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Papur Tystiolaeth: Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau  
 

Mynediad at Fancio yng Nghymru 
 

1. Cyflwyniad 
 
Mae’r Ffederasiwn Busnesau Bach yn dweud bod 53% o ganghennau banciau yn y 
DU wedi cau ers 1989.   Yn wir, ers 2015 mae 235 o ganghennau wedi cau yng 
Nghymru yn unig, a rhagwelir y bydd rhagor ohonynt yn cau.   
 
Nid yw rheoleiddio bancio wedi’i ddatganoli a Llywodraeth y DU sydd â'r pwerau i 
reoleiddio'r diwydiant er mwyn sicrhau bod gwasanaethau bancio hollbwysig ar gael 
i'r gymuned ar y stryd fawr, naill ai drwy gyfrwng banciau traddodiadol, neu, yn 
gynyddol, drwy wasanaethau sydd wedi'u trosglwyddo i'r Swyddfa Bost.    
 
Fodd bynnag, mae Llywodraeth Cymru yn sylweddoli mor bwysig yw gwasanaethau 
bancio i ddefnyddwyr, busnesau lleol ac economi Cymru gyfan, felly mae’n 
cydweithio â phartneriaid a rhanddeiliaid i sicrhau bod dewisiadau bancio arloesol a 
hygyrch ar gael ledled Cymru o ran gwasanaethau. 
 
2. Banciau yn cau canghennau   
 
Gan gydnabod y bydd banciau yn parhau i gau canghennau sydd ddim yn fasnachol 
hyfyw, mae Llywodraeth Cymru o'r farn bod gan fanciau ddyletswydd i liniaru ar 
effeithiau cau canghennau banciau mewn cymunedau ledled Cymru ac i wneud yn 
siŵr bod y newid yn cael ei reoli mewn modd sy’n sicrhau nad yw pobl fregus yn cael 
eu diystyru a bod cwsmeriaid yn parhau i allu cael mynediad at gynnyrch banc yn eu 
cymuned leol.      Mae hyn yn cynnwys hybu mynediad at wasanaethau bancio yn y 
Swyddfa Bost, sy'n cefnogi mynediad i gwsmeriaid personol ac i gwsmeriaid busnes 
at 28 o fanciau sy’n cynnig gwasanaeth codi arian a thalu arian i mewn sylfaenol.  
 
Darparodd y Gronfa Datblygu Swyddfeydd Post a’r Gronfa Arallgyfeirio Swyddfeydd 
Post grantiau cyfalaf gwerth dros £10 miliwn i swyddfeydd post lleol yng Nghymru 
rhwng 2004 a 2015. Darparwyd grantiau gwerth hyd at £50,000 tuag at wneud 
gwelliannau i swyddfeydd lleol.   
 
3. Busnesau a chymunedau cefn gwlad 
 
Mae canghennau banciau’n cael eu cau ac mae llai o wasanaethau ar gael ledled y 
DU ond mae cwmnïau bach mewn ardaloedd cefn gwlad yn arbennig o agored i 
allgau digidol ac ariannol - mae heriau sy'n gysylltiedig â chysylltedd band eang a 
sgiliau digidol yn rhwystro llawer o bobl rhag defnyddio gwasanaethau bancio amgen 
ar-lein.    Er mwyn mynd i'r afael â’r problemau cysylltedd, mae Cyflymu Cymru 
(gyda buddsoddiad gwerth £200m gan Lywodraeth Cymru) wedi darparu mynediad i 
fand eang ffibr cyflym i fwy na 730,000 eiddo (dros 95%) ledled Cymru.   Yn wir, yng 
Nghymru y ceir y ddarpariaeth uchaf o wasanaethau band eang cyflym iawn dros 
30Mbps o blith y gwledydd datganoledig. 
 
Mae busnesau bach yn parhau i ddibynnu ar ganghennau banciau am wasanaethau 
ac mae'r ddarpariaeth hon yn arbennig o berthnasol mewn cymunedau cefn gwlad 
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lle mae mynediad i wasanaethau ar-lein ar y rhyngrwyd yn gallu bod yn her ar 
adegau.  Mae cymdeithasau busnesau bach yn pryderu am yr heriau cynyddol sydd 
ynghlwm â thrin arian parod: mae cau canghennau banciau a'r cynnydd mewn 
ffioedd yn ei gwneud yn ddrutach ac yn fwy o risg i drin arian parod.  Yn y cyfamser, 
mae'r ffaith bod llai o bobl yn defnyddio’r stryd fawr leol a chanol trefi wedi cael 
effaith negyddol ar yr economi ehangach.   Mae tystiolaeth hefyd yn awgrymu bod 
cydberthynas glir rhwng penderfyniadau negyddol o ran benthyg a'r pellter rhwng y 
benthyciwr a'r busnes.   
 
