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Cofnodion Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol y  
Grŵ p Traŵsbleidiol ar Ddur 
a gynhaliŵyd ar 28 Medi 2016 
Cynulliad Cenedlaethol Cymru 

 
Yn bresennol: David Rees AC; Mike Hedges AC; Hannah Blythyn AC, Huw Irranca-Davies AC, 
Lee Waters AC, John Griffiths AC, Jane Bryant AC, Suzy Davies AC, Adam Price AC, Bethan Jenkins 
AC, Russell George AC, Caroline Jones AC, Neil Hamilton AC, David Rowlands AC, Craig Lawton 
(Swyddfa Suzy Davies AC), Robert Edwards - Undeb Community, Dominic King - Steel UK, Paul 
Byard - EEF, Tim Rutter - Tata Steel, Andy Richards - Unite, Chris HAGG - Celsa Steel, Kevin 
Bygate - SPECIFIC, Nick Blundell - UCATT, Ken Skates - Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi 
a Seilwaith, Kate Swyddog yn Llywodraeth Cymru. 
 
Ymddiheuriadau: Julie Morgan AC, Rhiannon Passmore AC, Dafydd Ellis-Thomas AC, Llyr 
Hughes-Griffiths AC, Dai Lloyd AC, Michelle Brown AC, Sean Parsons - Liberty Steel, Jeff Beck - 
GMB, Tony Brady - Unite, Allan Coombs – Undeb Community. 
 

 
 

Cadeirydd: David Rees AC 
 
 

Cyflwyniad 

Croesawodd David Rees AC  yr aelodau a chynrychiolwyr y Diwydiant Dur i'r Cynulliad 

Cenedlaethol a rhoddodd drosolwg byr ar y Grŵp Trawsbleidiol a'r prosesau y mae'n rhaid i’r 

Grŵp eu dilyn. 

Eitem 1 a 2: Ethol Cadeirydd ac Ysgrifennydd 

Enwebwyd David Rees AC yn gadeirydd gan Huw Irranca-Davies a chafodd y cynnig ei eilio gan 

Andy Richards. Nid oedd unrhyw enwebiadau eraill ac etholwyd David Rees AC yn Gadeirydd. 

Enwebwyd Angharad Thomas, o swyddfa David Rees AC, yn ysgrifennydd y Grŵp gan John 

Griffiths AC a chafodd y cynnig ei eilio gan Russell George AC. Nid oedd unrhyw enwebiadau 

eraill ac etholwyd Angharad Thomas yn ysgrifennydd.  

Enwebwyd Hannah Blythyn AC yn is-gadeirydd gan Nick Blundell a chafodd y cynnig ei eilio gan 

Mike Hedges. Nid oedd unrhyw enwebiadau eraill ac etholwyd Hannah Blythyn AC yn Is-

gadeirydd. 

Gofynnwyd i bawb yn y cyfarfod gyflŵyno’u hunain i’r Grŵp Trawsbleidiol.  

Y wybodaeth ddiweddaraf gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Seilwaith am 

waith Llywodraeth Cymru yn dilyn yr argyfwng a oedd yn wynebu'r Diwydiant Dur yn 

ddiweddar. 
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Dywedodd David Rees  fod angen cofio bod nifer o bobl nad yŵ’r diwydiant dur yn effeithio 

arnynt ar hyn o bryd yn meddwl bod yr argyfwng yn y diwydiant dur wedi ‘taŵelu,’ gan 

gynnwys llawer yn ei gymuned ei hun. Mae’r rheini y mae’r diwydiant dur yn effeithio arnynt yn 

uniongyrchol yn gwybod nad dyna’r sefyllfa a rhaid i’r gwleidyddion a’r sector sicrhau bod 

Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru yn parhau i roi sylw i’r diwydiant dur.  

Yn ystod y 12 mis diwethaf, cafwyd penderfyniadau trychinebus mewn perthynas â dur yn y DU, 

ac yng Nghymru yn benodol. Rhaid inni ystyried sut y gall y Llywodraeth fuddsoddi, asesu, 

gwerthuso a chynllunio ar gyfer y diwydiant dur yn y dyfodol yng Nghymru ac ystyried hefyd yr 

effaith ehangach. Rhaid i’r Grŵp hefyd ystyried rôl Llyŵodraeth y DU (ee o ran yr hyn y mae’n ei 

ŵneud yng nghysŵllt y cynllun pensiŵn a datblygu’r diŵydiant dur yn y dyfodol yng Nghymru) 

a sut y gellir gŵella’r sector, gan gynnŵys sut y gall ddatblygu cynhyrchion dur ymhellach. 

