


  

Crynodeb Gweithredol 

Ym mis Gorffennaf 2020, comisiynwyd yr Athro Paul Carr gan Senedd Ymchwil i 

ddogfennu adroddiad yn archwilio’r ‘sefyllfa’ yn y diwydiannau cerdd ar ôl COVID-19 yng 

Nghymru.1 Mae'r ddogfen ganlyniadol hon yn amlinellu cefndir cyd-destunol ymddangosiad 

cymorth y sector preifat a chyhoeddus i'r diwydiannau cerdd yng Nghymru ers i'r pandemig 

gychwyn; yn archwilio'r cyngor a roddwyd i’r diwydiannau cerdd gan Lywodraethau'r DU a 

Chymru ynghylch mapiau ffordd allan o'r pandemig; yn adolygu'r diwydiant ac ymchwil 

academaidd sydd wedi dod i'r amlwg ers i'r pandemig ddechrau ac yn olaf, mae'n cymharu 

pecynnau cymorth Llywodraeth Cymru â chenhedloedd mewn rhannau eraill o'r byd. Er bod 

yr adroddiad yn ystyried diwydiannau cerdd Cymru yn ehangach, mae ei brif ffocws ar 

gerddoriaeth fyw, gan mai dyma fu pryder diweddar y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a 

Chyfathrebu. Yr is-sector hwn hefyd yr adroddwyd yn eang ei fod wedi cael ei effeithio 

fwyaf gan y pandemig. Daw'r adroddiad i ben trwy ddogfennu cyfres o argymhellion i'r 

Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu ystyried eu cyflwyno i Lywodraeth Cymru.  

Er mwyn rhoi cipolwg cryno i'r darllenydd o'r manylion sydd wedi'u cynnwys yn yr 

adroddiad, amlinella’r Crynodeb Gweithredol hwn gyd-destun diwydiannau Cymru cyn ac ar 

ôl COVID-19, cyn cyd-destunoli ei argymhellion, sydd wedi'u hisrannu i'r chwe chategori 

canlynol: Strategaethau Ailagor ac Adfer; Ymchwil; Cyfleoedd Strategol a Hyrwyddo; Polisi; 

Addysg; Cyllid. 

 

 

 

 
1 Er mwyn tynnu sylw at natur gymhleth gweithgaredd cerddorol yng Nghymru, defnyddir y term ‘diwydiannau 
cerdd’ yn hytrach na’r term cyffredin ‘diwydiant cerddoriaeth’ trwy gydol yr adroddiad hwn pan fo’n bosibl. 
Gweler Williamson, J., & Cloonan, M. (2007). ‘Rethinking the Music Industry’. Popular Music, 26(2), 305-
322.  
 



  

 

Cyd-destun Byr Diwydiannau Cerdd Cyn y Pandemig 

• Derbynnir gwerth economaidd, cymdeithasol a diwylliannol cerddoriaeth yn eang 

ledled y byd. 

• Mae Llywodraeth Cymru yn cydnabod bod cerddoriaeth yn chwarae rhan bwysig 

wrth greu ‘brand cenedlaethol’, gan ddod ag ystyr a mwynhad i’n bywydau a 

hyrwyddo Cymru a’i diwylliant i’r byd. 

• Mae'r diwydiannau cerdd yng Nghymru yn cynnwys rhanddeiliaid rhan-amser ac 

amser llawn ac er eu bod yn cael eu dominyddu gan sectorau byw a recordio, maent 

hefyd yn cynnwys is-sectorau eraill. 

• Cynhelir y Diwydiannau Cerdd yng Nghymru yn y Gymraeg a’r Saesneg. 

• Mae mwyafrif y rhanddeiliaid yn y diwydiannau cerdd yng Nghymru yn weithwyr 

llawrydd, sy’n ymgymryd â gyrfaoedd portffolio. 