4. Cynhwysiant Ariannol 

 
Mae ein Strategaeth Cynhwysiant Ariannol a gyhoeddwyd ym mis Mawrth 2016 yn 
egluro sut mae Llywodraeth Cymru yn gobeithio ymuno â sefydliadau partner, yng 
Nghymru ac ar lefel y DU, i weithio tuag at gymdeithas sy’n fwy cynhwysol yn 
ariannol yng Nghymru.    Mae’r Cynllun Cyflawni Cynhwysiant Ariannol, sy’n 
cwmpasu'r cyfnod hyd at 2021, yn canolbwyntio ar y camau ymarferol y mae angen i 
ni eu cymryd i gyflawni hyn.   Mae’n nodi camau i'w cymryd mewn perthynas â thair 
thema'r Strategaeth, sef: 
 

 Mynediad at wasanaethau ariannol a chredyd fforddiadwy; 

 Mynediad at wybodaeth ariannol, gan gynnwys cyngor ar ddyled; a 

 Meithrin gallu a dealltwriaeth ariannol. 
 

Ein gweledigaeth ar gyfer cynhwysiant ariannol yw bod pawb sy’n byw yng Nghymru 
yn gallu cael mynediad at wasanaethau ariannol fforddiadwy a phriodol, yn cael eu 
cefnogi gan wasanaethau cyngor a gwybodaeth y mae eu hansawdd wedi’i sicrhau 
ac yn meddu ar y cymhelliant a'r gallu ariannol i gael budd o'r gwasanaethau 
ariannol sydd ar gael iddynt.   Mae Llywodraeth Cymru yn gwbl ymrwymedig i hyn o 
hyd.  
 
5. Mynediad at arian parod 

 
Mae cau canghennau banciau a cholli peiriannau arian parod ATM am ddim yn gallu 
cael effaith negyddol ar lawer o bobl, yn arbennig y rheini sy'n fregus ac wedi'u 
hallgáu’n ariannol. Mae Llywodraeth Cymru’n pryderu y gallai'r rheini ar incwm isel, 
yr henoed a phobl sy’n byw mewn cymunedau cefn gwlad gael eu gadael ar ôl, ac 
mae’n awyddus i ofalu nad yw hyn yn digwydd.     
 
Er mwyn mynd i’r afael ag allgáu ariannol, mae’n hanfodol bwysig bod mannau codi 
arian am ddim ar gael, sy’n sicrhau nad yw pobl yn gorfod talu i ddefnyddio 
peiriannau arian, yn enwedig os ydynt eisoes, efallai, wedi'u hallgáu’n ariannol. Mae 
newid cadarnhaol wedi bod o ran y gyfran o beiriannau arian parod sydd am ddim – 
ym mis Mehefin 2015 roedd tua thri chwarter y peiriannau yng Nghymru am ddim, o’i 
gymharu ag ychydig llai na dwy ran o dair yn 2009.  
 
Ym mis Gorffennaf 2018, lansiwyd yr Adolygiad o Fynediad at Arian Parod, i edrych 
ar ddyfodol mynediad at arian parod ledled y DU.   Dangosodd yr adroddiad interim 
a gyhoeddwyd ym mis Rhagfyr 2018 nad yw'r DU yn barod ar gyfer system ddi-arian 
ac na fydd yn barod am system o'r fath am y 15 mlynedd nesaf.   Byddai 17% o 
boblogaeth y DU yn ei chael yn anodd ymdopi â chymdeithas ddi-arian.  
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Cyhoeddwyd yr adroddiad terfynol ym mis Mawrth 2019 ac ynddo ceir pum 
argymhelliad i'w mabwysiadu er mwyn sicrhau nad oes neb yn cael ei adael ar ôl, ac 
mae Llywodraeth Cymru’n cefnogi hynny. Dyma argymhellion yr adolygiad: 
 

 Gwarantu mynediad at arian parod 

 Sicrhau bod arian parod yn parhau i gael ei dderbyn ar raddfa eang 

 Creu seilwaith arian parod eang sy’n fwy effeithiol, effeithlon a chadarn  

 Gwneud taliadau digidol yn ddewis i bawb 

 Sicrhau bod arian parod yn cael ei oruchwylio a’i reoleiddio mewn modd 
cydgysylltiedig  
 

