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Annwyl Gadeirydd 

Rwyf yn ysgrifennu mewn ymateb i lythyr y Pwyllgor ar 21 Ionawr.  Rwyf yn ymddiheuro am yr 
oedi cyn ymateb.  

Gallaf gadarnhau bod y ffigurau ar gyfer y gwariant yng Nghymru a'r digolledu fel a nodir yn 
llythyr y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth i'r Pwyllgor ar 23 Rhagfyr 
2019 yn gywir.  (Bu cynnydd bychan yn y ddau ffigur ers mis Rhagfyr!)  Mae'r ddau gategori yn 
amlwg wedi cynyddu ers mis Tachwedd 2018, ac mae hyn i'w ddisgwyl o ystyried natur 
hirdymor y buddsoddiadau. Mae cyfanswm y buddsoddiad drwy'r Cyllid Buddsoddi yn y 
Cyfryngau (MIB) hefyd wedi aros yr un fath rhwng y cyfnodau hyn.  Er mai'r bwriad gwreiddiol, 
fel rhan o'r cytundeb partneriaeth gyda Pinewood, oedd buddsoddi hyd at uchafswm o £30m 
drwy'r dull hwn o weithio, ni chafodd rhagor o arian ei fuddsoddi yn dilyn penderfyniad 
Pinewood i adael y broses MIB a'r oedi a fu yn y rhaglen wedi hynny.  

Yn dilyn lansiad Cymru Greadigol ar 29 Ionawr 2020, mae'r MIB wedi cau yn swyddogol, ac ni 
chaiff rhagor o fuddsoddiadau eu gwneud drwy'r rhaglen hon. Cafodd pob cyllid a ad-dalwyd 
hyd yma o'r MIB ei ail-fuddsoddi yn y diwydiant. 

Mae Cymru Greadigol yn edrych ar opsiynau ar hyn o bryd ar gyfer cronfa newydd fydd yn 
cael ei sbarduno gan y diwydiant. Caiff unrhyw gronfa newydd ei datblygu ar y cyd â'r 
diwydiant i sicrhau ei bod yn cyd-fynd â'u hanghenion. Bydd unrhyw symiau fydd yn cael eu 
digolledu o brosiectau MIB yn cael eu hailfuddsoddi mewn ymyraethau sy'n flaenoriaeth drwy'r 
dull pwrpasol newydd hwn. 

Yn ôl ei natur, gall y broses ddigolledu ddigwydd dros sawl blwyddyn wedi cwblhau y 
cynhyrchu, ac mae'n anodd rhoi amserlen benodol o pryd y byddwn yn disgwyl i'r digolledu 
ddigwydd ar gyfer pob  
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prosiect. Mae hefyd yn anodd rhagweld i ba raddau y bydd pob prosiect yn cael eu digolledu 
yn llawn. Er enghraifft, mae'n bosibl yr effeithir ar rymoedd y farchnad a hawliau a thrwyddedu 
eiddo deallusol, yno gystal â ffactorau allanol eraill.  
 
Ar wahân i hyn, rydym wedi gwneud rhai rhagdybiaethau - yn seiliedig ar natur y prosiectau 
unigol, eu hamgylchiadau a'r proffil risg - i nodi'r posibilrwydd i bob prosiect MIB ddigolledu ei 
fuddsoddiad yn llawn. Mae'r wybodaeth hon wedi ei hychwanegu at y tabl sy'n cael ei rannu 
gyda'r Pwyllgor ym mis Rhagfyr 2019 (wedi'i atodi yn Atodiad A). 
 
Gwybodaeth am y Gwariant yng Nghymru 
 
Y 'Gwariant yng Nghymru' yw'r swm, neu grynhoad o symiau unigol a gafodd ei wario gan 

brosiectau/gynyrchiadau ar nwyddau a gwasanaethau o Gymru yn ystod cyfnod y prosiect. 

Cafodd y ffigurau hyn eu darparu i Lywodraeth Cymru gan y cwmni cynhyrchu ar ddiwedd y 

cynyrchiadau. Ni wnaeth Llywodraeth Cymru barhau i dracio 'Gwariant Cymru' wedi hyn, gan i 

brosiectau gael eu cwblhau yn unol â thelerau y cytundebau ariannu. 

Roedd y gwariant yng Nghymru yn ofynnol ar gyfer pob prosiect MIB safonol. Cytunwyd ar y 

gwariant cymwys a'i nodi o fewn cytundebau cyllid cynhyrchu fel gwariant craidd ar nwyddau a 

gwasanaethau a ddarperir gan fusnesau a gweithwyr llawrydd sydd wedi'u lleoli ac sy'n 

gweithio yng Nghymru. Caiff bod wedi eich lleoli yng Nghymru ei ddiffinio fel bod â chyfeiriad 

masnachu mewn adeilad yng Nghymru gydag o leiaf un gweithiwr llawn amser parhaol. 

