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Cofnodion Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol y Grŵ p 
Traŵsbleidiol ar Ddur 
Cynhaliŵyd ar 26 Medi 2017 
Cynulliad Cenedlaethol Cymru 

 
Yn bresennol: David Rees AC, Hannah Blythyn AC, Bethan Jenkins AC, Rhianon Passmore AC, 
Jeremy Miles AC, Suzy Davies AC, Robert Edwards - Undeb Community, Richard Warren - UK 
Steel, Steve Smith - Tata Steel, Andy Dunbar - Tata Steel, Tim Morris - Tata Steel, Paul Evans - 
Unite, Steve McCool - Undeb Community, Chris Haag - Celsa Steel, Mark Major - Swyddfa 
Caroline Jones AC, Ken Skates - Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith, Kate 
Hurnden - Swyddog i Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith, 
 
Ymddiheuriadau: Kevin Bygate - SPECIFIC, Jeff Beck - GMB, Tony Brady - Unite, Simon Thomas 
AC, Llyr Hughes-Griffiths AC, Neil MacAvoy AC, Neil Hamilton AC, John Griffiths AC, Lee Waters 
AC, Caroline Jones AC, Russell George AC, Huw Irranca-Davies AC. 
 

 
 

Cadeirydd: David Rees AC 
 
 

Cyflwyniad 

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

Cenedlaethol, i gyfarfod cyffredinol blynyddol y Grŵp Trawsbleidiol ar Ddur.  

Eitem 3: Ethol Cadeirydd ac Ysgrifennydd. 

Cafodd David Rees AC ei enwebu ar gyfer rôl y cadeirydd gan Suzy Davies AC a'i eilio gan Jeremy 

Miles AC. Ni chafwyd unrhyw enwebiadau eraill ac etholwyd David Rees AC yn Gadeirydd. 

Cafodd swyddfa David Rees AC (Angharad Thomas ar hyn o bryd) ei henwebu fel ysgrifennydd y 

Grŵp Trawsbleidiol gan Hannah Blythyn AC a'i heilio gan Jeremy Miles AC. Ni chafwyd unrhyw 

enwebiadau eraill ac etholwyd swyddfa David Rees AC (Angharad Thomas ar hyn o bryd) yn 

ysgrifennydd.  

Eitem 4: Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 3 Mai 2017. 

Cytunwyd bod y cofnodion yn gywir. 

Eitem 5: Materion yn codi 

Nid oedd unrhyw faterion yn codi. Dywedodd David Rees AC wrth y grŵp ei fod wedi ysgrifennu 

at Lywodraeth y DU ar ran y grŵp ac nad oedd eto wedi derbyn ateb. 
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Eitem 6: Y wybodaeth ddiweddaraf gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r 

Seilwaith ar waith Llywodraeth Cymru mewn perthynas â'r diwydiant dur. 

Gwahoddodd David Rees AC Ysgrifennydd y Cabinet i roi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r grŵp 

am waith Llywodraeth Cymru.  

Dosbarthodd Ken Skates AC daflenni i'r grŵp, yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf gan 

Lywodraeth Cymru. Diolchodd hefyd i Tata a David Rees AC am drefnu'r sesiwn y prynhawn 

hwnnw ar gytundeb arfaethedig y fenter ar y cyd rhwng Tata a ThyssenKrupp AG. Yn ogystal, 

tynnodd sylw at y pwyntiau a ganlyn: 

- Y cytundeb ar ddyfodol Cynllun Pensiwn Dur Prydain a gymeradwywyd gan y gweithlu - 

mae angen inni bellach sicrhau bod Tata yn anrhydeddu'r ymrwymiadau buddsoddi a 

gafodd eu cynnwys yn rhan o'r cytundeb hwnnw. 

- Mae'r her sy'n wynebu'r diwydiant yn berthnasol i'r sector dur cyfan, ac nid i Tata yn unig. 

- Mae llawer o'r heriau'n parhau yr un fath ers y tro diwethaf i Ysgrifennydd y Cabinet siarad 

â'r Grŵp Trawsbleidiol: prisiau ynni, effeithlonrwydd, dympio, datgarboneiddio, ac mae'r 

mwyafrif ohonynt yn rhan o gwmpas gwaith llywodraeth y DU. 

