-daliadau; breindaliadau; costau 
dyblygu; costau dybio; costau gweithgynhyrchu; costau clirio; trethi; costau cyfreitha trydydd parti; a 
thollau neu dreuliau tebyg; 

iii) adennill unrhyw gostau datblygu, gweithgynhyrchu neu gynhyrchu a gafwyd gan neu ar ran Sony 
mewn perthynas â dosbarthu Prosiectau Dosbarthu Sony; ac 

iv) unrhyw gyfranogiadau elw trydydd parti. 

f)  bydd hawl gan y Datblygwr Fformat i’r canlynol:  

 i) un rhan o dair o ffioedd fformat net rhyngwladol; 

ii) un rhan o dair o dderbyniadau net a grëwyd trwy ymelwa ar Raglen S4C ac unrhyw hawliau ategol 
cysylltiedig (h.y. aps a marsiandïaeth) yn fyd-eang; 

iii) 10% o dderbyniadau net a grëwyd trwy ymelwa ar unrhyw gyfres mewn iaith heblaw Cymraeg sy’n 
seiliedig ar y Fformat ac unrhyw hawliau ategol cysylltiedig (h.y. aps a marsiandïaeth).  



g) fel cydberchnogion ar y Fformat, bydd gan S4C a Sony yr hawl i gyfran o’r incwm net a grëwyd trwy ymelwa 
ar Brosiect Dosbarthu Sony. Bydd S4C yn cadw 15% o’r holl dderbyniadau net a bydd S4C yn ail-fuddsoddi 
unrhyw dderbyniadau net pellach a dderbyniwyd gan S4C ym mhrosiectau dyfodol y Datblygwr Fformat  ar 
gyfer S4C; 

h) bydd  Datblygwr Fformat pob Prosiect Dosbarthu Sony yn cael y cyfle i ddarparu gwasanaethau 
ymgynghorol neu arsylwi ar gynhyrchiad fersiwn arall (“Cyfres Leol”) Prosiect Dosbarthu Sony a gynhyrchir 
gan un o gwmnïau cyswllt Sony, os bydd un yn cael ei chynhyrchu. Bydd Sony yn talu costau teithio a llety ar 
gyfer Datblygwr Fformat o’r fath o fewn terfynau teithio Sony, gyda chostau o’r fath yn adenilladwy fel 
treuliau dosbarthu. Os oes mwy nag un Cyfres Leol yn cael ei chynhyrchu, bydd Sony yn defnyddio’i 
ymdrechion rhesymol i roi cyfle i Ddatblygwr Fformat pob Prosiect Datblygu Sony perthnasol ddarparu 
gwasanaethau ymgynghorol neu arsylwi ar gynhyrchiad un Cyfres Leol arall o’r Prosiect Dosbarthu Sony 
hynny ar y sail bod y Datblygwr Fformat yn gyfrifol am ei gostau teithio a llety ei hun. 

 
Os yw Sony yn ymelwa ar y Fformat mewn unrhyw ffordd (gan gynnwys, heb gyfyngiad, cynhyrchu peilot neu 
werthu’r fformat) yn ystod Cyfnod Trwydded Sony, bydd yr holl hawliau yn y Fformat yn fyd-eang yn cael eu 
haseinio i Sony yn yr holl gyfryngau, sy’n hysbys yn awr neu a gaiff eu dyfeisio wedi hyn, yn fytholbarhaus. Os na 
fu unrhyw ymelwad ac aseiniad ddau (2) fis cyn i Gyfnod Trwydded Sony ddod i ben, bydd gan Sony yr hawl 
neilltuedig i ymestyn Cyfnod Trwydded Sony am hyd at ddwy (2) flynedd ychwanegol (“Cyfnod Estynedig y 
Drwydded”). Os nad yw Sony yn ymelwa ar y Fformat mewn unrhyw ffordd yn ystod Cyfnod y Drwydded na 
Chyfnod Estynedig y Drwydded, yna bydd yr hawliau ar y Fformat yn dychwelyd i’r Datblygwr Fformat wedi i 
Gyfnod y Drwydded neu Gyfnod Estynedig y Drwydded, fel y bo’n berthnasol, ddod i ben.  

