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Annwyl Gadeirydd 

MAES AWYR CAERDYDD 

Yn ystod y sesiwn graffu ar gyfrifon Llywodraeth Cymru ar 21 Hydref cytunais i ddarparu 
rhagor o wybodaeth am y benthyciad newydd o £21.2 miliwn yr ydym wedi'i gynnig i Faes 
Awyr Caerdydd, gan gynnwys manylion ynghylch sut y caiff y benthyciad newydd ei wario a'r 
amserlen ad-dalu. 

Diben y benthyciad yw ailgyllido'r benthyciad blaenorol gan gynnwys y llog sydd wedi cronni, 
ynghyd â gweithgareddau datblygu llwybrau ar gyfer cwmnïau newydd a phresennol, a 
gwariant cyfalaf yn unol â'r blaenoriaethau a bennwyd yng Nghynllun Busnes y Maes Awyr. 
Mae hefyd yn ei gwneud hi'n bosibl i wario ar ddibenion busnes cyffredinol ac i dalu ffioedd.  

Mae'r benthyciad sy'n cael ei roi i Faes Awyr Caerdydd yn fenthyciad masnachol ac o'r 
herwydd nid oes yn rhaid i'r Maes Awyr adrodd wrth ein Hasiant (Banc Datblygu Cymru) nac 
wrth Lywodraeth Cymru (darparwr y benthyciad) gan nodi manylion penodol ynghylch sut y 
caiff yr arian ei ddefnyddio. Wedi dweud hynny, bydd swyddogion yn gofyn am adroddiadau 
cynnydd oddi wrth Faes Awyr Caerdydd bob chwe mis o safbwynt y gwariant a'r effaith.  

Bydd y benthyciad yn parhau am gyfnod o 25 mlynedd. Bydd yr ad-daliadau'n dechrau ar ôl 
i'r holl arian gael ei dderbyn a byddant yn gorffen erbyn diwedd blwyddyn 25 y cyfnod ad-
dalu.  



 
Yn dilyn y sesiwn graffu ar 21 Hydref gwnaethoch ofyn pryd y byddai cyfrifon blynyddol Maes 
Awyr Caerdydd ar 2018-19 yn cael eu cyhoeddi. Mae rhwymedigaeth statudol ar Faes Awyr 
Caerdydd i ffeilio ei gyfrifon â Thŷ'r Cwmnïau erbyn 31 Rhagfyr fan bellaf, ac rydym yn disgwyl 
iddo wneud hynny cyn y dyddiad cau.   
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