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Cofnodion Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol y Grŵp 
Trawsbleidiol ar Ddur 
Cynhaliwyd ar 2 Hydref 2018 
Cynulliad Cenedlaethol Cymru 

 
Yn bresennol: David Rees AC; Hannah Blythyn AC, Bethan Sayed AC, Suzy Davies AC, Eluned 
Morgan AC, Robert Edwards – Undeb Community, Steve Smith – Tata Steel, Paul Evans – Unite, 
Chris Haag – Celsa Steel, Sean Parsons – Liberty Steel, Jeff Beck – GMB, Kate Hearnden – 
swyddog Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith,  
 
Ymddiheuriadau: Kevin Bygate –SPECIFIC, Tony Brady – Unite, Huw Irranca-Davies AC, Steve 
McCool – Undeb Community, Richard Warren – UK Steel, Euan  
 
 

 
Cadeirydd: David Rees AC  

 
 

Cyflwyniad 

Croesawodd David Rees AC aelodau a chynrychiolwyr y diwydiant dur i'r Cynulliad 
Cenedlaethol ar gyfer cyfarfod cyffredinol blynyddol y Grŵp Trawsbleidiol ar Ddur .  

Eitem 3: Ethol cadeirydd ac ysgrifenyddiaeth. 

Enwebwyd David Rees AC ar gyfer rôl y cadeirydd gan Eluned Morgan AC ac eiliwyd hyn gan 
Suzy Davies AC. Nid oedd unrhyw enwebiadau eraill ac etholwyd David Rees AC yn gadeirydd. 

Enwebwyd swyddfa David Rees AC (Angharad Thomas ar hyn o bryd) fel ysgrifennydd y Grŵp 
Trawsbleidiol gan Eluned Morgan AC ac eiliwyd hyn gan Suzy Davies AC. Nid oedd unrhyw 
enwebiadau eraill a chafodd swyddfa David Rees AC (Angharad Thomas ar hyn o bryd) ei hethol 
yn ysgrifennydd .  

Eitem 4: Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd 3 Mai 2017. 

Derbyniwyd fel cofnod cywir. 

Eitem 5: Materion sy'n codi 

Gofynnodd David Rees AC i'r undebau am y wybodaeth ddiweddaraf am gynllun pensiwn Dur 
Prydain a hysbyswyd y grŵp fod popeth yn iawn gyda'r cynllun ar hyn o bryd.  
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Eitem 6: Y wybodaeth ddiweddaraf gan Kate Hearnden (Llywodraeth Cymru) ar waith 
Llywodraeth Cymru mewn perthynas â'r diwydiant dur. 

Gwahoddodd David Rees AC i Kate Hearnden roi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r grŵp ar waith 
Llywodraeth Cymru.  

Rhoddodd Kate Hearnden y wybodaeth ddiweddaraf i'r grŵp ar yr hyn y mae Llywodraeth 
Cymru wedi bod yn ei wneud o ran cynorthwyo’r diwydiant dur yng Nghymru a sicrhaodd y 
grŵp fod llawer yn digwydd.  

Yn ogystal, tynnodd sylw at y materion allweddol canlynol sy'n parhau: 

- Costau ynni – mae Llywodraeth Cymru yn parhau i wthio Llywodraeth y DU ar leihau costau 
ynni'r diwydiant dur 

- Masnach - Bu problemau masnach yn ystod y 12 mis diwethaf, yn enwedig gyda 
sancsiynau’r Unol Daleithiau a osodwyd gan yr Arlywydd Trump. Mae Llywodraeth Cymru 
wedi ysgrifennu at Lywodraeth y DU ar y mater hwn 

- Datgarboneiddio ar gyfer y diwydiant dur a diwydiant yn gyffredinol. Mae ffocws wedi bod 
ar hyn a phwysigrwydd ymchwil a datblygu i gynorthwyo datgarboneiddio. Mae Prifysgol 
Abertawe wedi derbyn £3 miliwn gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru ac mae 
Llywodraeth Cymru yn gweithio i sicrhau cyllid ar gyfer cronfa strategaeth ddiwydiannol ar 
gyfer ymchwil a datblygu. 

- Caffael – cyhoeddwyd hysbysiad nodyn cyngor caffael ym mis Ionawr ar ddur ac mae 
Llywodraeth Cymru yn gweithio ar fwrw ymlaen â'r hysbysiad NCC gyda Trafnidiaeth 
Cymru, yn ogystal â chwilio am gyfleoedd eraill ar gyfer dur o Gymru mewn prosiectau 
seilwaith mawr yn y DU. 

