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1. Cyflwyniad a Chefndir
Perchenogaeth o Faes Awyr Caerdydd:
Yn 2013, prynodd Llywodraeth Cymru Faes Awyr Rhyngwladol Caerdydd Cyfyngedig
(CIAL) am £52m fel ychwanegiad strategol at seilwaith trafnidiaeth Cymru. Y maes
awyr yw porth Cymru i'r byd ac mae'n rhan hollbwysig o'n seilwaith trafnidiaeth. Mae
parhau i gynnal a datblygu ased pwysig o'r fath yn flaenoriaeth allweddol. Bydd cryfder
ein cydberthnasau domestig a thramor a gwell cysylltedd trafnidiaeth yn helpu i bennu
ein gallu yn y dyfodol i wneud y canlynol: datblygu marchnadoedd newydd; cynnal a
thyfu marchnadoedd presennol; a sefydlu ein hunain fel lle atyniadol a chystadleuol ar
gyfer ymweliadau ac astudio, a buddsoddi a chynnal busnes, yn enwedig ar ôl inni
adael yr UE ac wrth inni geisio adfer yn sgil y pandemig.
Yn y dadansoddiad mwyaf diweddar o'r effaith economaidd gan ymgynghoriaeth
annibynnol Oxera cyn COVID-19, ym mis Medi 2019, amcangyfrifwyd bod ôl troed
economaidd uniongyrchol y maes awyr (gweithgarwch economaidd y cwmnïau sydd ar
safle'r maes awyr) yn cyfateb i tua £87m mewn gwerth ychwanegol gros, yn seiliedig ar
gyflogi tua 2,000 o bobl ar y safle ac o'i amgylch. Aeth yn ei flaen i amcangyfrif £159m
arall o werth ychwanegol gros o ganlyniad i weithgarwch economaidd anuniongyrchol
h.y. gweithgarwch economaidd cwmnïau yn y gadwyn gyflenwi, yn seiliedig ar
amcangyfrif o 3,500 o swyddi o'r fath.
Mae Llywodraeth Cymru, ar ran Gweinidogion Cymru, yn gweithredu CIAL fel cwmni
cyfyngedig preifat hyd braich, sydd wedi'i wahanu'n benodol oddi wrth Lywodraeth
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Cymru drwy WGC Holdco Limited (Holdco). Cafodd Holdco ei gorffori'n gwmni preifat
cyfyngedig drwy gyfranddaliadau ar 21 Mawrth 2013.
Cafodd CIAL ei gaffael gan Holdco ar 27 Mawrth 2013. Y nod oedd sicrhau dyfodol
CIAL, galluogi'r tîm rheoli masnachol i ailfywiogi lefelau gweithgarwch a sicrhau ei fod
yn parhau i wneud cyfraniad fel ased at economi a phobl Cymru. Mae Holdco yn
berchen ar 100 y cant o'r cyfalaf cyfranddaliadau cyffredin. Fel y cyfryw, er bod CIAL yn
is-gwmni a berchenogir yn gyfan gwbl gan Lywodraeth Cymru, mae'n gweithredu mewn
ffordd annibynnol a masnachol, mae'n gwneud penderfyniadau buddsoddi ar sail
fasnachol, ac mae'n atebol am ei weithredoedd ei hun ac unrhyw faterion sy'n deillio o
redeg ei fusnes.
Y buddsoddiad ym Maes Awyr Caerdydd hyd yma:
Mae'r wybodaeth isod yn nodi manylion llawn y cymorth y mae Llywodraeth Cymru
wedi'i roi i Faes Awyr Caerdydd hyd at 24 Mawrth 2021.
Benthyciad a roddwyd:
Llog Cronedig sy'n ddyledus:
Benthyciad argyfwng COVID-19:
Buddsoddiad Ecwiti:
CYFANSWM y buddsoddiad hyd yma:

£54.6m
£9.5m1
£4.8m
£61.3m
£130.2m

Ymhellach at y buddsoddiad uchod, yn 2016, darparodd Llywodraeth Cymru £169,000
mewn cyllid grant i gefnogi diogelwch y maes awyr, ac yn 2019, rhoddodd grant i
adnewyddu'r Giatiau e-Basbort am gost o £523,000.
2. Pecyn Cymorth Achub ac Adfer COVID-19
Ers ei brynu yn 2013, a chyn y pandemig, roedd sefyllfa'r maes awyr wedi newid cryn
dipyn. Dangosodd ffigurau gan yr Awdurdod Hedfan Sifil fod nifer y teithwyr ym Maes
Awyr Caerdydd wedi cynyddu dros 50 y cant hyd at fis Mawrth 2020.
Twf yn Nifer y Teithwyr

