
 1 

Y GRŴP TRAWSBLEIDIOL AR GYMUNEDAU DIWYDIANNOL 
 
Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar ddydd Mercher 13 Mehefin yn 
Adeilad y Pierhead, Bae Caerdydd 
 
1. Yn bresennol 
 

Vikki Howells AC (Cadeirydd); y Cynghorydd David White, CBS Pen-y-
bont ar Ogwr; Peter Slater, ICA Cymru; R Lewis (Swyddfa Vikki 
Howells AC); y Cynghorydd Jayne Brencher, CBS Rhondda Cynon 
Taf; Adil Pirmohamed, CBS Castell-nedd Port Talbot; y Cynghorydd 
Gareth Jones, CBS Rhondda Cynon Taf; Ryan Fiske (swyddfa Mark 
Reckless AC). 
 

2.  Ymddiheuriadau 
 
 Cafwyd ymddiheuriadau gan: Ieuan Sherwood, CBS Pen-y-bont ar 

Ogwr; y Cynghorydd Graham Thomas, CBS Rhondda Cynon Taf; Ioan 
Bellin (swyddfa Simon Thomas AC). 

 
3. Cofnodion 
 
 Cytunwyd cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 17 Ionawr 2018. 
 
4. Cyflwyniad 
 
 Croesawodd Vikki Howells bawb i'r cyfarfod a chyflwynodd Tim 

Williams, prif weithredwr Fforwm Modurol Cymru. Aeth ati i amlinellu'r 
heriau sy'n wynebu'r sector modurol yng Nghymru, gan gynnwys Brexit 
a’r safonau newydd o ran allyriadau. Ychwanegodd fod y sector yn 
cyflogi tua 18,000 o bobl yng Nghymru 

 
5. Tim Williams, Prif Weithredwr Fforwm Modurol Cymru 
  

Diolchodd Tim Williams i'r Cadeirydd am y cyfle i gyfarch y grŵp 
trawsbleidiol, a dechreuodd gan gyfeirio at yr adroddiadau diweddar yn 
y wasg ynglŷn â phenderfyniad Jaguar Land Rover i symud lleoliad 
cynhyrchu’r 'Discovery' i Slofacia. Aeth ymlaen i esbonio sut y mae’r 
cynllun adleoli wedi bod ar y gweill ers 2015 mewn gwirionedd, a bod 
cyflenwyr wedi cael amser i gynllunio ar gyfer hynny. Roedd y 
penawdau newyddion ychydig yn gamarweiniol felly.  
 
Gan droi at sefyllfa bresennol y diwydiant ceir yn y DU, esboniodd i’r 
cyfarfod fod 1.67 miliwn o gerbydau wedi’u cynhyrchu yn 2017, sef 
gostyngiad o 3 y cant o'i gymharu â’r flwyddyn flaenorol, tra bod 
cynhyrchu cerbydau diesel wedi gostwng 9.8 y cant. Aeth Tim Williams 
ymlaen i ddweud bod y targed disgwyliedig o 2 filiwn o gerbydau erbyn 
2020 yn annhebygol o gael ei fodloni am nifer o resymau, gan gynnwys 
y ffaith bod Peugeot wedi prynu cwmni Vauxhall, Brexit, a'r materion 
parhaus sy'n ymwneud ag allyriadau diesel. 
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O ran y sefyllfa yng Nghymru, nodwyd bod y Fforwm yn cynrychioli 163 
o gwmnïau modurol, gan gynnwys Ford, Toyota, Aston Martin, a 40 o 
gwmnïau rhyngwladol â statws Haen 1. Priodolwyd cryfder y sector yng 
Nghymru, sy'n cyflogi 19,000 o bobl, sydd â throsiant o £3.5 biliwn a 
chyflogres gwerth £0.5 biliwn, i ymrwymiad y rhiant-gwmnïau ac i 
ymdrechion cefnogol Llywodraeth Cymru. Cyfeiriwyd at y cysylltiadau 
ymchwil cryf â phrifysgolion yng Nghymru, er bod rhai pryderon 
ehangach ynghylch y datgysylltiad rhwng addysg a diwydiant, a'r her o 
ddenu talent newydd i'r sector, yn parhau. 

  
O ran heriau i'r sector yn y dyfodol, cyfeiriwyd at yr effaith ar hyder 
defnyddwyr a achoswyd gan newidiadau o ran treth cerbydau, rheolau 
llymach ar gyfer allyriadau diesel yn y prawf MOT, a'r neges negyddol 
a gwrth-ddiesel sy’n deillio o’r Llywodraeth. Yn hyn o beth, 
pwysleisiodd Tim Williams fod angen amser ar y diwydiant i addasu i 
‘drawsnewid symudedd’ a bod hyn hefyd yn galw am ddull gweithredu 
cyson o ran buddsoddiad, arloesedd a threth. 
 
