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Cofnodion Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol y Grŵ p 
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Yn bresennol: David Rees AC, John Griffiths AC, Huw Irranca–Davies AC, Suzy Davies AC, 
Caroline Jones AC, Bethan Sayed AC, Russell George AC, Robert Edwards - Undeb Cymunedol, 
Steve Smith - Tata Steel, Paul Evans - Unite, Tony Brady - Unite, Chris Haag - Celsa Steel, Richard 
Warren - UK Steel, James Van Der Graff - Liberty Steel, Alan Coombs - Undeb Cymunedol, Mark 
Evans - Unite, Ken Skates AC - Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth, Lee Waters AC - Dirprwy 
Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth, Kate Hearnden - Swyddog i Weinidog yr Economi a 
Thrafnidiaeth, Ross Hockley - Swyddog i Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth. 
 
Ymddiheuriadau: Jeff Beck - GMB, Helen Mary Jones AC, Llyr Hughes Griffiths AC, Jayne Bryant 
AC. 
 

 
 

Cadeirydd: David Rees AC 
 
 

Croeso 

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

Cenedlaethol, i gyfarfod y Grŵp Traŵsbleidiol ar Ddur. Mae'r agenda ddur yn ddiddorol iaŵn ar 

hyn o bryd, yn enwedig yn yr hinsawdd wleidyddol sydd ohoni ond mae angen i ni edrych ar y 

pethau cadarnhaol sydd o'n blaenau.  

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

Nodwyd bod angen newid dyddiad a ffigur ar dudalen 5.  

David Rees AC i ystyried trefnu sesiwn friffio gan Academi Metelau Prifysgol Abertawe ar gyfer 

y Grŵp Traŵsbleidiol nesaf.  

Cytunwyd bod y cofnodion yn gywir. 

Eitem 5: Diweddariad gan Tata Steel. 

Eglurodd David Rees AC ŵrth y Grŵp Traŵsbleidiol ei fod ŵedi gofyn i Steve Smith roi'r 

ŵybodaeth ddiŵeddaraf i'r grŵp am y neŵidiadau strŵythurol sydd wedi digwydd yn Tata ers 

y Grŵp Traŵsbleidiol diŵethaf. Siaradais â John Ferryman ddoe a chefais wybod am ei olynydd, 

ond gadawaf i Steve roi rhagor o wybodaeth inni am hynny.  

 

Steve Smith – Y gyd-fenter:  
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• Llofnodwyd cytundeb y gyd-fenter ar 30 Mehefin 2018. Bydd hwn yn creu'r cwmni dur 

mwyaf ond un yn Ewrop a fydd yn gŵneud cynhyrchion dur o’r radd flaenaf.   

• Ar 30 Hydref 2018 cychwynnodd yr UE ymchwiliad cam 2 i'r gyd-fenter. 

• Gofynnwyd am ragor o wybodaeth dros y Nadolig, ac achosodd hynny oedi. 

• Bydd yr UE yn ymateb i gymeradwyaeth y gyd-fenter erbyn 29 Ebrill 2019. 

• Os cytunir arno, mater o wythnosau fydd hi cyn i'r gyd-fenter gau a bydd yr 

integreiddio'n digwydd tua tymor yr haf. 

• Mae Tata a TK eisoes yn ystyried ac yn cynllunio ymlaen ar gyfer hyn – ym mis Rhagfyr 

cyhoeddwyd Bwrdd dros dro sy'n cynnwys: 

- Prif Swyddog Gweithredol:  

- Prif Swyddog Ariannol: 

- Dirprwy Brif Swyddog Gweithredol / Ariannol: 

- Swyddog Strategaeth: 

• Mae'r Bwrdd yn ystyried sut y bydd y ddau gwmni yn gweithio gyda'i gilydd, ond hyd 

nes y ceir cymeradwyaeth gan yr UE, ni ellir gwneud fawr o ddim. 