Blwyddyn Galendr

Nifer y Teithwyr2

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

1017458
1059362
1024085
1162287
1347758
1467686
1583128
1657429
220796

1

Cyfrifwyd y llog cronedig ar 24 Mawrth 2021.
Ffynhonnell: yr Awdurdod Hedfan Sifil; https://www.caa.co.uk/Data-and-analysis/UK-aviationmarket/Airports/Datasets/UK-airport-data/
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Fodd bynnag, mae COVID-19 wedi cael effaith drychinebus ar deithio rhyngwladol yn
fyd-eang ac wedi cael effaith sylweddol ar allu meysydd awyr a chwmnïau hedfan i
weithredu a masnachu. Y flaenoriaeth i bob maes awyr a chwmni hedfan dros y byd yw
adferiad, cynaliadwyedd, ac yna dwf yn y pen draw.
Ers dechrau'r pandemig, gwnaethom y penderfyniad gwybodus i gadw'r maes awyr ar
agor i gefnogi'r diwydiant cludo llwythi a logisteg yn ystod yr argyfwng a welodd hefyd
gyfarpar diogelu personol dirfawr ei angen yn cael ei gludo ar gyfer y GIG yng
Nghymru. Mae'r Bwrdd a'r tîm rheoli yn CIAL wedi parhau i weithio'n galed i leihau
costau hyd y gellir a chynhyrchu ffynonellau newydd o refeniw. Mae hyn wedi cynnwys
rhoi nifer o'i staff ar ffyrlo ac mewn rolau eraill drwy gyfleoedd secondio i nifer o
sefydliadau.
Y llynedd, cytunodd Llywodraeth Cymru ar becyn ariannol i roi cymorth i CIAL yn y
tymor canolig yn erbyn cynllun pum mlynedd i achub ac ailstrwythuro'r maes awyr yn
sgil COVID-19. Mae'r pecyn yn bodloni telerau Cytundeb Masnach a Chydweithredu'r
DU a'r UE, yn enwedig y darpariaethau ynglŷn â chymorthdaliadau at ddibenion achub
ac ailstrwythuro. Gwnaethom gytuno ar fuddsoddiad ar ffurf grant o hyd at £42.6m sydd
wedi galluogi Maes Awyr Caerdydd i ddechrau ailstrwythuro ei weithrediadau, a sicrhau
ei fod yn hyfyw.
Caiff y grant achub ac ailstrwythuro gwerth £42.6m ei strwythuro dros bedair blwyddyn
ariannol fel a ganlyn:
Blwyddyn
2021/22
Gwerth y grant £16m

2022/23
£10.2m

2023/24
£15m

2024/25
£1.4m

Mae £13m o'r swm hwn wedi'i hawlio hyd yma.
Dylai symiau yn y dyfodol gael eu hawlio bob chwarter. Caiff cynnydd CIAL yn erbyn ei
gynllun ailstrwythuro ei fonitro'n fanwl gan WGC Holdco. Bydd Banc Datblygu Cymru yn
parhau i fonitro'r busnes yn erbyn gweddill y benthyciad sydd i'w ad-dalu.
Dyled a ddilëwyd hyd at 6 Mai 2021
Benthyciad a roddwyd:
Llog Cronedig sy'n ddyledus:
Benthyciad argyfwng COVID-19:
Cyfanswm y ddyled:
Llai Benthyciadau a ddilëwyd:
Balans y Benthyciad sy'n Weddill:

£54.6m
£10.4m3
£4.8m
£69.8m
£42.6m
£27.2m

Ar wahân i hynny, fel unig gyfranddalwyr Maes Awyr Caerdydd a'i unig fenthyciwr,
gwnaethom y penderfyniad hefyd ar sail fasnachol yn unig i ddileu £42.6 miliwn o
ddyled y maes awyr.
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Cyfrifwyd y llog cronedig ar 6 Mai 2021.
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Cyfanswm y ddyled o £69.8m, gan gynnwys llog cronedig ar ôl dileu £42.6m, oedd
£27.2m ar 6 Mai 2021 sy'n gwbl adenilladwy. Bydd ad-daliadau'r benthyciad yn dechrau
yn y flwyddyn ariannol 2031/32 a bydd y maes awyr mewn sefyllfa i ad-dalu gwerth y
ddyled sy'n weddill i Lywodraeth Cymru erbyn 2045.
Amhariad ecwiti ar 31 Mawrth 2021.
Gwerth Cyfranddaliadau Llywodraeth Cymru
Llai gwerth marchnadol diddymedig CIAL
Taliad amhariad
Gwerth marchnadol diddymedig presennol CIAL

