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Y cefndir 

Fel rhan o ymchwiliad Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau i Fynediad at Fancio, mae 
Tîm Ymgysylltu â Dinasyddion Cynulliad Cenedlaethol Cymru wedi bod yn casglu barn 
dinasyddion ledled Cymru ar yr effaith y mae cau banciau wedi'i chael ar unigolion a 
chymunedau.  

Y fethodoleg  

Yn ogystal â chynnal arolwg, cynhaliodd y tîm Ymgysylltu â Dinasyddion grwpiau ffocws 
wyneb yn wyneb â grwpiau cymunedol mewn ardaloedd lle mae eu banc olaf wedi cau. 
Roedd hyn er mwyn sicrhau bod safbwyntiau'r rhai a allai gael eu gwahardd yn ddigidol 
rhag cymryd rhan yn yr arolwg hefyd yn cael eu cofnodi.  

Cynhaliwyd pedwar grŵp ffocws ledled Cymru, yn cynnwys 53 o ddinasyddion yn 
Llanwrtyd, Ceredigion, Llanfyllin ac Ynys Môn.  

Roedd y cyfranogwyr yn cynnwys pobl hŷn, pobl ag anabledd, gweithwyr cymorth a 
mamau â phlant ifanc.  

Diolch yn fawr i glwb cinio Llanfyllin, cynllun Cludiant Cymunedol Llanwrtyd, Fforwm 
Anabledd Ceredigion a grŵp Mam a'i Phlentyn Ynys Môn am roi o'u hamser yn ystod eu 
cyfarfodydd grŵp i gyfrannu at yr ymchwiliad hwn.  

Trefn  

• Gofynnwyd i'r cyfranogwyr drafod y themâu a ganlyn:  

• Pa fanciau sydd wedi cau a phryd  
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• Faint o rybudd a roddwyd gan y banciau ac a wnaethant ymgynghori ar hyn 

• Pa effaith y mae cau'r banciau wedi'i chael arnynt  

• Dewisiadau amgen yn lle canghennau banc, gan gynnwys faniau bancio symudol, 
Swyddfa'r Post, bancio dros y ffôn a bancio ar-lein  

• Pa effaith y mae cau banciau wedi'i chael ar yr economi a'r gymuned leol  

• Beth y gellid ei wneud i helpu 

Crynodeb o'r cyfraniadau allweddol  

Ymgynghoriad a rhybudd gan y darparwyr banc 

▪ Llanwrtyd 

Barclays oedd y banc olaf i gau yn y dref yn 2017. Dywedodd y cyfranogwyr fod y banc 
wedi rhoi arwydd yn y ffenestr gyda rhybudd o fis ond na wnaethant ymgynghori â'r 
gymuned. Mae Santander hefyd wedi cau yn nhrefi cyfagos Llanfair-ym-Muallt a 
Llandrindod. Mae'r cyfranogwyr hefyd wedi clywed y gall Barclays yn Llanymddyfri a 
Llanfair-ym-Muallt gau - sef y banc olaf yn y dref.  

“Erbyn ichi ei ddarllen a meddwl, iawn oce, roeddech chi'n troi rownd ac roedd wedi 
mynd.” Cyfranogwr, Llanwrtyd  

 “Doedden nhw ddim wedi cael cyfarfod cyffredinol er mwyn i bobl allu mynegi eu 
barn. Dim byd. Dim byd o gwbl." Cyfranogwr, Llanwrtyd  

▪ Llanfyllin 

Eglurodd y cyfranogwyr mai HSBC oedd y banc olaf i gau yn y dref ychydig flynyddoedd 
yn ôl, a chaeodd Natwest cyn hynny. Cafodd cwsmeriaid lythyr i roi gwybod iddynt fod y 
banc yn cau. 

 “Cawsom ni lythyr gyda rhybudd o ychydig fisoedd. Dim oriau agor byrrach. Fe 
wnaethon nhw hyd yn oed gymryd y twll yn y wal.”  