Newidiadau mewn staffio: 

• Cyhoeddodd Bimlendra Jha yr hydref y llynedd ei fod yn gadael i fynd yn ôl i’r India. Ei 

rôl oedd goruchŵylio gŵeithrediad y DU yn ystod y gŵerthiant, ac yna ar ôl i’r 

gwerthiant gael ei ohirio fe oruchwyliodd y cynnydd a aeth ymlaen yn Tata UK. 

Gwnaethpwyd gwaith enfawr gan ei dimau. Mae Tata bellach wedi penderfynu cadw 1 

Prif Swyddog Gweithredol ar gyfer Tata Europe, Hans Fischer, ac ef fydd y person 

allweddol fydd yn arŵain yn y DU. Rydym ŵedi cŵestiynu ei gefnogaeth i’r DU gan ei fod 

yn dod o’r Iseldiroedd, ac mae ŵedi gofyn inni ei farnu ar ei weithredoedd, gan ein 

sicrhau y bydd yn sefyll cornel gŵeithrediadau’r DU ac yn eu cefnogi. 

• Cyhoeddodd John Ferryman hefyd ei fod yn gadael cyn y Nadolig. Mae Martin Brunnock 

wedi cael y swydd a bydd yn dechrau ar 1 Chwefror. Mae Martin ar hyn o bryd wedi'i 

leoli ym Mhort Talbot. 

Ffwrnais Chwyth Rhif 5 a Buddsoddiad: 

• Mae’r ffwrnais bellach wedi cael ailfywyd, cafodd ei ail-leinio yn 2003 ac mae wedi 

gwneud 29 miliwn o dunelli o ddur. 

• Mae Tata yn buddsoddi'n sylweddol er gwaethaf ansicrwydd Brexit. Byddwn yn gwario 

£130 miliwn yn y DU eleni, yn bennaf yng Nghymru. 

Diolchodd David Rees AC i Steve am y diweddariad a gofynnodd pwy fydd y pwynt cyswllt i ni 

nawr gan nad yw rôl Mr Jha bellach ar gael? 

Dywedodd Steve Smith fod Hans Fischer wedi dweud y bydd yn swyddog ymarferol, ac ef fydd 

y pwynt cyswllt i’r ACau. Steve yw ei swyddog cyswllt a chytunodd i rannu gwybodaeth Hans 

Fischer gyda'r Aelodau.  

Agorodd David y llawr i gwestiynau: 

Dywedodd Huw Irranca Davies AC fod popeth yn swnio'n gadarnhaol iawn o fewn Tata ar hyn 

o bryd gyda'r buddsoddiad sydd wedi'i glustnodi ar gyfer Cymru a'r DU.  



 

3 
 

Eglurodd Steve Smith fod y buddsoddiadau yn rhai hirdymor ac y bu angen cymorth gan y 

rhiant gwmni. Dywedodd fod ansicrwydd gyda Brexit, yn enwedig yn y maes modurol, gan fod 

traean o ddur Port Talbot yn mynd i'r sector modurol.  

Mae pryderon ynghylch tarddiad y dur – a fydd dur y DU yn dal i gael ei ystyried yn ddur yr UE 

ar ôl i ni adael yr UE. 

Mae Tata yn cyflogi 6922 o bobl yng Nghymru, cynnydd o 383 ers y llynedd, ac yn buddsoddi 

mewn prentisiaid a graddedigion. Mae cynllun busnes ar gael a gwnaethom fuddsoddi £136 

miliwn y llynedd a £130 miliwn arall eleni i adeiladu sylfaen gadarn ar gyfer gwneud dur yn y 

DU.  

David Rees AC – pa ganran o'r dur ar gyfer y sector modurol sy'n aros yn y DU? 

Steve Smith – Mae 30 y cant o'r dur o Bort Talbot yn mynd i’r sector modurol. Mae 80 y cant o 

hwnnw yn aros yn y DU. Ar hyn o bryd mae amddiffynfeydd cryf ar ddur wedi cael eu rhoi ar 

waith gan yr UE i amddiffyn dur Ewropeaidd ac oherwydd yr ansicrwydd ynghylch tarddiad 

rydym yn ansicr sut y bydd hyn yn effeithio arnon ni ar ôl i ni adael yr UE. 