Gofynnodd y cadeirydd i Ysgrifennydd y Cabinet roi’r wybodaeth ddiweddaraf i'r grŵp am 

waith Llywodraeth Cymru.  

Cyfeiriodd Ken Skates AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith,  at y 

wybodaeth a gyflwynodd i Aelodau’r Cynulliad ar 12 Medi, gan roi eglurhad pellach i’r Grŵp:  

- Ardal Fenter a Thasglu Port Talbot 

- Canolbwyntio ar sicrhau bod y diwydiant dur yng Nghymru yn gynaliadwy 

- Port Talbot - rhaglen effeithlonrwydd ynni fawr ar y gweill 

- Shotton – cynhyrchu cynnyrch uwch ei werth 

- Orb - prosiect amgylcheddol i'w ystyried 

- Buddsoddi mewn prosiectau ymchwil a datblygu 

- Pecyn cymorth cynhwysfawr i gynnig hyfforddiant i weithwyr ar holl safleoedd Tata yng 

Nghymru 

- Cynnig o £60 miliwn ar gael o hyd - dim manylion penodol oherwydd rheolau cyfrinachedd 

- Chwilio am ateb cynaliadwy 

- Ymateb Celsa Steel.  

- Gwaith Liberty Steel a sut y maent yn ystyried cynaliadwyedd yn y tymor hir. 

- Mae’n bosibl i Lyŵodraeth y DU ddylanŵadu ar Ynni a Phensiynau. Esboniodd Ken Skates 

iddo gyfarfod â Greg Clarke AC,  yr Ysgrifennydd Gwladol newydd, ac roedd yn obeithiol y 

bydd yn fwy brŵdfrydig ynglŷn ag achub y diŵydiant dur. Eglurodd bod Mr Clarke yn 

croesawu deialog adeiladol ac roedd wedi tanlinellu pwysigrwydd datrys problemau ynni a 

phensiwn. 

Gwahoddodd Ysgrifennydd y Cabinet aelodau’r Grŵp i ofyn cwestiynau a chafwyd nifer 

ohonynt: 

Dywedodd Nick Blundell  ei fod yn teimlo’n rhŵystredig iaŵn gyda phrosesau caffael. 

Gofynnodd a fyddai modd i Lywodraeth Cymru ystyried gosod amodau o ran defnyddio 

cynnyrch o Gymru, os oedd modd. Mae prosiectau’n mynd rhagddynt ar hyn o bryd nad ydynt 

yn defnyddio dur Cymru. 

Roedd Andy Richards  yn croesawu'r wybodaeth a gafwyd ac yn cydnabod gwaith Llywodraeth 

Cymru mewn perthynas â’r cysylltiadau â'r tasglu. Roedd Unite yn pryderu am yr agwedd 

ddynol ar yr argyfwng - ee yr effaith ar ei haelodau a'u teuluoedd, sgiliau’n cael eu colli ar y 

safleoedd.  Gofynnodd Andy i Ysgrifennydd y Cabinet dynnu sylw Tata at y pryderon hyn. Roedd 
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pawb yn chwilio am atebion ac roedd angen sicrhau bod prosiectau fel y Morlyn Llanw neu 

Gylchffordd Cymru yn cynnig cyfleoedd i’r diwydiant dur ac o ran hybu twf economaidd. 

Dywedodd Andy hefyd fod angen datrys y broblem pensiynau.  

Holodd Huw Irranca-Davies AC  am y Pecyn Costau Ynni. Mae’r costau carbon yn cynyddu ond 

nid oes pecyn ŵedi’i ddatblygu. 

Atebodd Ken Skates y cwestiynau hyn:  Ynni – roedd wedi cyfarfod ag Ysgrifennydd y Cabinet 

dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig i drafod y mater ac i adolygu popeth, yn enwedig  

materion sensitif yn ymwneud â dur a dad-garboneiddio.  

Mewn perthynas â phwyntiau AR - roedd llawer o dystiolaeth anecdotaidd; caiff y sefyllfa ei 

monitro ar lefel reoli a chaiff y ŵybodaeth ei bŵydo’n ôl i Lyŵodraeth Cymru. Mae angen cadŵ 

sgiliau ar y safleoedd presennol ac roedd y Llyŵodraeth yn ceisio dod o hyd i ateb i’r broblem 

hon gan fod angen mwy o sicrwydd. Mae gan Lywodraeth Cymru ddylanwad dros rai prosiectau 

seilwaith - hy y metro, ffordd liniaru'r M4, ac mae digonedd o brosiectau seilwaith llai hefyd 

ledled Cymru. 