Wrth gyflawni’r camau gweithredu yn y Cynllun Cyflawni Cynhwysiant Ariannol, 
cydnabyddir bod rhai camau’n ymwneud â materion sydd y tu hwnt i reolaeth 
Llywodraeth Cymru a’n partneriaid yng Nghymru.  Serch hynny, byddwn yn mynd 
ati'n weithredol i chwilio am gyfleoedd i ymgysylltu a dylanwadu ar lefel y DU er 
mwyn sicrhau canlyniadau cadarnhaol i Gymru. Mae hyn yn cynnwys cysylltu a 
thrafod â LINK, rhwydwaith peiriannau arian parod mwyaf y DU sydd wedi ymrwymo 
i gadw mynediad am ddim at arian parod ledled y DU cyhyd ag y mae defnyddwyr 
angen hynny.  
 
Mae'r Rheoleiddiwr Systemau Talu yn cymryd camau i sicrhau bod LINK yn cwrdd â’i 
ymrwymiad i ddiogelu gwasgariad daearyddol peiriannau arian parod ATM am ddim 
ledled y DU.      Mae hefyd yn gofyn am ymrwymiad o’r newydd gan fanciau y bydd 
gwasanaethau yn parhau i gael eu cynnig i ddefnyddwyr, gan ganiatáu iddynt gael 
mynediad at eu harian parod.  
 
Mae Rhaglen Cynhwysiant Ariannol wedi bod ar waith gan LINK ers 2006 sydd wedi 
bod yn canolbwyntio ar wella mynediad am ddim yn yr ardaloedd mwyaf difreintiedig 
yn y DU drwy roi cymorthdaliadau i weithredwyr sy’n darparu peiriannau y gellir eu 
defnyddio am ddim yn yr ardaloedd mwyaf difreintiedig.   Yn wreiddiol, yn 2006, 
roedd y cymhorthdal hwn yn 10 ceiniog bob tro yr oedd arian yn cael ei dynnu ond 
mae hwn wedi cynyddu’n sylweddol dros amser.  O 1af Ebrill 2019 ymlaen roedd hwn 
wedi codi i hyd at £2.75 yng nghyswllt y peiriannau ATM oedd yn cael eu defnyddio 
leiaf a lle nad oedd peiriant ATM am ddim arall ar gael o fewn un cilometr. Mae hwn 
wedi profi i fod yn ddull llwyddiannus iawn o roi cymhelliad i weithredwyr gynnig 
peiriannau ATM am ddim ledled Cymru. 
 
Yn ddiweddar, cyhoeddodd LINK ‘arch bremiwm’ newydd a fydd yn cynyddu'r 
taliadau i weithredwyr peiriannau ATM yn sylweddol, felly ni ddylai fod dim angen 
economaidd i weithredwr droi peiriant ATM am ddim mewn ardal anghysbell neu 
ddifreintiedig yn beiriant y mae’n rhaid talu i'w ddefnyddio. Fel mantais ychwanegol, 
mae LINK hefyd yn rhagweld y bydd nifer o beiriannau y mae’n rhaid talu i'w 
defnyddio ar hyn o bryd yn cael eu troi yn rhai am ddim o gofio'r arch bremiymau 
newydd sydd ar gael i weithredwyr y peiriannau hyn. 
 
6. Bancio symudol 

 
Mae gwefan NatWest yn dangos ei fod yn darparu gwasanaeth bancio symudol dros 
chwe diwrnod yr wythnos mewn 78 lleoliad ledled Cymru ar hyn o bryd.   Mae 
gwefan Lloyds Bank yn dangos presenoldeb mewn pum lleoliad ar draws De Cymru.    
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Ym mis Chwefror 2019 cyhoeddodd Lloyds Bank gynllun peilot, gan weithio mewn 
partneriaeth â Visa, i gynyddu mynediad at arian parod drwy dalu ffi i nifer o 
fanwerthwyr annibynnol am gynnig cyfleuster arian yn ôl.   Bydd y peilot hwn yn 
targedu ardaloedd gwledig neu ardaloedd llai cefnog lle ceir nifer gyfyngedig o 
beiriannau ATM am ddim a bydd yn caniatáu i fanwerthwyr  roi arian yn ôl i 
gwsmeriaid yn y lle cyntaf.  Yn y tymor hwy, nod y peilot fydd cynnig arian yn ôl i 
bawb, p’un ai a ydynt yn prynu rhywbeth yn y siop neu beidio.   

