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28 Mehefin 2019 
 
 
Annwyl Gadeirydd, 
 
ADRODDIAD PWYLLGOR DIWYLLIANT, Y GYMRAEG A CHYFATHREBU  
 
CYNHYRCHIADAU FFILM A THELEDU MAWR YNG NGHYMRU 
 

YMATEB I’R ADRODDIAD  

 
Mae’n bleser gennyf amgáu copi o ymateb Gweinidogion Cymru i’r adroddiad uchod a fydd 
yn cael ei gyflwyno i’r Swyddfa Gyflwyno. 
 
Ar ran y Cabinet, hoffwn ddiolch i chi a’r pwyllgor am y ffordd ofalus ac ystyriol a ymgymeroch 
chi â’r ymchwiliad a chynhyrchu’r adroddiad. 
 
Bydd y Swyddog Cyfrifyddu Ychwanegol perthnasol, Andrew Slade, Cyfarwyddwr Cyffredinol 
Economi, Sgiliau ac Adnoddau Naturiol, yn hapus i ddarparu unrhyw wybodaeth bellach, 
eglurhad neu fanylyn os bydd eu hangen, yn dilyn yr ymateb hwn. 
 
Yn gywir, 

 
  
Yr Arglwydd Elis-Thomas AC/AM 
Y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth 
Deputy Minister for Culture, Sport and Tourism  
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Dogfen 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mae Llywodraeth Cymru yn croesawu canfyddiadau'r adroddiad ac yn cynnig yr 
ymateb a ganlyn i'r ddau argymhelliad ar bymtheg sydd wedi'u cynnwys ynddo. 
 
Argymhelliad 1 
 

Dylai Llywodraeth Cymru gyhoeddi strategaeth sy'n nodi ei gweledigaeth o ran sut y 
gall diwydiant sgrin Cymru: 
 

 fod yn ariannol ddiogel; 
 datblygu busnesau bach i fanteisio ar gynyrchiadau mwy o faint; 
 denu cynyrchiadau gydag ystod o werthoedd ac amrywiaeth ddiwylliannol; 
 cefnogi cynyrchiadau Cymraeg a chynyrchiadau eraill sy’n amlwg yn Gymreig 

gyda’r bwriad o gynyddu amlygrwydd iaith a diwylliant Cymru ar y llwyfan 
rhyngwladol; 

 cymryd cyfrifoldeb dros nodi a lliniaru bylchau sgiliau drwy ddysgu ffurfiol ac 
anffurfiol; a sut y caiff cyfleoedd gwaith a dysgu eu hyrwyddo er mwyn sicrhau 
y gall cronfa dalent amrywiol gael mynediad atynt.    

 
Ymateb:  Derbyn 
 
Bydd strategaeth gadarn i gefnogi ein diwydiant sgrin yn rhan hanfodol o gynlluniau 
ehangach Cymru Greadigol. Bydd sicrhau twf yn y diwydiant sgrin a sicrhau bod 
Cymru yn dal i fod yn un o'r prif leoliadau ar gyfer cynyrchiadau ffilm a theledu yn 
parhau i fod yn flaenoriaeth i Lywodraeth Cymru wrth gefnogi'r diwydiannau 
creadigol. Fodd bynnag, bydd Cymru Greadigol yn ymestyn ein cymorth i is-sectorau 
eraill, megis cerddoriaeth fasnachol a chynnwys digidol, a byddwn yn canolbwyntio 
ar hyrwyddo ar lawr gwlad, gan roi blaenoriaeth i hyrwyddo diwylliant Cymru a doniau 
Cymreig. 
 
Wrth gydnabod yr angen am ddull mwy cyflawn i adeiladu'r diwydiant o'r gwreiddiau i 
fyny, bydd ein strategaeth yn rhoi blaenoriaeth i 
 

 ddatblygu sgiliau a chadwyni cyflenwi 

 gwella rhwydweithiau, gweithio mewn partneriaeth a sicrhau mynediad i 
gyngor arbenigol a arweinir gan y diwydiant 

 manteisio'n well ar y cyfryngau cymdeithasol a phlatfformau digidol i 
ddarparu gwasanaethau 

 gwella gallu'r busnesau creadigol i greu a chadw eu heiddo deallusol yn 
Economi Cymru, a manteisio ar yr eiddo hwnnw 

