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Rwy'n ymateb i'ch llythyr dyddiedig 19 Gorffennaf lle gwnaethoch ofyn am ragor o wybodaeth 
am y gwasanaeth awyr oddi mewn i Gymru. 

Er ei bod yn wir fod y cymhorthdal a delir i weithredwr presennol y gwasanaeth awyr yn uwch 
na'r cymhorthdal a dalwyd i'r gweithredwr blaenorol nid oes modd eu cymharu, a hynny'n 
rhannol am fod busnes y gweithredwr blaenorol wedi methu. O weld costau'r gweithredwr 
blaenorol, y refeniw o ran teithwyr, y gorbenion a'r elw isel iawn mae'n bosibl fod lefel y 
cymhorthdal a dalwyd yn rhy isel er mwyn sicrhau gwasanaeth hyfyw, ar sail telerau 
cynaliadwy.  

Cafodd y contract dros dro presennol ei ddyfarnu fel mater o frys, ac nid oes gennym 
amcangyfrif empirig o safbwynt gwerth y premiwm sy'n cael ei dalu am y trefniant dros dro. 
Adeg dyfarnu'r contract dros dro i Eastern Airways gwnaeth swyddogion gydnabod bod y 
cynnydd o ran costau'n deillio'n bennaf o natur tymor byr y contract treigl. O safbwynt gwerth 
am arian, fodd bynnag, daeth swyddogion i'r casgliad y byddai cost uwch y contract dros dro 
ag Eastern Airways (o'i chymharu â chostau'r contract Van Air) yn is na'r costau uwch tybiedig 
a fyddai ynghlwm wrth geisio ailddechrau'r PSO ar ôl i'r gwasanaeth ddod i ben dros dro.  
Roedd profiad blaenorol wedi dangos y byddai dod â gwasanaeth i ben dros dro yn debygol o 
achosi niwed hirdymor a sylweddol i'r daith, a byddai'n golygu bod angen ailddechrau denu 
teithwyr. Yn ogystal â hyn, ac fel rydych wedi nodi, mae Eastern Airways yn darparu o dan y 
contract dros dro y defnydd o awyren sy’n fwy na'r un a ddefnyddiwyd gan y gweithredwr 
blaenorol, a hefyd well rhwydwaith ar gyfer dosbarthu tocynnau a gwell gwasanaeth i deithwyr. 

Rydym bellach wedi lansio proses gaffael agored a llawn ar gyfer y gwasanaeth awyr oddi 
mewn i Gymru ac rydym yn hyderus y bydd hyn yn galluogi'r farchnad i gystadlu ac ymateb yn 
briodol i'n cystadleuaeth. Nid ydym yn gwybod eto sut y bydd y cymhorthdal fesul teithiwr o 
dan y contract newydd yn cymharu â threfniadau'r contract presennol, nac ychwaith sut y caiff 
y trefniadau yn y dyfodol o ran cymhorthdal eu cyflwyno'n raddol. Bydd y manylion hyn yn 
dibynnu ar y prosesau tendro a'r prosesau trafod sydd ar y gweill.  
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O ran yr wybodaeth arall rydych wedi gofyn amdani, mae'r contract ag Eastern Airways yn 
pennu uchafswm pris o £90 y ticed, a dylai o leiaf 60% o gyfanswm capasiti'r awyren gael ei 
werthu am y pris uchaf o £60. O fewn y cyfyngiadau hynny, sy'n anelu at sicrhau bod y 
gwasanaeth yn ddewis ymarferol at ddibenion teithio cymdeithasol, mater i'r cwmni awyren 
yw'r strategaeth brisiau. Rydym yn disgwyl i'r gweithredwr presennol ac unrhyw weithredwyr 
yn y dyfodol gydweithio â ni wrth i ni geisio cynyddu nifer y bobl sy'n defnyddio'r gwasanaeth 
hwn.  
 
Fel rhan o'r broses gaffael ar gyfer y contract newydd bydd gofyn i'r cynigwyr ddangos sut y 
maent yn bwriadu marchnata'r gwasanaeth. Caiff hyn ei asesu yn ystod y broses werthuso. 
Mae'r gwaith marchnata llawer gwell sy'n cael ei wneud gan Eastern Airways ar hyn o bryd yn 
tystio i effaith bositif strategaeth farchnata effeithiol ar nifer y teithwyr.  
 
Yn olaf, gallaf gadarnhau nad yw Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi eto gostau cymhorthdal 
fesul teithiwr, gan ein bod wedi nodi y byddem yn ymateb i adroddiad blaenorol y Pwyllgor ar y 
gwasanaeth awyr. Deallaf mai camgymeriad oedd hyn a chaiff ei gywiro. Mae'r costau 
cymhorthdal fesul teithiwr sydd wedi'u cyhoeddi ar wefan Llywodraeth Cymru am y ddwy 
flynedd ddiwethaf fel a ganlyn: 
 

 

Cyfanswm y 
cymhorthdal Teithwyr 

Cymhorthdal 
fesul teithiwr 

2016/17 £1.08m 10,039 £108 

2017/18 £1.84m 13,845 £133 
 
Caiff yr wybodaeth hon ei diweddaru'n flynyddol o hyn ymlaen, ar y cyd ag asesiad o'r gwerth 
am arian y mae'r gwasanaeth yn ei gynnig.  
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