Yn ôl dewis unigol a llwyr Sony, gall Sony roi i bob Datblygwr Fformat yr hawl i ymgynghoriad creadigol ystyrlon 
mewn perthynas â datblygu prosiect yn seiliedig ar y Fformat, a all gynnwys, yn ôl dewis Sony yn ei ddisgresiwn 
unigol a llwyr, cyfranogiad personol mewn cyfarfod datblygu. Gellir ei gwneud yn ofynnol i Ddatblygwyr Fformat 
gyfranogi mewn nifer rhesymol o weithgareddau hyrwyddo a chyhoeddusrwydd arferol (gan gynnwys 
ymddangosiadau cyhoeddus, jyncedi yn y wasg, cyfweliadau, a’u tebyg) i hyrwyddo Rhaglen S4C neu’r Fformat 
neu’r Fenter.   

 

5. PROSIECTAU AFLWYDDIANNUS: 

Lle nad yw Prosiect Datblygu yn cael ei ddethol i fod yn Raglen S4C nac yn Brosiect Dosbarthu Sony, bydd 
S4C/Sony yn hysbysu’r cynhyrchydd perthnasol dros y ffôn ac/neu drwy’r e-bost.  

Bydd y prosiectau hynny wedyn mewn sefyllfa o droad (“Troad”) o ddyddiad yr hysbysiad gan S4C/Sony i’r 
Datblygwr Fformat. Lle mae’r Datblygwr Fformat yn gofyn am adaseinio hawliau yn y Fformat a’r Deunyddiau 
Cyfleu Fformat o fewn tair blynedd i ddyddiad y Troad bydd adaseiniad o’r fath yn amodol ar ad-dalu i S4C/Sony 
unrhyw gyllid datblygu a fuddsoddwyd gan S4C/Sony yn y Fformat ac/neu’r Deunyddiau Cyfleu Fformat. 

Lle mae’r Datblygwr Fformat yn gofyn am adaseinio hawliau yn y Fformat a’r Deunyddiau Cyfleu Fformat ar 
ddyddiad sy’n hwyrach na thair blynedd ar ôl dyddiad y Troad ni fydd adaseiniad o’r fath yn amodol ar ad-dalu i 
S4C/Sony y cyllid datblygu a fuddsoddwyd gan S4C/Sony yn y Fformat ac/neu’r Deunyddiau Cyfleu Fformat. 

 

6. RHOI HAWLIAU: 

Trwy gyflwyno Fformat i’r Fenter hon, mae pob ymgeisydd yn cydnabod ac yn cytuno y bydd gan S4C/Sony 
drwydded neilltuedig, ddi-alw yn ôl, a heb freindaliadau i ddefnyddio, atgynhyrchu a golygu’r Fformatau a 
gyflwynwyd at ddiben gweinyddu’r Fenter hon ac fel arall yn llwyr mewn perthynas â gweithredu’r Fenter am 
gyfnod o ddeuddeng mis o’r Dyddiad Cau.   

Mae ymgeiswyr trwy hyn yn rhoi heibio ac yn ildio’r “hawliau moesol (droit moral)” fel y’i gelwir a gydnabyddir 
yn awr neu wedi hyn mewn perthynas â Fformatau a gyflwynir fel rhan o’r Fenter. 

 

7. TELERAU CYFLWYNO FFORMATAU:  

Mae ymgeiswyr yn cydnabod nad oes gan S4C/Sony unrhyw rwymedigaethau tuag at ymgeiswyr mewn 
perthynas â’r Fformatau a gyflwynir fel rhan o’r Fenter.  