Rob Edwards – yn ôl at y bwrdd, mae'n siomedig iawn i'r Undebau Llafur nad oes llais 

Prydeinig ar y bwrdd goruchwylio. Rydym hefyd yn pryderu bod swydd adnoddau dynol yn TK 

yn yr Almaen yn cael ei gwneud gan swyddog undeb llafur, ac na fyddai hyn o fudd i ni yn y DU. 

Cadarnhaodd Tony Brady mai’r rhesŵm am hyn yŵ’r Cyngor Gŵaith yn yr Almaen. 

Gofynnodd Suzy Davies AC am ymchwil a datblygu, ac a oedd eiriolwr dros ymchwil a datblygu 

yn y Gyd-fenter, yn enwedig o ystyried y fargen dinas-ranbarth Bae Abertawe yma yn Ne Cymru 

a phwysigrwydd y gwaith ymchwil a datblygu a wneir yn Abertawe. 

Sicrhaodd Steve Smith y Grŵp fod ymchŵil a datblygu yn bŵysig iaŵn. Lansiodd Tata Steel ei 

ddau ganfed cynnyrch newydd ddoe ac maen nhw nawr yn torri tir newydd. Mae TK a Tata ill 

dau yn gryf iawn ar ymchwil a datblygu ac un o'r tasgau integreiddio cyntaf yw ystyried hyn a 

sut i symud ymlaen, ac mae eisoes ar yr agenda. 

Gofynnodd Suzy Davies am y ganolfan Arloesi Dur ar Gampws Bae Abertawe. 

Dywedodd Steve Smith mai Abertawe a Warwick yw canolfannau ymchwil a datblygu Tata a 

bod y rhan fwyaf o'r gwaith ymchwil a datblygu yn cael ei wneud yn Abertawe ar hyn o bryd. 

Maent yn ystyried cynyddu Abertawe o 18 aelod o staff i 55. Mae Tata yn credu mai Abertawe 

yŵ'r lle i’r ganolfan ymchŵil a datblygu oherŵydd ei bod yn agos at Port Talbot. 

Dywedodd Alan Coombs mai’r realiti yŵ disodli’r cit ac edrych i'r dyfodol trŵy ddatblygu a 

symud ymlaen. Roedd yn wych cael y buddsoddiad gan Tata ond mae angen i ni arwain ar 

ddatblygu'r prosiect Capital Graf. 

Dywedodd Tony Brady fod Unite hefyd yn pryderu nad oedd llais Prydeinig ar y Bwrdd 

goruchwylio, ond cytunwyd y byddwn yn aros i weld sut mae Hans Fisher yn hyrwyddo'r DU. 
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Eitem 4: Y wybodaeth ddiweddaraf gan Ken Skates AC – Gweinidog yr Economi a 

Thrafnidiaeth, am waith Llywodraeth Cymru mewn perthynas â'r Diwydiant Dur. 

Croesawodd David Rees AC y Gŵeinidog a’r Dirprŵy Weinidog, Lee Waters AC, i’r cyfarfod a 

gofynnŵyd i’r Gŵeinidog roi’r ŵybodaeth ddiŵeddaraf i’r grŵp am ŵaith Llyŵodraeth Cymru.  

Ymddiheurodd Ken Skates AC am fethu â bod yn bresennol yn y cyfarfod diwethaf. Esboniodd y 

Gweinidog hefyd y byddai Lee Waters yn dirprwyo ar draws y portffolio o dan friffiau 

gweinidogol newydd y Llywodraeth. 

Rhoddodd y Gŵeinidog y ŵybodaeth ddiŵeddaraf i'r grŵp am yr hyn y mae Llyŵodraeth Cymru 

ŵedi bod yn ei ŵneud ŵrth gefnogi'r Diŵydiant Dur yng Nghymru a sicrhaodd y grŵp fod 

llawer yn digwydd.  

Tynnodd sylw hefyd at y materion allweddol a ganlyn sy'n parhau: 

- Mae ffocws newydd y Llywodraeth ar adeiladu gwytnwch a datgarboneiddio. 

