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Annwyl Andrew,  

Diolch am ddod i'r Pwyllgor ar 16 Mai ac am ein cynorthwyo fel rhan o'n 

hymchwiliad i gynyrchiadau ffilm a theledu mawr yng Nghymru.  

Fel y gwyddoch, ers cyhoeddi adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru ar berthynas 

Llywodraeth Cymru â Pinewood, rydym wedi penderfynu cynnal ymchwiliad byr i'r 

adroddiad a'i ganfyddiadau.  

Fel rhan o'r gwaith hwn, cymerwyd tystiolaeth gan Ron Jones (Sylfaenydd a 

Chadeirydd Gweithredol Tinopolis, Cadeirydd Panel Sector Diwydiannau Creadigol 

Llywodraeth Cymru ac Aelod o'r Panel Buddsoddi Cyfryngau) a Llywodraeth Cymru 

(Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth a'r Gweinidog Diwylliant, 

Twristiaeth a Chwaraeon) ar 20 Mehefin.  

Yn dilyn hyn, mae gennym nifer o gwestiynau yr hoffem eu gofyn (a nodir isod) a 

byddem yn ddiolchgar iawn am unrhyw wybodaeth y gallech ei darparu.  

Byddem yn gwerthfawrogi ymateb cyn gynted â phosibl.  

Mae'r Pwyllgor wedi clywed bod uchder yr adeilad a ddefnyddir ar gyfer Pinewood 

Studio Wales yn ffactor cyfyngol o ran yr ystod o gynyrchiadau sy'n gallu 

defnyddio'r safle, ac mai penderfyniad Pinewood ei hun oedd defnyddio'r adeilad 

hwn. 

• A yw'n wir mai Pinewood ei hun wnaeth ddewis yr adeilad hwn? 

• I ba raddau y mae uchder yr adeilad yn cyfyngu ar nifer y cynyrchiadau a all 

ddefnyddio'r stiwdio? 



 

• Beth yw uchder toeau stiwdios eraill Pinewood? 

Mae'r Pwyllgor wedi clywed bod newidiadau mewnol yn Pinewood wedi lleihau 

brwdfrydedd y cwmni dros ei rôl yn y cytundeb cydweithredu oedd ganddo gyda 

Llywodraeth Cymru. 

• A yw hyn yn gywir? 

• Sut y gwnaeth y newidiadau mewnol yn Pinewood newid awydd y cwmni i 

gymryd rhan yn y cytundeb cydweithredu â Llywodraeth Cymru? 

Mae'r Pwyllgor wedi clywed bod Pinewood wedi'i ddewis i gydweithredu â 

Llywodraeth Cymru ar ôl cymryd rhan mewn cronfa fuddsoddi cyfryngau debyg yn 

Ynys Manaw. 

• Beth yw natur perthynas Pinewood â Llywodraeth Ynys Manaw ar hyn o 

bryd? 

• Beth yw statws cronfa fuddsoddi cyfryngau Ynys Manaw ar hyn o bryd? A yw 

wedi cynhyrchu digon o enillion masnachol i fod yn hunangynhaliol? 

O dan y cytundeb cydweithredu gwreiddiol, roedd Pinewood yn rheoli'r Gyllideb 

Buddsoddi Cyfryngau ar ran Llywodraeth Cymru. Mae paragraff 2.7 o adroddiad 

Swyddfa Archwilio Cymru yn nodi bod y cynllun busnes gwreiddiol ar gyfer y 

Gyllideb Buddsoddi Cyfryngau wedi amcangyfrif y byddai Gwariant Cymru yn £90 

miliwn, a fyddai'n cynrychioli cymhareb ysgogi o 1:3 o ran gwariant cyhoeddus i 

breifat. Fodd bynnag, ym mis Tachwedd 2016 y gymhareb wirioneddol oedd 1:1. 

Ym mharagraff 2.10 nodir bod swyddogion gweithredol Pinewood wedi datgan, ar 

sail eu cofnodion, eu bod yn rhagweld cymhareb ddigolledu o 1:6.  

• A all Pinewood ddarparu tystiolaeth bellach i gefnogi ei amcangyfrif o 

gymhareb ddigolledu o 1:6? 

• Sut mae Pinewood yn egluro'r gwahaniaeth enfawr rhwng ei safbwynt hi a 

barn Llywodraeth Cymru ar y mater hwn? 

Clywodd y Pwyllgor (gan Ron Jones) fod siawns y prosiectau a gyflwynwyd gan 

Pinewood i'r Panel Buddsoddi Cyfryngau ar gyfer arian y Gyllideb Buddsoddi 

Cyfryngau yn y flwyddyn gyntaf yn rhy isel i fod yn fasnachol lwyddiannus. 



 

• A gafodd y pryderon hyn eu codi gan Lywodraeth Cymru neu'r Panel 

Buddsoddi Cyfryngau gyda Pinewood? 

• A allant ddarparu tystiolaeth yn groes i'r farn hon? 

Yn ôl adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru: 

Fe ddywedwyd wrthym, yn eu barn nhw [swyddogion Pinewood], fod agoriad 

stiwdio ffilm a theledu newydd gan Bad Wolf ym Mharc Trident, Caerdydd 

ym mis Mai 2017 wedi cael effaith andwyol ar ddeiliadaeth Pinewood Studio 

Wales, a bod nifer yr ymholiadau a dderbyniwyd wedi disgyn o ganlyniad, er 

bod y galw am stiwdios Pinewood yn y DU yn parhau'n gryf. 

O dan y cytundeb gwreiddiol, cytunodd Llywodraeth Cymru i gytundeb cyfyngu 

pum mlynedd i beidio ag adeiladu stiwdio arall yng Nghymru heb gymeradwyaeth 

Pinewood. Clywodd y Pwyllgor fod Pinewood wedi cytuno i gefnogaeth 

Llywodraeth Cymru i Stiwdios Bad Wolf. 

• A allant ddarparu tystiolaeth fod yr awydd i ddefnyddio stiwdios Pinewood 

Cymru wedi lleihau ers agor Stiwdios Bad Wolf? 

• Sut y gallant esbonio'r "effaith andwyol" ar Pinewood o agor stiwdios Bad 

Wolf, o gofio mai dim ond cynyrchiadau Bad Wolf sydd wedi defnyddio 

stiwdios Bad Wolf? 

• Pam y gwnaethant gytuno i roi'r cytundeb gwahardd o'r neilltu er mwyn i 

Lywodraeth Cymru fuddsoddi yn stiwdios Bad Wolf? 

Dywed adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru bod gan stiwdio Pinewood Wales 

refeniw blynyddol rhagamcanedig o £714,000. Yn y sesiwn pwyllgor flaenorol 

gydag Ysgrifennydd y Cabinet a'r Gweinidog, dywedodd Ysgrifennydd y Cabinet 

wrth yr Aelodau fod Pinewood yn gweithredu ar gapasiti. 

• O ystyried lefelau gweithgarwch cyfredol yn y stiwdio, beth yw'r refeniw 

blynyddol rhagamcanol ar gyfer y flwyddyn ariannol gyfredol? 

• Pa refeniw y mae'r stiwdio wedi'i gynhyrchu ers i'r Cytundeb Gwasanaethau 

Rheoli newydd ddechrau ym mis Tachwedd 2017? 



 

• Beth yw graddfa feddiannaeth y stiwdio ers i'r Cytundeb Gwasanaethau 

Rheoli newydd ddechrau ym mis Tachwedd 2017? 

Yn gywir 

 

Bethan Sayed AC 

Cadeirydd 

 


