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Cofnodion y Grŵ p Traŵsbleidiol ar Ddur 
a gynhaliŵyd ar 3 Mai 2017  
Cynulliad Cenedlaethol Cymru 

 
Yn bresennol: David Rees AC; , Lee Waters AC, Huw Irranca - Davies AC, Suzy Davies AC, Craig 
Lawton - Swyddfa Suzy Davies AC, Richard Warren - UK Steel, Tim Rutter - Tata Steel, Tony 
Brady - Unite, Paul Evans - Unite, Sean Parsons - Liberty House, Chris HAGG - Celsa Steel, Kevin 
Bygate - SPECIFIC. 
 
Ymddiheuriadau: Hannah Blythyn AC, John Griffiths AC, Russell George AC, Neil Hamilton AC, 
Robert Edwards - Undeb Community, Paul Byard - EEF, Jeff Beck - GMB, Steve McCool – Undeb 
Community. 
 

 
 

Cadeirydd: David Rees AC 
 
 

Croesawodd David Rees AC yr aelodau a chynrychiolwyr y diwydiant dur i'r Cynulliad 

Cenedlaethol i gyfarfod y Grŵp Trawsbleidiol ar Ddur. 

Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 15 Chwefror 2017. Cytunwyd bod y cofnodion yn 

gywir.  

EITEM 4 - Nid oedd unrhyw faterion yn codi. 

Roedd Tim Rutter  o Tata Steel am sicrhau bod y Grŵp yn ymwybodol o’r ffaith na fyddai’r 

penderfyniad i werthu dur arbenigol Tata yn effeithio ar Bort Talbot. Dywedodd hefyd mai 

gwaith ymchwil i gerbydau modur arbenigol sy’n mynd rhagddo ar y safle Ymchwil a Datblygu 

yn Warwick a bod gwaith cymhwyso ac ymchwilio i gynnyrch yn faes ar wahân.  

Esboniodd David Rees AC  fod yr aelodau yn pryderu yn y cyfarfod diwethaf y byddai’r holl 

waith Ymchwil a Datblygu yn mynd rhagddo yn Warwick. 

Diolchodd David Rees AC i baŵb am ddod i’r cyfarfod ac eglurodd y byddai'n edrych yn fanŵl 

ar faniffesto pob plaid i weld beth oedd eu hagwedd tuag at y diwydiant dur. Esboniodd hefyd 

fod angen i ni gadŵ llygad ar y sefyllfa o ran y cynnig i uno â ThyssenKrupp o gofio’r 

adroddiadau yn Ewrop yr wythnos hon nad oedd yr undebau yn yr Almaen yn hapus â'r 

cynigion i uno. Pwysleisiodd fod yr adroddiad yn nodi y byddai ThyssenKrupp yn lleihau p’un a 

fyddai’r ddau gŵmni’n uno ai peidio. 
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Esboniodd Tony Brady y bydd cyfarfod yn cael ei gynnal ym mis Mehefin i drafod yr uno. 

Gofynnodd David Rees AC a oedd gan undeb Unite unrhyw newyddion am y pensiynau. 

Esboniodd Tony Brady  fod sefyllfa’r pensiynau yn nŵylo’r rheoleiddwyr a’r ymddiriedolwyr a 

oedd yn ystyried  agweddau gwahanol gan gynnwys taliadau iawndal. Roedd y trafodaethau’n 

parhau meddai’r Undebau ac roeddent yn credu eu bod yn dilyn y trywydd iawn ac maent yn 

gobeithio y bydd ganddynt wybodaeth i’ŵ chyhoeddi ganol mis Mai. 

EITEM 5 - Cyflwyniad gan Kevin Bygate - SPECIFIC 

Cyflwynodd David Rees AC  Kevin Bygate a diolchodd iddo am ddod i roi cyflwyniad ar 

agweddau ar waith ymchwil a chynigion yn ymwneud â Phrifysgol Abertawe. 