• Yn 2019, ystyriwyd bod gwerth diwydiannau cerdd y DU oddeutu £5.2 biliwn, gan 

gynhyrchu 190,935 o swyddi, gyda ‘chrewyr cerddoriaeth’ yn cynrychioli bron i 50% 

o Werth Ychwanegol Gros diwydiannau cerdd y DU. 

• Yn 2019, nodwyd bod gan ddiwydiannau cerdd byw y DU GVA o £1.1 biliwn. 

• Yn 2019, nodwyd bod gan ddiwydiannau cerdd y DU gyfanswm refeniw allforio o 

£2.7 biliwn, gyda gwariant o £4.5 biliwn wedi’i briodoli i ‘dwristiaeth cerddoriaeth 

fyw’. 

• Yn 2019, denodd twristiaeth cerddoriaeth Cymru 363,000 o bobl gyda chyfanswm 

gwariant oddeutu £124 miliwn, gan gynhyrchu 1,754 o swyddi. 

• Mae yna rai mentrau nodedig sydd ar hyn o bryd yn cynorthwyo datblygiad 

diwydiannau cerdd Cymru, fel Forté, Horizons 2020 a Community Music Wales. 



  

• Rhaid i’r £5.2 biliwn a ddyfynnir uchod beidio â thanseilio’r brwydrau ariannol a 

gafodd mwyafrif y crewyr cerddoriaeth yng Nghymru cyn y pandemig, ac 

amcangyfrifir bod y cyflog cyfartalog ar gyfer ‘artistiaid ac asiantau creadigol’ o 

Gaerdydd oddeutu £18,000 y flwyddyn. 

• Adroddodd Undeb y Cerddorion yn 2018 nad oes gan 44% o gerddorion cerddorfaol 

yn y DU ddigon o arian i fyw arno. 

• Yn 2012, amcangyfrifodd Undeb y Cerddorion fod 94% o gerddorion yn weithwyr 

llawrydd, sydd wedi cael eu taro’n arbennig o galed yn ystod y pandemig. 

• Bu bygythiad parhaus i gynaliadwyedd lleoliadau cerddoriaeth Llawr gwlad yng 

Nghymru cyn y pandemig, gyda lleoliadau Caerdydd fel Barfly, Dempsey’s ac yn fwy 

diweddar Gwdihw i gyd yn cau. 

• Er bod rhai eithriadau, mae diffyg cyfathrebu cyffredinol yng Nghymru rhwng 

cynghorau lleol a'r diwydiannau cerdd. 

 

Cyd-destun Byr y Diwydiannau Cerdd ar ôl y Pandemig 

• Mae'r diwydiannau cerdd yng Nghymru wedi bod yn dyst i ganslo gweithgareddau fel 

teithiau, gwyliau cerdd, ystafelloedd ymarfer a gwaith stiwdio recordio, hyfforddiant 

cerddoriaeth (ffurfiol ac anffurfiol), perfformiadau cerddoriaeth llawr gwlad a 

pherfformiadau cyngherddau. 

• Yn ogystal â ffactorau economaidd yn niwydiannau cerdd Cymru, bydd cau'r sector 

cerddoriaeth fyw hefyd yn cael sgil-effaith, gydag effaith sylweddol ar y gwariant 

uchod o £124 miliwn a briodolwyd i dwristiaeth cerddoriaeth Cymru. 

• Yn ogystal â chynlluniau cymorth Llywodraeth y DU a rhyddhad ardrethi annomestig 

Llywodraeth Cymru, mae'r cyllid sy'n berthnasol i'r diwydiannau cerdd yng Nghymru 

hyd yma wedi cynnwys 'Cronfa Gwydnwch y Celfyddydau' gwerth £7 miliwn (dan 



  

arweiniad Cyngor Celfyddydau Cymru ac wedi'i dargedu at unigolion a sefydliadau), 

y £401,551.39 a ddyrannwyd i 22 o fusnesau cerddoriaeth llawr gwlad ledled Cymru 

(fel rhan o 'Gronfa Creadigol Cymru' gwerth £1 miliwn) a'r Gronfa Adfer 

Diwylliannol gwerth £53 miliwn. 