Mae ymgeiswyr yn cydnabod, os nad yw unrhyw Fformat a gyflwynir i’r Fenter yn newydd neu’n wreiddiol, neu 



os na chafodd ei greu yn wreiddiol gan yr ymgeisydd, neu os nad yw wedi cael ei drosi i ffurf bendant, neu os oes 
pobl eraill (gan gynnwys cyflogedigion S4C/Sony) wedi cyflwyno ddeunydd rhaglen yn flaenorol neu’n cyflwyno 
deunydd rhaglen yn y dyfodol sy’n debyg neu union yr un fath â’r Fformat ac na phrofir ei fod wedi cael ei gopïo 
o’r Fformatau ac y mae gan S4C/Sony yr hawl i’w ddefnyddio, yna mae ymgeiswyr yn cytuno na fydd S4C/Sony 
yn atebol i’r ymgeiswyr am ddefnydd S4C/Sony o unrhyw ddeunydd rhaglen sy’n debyg neu union yr un fath â’r 
Fformat ac ni fydd S4C/Sony dan orfodaeth mewn unrhyw ffordd o gwbl i ddigolledu ymgeiswyr am ddefnydd o’r 
fath gan S4C/Sony.   

Mae ymgeiswyr yn cytuno ymhellach, os bydd S4C/Sony ar y cyd neu ar wahân wedi hyn yn cynhyrchu neu’n 
dosbarthu rhaglen deledu neu raglenni teledu sy’n seiliedig ar yr un syniad cyffredinol, thema gyffredinol neu 
sefyllfa gyffredinol ac/neu sydd â’r un lleoliad neu hanes cefndir â’r Fformat, yna, oni phrofir bod S4C/Sony wedi 
copïo’n sylweddol fynegiant a datblygiad syniad, thema neu sefyllfa o’r fath sy’n gynwysedig yn y Fformat, gan 
gynnwys cymeriadau a chynllun stori’r Fformat a gyflwynwyd gan yr ymgeisydd, ni fydd S4C/Sony dan unrhyw 
orfodaeth na rhwymedigaeth i ymgeisydd o unrhyw fath neu gymeriad oherwydd bod rhaglen(ni) o’r fath wedi 
cael ei chynhyrchu/eu cynhyrchu neu ei dosbarthu/eu dosbarthu, ac ni fydd S4C/Sony dan unrhyw orfodaeth i 
ddigolledu ymgeisydd mewn perthynas â hynny.   

Mae ymgeiswyr yn cytuno na fyddir yn ystyried bod unrhyw beth yn y Telerau Ymgeisio hyn, na chyflwyno’r 
Fformat, yn gosod S4C/Sony mewn unrhyw sefyllfa wahanol i unrhyw aelod arall o’r cyhoedd mewn perthynas 
â’r Fformat. Yn unol â hynny, gall unrhyw ran o’r deunydd rhaglen a allai gael ei defnyddio’n rhydd gan unrhyw 
aelod o’r cyhoedd gael ei defnyddio gan S4C/Sony heb unrhyw rwymedigaeth i ymgeisydd.  

 

8. CYNRYCHIOLAETHAU, GWARANTAU AC INDEMNIAD YMGEISWYR:  

Trwy ymgeisio, mae pob ymgeisydd yn cynrychioli ac yn gwarantu i S4C/Sony bod ei g/chais:  

(i) yn gyfan gwbl yn waith gwreiddiol gan yr ymgeisydd (neu gyfrannwr arall a ddatgelir ar y ffurflen gais) a’i fod 
wedi cael ei greu yn llwyr gan yr ymgeisydd (ac/neu gyfrannwr arall a ddatgelir ar y ffurflen gais);  

