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Cofnodion y Grŵ p Traŵsbleidiol ar Ddur 
Cynhaliŵyd ar 15 Chŵefror 2017 
Cynulliad Cenedlaethol Cymru 

 
Yn bresennol: David Rees AC; Hannah Blythyn AC, Lee Waters AC, John Griffiths AC, Jayne 
Bryant AC, Bethan Jenkins AC, Russell George AC, Jeremy Miles AC, Robert Edwards – 
Community Union, Dominic King – UK Steel, Paul Byard – EEF, Miles Waistle – Tata Steel, Tony 
Brady – Unite, Steel, Nick Blundell – Unite, Paul Evans – Unite, Sean Parsons – Liberty House, Jeff 
Beck – GMB, Steve McCool – Community Union. 
 
Ymddiheuriadau: Mike Hedges AC; Chris Hagg – Celsa, Kevin Bygate – SPECIFIC, 
 

 
 

Cadeirydd: David Rees AC 
 
 

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

Cenedlaethol ar gyfer ail gyfarfod y Grŵp Trawsbleidiol ar Ddur. 

Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 28 Medi 2016.  Derbyniwyd fel cofnod cywir. 

EITEM 4 - Y wybodaeth ddiweddaraf gan yr Undebau Llafur am Falot Pensiynau Tata 

Steel. 

Diolchodd David Rees AC - i'r undebau llafur am y gwaith y maent wedi'i wneud ar falot 

pensiynau Tata, a dywedodd David ei fod o'r farn bod angen i'r gwaith barhau er mwyn sicrhau 

dyfodol y diwydiant dur a nododd yr aberth y mae'r gweithwyr wedi'i wneud drwy dderbyn y 

penderfyniad hwn. Dywedodd y dylai Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU, ynghyd â Tata, 

gydnabod eu hymrwymiadau nawr. 

Rhoddodd Steve McCool - y wybodaeth ddiweddaraf i'r grŵp ar y broses a ddilynodd yr 

Undebau i sicrhau bod y ffeithiau yn cael eu cyfleu i'w haelodau. Dangosodd y gweithwyr eu 

hymrwymiad i'r diwydiant ac maent bellach yn disgwyl i Tata gadw ei addewidion.  Mae'r 

gweithlu wedi colli llawer o ffydd yn Tata, ond y gred yw mai Tata, ar hyn o bryd, yw'r cwmni 

gorau posibl i lywio'r gweithfeydd yn eu blaenau. 

Nawr mae'r gwaith caled yn dechrau - dyma'r aberth fwyaf y mae aelodau'r undebau llafur 

wedi'i wneud yn eu bywydau ac mae angen iddynt weld y canlyniadau yn gynt yn hytrach nag 

yn hwyrach.  
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Galwodd Steve ar Lywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU i ddwyn Tata i gyfrif ac edrych y tu 

hwnt i'r cynllun byddsoddi 10 mlynedd. Diolchodd hefyd i Lywodraeth Cymru am ei holl 

gefnogaeth a nodi bod angen i San Steffan gefnogi'r gwaith y mae Llywodraeth Cymru yn ei 

wneud gyda'r galluoedd sydd ganddi. Mae caffael yn broblem enfawr sy'n wynebu'r diwydiant, 

ynghyd ag Ardrethi Busnes a Chostau Ynni. 

O ran caffael - mae angen agwedd o gydweithio. 

Tony Brady - nid diwrnod i ddathlu yw hwn, mae hwn yn fandad gan y gweithlu i symud 

ymlaen. Mae Llywodraeth Cymru wedi bod yn wych, ond mae bellach yn amser i Lywodraeth y 

DU a'r cwmni dderbyn y cyfrifoldeb. Byddai'n drasiedi pe bai'r Pensiwn yn disgyn i mewn i'r 

Gronfa Diogelu Pensiynau (PPF) er gwaethaf yr holl waith.  

Diolchodd Jeff Back - hefyd i Lywodraeth Cymru am ei gwaith.  

Dywedodd Steve McCool: mae angen ffordd o gydweithio hefyd ar ddiwydiannau cysylltiedig 

ledled y DU, mae o fudd i bawb gadw busnes sengl ac mae Port Talbot yn cyflenwi safleoedd dur 

eraill ledled y DU. O ran dur arbenigol - mae ychydig o hyblygrwydd yma, a bydd hyn yn annog 

gwerthu'r ochr ddur arbenigol a gobeithio yr aiff y gwerthiant yn dda.  Mae hefyd yn edrych fel y 

bydd y melinau yn Hartlepool yn dod o hyd i gartref - er bod ychydig o ffordd i fynd eto. Mae 

angen egni pawb er mwyn cwblhau'r rhain a sicrhau diwydiant dur cynaliadwy am am amser 

maith. 