£61.3m
£17.8m
£43.5m
£17.8m

Gwnaethom amhariad ecwiti hefyd ar yr un pryd fel cam darbodus i adlewyrchu'r gwerth
a gollwyd o ganlyniad i COVID-19. Roedd gan werth cyfranddaliadau o £61.3m yn CIAL
werth marchnadol diddymedig o £17.8m ar gyfer holl asedau'r busnes ar sail diddymu,
sy'n arwain at golled o £43.5m mewn gwerth ecwiti. Fel rhan o'r broses o baratoi
cyfrifon diwedd y flwyddyn, cafwyd prisiad llawn wedi'i ddiweddaru o'r asedau ar
ddiwedd y flwyddyn ariannol gan Alder King, sef priswyr sydd wedi'u cofrestru â
Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig. Arweiniodd hyn at brisiad terfynol o £17.83m
ac amhariad o £43.5m.
Wrth gymryd y cam hwn rydym yn ffyddiog mai hon yw'r ffordd orau o ddiogelu gwerth y
buddsoddiad cyhoeddus yn y maes awyr a sicrhau ei fod yn gynaliadwy yn y dyfodol.
Disgwylir i nifer y teithwyr yn y maes awyr gyrraedd ffigur cynaliadwy o 1.3m y
flwyddyn, erbyn mis Mawrth 2026, sef y flwyddyn gyntaf pan fydd y maes awyr yn
disgwyl bodloni ei ofynion arian parod ei hun. Rydym wedi rhoi cynllun adfer hyfyw ar
waith, wedi'i feincnodi yn erbyn rhagolygon byd-eang, yr UE a'r DU o niferoedd teithwyr
ynghyd â chyngor trydydd parti gan ddau gwmni ymgynghoriaeth. Caiff cynnydd ei
fonitro'n rheolaidd. Fel yr unig gyfranddaliwr, byddwn yn parhau i weithredu ar delerau
masnachol wrth inni adolygu cynnydd.
Manylir ar y broses rydym wedi'i dilyn i wneud y penderfyniad hwn mewn adroddiad
ailstrwythuro a baratowyd gan yr ymgynghorwyr annibynnol Oxera ac a gwblhawyd ym
mis Chwefror 2021. Mae'r gwaith hwn wedi cael ei ddilysu gan barti allanol arall, sef
Duff & Phelps, a roddodd ail farn a chraffwyd arno gan gyfreithwyr Llywodraeth Cymru
a chafwyd rhagor o gyngor gan fargyfreithiwr sy'n Gwnsler y Frenhines sy'n arbenigo
yng nghyfraith cystadleuaeth a rheoli cymorthdaliadau. Mae'r adroddiadau hyn yn
fasnachol gyfrinachol.
Mae'r cynllun achub ac adfer yn mynd drwy weithdrefnau rheoli perfformiad yn
rheolaidd er mwyn gwerthuso a diogelu ein buddsoddiad parhaus. At hynny, rydym
hefyd wrthi'n adolygu trefniadau llywodraethu Maes Awyr Caerdydd ac yn cryfhau'r rôl y
bydd Holdco yn ei chwarae yn y dyfodol.
Mae'r penderfyniadau hyn yn ei gwneud yn fwyaf tebygol y bydd Llywodraeth Cymru yn
adennill buddsoddiad ei fenthyciad ac maent yn cynnig yr opsiwn cost gydol oes isaf.
Dyma'r ffordd orau ymlaen i Weinidogion Cymru fel unig gyfranddalwyr y maes awyr o
safbwynt masnachol a dyma'r unig gamau gweithredu ariannol gyfrifol sy'n diogelu ein
buddsoddiad i'r eithaf ac mae'r penderfyniad wedi cael ei wneud ar delerau masnachol.
4
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3. Cwmnïau hedfan yn CIAL
Mae pandemig COVID-19 yn parhau i gael effaith fawr ar y diwydiant hedfan ac mae'r
sefyllfa yn newid o hyd. Mae pob cwmni hedfan yn adolygu ei raglenni hedfan yn fydeang ar sail y cyfyngiadau rhyngwladol a'r galw. Mae'r cwmnïau hedfan ym Maes Awyr
Caerdydd yn gwneud yr un fath.
Mae nifer o deithiau hedfan Ewropeaidd bellach yn gweithredu o Gaerdydd yn ddyddiol,
ond erys nifer y teithwyr yn isel, sy'n adlewyrchu'r dirywiad byd-eang yn y farchnad
hedfan.
Er gwaethaf y rheoliadau teithio rhyngwladol sy'n dal ar waith, a'r cwtogi mawr ar
wasanaethau hedfan rheolaidd i deithwyr ledled y byd, mae'n dda gennym gadarnhau
bod Wizz Air yn parhau'n ymrwymedig i weithredu gwasanaethau o Faes Awyr
Caerdydd o wanwyn 2022 ac y bydd trafodaethau â Qatar Airways ynglŷn â pha mor
fuan y gall ailddechrau ei wasanaethau yn parhau. Mae Eastern Airways, Loganair,
KLM, TUI, Vueling a Ryanair i gyd yn parhau i weithredu gwasanaethau hedfan o
Gaerdydd, ond ar raddfa lawer llai nag arfer. Mae Vueling wedi cadarnhau y bydd yn
cyhoeddi ei fwriad i ddechrau gwasanaeth rhwng Paris a Chaerdydd ddwywaith yr
wythnos o fis Tachwedd 2021. Mae Ryanair yn dechrau'r gwasanaeth rhwng Caerdydd
a Dulyn bedair gwaith yr wythnos o 31 Hydref. Penderfynodd Eastern Airways