(ii) heb gael ei gopïo o unrhyw ffynhonnell arall na’i ddarlledu na’i ddosbarthu neu ei ledaenu fel arall yn 
flaenorol mewn unrhyw gyfrwng neu fformat, gan gynnwys cael ei gyflwyno ar lafar ar hyn o bryd neu’n flaenorol 
i rwydwaith, stiwdio, cwmni cynhyrchu neu gwmni dosbarthu fformatau ac/neu gael ei opsiynu, ei brynu neu ei 
gynhyrchu ar hyn o bryd neu’n flaenorol gan rwydwaith, stiwdio, cwmni cynhyrchu neu gwmni dosbarthu 
fformatau;  

(iii) ddim yn y parth cyhoeddus; 

(iv) ddim yn tramgwyddo ar nac yn gwrthdaro â nod masnach, hawlfraint, hawliau preifatrwydd, hawliau 
cyhoeddusrwydd nac unrhyw hawliau eraill, o unrhyw fath neu natur, sydd gan unrhyw berson neu endid arall;  

(v) heb gael ei roi yn flaenorol i unrhyw berson neu sefydliad arall, ac nad oes gan unrhyw drydydd parti unrhyw 
gyfran mewn cais o’r fath;  

(vi) yn cydymffurfio’n llawn â’r gofynion yn y Telerau Ymgeisio hyn;  

(vii) ddim yn destun unrhyw ymgyfreithiad sy’n cael ei fygwth neu sydd yn yr arfaeth, na hawliad neu anghydfod 
a allai arwain at ymgyfreithiad, sy’n effeithio’n anffafriol neu’n peryglu, yn amharu ar neu’n lleihau mewn 
unrhyw ffordd yr hawliau sydd i’w caniatáu i S4C ac/neu Sony yn unol â’r Cytundebau Datblygu, cytundebau 
cynhyrchu S4C a chytundebau dosbarthu byd-eang Sony; a  

(viii)  ddim yn cynnwys unrhyw iaith neu gynnwys arall sy’n anaddas i’w d(d)osbarthu neu ei d(d)arlledu, fel a 
benderfynir gan S4C/Sony yn ei d(d)isgresiwn. 

 

Trwy ymgeisio, mae pob ymgeisydd yn cynrychioli ac yn gwarantu i S4C/Sony:  

(i) bod ganddynt yr hawl i gytuno i, a pherfformio’n llawn yn gyson â’r Telerau Ymgeisio hyn;   

(ii) nad yw cydsyniad unrhyw drydydd partïon yn ofynnol i roi’r hawliau dan y Telerau Ymgeisio hyn; a hefyd 

(iii) eu bod wedi llofnodi neu’n cytuno trwy hyn i lofnodi, a chael (ar draul yr ymgeisydd) gan yr holl drydydd 
partïon angenrheidiol, pob rhyddhad, caniatâd a’r holl ddogfennau ysgrifenedig eraill, ar ffurf sy’n dderbyniol i 
S4C/Sony, a all fod yn ofynnol gan S4C/Sony ac unrhyw un o’u cwmnïau cyswllt neu noddwyr ar gais i 
gadarnhau, cofnodi ac/neu berffeithio’r hawliau a ganiateir yn unol â’r Telerau Ymgeisio hyn ac/neu unrhyw 
Gytundebau Datblygu ac/neu gytundeb rhaglen S4C ac/neu gytundeb dosbarthu byd-eang Sony. 



Trwy gyflwyno cais, mae ymgeiswyr yn cytuno i indemnio ar alw, amddiffyn, rhyddhau, gwaredu a dal yn 
ddiniwed yr holl Endidau Dynodedig (y’i diffinir isod) rhag unrhyw a phob hawliad a rhwymedigaeth sy’n deillio 
o neu mewn perthynas â chyfranogiad yr ymgeisydd yn y Fenter hon, gan gynnwys, heb gyfyngiad: (a) hawliadau 
am anaf, colled neu ddifrod o unrhyw fath sy’n deillio o gyfranogiad yr ymgeisydd yn y Fenter hon; a (b) 
hawliadau sy’n seiliedig ar hawliau preifatrwydd, hawliau cyhoeddusrwydd, goleuni anwir, difenwad, 
tramgwyddo ar hawlfraint ac/neu nod masnach mewn perthynas â’r cais neu ymelwa ar Fformat yr ymgeisydd.   