Nododd Dominic King ei bod yn ddefnyddiol rhannu gwybodaeth a diolchodd i'r undebau llafur 

ac i'r gweithwyr am eu hymroddiad dros y 18 mis diwethaf, ac mae hyn yn dangos bod 

cydweithio yn llwyddo. Nid oedd y sefyllfa yn edrych yn addawol ym mis Chwefror 2016 a 

gallai'r chwalfa ddigwydd eto. Cafodd y grŵp ei atgoffa gan Dominic nad Tata yw'r unig gwmni y 

cafodd yr argyfwng dur effaith arno, ac y bydd hyn yn wir yn y dyfodol.  

O ran San Steffan, cafodd Strategaeth Ddiwydiannol Llywodraeth y DU ei chyhoeddi'n 

ddiweddar, ar ôl cyfnod hir o aros ac mae hyn, bellach, yn rhywbeth i anelu ato.   Cyfarfu 

Dominic â Greg Clarke, Nick Herd a'r Arglwydd Prior ac maent yn honni eu bod yn gweithio ar 

hyn mor gyflym â phosibl. Mae'n rhaid i ddiwydiannau ddod at y Llywodraeth a dweud wrthi 

beth y gallant ei roi iddi, sy'n sefyllfa anffodus. Mae Llywodraeth y DU wrthi'n gweithio tuag at 

gytundeb ar gyfer y sector ar hyn o bryd. Y gobaith yw y bydd cyfarfod o'r cyngor dur yn ystod 

mis Mawrth/Ebrill a fydd yn cyfuno â'r gwaith y mae Greg Thornton wedi bod yn ei wneud, yn 

edrych ar y galw am ddur yn y dyfodol yn y DU, pa rwystrau sy'n bodoli i gwmnïau a gweithio 

gyda Llywodraeth y DU i fynd i'r afael â'r materion hyn. Fel diwydiant, mae angen i waith 



3 
 

Ymchwil a Datblygu ac Arloesi gydweithio mwy i ystyried materion cyffredin a gaiff effaith ar 

bawb, gyda'r diwydiant, a Llywodraethau hefyd, yn cyfrannu.  

Miles Waistle - Mae Tata yn parchu'r broses sydd wedi digwydd o ran y balot ac yn 

gwerthfawrogi'r penderfyniad anodd a wnaeth y gweithlu heddiw.   

Gofynnodd David Rees AC - i Miles gyfleu'r neges gref iawn i Tata a glywsom heno.  

Sean Parsons - Dim i'w ychwanegu. 

Ychwanegodd Paul Byard fod ganddo gyfarfod misol â'r Prif Weinidog ac Ysgrifennydd y 

Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith ar Strategaeth Ddiwydiannol Cymru er mwyn llywio 

ymchwil a datblygu, arloesi a buddsoddi. 

Mynegodd David Rees AC ei siom yn y ffordd y mae dur wedi cael ei gyfleu o fewn strategaeth 

ddiwydiannol Llywodraeth y DU a'r diffyg pwysigrwydd y mae'n ei roi i ddur. O ran ymchwil a 

datblygu, mae Llywodraeth Cymru wedi nodi arian ar gyfer cyfleuster ymchwil a datblygu. 

Dominic King: Mae'n parhau i gwrdd a'r Arglwydd Prior o BEIS ac aelod o'r Adran Fasnach 

Ryngwladol a'u hatgoffa o ba mor bwysig yw dur.  Mae'n anodd gwybod a yw hyn yn gwneud 

unrhyw argraff ai peidio. 

O ran ymchwil a datblygu, mae David Rosser, sy'n cymryd rhan mewn cyfarfodydd ar hyn o 

bryd, yn canolbwyntio ar y diwydiant - mae rhestr o brifysgolion a chwmnïau sydd am fod yn 

rhan o ymchwil a datblygu ac mae angen i hyn ymestyn ledled y DU, gyda phawb yn chwarae eu 

rhan.  

Dywedodd John Griffiths AC fod yr heriau'n parhau a'u bod yn heriau sylweddol. Mae angen 

bodloni Lefel 1 buddsoddi yn Llanwern, a oes unrhyw newyddion gan Lywodraeth y DU am 

hynny? Mae'n optimistig iawn i gredu fod popeth wedi'i ddatrys ac mae llawer o waith i'w 

wneud eto; mae Llywodraeth Cymru wedi gwneud y cyfan y mae disgwyl iddi ei wneud, ond nid 

yw Llywodraeth y DU wedi gwneud cymaint, ac mae angen llenwi'r bwlch hwnnw.  Rydym wedi 

bod yn anfon neges gryf o Gymru ond mae angen i Lywodraeth y DU dderbyn yr her. 