“Ces i gwrdd ag un o uwch-reolwyr HSBC a gwnaethom dreulio awr yn y swyddfa gyda 
hi. Yn yr awr honno daeth 17 o bobl i mewn ond mynnodd mai pedwar y dydd oedd yn 
defnyddio'r banc a dyna pam roedd hi'n cau.” Cyfranogwr, Llanfyllin 

▪ Ynys Môn 

Mae llawer o fanciau wedi cau ar yr ynys yn y pum mlynedd diwethaf yn unig. Mae HSBC 
wedi cau ym Mhorthaethwy ac Amlwch, yn ogystal â NatWest.  
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Roedd y grŵp yn dod o bob cwr o'r ynys - mae gan y rhai sy'n byw yng ngogledd ac yng 
nghanol yr ynys fynediad at fanciau'r stryd fawr yng Nghaergybi a Llangefni (er eu bod yn 
gyfyngedig o ran opsiynau oherwydd bod llawer wedi cau). Rhaid i'r rhai ar gyrion yr ynys 
(tua'r gorllewin tuag at Rosneigr, i'r dwyrain tuag at Amlwch ac i'r de tuag at 
Lanfairpwll/Porthaethwy) deithio i ganol yr ynys neu oddi ar yr ynys yn llwyr. 

▪ Ceredigion  

Roedd y cyfranogwyr o wahanol drefi a phentrefi yng Ngheredigion, sydd wedi gweld 
nifer o fanciau'n cau. Trafododd y cyfranogwyr sut y mae banc Lloyds wedi cau yng 
Nghastellnewydd Emlyn a sut y bydd Barclays yn Aberaeron yn cau ddiwedd mis Mai. 

Effaith cau banciau  

▪ Teithio  

Erbyn hyn rhaid i bob grŵp deithio ymhellach er mwyn cael mynediad at gangen banc 
sydd wedi arwain at nifer o broblemau i'r cyfranogwyr, gan gynnwys:  

• y gost ychwanegol o deithio a pharcio 

• ofn ynghylch sut y byddant yn ymdopi wrth iddynt fynd yn hŷn ac yn methu gyrru 
neu ofn gyrru mewn trefi prysur 

• opsiynau trafnidiaeth gyhoeddus anghyfleus  

• yn fwy anodd i bobl ag awtistiaeth deithio i drefi prysurach a mwy o faint 

“Arferai taith i'r banc gymryd 15 munud. Gallwn i barcio y tu allan, bydden nhw'n fy 
helpu i mewn i'r adeilad ac roeddwn i'n adnabod y staff ac felly roedden nhw'n gwybod 
sut i fy helpu. Nawr rhaid imi yrru am awr i'm banc agosaf, mae'r lleoedd parcio yn bell i 
ffwrdd a tydw i ddim yn adnabod y staff.” Cyfranogwr, Ceredigion  

“Os nad oes gennych chi eich cludiant eich hun yma rydych chi'n sownd mewn 
gwirionedd ac nid yw'n beth neis o gwbl.” Cyfranogwr, Llanwrtyd  

“Rydyn ni i gyd yn hen bensiynwyr erbyn hyn ac o fis Ebrill i fis Medi rhaid inni dalu am y 
trên, nad yw'n deg mewn gwirionedd. Oherwydd pan fydd angen eich cludiant arnoch 
chi, mae'n arian ychwanegol. Yn ffodus rwy'n credu bod gan bawb docynnau bws.” 
Cyfranogwr, Llanwrtyd   

“Dydw i ddim yn gwybod sut y bydda i'n ymdopi pan na alla i yrru. Rwy'n 80 oed nawr 
ac felly fydd hynny ddim yn hir. Bydd yn llawer o drafferth wedyn.” Cyfranogwr, Llanfyllin 