- Mae Llywodraeth Cymru wedi gallu cefnogi Celsa a Tata.  

- Newyddion da am waith tunplat Afon y bydd staff yn parhau â'u cyflogaeth. 

- Rydym yn dal i obeithio y bydd prynwr ar gael ar gyfer Cogent. 

- Mae gan Lywodraeth Cymru 5 galwad i weithredu o dan y Cynllun Gweithredu Economaidd:  

1. Datgarboneiddio  

2. Cyflogaeth o Ansawdd Uchel, Datblygu Sgiliau a gwaith teg  

3. Arloesi, Entrepreneuriaeth a’r Pencadlys 

4. Allforion a Masnach  

5. Ymchwil a datblygu, Awtomeiddio a Digideiddio 

- Mae yna feysydd o hyd o ran Llywodraeth San Steffan y mae angen rhoi sylw iddynt ar frys: 

- Costau Ynni – mae Llywodraeth Cymru yn parhau i wthio Llywodraeth y DU i leihau costau 

ynni'r Diwydiant Dur 

- Gorgapasiti byd-eang 

- Newyddion da ar ymchwil a datblygu gydag Abertawe yn derbyn £3 miliwn gan CCAUC. 

Pwysig hefyd cydnabod rôl ymchwil a datblygu i gefnogi datgarboneiddio. Mae Llywodraeth 

Cymru yn gweithio gyda'r diwydiant i sicrhau rhagor o gyllid ar gyfer ymchwil a datblygu o 

Strategaeth Ddiwydiannol y DU. 

- Paratoadau at sefyllfa Brexit ‘dim cytundeb’ – mae Llywodraeth Cymru yn cynllunio 

ymyriadau economaidd sydd wedi'u dyfeisio i fod mor hyblyg â phosibl ar gyfer diwydiant. 

Mae’n ceisio cefnogi busnesau gymaint â phosibl yn ystod yr amseroedd ansicr hyn.  

- Mae yna heriau go iawn wrth symud ymlaen: rydyn ni, fel Llywodraeth Cymru, yn gwahodd 

y diwydiant i ddod i rannu eich pryderon ar ôl Brexit, a'r heriau rydych chi'n eu hwynebu. 

 

Agorodd y Cadeirydd y llawr i gwestiynau. 

Rob Edwards – ar hyn o bryd mae 16 o 32 o reoliadau’r UE yn gymŵys i gynhyrchion dur y DU. 

Os na fydd cytundeb, byddŵn yn gorfod ŵynebu’r rhain. Yn ychŵanegol at hyn, mae tariffau 

Trump yn yr Unol Daleithiau hefyd yn effeithio arnom, sydd wedi achosi 100 y cant o gynnydd 

ym mhris glo. Bydd y DU yn cael ei gwasgu o’r ddŵy ochr gan dariffau’r UE a’r Unol Daleithiau 

na fydd yn rhaid i unrhyw un arall eu hwynebu os cawn ni Brexit dim cytundeb.  
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Ken Skates AC – mae'n ymddangos yn fwyfwy annhebygol y bydd Brexit dim cytundeb. Mae'r 

tariffau adran 232 yn yr Unol Daleithiau oherwydd gweithredoedd Trump hefyd wedi arwain at 

ansicrwydd o ran marchnadoedd Tsieina. Mae'r UE wedi cymryd camau i ymateb. Rwy'n 

gobeithio na fyddwn yn dod allan o Ewrop, fel roeddech chi’n sôn, byddwn yn cael ein taro gan y 

rheoliadau os gwnawn hynny, ond byddwn hefyd yn cael ein taro gan economi Tsieina hefyd. 

Gallai fod mwy o effeithiau ar nwyddau a gwasanaethau'r sector dur hefyd. Bydd canlyniadau os 

bydd llai o fuddsoddiad mewn prosiectau seilwaith - mae plaid Lafur y DU yn dadlau dros becyn 

o ysgogiad ar gyfer seilwaith ac mae arwyddion cadarnhaol gan Lywodraeth y DU yn hyn o beth. 