 

Ymateb ysgrifenedig gan Lywodraeth Cymru i adroddiad y Pwyllgor 
Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu yn dilyn ymchwiliad gan y Pwyllgor i 
Gynyrchiadau Ffilm a Theledu Mawr yng Nghymru 
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Byddwn hefyd yn adnewyddu ein cynnig cyllid er mwyn ystyried cefnogi'r manteision 
ehangach y mae'r sector yn eu cynnig - fel yr amlinellir uchod - gan gynnwys 
ystyriaethau ynghylch ehangu mynediad, amodau gwaith teg a gwella amrywiaeth, 
dweud straeon Cymreig ac arddangos ein hiaith a'n diwylliant ar lwyfan y byd. 
 
 
Argymhelliad 2. 
 
Rhaid i Lywodraeth Cymru sicrhau bod Cymru Greadigol: 
 

 yn ymgysylltu’n ffurfiol a chadarn ag arbenigwyr yn y diwydiant; gan gynnwys 
cynrychiolwyr undebau;  

 yn cael digon o adnoddau;  
 yn ddigon hyblyg i gymryd risgiau hysbys, ac  
 yn meddu ar bolisi clir a thryloyw ar ariannu.  

 
Ymateb:  Derbyn 
 
Mae fy swyddogion yn gweithio ar hyn o bryd ar drefniadau llywodraethu, dulliau 
ymgysylltu â rhanddeiliaid, ac ar drefniadau ariannu'r sector yn y dyfodol. 
 
Mae swyddogion o dimau'r diwydiannau creadigol presennol wedi cynnal cyfres o 
gyfarfodydd a gweithdai ymgysylltu â rhanddeiliaid i drafod y blaenoriaethau hyn 
gyda'r sector gan ein bod am sicrhau ein bod yn hoelio sylw ar y materion hynny y 
gallwn ni, fel llywodraeth, effeithio fwyaf arnynt. Mae'r Tîm wedi ymgysylltu a mwy na 
120 o gwmnïau, cyrff cyhoeddus, sefydliadau o'r trydydd sector ac undebau, drwy 
gynnal 29 o gyfarfodydd un i un gyda sefydliadau allweddol a brecwast ar gyfer 
rhanddeiliaid lefel uchel gyda'r Cyfarwyddwr Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth. 
 
Bydd Cymru Greadigol yn cael ei strwythuro mewn modd a fydd yn ystyried yr 
adborth gorau o'r sector. Byddwn yn sefydlu a chefnogi grŵp o gynrychiolwyr y 
diwydiant, a ddewiswyd o bobl sy'n gweithio mewn masnach a diwydiant i siarad ar 
ran y sector a chyflwyno ei fuddiannau gorau. 
 
Argymhelliad 3.  

 
Dylai Bwrdd Cynghori Gweinidogol Llywodraeth Cymru gynnwys cynrychiolydd o’r 
diwydiannau creadigol.  
 
Ymateb:  Derbyn 
 

Ar hyn o bryd, rydym yn penderfynu ar strwythur llywodraethu Cymru Greadigol. 
Fodd bynnag, mae'r Bwrdd Cynghori Gweinidogol eisoes yn cynnwys Justin Albert, 
Cyfarwyddwr yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol.  Mae rhan helaeth o gefndir Justin yn 
hanu o'r Diwydiannau Creadigol. Bu'n cynhyrchu ffilmiau dogfennol ac yn 
gyfarwyddwr y cwmni Transatlantic Films.  
 
Argymhelliad 4.  
 
Dylai Llywodraeth Cymru archwilio model cyllido y gellir ei addasu sy’n caniatáu ar 
gyfer cynyrchiadau o bob maint.  
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Ymateb:  Derbyn 
 

Mae cyllid Llywodraeth Cymru eisoes ar gael ar gyfer cynyrchiadau o bob maint. 
Fodd bynnag, rydym yn cydnabod bod angen symleiddio ein cymorth ariannol i'r 
diwydiannau creadigol a sicrhau ein bod yn gallu ymateb yn ddigon cyflym i'r sector.  
 
