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LLYTHYR AGORED AT HSBC 

 

Ysgrifennwn atoch i fynegi ein pryderon ynghylch eich cynlluniau arfaethedig o gyflwyno 

newidiadau i delerau bancio mudiadau gwirfoddol ac elusennol. 

 

Fel Cymdeithas Eisteddfodau Cymru rydym yn cynrychioli dros 120 o eisteddfodau lleol sy’n 

cael eu cynnal yn flynyddol mewn trefi a phentrefi ar hyd a lled Cymru. Mewn blwyddyn 

arferol mae gennym yn agos at 12 mil o ddilynwyr a thrawsdoriad eang o oedrannau yn 

mynychu ein digwyddiadau. Mae canran mawr ohonynt yn bancio’n lleol gyda HSBC. 

 

Yn naturiol mae’r pandemig wedi bod yn straen ar bob haen o gymdeithas, ac yn benodol yn 

ein hachos ni, effeithiwyd yn ddirfawr ar allu pwyllgorau’n lleol i gynnal unrhyw fath o 

ddigwyddiadau.  

 

Derbyniwn nad HSBC sydd ar fai am hynny, ond wrth i fwyafrif ein haelodau ymdopi gyda 

her yr oes, mae nifer wedi gorfod tynnu o gronfeydd wrth gefn er mwyn cadw eu pennau 

uwchben y dŵr gan nad oedd opsiwn i gynnal gweithgarwch codi arian.  

 

Symiau a throsiant cymharol fach yw natur cyfrifon mwyafrif ein haelodau, a’n pryder pennaf  

yw y bydd eich polisi newydd yn hoelen olaf yn yr arch i nifer. 

 

Rydych yn gorfodi bancio ar-lein wrth gynnig gwasanaethau rhad ac am ddim, ond heb 

gynnig opsiwn i wneud hynny trwy gyfrwng y Gymraeg.  Yn fwy na hynny mae defnydd o lyfr 

siec ac arian parod yn parhau i fod yn greiddiol i gynnal nifer o ddigwyddiadau’n lleol 

oherwydd yn aml yng nghefn gwlad mae cysylltiad â’r rhyngrwyd yn wael a sgiliau digidol 

hyd at 30% o’r boblogaeth yn ansicr, yn enwedig ymhlith cynulleidfa hŷn. 

 

Rydych eisoes wedi cau nifer arwyddocaol o ganghennau ar hyd a lled Cymru, ac er ein bod 

yn cymeradwyo eich cyhoeddiad diweddar i gynyddu proffil yr iaith Gymraeg yn y rhai sy’n 

weddill, mae’r sefyllfa’n pryderu ein haelodau sydd bellach yn gorfod teithio milltiroedd 

lawer i godi a thalu arian i mewn. Heblaw am yr anghyfleustra amlwg i drysoryddion, rydym 
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yn poeni hefyd nad yw hyn yn amgylcheddol gyfeillgar ychwaith, yn enwedig i aelodau sy’n 

byw yng nghefn gwlad. 

 

 

Gwerthfawrogwn taw banc masnachol yw HSBC, ond teimlwn fod eich gweithredoedd yn 

amserol ansensitif, yn anghyfrifol yn ddiwylliannol, ac yn debygol iawn o beryglu dyfodol 

nifer o’n digwyddiadau cynhenid. 

 

Mae’n fwriad gennym i gylchredeg copi o’r llythyr hwn gydag ein cynrychiolwyr etholedig yn 

Senedd Cymru a San Steffan. 

 

Gan arall eirio eich neges gorfforaethol,  “gyda’n gilydd fe allwn ffynnu”, erfyniwn yn daer 

arnoch i ail-ystyried eich polisi yn llwyr, ymateb yn ddiffuant i bryderon eich cwsmeriaid a 

chynnig llygedyn o obaith i gymunedau ar lawr gwlad. 

 

Yn gywir 

 

 

Megan Jones Roberts 
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