- Aeth Ysgrifennydd y Cabinet i'r Uwchgynhadledd Dur a chyfarfu â'r Ysgrifennydd Gwladol, 

Greg Clarke AS.  Gwnaed argraff dda ar Ysgrifennydd y Cabinet gan y fargen a gyflwynwyd 

gan y sector dur. Mae'n cynnwys galwadau clir i gefnogi'r egwyddor o leihau costau ynni a 

chynnal rhagor o waith ymchwil a datblygu.  

- Mae Llywodraeth Cymru wedi darparu £30 miliwn i gefnogi pwerdy Tata ym Mhort Talbot.  

Mae hefyd wedi darparu cymorth ym maes sgiliau ac ym maes ymchwil a datblygu. 

- Mae Llywodraeth Cymru hefyd wedi darparu cymorth i Celsa a Dyfed Steel. 

- Rhoddodd Ysgrifennydd y Cabinet groeso gofalus i'r fenter ar y cyd, ac roedd wedi cael 

sicrwydd gan Tata y byddai swyddi yng Nghymru yn cael eu cadw, yn ogystal ag 

ymrwymiad y byddai'r ffwrnais chwyth ym Mhort Talbot yn cael ei ail-leinio. 

Agorodd Ysgrifennydd y Cabinet y sesiwn i gwestiynau o'r llawr. 

Suzy Davies AC - o ran sicrhau swyddi, yn y sesiwn friffio yn gynharach codwyd diwydrwydd 

dyladwy a mynegodd bryder ynghylch faint o swyddi y bydd Tata yn eu cadw yng Nghymru, a 

phryd y bydd y warant 5 mlynedd yn dechrau o ran y cytundeb â Tata ynglŷn â phensiynau. 

Hannah Blythyn AC - gofynnodd am eglurhad ynghylch y gefnogaeth ar gyfer ymchwil a 

datblygu a'r buddsoddiad yn Shotton ar gyfer arloesi. 

Rhianon Passmore AC - cododd fater caffael cymdeithasol - o ystyried y Metro, bargeinion 

dinesig ac ati, pa strategaeth economaidd a chanllawiau polisi fydd yn cael eu sefydlu? 

Kate Hurnden - eglurodd fod pecyn yn cael ei drafod ar hyn o bryd ar gyfer Shotton ac y byddai 

manylion yn cael eu rhyddhau ar ôl i bethau symud ymhellach yn eu blaenau. 

Ken Skates AC - eglurodd nad oedd y cyfnod o 5 mlynedd wedi dechrau eto; mae'n dechrau ar 

yr adeg gweithredu.  

O safbwynt caffael, dylai hyn fod wedi'i gynnwys yn y daflen a ddosbarthwyd.   
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Steve McCool - ychwanegodd fod angen i'r broses gaffael fod yn gydgysylltiedig ledled y DU. 

Mae Celsa wedi bod yn llwyddiannus iawn o ran cyflenwi dur i brosiectau yn yr Alban - ond 

pwysleisiodd pa mor hanfodol yw nodi mewn polisïau caffael bod angen defnyddio dur o 

Brydain.  

Ken Skates - ychwanegodd fod hyn yn rhan o fargen y sector a gyflwynwyd i Lywodraeth y DU.  

Steve McCool - ychwanegodd fod y fenter ar y cyd yn gweddnewid y sefyllfa. Mae'r undebau 

llafur wedi rhoi croeso gofalus i'r cyhoeddiad ond mae ganddynt bryderon, sy'n cynnwys dur at 

ddefnydd trydanol a deunydd pacio, ac mae angen cadw llygaid barcud ar y rhain. 

Mae ail-leinio'r ffwrnais chwyth ym Mhort Talbot yn hollbwysig gan mai hwn yw'r prif safle sy'n 

sicrhau bod y safleoedd lloeren (h.y. Shotton) yn parhau'n weithredol. Heb Bort Talbot, byddai 

effaith ar y safleoedd lloeren i gyd. Ychwanegodd na fydd yr undebau yn gadael i'r angen i ail-

leinio'r ffwrnais chwyth fynd yn angof. 