Bydd prosesau cyllido yn cael eu teilwra i fod yn gyd-fynd â'r prosiectau unigol a 
bydd cyllid ar gael ar gyfer amrywiaeth ehangach o fentrau yn y dyfodol. 
 
Bydd ein holl gyllid yn cael ei ddarparu drwy gontract economaidd sy'n sicrhau budd 
i'r cyhoedd yn gyfnewid am fuddsoddiad cyhoeddus, ffordd o roi rhywbeth a chael 
rhywbeth yn ôl. 
 
Argymhelliad 5.  

 
Dylid cynllunio polisi cyllido Llywodraeth Cymru i feithrin diwydiant sgrin cynaliadwy 
yng Nghymru. Mae hyn yn cynnwys archwilio’r opsiwn o’i gwneud yn ofynnol i’r rhai 
sy’n derbyn cyllid lunio cytundebau cyd-gynhyrchu â chwmnïau yng Nghymru. Dylai’r 
gofyniad i wario o leiaf 35% o’r gyllideb gynhyrchu “islaw’r llinell” ar gyflenwyr, cast, 
criw a chyfleusterau lleol fod yn berthnasol i fusnesau sydd wedi’u cofrestru a’u lleoli 
yng Nghymru. 
 
Ymateb:  Derbyn, 
 

Roedd y gofyniad i wario 35% o'r gyllideb gynhyrchu "islaw'r llinell" yn un o amodau'r 
Gyllideb Buddsoddi yn y Cyfryngau sydd ar hyn o bryd yn segur tra ein bod yn llunio 
modelau cyllido ar gyfer y dyfodol o dan Cymru Greadigol. 

Gall "islaw'r llinell" ac "uwchlaw'r llinell" gael eu hystyried yn Wariant yng Nghymru. 
Yn wir, er mwyn sicrhau bod mwy o ddoniau o Gymru yn cael eu gweld ar y sgrin ar 
draws y byd, mae fy swyddogion yn edrych ar sut y gellir cynnwys hynny yn y broses 
o werthuso ceisiadau am gyllid yn y dyfodol. 

 
Argymhelliad 6.  
 
Dylai Llywodraeth Cymru archwilio model symlach ar gyfer ceisiadau am gyllid sy’n 
ddeniadol i gynhyrchwyr a chyd-fuddsoddwyr ac sy’n bodloni gofynion diwydrwydd 
dyladwy.  
 
Ymateb:  Derbyn 
 
Rydym yn bwriadu symleiddio ein cymorth ariannol ar gyfer y diwydiant creadigol a 
sicrhau ein bod yn gallu ymateb yn ddigon cyflym i'r sector.  
 
Bydd cyllid cyfalaf yn parhau i gael ei ddarparu drwy gontract economaidd a fydd yn 
sicrhau budd i'r cyhoedd yn gyfnewid am fuddsoddiad cyhoeddus. 
 
Argymhelliad 7.  
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Dylai Llywodraeth Cymru lunio polisi cyllido cliriach ar gynyrchiadau Cymraeg a 
ddylai gyd-fynd â Strategaeth y Gymraeg 2050.  
 
Ymateb:  Derbyn  
 
Bydd hyn yn cael ei ystyried yn strategaeth cyllido Cymru Greadigol ar gyfer y 
dyfodol. 
 
Rydym wedi gweld cynnydd sylweddol o ran sut y mae'r Gymraeg yn cael ei 
hyrwyddo a'i chydnabod fel iaith ryngwladol, gyda Un bore Mercher, Y Gwyll a Bang 
yn cael eu gwerthu'n llwyddiannus ar draws y byd, a byddem yn dymuno adeiladu ar 
y llwyddiannau hyn. 
  
Argymhelliad 8.  
 
Dylai S4C nodi ei blaenoriaethau o ran comisiynu ffilmiau Cymraeg a sut y mae wedi 
cael gafael ar yr holl gyllid sydd ar gael i wneud hynny.  
 
Ymateb:  Amherthnasol  
 
Ni ddylai Llywodraeth Cymru ymateb i gwestiwn ar gyfer S4C.  
  
 
Argymhelliad 9.  
 