 

9. DIARDDEL CEISIADAU: 

Heb beryglu unrhyw hawl arall i ddiarddel unrhyw gais yn unol â’r Telerau Ymgeisio hyn neu fel arall yn 
gyfreithiol, os oes gan naill ai S4C ac/neu Sony, yn eu disgresiwn llwyr, reswm dros gredu bod unrhyw gais yn 
cynnwys unrhyw ddeunydd a allai dramgwyddo ar neu dorri unrhyw gyfraith neu unrhyw hawliau gan drydydd 
parti, neu y gallai defnyddio neu ddarlledu cais o’r fath yn y dull a ddisgrifir yn y ddogfen hon dramgwyddo ar 
neu dorri unrhyw gyfraith neu unrhyw hawliau gan drydydd parti, yna gall S4C/Sony ddiarddel cais o’r fath ar 
unwaith a chymryd mesurau eraill y mae S4C/Sony o bosib yn ystyried eu bod yn briodol.   

Ceidw S4C/Sony yr hawl yn ôl eu disgresiwn llwyr i ddiarddel unrhyw unigolyn sy’n ymyrryd â’r broses ymgeisio 
ac/neu i ganslo, addasu neu atal y Fenter hon pe bai twyll neu gamymddwyn gan ymgeisydd neu achosion eraill y 
tu hwnt i reolaeth S4C/Sony yn llygru gweinyddiaeth, cywirdeb, diogelwch neu weithrediad priodol y Fenter.  

Gall ceisiadau nad ydynt yn cwrdd â’r Telerau Ymgeisio hyn mewn unrhyw ffordd gael eu diarddel.  

 
10. RHYDDHAU HAWLIADAU: 

Mae pob ymgeisydd yn cydnabod bod S4C a Sony a phob un o’u rhiant-gwmnïau, cwmnïau cyswllt ac is-
gwmnïau, a phob un o’u cyflogeion, swyddogion, cyfarwyddwyr, trwyddedeion, aseineion a noddwyr (gyda’i 
gilydd, yr “Endidau Dynodedig”) yn ymwneud â’r gwaith o ddatblygu, ysgrifennu, caffael, cynhyrchu, 
cyhoeddi, lledaenu a darlledu deunydd llenyddol, artistig a deunydd arall, gan gynnwys storïau, syniadau, 
themâu, plotiau, teitlau, sgriptiau ffilm, sgriptiau teledu, triniaethau, fformatau, a chysyniadau (gyda’i gilydd, y 
“Deunyddiau”). Trwy gyflwyno cais i’r Fenter, mae pob ymgeisydd yn cydnabod ac yn cytuno y gall fod unrhyw 
Ddeunyddiau y bydd yr Endidau Dynodedig o bosib yn eu defnyddio neu’n ymelwa arnynt yn ddiweddarach fod 
wedi cael eu creu’n wreiddiol gan yr Endidau Dynodedig eu hunain neu y gallent fod wedi’u caffael oddi wrth 
gyflogeion yr Endidau Dynodedig neu bartïon eraill, ac y gall Deunyddiau o’r fath ddyblygu, bod yr un fath â 
neu’n debyg i’r Fformat a gyflwynwyd i’r Fenter gan yr ymgeisydd. Trwy gyflwyno cais, mae pob ymgeisydd yn 
cydnabod ei f/bod yn deall ac yn cytuno na fydd defnydd gan yr Endidau Dynodedig o Ddeunyddiau sy’n 
cynnwys nodweddion, syniadau, deunydd ac/neu elfennau sy’n debyg i neu sydd union yr un fath â’r rheiny a 
gynhwysir yn eu cais ond nad ydynt wedi cael eu copïo o Fformat olygu bod gan yr ymgeisydd hawl i unrhyw 
iawndal o gwbl.  