weithredu'r gwasanaeth i Belfast, nad oedd wedi'i neilltuo i gwmni hedfan penodol, yn
gynharach eleni a dewisodd Logan Air weithredu'r gwasanaeth rhwng Caerdydd a
Chaeredin. Mae'r maes awyr bellach yn cynnig gwasanaethau uniongyrchol i 16 o
gyrchfannau, fel rhan o'r adferiad i ddechrau cynnig y 52 o wasanaethau uniongyrchol a
oedd yn arfer cael eu cynnig yn rheolaidd cyn methiant Flybe ar ddechrau'r pandemig
yn 2019.
Ar hyn o bryd, mae'r gwasanaeth hedfan Rhwymedigaeth Gwasanaeth Cyhoeddus
rhwng Ynys Môn a Maes Awyr Caerdydd wedi'i atal dros dro oherwydd effaith COVID19.
COVID-19
Mae'r sector hedfan wedi bod yn un o'r sectorau a ddioddefodd fwyaf o ganlyniad i
bandemig COVID-19, sydd yn ei dro wedi achosi argyfwng dirfodol i'r diwydiant
awyrofod yn fwy cyffredinol. Mae effaith drychinebus pandemig COVID-19 ar y sector
hedfan byd-eang yn amlwg, a 2020 fu'r flwyddyn waethaf i'r diwydiant ers i gofnodion
ddechrau. Gostyngodd y galw am hedfan drwy'r diwydiant cyfan (a fesurir yn ôl refeniw
teithwyr a chilometrau) 65.9% o un flwyddyn i'r llall yn 2020. 4
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Amcangyfrifodd y Gymdeithas Trafnidiaeth Awyr Ryngwladol (IATA) fod y diwydiant
wedi colli cyfanswm o $201bn rhwng 2020 a 2022, gan gyfrif am golledion o $138bn yn
2020, $52bn yn 2021 a rhagwelir y bydd rhagor o golledion gwerth $12bn yn 2022. 5
Gwelwyd gostyngiad o 90% yng nghyfanswm y teithwyr sy'n cyrraedd y DU dros y
cyfnod rhwng mis Ebrill 2020 a mis Gorffennaf 2021, o gymharu â'r ffigurau cyn COVID19. Ym mis Gorffennaf 2021, cyrhaeddodd ychydig o dan 1.5m o deithwyr, sef
gostyngiad o 87% o gymharu â mis Gorffennaf 2019. 6
Gwelwyd gostyngiad o 90.7% yn nifer y teithwyr a oedd yn dod drwy Faes Awyr
Caerdydd ym mis Awst 2021 o gymharu â'r sefyllfa cyn COVID-19. Yn ystod yr un
cyfnod gwelwyd gostyngiad o 75.4% ar gyfer holl feysydd awyr y DU. O blith holl
feysydd awyr y DU, y ffigur ar gyfer Maes Awyr Caerdydd ym mis Awst 2021 yw'r un
isaf heblaw am Southend (-93.7%), a Maes Awyr Caerdydd sydd wedi gweld y
gostyngiad mwyaf (-86.7%) yn nifer y teithwyr yn 2020 yn y DU. 7
Mae'r effaith wedi bod yn llwm i lawer o gwmnïau, a bydd hynny'n parhau. Mae COVID19 wedi cael llawer mwy o effaith nag unrhyw argyfwng blaenorol. Yn fyd-eang, mae
wedi achosi lleihad sylweddol yn nifer y bobl sy'n hedfan, gan arwain at ganslo teithiau
hedfan neu awyrennau gwag sydd wedi lleihau refeniw cwmnïau hedfan yn enfawr ac
wedi'u gorfodi i ddiswyddo staff neu fynd yn fethdalwyr.
Mae'r adferiad byd-eang a'r galw ymhlith teithwyr yn dechrau gwella, ond mae'r
cyfyngiadau teithio rhyngwladol sy'n dal ar waith yn parhau i darfu ar deithio byd-eang.
Mae pob cwmni hedfan yn adolygu ei raglenni hedfan yn fyd-eang ac yn rheolaidd, a
hynny ar sail y cyfyngiadau rhyngwladol a'r galw.
4. Trefniadau Llywodraethu
Sefydlwyd Holdco â'r unig ddiben o fod yn berchen ar CIAL yn uniongyrchol a dal ei
gyfranddaliadau. Bwriadwyd i'r strwythur hwn sicrhau gwahanu cyfreithiol clir rhwng
Llywodraeth Cymru, fel corff sy'n gyfrifol am swyddogaethau cyhoeddus a pholisi
cyhoeddus, ar y naill law, ac fel yr unig gyfranddaliwr mewn busnes masnachol, ar y
llaw arall. Ystyriwyd bod gwahanu o'r fath yn bwysig ar y pryd am nifer o resymau, gan
gynnwys er mwyn hwyluso buddsoddiad mewn cydymffurfiaeth â rheolau cymorth
gwladwriaethol, gwahanu asedau/rhwymedigaethau CIAL oddi wrth rai Llywodraeth
Cymru o dan reolau Trysorlys Ei Mawrhydi, a gwahanu prosesau swyddogaethau a
gwneud penderfyniadau rhwng swyddogaeth llywodraeth a gweithredu cwmni
masnachol.
Mae trefniadau llywodraethu caeth ar waith i reoli'r maes awyr a monitro ei berfformiad.
Rhoddwyd amrywiol ddulliau llywodraethu a rheoli ar waith i alluogi CIAL i weithredu ar
sail fasnachol lawn, ar hyd braich oddi wrth ei berchennog ac, fel y cyfryw, i fod yn
weithredol annibynnol. Sicrhawyd goruchwyliaeth, atebolrwydd a rheolaeth strategol
5

