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Annwyl Bethan,  
 
Yn y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu a gynhaliwyd ar 12 Gorffennaf, 
dywedodd Mick McGuire, Cyfarwyddwr, Busnes a Rhanbarthau, y byddai'n anfon 
gwybodaeth at y Cadeirydd mewn perthynas â'r gost ar gyfer atgyweirio’r to yn Stiwdio 
Pinewood Cymru a'r sail resymegol am beidio â chynnal arolwg strwythurol llawn cyn 
prynu'r adeilad.   

 
 
Pan gaiff eiddo ei brynu neu ei waredu, mae'n arferol llunio adroddiad prisio i gadarnhau 
bod y trafodiad yn adlewyrchu gwerth yr eiddo ar y farchnad. Mae adroddiadau o'r fath yn 
manylu ar gyflwr yr adeilad ond nid ydynt yn cynnwys archwiliad llawn o'r to. Mae hynny'n 
wahanol i arolwg strwythurol llawn a fyddai wedi edrych ar bob agwedd ar yr adeilad.   
 
Fel y nodwyd yn Adroddiad Archwilydd Cyffredinol Cymru, nodwyd  ar y pryd gan y priswyr 
annibynnol bod yr adeilad mewn cyflwr rhesymol ar y cyfan o ystyried ei oed a'r defnydd a 
wneir ohono. Ni nodwyd yn yr adroddiad prisio unrhyw ddiffygion i’w hatgyweirio ar unwaith 
a fyddai wedi arwain at wariant sylweddol yn y dyfodol agos neu na fyddent wedi’u cynnwys 
yng nghwmpas rhaglen flynyddol o waith cynnal a chadw arferol.  
 
Fel y gwyddoch, ychydig cyn i Pinewood symud i'r adeilad, daeth sawl man a oedd yn 
gollwng dŵr i'r amlwg, yn bennaf yn agos i'r cafnau dŵr glaw. Gellid fod wedi cyfyngu’r 
atgyweiriadau gofynnol i’r mannau hynny. Ystyriodd swyddogion yr opsiynau posibl a 
phenderfynwyd gweithredu cynllun ailwampio mwy cynhwysfawr am gost o £979,000. 
Roedd hyn yn cynnwys rhoi arwyneb newydd i'r to cyfan a fyddai'n golygu y byddai'r to yn 
fwy tebygol o bara am gyfnod y les. Ystyriwyd hefyd y byddai'r opsiwn hwn yn lleihau 
peryglon gweithredol a risg i'w enw da, yn helpu gyda’r gwaith o reoli'r eiddo yn barhaus ac 
yn ei wneud yn fwy gwerthadwy pe bai Llywodraeth Cymru yn penderfynu cael gwared ar yr 
eiddo yn y dyfodol.  
 
Mae bron yn amhosibl cyfrifo cost y gwaith parhaus hwn i'r to yn gywir gan ei bod yn 
dibynnu ar ba mor gyflym y bydd y to yn dirywio yn y dyfodol.  
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Ar yr adeg honno, nododd swyddogion mai dirywiad yn leinin system y gwter a oedd yn 
gyfrifol am 90% o'r dŵr a oedd yn mynd i mewn i'r eiddo. Mae'n bosibl y gallwn fod wedi 
atgyweirio ambell fan o'r to i fynd i'r afael â gollyngiadau am gost o £15,000 - £20,000. Fodd 
bynnag, ni fyddai’r opsiwn hwn wedi sicrhau bod yr adeilad yn dal dŵr yn gyfan gwbl. Roedd 
yr eiddo tua 16 mlwydd oed. Byddai disgwyl i system to bara rhwng 20 a 25 mlynedd, gan 
ddibynnu ar yr amgylchedd o'i gwmpas. O ganlyniad i hynny, byddai dirywiad pellach i'w 
ddisgwyl yn ystod cyfnod y les arfaethedig i Pinewood. Os oedd y dirywiad hwn wedi'i 
gyfyngu i'r cwteri, gellid gwneud gwaith cynhwysfawr i ail-leinio'r cwteri a byddai hynny wedi 
costio rhyw £100,000. 
 
Fodd bynnag, yn ogystal â'r broblem honno, byddai problemau wedi dod i'r amlwg yn y 
dyfodol mewn perthynas â'r dalennau sy'n gorchuddio’r rhan fwyaf o'r to. Gallai 
atgyweiriadau ar wahân fel hyn gael eu gwneud yn ôl yr angen, ond ni fyddent yn mynd i'r 
afael â'r broblem yn llwyr. 
 
Mae'n bosibl y byddai'r dull gweithredu adweithiol hwn wedi bod yn rhatach dros amser, ond 
byddai wedi golygu mwy o waith cynnal a chadw rheolaidd a risgiau ariannol. Gallai hefyd 
wedi effeithio ar enw da'r cwmni. Er enghraifft, pe bai amserlenni ffilmio yn gorfod newid 
neu setiau wedi'u difrodi oherwydd bod dŵr yn parhau i ddod i mewn i'r adeilad, byddai 
hynny wedi golygu oedi o ran cynhyrchu a fyddai wedi arwain at oblygiadau o ran y gyllideb 
i'r cwmnïau cynhyrchu.  
 
Prynwyd yr eiddo ar y farchnad agored gyda'r pris prynu yn ystyried y ffaith bod y to eisoes 
hanner ffordd drwy ei oes. Mae'r cynllun dan sylw yn estyn oes y to yn sylweddol ac yn 
cynnwys gwarant am 20 mlynedd. Byddai hyn oll yn cael ei ystyried gan brynwr pe bai 
Llywodraeth Cymru yn penderfynu gwerthu'r eiddo yn y dyfodol.  
 

Yn gywir 
 

 
 
Simon Jones 
Cyfarwyddwr, Seilwaith yr Economi 
dan awdurdod Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth, 
un o Weinidogion Cymru 