Fel cymhelliad i S4C/Sony dderbyn cais yr ymgeisydd i’r Fenter, mae pob ymgeisydd trwy hyn yn ildio unrhyw 
hawliad neu hawl i gychwyn achos yn erbyn unrhyw un o’r Endidau Dynodedig neu eu holynwyr mewn perthynas 
â defnydd yr Endidau Dynodedig o unrhyw Ddeunyddiau (neu unrhyw gyfrannau ohonynt) pa un a yw 
Deunyddiau o’r fath yn cynnwys unrhyw nodweddion, syniadau, deunydd ac/neu elfennau sy’n debyg i neu 
union yr un fath â’r rheiny a gynhwysir yng nghais yr ymgeisydd ai peidio. Yn olaf, mae pob ymgeisydd yn 
cydnabod, mewn perthynas ag unrhyw hawliad gan ymgeisydd sy’n ymwneud â neu’n deillio o ymelwad neu 
ddefnydd gwirioneddol neu honedig gan Endidau Dynodedig o unrhyw gais neu ddeunydd arall a gyflwynwyd 
mewn cysylltiad â’r Fenter, na fydd y niwed, os o gwbl, a achosir trwy hynny i’r ymgeisydd perthnasol yn 
anadferadwy nac yn ddigonol fel arall i roi’r hawl i ymgeisydd o’r fath geisio rhyddhad gwaharddol neu ryddhad 
ecwitïol arall neu i wahardd cynhyrchiad, dosbarthiad, arddangosiad neu ymelwa mewn unrhyw fodd ar unrhyw 
gynhyrchiad sy’n seiliedig ar neu yr honnir ei fod yn seiliedig ar y cais, a bydd hawliau a rhwymedïau’r ymgeisydd 
mewn unrhyw achos o’r fath yn llwyr gyfyngedig i’r hawl i gael iawndal am niwed, os o gwbl, mewn achos 
cyfreithiol.  
 

 
11.  TELERAU AC AMODAU CYFFREDINOL: 

Trwy gymryd rhan yn y Fenter mae’r holl ymgeiswyr yn rhoi caniatâd i’r Endidau Dynodedig ddefnyddio’u priod 
enwau, ffotograffau, tebygrwydd, lleisiau, ac/neu wybodaeth fywgraffiadol ar gyfer rhaglennu, cyhoeddi, 
cyhoeddusrwydd, hysbysebu a’r holl bwrpasau hyrwyddol eraill gan yr Endidau Dynodedig heb iawndal, 
adolygiad na chymeradwyaeth oni bai fod hynny’n cael ei wahardd gan y gyfraith.  



Heb gyfyngu ar yr uchod, ceidw S4C/Sony yr hawl i derfynu, addasu neu atal y Fenter hon am unrhyw un o’r 
rhesymau canlynol: gweithred gan Dduw; damwain anosgoadwy; epidemig; tân; pall trydan; gweithred gan elyn 
cyhoeddus; rhyfel, terfysg neu gynnwrf sifil; deddfiad, rheol, gorchymyn neu weithred gan lywodraeth neu 
gyfryngdod llywodraethol neu dribiwnlys; streic, cload allan neu anghydfod llafur arall; tywydd garw neu achos 
arall sydd y tu hwnt i’w r(h)eolaeth.   

Trwy ymgeisio, mae pob ymgeisydd yn cytuno, os bydd y Fenter hon yn cael ei therfynu am unrhyw reswm, bod 
yr ymgeiswyr yn ddi-alw yn ôl yn ildio unrhyw hawl i geisio ac/neu gael diddymiad ac/neu ryddhad cyfiawn 
ac/neu waharddol.   