Gofynnodd Suzy Davies AC a gafŵyd ymateb i’r llythyr yr oedd Llyŵodraeth Cymru ŵedi’i 

ysgrifennu at Lywodraeth y DU ynghylch sancsiynau Trump. 

Credai Kate Hearnden fod ymateb wedi dod i law ond y byddai angen cadarnhau. 

Gofynnodd Chris Haag i'r Gweinidog am lunio datrysiadau masnach. Deallai fod y Bil Masnach 

ŵedi'i rŵystro yn Nhŷ'r Arglŵyddi ar hyn o bryd. Bydd yr UE yn rhoi amddiffyniadau dur 

newydd ar waith ym mis Chwefror 2019. Os byddwn yn gadael yr UE heb y rhain byddwn mewn 

sefyllfa wan iawn. A oes unrhyw ffordd y gall Llywodraeth Cymru bwyso ar Lywodraeth y DU i 

sicrhau nad yw hyn yn digwydd. 

Dywedodd Ken Skates AC fod yna sianeli swyddogol ar gyfer gwneud hyn a bod Jeremy Miles 

AC ac Eluned Morgan AC yn arwain y ffordd yn hyn o beth. Bydd Ken Skates AC yn 

trosglwyddo'r neges iddynt i symud hyn ymlaen gyda Llywodraeth y DU.  

Gofynnodd Suzy Davies AC am yr hysbysiad PAN a gyhoeddwyd ym mis Ionawr y llynedd ar 

ddur a sut mae Llywodraeth Cymru yn gweithio i symud yr hysbysiad PAN ymlaen gyda 

thrafnidiaeth i Gymru.  

Dywedodd Ken Skates AC y bu digwyddiad ym mis Hydref 2018 ar gyfer darpar gontractwyr a 

gwerthwyr ac mae hyn yn cael ei ddatblygu gyda gwaith pellach i amlinellu cyfleoedd i fusnesau 

Cymru ac i ddur Cymru gael ei ddefnyddio. 

Gofynnodd David Rees AC am y Pwerdy ym Mhort Talbot. Awgrymwyd ei fod yn agos at gael ei 

gymeradwyo – pa mor agos ydyw? 

Steve Smith – Mae Tata yn buddsoddi'n helaeth yn y pwerdy ym Mhort Talbot. Ar hyn o bryd 

mae hanner y ffatri oddi ar y grid, a phan fydd y pŵerdy ar ŵaith, bydd 70 y cant o’r ffatri oddi 

ar y grid. Mae Tata yn gwario £68 miliwn ar ynni yn y DU ac mae hanner hwnnw ym Mhort 

Talbot. Mae pedwar cam i'r Pwerdy a fydd yn costio cyfanswm o £105 miliwn. Mae Tata mewn 

sefyllfa dda nawr gan fod y pensiynau wedi'u cytuno a bod y cynllun busnes ar waith. Y cam 

nesaf yw cymeradwyaeth gan y Gweinidogion a Bwrdd Tata ac rydym yn gobeithio tynnu 

rhywfaint o'r arian i lawr erbyn diwedd y flwyddyn ariannol.  

Gofynnodd Chris Haag i'r Gweinidog a oedd yn ymwybodol o adroddiad UK Steel i'r 

gwahaniaeth mewn prisiau ar gostau trydan. Maent yn cynyddu ar hyn o bryd, yn hytrach nag 

yn gostwng fel sydd ei angen ar y diwydiant. Mae'r ffigurau yn yr adroddiad yn eithaf 

brawychus.  
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Ychwanegodd Steve Smith fod costau ynni yn y DU 110 y cant yn uwch na Ffrainc a 55 y cant yn 

uwch na'r Almaen ac mae bygythiad bod hyn yn mynd i waethygu. Mae arnom angen y ffigur 

hwnnw i fod yn llai na £65mwh i gau'r bwlch. 