- Celsa - wedi derbyn cymorth gan Lywodraeth Cymru 
- Tata – mae Llywodraeth Cymru wedi bod yn edrych ar y cyd-fenter a'i goblygiadau ar gyfer 

y gweithfeydd yng Nghymru. 
 

Agorodd y cadeirydd y llawr ar gyfer cwestiynau. 

David Rees AC: O ran datgarboneiddio, mae Llywodraeth Cymru wedi neilltuo £8 miliwn ar 
gyfer Tata ar gyfer y gwaith pŵer ym Mhort Talbot. Ble mae Llywodraeth Cymru arni gyda’r 
gwariant hwnnw? 

Kate Hearnden: Rydym yn dal i drafod gyda Tata 

David Rees AC: A yw'r arian hwnnw wedi'i gario drosodd i'r gyllideb nesaf? 

Kate Hearnden: Mae'r arian yn dal i fod yno ac mae dod i gytundeb ar amodau ariannu yn 
angenrheidiol cyn y gellir rhyddhau'r arian.  

Gofynnodd David Rees AC i'r grŵp a oeddent am i Kate fynd ag unrhyw beth yn ôl i 
Ysgrifennydd y Cabinet. 

Chris Haag: Mae NCC yn ddefnyddiol, ond mae angen i Lywodraeth Cymru arwain wrth sicrhau 
bod gweithdrefnau caffael priodol ar waith. Mae'r diwydiant yn adrodd yn ôl mai'r realiti ar 
lawr gwlad yw bod angen mwy o fonitro a rheoli, yn enwedig ar wariant y Llywodraeth. Mae 
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Llywodraeth y DU yn adrodd yn ôl yn ddiweddarach eleni ar faterion tebyg ac mae angen inni 
gael mecanwaith adrodd yn ei le. 

Mae UK Steel yn ailgyflwyno Siarter UK Steel a fydd yn cael ei lansio ar ddechrau 2019. 

Mae holl gynhyrchwyr UK Steel yn chwilio am gefnogaeth gan gyrff y Llywodraeth a'r gadwyn 
gyflenwi ar ddur o’r DU sydd wedi’i doddi a’i arllwys.. 

Mae Rob Edwards: Mae Brexit yn codi ofn mawr ar y diwydiant dur ar hyn o bryd. Beth sy'n 
digwydd os byddwn yn mynd ar ein pennau allan o'r UE heb gytundeb? Beth fydd yr oblygiadau 
ar gyfer y diwydiant dur? Mae pryderon mawr ynghylch tariffau. Pa staff/paratoadau sy'n mynd 
rhagddynt ar gyfer hyn? Mae angen i Lywodraeth Cymru fod yn flaengar a bod â safbwynt ar 
hyn. 

Mae llawer o gynnyrch terfynol Port Talbot yn mynd i’r diwydiant ceir ac rydym eisoes yn gweld 
sefyllfaoedd lle mae’r diwydiant ceir yn dal yn ôl rhag gwneud modelau newydd ac mae 
gwerthiannau yn is nag ar yr adeg hon y llynedd. 

David Rees AC: Mae tariffau Sefydliad Masnach y Byd ar gyfer dur yn eithaf isel—gyda 
chynhyrchion terfynol y bydd problemau mawr o ran tariffau. Beth mae Llywodraeth Cymru yn 
ei wneud o ran sicrhau bod Llywodraeth y DU yn cynnwys mecanweithiau amddiffyn masnach? 

Rob Edwards: Rydym yn allforio 2.3 miliwn tunnell o ddur i'r UE, sef 30% o'n cynhyrchiad. 

Paul Evans: Nid oes unrhyw rwyd diogelwch ar hyn o bryd. 

David Rees AC: Bydd mwy o berygl y byddwn yn dympio hefyd. 

Rob Edwards: Mae mesurau ad-daledigol ar hyn o bryd ar dariffau yn yr UE-gyda'r agenda 
gwleidyddol fel y mae ar hyn o bryd, mae'n bosibl na fydd hyn yn wir ar ôl Mawrth 2019 

David Rees AC: Mae angen eglurhad arnom gan Lywodraeth Cymru ar y materion hyn ac mae 
angen cysylltu â San Steffan i weld lle maent arni ar hyn o bryd a beth yw’r ffordd orau i 
ddiogelu'r sector yng Nghymru. 

Steve Smith: Mae pum prif bwynt yn ymwneud â Brexit. 