Gofynnodd Bethan Jenkins AC gwestiynau am y PPF a nodi bod canlyniad y balot yn dangos 

beth yw teimlad y gweithlu. O ran y PPF, a'r pensiynau, gofynnodd am esboniad o ran na fyddai 

hyn yn cael ei gywiro am flwyddyn arall. Mae angen sicrwydd ar y gweithwyr a rhyw gymaint o 

ymrwymiad i'r bleidlais, gan y gallai rheoleiddwyr roi'r pensiwn yn y PPF beth bynnag. O ran y 

dur arbenigol a gaiff ei werthu i Liberty House - gofynnodd sut y bydd hynny'n effeithio ar Bort 

Talbot.  O ran ymchwil a datblygu - cytunodd y dylem gael y rhwydweithiau yng Nghymru, mae 
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Port Talbot mor agos at Brifysgol Abertawe, fel ei bod yn gwneud synnwyr i fuddsoddi yno gan 

fod y cysylltiadau ganddynt eisoes. Mae pawb yng Nghymru am sicrhau bod dur yn gynaliadwy, 

gyda buddsoddiad ar y bwrdd a phensiynau mor gryf ag y gallant fod. 

Dywedodd Steve McCool mai'r £200m y flwyddyn yw'r hyn y mae Tata am ei gyflawni, ond bod 

diffyg strategaeth a chaffael yn y DU yn ei gwneud yn anodd a bod cyfran dur o farchnad y DU yn 

isel iawn. Mae'r diwydiant dur yn troi mewn cylchoedd; mae angen sythu'r cylchoedd hyn ac 

edrych ar yr hirdymor, gan nodi beth fydd y galw ymhen 5, 10 a 15 mlynedd. Mae Liberty yn 

gwneud hyn ac yn defnyddio buddsoddiad yr UE.  

Nid yw Tata erioed wedi cyrraedd y lefel honno o elw blynyddol, ers prynu'r busnes, a hoffent 

sicrhau dros £200 miliwn, ond mae angen edrych y tu hwnt i'r cynllun 10 mlynedd i gyflawni 

hynny. Mae'r gweithfeydd pŵer ym Mhort Talbot yn newid pethau ac mae cyfle hefyd, i ystyried 

glo ym Margam. 

Gofynnodd David Rees AC a fyddai adfywio'r llinell Zodiac yn helpu i gyflawni hyn. 

Dywedodd Steve McCool y bydd buddsoddiad yn y llinell Zodiac a'i fod yn ychwanegu gwerth 

i'r cwmni. Mae'r undebau yn pwyso am gadw'r felin dwym yn Llanwern yn ddiogel, ac rydym 

wedi gweld o adroddiad Y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD) 

bod twf yn y diwydiant adeiladu.   

O ran y rheoleiddiwr pensiynau, nid oes gan yr undeb unrhyw fewnbwn i hynny gan mai rôl 

annibynnol ydyw, i asesu gallu Tata. Pe bai Tata wedi methu â gweithredu ar y cynllun pensiwn 

- roedd bygythiad gwirioneddol y byddai'r pensiynau wedi disgyn i'r PPF a byddai telerau ac 

amodau wedi'u colli.  

Mae bygythiad o hyd y gallai'r pensiynau ddisgyn i'r PPF os na all Tata lwyddo i argyhoeddi'r 

rheoleiddiwr bod y cynllun yn ddilys. Dealltwriaeth yr undebau yw bod y cynllun ar well lefel ar 

hyn o bryd nag yr oedd cynt. 

O ran gwerthu dur arbenigol, os derbynnir y cytundeb, bydd Tata yn derbyn taliad ac mae'r 

undebau llafur wedi sicrhau y bydd y telerau ac amodau yn trosglwyddo i'r cyflogwr newydd.  

Cafodd cynrychiolwyr yr undebau llafur gyfarfodydd ynghylch ymchwil a datblygu; nid oeddent 

wedi eu hargyhoeddi o gwbl mai Warwick oedd y lle cywir, gan fod ymchwil a datblygu yn 

hanfodol bwysig i gynhyrchu dur yn y DU gyfan.  Maent o'r farn mai yn Abertawe y dylai 

ymchwil a datblygu fod, gan ei bod yn gwneud synnwyr i'w leoli ger y ffynhonnell ym Mhort 

Talbot. Mae'n rhaid rhoi gwedd y DU iddo neu ni wnaiff fyth ffynnu ac mae angen strategaeth 

gaffael wedi'i chysylltu ar draws y DU. 
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EITEM 6 a 7 - Y diweddaraf am UK Steel ac adroddiad Steel 2020 

Rhoddodd Dominic King y wybodaeth ddiweddaraf i'r grŵp am y sefyllfa bresennol o ran 

adroddiad Steel 2020. Roedd 42 o argymhellion yn yr adroddiad a gaiff eu cefnogi gan y 

diwydiant. Y rheswm pennaf nad yw'r Grwpiau Hollbleidiol Seneddol wedi gweithredu, yw 

oherwydd y cyhoeddiad Strategaeth Ddiwydiannol, ond, mae dadl aelod y meinciau cefn yn cael 

ei chyflwyno ar yr adroddiad a dylai hyn ddigwydd cyn bo hir. Nid yw'r materion mwyaf wedi 

newid - Costau Ynni, Ymchwil a Datblygu, ac Ardrethi Busnes ac ati. 