▪ Colli annibyniaeth  
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Ar gyfer cyfranogwyr yng ngrwpiau Llanfyllin, Llanwrtyd a Cheredigion, mae cau 
canghennau banciau lleol wedi golygu bod yn rhaid iddynt bellach ddibynnu ar ffrindiau, 
teulu a gweithwyr cymorth i ddefnyddio banciau ymhellach i ffwrdd. Mae hyn wedi 
effeithio ar eu hannibyniaeth. I'r rhai sydd bellach yn gofyn i weithiwr cymorth fynd â hwy 
i'r banc, mae hyn hefyd wedi golygu costau cynyddol.   

Yn deillio o hyn, roedd rhai o'r grwpiau'n teimlo hefyd bod cymuned wedi'i cholli wrth 
gau banciau. Lle arferai fod rhywujn cyfarwydd yn y gangen i rai unigolion, a allai edrych 
allan am y rhai sy'n fwy agored i niwed, teimlid nad oedd y gymuned hon yn bresennol 
mwyach mewn rhai o'r trefi lle roedd y banciau wedi cau. 

 “Mae'n cyfyngu ar eich dewisiadau. Roedd fy nhad bob amser wedi bancio gyda 
Barclays ond pan gaeodd, roedd eisiau cangen leol, felly fe wnaethon ni ystyried symud 
ei gyfrif i Swyddfa'r Post ond roedd yr ymarferoldeb ohono'n cael gafael arno yn golygu 
na allem wneud hynny." Cyfranogwr, Ceredigion  

Disgrifiodd un cyfranogwr o Lanwrtyd brofiad pan lyncwyd ei cherdyn gan beiriant ATM 
Barclays yn y dref. Nid oedd y cyfranogwr yn gallu siarad ag unrhyw un wyneb yn wyneb 
yn y dref i ddatrys y mater oherwydd bod y banc wedi cau. Yna bu'n rhaid i'w mab deithio 
42 milltir o'r Drenewydd i fynd â hi i'r gangen banc agosaf mewn tref wahanol.  

“Rwy'n credu bod ein cenhedlaeth ni wedi cael ein magu gyda banciau. Pan gollais i fy 
ngherdyn, gwnaethant ofyn 'pam na wnewch chi fynd ar-lein' ond nid ydym i gyd yn 
arbenigwyr cyfrifiadurol - dyna'r peth. Mae'n anghywir.  

Cyswllt. Allwch chi ddim siarad â chyfrifiadur. A dyna'r drafferth a gefais i pan gymerodd 
y peiriant fy ngherdyn i. Roeddwn i'n meddwl 'o nefoedd' ond yna ces i gwrdd â rhywun 
wyneb yn wyneb a eglurodd y sefyllfa ac mae'n gwneud ichi deimlo'n fwy tawel eich 
meddwl. Roeddwn i mor lwcus y daeth fy mab draw a mynd â fi i'r banc oherwydd 
gallai weld fy mod i'n poeni ormod - tydy hynny ddim yn beth braf. Tydy hi ddim yn deg 
arno ef gan ei fod yn byw yn y Drenewydd, ac fel y gallwch chi ddychmygu, mae'n 
rhywbeth i boeni amdano fel arall.” Cyfranogwr, Llanwrtyd  

▪ Peiriannau ATM 

Roedd pob grŵp yn pryderu ynghylch banciau'n cau yn effeithio ar nifer y peiriannau 
ATM mewn trefi, nifer y peiriannau a fyddai am ddim a dibynadwyedd y rheini a oedd yn 
weddill o ran peidio â rhedeg allan o arian parod. 

Roedd rhai aelodau o'r grŵp yn Ynys Môn yn ymwybodol o achosion o gael gwared ar 
beiriannau ATM a oedd yn ei gwneud yn anodd cael gafael ar arian parod. Mae hyn wedi 
golygu bod mwy o beiriannau ATM mewn siopau/bariau sy'n codi ffi am godi arian, gan 
roi rhai pobl mewn sefyllfaoedd ariannol anodd i gael gafael ar eu harian.  