 Mynediad di-dariff at farchnadoedd ar gyfer cwsmeriaid – ar hyn o bryd mae 2% i 
werthwyr yn Nhwrci 

 Mesurau masnach – amddiffyniad masnach digonol a sicrhau bod mesurau presennol yn 
parhau 

 Rhyddid i nwyddau symud yn ddiffrithiant –y diwydiannau dur a'n cwsmeriaid 
 Gwaith ar fecanweithiau'r UE – Horizon 2020 ac ati, mae angen mynediad at y rhain 

arnom 
 Eglurder ynglŷn â’r cyfnod pontio 
 Ac i'r DU fod yn lle deniadol i gynhyrchwyr dur. 

Mae neges gadarnhaol gan yr Adran Busnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol ynglŷn â’r 
meysydd hyn. 

Commented [WR(CyC|AC1]:  
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Chris Haag: O ran amddiffynfeydd masnach – cyfarfu UK Steel â’r Adran Masnach Ryngwladol a 
chawsant sicrwydd y bydd amddiffynfeydd masnach yn cael eu rhoi ar waith. Ond mae'n peri 
pryder fodd bynnag nad yw’r awdurdod amddiffyn masnach wedi cael ei sefydlu. Dywedwyd 
wrthym mai mis Tachwedd/Rhagfyr yw’r dyddiad. 

David Rees AC: Mae hyn gyda'r Arglwyddi ar hyn o bryd, fel y mae'r Mesur Tollau. 

Chris Hagg: Mae'r amserlenni’n dynn iawn. Mae yna 45 o fesurau amddiffyn masnach y bydd 
angen iddynt fynd trwyddynt, gweithio allan pa rai sy'n addas ar gyfer y DU ac efallai y bydd yna 
heriau y bydd angen edrych i mewn iddynt hefyd. 

Mae gan yr UE dros 200 o fesurau diogelu ar gyfer dur. Gall y DU bod yn ddiamddiffyn ym mis 
Mawrth 2019 – a all Ysgrifennydd y Cabinet bwyso ar Lywodraeth y DU ynglŷn â hyn?  

Steve Smith: A allai rhywfaint o'r arian y mae Llywodraeth Cymru wedi'i gael ar gyfer 
paratoadau Brexit gael ei roi i'r diwydiant dur ar gyfer mesurau ataliol? 

David Rees AC: Cyhoeddwyd £6 miliwn yr wythnos diwethaf. Mae'n bwysig gofyn i 
Ysgrifennydd y Cabinet pa sectorau eraill y mae'n cynnal trafodaethau â nhw, yn arbennig gyda 
diwydiannau sylfaen.  

Rob Edwards: Byddai prosiectau adeiladu fel ffordd liniaru’r M4 yn defnyddio llawer o ddur. 
Byddai newyddion o ran hyn o fudd i'r diwydiant 

David Rees AC: Mae'r Prif Weinidog i fod i wneud cyhoeddiad ar hyn cyn Rhagfyr 2018 

Bethan Sayed AC: A fyddai'n bosibl trefnu cyfarfod briffio gan Sefydliad Dur a Metelau Prifysgol 
Abertawe? 

EITEM 7: Y wybodaeth ddiweddaraf UK Steel. 

Gofynnodd David Rees AC i Chris Haag roi’r wybodaeth ddiweddaraf i'r grŵp. 

Chris Haag – Soniasom y llynedd ein bod ni wedi cyflwyno Bargen y Sector Dur i Lywodraeth y 
DU ym mis Medi 2017, ac ni oes symud wedi bod arni. Ni fydd Llywodraeth y DU yn symud ar 
brisiau ynni gan na fyddai cronfa effeithlonrwydd ynni yn benodol ar gyfer dur a byddai ar gyfer 
diwydiant yn gyffredinol.  

O ran cynigion ymchwil a datblygu, mae rhai'r diwydiannau dur wedi'u cyfuno i mewn i 
ddiwydiannau sylfaen (gwydr, cerameg ac ati) sydd bellach wedi’i wneud yn bot ehangach. Mae 
cais wedi cael ei gyflwyno gan UK Steel, ond mae nifer o geisiadau eraill yn y pot a chaiff y 
niferoedd eu lleihau. Mae 4/5 wedi'u clustnodi ond nid oes unrhyw un yn gysylltiedig â dur. Nid 
yw ymchwil a datblygu yn canolbwyntio ar helpu'r diwydiant dur 

Rob Edwards: Mae safbwynt Llywodraeth y DU ar hyn yn eithaf syfrdanol. Mae’r diwydiant dur 
yn cael cronfa ymchwil glo a dur - beth fydd yn cymryd lle hynny? Beth yw'r safbwynt penodol 
ar ymchwil a datblygu? 