Ychwanegodd Richard Warren y bydd Siarter UK Steel allan ym mis Ebrill / Mai 2019, ac y 

bydd sefydliadau a busnesau yn ymuno â'r Siarter ac y byddai'n dda pe bai Llywodraeth Cymru 

hefyd yn ei lofnodi. Mae UK Steel hefyd yn cynnal trafodaethau â Llywodraeth yr Alban a 

Llyŵodraeth y DU ynglŷn â hyn. Byddai'n dangos arŵydd cyhoeddus iaŵn o gefnogaeth i'r 

diwydiant dur. 

Nododd Ken Skates hyn. 

David Rees AC – mae'r sector dur yn hanfodol i Economi Cymru ac ni ddylem orfod ymladd o 

hyd i fod ar gae chwarae cystadleuol gyda chystadleuwyr yr UE. Gofynnodd i'r Gweinidog 

barhau i wneud y pwynt hwn gyda Llywodraeth y DU, sy'n ei gwneud hi'n anodd i'r diwydiant 

dur. 

Diolchodd David i'r Gweinidog am y wybodaeth ddiweddaraf. 

EITEM 7: Y diweddaraf am ddur y DU 

Gofynnodd David Rees AC i Richard Warren roi'r ŵybodaeth ddiŵeddaraf i'r grŵp. 

Richard Warren – Mae gan UK Steel bapur sefyllfa newydd a phapur ar Brexit a fydd yn cael ei 

ddosbarthu yr wythnos nesaf. Mae hyd at 2 filiwn a hanner o dunelli o ddur y DU yn mynd i'r UE. 

Oherwydd y costau gweinyddol ychwanegol yn sgil tollau, bydd cynnydd o 5 y cant yn y costau i 

gwsmeriaid. 

Ni fydd tariffau tollau ar gynhyrchion tariff WTO; fodd bynnag bydd tariff o 10 y cant ar geir – 

gyda Liberty a Tata yn cyflenwi'r sector modurol. 

O ran y Cytundeb Masnach Rydd (FTA), byddwn yn colli pob mynediad at gytundebau masnach 

rydd. Ar hyn o bryd, dim ond y Swistir a rhai gwledydd amherthnasol y bydd gennym fynediad 

atyn nhw ar gyfer dur. Os collwn fynediad at Dwrci, er enghraifft, bydd Twrci yn gallu masnachu 

â’r DU heb dariffau ond bydd gennym ni dariff o 40 y cant ar ddur o'r DU sy'n mynd i Dwrci.  

Os byddwn yn gadael yr UE heb gytundeb – byddem hefyd yn colli’r mesurau diogelwch yn 

erbyn yr UDA. Byddwn hefyd yn colli mynediad at weddill yr UE, Twrci, UDA, Canada a Mecsico 

yr ydym yn masnachu 95 y cant o'n hallforion iddynt. 

Os collwn gytundebau masnach rydd yna ni fydd dur y DU bellach yn cael ei ddosbarthu fel dur 

yr UE, ond bydd dur yr UE yn cael ei ddosbarthu fel dur y DU.  

Ymchwil a datblygu: 

Mae gennym bryderon mawr am y gronfa ymchwil ar gyfer glo a dur yn yr UE. Nid oedd yn rhaid 

i ni adael y gronfa hon, fodd bynnag, mae’n bolisi Llyŵodraeth y DU i adael y cynllun. Bydd yr UE 

yn talu’r arian hŵn yn ôl meŵn 5 rhandaliad blynyddol i’r DU; fodd bynnag sefyllfa ddiofyn 

Llywodraeth y DU yw bod hyn wedyn yn dod yn arian trysorlys ac yn ddarostyngedig i reolau 

cymorth gwladwriaethol. I gael gafael ar yr arian hwn, bydd yn rhaid i ni wneud cynnig gan na 

fydd y gronfa'n bodoli mwyach. Dylai rhwng £200 miliwn a £400 miliwn fod ar gael ar gyfer y 
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sector dur; arian na ddylent orfod ymladd amdano. Fodd bynnag, dywedwyd wrthym y bydd 

angen i ni gyflwyno achos dros gael yr arian ac nid yŵ pethau’n edrych yn dda. 