Cafodd y diffiniad hwn ei ddefnyddio yn gyson ar draws pob prosiect. Cafodd y targedau eu 

gosod ar gyfer pob prosiect, yn briodol i amgylchiadau unigol a natur y buddsoddiad. Mae 

targedau gwariant yng Nghymru ar gyfer pob prosiect wedi eu cynnwys hefyd yn y tabl sydd 

wedi'i atodi.  

 
Yr eithriad i hyn yw prosiectau datblygu (wedi'u nodi gyda N/A yn erbyn y gwariant yng 
Nghymru yn y tabl sydd wedi'i atodi).  Ni chafodd y gwariant yng Nghymru ei dracio ar gyfer 
prosiectau datblygu gan i'r cyllid gael ei ddefnyddio ar gyfer datblygiadau cynnar ac roedd fel 
arfer ar lefel isel iawn.  Roedd y buddsoddiadau hyn am symiau llai (oddeutu £25 mil) a 
chawsant eu cymeradwyo ar y ddealltwriaeth na fydd y prosiect yn cael ei gynhyrchu yn llawn 
am sawl blwyddyn.  Cafodd y buddsoddiadau eu gwneud ar y sail y bydd Llywodraeth Cymru, 
waeth ym mha wlad bynnag y caiff y cynhyrchiad ei wneud, yn cael eu digolledu am y 
buddsoddiad gwreiddiol yn ogystal â chanran y cytunwyd arno yn seiliedig ar gyfraddau 
masnachol. 
 
Gwybodaeth am Stiwdio Pinewood Cymru 
 
Mae Siwdio Pinewood Cymru ar les ac yn llawn ar hyn o bryd.  Caiff 30% o'r lle ei ddefnyddio 
gan 14 o swyddfeydd ble y mae trwyddedigion sy'n fusnes o fewn y gadwyn gyflenwi i'r 
diwydiannau creadigol.  Caiff y 70% sy'n weddill ei ddefnyddio fel ystafelloedd cynhyrchu a 
llwyfan i Bad Wolf. 
 
Y bwriad yw y bydd Llywodraeth Cymru yn cadw Stiwdio Pinewood Cymru fel stiwdio ar gyfer 

y dyfodol agos, gan bod prinder mewn lle stiwdio ledled y DU.Caiff yr adeilad ei ail-frandio pan 

fydd Pinewood yn gadael ym mis Mawrth, ond ni chafodd unrhyw benderfyniadau eu gwneud 

eto ar y brandio yn y dyfodol.   



 
Caiff unrhyw drefniadau lesio yn y dyfodol sy'n cael eu cytuno ar gyfer y stiwdio eu gwneud ar 
delerau masnachol.  Caiff unrhyw elw sy'n dod o gynnal y stiwdio ei ail-fuddsoddi i'r diwydiant 
gan Cymru Greadigol i gyflawni'r blaenoriaethau a amlinellir yn nogfen blaenoriaethau LlC ar 
gyfer y diwydiannau creadigol. Mae hyn yn cynnwys cynnal y twf yn y diwydiant sgrin a 
pharhau i ystyried Cymru fel un o'r lleoliadau gorau ar gyfer cynhyrchu ffilm a theledu  a 
chefnogaeth ar gyfer datblygu sgiliau a doniau. 
 
Yn gywir 
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Atodiad A 
 
Roedd y ffigurau MIB hefyd yn cynnwys llythyr y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth i'r Pwyllgor Cyfrifon 
Cyhoeddus ar 23 Rhagfyr 2019, gan gynnwys gwybodaeth ar wariant wedi'i dargedu yng Nghymru a pha mor debygol y byddai 
digolledu pellach o'r buddsoddiad. 
 

Prosiect 

Gwerth y 

Buddsoddi

ad £miliwn 

Swm a 

ddigolledw

yd £miliwn 

Y Swm Net a 

Enillwyd / (a 

Gollwyd) Hyd 

Yma £miliwn 

 

Gwariant wedi'i 

Dargedu yng 

Nghymru 

£miliwn 

Y Gwariant yng 

Nghymru Hyd 

Yma £miliwn 

Y 

posibilrwydd 

o ddigolledu 

y 

buddsoddiad 

llawn 

(0-5)* 

 

 

Sylwadau 

 O dan Reolaeth Pinewood  

Take Down 3.144 1.113 (2.031) 1.0 1.089 1 

Ffilm wedi gwerthu yn ei 

marchnadoedd mwyaf. 