Esboniodd Kevin Bygate  mai canolfan arloesi genedlaethol ym Mharc Ynni Baglan yw 

SPECIFIC, ac y byddai’r cyfleoedd a gall eu cynnig i Tata yn dod yn amlwg yn ystod ei 

gyflwyniad. Tata yw un o sylfaenwyr SPECIFIC.   

Pwysleisiodd Kevin fod y galw am ynni’n cynyddu a bod problemau yn y diwydiant adeiladu lle 

nad oes digon o eiddo newydd yn cael ei godi. O ganlyniad, mae rhagor o adeiladau newydd yn 

cael eu codi sy’n golygu mwy o drydan, a mwy o alw am ynni.  

Mae SPECIFIC wedi bod yn ystyried y cysyniad o godi adeiladau ar ffurf pwerdai,  gan 

ddefnyddio dur ar y tu allan i gynhyrchu gwres ac ynni y gellir ei storio ac y gellir hefyd ei 

rhyddhau yn ôl i'r grid.  Mae'r dechnoleg hon yn datblygu’n gyflym iawn ac, yn ôl Kevin, pe bai 

tua 1 miliwn o dai’n cael eu hadeiladu, gellid creu cymaint o drydan ag atomfa, ond byddent yn 

cynhyrchu ynni am ddim.  

Esboniodd Kevin fod y dechnoleg ar gael ac y gellir ei rhoi ar waith am bris sy’n cyfateb bron i’r 

pris ar y farchnad  ac mae’n rhagweld y bydd yn bosibl ei roi ar waith am bris y gall y farchnad ei 

gynnal yn y dyfodol agos.  

Gan ddefnyddio'r eiddo cysyniadol ym Mhen-y-bont fel enghraifft,  pŵysleisiodd fod yn rhaid i’r 

ffasâd sy’n cynhyrchu gŵres gael ei wneud o ddur a'r to dur yŵ'r unig un o’i fath yn y byd. O 

ganlyniad, codŵyd tŷ ffrâm ddur, sy’n cynnŵys tua 5 tunnell o ddur, ac sy’n gŵeithredu fel uned 

hunangynhwysol ac yn lleihau costau ynni.  Enghraifft arall yw'r ystafell ddosbarth y mae 

SPECIFIC ŵedi’i hadeiladu ar y campŵs neŵydd ym Mhrifysgol Abertaŵe sy'n cynnŵys tua 20 

tunnell o ddur. 

Esboniodd Tim Rutter  fod y dur strip a ddefnyddir ar gyfer y paneli / to yn cael ei gynhyrchu 

ym Mhort Talbot, Llanwern a Shotton.  
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Dywedodd Kevin Bygate  fod busnesau eraill yn ystyried defnyddio’r dechnoleg hon i arbed 

mŵy o ynni. Dyŵedodd ŵrth y Grŵp Traŵsbleidiol y byddai cytundeb Dinas Bae Abertawe yn 

gyfle perffaith i ystyried defnyddio'r dechnoleg hon wrth ddatblygu adeiladau gwerth tua £ 500 

miliwn - gan ganiatáu i 3,000 o adeiladau clyfar gael eu hadeiladu. 

Gofynnodd Lee Waters AC  beth oedd y farn bresennol am ddefnyddio'r Fargen Ddinesig. 

Dywedodd Kevin Bygate  fod hyn yn cael ei drafod ar hyn o bryd. 

Dywedodd Lee Waters AC  fod hyn yn gyfle i'r Aelodau dynnu sylw at y prosiect. 

Esboniodd Kevin Bygate  mai’r Llywodraeth fyddai’r adeiladwr mwyaf, a byddai hyn yn gyfle 

perffaith i’r llywodraeth arloesi fel cwsmer technoleg Clyfar.  

Holodd David Rees faint o ddylunwyr oedd yn ymwybodol o'r dechnoleg hon. 

Atebodd Kevin Bygate  drwy ddweud mai dyddiad cynnar oedd hi o hyd a bod angen codi 

ymwybyddiaeth adeiladwyr ac ennyn eu hyder yn y dechnoleg a chynyddu’r galw amdani.   

