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Annwyl Janet, 
 
Diolch am eich llythyr dyddiedig 27 Ionawr ynghylch y Gronfa Gweithwyr Llawrydd ac 
unigolion hunangyflogedig yn y sector cerddoriaeth fyw. 
 
Wrth ddatblygu'r Gronfa Gweithwyr Llawrydd daeth yn amlwg bod diffyg data a thystiolaeth 
ynglŷn â maint, cyfansoddiad ac effaith economaidd y gymuned gweithwyr llawrydd yng 
Nghymru. Er gwaethaf yr her hon, drwy dri cham cyntaf y Gronfa Gweithwyr Llawrydd, 
gwnaethom gefnogi 3,584 o unigolion gydag £8.9 miliwn o gyllid. 
 
Mae Llywodraeth Cymru wrthi’n gweithio gyda'r Awdurdodau Lleol i adolygu allbynnau'r 
cronfeydd sy'n cynnwys cynnal ymchwil ansoddol i'r holl ddata a gesglir drwy broses 
ymgeisio'r tri cham cyntaf, a hynny fel blaenoriaeth. Dyma fydd dechrau'r ymrwymiad gan 
Lywodraeth Cymru i ddatblygu sylfaen dystiolaeth a naratif cryfach ynghylch pwysigrwydd y 
gymuned gweithwyr llawrydd i economi Cymru. 
 
Ar 10 Chwefror, cyhoeddwyd bod Llywodraeth Cymru yn darparu cymorth pellach o £8.9 
miliwn i'r gymuned gweithwyr llawrydd, sy'n cynnwys cylch newydd o gyllid cymorth gan y 
Gronfa Adferiad Diwylliannol a fydd yn golygu y bydd pob un o'r gweithwyr llawrydd a 
gefnogir eisoes yn cael £2,500 ychwanegol i'w cefnogi drwy'r cyfnod estynedig hwn o lai o 
weithgarwch. Mae rhagor o fanylion ar gael yn: https://llyw.cymru/89-miliwn-pellach-i-
gefnogi-gweithwyr-llawrydd-y-sector-creadigol?_ga=2.97809501.37338191.1612801670-
1688538354.1555322058 
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Yn gywir, 
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