▪ Cyllidebu  
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Roedd llawer o'r gweithwyr cymorth yn y grŵp yng Ngheredigion yn teimlo bod y diffyg 
peiriannau ATM yn cael effaith negyddol ar gyllidebu ar gyfer rhai o'r rheini y maent yn eu 
cefnogi. Mae llawer yn gweld cyllidebu yn haws gydag arian parod ac mae hyn yn anodd 
gyda mynediad cyfyngedig at beiriannau arian, naill ai o ran peidio â chael gafael ar 
ddigon o arian parod, neu gymryd mwy o arian nag arfer allan pan fyddant yn gallu cael 
mynediad i'r peiriant. 

Roedd gallu cyllidebu'n gywir gyda llai o beiriannau ATM hefyd yn bryder i gyfranogwyr 
grŵp Llanfyllin.   

“Cawsom ein magu mewn amser pan ddywedodd Dad 'Dydych chi ddim yn prynu dim 
oni bai eich bod chi'n talu amdano'… a'r cyfan rwy'n ei ddefnyddio yw arian parod. Prin y 
bydda i'n defnyddio cerdyn am na alla i weld yr arian yn mynd.” Cyfranogwr, Llanfyllin  

Dewisiadau amgen yn lle canghennau banc  

▪ Swyddfa’r Post  

Roedd y rhan fwyaf o'r grwpiau hefyd wedi gweld canghennau Swyddfa'r Post lleol yn cau 
ac erbyn hyn roedd ganddynt ganghennau wedi'u lleoli y tu mewn i siopau yn eu lle.   

“Mae defnyddio Swyddfa'r Post yn iawn ond nid yw'n datrys y broblem o hyd o ran, os 
ydych chi'n perthyn i fanc maen nhw'n ddarparwr gwasanaeth, a dylen nhw ddarparu 
gwasanaeth i bawb mewn cymunedau. Maen nhw'n meddwl ei bod hi'n iawn iddyn 
nhw symud popeth i Swyddfa'r Post ond does gan bob man ddim Swyddfa'r Post. 
Rydyn ni'n lwcus iawn yma - mae'n rhan o fusnes arall.” Cyfranogwr, Llanwrtyd  

Er bod llawer o grwpiau'n canmol y staff a oedd yn gweithio yn Swyddfa'r Post, roedd 
safle'r cownter, fel arfer yng nghefn siopau, yn arwain at nifer o broblemau o ran 
preifatrwydd a hygyrchedd.  Roedd gweithwyr cymorth yng Ngheredigion yn teimlo bod 
hyn yn anodd i lawer ag anabledd, o ran mynediad corfforol ac i bobl ag awtistiaeth, a 
allai ei chael yn anodd mynd i amgylchedd newydd a phrysur.  

“Rwy'n byw i lawr y ffordd ac felly rwy'n defnyddio Swyddfa'r Post yn Llanfechan sydd 
yno unwaith yr wythnos ac mae hynny'n iawn ond dydw i ddim yn defnyddio'r un yma 
oherwydd bod y ciw ar gyfer tiliau Spar y tu ôl imi. Ac ydych chi eisiau gwneud busnes 
gyda phobl yn sefyll y tu ôl ichi? Ddim mewn gwirionedd.” Cyfranogwr, Llanfyllin 

▪ Bancio dros y ffôn ac ar-lein 

Roedd nifer o rwystrau i'r grwpiau ddefnyddio bancio dros y ffôn neu ar-lein fel dewis 
amgen i gangen banc.  
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Roedd ofn sgamiau yn bryder i gyfranogwyr hŷn yn enwedig wrth ddefnyddio bancio ar-
lein neu dros y ffôn.  