Caffael – nid ydym yn manteisio ar y cyfleoedd sydd ar gael. Bydd KS yn rhannu ymateb 

Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol ynghylch caffael. Bydd Llywodraeth 

Cymru yn ystyried defnyddio cynnyrch lleol pan fo modd. Nid yŵ’n bwriadu defnyddio dur 

ŵedi’i ddympio ac mae angen gweithio gyda Llywodraeth y DU a Llywodraeth yr Alban yn y 

cyswllt hwn. 

Dylid ystyried defnyddio dur Cymru mewn prosiectau dros y ffin a dylid trafod hyn gyda  

Llywodraeth y DU - ee Hinckley Point (Celsa) HS2, gwaith adnewyddu Network Rail. 

Ychwanegodd Ken Skates ei fod yn teimlo nad oedd gweinidogion y DU yn cael yr un lefel o 

wybodaeth gan eu gweision sifil.  

 

Chris HAGG  - mae’r pecyn iawndal ynni ar waith erbyn hyn. Nodwyd yn y gweithgor fod y 

costau’n anghymesur o uchel (£17 y megawat) o’u cymharu â phrisiau cyfatebol yn Ewrop, hyd 

yn oed ar ôl cyflŵyno’r pecyn. 

Robert Edwards  - cyfeiriodd at y ffaith bod gwaith Liberty Motherwell yn agor yn swyddogol 

heddiw ar ôl cael ei gadŵ’n segur am gyfnod.  Tanlinellodd hefyd effaith ardrethi busnes - dyma 

faes y gall Llywodraeth Cymru ei archwilio. 

Dominic King  - beth all Llywodraeth Cymru ei wneud i sicrhau bod yr Ysgrifennydd Gwladol 

yn ystyried strategaeth ddiwydiannol hirdymor yn hytrach na chanolbwyntio ar y tymor byr yn 

unig, er bod angen cymorth ar fyrder.  

Neil Hamilton AC  - awgrymodd y dylai cytundebau gynnwys gofyniad cyfreithiol i ddefnyddio 

cynnyrch lleol. Costau ynni - awgrymodd y byddai posibiliadau ychwanegol ar gael pan fyddwn 

yn gadael yr UE 

Atebodd Ken Skates y cwestiynau hyn: mae cyfleoedd caffael yn natganiad Ysgrifennydd y 

Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol. 
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Byddwn yn gwybod mwy am y cyfleoedd a ddaw yn sgil Brexit unwaith y byddwn yn gweld y 

cytundebau masnach a fframwaith yr UE yn y dyfodol.  

Mae Llyŵodraeth Cymru yn pŵyso’n gyson ar yr Ysgrifennydd Gŵladol, yn ogystal ag 

Ysgrifennydd Cymru a'r Prif Weinidog, i lunio strategaeth ddiwydiannol,  gan sicrhau hefyd eu 

bod yn ystyried y problemau tymor byr sy’n ŵynebu’r diŵydiant dur. Mae Llyŵodraeth Cymru 

hefyd yn ystyried ei strategaeth ddiwydiannol. 

Ardrethi busnes – o dan reoliadau’r UE, mae’n anodd targedu sectorau penodol . Mae 

Llywodraeth Cymru yn parhau i archwilio’r opsiynau o ran ardrethi busnes, gan gadw pob 

opsiwn yn agored a chan ystyried y diwydiannau drŵy’r sector dur cyfan.  

 

John Griffiths AC  - Mae angen inni roi pwysau ar Lywodraeth y DU ynghylch costau ynni – a 

cheisio’u rheoli yng Nghymru hyd yn oed. Mae angen ystyried y cymorth y gall Llywodraeth 

Cymru ei gynnig a, beth bynnag a wnawn, rhaid iddo fod yn gynaliadwy. Hefyd, mae angen 

sicrhau bod safon y cynnyrch yn parhau i wella drwy hybu prosiectau ymchwil a datblygu ar y 

cyd â’r sector Addysg Uwch yng Nghymru.   

