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Annwyl David Rees AS, 
 
Diolch ichi am eich llythyr dyddiedig 5 Mehefin at y Gweinidog Materion Rhyngwladol a’r 
Gymraeg, Eluned Morgan AS, ynghylch Confensiwn Cyngor Ewrop ar Gydgynhyrchu 
Sinematig.  Rwy’n ateb eich llythyr gan fod y sector sgrin yn perthyn i’m portffolio i.  
 
O ran eich cwestiynau penodol:  
 
Beth yw barn Llywodraeth Cymru am effaith y ffaith bod y DU wedi llofnodi Confensiwn 
2017 ar ddiwydiannau sinematograffig Cymru?  

 
Mae Confensiwn Cyngor Ewrop ar Gydgynhyrchu Sinematig yn hen ddarn o ddeddfwriaeth 
sy’n caniatáu i bartïon cydgynyrchiadau elwa’n llawn ar fanteision cyllidol gwledydd eraill.  
Ar hyn o bryd, dim ond un cytundeb cydgynhyrchu sydd gan y DU yn Ewrop, sef yr un â 
Ffrainc, felly dibynnir ar y Confensiwn yn aml i sicrhau strwythur ariannol ar gyfer 
cydgynyrchiadau Ewropeaidd.  
 
Cyn i’r DU ei lofnodi, mynegwyd pryderon o fewn y diwydiant y byddai’n colli allan ar 
fanteision y Confensiwn.  Trwy lofnodi’r Confensiwn, dangosir awydd i barhau i gydweithio 
ar draws Ewrop a bod y diwydiant yn agored i fusnes gyda gwledydd Ewrop a thu hwnt.  
 
Mae’r Confensiwn newydd wedi hwyluso’r telerau hefyd, gan gynnwys gostwng % y 
cyfraniad sydd ei angen oddi wrth yr is-bartner iddo fod yn gymwys. Y mae hefyd wedi estyn 
y cyfleoedd ar gyfer cydgynhyrchu, gan fod gwledydd o’r tu allan i Ewrop nawr am y tro 
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cyntaf yn cael eu hystyried fel rhai cymwys, gan esgor ar ‘gydgynyrchiadau swyddogol’ yn 
hytrach na ‘chydgynyrchiadau Ewropeaidd swyddogol’.  
 
Mae cydgynyrchiadau ffilm ag Ewrop yn elfen bwysig yn y byd cynhyrchu yn gyffredinol, yn 
enwedig yng Nghymru.  Mae Ffilm Cymru wedi ariannu 18 ffilm hir fel cydgynyrchiadau â 
gwledydd sy’n aelod o Gyngor Ewrop.  Dyna 25% o’r holl ffilmiau sydd wedi cael eu 
cynhyrchu gydag arian Ffilm Cymru.  Ni fyddai’r ffilmiau hyn nag arian gwledydd Cyngor 
Ewrop wedi yn bosibl oni ba eu bod yn gymwys o dan Gonfensiwn Ewrop.  Daeth arian 
oedd yn cyfateb i 75% o fuddsoddiad ariannol Ffilm Cymru o wledydd Cyngor Ewrop.  
 
Yn ogystal â manteision ariannol y Confensiwn, daw manteision diwylliannol hefyd o 
gyflwyno cynnyrch diwylliannol o Gymru i’r byd a phortreadu sgiliau a lleoliadau’n gwlad. 
Mae enghreifftiau’n cynnwys ffilm y DU ar gyfer yr Oscar yn 2018, I Am Not Witch, sef ffilm 
gyntaf y cyfarwyddwr-awdur o dras Cymreig-Zambiaidd Rungano Nyoni, a enillodd Bafta 
iddo, a’r animeiddiad hir, Ethel & Ernest, cydgynhyrchiad â Lecsembwrg a’r DU gyda’r 
cwmni Cloth Cat o Gymru.  Enwebwyd y ffilm fel y Ffilm Hir Animeiddiedig Orau yng 
Ngwobrau Ffilm Ewrop a chafodd ei gwerthu ledled y byd a denu dros 8 miliwn o wylwyr 
pan gafodd ei dangos am y tro cyntaf ar y BBC dros y Nadolig.  
 
Mae manteision bod yn aelod o’r Confensiwn wedi parhau hyd yn oed dros gyfnod y 
COVID-19, ac mae Ffilm Cymru’n wrthi’n cefnogi ffilm hir animeiddiedig Ewropeaidd sy’n 
gallu parhau ar ei hynt diolch i’r ffaith bod y gwaith animeiddio’n gallu cael ei wneud o bell.  
Mae’r animeiddiad yn addasiad o Heart of Darkness gan y cyfarwyddwr-awdur o Gymru 
Gerard Conn a’i gwmni cynhyrchu, Gritty Realism.  Mae’n gydgynhyrchiad rhwng y DU, 
Gwlad Belg ac Iwerddon a bydd, diolch i’r Confensiwn, yn gallu manteisio ar gymhellion 
ariannol y tair gwlad.  
 