“Pan rydych chi'n clywed am yr holl hacio 'ma ac yn y blaen, nid yw'n werth chweil. 
Dydw i ddim yn mynd i gymryd y risg.” Cyfranogwr, Llanwrtyd  

“Alla i ddim credu beth sydd wedi bod yn digwydd yn ddiweddar. Rydyn ni wedi bod 
yn cael y llythyrau hyn gan HSBC ac mae'r cyfan yn ymwneud â diogelwch - ac maen 
nhw'n dweud wrthyn ni na ddylen ni roi manylion dros y ffôn, ond maen nhw am ichi 
ffonio. Rwy'n credu bod gennym ddyddiad erbyn hyn lle maen nhw'n mynd i ffonio fy 
ngŵr a rhaid ichi roi cyfrinair… ac imi mae hynny braidd yn frawychus.” Cyfranogwr, 
Llanfyllin  

'Dwi ddim yn hoffi defnyddio…dwi am fod yn hen ffasiwn... dydw i ddim yn hoffi talu ar-
lein... rydw i ar y cyfrifiadur, rydw i wedi gwneud llawer ar y cyfrifiadur ar hyd fy oes - ond 
dydw i ddim yn gwneud fy mancio ar y cyfrifiadur oherwydd roeddwn i'n gwrando ar 
raglen y diwrnod o'r blaen ac mae un banc wedi colli llawer o arian nawr drwy sgamiau 
fel nad ydw i'n defnyddio unrhyw beth. Dwi ddim yn talu am ddim byd ar-lein.” 
Cyfranogwr, Llanfyllin 

'Rydyn ni'n greaduriaid o arfer. Rwy'n teimlo'n ddiogel yn y banc. Rwy'n ymdrin â'r banc, 
rwy'n gwybod beth sy'n digwydd a dyna ni.” Cyfranogwr, Llanfyllin 

Roedd cysylltedd Wi-Fi gwael yn rhwystr i gyfranogwyr grŵp Ynys Môn i ddefnyddio 
bancio ar-lein fel dewis amgen i gangen banc. 

▪ Faniau bancio symudol  

Nid oedd gan gyfranogwyr Llanfyllin, Llanwrtyd ac Ynys Môn fynediad at fan bancio 
symudol neu nid oeddent wedi defnyddio un. Mae cyfranogwyr o Lanfyllin wedi rhoi 
cynnig ar ymgyrchu am fynediad at gangen fancio symudol Natwest ond mae hyn wedi 
bod yn aflwyddiannus hyd yma. Roedd cyfranogwyr o Geredigion wedi defnyddio fan 
bancio symudol ond soniwyd bod y ciwiau'n aml yn hir a bod y faniau weithiau'n gorfod 
symud ymlaen cyn iddynt weld pawb.  

Roedd Natwest (y fan bancio symudol) yn dod un diwrnod yr wythnos i Lanidloes, 
Trefaldwyn a Llanfair Caereinion. sydd ar y daith mewn ffordd. Rydyn ni ar y daith yn ôl i 
Fangor, ond fydden nhw ddim yn dod yma, roeddwn nhw'n gwrthod yn syth gan 
ddweud y byddai'n gwneud eu staff yn hwyr yn dychwelyd i Fangor. Fydden nhw ddim 
hyd yn oed yn ystyried y peth, rhoddais gynnig ar bopeth.” Cyfranogwr, Llanfyllin 

Er bod rhai grwpiau'n teimlo y byddai faniau bancio symudol yn well na dim, teimlai eraill 
nad oedd yn ddewis amgen digonol ar gyfer cangen banc oherwydd diffyg preifatrwydd 
a'r gwasanaethau y gall eu cynnig.  
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Yr effaith ar yr economi leol  

Trafododd mwyafrif y grwpiau sut y mae cau banciau wedi effeithio ar nifer yr ymwelwyr 
i'r stryd fawr, siopau'n cau a pheiriannau ATM yn rhedeg allan o arian parod yn ystod 
adegau prysuraf y flwyddyn pan fydd twristiaid yn ymweld.  