Gofynnodd David Rees AC a oedd yr adroddiad wedi cael ei gyflwyno i Lywodraeth y DU. Os 

ydoedd, a fu ymateb swyddogol eto? 

Dywedodd Dominic King fod yr adroddiad wedi cael ei gyflwyno i Lywodraeth y DU, ond nid 

oedd ymateb eto.  

Dywedodd David Rees AC efallai y bydd dadl yr aelod meinciau cefn wedi digwydd erbyn 

cyfarfod nesaf y Grŵp Trawsbleidiol ac y byddwn yn gwybod mwy.  

Awgrymodd Dominic King bod y Grŵp Trawsbleidiol yn gwahodd y Grŵp Seneddol 

Hollbleidiol i siarad â'r grŵp am y gwaith Steel 2020 y maent yn ei wneud.  

Dywedodd David Rees AC wrth aelodau'r grŵp bod Greg Clarke AS a Nick Herd AS wedi cael 

gwahoddiad i'r Grŵp Trawsbleidiol ond fod y ddau wedi gwrthod. Hefyd, ar ôl ysgrifennu at Brif 

Weinidog y DU, rydym yn dal i ddisgwyl ymateb, a byddwn yn ceisio cael yr ymateb hwnnw cyn 

y cyfarfod nesaf. 

Awgrymodd Dominic King gysylltu â'r Arglwydd Prior sydd wedi ymuno â thîm yr adran 

Busnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol, ac a allai fod yn fodlon dod i Gaerdydd a rhoi'r 

wybodaeth ddiweddaraf i'r grŵp am safbwynt Llywodraeth y DU. 

Soniodd David Rees AC hefyd wrth yr aelodau am y gallu i gyfrannu at Strategaeth Economaidd 

Llywodraeth Cymru. 

Soniodd John Griffiths AC am y cyfleoedd fyddai ar gael pe bai'r Morlyn Llanw yn cael ei 

gymeradwyo o ran caffael a dur. 

Dywedodd Russell George AC wrth y grŵp bod dirprwyaeth o Lywodraeth y DU yn dod i 

drafod y morlyn llanw, ac y gallai hyn fod yn gyfle i agor y drafodaeth i faterion ehangach - 

ynghylch caffael a dur. 
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EITEM 8 – Unrhyw fater arall 

Gofynnodd David Rees AC a oedd unrhyw fater arall. Nid oedd unrhyw fater arall.  

Estynnodd David ddiolch personol i'r undebau llafur am y gwaith anodd yr oeddynt wedi 

ymgymryd ag ef mewn cysylltiad â'r balot pensiynau.  Roedd yn ddewis anodd i'r aelodau, ac yn 

benderfyniad i'r gweithlu, nid gwleidyddion. Diolchodd David i'r undebau llafur am y gwaith a 

wnaethant o ran sicrhau bod y wybodaeth a roddwyd i'r gweithlu yn seiliedig ar ffeithiau, yn 

hytrach nag ar sïon. Diolchodd David i Tata hefyd am eu rhan yn yr ymweliadau teithiol a'u bod 

hwythau hefyd wedi sicrhau bod ffeithiau ar gael i'w gweithwyr. Mae hyn yn ddechrau ar ffordd 

ymlaen, a'r cam nesaf ar y llwybr yw dwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif o ran y gefnogaeth y 

mae'n ei chynnig a chael Llywodraeth Cymru i bwyso ar Lywodraeth San Steffan i gefnogi'r 

diwydiant dur. Nid yw'r ymgyrch i achub ein dur yn dod i ben nawr, mae ffordd bell i fynd 

Diolchodd John Griffiths AC, hefyd, i'r undebau llafur am yr ymgyrch Save our Steel a'r ffordd y 

cafodd ei chyflwyno. 

Diolchodd Tony Brady i David am ei sylwadau ac ategu bod cryn ffordd i fynd eto i achub ein 

dur.  Nid yw'r ymgyrch yn dod i ben yma. 

Diolchodd David Rees AC i bawb a oedd yn bresennol.  Bydd y cyfarfod nesaf yn ystod tymor yr 

haf a chaiff y dyddiad ei ddosbarthu maes o law. 

Cafodd y cyfarfod ei gloi yn ffurfiol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