I ba raddau y mae darpariaethau'r Confensiwn yn cyd-fynd â'r uchelgais y cyfeirir ati yn 
strategaeth ryngwladol Llywodraeth Cymru?  

 
Mae’r Strategaeth Ryngwladol yn cyfeirio at dair sector y mae Cymru’n enwog am ei 
harbenigedd ynddyn nhw.  Y sectorau hyn yw lled-ddargludyddion cyfansawdd, seiber-
ddiogelwch a’r diwydiannau creadigol.  O ran y diwydiannau creadigol, mae Cymru’n 
neilltuol o adnabyddus am ei sgiliau ym maes ffilm a theledu pen ucha’r farchnad ac ar yr is-
sector arbennig hon y mae Llywodraeth Cymru wedi canolbwyntio.  
 
Wrth ddatblygu’r Strategaeth Ryngwladol, ymgynghorodd Llywodraeth Cymru’n eang gan 
ddefnyddio amrywiaeth o ddulliau.  O ran sector y diwydiannau creadigol, gwnaethom 
gyfarfod â phartneriaid dibynadwy yn y diwydiant i sicrhau bod y cyfeiriad yr oedd y 
strategaeth yn ei ddatblygu yn un y gallen nhw ei gefnogi a’i ddeall o ran ei defnyddio i 
gefnogi’u gwaith.  Ymhlith y partneriaid hynny yr oedd S4C, BBC, ITV, Ffilm Cymru a Sgil 
Cymru.  Cafwyd ymateb hefyd gan sefydliadau uchel iawn eu bri, fel Sefydliad Ffilm 
Prydain.  Mae’r strategaeth yn cydnabod pwysigrwydd gweithio gyda phartneriaid a chael 
eu cefnogaeth, i wireddu uchelgais ryngwladol ystyrlon.  Mae’n cydnabod hefyd y 
pwysigrwydd y mae bod yn aelod o gyrff rhyngwladol a gweithio gyda nhw, fel Cine Regio, o 
ran cyflawni ein gwaith rhyngwladol yn y diwydiannau creadigol.  
 
Mae’r penderfyniad i gynnwys y diwydiannau creadigol fel un o’r canolfannau rhagoriaeth yn 
y Strategaeth Ryngwladol yn diwallu mwy na’r agenda economaidd yn unig.  Mae ffilm a 
rhaglenni teledu sy’n hyrwyddo’r Gymraeg a’n tirluniau yn helpu hefyd i gefnogi’r agenda 
twristiaeth a diwylliannol ehangach.  Er nad yw’r Strategaeth Ryngwladol yn cyfeirio’n 
benodol (ac nid yw’r rhestr yn gyflawn) at Gonfensiwn Cyngor Ewrop ar Gydgynhyrchu 
Sinematig, mae’r strategaeth yn ategu’i nod o amddiffyn amrywiaeth ddiwylliannol gwledydd 
amrywiol Ewrop.  
 



A oedd Llywodraeth Cymru wedi cymryd rhan neu wedi cael ei hysbysu ymlaen llaw fod 
y DU yn bwriadu llofnodi’r Confensiwn?  

 
Nid ydym yn ymwybodol bod Llywodraeth Cymru wedi cael hysbysiad penodol bod y DU am 
lofnodi’r Confensiwn.  
 
Pa lefel o ymgysylltu, os o gwbl, sydd gan Lywodraeth Cymru â Sefydliad Ffilm Prydain, 
a fu, yn ôl Memorandwm Esboniadol Llywodraeth y DU, yn gyfrifol am negodi’r 
Confensiwn ar ran y DU gyfan?  

 
Mae Cymru Greadigol mewn cysylltiad rheolaidd â Sefydliad Ffilm Prydain ar lefel polisi a 
gweithredol.  Mae swyddogion o Gymru Greadigol yn aelodau o Dasglu newydd y Sector 
Ffilm ar COVID-19 ac yn cael cyfarfodydd rheolaidd i drafod materion eraill sy’n effeithio ar 
y Diwydiant Sgrin yng Nghymru.  
 
Yn gywir, 
 

 
 
Yr Arglwydd Elis-Thomas AS/MS 
Y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth 
Deputy Minister for Culture, Sport and Tourism  