'Wel, roedd y ffermwyr a oedd yn dod allan o'r farchnad leol yn arfer stopio yn y banc ac 
yna'n stopio yn y Spar i brynu ond nawr rydw i wedi sylwi eu bod nhw'n mynd yn syth 
drwodd - does dim angen stopio felly mae'n cael effaith.' Cyfranogwr, Llanfyllin  

 “Mae'n amhosibl dod i mewn i'r banc mwyach…o ystyried y ffaith bod llawer o 
fusnesau'r stryd fawr wedi cau, toriadau i gysylltiadau a thrafnidiaeth gyhoeddus, yna 
byddai'n siwrnai wastraff, gan aros o gwmpas heb ddim i'w wneud am wasanaeth a 
fyddai fel arfer yn cymryd pum munud yn bersonol a'r un faint o amser ar-lein.” 
Cyfranogwr, Ynys Môn 

Ar gyfer cyfranogwyr o Aberaeron, mae'r diffyg peiriannau ATM wedi cael rhywfaint o 
effaith ar y dref. Mae un peiriant ATM ar ôl yn y dref erbyn hyn ac yn ystod yr haf, pan fydd 
twristiaeth ar ei phrysuraf, mae ciwiau hir. 

“Mae'r ciwiau'n hurt. Mae gan dwristiaid broblem gyda hyn, gallwch chi eu clywed yn ei 
drafod yn y ciw. Ni fydd yn helpu'r diwydiant yma.” Cyfranogwr, Ceredigion  

“Rydyn ni'n cael llawer o bobl yn dod i mewn...fel cerddwyr sy'n dod oddi ar y trên. Felly, 
y penwythnos hwn mae hyn yn mynd i fod yn fawr oherwydd mae gennym ni y rali hen 
geir yn dod ac os nad yw pobl wedi dod â digon o arian gyda nhw, ble maen nhw'n 
mynd i fynd i'w gael? Mae'n mynd i fod yn lletchwith iawn. Mae gennym y digwyddiad 
Man vs Horse sy'n mynd i fod yn ddigwyddiad mawr eleni gan ei fod yn nodi 40 
mlynedd ers ei ddechrau ac mae hynny'n golygu bod llawer o dwristiaid yn dod i 
ymweld â ni, ac felly mae'n ein helpu ni yn y ffordd honno. Ond yna eto rydym yn ôl i'r 
dechrau un oherwydd na fyddan nhw'n gwybod ble i gael arian” Cyfranogwr, Llanwrtyd 

Yr effaith ar y gymuned   

Trafododd grwpiau yn Llanwrtyd a Llanfyllin sut yr oedd cau canghennau banciau lleol 
wedi'i gwneud yn fwy anodd i grwpiau cymunedol ac elusennau lleol, a oedd yn aml yn 
cael eu rhedeg gan aelodau hŷn y gymuned, gael gafael ar newid ac adneuo eu harian. 
Roedd hyn yn golygu eu bod yn gwneud teithiau arbennig neu'n cadw arian yn y tŷ am 
gyfnod hwy. 

“Ond y peth arall a oedd yn anodd - fe wnes i helpu mewn bore coffi ddydd Sadwrn ar 
gyfer y ganolfan dreftadaeth a dywedodd y ddynes sy'n ei rhedeg wrtha i, 'os oes 
gennych chi unrhyw newid, allwch chi ddod ag ef gyda chi?' oherwydd, wrth gwrs, does 
dim banciau erbyn hyn lle all gael y newid. Yna, wrth gwrs mae ganddyn nhw'r 
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broblem o gael yr arian hwn i gyd. Achos nid yw fel y gallwch chi anfon siec drwy'r post 
i'r banc. Ac maen nhw'n bancio gyda Barclays lle mae un yn Llanfair-ym-Muallt ond 
roedd un yn arfer bod yma yn y dref a byddai hynny wedi bod yn hollol wych.” 
Cyfranogwr, Llanwrtyd  