Dylai Llywodraeth Cymru ei gwneud yn ofynnol i Cymru Greadigol lunio strategaeth 
sgiliau sy’n:  
 

 darparu gwybodaeth am y gweithlu medrus yn niwydiant sgrin Cymru;  
 archwilio’r hyfforddiant a’r lleoliadau gwaith sy’n cael eu cynnig ar bob lefel o 

addysg, gan gynnwys ysgolion;  
 nodi sut y caiff bylchau sgiliau eu llenwi; a 
 cheisio mewnbwn gan undebau a chyflogwyr ar anghenion sgiliau’r diwydiant 

yn y dyfodol.  
 
Ymateb:  Derbyn 
 
Mae'n amlwg bod yn rhaid cael cymorth i ddatblygu sgiliau a gwella'r cyflenwad o 
ddoniau er mwyn cynnal unrhyw fomentwm o ran twf yn y diwydiant sgrin. 
 
Drwy sefydlu Cymru Greadigol, gellir adolygu a gwella'r ddarpariaeth o gymorth ar 
gyfer sgiliau a hyfforddiant yn y sector ffilm a theledu yng Nghymru. Ers 2015, mae 
twf yn y diwydiant wedi newid y dirwedd cryn dipyn ac mae angen blaenoriaethu 
gwaith yn y maes hwn i gynnal a hybu'r twf hwnnw. Gall Cymru Greadigol ddadlau'n 
gryf, fel corff datblygu economaidd, i gynnwys ei hunan yn y gwaith o hybu sgiliau. 
Mae llwyddiant economaidd y diwydiant ffilm a theledu yng Nghymru yn dibynnu ar 
sgiliau'r bobl sy'n gweithio ynddo.  
 
Rydym yn gwybod y bydd methu â chael criw medrus i ateb gofynion y diwydiant yn 
lleol yn arwain at ddefnyddio criwiau o Loegr neu ardaloedd eraill, neu at gynhyrchu 
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ffilmiau mewn mannau eraill. Bydd y ddau senario hyn yn golygu bod Cymru yn colli'r 
manteision economaidd. 
 
Dan Cymru Greadigol, byddwn yn: 
 

• Gweithio gyda chydweithwyr ar draws portffolios yn Llywodraeth Cymru, yn 

enwedig gyda chydweithwyr yn yr adran Sgiliau ac Addysg;  

• Gweithio'n agos gyda'r diwydiant drwy gysylltiadau a rhwydweithiau i nodi 

gofynion o ran sgiliau yn y byrdymor a'r hirdymor;  

• Datblygu fframwaith o ddarparwyr cymorth arbenigol i ddarparu hyfforddiant 

amserol ac ymatebol i lenwi bylchau; 

• Defnyddio rhwydweithiau a digwyddiadau i ddod â sgiliau a doniau i Gymru; 

• Sicrhau bod y ddarpariaeth o ddoniau ar lawr gwlad (a'i seilwaith) yn ateb y 

diben drwy weithio mewn partneriaeth a sefydliadau perthnasol, ac yn cael 

ei gyflenwi drwy arbenigwyr o fewn y diwydiant pan fo angen; Datblygu 

cymorth pwrpasol - yn enwedig i ddatblygu'r sgiliau entrepreneuraidd sydd 

eu hangen i weithio'n llawrydd; a 

• Dod â gwybodaeth am y ddarpariaeth o fewn y diwydiant ynghyd i bwynt 

canolog, gan sicrhau mynediad mwy teg a chytbwys i raglenni a mentrau 

datblygu doniau a sgiliau. 

Argymhelliad 10.   

 
Dylai Llywodraeth Cymru sicrhau bod cyllid ar gyfer cynyrchiadau mawr yn cynnwys 
gofyniad i gynnal o leiaf un clyweliad lleol.  
 
Ymateb:  Derbyn  
 
Bydd Llywodraeth Cymru yn ystyried cynnwys hyn yn un o amodau'r cyllid cynhyrchu 
a roddir o dan Cymru Greadigol.  
 
Argymhelliad 11.  

 
Dylai Llywodraeth Cymru ymchwilio i ymarferoldeb cyflwyno cwota ar gyfer talent lleol 
ar sgrin ar gyfer cwmnïau sy’n derbyn cyllid. 
 
Ymateb:  Derbyn 
 
Bydd Llywodraeth Cymru yn ystyried cynnwys hyn yn un o amodau'r cyllid cynhyrchu 
a roddir o dan Cymru Greadigol.  
 