• Er ei bod yn gymharol hael, roedd cronfa Adfer Diwylliannol y DU gwerth £1.57 

miliwn yn araf i ddod i'r amlwg o'i chymharu â chenhedloedd Ewropeaidd eraill, gyda 

dyraniad Cymru yn dal heb gael ei rhoi i leoliadau cerdd. 

• Adroddwyd yn eang bod llawer o weithwyr llawrydd yn y diwydiant cerdd a’r 

Diwydiannau Creadigol yn ehangach wedi bod yn anghymwys ar gyfer cynlluniau 

cymorth Llywodraeth y DU gyfan, gydag 88% o gerddorion yn credu nad yw 

llywodraeth y DU wedi gwneud digon i’w cefnogi yn ôl Undeb y Cerddorion. 

• Hefyd dyrannwyd nifer o fentrau cyllido'r sector preifat, gan sefydliadau fel Undeb y 

Cerddorion, The Performing Rights Society, Help Musicians UK a The Association of 

Independent Musicians, y mae pob un ohonynt wedi ceisio cwrdd â'r diffygion mewn 

cynlluniau'r llywodraeth. 

• Mae llawer o weithwyr llawrydd yn niwydiannau cerdd y DU wedi amau eu gallu i 

aros yn eu proffesiynau ar ôl y pandemig, gyda phôl diweddar gan Undeb y 

Cerddorion yn awgrymu bod 47% o gerddorion wedi’u gorfodi i chwilio am waith y 

tu allan i’r diwydiant cerdd; ni all 70% ymgymryd â mwy na chwarter eu gwaith 

arferol; nid oes gan 36% o gerddorion unrhyw waith o gwbl. 

• Ym mis Mai, roedd Grŵp Cerddoriaeth Fyw y DU yn disgwyl i gymaint â £900 

miliwn gael ei ddileu o'r £1.1 biliwn y disgwylid i sector cerddoriaeth fyw y DU 

gyfrannu at yr economi ddomestig, gydag 82% o leoliadau cerddoriaeth llawr gwlad 

yn nodi bygythiad o gau.  

 



  

• Ym mis Gorffennaf, amcangyfrifodd adroddiad pwyllgor dethol yr Adran Digidol, 

Diwylliant, Cyfryngau a Chwaraeon (DCMS) fod 93% o leoliadau cerddoriaeth llawr 

gwlad ledled y DU yn wynebu cau'n barhaol, gydag 86% o leoliadau yn nodi bod eu 

bygythiad craidd yn deillio o anallu i gwrdd â'r galw am rent masnachol. 

• Heb arian ychwanegol, ni fydd llawer o Leoliadau Cerddoriaeth Llawr gwlad yn gallu 

gweithredu gofynion cadw pellter cymdeithasol. 

• Nid oes ymchwil ystadegol ehangach sy'n wynebu'r cyhoedd ar ddiwydiannau cerdd 

yng Nghymru yn bodoli, gyda data cyfyngedig ar fathau o leoliadau cerddoriaeth, 

cyfanswm incwm, cadw incwm a chyfraniad i'r economi. 

• Yn ychwanegol i’w effaith economaidd, mae’r pandemig hefyd wedi atal gyrfaoedd 

cerddorol yng Nghymru, yn aml ar ‘bwyntiau tipio’ pwysig. 

• Derbynnir yn gyffredinol mai cerddoriaeth fyw yw'r sector y mae'r pandemig yn 

effeithio fwyaf arno, o ran y diwydiannau cerdd yn ehangach. 

 

Cyd-destun i'r Argymhellion 

Strategaethau Ailagor ac Adferiad 

• Mae'r dychweliad i berfformiadau cyngherddau byw dan do ac awyr agored wedi bod 

yn ofalus iawn yng Nghymru o'i gymharu â Lloegr a thir mawr Ewrop yn ehangach, 

ac mae pryder gwirioneddol, os bydd y diwydiant cerddoriaeth fyw yn parhau ar gau, 

y bydd yn colli'r dalent sydd wedi'i gynnal. 