Chris Hagg - o ran caffael, rydym wedi gofyn am gyhoeddi faint o ddur o Brydain sy'n cael ei 

ddefnyddio mewn prosiectau yn y DU. Mae'n bwysig gweld y darlun sylfaenol er mwyn gallu 

nodi dulliau o'i wella, gan nad yw'n eglur ar hyn o bryd pa mor dda yw'r canllawiau presennol a 

sut i symud ymlaen.  

Rhianon Passmore - gofynnodd i Ysgrifennydd y Cabinet a oedd yn trafod â llywodraeth y DU 

ynglŷn â chostau ynni. 

Ken Skates AC - bydd bargen y sector dur yn newid y deinamig braidd at y dyfodol - gan fod 

prisiau ynni yn rhan o'r fargen honno.  Mae'n codi hyn bob tro y mae'n cyfarfod â Greg Clarke. Ni 

fyddai'n beth da gwrthod bargen y sector oherwydd methiant i gyfaddawdu ar gostau ynni. 

Cytunodd â Chris Hagg ynghylch rhyddhau ffigurau caffael - mae Llywodraeth Cymru wedi 

gwneud hynny o ran ffordd gyswllt Dwyrain y Bae, a heriodd Lywodraeth y DU i wneud yr un 

peth.   

David Rees AC - nododd nad yw Llywodraeth y DU na'r Ysgrifennydd Gwladol wedi newid ers 

yr etholiad cyffredinol, ond gofynnodd a ydynt yn fwy awyddus i wrando a gweithredu ers yr 

etholiad cyffredinol.  

Ken Skates AC - nid ydym wedi gweld unrhyw gamau'n cael eu cymryd hyd yma - rydym yn 

disgwyl am hynny. 

David Rees AC - a oes unrhyw beth y gall Llywodraeth Cymru ei wneud at y dyfodol? 

Ken Skates AC - bu newid mewn agwedd tuag at y sector ar ôl y llywodraeth glymblaid, ac nid 

er gwell. 

Suzy Davies AC - gofynnodd a oedd teimlad bod prosiect y Morlyn Llanw a bargen y sector dur 

yn cystadlu â'i gilydd.  

David Rees AC - gofynnodd i Ysgrifennydd y Cabinet barhau i wthio agenda'r sector dur gyda 

Llywodraeth y DU. Yna diolchodd i Ysgrifennydd y Cabinet am ddod i'r cyfarfod heno ac am y 

wybodaeth a ddarparwyd.  
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Gadawodd Ysgrifennydd y Cabinet a'i gynghorwr y cyfarfod. 
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EITEM 7: Y wybodaeth ddiweddaraf gan UK Steel 

Gofynnodd David Rees AC i Richard Warren o UK Steel roi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r grŵp. 

Richard Warren - Esboniodd fod y sector wedi bod yn gweithio o ddifrif ar fargen y sector am 

chwe mis ac fe'i cyflwynwyd ar 7 Medi i'r Cyngor Dur. Roedd Greg Clarke AS, Claire Perry AS, 

cynrychiolwyr o'r adran fasnach, Ken Skates AC a Gweinidog yr Alban i gyd yn bresennol. 

Esboniodd Richard fod bargen y sector yn debyg mewn sawl ffordd i'r hyn yr oedd y sector yn 

gofyn amdano yn ystod yr argyfwng dur fis Hydref diwethaf, pan ddywedodd Greg Clarke AS 

wrth y sector am roi pob cynnig mewn bargen ar gyfer y sector. 

Tri phrif bwynt ar gyfer y sector: 

- Capasiti a gallu. Mae gallu o fewn y sector i gynyddu capasiti yn y DU, gyda mwy o 

weithwyr, a gofynnwyd am 200 o brentisiaid bob blwyddyn. 

- Bydd y sector yn darparu £30 miliwn ar gyfer ymchwil a datblygu bob blwyddyn ar yr amod 

bod Llywodraeth y DU yn darparu swm cyfatebol. Defnyddir hwn i edrych ar heriau, newid 

prosesau a gwella effeithlonrwydd. 

- Cadwyn gyflenwi ar lefel uwch. Cysylltiadau rhwng y sectorau.  Fodd bynnag, mae'n eithaf 

anodd creu cyswllt rhwng bargeinion sectorau. Mae UK Steel wedi siarad â'r diwydiannau 

olew a nwy, ynni gwynt ar y môr, a'r diwydiant modurol. 