Paul Byard -  Mae angen inni ofalu y gall Llywodraeth Cymru sicrhau bod y sector 

gŵeithgynhyrchu yng Nghymru yn parhau’n addas yn y dyfodol – rhaid i’r sector fod yn arloesol, 

rhaid ei masnacheiddio a rhaid iddi fod yn gystadleuol. Mae angen datblygu strategaeth 

ddiwydiannol gadarn i greu swyddi cynaliadwy. Mae angen y rhain i gyd. 

Mike Hedges AC  - Costau ynni fu’n gyfrifol am ddinistrio’r sector alwminiwm yn Abertawe a 

Chastell-nedd ond mae'n parhau yn Ynys Môn oherwydd contractau tymor hir, penodol gyda’r 

Wylfa. A all Llywodraeth Cymru ystyried cynnig rhywbeth tebyg i hyn? Hefyd, a oes ymrwymiad 

i rolio dur teneuach ym Mhort Talbot? Byddai hynny’n golygu y byddai angen diŵeddaru’r felin 

rolio. 

Atebodd Ken Skates y cwestiynau hyn:  roedd yn ymwybodol y bydd angen buddsoddi i 

gynhyrchu dur yn deneuach ac yn gyflymach.  Y bwriad yw denu rhagor o waith ymchwil a 

datblygu i Gymru. Mae Cymru yn ystyried sefydlu academi gweithgynhyrchu uwch. Mae 

Sheffield yn enghraifft ardderchog ac mae angen hyn yng Nghymru hefyd. Roedd yn cytuno y 

dylai buddsoddi mewn dur Cymru gynnwys gwaith ymchwil a datblygu. 

Mae Llywodraeth Cymru wedi codi’r syniad o bennu costau ynni sefydlog gyda Llywodraeth y 

DU.  

Kevin Bygate  - Roedd o blaid hybu gwaith ymchwil a datblygu yn y dyfodol. Canmolodd Tata 

a'r undebau am gynllun y 'Bont' gan na fyddem yn gallu trafod y dyfodol hirdymor hebddo.  Yn  

y tymor hir, mae angen canolfan arloesi o'r radd flaenaf, fel Sheffield.  Mae Prifysgol Abertawe 

yn ymgymryd â’r gwaith arloesi gorau yn y byd ym maes dur a dyma'r lle gorau i fuddsoddi 

mewn ymchwil dur yng Nghymru.  

Lee Waters AC  - Holodd am hynt ymdrechion Excalibur i brynu Tata Steel UK. 

David Rowlands AC  - Gofynnodd a oedd Tata wedi dweud rhagor ynghylch yr honiad bod y 

cŵmni’n gŵneud colled o £1m y dydd. 
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Chris HAGG  - roedd yn cytuno â’r amcanion tymor hir a thymor byr. Mae llawer o gynnyrch yn 

cael ei ddefnyddio yn y diŵydiant adeiladu sy’n perfformio’n dda.  Fodd bynnag, yn ystod y 

pedwar mis diwethaf, roedd wedi sylwi ar ostyngiad yn nifer y prosiectau newydd. Roedd y 

diŵydiant yn ŵynebu chŵe mis anodd ar ddechrau chŵarter cyntaf y flŵyddyn nesaf. Mae’r 

sefyllfa’n anodd i’r sector gŵeithgynhyrchu ar hyn o bryd ac mae angen i Lyŵodraeth y DU 

weithredu ar unwaith i ddatrys y problemau yn y tymor byr. 

Andy Richards  - holodd am bŵynt o drefn gan atgoffa’r grŵp nad oedd yr undebau erioed 

ŵedi derbyn bod y cŵmni’n gŵneud colled o £1m y dydd.  Roedd yn dymuno llongyfarch 

gŵeithŵyr a rheolŵyr y ffatri am gynhyrchu’r cynllun goroesi. 

Rob Edwards  - roedd yn honni bod y gwaith yn gwneud arian ar hyn o bryd. 

Atebodd Ken Skates y cwestiynau hyn:  honnir bod y cŵmni’n colli £1m y dydd, ond nid yŵ 

hynny’n cynnŵys asedau Tata, ac mae’n niŵeidiol o ran creu hyder yn y sector. 

Mae cynllun goroesi’r ‘Bont’ wedi bod yn llwyddiant ysgubol – a dylid llongyfarch yr undebau, y 

rheolwyr a'r gweithlu cyfan. 

Mae Llywodraeth Cymru wedi addo creu Sefydliad Gweithgynhyrchu Uwch yng Nghymru. 