Disgwyl ychydig iawn o 

ddigolledu pellach.  

Their Finest 2.000 2.050 0.050 1.3 1.618 1 

Digollediad wedi'i gwblhau 

yn unol â'r cytundeb. 

Disgwyl ychydig iawn o 

ddigolledu 

The Collection 1.7501 0.250 (1.500) 5.5 5.187 1 

Cynhyrchiad heb gael 

cyfres arall. Digolledu 

pellach yn annhebygol 

iawn. 

Show Dogs 1.5662 0 (1.566) 4.737 4.338 0 Perfformiad gwylwyr yn is 

                                                           
1 Mae gwerth y buddsoddiad yn cynnwys £600,000 o arian grant o'r Gyllideb Buddsoddi yn y Cyfryngau 



na'r disgwyl. Angen 

gwerthiant sylweddol i 

ddechrau digolledu LlC 

Journey’s End 0.850 0.631 (0.219) 1.5 0.903 1 

Wedi gwerthu i 

farchnadoedd mawr. 

Disgwyl ychydig iawn o 

ddigolledu pellach. 

Don’t Knock 

Twice3 
0.630 0.612 (0.0186) 0.63 0.641 3 Unrhyw arian ychwanegol  

Minotaur 0.026 0 (0.026) 

 

N/A 

 

N/A4 4 

Yn cael ei datblygu - 

byddai ad-daliad llawn a 

premiwm yn dechrau ar 

ddiwrnod cyntaf y prif 

ffilmio 

Lionel the First 0.025 0 (0.025) N/A N/A5 4 

Yn cael ei datblygu - 

byddai ad-daliad llawn a 

premiwm yn dechrau ar 

ddiwrnod cyntaf y prif 

ffilmio 

Cyfanswm 9.991 4.656 (5.335) 14.667 13.776   

 O dan Reolaeth Llywodraeth Cymru   

Trampires6 2.000 0 (2.000) 1.6 1.621 3 Credyd Treth i ddod 

Cynhyrchiad yn chwilio am 

                                                                                                                                                                                                                                                                                      
2 Mae gwerth y buddsoddiad yn cynnwys £362,000 o arian grant o'r Gyllideb Buddsoddi yn y Cyfryngau 
3 Cafodd Don’t Knock Twice £75,000 o arian grant hefyd 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 
6 Cafodd Trampires hefyd £652,572 o arian grant o dan gynllun Cyllid Busnes Llywodraeth Cymru. 



ddosbarthwr. 

Eternal Beauty 1.050 0.770 (0.280) 1.214 1.255 4 
I'w ryddhau yn 2020. Cyn 

gwerthiant yn parhau 

Bang 0.350 0 (0.350) 1.5 2.562 3 

Cynhyrchu cyfres 2 wedi'i 

gwblhau. Disgwyl rhagor o 

werthiant o gyfres 1. 

Tiny Rebel 0.318 0 (0.318) 0.25 0.260 3 
Lansio'r gêm yn 2019. 

Disgwyl digollediad 

Goose Green 0.025 0 (0.025) N/A N/A7 4 

Yn cael ei datblygu - 

byddai ad-daliad llawn a 

premiwm yn dechrau ar 

ddiwrnod cyntaf y prif 

ffilmio 

Almost Never 

(True Believers 

gynt)8 

0.622 0 (0.622) 2.118 2.118 3 

Cynhyrchu cyfres 2 wedi'i 

gwblhau. Disgwyl rhagor o 

werthiant o gyfres 1. 

Six Minutes To 

Midnight9 
0.750 0.075 (0.675) 3.88 3.520 4 

I'w ryddhau ym mis Mai 

2020. Cyn gwerthiant yn 

parhau 

Cyfanswm 5.115 0.845 (4.270) 10.562 11.336   

Cyfanswm 

Cyffredinol 
15.106 5.501 (9.605) 25.229 25.112   

* 0 = annhebygol iawn o gael ei ddigolledu'n llawn, 5 = tebygol iawn o gael ei ddigolledu'n llawn  

                                                           
7 Nid yw cyllid datblygu'n cynnwys ymrwymiad i wario yng Nghymru 
8 Y cynhyrchiad yn mynd rhagddo ar hyn o bryd neu newydd ei gwblhau. 
9 Y cynhyrchiad yn mynd rhagddo ar hyn o bryd neu newydd ei gwblhau. 
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