Argymhelliad 12.  

 
Dylai Llywodraeth Cymru egluro sut y gall eu cynlluniau prentisiaeth gael eu 
defnyddio gan y diwydiant sgrin.  
 
Ymateb:  Derbyn 
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Bydd swyddogion ym maes y Diwydiannau Creadigol yn gweithio gyda'r diwydiant a 
chyda chydweithwyr yng Nghyfarwyddiaeth Sgiliau, Addysg Uwch a Dysgu Gydol 
Oes Llywodraeth Cymru ar y mater hwn.   
 
Argymhelliad 13.  

 
Dylai Llywodraeth Cymru ddarparu cyllid priodol i gefnogi gwyliau ffilm yng Nghymru 
drwy ffrwd ariannu benodol. Dylai’r arian hwn gael ei hyrwyddo’n eang a dylai 
gynnwys bwrsariaethau ar gyfer gwneuthurwyr ffilm o Gymru i fynychu gwyliau ffilm 
rhyngwladol.  
 
Ymateb: Gwrthod 
 
Er nad oes ffrwd ariannu benodol ar gyfer Gwyliau Ffilm, mae’r Llywodraeth eisoes 
yn rhoi cymorth o amryfal ffynonellau, gan gynnwys ein Huned Digwyddiadau Mawr 
a'r grant Ymweliadau Datblygu Busnes Dramor (OBDV). Mae'r grant hwn ar gael i 
helpu gwneuthurwyr ffilmiau o Gymru i fynd i wyliau ffilm rhyngwladol er mwyn iddynt 
fedru cyrraedd marchnadoedd na fyddai modd iddynt eu cyrraedd fel arall. Fe'i 
darperir er mwyn ennill busnes newydd yn unig ac nid yw ar gael ar gyfer contractau 
sy'n bodoli eisoes. Mae'r OBDV yn gallu rhoi cymorth ar gyfer hyd at 50% o gost yr 
ymweliad, hyd at uchafswm o £10,000, a gall gyfrannu at gostau teithio a llety, lle ar 
stondin (nid stondin arddangos) a chludo nwyddau. 
 
Wedi dweud hynny, byddwn yn ymchwilio i ymarferoldeb cynnig cymorth penodol ar 
gyfer gwyliau ffilm yng Nghymru ac i’r manteision posibl a fyddai'n gysylltiedig â 
hynny. Mae'n bwysig ein bod yn mynd ati i nodi'r galw am wyliau ffilm yng Nghymru 
ac i nodi hefyd a all cymorth oddi wrth Lywodraeth Cymru eu helpu i fod yn 
hunangynhaliol ac i beidio â dibynnu'n drwm ar bwrs y wlad.   
 
Argymhelliad 14.  
 
Dylai Llywodraeth Cymru gyhoeddi meini prawf penodol ar gyfer y canlyniadau y 
maent yn eu cefnogi wrth ddarparu cyllid ar gyfer gwyliau ffilm.  
 
Ymateb:  Gwrthod 

 
Yn unol â'r ymateb i argymhelliad 13, bydd Llywodraeth Cymru yn ymchwilio i 
ymarferoldeb cynnig cymorth penodol ar gyfer gwyliau ffilm yng Nghymru ac i’r 
manteision posibl a fyddai'n gysylltiedig â hynny. 
 
Argymhelliad 15.  

 
Dylai Llywodraeth Cymru sicrhau bod y rhai sy’n gweithio yn y diwydiannau sgrin yn 
cael eu cynnwys mewn teithiau masnach rhyngwladol a manteisio ar bob cyfle i 
hyrwyddo ein diwydiant yn rhyngwladol  
 