Gofynnodd Suzy Davies AC  a oedd unrhyw awgrym bod swyddogion rheoleiddio adeiladu yn 

poeni am unrhyw gymhlethdodau a allai fod yn gysylltiedig â’r dechnoleg. 

Esboniodd Kevin Bygate  fod angen datblygiadau bach yn cynnwys 10/20 o adeiladau i sicrhau 

nad ydym yn bŵrŵ ymlaen â'r dechnoleg yn rhy gyflym. Wrth i’r dechnoleg ddatblygu, bydd 

problemau’n siŵr o godi,  fel sy'n digŵydd gyda thechnoleg neŵydd. Y manteision yŵ nad oes 

unrhyw risgiau mawr ychwanegol ynghlwm wrth ehangu. Yr heriau yw addysg, sgiliau  a 

hyfforddiant. 

Gofynnodd Tony Brady  a oedd gwrthwynebiad ymhlith adeiladwyr traddodiadol. 

Esboniodd Kevin Bygate  y ceir barn wahanol yn y sectorau gwahanol. Mae’r sector tai 

cymdeithasol wedi cyffroi’n arw gan y dechnoleg gan y gall helpu i godi pobl o dlodi tanwydd  

Holodd Paul Evans  a  Chris Hagg  am oes ddisgwyliedig  yr adeiladau. 

Atebodd Kevin Bygate  drwy ddweud bod eu hoes ddisgwyliedig cymaint ag oes adeiladau 

arferol. Byddai gŵarant o 25 mlynedd arnynt. Y batri a’r gŵrthdroydd fyddai’n darfod gyntaf 

gan nad oes disgwyl iddynt bara mwy na phymtheg mlynedd ar hyn o bryd, ond mae eu 

dibynadŵyedd yn gŵella’n gyflym iaŵn. 
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Yn ôl Huw Irranca-Davies AC,  mae’n rhaid bod rhai problemau o ran lleoli’r adeiladau, fel y 

ceir yn achos modelau adnewyddadwy eraill ee paneli solar (coed a chysgod). Cytunodd Kevin 

â'r sylw. 

Dywedodd Huw Irranca-Davies AC hefyd y byddai Cymru yn lle perffaith i ddechrau 

defnyddio’r dechnoleg gan fod Rheoliadau Adeiladu yn fater datganoledig. 

Holodd Suzy Davies AC  a drafodwyd y mater â'r cyngor benthycwyr morgais? 

Esboniodd Kevin Bygate  na fu trafodaethau eto, gan mai dyddiau cymharol gynnar yw hi o hyd, 

ond roeddent yn gobeithio gwneud hynny’n fuan. Byddai cytundeb dinesig Bae Abertaŵe yn 

ffordd dda o ddechrau ac o ddatblygu sail dystiolaeth. 

Gofynnodd Chris Hagg  a oedd unrhyw ffordd o gyflymu’r broses. 

Yn ôl Kevin Bygate,  roedd angen i ni gymryd yr awenau fel arweinydd y farchnad gan fod pobl, 

yn naturiol, yn amheus o unrhyŵ beth neŵydd. Gallai’r dechnoleg hon leihau ôl-troed carbon, 

gan ein harbed rhag methu ein targedau carbon. Esboniodd Kevin hefyd nad technoleg ar gyfer 

adeiladau newydd yn unig oedd hon, a gellir ei gosod hefyd mewn adeiladau a godwyd eisoes.  

Mae Llywodraeth Cymru wedi dangos arweiniad drwy sefydlu SPECIFIC ac mae cyfleoedd mawr 

i Gymru.  Os gallŵn glymu popeth at ei gilydd gyda’r diŵydiant dur a'r gadŵyn gyflenŵi, bydd y 

manteision i Gymru yn enfaŵr. Mae’r posibiliadau i’r diŵydiant dur yn y cysŵllt hŵn yn enfaŵr.    

Dywedodd Lee Waters AC  y dylem, fel Grŵp Traŵsbleidiol,  ystyried bŵrŵ ymlaen â hyn ac  

annog Gŵeinidogion Cymru i gefnogi’r datblygiadau. 