Ffynhonnell COVID-19: Global aviation industry to lose $201 bn during 2020-22 period, says IATA - BusinessToday
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7
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lefel uchel i'r cyfranddaliwr drwy gyfuniad o ddiwygiadau pwrpasol i erthyglau
cymdeithasu CIAL, erthyglau cymdeithasu pwrpasol i Holdco, a thrwy Gytundeb Rheoli
a roddwyd ar waith rhwng Holdco a CIAL.
Cwmni cyfyngedig preifat yw Holdco, a weithredir fel busnes masnachol a berchenogir
yn gyfan gwbl sy'n annibynnol ar Weinidogion Cymru. Mae gan Holdco dri phrif
gyfrifoldeb, a nodwyd yn y Cytundeb Rheoli rhwng Holdco a CIAL sef:
•
•
•

cymeradwyo cynllun busnes blynyddol,
monitro cynnydd yn erbyn y cynllun busnes blynyddol a rhoi sicrwydd yn
ei gylch,
cytuno ar “materion cydsynio” penodol (sy'n debyg i faterion a gedwir yn
ôl) sy'n ymwneud â gweithgareddau a gedwir yn ôl y mae CIAL o bosibl
yn dymuno ymgymryd â nhw, yn enwedig y tu allan i'r cylch cynllunio
busnes arferol.