Ymateb:  Derbyn  

 
Mae gan Gymru enw da eisoes yn rhyngwladol fel canolfan ragoriaeth ar gyfer 
cynyrchiadau a dramâu teledu o'r radd flaenaf, ac mae stiwdios mawr fel Fox, NBC 
Universal Netflix a HBO eisoes yn dewis Cymru ar gyfer eu cynyrchiadau.   
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Mae Cymru wedi creu hunaniaeth ddiwylliannol gref hefyd drwy gynyrchiadau fel 
Hinterland, Keeping Faith a Hidden, ond hefyd drwy gynyrchiadau o fri rhyngwladol 
fel Doctor Who a Sherlock. Mae'r cynyrchiadau hyn yn hyrwyddo'r doniau creadigol, y 
criwiau a'r gwasanaethau o safon fyd-eang sydd gennym, ond hefyd yr amrywiaeth 
eang o leoliadau sydd gennym i'w cynnig ar gyfer cynyrchiadau ffilm a theledu. Mae'r 
lleoliadau hynny'n amrywio o fynyddoedd mawreddog i arfordir ysblennydd, o 
dirweddau diwydiannol i fythynnod diarffordd, ac o gestyll hanesyddol i flociau 
swyddfeydd modern. 
 
Mae Llywodraeth Cymru, felly, yn achub ar bob cyfle i hyrwyddo diwydiannau sgrin 
Cymru a'r doniau creadigol sydd i’w cael yma i'r holl wyliau ffilm a theledu mawr 
rhyngwladol, gan gynnwys Gŵyl Ffilmiau Cannes, Gŵyl Ffilmiau Ryngwladol Toronto, 
Gŵyl Ffilmiau Ryngwladol Berlin, Marchnad Ffilmiau America, MIPCOM, MIPTV, 
Realscreen, a MIPCOM, MIPTV, Realscreen, a Gŵyl Ffilmiau Animeiddio 
Ryngwladol Annecy.  
 
Mae Llywodraeth Cymru yn sicrhau bod cyfleoedd i ddoniau creadigol Cymru gael 
gafael ar gymorth i fynd i'r marchnadoedd hyn ac i fod yn rhan o'r holl deithiau 
masnach ryngwladol, gan wneud hynny drwy'r cymorth yr ydym ni ein hunain yn ei roi 
a thrwy'r cymorth a roddir gan yr Adran Fasnach Ryngwladol.  
 
Drwy sefydlu Cymru Greadigol yn ddiweddarach eleni, byddwn yn arwain wrth 
farchnata a hyrwyddo'r diwydiannau creadigol yng Nghymru i'r byd, drwy frand 
newydd Cymru Greadigol. Bydd y brand hwn yn hyrwyddo'r cyfraniad y mae'r sector 
diwydiannau creadigol yn ei wneud i'n henw da a'n llwyddiant rhyngwladol, a bydd 
hefyd yn hyrwyddo Cymru fel lle gwych i ymweld ag ef ac i weithio a byw ynddo.  
 
Argymhelliad 16.  

 
Rydym yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn darparu mwy o eglurder a thryloywder 
wrth gyfathrebu gyda Phwyllgorau Cynulliad Cenedlaethol Cymru pan fyddant yn 
trafod mentrau tebyg i'r cytundeb â Pinewood yn y dyfodol.  
 
Ymateb:  Derbyn 

 

Bydd Llywodraeth Cymru yn mynd ati mewn ffordd agored i gynnig mwy o eglurder 
ac i fod yn fwy tryloyw wrth gyfathrebu gyda Phwyllgorau Cynulliad Cenedlaethol 
Cymru pan fyddant yn trafod mentrau tebyg i'r cytundeb â Pinewood yn y dyfodol.  

Er hynny, mae'n bosibl y bydd enghreifftiau lle gallai Llywodraeth Cymru, gan 
ymgynghori â busnesau, benderfynu peidio â datgelu gwybodaeth ariannol, er 
enghraifft, ar y sail y byddai'n andwyol i fuddiannau masnachol y busnes o dan sylw.  
Gallai'r budd cyhoeddus a fyddai'n deillio o esemptio gwybodaeth fod yn drech na'r 
budd cyhoeddus a fyddai'n deillio o'i datgelu.  

Yn unol â'r Cod Ymarfer a gyhoeddwyd gan yr Arglwydd Ganghellor o dan Adran 45 
o Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth, rhaid i Lywodraeth Cymru ymgynghori â phobl pe 
byddai datgelu gwybodaeth yn effeithio ar eu buddiannau. Felly, byddai'n rhaid inni 
ymgynghori â busnesau a cheisio'u barn ynghylch a ddylid datgelu'n gyhoeddus yr 
wybodaeth sydd gennym am eu busnesau, neu a ddylid ei chadw'n ôl.  
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Argymhelliad 17.  