Gofynnodd Bethan Sayed AC a allai Llywodraeth Cymru wneud unrhyw beth mewn perthynas 

â'r rheolau tarddiad. 

Eglurodd Richard Warren fod hwn yn gymhwysedd Llywodraeth y DU - gall Llywodraeth 

Cymru ac ACau ysgrifennu at Lywodraeth y DU, ond mae rôl Llywodraeth Cymru yn gyfyngedig 

iawn o ran hyn. 

Mynegodd Rob Edwards bryderon nad oes lefel yr arbenigedd na'r gallu yn y gwasanaeth sifil i 

fynd i’r afael â phopeth sy'n ymŵneud â dur ar ôl Brexit.  

Cytunodd Richard Warren ein bod ymhell o fod â lefel yr arbenigedd sydd yn yr UE.  

O ran cytundebau masnach, mae 1 allan o 70 wedi cael ei wneud. Maent wedi cael eu 

categoreiddio yn feysydd gwyrdd, oren, coch ac is-goch ac nid yw'r rhai mawr o gylch y bwrdd – 

yn syml, nid oes amser nac adnoddau i gyflawni'r rhain erbyn 30 Mawrth. 

Gofynnodd Bethan Sayed AC am yr arian o'r UE a fyddai'n dod yn ôl atom ni, ac ar gyfer beth y 

mae’n cael ei ddefnyddio ar hyn o bryd. 

Dywedodd Richard Warren fod hynny rhwng 140 miliwn a 150 miliwn Ewro, a fydd bellach yn 

dod yn arian cyhoeddus ac y gellir ei ddefnyddio ar gyfer unrhyw beth. Fodd bynnag ni fydd yr 

arian yn dod yn ôl tan 2021. 

Ar hyn o bryd mae'r arian yn cael ei ddefnyddio ar gyfer rhestr hir o brosiectau ac ystod eang o 

raglenni, yn enwedig yn ymwneud â datgarboneiddio. Mae'r arian wedi dod o ardollau ar y 

diwydiant dur a glo ac ar hyn o bryd mae'n cael ei ddefnyddio ar gyfer hynny ac mae UK Steel yn 

dadlau y dylai barhau at y defnydd hwnnw. Mae mwy na hanner dur y DU yn cael ei wneud yng 

Nghymru, ac rwy'n disgwyl bod hanner yr arian hwnnw yn ôl pob tebyg yn dod yn ôl i Gymru. 

Cronfa ynni diwydiannol – mae'r diwydiant dur yn elwa ohoni ac mae'n rhaid ei thargedu at 

Ddiwydiannau Ynni Dwys.  

Cyhoeddir cronfa her Trawsnewid y Diwydiannau Sylfaen tua mis Chwefror, sef £66 miliwn ar 

gyfer arloesi a thrawsnewid y diwydiannau sylfaen. Bydd yn ystyried sut i wneud diwydiant yn 

llai dwys o ran ynni a datgarboneiddio, a sut i ddatblygu cynhyrchion sy'n lleihau ôl troed yr 

amgylchedd yn fras. Gallai hyn fod yn £150 miliwn dros 5 mlynedd os yw'r diwydiant yn cael 

arian cyfatebol.  

Dywedodd Tony Brady ei bod yn amser dod â'r Undebau Llafur at ei gilydd a mynd yn ôl ar y 

strydoedd eto i wneud i Lywodraeth y DU gymryd sylw. 

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

David i bawb am y wybodaeth ddiweddaraf, ac ymddiheurodd na allem glywed gan bawb; mae'n 

dda clywed y pethau cadarnhaol yn y diwydiant yn ogystal â'r pryderon.  

Mae'n amlwg bod ansicrwydd o hyd ynghylch costau Brexit ac Ynni a bod angen i ni fynd i'r 

afael â'r rhain i sicrhau diwydiant dur iach yng Nghymru. 
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Diolchodd David i bawb a oedd yn bresennol. 

Daeth y cyfarfod i ben yn ffurfiol. 