Chris Haag: O ran prisiau ynni, cafodd ei ail-gadarnhau mai’r gwahaniaeth yw £17 y MWh, ond 
mewn gwirionedd mae’n agosach at £30 MWh rhwng y DU a chynhyrchwyr Ffrainc/yr Almaen. 
Amcangyfrifir mai’r gost yw £45 miliwn y flwyddyn, tra, mewn gwirionedd mae’n nes at £70 
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miliwn o gostau ychwanegol ar gyfer diwydiannau'r DU o’i gymharu â chystadleuwyr cyfandirol. 
Gallwn fod mor effeithlon ag y dymunwn ni fel diwydiant, ond yn syml ni allwn wneud yn iawn 
am y gwahaniaeth hwnnw. 

Cytunodd David Rees AC i ysgrifennu at yr Ysgrifennydd Gwladol i ofyn lle’r oedd ef arni gyda 
delio â'r sector dur a pham mae'n ymddangos ei fod yn troi ei gefn ar y diwydiant. 

Mae papur UK Steel i ddod a bydd CH yn ei anfon at AT i‘w rannu ymysg aelodau'r Grŵp 
Trawsbleidiol. 

Gofynnodd Eluned Morgan AC am eglurder. A yw'r sector dur yn gofyn i Lywodraeth y DU 
lenwi'r bwlch? 

Chris Haag: Mae’n gofyn am gael ei drin yn yr un modd, nid am rodd. Mae prisiau ynni yn ein 
gwneud yn anghystadleuol. 

Sean Parson: Yr her yw na allant lenwi’r bwlch o £45 miliwn ar gyfer dur gan y byddai 
diwydiannau eraill sy’n defnyddio llawer o ynni eisiau’r un peth. A oedd gan UK Steel ffigur o'r 
hyn y byddai ar gyfer yr holl ddiwydiannau? 

Chris Haag: Edrych ar sut mae gwledydd eraill yn osgoi’r rheolau cymorth gwladwriaethol. 

Sean Parsons: Yn yr Almaen roeddent yn cynorthwyo defnyddwyr. 

Chris Hagg: Gallai Llywodraeth y DU sicrhau cydraddoldeb, gan fod prisiau cyfanwerthu wedi 
gwthio costau i fyny. 

David Rees AC: Pwyntiau diddorol. Mae angen inni gael Ysgrifennydd y Cabinet i barhau i 
ymladd cornel y diwydiannau dur gan mai dyma yw’r prif ddiwydiant sy’n defnyddio llawer o 
ynni yng Nghymru. 

Diolchodd David Rees AC i Chris Haag am y wybodaeth ddiweddaraf ac eglurodd ei fod yn 
pryderu fod Llywodraeth y DU yn araf i wneud unrhyw beth cadarnhaol ar ran y diwydiant ac 
mae angen inni sicrhau bod Llywodraeth Cymru yn ymladd ar ran y diwydiant ac yn parhau i 
wthio Llywodraeth y DU ar hyn. 

EITEM 8 - Y wybodaeth ddiweddaraf gan wneuthurwyr dur Cymru 

Gofynnodd David Rees AC i Steve Smith o Tata, roi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r grŵp am Tata. 

Steve Smith: Bu'n flwyddyn o dwf yn Tata ac rydym wedi buddsoddi £136 miliwn mewn 
gwariant cyfalaf yng Nghymru. Mae symudiad gyda TK ar gyfer y cyd-fenter. Pecyn cyflogaeth 
estynedig hyd at 2026 a ffwrnais chwyth hyd at 2021. Mae gwaith sylweddol yn digwydd gyda'r 
ffwrnais chwyth ar hyn o bryd.  

O ran costau ynni – mae angen inni gyflymu'r gwaith pŵer. Ar hyn o bryd mae Port Talbot 50 y 
cant oddi ar y grid, ond gyda'r gwaith pŵer bydd hyn yn cynyddu i 70 y cant. Mae Tata wedi 
sicrhau bod Llywodraeth Cymru wedi gadael yr arian ar agor ar gyfer y gwaith pŵer ac mae hyn 
yn gefnogaeth bwysig i Tata yng Nghymru. 

Chris Haag: Bu 2017 yn flwyddyn dda i Celsa. Efallai nad oedd 2018 cystal wrth i’r diwydiant 
adeiladu lusgo wrth i rai prosiectau yn dod i ben ac oedi wrth ddechrau prosiectau newydd . 
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Nid yw'r galw'n wych ac mae gwasgfa ar faint yr elw – mae costau rhai pethau wedi cynyddu’n 
gyflym ac mae'n anodd adennill y rhain oddi ar y farchnad. 