 
Dylai Llywodraeth Cymru roi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r Pwyllgor ynghylch: 
 

 Y ffigurau diweddaraf o ran gwariant ac elw ar fuddsoddiad o’r Gyllideb 
Buddsoddi yn y Cyfryngau;  

 Yr incwm rhent a dderbynnir gan Bad Wolf a sut mae’n cymharu ag unrhyw 
gostau parhaus a ddaw i ran Llywodraeth Cymru, ac 

 A yw safle Gwynllŵg bellach yn cynhyrchu elw i Lywodraeth Cymru ai peidio.  
 
Ymateb:  Derbyn mewn egwyddor 

 

 Mae Llywodraeth Cymru wedi darparu'r ffigurau diweddaraf ar gyfer gwariant 

ac elw ar fuddsoddiad o’r Gyllideb Buddsoddi yn y Cyfryngau yn Atodiad 1. 

 Rydym wedi hepgor yr incwm rhenti yr ydym yn ei gael oddi wrth Wolf Studios Wales 

Ltd (is-gwmni i Bad Wolf) ar gais Bad Wolf Ltd. Mae Llywodraeth Cymru wedi derbyn 

dadl Bad Wolf y byddai gwneud hynny'n andwyol i fuddiannau masnachol y cwmni ac 

yn ei roi o dan anfantais o'i gymharu â chwmnïau sy’n cystadlu ag ef yn fasnachol. Yn 

yr un modd, hepgorwyd y ffi reoli flynyddol a delir i Pinewood o'r adroddiad hwn ar ôl 

cael cais i'r perwyl hwnnw gan Pinewood. Mae Llywodraeth Cymru a'r Archwilydd 

Cyffredinol ill dau wedi derbyn dadl Pinewood y byddai gwneud hynny'n golygu y 

byddai risg o roi mantais annheg i gwsmeriaid a chyflenwyr Pinewood ac i gwmnïau 

sy’n cystadlu ag ef wrth negodi prisiau yn y dyfodol, ac y byddai'n hynny, yn ôl pob 

tebyg, yn andwyol i fuddiannau masnachol Pinewood.    

 Er na allwn roi ffigurau union gywir ar gyfer yr incwm rhent a'r ffioedd rheoli, 

gall Llywodraeth Cymru gadarnhau bod safle Gwynllŵg yn gwneud elw erbyn 

hyn.  

 
  
 
 
 
 



Atodiad 1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Argymhelliad 17 
 
Dylai Llywodraeth Cymru roi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r Pwyllgor ynghylch: 
 

 Y ffigurau diweddaraf o ran gwariant ac elw ar fuddsoddiad o’r 
Gyllideb Buddsoddi yn y Cyfryngau;  

 

Cynyrchiadau a gafodd gymorth drwy'r Gyllideb Buddsoddi yn y Cyfryngau, 

2014-2018 

 

Mae'r tablau hyn yn cynnwys y benthyciadau unigol, y buddsoddiadau, y cyllid a 

gafodd ei adennill hyd at fis Mehefin 2019 a'r balans ar gyfer pob prosiect sydd wedi 
cael cymorth o'r Gyllideb Buddsoddi yn y Cyfryngau.    

 

Tabl 1: Prosiectau o dan reolaeth Pinewood a gyllidwyd gan y Gyllideb 
Buddsoddi yn y Cyfryngau  

Prosiect Gwerth y 
Buddsoddiad 
(£) 

Y Swm a 
gafodd ei 
Adennill hyd 
at fis 
Mehefin 

2019 (£) 

Y Swm Net a 
Enillwyd (a 
Gollwyd) Hyd 

Yma (£) 

Gwariant yng 
Nghymru 
Hyd Yma (£)  