Mae Bwrdd CIAL yn cyflwyno adroddiad ffurfiol i Holdco bob chwarter, sy'n monitro'r
maes awyr ar ran Gweinidogion Cymru. Mae Bwrdd CIAL yn cynnwys Cadeirydd
anweithredol, dau Gyfarwyddwr Gweithredol a thri Chyfarwyddwr Anweithredol sydd â
chryn dipyn o brofiad masnachol yn y diwydiant. Ar hyn o bryd, mae Bwrdd Holdco yn
cynnwys dau uwch-was sifil o Lywodraeth Cymru a chyfarwyddwr anweithredol
annibynnol.
Ym mis Awst 2019, cytunodd Holdco i benodi Wayne Harvey yn Gadeirydd Bwrdd
Cyfarwyddwyr Maes Awyr Caerdydd o fis Mehefin 2020, yn lle Roger Lewis, a oedd
wedi rhoi dros bedair blynedd o wasanaeth i'r maes awyr. Mae Holdco hefyd wedi
cadarnhau penodiad Spencer Birns fel y Prif Swyddog Gweithredol yn lle Deb BowenRees. Mae wedi bod yn aelod o'r bwrdd ers 2013 ac yn un o'r uwch-reolwyr yn y maes
awyr ers 2006. Mae David Walters wedi cael ei recriwtio fel aelod newydd o'r bwrdd yn
lle Huw Lewis. Mae ganddo dros 25 mlynedd o brofiad o reoli ariannol fel y
Cyfarwyddwr Ariannol. O ganlyniad, mae arweinyddiaeth gadarn iawn ar waith gennym
o hyd ac rydym yn gwbl hyderus y bydd y tîm yn sicrhau'r canlyniad gorau posibl o ran
ein buddsoddiad ym Maes Awyr Caerdydd.
Cyflwynir adroddiadau ar nifer o DPAau, ynghyd â ffactorau llwyddiant critigol a chaiff y
cynllun busnes ei gymeradwyo a'i addasu bob blwyddyn. Caiff perfformiad ar amser a
boddhad cwsmeriaid eu monitro hefyd. Er bod manylion y DPAau yn adroddiadau CIAL
i Holdco yn fasnachol gyfrinachol, gallwn gadarnhau eu bod yn cynnwys y sefyllfa
ariannol, nifer y teithwyr a chyrchfannau.
Fel rhan o'r pecyn achub ac adfer diweddar, cytunodd Gweinidogion Cymru y byddai
angen cynnal adolygiad o'r trefniadau llywodraethu yn Holdco, gyda'r nod o'u cryfhau.
Byddwn yn rhannu canlyniad yr adolygiad hwnnw â'r pwyllgor hwn unwaith y bydd
wedi'i gwblhau.
5. Rheoliadau Teithio Rhyngwladol
Mae'r cyfyngiadau ar deithio rhyngwladol o ganlyniad i COVID-19 yn parhau i gael
effaith sylweddol ar y diwydiant hedfan, yn lleol ac yn fyd-eang. Mae Llywodraeth
Cymru yn parhau'n ymrwymedig i weithio gyda Llywodraeth y DU a'r gweinyddiaethau
7
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datganoledig eraill i gadw ffiniau ar agor a chefnogi dull gweithredu ar sail y pedair
gwlad lle y bo hynny'n bosibl, yn ymarferol ac yn ddiogel. Fodd bynnag, mae'n
hollbwysig bod y cyfyngiadau yn parhau i gael eu hadolygu er mwyn monitro'r sefyllfa a
diogelu'r wlad yn well rhag y mathau newydd o'r feirws ac amrywiolynnau. Cyhoeddir yr
holl ganllawiau diwygiedig ynglŷn â threfniadau teithio rhyngwladol ar wefan
Llywodraeth Cymru.
Er bod iechyd y cyhoedd yn fater datganoledig, nid felly rheoli ffiniau'r DU. Mae
Gweinidogion Cymru yn bryderus o hyd ynglŷn â'r ffordd y mae Llywodraeth y DU yn
gweithredu – a pha mor gyflym y mae'n codi cyfyngiadau ar deithio rhyngwladol,
ynghyd â'r penderfyniadau i newid mesurau iechyd ar y ffin, sy'n fesurau diogelu pwysig
i atal y risg o achosion newydd – a'r amrywiolynnau newydd o'r coronafeirws – rhag dod
i mewn i'r DU. Mae Llywodraeth Cymru wedi annog Llywodraeth y DU yn gyson i fod yn
rhagofalus wrth godi cyfyngiadau ar deithio rhyngwladol.
Fodd bynnag, mae'n anodd inni fabwysiadu trefniadau sy'n wahanol i'r hyn sy'n ofynnol