 
7. Cynhwysiant digidol 

 
Mae cynhwysiant digidol yn parhau i fod yn fater allweddol o ran cyfiawnder 
cymdeithasol a chydraddoldeb. Mae'r rheini sydd ddim yn defnyddio technoleg neu 
sy’n gwneud defnydd cyfyngedig ohoni yn colli'r cyfle i gael gwybodaeth, 
gwasanaethau, bargeinion gwell a nwyddau rhatach, diogelwch ariannol ac iechyd 
gwell.    
 
Mae ein Fframwaith Cynhwysiant Digidol a’r Cynllun Cyflawni cysylltiedig (Mawrth 
2016) yn cydnabod bod dod yn gwbl gynwysedig yn ddigidol yn broses barhaus sy’n 
galw am gymorth parhaus.    Mae’n broblem na all Llywodraeth Cymru fynd i'r afael â 
hi ar ei phen ei hun, sy'n galw am ymrwymiad ein holl bartneriaid a'r gymdeithas 
ehangach. 
 
Mae ein rhaglen Cymunedau Digidol Cymru, gwerth £1m y flwyddyn, sy'n cael ei 
darparu gan Ganolfan Cydweithredol Cymru, yn gwneud gweithgareddau 
cynhwysiant digidol cynaliadwy yn rhan annatod o sefydliadau a rhaglenni sydd yn y 
sefyllfa orau i gyrraedd y boblogaeth sydd wedi’i hallgáu’n ddigidol.   
 
O 1 Gorffennaf ymlaen bydd contract tair blynedd newydd gwerth £6m yn galluogi 
Cymunedau Digidol Cymru i ganolbwyntio ar wella galluoedd digidol dinasyddion a 
staff iechyd a gofal cymdeithasol, sy'n golygu y gall mwy o bobl chwarae rhan fwy 
gweithredol yn eu llesiant a’u hiechyd eu hunain.  Bydd hefyd yn parhau i feithrin 
cysylltiadau ag unrhyw sefydliadau sy’n gallu helpu i gyrraedd pobl sydd wedi'u 
hallgáu’n ddigidol. 
 
Mae llawer o fanciau’n ymwneud â gweithgareddau cynhwysiant digidol ac mae 
Cymunedau Digidol Cymru wedi gweithio â Lloyds, Barclays a NatWest i gydlynu 
gweithgareddau cynhwysiant digidol yn fwy effeithiol ar draws cymunedau.  
 
8. Undebau Credyd 

 
Er mwyn mynd i'r afael ag allgáu ariannol, mae Llywodraeth Cymru wedi darparu 
cymorth i undebau credyd ledled Cymru i gynnig gwasanaethau ariannol cynhwysol. 
Mae Llywodraeth Cymru wedi cydnabod y rôl maent yn ei chwarae o ran lliniaru ar 
allgáu ariannol ers tro a dyma'r rheswm dros ddarparu’r cyllid grant hanesyddol i 
undebau credyd.    

 
Ar sail ffigyrau ar 31 Rhagfyr 2018, mae'r 18 undeb credyd yng Nghymru yn darparu 
gwasanaethau ariannol i 79,412 o bobl, gan gynnwys bron i 14,000 o gynilwyr iau. 
Dros y degawd diwethaf mae undebau credyd wedi dyblu eu haelodaeth yng 
Nghymru a bron iawn wedi treblu eu cyfranddaliadau.  
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Mae'r cymorth mae Llywodraeth Cymru yn ei roi i undebau credyd yn parhau i gael 
derbyniad da gydag £844,000 o gyllid yn ei le ar gyfer y prosiect tan 2020. Darperir 
cyllid i undebau credyd er mwyn sicrhau nad yw pobl yn cael eu rhwystro rhag cael 
benthyciadau fforddiadwy a chynnyrch cynilo priodol a diogel.  Hefyd bydd £1m o 
gyllid cyfalaf ychwanegol ar gyfer trafodion ariannol ar gael rhwng 2018 a 2020 i 
gefnogi undebau credyd ledled Cymru â’u cronfeydd cyfalaf a galluogi iddynt dyfu ac 
ehangu ymhellach.    Mae'r benthyciadau hyn yn datblygu’n dda.  
 
