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Annwyl Gadeirydd 

Yn dilyn fy llythyr dyddiedig 20 Awst 2018, rwy'n ysgrifennu atoch gyda'r newyddion 
diweddaraf ynghylch cwblhau yr ymarfer tendr yn ddiweddar i drefnu darparwr ar gyfer y 
Gwasanaeth Awyr i Gymru am y bedair blynedd nesaf. 

Ar 18 Chwefror 2019, rhoddodd Gweinidogion Cymru y contract i Eastern Airways, y cwmni 
sydd wedi trefnu teithiau awyr rheolaidd rhwng Caerdydd ac Ynys Môn am y ddwy flynedd 
ddiwethaf.  

Byddwch wedi gweld y datganiad i'r wasg a gyhoeddwyd gan Weinidog yr Economi a 
Thrafnidiaeth yn cyhoeddi'r newyddion.  Mae copi wedi'i atodi er hwylustod. 

Rwy'n falch o gadarnhau y bydd y contract newydd yn cyflawni'r ddau argymhelliad sy'n 
weddill gan y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus yn ei adroddiad fis Gorffennaf 2015 (argymhellion 7 
a 9).  Yn benodol, mae'n ofynnol i'r cwmni gadw a dadansoddi'r data o ddau arolwg teithwyr y 
flwyddyn, a defnyddio'r canfyddiadau i lywio ei gynllun marchnata.  Mae'n galw hefyd ar y 
darparwr i gynnal adolygiad o effaith ei gynllun marchnata, ac i edrych ar ei gynlluniau 
marchnata yn flynyddol gyda'r bwriad o godi ymwybyddiaeth a chael mwy o bobl i ddefnyddio'r 
gwasanaeth.  

Bydd y contract gwasanaethau awyr newydd o dan y Rhwymedigaeth Gwasanaeth 
Cyhoeddus yn adeiladau ar y sefydlogrwydd unwaith eto a hyder y teithwyr yn ystod y ddwy 
flynedd ddiwethaf, gan sicrhau bod y gwasanaeth yn weladwy ymhlith teithwyr newydd a'r rhai 
sydd eisoes yn defnyddio'r gwasanaeth.   Roedd uchelgeisiau Gweinidogion Cymru ar gyfer y 
gwasanaeth yn canolbwyntio ar dwf er mwyn sicrhau bod mwy o gysylltiadau ar gyfer 
busnesau, dinasyddion ac ymwelwyr â Chymru tra'n rhoi gwerth am arian.  Ar hyn o bryd, 
mae'r gwasanaeth wedi'i gyfyngu i 19 sedd oherwydd cyfyngiadau pwysau ym Maes Awyr 
Ynys Môn, ond gellid cynyddu'r capasiti i 29 sedd ar gyfe pob taith pe byddai modd codi'r 
cyfyngiad a osodwyd gan Lywodraeth y DU. 
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Rwyn siŵr y sylweddolwch bod llawer o fanylion y contract gydag Eastern Airways yn sensitif 
yn fasnachol ac na chaiff ei gyhoeddi.  Fodd bynnag, rwy'n gallu rhannu rhywfaint o'r themâu 
trawsbynciol sydd ynddo: 

 mae isafswm y gofynion ar gyfer y gwasanaeth yn parhau i fod fel y contractau 
blaenorol - yn darparu dwy daith uniongyrchol pob diwrnod gwaith (Llun i Gwener) 
rhwng Maes Awyr Rhyngwladol Caerdydd a Maes Awyr Ynys Môn.  Fodd bynnag, 
mae'r contract hwn yn caniatáu uchafswm o 29 o ran capasiti fesul taith; 

 bydd y cyfnod cyn teithio yn parhau i fod ar agor tan o leiaf 30 munud cyn yr amser 
gadael ar yr amserlen, fydd yn sicrhau bod y diwrnod gwaith mor hir â phosibl fel y gall 
deithwyr busnes fanteision ar hynny; 

 bydd yn bosibl archebu ar lein a bydd teithwyr posibl yn gallu prynu tocynnau yn y 
Gymraeg a'r Saesneg, gydag opsiynau'n cael eu cynnig o ran hyblygrwydd. 