Gan gyfeirio at strategaeth ddiwydiannol y Llywodraeth, a'i phum 
sylfaen graidd, sef 'syniadau, pobl, seilwaith, amgylchedd busnes a 
lleoedd', aeth Tim Williams ymlaen i ddisgrifio sut, ar y cyd â 
datblygiadau symudedd yn y dyfodol fel cerbydau awtonomaidd 
cysylltiedig, y gallai’r diwydiant wynebu newid aruthrol. Pwysleisiodd 
hefyd, er bod y Fforwm yn croesawu byrdwn cyffredinol y strategaeth, 
gyda'i ffocws ar wella cynhyrchedd ac arloesedd, y gallai natur 
gystadleuol Cronfa Her y Strategaeth Ddiwydiannol ei gwneud hi'n 
anodd i rai cwmnïau yng Nghymru gael gafael ar gyllid. O ganlyniad, 
mae bargeinion sector, fel yr Her Faraday, yn fwy tebygol o fod o fudd i 
gwmnïau mwy, fel Jaguar Land Rover yng nghanolbarth Lloegr. 
Cyfeiriodd Tim Williams at Gadeirydd newydd Fforwm Modurol Cymru, 
yr Athro Richard Parry-Jones CBE, a nododd mai Richard yw’r 
Cadeirydd ar gyfer Her Batri Faraday. Y gobaith yw y gallai'r 
gystadleuaeth arfaethedig ar gyfer cyllido datblygiad cerbydau 
awtonomaidd fod o fudd i’r ymchwil sy'n cael ei wneud ym 
mhrifysgolion Caerdydd ac Abertawe, yn gysylltiedig â buddsoddiad 
Llywodraeth Cymru o £100m yn rhaglen y Cymoedd Technoleg. 
 
Gan barhau â'r thema o drawsnewid, cyfeiriwyd at y datblygiad sy’n 
mynd rhagddo ym maes cerbydau sy'n rhedeg ar gelloedd tanwydd 
hydrogen, a rôl mapiau technoleg, neu ‘technology roadmaps’, wrth 
gynorthwyo cwmnïau i ddatblygu cynnyrch newydd. Yn ogystal, 
cymeradwywyd y Cynllun Gweithredu Economaidd yng Nghymru am ei 
ffocws ar ddatgarboneiddio, ymchwil a datblygu, arloesedd a sgiliau, a 
chymeradwywyd hefyd y gefnogaeth a roddwyd gan Lywodraeth 
Cymru i Gwrs Rheoli Darbodus Toyota. 
 
I gloi, cyflwynodd Tim Williams ei asesiad o effaith Brexit ar y sector 
modurol. Er bod gan y diwydiant ddylanwad sylweddol o ran 
mewnforion ac allforion, dywedodd nad oes neb yn gwybod beth fydd 
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yn digwydd o ganlyniad i adael yr UE, heblaw'r ffaith y bydd Brexit yn 
newid pethau. Mae enghreifftiau o'r goblygiadau tebygol yn cynnwys 
cynnydd yng nghostau gweinyddu, problemau yn ymwneud â’r rheolau 
tarddiad, mwy o oedi, mwy o ddal stoc, a phroblemau wrth fynd i'r afael 
â chodau cydymffurfio ac ati. Cyfeiriwyd hefyd at Gronfa Bontio'r UE, 
sy’n werth £50 miliwn, sydd wedi'i hanelu at helpu cwmnïau i gynllunio 
ar gyfer Brexit, a'r cynnig am gais gwerth £0.5 miliwn i gefnogi’r sector 
modurol. Cytunwyd hefyd i ddosbarthu copi o bapur cynharach (2016) 
a ysgrifennwyd gan Tim Williams a'r Athro Garel Rhys, sef ‘Brexit? 
Cool Heads will see the way to Prosperity.’ 
 
Yna, cafwyd trafodaeth eang ar rai o'r materion pellgyrhaeddol a 
gododd o'r cyflwyniad. Roedd y rhain yn cynnwys: effaith deallusrwydd 
artiffisial; effaith newidiadau i'r rheolau tarddiad a'r hyn a fydd yn cyfrif 
fel car Prydeinig; sut y gall awdurdodau lleol sicrhau rhai o’r manteision 
economaidd sy’n deillio o ddatblygiadau newydd yn y sector; materion 
yn ymwneud â gosod seilwaith wefru ar gyfer cerbydau trydan; a 
goblygiadau gostyngiad yn refeniw trethi’r Llywodraeth yn sgil dyfodiad 
cerbydau trydan.  
 
Daeth y cyfarfod i ben gyda thrafodaeth ar fenter SMARTcymru 
Llywodraeth Cymru, a gynlluniwyd i gefnogi mentrau ymchwil a 
datblygu, ynghyd â’r anawsterau y mae cwmnïau yn eu hwynebu wrth 
geisio bodloni'r meini prawf. Yn hyn o beth, hysbyswyd y cyfarfod nad 
oedd un cwmni yng Nghastell-nedd Port Talbot, er enghraifft, wedi 
llwyddo i fodloni gofynion proffil SMARTcymru. Yn sgil y drafodaeth, 
cytunwyd y byddai'r mater yn cael ei godi gydag Ysgrifennydd y 
Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth. 
 
Diolchodd y grŵp i Tim am ei gyflwyniad addysgiadol ac ysgogol. 
 

6. Y cyfarfod nesaf 
 
 Awgrymwyd pynciau ar gyfer y cyfarfod nesaf (Medi 2018), gan 

gynnwys strategaeth Ffordd A465 Blaenau'r Cymoedd, y sector 
awyrofod yng Nghymru, ac effaith deallusrwydd artiffisial. 
 
 
 