• Mae cyngor cyfredol Llywodraeth Cymru ar sut y gall y diwydiannau cerdd 

ddychwelyd i fod yn ‘normal’ yn ddryslyd i rai, wedi’i rannu rhwng tair dogfen ar 



  

hyn o bryd. 2  Ni chynigir cyngor clir ar sut y bydd gweithwyr llawrydd yn gallu 

ailgysylltu â'u proffesiwn yn yr un o'r dogfennau. 

• Mae Llywodraeth Cymru yn derbyn y bydd dychwelyd i normal yn ‘heriol’ ac ni all 

ymwneud â dychwelyd i’r un rheolaeth o gynulleidfaoedd a chyfleusterau a oedd yn 

bodoli cyn cyfnod y cyfyngiadau symud. Mae Llywodraeth Cymru hefyd yn 

cydnabod y bydd yn rhaid i leoliadau wneud newidiadau ffisegol a gweithredol 

sylweddol, gyda'r cyfrifoldeb hwn yn cael ei roi ar gyflogwyr. 

• Mae Llywodraeth Cymru yn cydnabod y bydd y diwydiannau cerdd yn un o'r sectorau 

olaf i ddychwelyd i weithgaredd arferol ac mae angen strategaeth hirdymor arni i 

gynorthwyo ei goroesiad. 

• Yn ogystal â'r Alban a Lloegr, mae llawer o genhedloedd Ewrop wedi rhoi polisïau ar 

waith i hwyluso dychweliad cerddoriaeth fyw (Gweler y tabl ym Mhennod 2). 

• Mae cenhedloedd fel Seland Newydd ($16.6 miliwn) ac Awstralia ($20 miliwn) wedi 

sefydlu pecynnau ‘cronfa adferiad’ benodol ar gyfer cerddoriaeth fyw, gyda’r nod o 

gynorthwyo lleoliadau i godi ar eu traed eto. 

• Mae angen cymorth ar y cyhoedd, lleoliadau a chreadigwyr i fagu hyder. 

• Byddai is-sectorau diwydiant cerdd fel cerddoriaeth fyw a gweithwyr llawrydd yn 

fwy cyffredinol yn elwa o arweiniad clir i gynorthwyo datblygiad modelau busnes 

cylchredeg arian amgen, gan gynnwys ‘gweithgaredd rhithwir’. 

• Ar wahân i gronfa busnes cerddoriaeth Llawr gwlad, nid oes unrhyw ddata cyhoeddus 

ar gael ynglŷn â sut mae ‘cyllid pandemig’ Llywodraeth Cymru neu Gyngor 

Celfyddydau Cymru wedi effeithio ar y diwydiannau cerdd. 

 
2 Creative Industries: guidance for a phased return, (cyhoeddwyd gyntaf ar 19eg Mehefin), Culture and 
Heritage Destinations and Venues: Guidance for a Phased Return (cyhoeddwyd gyntaf ar 13eg Gorffennaf) a 
Rehearsing, Performing and Taking Part in the Performing Arts: Guidance for a Phased Return (cyhoeddwyd 
gyntaf 15fed Medi). 



  

Argymhelliad 1: I Lywodraeth Cymru ddatblygu strategaeth ailagor tymor byr manwl a chlir 

ar gyfer diwydiannau cerdd yng Nghymru, sy'n amlinellu'r hyn sy'n bosibl nawr; yr hyn nad 

yw'n bosibl eto; beth na fydd byth yn bosibl a pha gymorth fydd ar gael ar gyfer yr holl 

ganlyniadau hyn. Dylai'r strategaeth hon ystyried yn agos sut y gall is-sectorau sy'n agored i 

fusnes gynyddu incwm i'r eithaf, yn ogystal ag ystyried yn agos sut y gall gefnogi rhannau 

strategol pwysig y diwydiannau sydd ar gau am resymau iechyd cyhoeddus godi’n ôl ar eu 

traed. 