Take Down 3,144,000 1,090,048 (2,053,952) 1,089,000 

Their Finest 2,000,000 2,049,985 49,985 1,618,075 

The Collection1 1,750,000 219,595 (1,530,405) 5,186,676 

Show Dogs2 1,565,789 0 (1,565,789) 4,338,192 

Journey’s End 850,000 630,860  (219,140) 903,006 

Don’t Knock 
Twice3 

629,516 608,962 (20,554) 640,557 

Minotaur4 25,500 0 (25,500) Amherthnasol4  

Lionel the First5 25,000 0 (25,000) Amherthnasol4 

                                                
1 Mae gwerth y buddsoddiad yn cynnwys £600,000 o arian grant o'r Gyllideb Buddsoddi yn y Cyfryngau 
2 Mae gwerth y buddsoddiad yn cynnwys £361,842 o arian grant o'r Gyllideb Buddsoddi yn y Cyfryngau 
3 Cafodd Don’t Knock Twice hefyd £75,000 o arian grant o dan gynllun Cyllid Busnes Llywodraeth Cymru 
4 Nid yw cyllid datblygu'n cynnwys ymrwymiad i wario yng Nghymru 
5 Nid yw cyllid datblygu'n cynnwys ymrwymiad i wario yng Nghymru 

Ymateb ysgrifenedig gan Lywodraeth Cymru i adroddiad y Pwyllgor 
Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu yn dilyn ymchwiliad gan y Pwyllgor i 
Gynyrchiadau Ffilm a Theledu Mawr yng Nghymru – manylion mewn ymateb i 
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Atodiad 1 

2 

 

Cyfanswm 9,989,805 4,599,450 (5,390,355) 13,775,506 

 

Roedd y ffigurau'n arfer cynnwys swm o £25,000 ar gyfer Jack Staff ond gan na 
chafodd y cyllid hwnnw ei dynnu i lawr erioed, fe'i dilëwyd. 
 

Tabl 2: Prosiectau o dan reolaeth Llywodraeth Cymru a gyllidwyd gan y 

Gyllideb Buddsoddi yn y Cyfryngau  

Prosiect Gwerth y 
Buddsoddiad 

(£) 

Y Swm a 
gafodd ei 
Adennill hyd 
at fis Mehefin 

2019 (£) 

Y Swm Net a 
Enillwyd (a 
Gollwyd) Hyd 
Yma (£) 

Y Gwariant 
yng Nghymru 

Hyd Yma (£) 

Trampires6 2,000,000 0 (2,000,000) 1,620,701 

Eternal 
Beauty7 

1,050,000 0 (1,050,000) 1,255,3436 

Bang 350,000 0 (350,000) 2,561,928 

Tiny Rebel 317,500 0 (317,500) 260,000 

Goose Green8 25,000 0 (25,000) Amherthnasol4 

Almost Never 
(True 
Believers 
gynt)9 

621,500 0 (621,500) 2,117,864 6 

Six Minutes 
To Midnight10 

750,000 75,000 (675,000) 3,519,667 6 

Cyfanswm 5,114,000 75,000 (5,039,000) 11,335,503 

Dangosyn 3: Cyfanswm y Buddsoddiadau o'r Gyllideb Buddsoddi yn y 

Cyfryngau 

 Gwerth y 
Buddsoddiad 
(£) 

Y Swm a 
gafodd ei 
Adennill hyd 
at fis Mehefin 
2019 (£) 

Y Swm Net a 
Enillwyd (a 
Gollwyd) Hyd 

Yma (£) 

 

Cyfanswm: 15,103,805 4,674,450 (10,429,355) 25,111,009 

 

Felly, y ganran sydd wedi'i hadennill hyd yma yw 33%, ond mae llawer o'r 
prosiectau’n dal wrthi'n cael eu ffilmio neu mae'r gwaith cynhyrchu newydd ddod i 

                                                
6 Cafodd Trampires hefyd £652,572 o arian grant o dan gynllun Cyllid Busnes Llywodraeth Cymru 
7 Y cynhyrchiad yn mynd rhagddo ar hyn o bryd neu newydd gael ei gwblhau  
8 Nid yw cyllid datblygu'n cynnwys ymrwymiad i wario yng Nghymru 
9 Y cynhyrchiad yn mynd rhagddo ar hyn o bryd neu newydd gael ei gwblhau 
10 Y cynhyrchiad yn mynd rhagddo ar hyn o bryd neu newydd gael ei gwblhau 
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3 

 

ben. Cyfrifwyd y ganran hon ar ôl tynnu'r £600,000 ar gyfer The Collection a 
£361,842 o arian grant o'r Gyllideb Buddsoddi yn y Cyfryngau ar gyfer Showdogs. 
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