Ar hyn o bryd rydym yn cefnogi 21 o brosiectau gan undebau credyd gyda’r cyllid 
sydd ar gael tan fis Mawrth 2020. Mae'r prosiectau hyn yn helpu i gyflawni nifer o 
gamau uniongyrchol yn y cynllun cyflawni cynhwysiant ariannol ac yn hybu 
cynhwysiant ariannol ledled Cymru. Mae'r prosiectau hyn yn cynnwys prosiectau 
cynilo i ysgolion, prosiectau datblygu cyflogres, prosiectau cynilo i garchardai a 
phrosiectau sy’n hybu ymgysylltiad â'r gymuned ac sy’n mynd i’r afael â chredyd cost 
uchel.      
 
9. Banc Cymunedol yng Nghymru  
 

Mae Llywodraeth Cymru newydd ddechrau trafodaethau â nifer o randdeiliaid sy’n 
awyddus i roi prawf ar ba mor ymarferol fyddai sefydlu Banc Cymunedol yng 
Nghymru.  Bydd y gwaith hwn yn cael ei arwain gan randdeiliaid a fydd yn paratoi 
asesiad llawn o'r farchnad a chynllun busnes gyda’r bwriad o gyflwyno cais i Fanc 
Lloegr yn ystod 2019.  
 
Bydd gweithwyr proffesiynol ym maes bancio sy'n gweithio ym Manc Datblygu 
Cymru yn cefnogi'r gwaith hwn drwy roi cyngor ac arweiniad pan fo hynny'n briodol a 
sicrhau bod creu Banc Cymunedol yn integreiddio â sefydliadau ariannol sy'n bodoli 
ar hyn o bryd, gan gynnwys y Banc Datblygu ac Undebau Credyd.   
 
10. Casgliad 

 
Mae manteision i gyflwyno banc cymunedol gan y byddai banc o'r fath yn 
canolbwyntio ar ddarparu gwasanaethau bancio i unigolion a busnesau bach a 
chanolig eu maint ledled Cymru. Byddai’n cefnogi Cynllun Gweithredu ar yr Economi 
Llywodraeth Cymru drwy fynd i’r afael â’r bwlch sydd wedi ymddangos yn sgil 
banciau'r stryd fawr yn gadael llawer o’n cymunedau, ac, yn benodol, yn cefnogi’r 
rheini sy'n gweithio yn Economi Sylfaenol Cymru.    Mae cysylltiadau amlwg hefyd â'r 
amcanion sydd wedi’u nodi yn Neddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol - gan helpu i 
wella cydlyniant cymunedau unigol a darparu gwasanaethau sy'n helpu i wneud 
Cymru yn wlad fwy cydradd.   
 
Mae sefydlu banc cymunedol hefyd yn creu nifer o heriau, a'r cyntaf o'r rhain yw 
gallu bodloni gofynion llym y Ddeddf Cofnodion Cyhoeddus a'r Awdurdod Ymddygiad 
Ariannol ac ni all Llywodraeth Cymru ddylanwadu ar gymeradwyaeth y rhain.   
 
Ar ben hyn, fel yn achos unrhyw fenter dechrau busnes newydd bydd angen i'r banc 
cymunedol ddatblygu model busnes sy’n gynaliadwy yn ariannol er mwyn sicrhau ei 
hyfywedd parhaus – a hynny yn wyneb y sector preifat yn cilio o'r farchnad ar y stryd 
fawr ac yn buddsoddi'n drwm mewn gwasanaethau ar-lein ar gyfer ei gwsmeriaid, 
ynghyd â'r symudiad cyflym tuag at gymdeithas ddi-arian.       
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Bydd unrhyw fanc cymunedol yn y dyfodol yn wynebu heriau eraill o ran denu digon 
o gwsmeriaid newydd gan fod tystiolaeth yn awgrymu bod cwsmeriaid banciau yn 
gyndyn iawn o newid i fanc arall.  
 
Mae Llywodraeth Cymru’n gwerthfawrogi’r gwaith mae banciau’n ei wneud i gynyddu 
cynhwysiant digidol ond rydym yn teimlo y gallent wneud mwy i sicrhau bod gan eu 
cwsmeriaid yr hyder a’r sgiliau i ddefnyddio’r ystod lawn o wasanaethau bancio ac i 
gynnig dewisiadau eraill i'r rheini nad ydynt am fancio ar-lein.  
 
 

Y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol  
a  

Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth  
 

Mehefin 2019 
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