Argymhelliad 2: Ar y cyd ag arbenigedd perthnasol o'r diwydiannau cerdd, y sector 

prifysgolion a Chyngor Celfyddydau Cymru, Llywodraeth Cymru i ddatblygu strategaeth 

adferiad hir dymor hir tair blynedd ar gyfer y diwydiannau cerdd, sy'n ystyried effaith 

barhaus COVID-19. Dylai'r cynllun hwn fod ag ystod o ganlyniadau ac ystyried, trwy 

gynllun gweithredu, ffactorau megis, sut y gall gynnal, cadw a deori talent; sut y gellir 

ailsefydlu hyder y cyhoedd; sut y gellir cefnogi a bywiogi gwahanol rannau'r diwydiannau 

cerdd; sut y gellir gweithredu modelau busnes amgen realistig; sut y gall hyfforddiant 

diwydiant ddiwallu anghenion y ‘sector newydd’; a sut y gall isadeileddau technegol 

lleoliadau/ystafelloedd ymarfer/stiwdios recordio ddod yn ‘COVID ddiogel’. 

 

Ymchwil, Cyfleoedd Strategol a Hyrwyddo 

• Nid oes data ystadegol manwl ar ddiwydiannau cerdd yng Nghymru yn bodoli. 

• Ers i ‘gyfeiriadur diwydiant cerdd’ Sefydliad Cerddoriaeth Cymru drengi, nid oes 

pwynt canolog y gall rhanddeiliaid y diwydiant cerdd (yn amrywio o gerddorion lleol 

i hyrwyddwyr rhyngwladol) nodi cyfleoedd strategol yng Nghymru. 

• Nid yw gwybodaeth am fapio lleoliadau cerddoriaeth llawr gwlad Llywodraeth 

Cymru (2019) wedi dod i'r amlwg o hyd, ymhell dros flwyddyn ers ei gomisiynu. 



  

• Byddai map lleoliadau a chronfa ddata'r diwydiant cerdd yn cynorthwyo diwydiannau 

cerdd Cymru fel a ganlyn: eglurder strategol ar sut y gall rhanddeiliaid diwydiant 

cerdd Cymru weithio gyda'i gilydd; data i dynnu sylw at faterion rhwydwaith 

trafnidiaeth; data i gynorthwyo Llywodraeth Cymru i flaenoriaethu cymorth ariannol; 

porth ar gyfer ffurfio partneriaethau cenedlaethol/rhyngwladol posibl; dull y gellir 

adnabod, datblygu ac arddangos talent Cymru. 

• Byddai dealltwriaeth fwy manwl o Ddiwydiannau Cerdd Cymru yn cynorthwyo 

Llywodraeth Cymru i ddyrannu cyllid yn decach. 

• Mae cenhedloedd fel Rwmania, Ffrainc, Norwy, Denmarc a'r Swistir bellach yn 

hwyluso chwarae mwy o gerddoriaeth genedlaethol trwy eu hallfeydd cyfryngau. 

• Mae cenhedloedd fel yr Ariannin, Gwlad Belg a Chile wedi ariannu mentrau 

‘diwylliant gartref’, sy’n cyllido artistiaid i gynhyrchu cynnwys ac yn darparu porth 

digidol a ddiweddarir yn rheolaidd i’r cyhoedd ei gyrchu. 

Argymhelliad 3: I Lywodraeth Cymru gomisiynu ymchwil fanwl i'r rôl y mae cerddoriaeth 

yn ei chwarae yn economi Cymru ac effaith COVID-19 ar ei his-sectorau. Yn ogystal ag 

amlinellu cyfraniad ariannol, cymdeithasol a diwylliannol amrywiol is-sectorau’r 

diwydiannau cerdd, dylai’r ymchwil nodi bylchau yn y ‘biblinell dalent’ sy’n bodoli o 

ganlyniad i is-sectorau’n cau. Dylai amcan trosfwaol y gwaith hwn fod i wirio faint o incwm 

a gynhyrchir gan ddiwydiannau cerdd Cymru; faint sy'n aros yng Nghymru ar hyn o bryd; a'r 

hyn y gellir ei wneud i sicrhau y gall y genedl (h.y. rhanddeiliaid y diwydiant cerdd) gadw 

mwy ohono.  