Nid yw S4C na Sony yn gyfrifol am geisiadau a gollwyd, sy’n hwyr, sy’n annarllenadwy, sy’n anghyflawn, sydd 
wedi’i difrodi, sydd wedi’u llurgunio, a gamgyfeiriwyd, a gamddanfonwyd, neu y bu oedi gyda hwy, gan gynnwys 
methiannau gan unrhyw wasanaeth post a ddefnyddiwyd i gyflwyno ceisiadau, nac am wallau neu fethiannau 
technegol neu ddynol o unrhyw fath mewn perthynas â chyflwyno, trosglwyddo, prosesu neu feirniadu ceisiadau.  

Cloc Gwefan S4C fydd y cloc amser swyddogol ar gyfer y Fenter.  

Os bydd unrhyw ymgais gan ymgeisydd i ddifrodi gwefan S4C neu danseilio gweithrediad cyfreithlon y Fenter, 
ceidw S4C ac/neu Sony yr hawl i geisio iawndal gan unrhyw ymgeisydd o’r fath hyd eithaf y gyfraith.   

Trwy ymgeisio, mae pob ymgeisydd yn cytuno i gadw’n gyfrinachol unrhyw wybodaeth a ddatgelir neu y trefnir 
fel arall ei bod ar gael gan S4C ac/neu Sony fel rhan o’r Fenter. Mae pob ymgeisydd yn cytuno i beidio â 
defnyddio gwybodaeth o’r fath at unrhyw ddiben heblaw paratoi ymateb i’r Fenter hon ac ni fyddant yn datgelu 
gwybodaeth o’r fath wrth unrhyw berson ac eithrio yn gyfrinachol ar sail angen gwybod ac wrth y bobl hynny sy’n 
uniongyrchol gysylltiedig â pharatoi’r ymateb. Mae ymgeiswyr yn cytuno i beidio â rhyddhau unrhyw 
gyhoeddusrwydd sy’n ymwneud ag S4C/Sony heb gymeradwyaeth ysgrifenedig ymlaen llaw gan S4C a Sony. 

Mae’n rhaid i ymgeiswyr ddarparu manylion os rhagwelir y gall fod gwrthdaro buddiannau rhwng unigolion sy’n 
gysylltiedig ag unrhyw gais a staff S4C/Sony. 

Gall S4C/Sony amrywio’r dyddiadau a nodir yn y Telerau Ymgeisio hyn a bydd yn hysbysu pawb sydd wedi 
gwneud cais neu’r rheiny sy’n dod yn Ddatblygwr Fformat, fel y bo’n briodol, ynghylch unrhyw newidiadau o’r 
fath.  
 

 
12.  CYFRAITH LYWODRAETHOL/CYFYNGU AR ATEBOLRWYDD: 

Dehonglir y telerau hyn yn unol â, a bydd yn cael ei lywodraethu gan gyfreithiau Cymru a Lloegr ac mae’r partïon 
trwy hyn yn ymostwng yn ddi-alw yn ôl i awdurdodaeth neilltuedig Llysoedd Lloegr a Chymru. 

Trwy gymryd rhan yn y Fenter, mae’r ymgeisydd yn cytuno, i’r graddau a ganiateir gan gyfraith gymwys: (1) y 
bydd unrhyw a phob anghydfod, hawliad a rheswm dros achos sy’n deillio o neu sy’n gysylltiedig â’r Fenter, yn 
cael eu datrys yn unigol, heb droi at unrhyw fath o gyd-achos; (2) na fydd unrhyw ymgeisydd dan unrhyw 
amgylchiadau â hawl i gael unrhyw wobr am, a bod yr ymgeisydd trwy hyn yn fwriadol ac yn unig swydd yn ildio 
pob hawl i geisio, iawndal cosbol, cysylltiedig, canlyniadol neu arbennig, elw a gollwyd ac/neu unrhyw iawndal 
arall, ac/neu unrhyw hawliau i iawndal gael ei luosi neu ei gynyddu fel arall; a (3) bod rhwymedïau ymgeiswyr yn 
gyfyngedig i hawliad am iawndal ariannol (os o gwbl) a bod yr ymgeisydd yn ildio’n ddi-alw yn ôl unrhyw hawl i 
geisio rhyddhad gwaharddol neu ecwitïol.     