gan Lywodraeth y DU gan fod y mwyafrif o deithwyr o Gymru yn dod i mewn i'r DU drwy
borthladdoedd a meysydd awyr yn Lloegr. Byddai gofynion gwahanol yn achosi
problemau ymarferol sylweddol, dryswch ymhlith y cyhoedd sy'n teithio, problemau
logistaidd, mesurau gorfodi ar ein ffiniau ac anfanteision i fusnesau yng Nghymru.
Tra bydd y pandemig yn parhau, mae Llywodraeth Cymru yn parhau i annog pobl i
deithio am resymau hanfodol yn unig.
6. Newid yn yr Hinsawdd
Ar 19 Ebrill 2019, datganodd Llywodraeth Cymru fod argyfwng hinsawdd. Mae'r
argyfwng hinsawdd yn un o faterion pwysicaf a mwyaf diffiniol ein hoes. Ym mis Mawrth
2021, ar ôl cyngor y Pwyllgor Newid Hinsawdd ym mis Rhagfyr 2020, deddfodd
Llywodraeth Cymru ynglŷn â tharged sero net erbyn 2050. Ategwyd y targed hwn gan
ragor o reoliadau a oedd yn ymwneud â thargedau interim degawdol a'n trydedd
gyllideb garbon (2026-30). Gwnaethom hefyd sicrhau bod ein hail gyllideb garbon
(2021-25) yn fwy uchelgeisiol na'r rheoliadau cynt.
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Mae cyllidebau carbon Cymru yn cynnwys holl allyriadau hedfan Cymru, gan gynnwys
teithiau hedfan domestig a thramor. Mae hyn yn golygu bod allyriadau o Faes Awyr
Caerdydd wedi'u cynnwys yn nhargedau sero net Cymru ac felly'n rhan o'r ffordd y bydd
Llywodraeth Cymru yn lleihau allyriadau yn gyffredinol. Mae datgarboneiddio hedfan yn
un o'n heriau mwyaf. Er bod y diwydiant hedfan ond yn cyfrif am 2-3% o allyriadau
nwyon tŷ gwydr byd-eang heddiw, rhagwelir y bydd yn un o'r allyrwyr gweddilliol mwyaf
yn 2050 wrth i sectorau eraill â mwy o botensial i leihau allyriadau wneud hynny. Ein
huchelgais yw datgarboneiddio pob sector o'n heconomi. Mae'r sector hedfan eisoes
wedi cyfrannu tuag at hyn, drwy gymryd rhan yn System Masnachu Allyriadau'r UE ers
2012. Ers Brexit, mae'r sector hedfan wedi'i gynnwys yn System Masnachu Allyriadau'r
DU er mwyn sicrhau bod y sector yn parhau i gyfrannu at ddatgarboneiddio'r DU a bydd
y sector hedfan yn rhan o welliannau pellach i System Masnachu Allyriadau'r DU. Bydd
hyn yn cynnwys cael mwy o eglurder ynglŷn â'r rhyngweithio â CORSIA (Cynllun
Gwrthbwyso a Lleihau Carbon ar gyfer Hedfan Rhyngwladol) sy'n anelu at sicrhau bod
unrhyw dwf mewn hedfan yn garbon niwtral o 2020.
Nid yw polisi hedfan wedi'i ddatganoli. Mae natur hedfan yn y DU yn golygu bod llawer
o deithwyr o Gymru yn defnyddio, neu'n gallu dewis defnyddio, feysydd awyr yn Lloegr
sydd â goblygiadau i effeithiolrwydd posibl polisïau yng Nghymru. Lansiodd
Llywodraeth y DU ymgynghoriad ar ‘Jet Zero’ yn 2021 a oedd yn cwmpasu nifer o
gamau gweithredu posibl ym maes effeithlonrwydd tanwydd; datblygu awyrennau diallyriadau newydd; cyflymu'r broses o gyflenwi a defnyddio tanwyddau hedfan
cynaliadwy; moderneiddio gofod aer a meysydd awyr y DU; a datblygu marchnadoedd
dilysadwy i wrthbwyso allyriadau gweddilliol.
Ym mis Medi 2019, lansiodd Maes Awyr Caerdydd (CIAL) ei lwybr hedfan
amgylcheddol sy'n fframwaith a ddatblygwyd i olrhain llwyddiannau amgylcheddol a
chynaliadwyedd sydd eisoes wedi'u cyflawni, a hefyd bennu nodau byrdymor i'w
cyflawni ar unwaith. Mae'r maes awyr yn bwriadu diweddaru ei lwybr hedfan
amgylcheddol yn 2022 drwy gyhoeddi targedau diwygiedig i gyflawni Carbon Sero Net.