 bydd cyllideb farchnata benodol yn sicrhau bod cynllun marchnata blynyddol yn cael ei 
gynllunio i sicrhau bod cynifer â phosibl o bobl yn defnyddio'r gwasanaeth.  Bydd 
arolygon teithwyr yn parhau i gael eu cynnal a'u dadansoddi, a bydd y canfyddiadau yn 
helpu i lywio'r cynllun marchnata;   

 cynnig profiad gwell i'r teithiwr, gan gynnwys diogelwch 'trac cyflym' ym Maes Awyr 
Caerdydd, gwasanaeth yn ystod y daith gan gynnwys diodydd meddal a byrbrydau am 
ddim, a mynediad i'r lolfa ym Maes Awyr Caerdydd.  Bydd y ffaith bod y gwasanaeth yn 
fwy amlwg ar blatfformau archebu (h.y. drwy gwmnïau teithio a thrwy systemau 
dosbarthu byd-eang trydydd parti) hefyd yn codi ymwybyddiaeth ac yn sicrhau bod mwy 
o ddefnydd o'r gwasanaeth, gyda'r nod gyffredinol o leihau y cymhorthdal fydd ei angen 
yn y dyfodol. 
 

Ar bwnc cysylltiedig, byddwch wedi clywed y newyddion diweddar am y cwmni awyrennau 
rhanbarthol, Flybe, yn lleihau eu teithiau ym Maes Awyr Caerdydd erbyn diwedd haf 2019, ac 
efallai y gwyddoch am gytundeb cynghrair sydd gan Eastern Airways gyda Flybe.  Hoffwn roi 
sicrwydd ichi nad ydym yn disgwyl i'r sefyllfa gyda Flybe achosi unrhyw darfu ar y cysylltiad 
awyr rhwng Caerdydd ac Ynys Môn.  Mae cwsmeriaid yn defnyddio gwefan Flybe ar hyn o 
bryd i archebu eu taith PSO ac mae disgwyl i hyn barhau; fodd bynnag gall Eastern Airways 
ail-agor eu system archebu ar-lein be byddai angen gwneud hynny yn y dyfodol. 
 
Ers i'r contract newydd ddechrau ganol Chwefror, mae'r PSO yn parhau i fod yn ddewis 
poblogaidd i deithwyr sydd am deithio'n gyflym rhwng de a gogledd Cymru, ac rwy'n siŵr y 
byddwch yn cytuno bod hwn yn amser cyffrous i ddyfodol y gwasanaeth.  
 
Rwy'n anfon copi o'r llythyr hwn at Gadeirydd Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau, sydd 
hefyd â diddordeb cryf yn y PSO. 
 
Dymuniadau gorau 
 
Yn gywir 
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Cyfarwyddwr Cyffredinol 
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Mae ehediadau rhwng Caerdydd ac Ynys Môn wedi cael eu diogelu am y pedair blynedd 
nesaf 