 
13.  DIOGELU DATA A RHYDDID GWYBODAETH: 
 
Bydd S4C a Sony yn sicrhau bod unrhyw wybodaeth a ddarperir at ddiben gweinyddu’r Fenter yn cael ei 
defnyddio yn unol â Deddf Diogelu Data 1998. Trwy gyflwyno cais i’r Fenter, mae’r ymgeisydd yn rhoi caniatâd i 
S4C a Sony rannu cyfeiriad e-bost yr ymgeisydd ac unrhyw wybodaeth bersonol adnabyddadwy arall gyda’r 
Endidau Dynodedig eraill at ddibenion gweinyddu a hyrwyddo’r Fenter. Bydd yr holl wybodaeth y mae 
ymgeisydd yn ei darparu yn cael ei chadw’n ddiogel ac yn cael ei thrin fel gwybodaeth gyfrinachol a heblaw fel a 
nodir uchod ni fydd ond yn cael ei datgelu gyda chaniatâd yr ymgeisydd ac ni fydd gwybodaeth bersonol 
ymgeisydd yn cael ei defnyddio at unrhyw ddibenion masnachol uniongyrchol eraill gan gynnwys marchnata 
uniongyrchol.  
 
Dylai ymgeiswyr fod yn ymwybodol bod S4C yn ddarostyngedig i ddarpariaethau Deddf Rhyddid Gwybodaeth 
(“FOI”) 2000 ac y gall fod yn ofynnol iddi ddatgelu gwybodaeth a gynhwysir yn unrhyw ddogfen a ddarperir gan 



ymgeiswyr mewn ymateb i gais dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth. 
 
 
14.  AMRYWIOL:  
Ni fydd annilysrwydd nac anorfodadwyedd unrhyw ddarpariaeth yn y Telerau Ymgeisio hyn yn effeithio ar 
ddilysrwydd neu orfodadwyedd unrhyw ddarpariaeth arall. Os pennir bod unrhyw ddarpariaeth yn y Telerau 
Ymgeisio yn annilys neu’n anorfodadwy neu’n anghyfreithlon fel arall, bydd y darpariaethau eraill yn dal i fod 
mewn grym a byddant yn cael eu dehongli yn unol â’u telerau fel pe na bai’r ddarpariaeth annilys neu 
anghyfreithlon wedi’i chynnwys yn y Telerau Ymgeisio hyn.   
 
Ni fydd methiant gan S4C ac/neu Sony i weithredu unrhyw un o’r Telerau Ymgeisio hyn yn gyfystyr ildiad o 
hawliau S4C a/neu Sony.   
 
Defnyddir penawdau er mwyn hwylustod yn unig ac ni ddylid ystyried eu bod yn effeithio mewn unrhyw fodd ar 
ystyr neu fwriad y dogfennau nac unrhyw ddarpariaeth ynddynt.   
 
Os ceir gwahaniaeth neu anghysondeb rhwng datgeliadau neu ddatganiadau eraill a gynhwysir mewn unrhyw 
ddogfennau sy’n gysylltiedig â’r Fenter, polisi preifatrwydd neu delerau defnydd ar Wefan S4C ac/neu’r telerau 
ac amodau yn y Telerau Ymgeisio, y Telerau Ymgeisio fydd drechaf ac yn llywodraethu a rheoli a bydd y 
gwahaniaeth yn cael ei ddatrys yn nisgresiwn unigol a llwyr S4C/Sony.   
 
//Diwedd y Telerau Ymgeisio// 
 

 