Mae tri phrif bwynt, yn rhan o'r fargen, sy'n ofynnol gan Lywodraeth y DU: 

- Y sefyllfa o ran prisiau ynni. Mae gweithfeydd dur yn Ffrainc a'r Almaen yn talu £17 y 

megawat yr awr yn llai na gweithfeydd yn y DU.  

- Cyfalaf Buddsoddi - Bydd hwn yn deillio o sgyrsiau unigol rhwng cwmnïau a Llywodraeth y 

DU.  

- Cronfa Her Ymchwil a Datblygu. Bydd cyllid cyfatebol yn cael ei ddarparu gwerth £30 

miliwn y flwyddyn am 5 mlynedd - fodd bynnag, mae pob Prif Weithredwr wedi dweud na 

fydd cyllid cyfatebol yn cael ei ddarparu oni bai y bodlonir y ddau ofyniad cyntaf. 

Cyfarfu pob un o'r chwe Phrif Weithredwr, pob undeb llafur a Greg Clarke AS - gan gynnig llais 

unedig ar ran y sector. Cafwyd ymateb cadarnhaol yn ôl y disgwyl ond dim manylion gan 

Lywodraeth y DU. Mae trafodaethau parhaus yn cael eu cynnal gyda'r Adran Busnes, Ynni a 

Strategaeth Ddiwydiannol a gofynnwyd am gael cyfarfod â Claire Perry AS. Ni roddwyd dyddiad 

ar gyfer y dyddiadur eto, ond mae'n debygol y bydd tua diwedd mis Hydref.  

Y cam nesaf ar gyfer bargen y sector yw dechrau ar y trafodaethau hyn gyda Gweinidogion. Mae 

hwn yn gynnig uchelgeisiol gan y sector, â therfyn amser cyfyngedig. Mae Liberty Steel yn 

buddsoddi yn Awstralia ar hyn o bryd oherwydd y gefnogaeth y mae'n ei chael gan Lywodraeth 

Awstralia.  

Rhianon Passmore AC - A ofynnwyd cwestiynau ynghylch unrhyw awgrym o'r hyn a fydd yn 

digwydd o ran prisiau ynni? O fewn pa amserlen y disgwylir ymateb gan y Llywodraeth? Heb y 

fargen, a fydd cwmnïau'n gadael y DU? 

Richard Warren - eglurodd nad yw Llywodraeth y DU yn ymgysylltu ynglŷn â chostau ynni - pe 

byddai costau ynni yn cael eu newid ar gyfer y diwydiant dur, gallai diwydiannau eraill sy'n 

defnyddio llawer iawn o ynni ofyn am yr un peth, a gallai osod trothwy. 
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Anodd gwybod ynglŷn â'r amserlenni, mae'r Prif Weithredwyr eisiau rhywbeth erbyn diwedd y 

flwyddyn. 

Mae cwmnïau dur yn dymuno pontio'r bwlch o ran prisiau ynni rhyngddynt a'u cystadleuwyr. 

Tim Morris - nododd fod hwn yn gynnig gwahanol gan y sector. Mae'r sector wedi gofyn am 

help ac nid yw'r llywodraeth wedi rhoi unrhyw atebion, ac erbyn hyn mae'r sector wedi 

cyflwyno heriau ac atebion o'r ddwy ochr. Mae Tata wedi gofyn am fargen seiliedig ar atebion 

ardrethi busnes er mwyn datgloi buddsoddiad.  

Richard Warren - eglurodd fod bargen y sector yn ymwneud â mwy na dim ond gofyn am arian 

gan y Llywodraeth, mae'n gofyn am bethau syml fel tanysgrifennu benthyciadau.  Mae bargen y 

sector yn ymwneud ag edrych y tu hwnt i fusnes fel arfer a thu hwnt i ddim ond cadw pethau i 

fynd. 

Jeremy Miles AC - o ran amseru, mae cyllideb ym mis Tachwedd - a fydd unrhyw beth yn 

honno? O ran y tair elfen, am beth y mae'r sector yn chwilio - datrys y tair elfen, ynteu ddim ond 

costau ynni. 

Richard Warren - mae'n optimistaidd disgwyl unrhyw beth yn y gyllideb. Disgwyliwn nifer o 

fesurau bach ond dim byd yn benodol i'r diwydiant dur. 