 
Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth, Ken Skates, wedi dyfarnu'r contract sy'n diogelu 
teithiau awyr rhwng Caerdydd ac Ynys Môn am y pedair blynedd nesaf i'r cwmni sydd wedi 
bod yn sicrhau ehediadau rheolaidd yn ystod y ddwy flynedd diwethaf. 
Mae’r contract gwasanaethau awyr newydd o dan y Rhwymedigaeth Gwasanaeth Cyhoeddus 
wedi cael ei roi i Eastern Airways, sydd, ers mis Mawrth 2017, wedi creu sefydlogrwydd ac 
wedi adfer hyder cwsmeriaid. Maent wedi cynyddu nifer y teithiau ar y llwybr yn sylweddol, tua 
40%, gan sicrhau bod y gwasanaeth yn weladwy ymhlith teithwyr newydd a'r rhai sydd eisoes 
yn defnyddio'r gwasanaeth.   
Dywedodd Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth, Ken Skates: 
"Mae angen cysylltiadau gwell ar Gymru. Mae Eastern Airways yn rhannu ein dyheadau i 
dyfu'r llwybr yn sylweddol dros y pedair blynedd nesaf, ac o ganlyniad cynyddu'r manteision 
economaidd i Gymru. Rwy'n gobeithio y bydd hyn yn cynnwys Eastern Airways yn gweithredu 
ei Jetstream 41 ar ei gapasiti llawn o 29 o seddi. Mae hyn yn 50% mwy o seddi nag y mae'n 
gallu eu cynnig ar hyn o bryd.  
"Byddai'r cynnydd hwn yn amodol ar Lywodraeth y DU yn cytuno i Faes Awyr Ynys Môn gael 
ei ailddosbarthu. Byddai hyn yn galluogi defnyddio capasiti llawn yr awyrennau mwy, gan 
helpu i ddod â chyfleoedd cyffrous ar gyfer cynnydd i’r ardal.  
"Mae'r angen i gynyddu capasiti ar y llwybr wedi cael ei ddangos yn glir dros y ddwy flynedd 
diwethaf. Gydag effeithlonrwydd gwell a chynhyrchiant uwch o ganlyniad i refeniw ychwanegol 
gan deithwyr, byddai'r capasiti uwch hwn yn arwain at y cymhorthdal yn cael ei leihau dros 
bedair blynedd y contract, o gymharu â'r sefyllfa pe baen ni'n parhau i weithredu gydag 19 
sedd. 
Bydd y contract newydd yn parhau i wneud cyfraniad cadarnhaol at economi Cymru a nodau 
Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015, drwy leihau'r bwlch rhwng cymunedau 
lleol a'r brifddinas, gwella cysylltiadau rhanbarthol, gwella cyfleoedd sosio-economaidd a 
chyfrannu at y gwaith o sicrhau 'Cymru o gymunedau cydlynus' 
"Mae’r llwybr Rhwymedigaeth Gwasanaethau Cyhoeddus hefyd yn darparu cyswllt ymarferol a 
symbolaidd pwysig rhwng gogledd a de Cymru. Mae'n hwyluso mynediad at farchnadoedd 
mewnol ar gyfer busnesau Cymru. Bydd y dull teithio mewnol hwn, sy’n gyflym ac yn  effeithiol, 
yn hanfodol ar ôl Brexit.  
 
"Yn ogystal â'r ffaith fy mod eisoes yn cefnogi'r gwasanaeth rhwng Caerdydd ac Ynys Môn, 
rwy'n parhau i bwyso ar Lywodraeth y DU i gyflwyno rhwydwaith o wasanaethau awyr o dan y 
Rhwymedigaeth Gwasanaeth Cyhoeddus ledled y DU i gefnogi masnach ddomestig Cymru." 
 
Dywedodd Rheolwr Cyffredinol Eastern Airways (Masnachol a Gweithrediadau), Roger Hage:  
 
"Ers camu i'r adwy i ddarparu’r cyswllt hwn rhwng gogledd a de Cymru, sydd mor bwysig o 
safbwynt yr economi, rydyn ni wedi bod yn cynyddu nifer y teithwyr yn rhagweithiol fel rhan o 
wasanaeth y brand Flybe.  
 
"Rydyn ni wrth ein boddau bod y contract hwn i helpu i gynyddu ymhellach gapasiti y 
gwasanaeth hwn wedi cael ei ddyfarnu i ni. Mae hyn yn cefnogi uchelgais y Gweinidog 
Trafnidiaeth, a hefyd uchelgais Maes Awyr Caerdydd a Chyngor Sir Ynys Môn i alluogi mwy o 
bobl i fanteisio arno a gwella’r cyswllt â gwasanaethau eraill sy’n cael eu cynnig gan ein 
partner Flybe, a hefyd Qatar, KLM, Ryanair a TUI yng Nghaerdydd." 
 