Argymhelliad 4: I Lywodraeth Cymru adeiladu ar yr ymchwil mapio lleoliadau sydd eisoes 

wedi digwydd, trwy ariannu cronfa ddata chwiliadwy sy'n wynebu'r cyhoedd o ddiwydiannau 



  

cerdd Cymru a map rhyngweithiol o'i lleoliadau cerdd3, sy'n amlinellu'r mathau o leoliadau 

ledled y wlad a sut mae'r rhain yn cyseinio’n lleol, yn genedlaethol, yn fyd-eang ac yn 

ecolegol. Dylid diweddaru’r map a'r gronfa ddata hon yn rheolaidd. 

Argymhelliad 5: I Cymru Greadigol ddatblygu a chytuno ar Dacsonomeg gynhwysfawr o'r 

diwydiannau cerdd yng Nghymru, er mwyn sicrhau bod yr holl is-sectorau perthnasol yn cael 

eu cefnogi a'u cynrychioli. 

Argymhelliad 6: I Cymru Greadigol adolygu ei haelodaeth i sicrhau ei bod yn adlewyrchu 

arbenigedd perthnasol sy'n gysylltiedig â'r tacsonomeg uchod. 

Argymhelliad 7: I Cymru Greadigol ystyried hyfywedd nid yn unig hyrwyddo talent Cymru, 

ond hefyd, gan ddilyn cenhedloedd Ewropeaidd fel Ffrainc, Norwy, Denmarc a'r Swistir, i 

osod y protocolau angenrheidiol ar waith i flaenoriaethu cerddoriaeth Cymru ar radio a 

theledu, gan weithio gyda Llywodraeth y DU pan fo angen. 

Argymhelliad 8: Fel rhan o strategaeth ddigidol, i Lywodraeth Cymru archwilio menter 

'diwylliant gartref' ar-lein (gan gynnwys gwaith byw a gwaith wedi'i recordio), sydd nid yn 

unig yn arddangos cerddoriaeth Cymru ochr yn ochr â chelf a diwylliant arall, ond sydd 

hefyd yn annog ac yn cyllido capasiti digidol a chreadigrwydd. Dylai'r strategaeth ddigidol 

hon sicrhau bod gan bob cartref yng Nghymru fynediad at fand eang dibynadwy cyflym. 

 

Polisi 

• Mae’r prif resymau dros leoliadau llawr gwlad yn mynd allan o fusnes dros y 15 

mlynedd diwethaf yn cynnwys cyfraddau busnes drud, materion yn ymwneud ag 

‘aflonyddwch sŵn’ a thrwyddedu anhyblyg. 

 
3 Trwy byrth digidol tebyg i wasanaeth Sgrin Cymru (gweler https://businesswales.gov.wales/walesscreen/) a 
Map Birmingham Live Music (gweler: https://livemusicresearch.online/blmp/). 



  

• Yn ogystal â deddfwriaeth, ffactor pwysig sy'n cyfrannu at pam mae rhai lleoliadau 

cerddoriaeth yn Ewrop wedi gallu agor eu drysau yn gynharach nag yng Nghymru, 

yw bod ganddyn nhw draddodiad o ddibynnu llai ar incwm masnachol. 

• Ar adeg pan mae incwm o gerddoriaeth fyw wedi’i gyfyngu’n sylweddol, mae angen 

lleihau’r ‘bwlch gwerth’ rhwng y prif lwyfannau ffrydio ac incwm crewyr 

cerddoriaeth, fel bod yr olaf yn cynhyrchu mwy o freindaliadau am eu creadigrwydd. 