Mae'r Adran Busnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol yn awgrymu y bydd yn edrych ar gostau 

ynni a'r cynnig ym maes ymchwil a datblygu erbyn diwedd y flwyddyn, gydag ymrwymiad i 

weithio ar y rhain at y dyfodol. 

Chris Hagg - eglurodd fod dros flwyddyn wedi mynd heibio, o ran Celsa, ers yr addewid ynglŷn 

â'r pecyn iawndal ac maent yn dal i aros. Nid yw Celsa yn cynllunio i adael y DU, ond os bydd y 

sefyllfa'n aros fel y mae, bydd cwmnïau dur y DU fel Celsa yn edwino.  

David Rees AC - gofynnodd a yw prosesau caffael yn cael eu codi mewn trafodaethau, yn 

enwedig ynghylch y ffaith fod y Weinyddiaeth Amddiffyn yn defnyddio dur o wledydd eraill yr 

UE. 

Richard Warren - eglurodd ei fod yn rhan o'r fargen ac yn rhywbeth hawdd y gallai 

Llywodraeth y DU ei wneud.  

Gofynnodd am strategaeth economaidd mewn perthynas â chaffael gyda diffiniad clir o beth yw 

dur o'r DU. Mae angen inni olrhain cynnwys dur o'r DU mewn prosiectau cyhoeddus. 

Rhianon Passmore AC - pa asesiad a wnaed o'r effaith ar y diwydiant yn sgil gadael yr UE ac yn 

sgil tariffau. 

Richard Warren - gellid cael effeithiau anuniongyrchol - mae'n anodd gweld y bydd tariffau 

uniongyrchol ar ddur ar ôl gadael yr UE 

Tim Morris - eglurodd fod gan ddur raddfa sero gyda Sefydliad Masnach y Byd. Y materion ar 

wahân i dariffau yw'r rhai y mae angen inni gadw golwg arnynt. 

David Rees AC - diolchodd i Richard Warren am y wybodaeth ac eglurodd ei fod yn ofni bod 

Llywodraeth y DU yn araf yn gwneud dim cadarnhaol ar ran y diwydiant heblaw diolch am yr 
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adroddiad. Bydd David Rees AC yn ysgrifennu at yr Ysgrifennydd Gwladol ar ran y Grŵp 

Trawsbleidiol i ofyn am y wybodaeth ddiweddaraf a pha gamau a gymerwyd hyd yma.  

EITEM 8 - Y DIWEDDARAF YNGLŶN Â CHYNLLUN PENSIWN DUR PRYDAIN 

David Rees AC - gofynnodd i Andy Dunbar o Tata, sy'n un o ymddiriedolwyr y cynllun, roi'r 

wybodaeth ddiweddaraf i'r grŵp am y cynllun.  

Andy Dunbar - ar 11 Medi, cymeradwyodd y rheoleiddiwr y cam i wahanu'r cynllun. £550 

miliwn a 33 y cant o'r ecwiti i Tata Steel UK. Mae angen i ymddiriedolwyr gyfathrebu ag 

aelodau'r cynllun a mater i unigolion fydd penderfynu a ydynt am fynd yn rhan o'r cynllun 

newydd neu aros a mynd yn awtomatig yn rhan o drefniadau'r Gronfa Diogelu Pensiynau. 

Cynhaliwyd yr ymgynghoriad ymhlith dros 130,000 o aelodau a chysylltwyd â phob un ynglŷn 

â'r penderfyniad erbyn hyn. Bydd yr Ymddiriedolwyr yn cyhoeddi cylchlythyrau, yn defnyddio'r 

wefan ac yn darparu llinell gymorth i holl aelodau Cynllun Pensiwn Dur Prydain yn ogystal â 

chynnal sioeau teithiol ym mis Hydref a mis Tachwedd i bob aelod ddod i drafod eu 

hamgylchiadau unigol.  

Bethan Jenkins AC  - gofynnodd y canlynol: 

- Beth yw barn yr ymddiriedolwyr am y Gronfa Diogelu Pensiynau.  

- Pwy fydd yn rhedeg y sioeau teithiol, a fydd y Gronfa Diogelu Pensiynau yno?  