Cytunodd David Rees AC  a gofynnodd i Kevin Bygate a oedd Ysgrifennydd y Cabinet, Ken 

Skates, wedi bod yn gweld SPECIFIC ers iddo gymryd yr awenau oddi ar Edwina Hart, a oedd yn 

gefnogol iawn i’r prosiect. 

Eglurwyd nad oedd Ysgrifennydd y Cabinet wedi ymweld â’r safle, a chytunodd David i 

ysgrifennu ato i’ŵ annog i wneud hynny. 

Esboniodd Kevin Bygate  hefyd fod cysylltiadau ehangach rhwng y diwydiant dur a'r diwydiant 

adeiladu a'r economi cylchol. Mae Port Talbot yn ôl troed carbon mawr i Gymru ac maent hefyd 

yn ystyried dulliau o brosesu dur sy'n niwtral o ran carbon. 

Diolchodd David Rees AC  i Kevin Bygate am roi cyflwyniad craff a diddorol iawn. 

EITEM 6 – Y wybodaeth ddiweddaraf am UK Steel  
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Esboniodd Richard Warren  fod angen rhoi gŵybodaeth am dri maes pŵysig i’r Grŵp 

Trawsbleidiol, sef  y fargen sector, ymchwiliad i adran 232 yn yr Unol Daleithiau a Maniffesto 

Etholiad Cyffredinol UK Steels. 

 Y fargen sector  - Nid oedd UK Steel wedi cael unrhyw arweiniad ar yr hyn y mae Llywodraeth 

y DU yn ei ddisgwyl o ran y fargen sector.  Fodd bynnag, maent yn bwrw ymlaen ar sail yr hyn y 

maent yn credu yŵ’r nod, a bydd yn gweithio gyda Gweinidogion dros y misoedd nesaf. Mae 

llywodraeth y DU yn awyddus i gael cytundeb ond, gan fod etholiad cyffredinol ŵedi’i galw, ni 

fyddwn yn cael unrhyw adborth neu gyfarfodydd am gyfnod. Ar hyn o bryd, mae UK Steel 

ŵrthi’n ad-drefnu ei amserlen ar y fargen sector oherwydd yr etholiad.  Mae'n debyg na fydd 

unrhyw beth yn digwydd tan fis Medi, ac mae hynny’n cyd-fynd â’r papur gwyn ar gyfer y 

Strategaeth Ddiwydiannol a'r ymateb i'r Papur Gwyrdd a gyhoeddwyd yn gynnar eleni. Mae UK 

Steel yn awr yn gobeithio cyflwyno eu cynnig ar gyfer y fargen sector ym mis Tachwedd / 

Rhagfyr gan fod angen i’r cytundeb fod yn gynhwysfawr. 

Gofynnodd David Rees AC  a fyddai UK Steel yn cyfarfod â swyddogion y Llywodraeth cyn 

toriad yr haf. 

Dywedodd Richard Warren  y byddent yn gofyn am gyfarfodydd cyn toriad yr haf ac y byddai'n 

rhoi crynodeb o'r fargen sector i’r Gweinidogion. Hefyd, mae angen gweld beth fydd yn digwydd 

i’r adrannau ar ôl yr etholiad cyffredinol; y peth gwaethaf a all ddigwydd fyddai i Greg Clarke AS 

adael BEIS. 

Nododd Tony Brady  fod Greg Clarke AS wedi dweud wrth yr Undebau eu bod wedi rhoi 

glasbrint i UK Steel. 

Atebodd Richard Warren  drwy ddweud nad oedd unrhyw lasbrint; roedd syniadau 'amwys' 

lefel uchel, er enghraifft newid trawsffurfiol ac ystyried bargeinion dinesig.  

Awgrymodd Tony Brady  fod yr Undebau wedi cyfarfod ag UK Steel cyn eu cyfarfod nesaf â 

Greg Clarke.  

Nododd David Rees AC  fod rôl bwysig i’r Undebau yn y trafodaethau. 