Mae Celsa’n ehangu. Mae Celsa’n gwmni rhyngwladol ac mewn meysydd penodol mae Celsa UK 
ar y brig o fewn y grŵp, ond costau trydan sydd fwyaf niweidiol i ni. Mae buddsoddiad yn 
Ffrainc, gan fod Llywodraeth Ffrainc wedi canfod ffordd o gwmpas rheoliadau cymorth 
gwladwriaethol, ac er bod Celsa am ehangu yn y DU, ni allwn ddenu arian. 

Sean Parsons: Mae Liberty yn profi twf yn y DU. Mae datblygiad busnes ar yr ochr pŵer yn 
symud ymlaen. Mae Gorsaf Bŵer Ystumllwynarth a melin rholio yng Nghasnewydd yn bwriadu 
newid o lo i wastraff wedi'i belenu. 

Bu gwariant cyfalaf o £15 miliwn yng Nghasnewydd er mwyn ddiweddaru offer. 

Bu twf parhaus yn y DU. Mae ffatri olwynion aloi yn Fort William yn ychwanegu 
gweithgynhyrchu i lawr y gadwyn gyflenwi, mae ffermydd gwynt ar y tir yn defnyddio plât a 
wneir yn yr Alban. Mae Liberty yn edrych ar fwy o symudiad yn y DU gyda chyfleoedd enfawr 
ym maes allforio a mewnforio sgrap. 

Mae presenoldeb byd-eang ar gynnydd gydag Awstralia yn ymuno, a’r mwyndoddwr mwyaf yn 
yr UE. 

Ein neges i Lywodraeth Cymru yw, pa rôl fydd gennym yn y tymor canolig i'r hirdymor hir? Gall 
Cymru a'r DU fod yn gystadleuol pe bai costau ynni'n gostwng – dylai'r drafodaeth a'r ffocws fod 
ar sut y byddwn yn tyfu, nid ar ddatrysiad byrdymor. 

Rob Edwards: Rydym ar lwybr ansicr ar hyn o bryd. 

Mae aelodau Liberty yng Nghasnewydd yn hapus gyda'r cynnydd sy'n digwydd yno.  

Mewn man arall, mae angen dybryd am fuddsoddiad Tata yn y ffwrnais chwyth ac mae'n anfon 
neges dda i'r staff.  

Mae ansicrwydd o hyd ynglŷn â'r cyd-fenter 

Mae pryderon o hyd ynghylch pecynnu ac Orb. Mae Tata wedi rhoi sicrwydd i undebau y 
byddant yn werthwr cyfrifol, da ac yn rhoi mesurau diogelu ar waith. 

Paul Evans: Rydym wedi bod yn arsylwi newidiadau yn nemograffeg ein haelodaeth. Mae mwy 
o bobl ifanc yn dod yn ôl i'r diwydiannau, ond mae aelodaeth wedi gostwng, yn arbennig mewn 
diwydiannau llai. 

Rydym hefyd wedi sylwi bod mwy o gwmnïau bach yn mynd i'r wal yn ddiweddar. Nid yn unig y 
mae costau ynni'n effeithio ar ddur, maen nhw hefyd yn effeithio ar ddiwydiannau bach, ac mae 
pob un ohonynt angen cymorth gyda chostau. 

Hefyd rydym wedi sylwi bod pobl yn dal yn ôl gyda buddsoddi oherwydd yr ansicrwydd 
ynghylch Brexit. Os nad ydym yn buddsoddi nawr, yna byddwn ni y tu ôl i bawb arall. 

Gofynnodd David Rees AC a oedd unrhyw beth i'w godi. Nid oedd unrhyw fusnes arall. 
Diolchodd David i'r diwydiannau dur a'r undebau am y wybodaeth ddiweddaraf. Mae'n dda 
clywed y pethau positif yn y diwydiant yn ogystal â'r pryderon.  
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Yn amlwg mae ansicrwydd o hyd ynghylch Brexit a chostau ynni, ac mae angen inni fynd i'r afael 
â'r rhain er mwyn sicrhau diwydiant dur iach yng Nghymru. 

Diolchodd David i bawb am fod yn bresennol a gofynnodd i Kate Hearnden fynd â'r negeseuon 
yn ôl at Ysgrifennydd y Cabinet. Bydd AT yn cysylltu â swyddfa Ysgrifenyddion y Cabinet i 
aildrefnu ei bresenoldeb ar gyfer cyfarfod nesaf y Grŵp Trawsbleidiol. 

Daeth y cyfarfod i ben yn ffurfiol. 

 

 

 

 

 

 


