
 

 

 

 

 

 

Dyddiad | Date: 23 Medi 2021 

Pwnc | Subject: Effaith gwerthu Bad Wolf  

Annwyl Vaughan, 

Fel y trafodwyd yng nghyfarfod y Pwyllgor ddydd Mercher 15 Medi 2021, mae'r Pwyllgor yn dymuno 

deall yn well beth yw goblygiadau gwerthu'r cwmni cynhyrchu Bad Wolf ar y sector diwydiant 

creadigol yng Nghymru a Llywodraeth Cymru. 

Bad Wolf yw un o'r cwmnïau cynhyrchu teledu mwyaf blaenllaw yng Nghymru ac mae deall effeithiau 

ei werthu o'r pwys mwyaf i'r Pwyllgor. I'r perwyl hwn, byddai'r Pwyllgor yn croesawu atebion i'r 

cwestiynau canlynol: 

• Yn ystod cyfarfod y Pwyllgor, dywedasoch fod dros £8.5 miliwn wedi'i dalu yn erbyn y 

dyfarniad gwreiddiol o £9 miliwn i'r cwmni. A allech gadarnhau sut y rhannwyd yr arian hwn 

rhwng grantiau neu fenthyciadau?  

• A yw Llywodraeth Cymru yn disgwyl adennill unrhyw arian sy'n weddill, boed hynny ar ffurf 

benthyciadau neu grantiau, pan fydd gwerthiant Bad Wolf wedi'i gwblhau? 

• A allwch roi manylion unrhyw gytundebau contractiol cyfredol eraill rhwng Llywodraeth 

Cymru a Bad Wolf, ac i ba raddau y cyflawnwyd yr ymrwymiadau hyn? 

• A allwch gadarnhau pa drefniadau sy'n bodoli, os o gwbl, rhwng Llywodraeth Cymru a Bad 

Wolf o ran perchnogaeth Wolf Studios Cymru? Os oes unrhyw drefniadau ar gael, pa incwm 

y mae hyn wedi'i gynhyrchu i Lywodraeth Cymru yn y pum mlynedd diwethaf?  

• Yn ystod cyfarfod y Pwyllgor, soniasoch am yr effaith gadarnhaol ar y gadwyn gyflenwi y 

mae Bad Wolf wedi'i chael ar economi Cymru. A allech roi amcangyfrif o nifer y swyddi 
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uniongyrchol ac anuniongyrchol a grëwyd o ganlyniad i weithrediadau Bad Wolf? A allech 

hefyd ddarparu amcangyfrif o gyfanswm effaith economaidd Bad Wolf ar economi Cymru?  

• A allwch gadarnhau swm (mewn punnoedd ac fel canran) o gyllideb gynhyrchu Bad Wolf "o 

dan y llinell" a wariwyd yng Nghymru dros y pum mlynedd diwethaf? 

• Pa ymrwymiadau y byddwch yn eu ceisio gan unrhyw berchennog posibl o ran y bydd Bad 

Wolf yn cynnal ei weithrediad yng Nghymru, gan gynnwys cynnal ei weithrediadau ym Mae 

Caerdydd? 

• A oes gennych unrhyw bryderon sy'n deillio o'r gwerthiant y gallai'r perchennog newydd 

posibl ddewis symud y gwaith cynhyrchu i leoliadau cost isel eraill neu'r ardaloedd hynny a 

allai ddarparu gwell cymhellion o ran cyllid? 

Er mwyn llywio gwaith y Pwyllgor, buaswn yn ddiolchgar pe gallech ateb erbyn 7 Hydref 2021. 

Yn gywir 

 

Delyth Jewell AS 

Cadeirydd 

Y Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon a Chysylltiadau Rhyngwladol 

 

c.c. Dawn Bowden AS, Dirprwy Weinidog y Celfyddydau a Chwaraeon a’r Prif Chwip 

 

Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu Saesneg. 

We welcome correspondence in Welsh or English. 