“Rwy'n drysorydd Sefydliad y Merched felly rhaid imi fynd i mewn i fanc - dydw i ddim 
yn gyrru. Felly, dim ond er mwyn rhoi £10 i mewn i'r banc, mae'n daith 2 neu 3 awr. 
Erbyn ichi ddal y bws ac aros am yr un nesaf, gallai fod yn 2 i 3 awr - mae hynny'n 
broblem.” Cyfranogwr, Llanfyllin 

“Roeddwn i yn y Trallwng ddoe, rwy'n helpu gyda Chymorth Cristnogol, ac roedd gen i 
swm da o arian yn y tŷ i'w gymryd i mewn ond mae NatWest wedi mynd o'r Trallwng 
felly rhaid imi fynd i Groesoswallt sy'n cymryd 25 munud i hanner awr.” Cyfranogwr, 
Llanfyllin 

Beth y gellid ei wneud i helpu? 

• Undeb credyd a bancio cymunedol  

Soniodd un cyfranogwr fod undeb credyd wedi'i dreialu yng Ngheredigion ar yr un pryd 
ond nad oeddent yn gallu cael y gwirfoddolwyr i'w gefnogi ac felly cafodd ei gau. Cafodd 
hyn effaith ar hyder y cyhoedd mewn undebau credyd. Teimlwyd hefyd bod diffyg 
ymwybyddiaeth o undebau credyd yn gyffredinol felly efallai gyda mwy o gefnogaeth, 
roeddent yn teimlo y gallai hyn fod yn ddewis amgen llwyddiannus.  

Teimlai rhai o'r cyfranogwyr yn Ynys Môn y byddai bancio cymunedol yn helpu oedolion 
hŷn sy'n agored i niwed yn y gymuned, ond bod pwyntiau mynediad bancio cymunedol 
wedi'u cynllunio'n wael (h.y. rhai ardaloedd o Ynys Môn yn wledig iawn a byddai angen 
rhywfaint o deithio o hyd).  

“Fe wnes i edrych i mewn i sefydlu banc cymunedol ond mae llawer iawn o reoliadau a 
gwaith. 

Mae un yn y Trallwng - dim banc cymunedol, beth maen nhw'n eu galw nhw - undeb 
credyd. Ond mae yna lawer o reolau i fynd i mewn i hynny - mae angen ichi gael llawer 
o bobl i mewn i hynny ac allwn i ddim cael y diddordeb.” Cyfranogwr, Llanfyllin 

• Wi-Fi gwell  

Teimlai'r cyfranogwyr yn Ynys Môn y byddai cysylltiad Wi-Fi gwell yn helpu.  

• Ailagor banciau neu gynnig mwy o wasanaethau bancio Swyddfa'r Post 

Yr hoff ddewis yn Llanwrtyd oedd bod y banciau'n ailagor neu fod Swyddfa'r Post yn 
cynnig mwy o wasanaethau bancio.  
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• Faniau symudol  

Roedd llawer o'r cyfranogwyr yn pryderu ynghylch y diffyg preifatrwydd sydd ar gael 
mewn fan bancio symudol ond roedd rhai o'r cyfranogwyr yn Llanwrtyd a Llanfyllin yn 
teimlo y byddai'n well na dim.  

“Rwy'n credu petai fan bancio symudol yn dod unwaith yr wythnos, y byddai'n dod â 
phobl i mewn o'r tu allan. Pe bai'n dod ar ddydd Iau pan mae Derek y pysgotwr yma, 
mae gennym ni farchnad stryd fach ar ddydd Iau - mae'n fach iawn, ond pe baent yn 
dod â'r fan symudol, byddai'n dod â phobl i hynny hefyd.” Cyfranogwr, Llanfyllin 