 

Lee Waters AC  - Ai dim ond i Excalibur y mae’r Llywodraeth yn cynnig cymorth ariannol? 

Soniwyd y byddai cymorth ariannol ar gael i unrhyw brynwr. Yn y pen draw, penderfyniad 

masnachol i Tata fydd hwn. 

David Rees AC  - Gofynnodd am eglurhad ynghylch: Beth yw'r sefyllfa bresennol? A yw 

Llywodraeth Cymru wedi siarad / cyfarfod â ThyssenKrupp? O ran cwsmeriaid, a gafwyd 

trafodaethau i sicrhau na fydd ffatrïoedd Cymru yn colli eu sail cwsmeriaid? 

Atebodd Ken Skates y cwestiynau hyn: Mae cysylltu â'r gadwyn gyflenwi a chwsmeriaid yn 

rhan o waith y tasglu a thawelwyd eu hofnau. Nid yw Ysgrifennydd y Cabinet wedi cyfarfod â 

ThyssenKrupp gan mai penderfyniad masnachol i Tata fydd hyn.   

 

Gofynnodd y cadeirydd i Ysgrifennydd y Cabinet barhau i bwysleisio pwysigrwydd pensiynau 

wrth drafod â Llywodraeth y DU gan y bydd hyn, yn sicr, yn ffactor pwysig mewn unrhyw 

benderfyniad a wneir ynghylch y diwydiant dur yn y DU.  

Yna diolchodd i Ysgrifennydd y Cabinet am ddod i’r cyfarfod ac am y wybodaeth a gafwyd 

ganddo.   

Gadawodd Ysgrifennydd y Cabinet a'i Gynghorydd y cyfarfod. 

 

Roedd y cadeirydd yn gobeithio bod presenoldeb Ysgrifennydd y Cabinet wedi bod yn fuddiol a 

phwysleisiodd ei fod yn credu bod Llywodraeth Cymru yn awyddus i symud y sector dur yng 

Nghymru yn ei blaen; nid dim ond Tata ond pob busnes dur yng Nghymru, gan gynnwys yr elfen 
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ymchwil a datblygu. Nid oedd yn glir a oedd  Llywodraeth y DU hefyd yn gweithio ar ran y 

Diwydiant Dur. 

Cynigiwyd y dylai’r cadeirydd, ar ran y Grŵp, ysgrifennu at y Prif Weinidog yn mynegi ei 

gefnogaeth i'r sector ac yn adlewyrchu'r drafodaeth a gafwyd yn y cyfarfod. Dylai'r llythyr ofyn 

am gadarnhad y bydd Llywodraeth y DU yn parhau i weithio gyda Llywodraeth Cymru i greu  

diwydiant dur cryf yn y DU, yn enwedig yng Nghymru, a'i hannog i ystyried y materion y mae 

Llywodraeth y DU yn gyfrifol amdanynt, sef ynni, pensiynau ac ati  

Derbyniodd yr aelodau'r cynnig. 

Bydd y cadeirydd  yn drafftio’r llythyr ac yn ei ddosbarthu i'r holl aelodau ei ystyried cyn ei 

anfon.  

 

Gofynnwyd am awgrymiadau ar gyfer cyfarfodydd yn y dyfodol. 

Awgrymwyd y byddai’n fuddiol i'r grŵp gynnal sesiwn ar sut y gall y rhaglen arloesi ddatblygu’r 

agenda dur.  Byddai hefyd o fudd ystyried yr agenda sgiliau ar gyfer y gweithlu yn y dyfodol. 

Awgrymwyd hefyd y gallai’r Grŵp wahodd Gregg Clarke AS, Ysgrifennydd Gwladol y DU,  i un o 

gyfarfodydd y Grŵp Trawsbleidiol yn y dyfodol. 

I gloi, aeth y cadeirydd ati i longyfarch y rheolwyr, yr undebau llafur a'r gweithlu am eu 

hymrwymiad. O ganlyniad i’r ymrwymiad hwn,  gwelwyd y gwaith ym Mhort Talbot yn symud 

ymlaen. Diolchodd i bawb am eu presenoldeb. 

Caiff y cyfarfod nesaf ei gynnal ddechrau’r Flwyddyn Newydd a chaiff y dyddiad ei ddosbarthu 

maes o law.  

 

Daeth y cyfarfod i ben yn ffurfiol. 

 

 

 

 

 

 