- Pa sicrwydd y gellir ei roi i aelodau bod y cynllun yn ddigon diogel - y neges oedd y byddai 

Tata yn mynd i'r wal pe na byddai'n digwydd.  

- Sut mae'r ymddiriedolwr yn helpu'r gweithwyr dur i benderfynu beth fydd orau iddynt gan 

fod rhai wedi drysu'n llwyr ar hyn o bryd. 

- Mae pensiynau'n gymhleth iawn, yn enwedig wrth ddadansoddi gwybodaeth, a all 

Aelodau'r Cynulliad fod o gymorth yn hynny o beth? 

Andy Dunbar - eglurodd fod y Gronfa Diogelu Pensiynau yn beth da, ac wedi'i sefydlu am y 

rhesymau gorau a'i bod yn gwneud gwaith da. Cadarnhaodd y bydd y Gronfa Diogelu Pensiynau 

yn bresennol yn y sioeau teithiol ac y byddai'r dyddiadau'n cael eu rhyddhau'n fuan. 

Y rhiant-gwmni oedd y broblem ac nid y cynllun pensiwn. Mae gwarged eithaf sylweddol yn y 

cynllun ac mae lefel y risg wedi'i lleihau dros y 18 mis diwethaf, ni fydd fyth yn cyrraedd sefyllfa 

lle nad oes arian parod ar ôl.  Fel ymddiriedolwr, roedd yn hyderus ei fod yn iach a diogel. 

Mae'r wybodaeth am y pensiynau yn ddryslyd. Mae ffyrdd i bobl ofyn am wybodaeth benodol ac 

maent yn cysylltu â phob aelod gan geisio cyfeirio pobl i'r man cywir a gwneud i bobl feddwl am 

eu hamgylchiadau unigol eu hunain. Mae'r llinell gymorth a sefydlwyd yn annibynnol.  

David Rees AC - gofynnodd a oedd unrhyw oblygiadau pe byddai aelodau yn cymryd eu harian 

allan? Pe bai pawb 64 oed neu iau yn cymryd eu harian allan, a fyddai digon o arian ar ôl? 

Rob Edwards - eglurodd nad yw pawb yn rhan o'r rhwydwaith, ym Mhort Talbot mae grŵp o 

weithwyr dur wedi ymddeol, ond nid yw pawb yn aelod o hwn - yn enwedig partneriaid 

gweithwyr dur sydd wedi marw. 

Andy Dunbar - gofynnwyd i Lywodraeth y DU am ganiatâd tybiedig, ond ni roddwyd hyn. 

Rydym wedi ceisio trafod pob agwedd ar y mater i gael pobl i wneud y penderfyniad cywir. 
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Efallai y bydd y mwyafrif helaeth o bobl yn well yn y cynllun newydd, ond bydd y Gronfa Diogelu 

Pensiynau yn fwy addas i eraill. 

Tim Morris - ychwanegodd fod rôl i bawb gyfleu'r neges i'r cyhoedd ac annog pobl i ddod i'r 

sioeau teithiol i gael yr holl wybodaeth. 

Rhianon Passmore - gofynnodd a oedd rhesymeg y tu ôl i beidio â rhoi caniatâd tybiedig. 

Andy Dunbar - atebodd nad oedd. 

Bethan Jenkins AC - ychwanegodd fod cynllun y Gronfa Diogelu Pensiynau yn waeth i 

bensiynwyr Visteon gan iddo gael ei sefydlu gan Lywodraeth y DU. 

Andy Dunbar - eglurodd fod y gwahaniaeth yn enfawr rhwng y Gronfa Diogelu Pensiynau a dim 

cynllun. 

Gofynnodd yr Aelodau am gael gwybod pa bryd y byddai'r sioeau teithiol yn cael eu 

cynnal er mwyn eu hyrwyddo'n lleol. Sicrhaodd Tata yr aelodau y byddent yn rhoi 

gwybod iddynt. 

David Rees AC - gofynnodd a oedd unrhyw fater arall.   Nid oedd unrhyw fater arall. Cyn cloi'r 

cyfarfod, llongyfarchodd Rob Edwards a'i gydweithwyr yn yr undeb Community a oedd yn 

cerdded o Port Talbot i Dŷ Hafan i godi arian i'r elusen. 

Cafodd y cyfarfod ei gloi yn ffurfiol. 

 

 

 

 

 

 