Byddwn yn parhau i weithio gyda Llywodraeth y DU a menter Jet Zero, yn ogystal â
Maes Awyr Caerdydd, i leihau effeithiau amgylcheddol hedfan.
7. Mynediad ar yr Wyneb
Mae Strategaeth Drafnidiaeth newydd Cymru yn nodi y dylid rhoi blaenoriaeth uchel i
ddatgarboneiddio a lleihau niwed amgylcheddol i'r eithaf. Mae ystyriaethau o'r fath yn
arwain at ffafrio opsiynau sydd, yn gyntaf, yn lleihau'r angen i deithio, ac yna, yn amodol
ar hyn, yn hyrwyddo newid tuag at ddulliau teithio sy'n cael llai o effaith ar yr
amgylchedd. Nid yw ffordd gyswllt newydd sy'n rhoi mynediad cyflym mewn ceir (preifat
ar y cyfan) i'r maes awyr yn cefnogi'r polisi hwn. Felly, rydym wedi gwneud
penderfyniad polisi i beidio ag ariannu cost ffordd fynediad newydd i Faes Awyr
Caerdydd rhwng yr M4 a'r A48 gan nad oedd y cynllun yn dangos ei fod yn gyson â
Strategaeth Drafnidiaeth Cymru na'r uchelgeisiau newid hinsawdd i sicrhau sefyllfa sero
net erbyn 2050.
Ar hyn o bryd, mae Trafnidiaeth Cymru yn gweithio'n agos gyda Maes Awyr Caerdydd i
roi cynllun cadarn ar waith i adfer y cyswllt bysiau cyflym rhwng Maes Awyr Caerdydd a
chanol dinas Caerdydd. Rydym yn parhau i ddarparu cyswllt bysiau gwennol rhwng y
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maes awyr a Gorsaf y Rhws. Pan oedd Prif Gynllun Maes Awyr Caerdydd yn cael ei
ddatblygu, ystyriwyd llinell reilffordd gangen ychwanegol i Faes Awyr Caerdydd.
Ystyriwyd dau opsiwn ond penderfynwyd peidio â mynd ar drywydd y rhain ar y pryd
oherwydd costau a'r galw a ragwelwyd ymhlith teithwyr. Nid yw llinell reilffordd gangen
uniongyrchol i Faes Awyr Caerdydd yn y dyfodol wedi cael ei gwrthod yn llwyr, ond
bydd effaith COVID-19 a'r ffocws newydd ar adfer y galw am ddefnyddio'r maes awyr
ymhlith teithwyr yn parhau'n flaenoriaeth am yr ychydig flynyddoedd nesaf.
8. Ein Gweledigaeth ar gyfer y Sector Hedfan
Fel rhan o Strategaeth Drafnidiaeth Cymru, rydym yn ymrwymedig i gynnal gallu'r
sector hedfan yng Nghymru, oherwydd y manteision y mae'n eu cynnig i economi
Cymru yn ei chyfanrwydd, a hefyd gydnabod yr heriau y mae hyn yn eu creu o ran
cyflawni ein targedau ar ddatgarboneiddio. Rydym yn cydnabod y tyndra polisi anodd
rhwng bod yn berchen ar faes awyr a'i helpu i dyfu a ffynnu, a hefyd fynd i'r afael ag
effaith newid yn yr hinsawdd ar yr un pryd.
Dros y pum mlynedd nesaf, byddwn yn:








datblygu Maes Awyr Caerdydd fel y gall teithwyr o Gymru hedfan o faes awyr
sy'n agosach i'w cartref
gweithio gyda Llywodraeth y DU a menter Jet Zero, yn ogystal â Maes Awyr
Caerdydd, i leihau effeithiau amgylcheddol hedfan
helpu Maes Awyr Caerdydd i adfer yn sgil effaith COVID-19 ar fusnesau a'r
diwydiant ehangach
ymgysylltu â meysydd awyr yn y DU a'r gweinyddiaethau datganoledig eraill i
wella cysylltedd rhanbarthol i Gymru fel rhan o'r broses gynllunio ranbarthol
parhau i weithio gyda Llywodraeth y DU ar godi'r gwastad yn benodol i Gymru o
ran polisi hedfan i'r DU gyfan, gan gynnwys parhau i ddadlau o blaid datganoli'r
Ardoll Teithwyr Awyr i Gymru a thrwy gyflwyno gwasanaethau hedfan
Rhwymedigaeth Gwasanaeth Cyhoeddus newydd
parhau i ystyried cyfleoedd i gael gwell cysylltiadau rhwng Caerdydd a Chymru a
gweddill y DU ac Ewrop.
Llywodraeth Cymru
Hydref 2021
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