Argymhelliad 9: Sicrhau bod y cyhoedd yn parhau i gael mynediad at ystod eang o 

gerddoriaeth fyw, er mwyn i Lywodraeth Cymru weithio gyda chynghorau lleol er mwyn 

gweithredu rhyddhad ardrethi busnes parhaus a thrwyddedu hyblyg (ar gyfer digwyddiadau 

dros dro a chanu yn y stryd er enghraifft), yn ogystal â sicrhau gweithrediad yr egwyddor 

'asiant newid'. 

Argymhelliad 10: I Lywodraeth Cymru ystyried hyfywedd newid o fodel cyllid grant4 

‘economi gymysg’, i un sy’n dibynnu llai ar incwm masnachol. 

Argymhelliad 11: I Lywodraeth Cymru weithio gydag adrannau Llywodraeth y DU fel 

DCMS i leihau’r ‘bwlch gwerth’ ar gyfer artistiaid Cymru (y bwlch rhwng incwm crëwr 

cerddoriaeth a chomisiwn ‘cewri technoleg’). 

 

Addysg 

• Bydd angen set sgiliau unigryw ar gyfer ymarferwyr yn y diwydiannau cerdd ar ôl 

COVID i'w rhagflaenwyr. 

• Ar draws diwydiannau cerdd y byd, mae'r pandemig wedi dod nid yn unig â heriau 

ariannol, ond hefyd faterion iechyd meddwl cysylltiedig posibl, gan fod swyddi ac 

angerddoldeb gydol oes wedi diflannu yn ôl pob golwg a chynulliadau cymdeithasol 

 
4 Lle mae disgwyl i sefydliadau gynhyrchu canrannau mawr o incwm masnachol. 



  

(bach a mawr) wedi'u cyfyngu ar y gorau— gan arwain at unigedd, unigrwydd a 

digalondid. 

• Mae llawer o gyrff y diwydiant cerdd fel Undeb y Cerddorion, UK Music, y Fforwm 

Rheolwyr Cerddoriaeth a Diwydiant Ffonograffig Prydain (BPI) wedi ystyried ei bod 

yn bwysig cynnig cyngor ar iechyd meddwl. 

• Mae creu a gwrando ar gerddoriaeth wedi profi effeithiau cadarnhaol ar iechyd 

meddwl. 

Argymhelliad 12: I Lywodraeth Cymru sicrhau bod yr amrywiol sgiliau sy’n ofynnol yn y 

‘diwydiannau cerdd newydd’, yn cael eu hadlewyrchu yng nghwricwlwm ysgolion, colegau, 

prifysgolion a diwydiant preifat. 

Argymhelliad 13: I Lywodraeth Cymru ddechrau ystyried a chynllunio ar gyfer potensial 

argyfwng iechyd meddwl yn y diwydiannau cerdd, wrth i'r farchnad swyddi creadigol barhau 

i gael ei dirywio o ganlyniad i'r pandemig. 

 

Cyllid 

• Mae llawer o weithwyr llawrydd yn y diwydiant cerdd wedi bod yn anghymwys ar 

gyfer cynlluniau cymorth Llywodraeth y DU. 

• Roedd tystiolaeth flaenorol a roddwyd i Bwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a 

Chyfathrebu Cymru yn dangos diffyg ymwybyddiaeth o'r cyllid sydd ar gael mewn 

rhai is-sectorau yn niwydiannau cerdd Cymru. 

• Nid oes cyllid Cyngor Celfyddydau Cymru ar gael i'r mwyafrif o leoliadau 

cerddoriaeth ar lawr gwlad. 

Argymhelliad 14: I Lywodraeth Cymru weithio gyda Chyngor Celfyddydau Cymru i sicrhau 

bod cyllid ar gael yn deg ar draws y diwydiannau cerdd, a bod y broses ymgeisio am grant yn 

cael ei diffinio, gan estyn yn ddwfn i rwydweithiau amrywiol y diwydiannau cerdd. 