Dywedodd Richard Warren  fod UK Steel wedi cynnal trafodaethau cychwynnol gydag undeb 

Community ynglyn â sgiliau 

Nododd Tony Brady  fod UK Steel yn ganolog i gynllun gweithgynhyrchu Unite. 

Dywedodd Richard Warren  hefyd y byddent yn cyflwyno’r Fargen Sector yng nghyfarfod nesaf 

y Grŵp Traŵsbleidiol. 
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Adran 232 yr Unol Daleithiau. Yna,  aeth Richard rhagddo i roi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r 

grŵp am ymchwiliad Adran 232 yr Unol Daleithiau yn ymwneud â mewnforio dur i’r Unol 

Daleithiau Steel. (Cafodd yr holl aelodau gopi o’r papur). Esboniodd Richard fod cymhelliant 

gŵleidyddol cryf i’r ymchŵiliad ac y gallai gymryd hyd at flŵyddyn i’ŵ gwblhau, a gallai 90 

diwrnod arall fynd heibio cyn i Arlywydd Trump ymateb. Mae'r ymchwiliad yn hynod eang ac yn 

cŵmpasu’r holl gynnyrch dur a gellid gosod mesurau rheoli ar unrhyŵ gynnyrch dur ynghyd â 

thariffau posibl. Tystiolaeth denau iawn sydd ar hyn o bryd fod mewnforion dur yn effeithio ar 

economi’r ŵlad.   

Mae Llywodraeth y DU wedi ystyried sut y gallai’r ymchwiliad effeithio ar gynhyrchion a 

chwmnïau’r DU. Nid yw Llywodraeth y DU wedi dweud rhyw lawer eto am y camau y maent yn 

eu cymryd; mae’n fwy tebygol y bydd sgyrsiau anffurfiol yn cael eu cynnal. 

Dywedodd David Rees AC  fod angen i'r Grŵp Traŵsbleidiol ysgrifennu at Liam Fox AS yn 

Llyŵodraeth y DU i gael gŵybod eu safbŵynt ac anfon copi o’r llythyr at Greg Clarke AS gan ofyn 

i’r APPG ŵneud yr un modd pan gaiff ei ail-sefydlu. 

Aeth Richard Warren  rhagddo i sôn am y Maniffesto. Mae gan UK Steel faniffesto dwy dudalen 

sy’n cynnwys Pwyntiau Allweddol a’r brif flaenoriaeth yŵ’r fargen sector, costau ynni, ardrethi 

busnes, caffael ac ymchwil a datblygu. 

EITEM 8 – Unrhyw fater arall 

Dywedodd Tim Rutter  fod y diwydiant dur wedi bod drwy gyfnod anodd tu hwnt yn 

ddiŵeddar, ac nid yŵ’r frŵydr drosodd eto. Mae  Port Talbot a Llanŵern yn cynhyrchu  mŵy 

nag erioed o’r blaen ac rydym yn dechrau elŵa ar ymrŵymiad Tata i fuddsoddi yn y cŵmni. Mae 

Shotton wedi ennill Gwobr Fyd-eang Tata yn ddiweddar. Mae pobl yn y diwydiant yn dechrau 

cael y maen i’r ŵal, yn enŵedig y gŵeithlu 

Diolchodd David Rees AC  i Tim gan longyfarch y gweithlu ar barhau i dorri eu record o ran  

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

Diolchodd David i bawb am ddod i’r cyfarfod ac am drafodaeth ddiddorol iawn. Gofynnodd i’r  

aelodau ddarllen maniffesto pob plaid i chwilio am unrhyw sôn am ddur gan ddweud bod angen 

dwyn y llywodraeth newydd i gyfrif a chefnogi UK Steel yn eu hymdrech i sicrhau bargen gref i’r 

sector.    

Dywedodd David Rees AS y caiff y cyfarfod nesaf ei gynnal yn ystod tymor yr haf a chaiff y 

dyddiad ei ddosbarthu maes o law. 
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Cafodd y cyfarfod ei gloi yn ffurfiol. 

 

 

 

 

 

 

 

 


