
Pam mae Swyddfa'r Post yn newid rhai o’i ganghennau? 

Mae gan Swyddfa'r Post le unigryw sy’n cael ei werthfawrogi wrth wraidd cymunedau ar draws y DG. Mae traean 
poblogaeth y DG a hanner yr holl fusnesau bach yn ymweld â changen Swyddfa’r Post bob wythnos, sy’n helpu i 
wneud y sefydliad yn un o’r rhai sy’n cael ei drysori a’i werthfawrogi fwyaf yn y DG. Cawn ein hystyried yn 
wasanaeth cyhoeddus hanfodol ac rydym yn ymfalchïo yn hyn, ond rydym hefyd yn fân-werthwr sy’n wynebu 
heriau masnachol. 

Dros y deng mlynedd diwethaf mae nifer y bobl sy’n ymweld â swyddfeydd post wedi gostwng o 28 miliwn o 
gwsmeriaid yr wythnos i ychydig dan 20 miliwn. Wedi dweud hynny, gwyddom fod pobl ar draws y DG yn dibynnu 
ar wasanaeth Swyddfa'r Post lleol ac mae gennym strategaeth newydd er mwyn ein helpu i gadw ein rhwydwaith 
tua’r un maint ag yw ar hyn o bryd. Mae hon yn strategaeth i geisio gwrthdroi’r dirywiad wrth drawsnewid ein 
rhwydwaith trwy foderneiddio, gwella profiad y cwsmeriaid a chynyddu incwm. 

Bydd buddsoddi mewn canghennau Swyddfa'r Post yn helpu i wneud yn siŵr eu bod yn fwy atyniadol, hygyrch a 
chyfleus – â chymorth sianeli ar-lein a ffôn Swyddfa'r Post. Cafodd y polisi clir hwn ei ddatgan gan y Llywodraeth 
ym mis Tachwedd 2010 yn ei dogfen,‘Securing the Post Office Network in the Digital Age’, a oedd yn amlinellu 
£1.34bn o wariant hyd at 2015 er mwyn cynnal y strategaeth. Mae copi o ddogfen y Llywodraeth ar gael yn 
www.postoffice.co.uk/our-network. 

Beth yw prif gangen Swyddfa'r Post? 

Fel arfer, y canghennau hyn yw ein canghennau mwyaf a phrysuraf – gan amlaf â mwy na dau leoliad cownter - 
ac yn y rhan fwyaf o achosion bydd yna fusnes mân-werthu ynghlwm. Bydd man gwasanaeth Swyddfa’r Post yn 
dal i fod ar wahân ac fel arfer bydd y lleoliadau cownter yn fodern ac agored yn hytrach nag y tu ôl i’r sgriniau 
caeedig mwy traddodiadol. Mae’n fwriad i’r cyfan fod yn fwy modern ac atyniadol i gwsmeriaid, gan wneud gwell 
defnydd o’r lle sydd ar gael, bod yn fwy cost effeithiol a chyd-fynd yn dda â’r busnes mân-werthu. 

Mewn sawl achos, bydd cwsmeriaid hefyd yn gallu cyrchu gwasanaethau Swyddfa'r Post o fan arall sy’n cyfuno’r 
gwasanaethau Swyddfa'r Post a mân-werthu, lle bydd modd gwneud trafodion Swyddfa'r Post a thalu am 
nwyddau eraill ar yr un pryd. Bydd ychydig yn llai o ddewis o wasanaethau Swyddfa'r Post ar gael wrth y cownteri 
hyn, ond bydd y rhan fwyaf ar gael. Yn y rhan fwyaf o achosion bydd y man gwasanaeth hwn yn agored drwy’r 
adeg y bydd y siop ar agor, gan gynnig mynediad hirach byth i wasanaethau Swyddfa'r Post. 

Beth yw cangen leol Swyddfa'r Post? 

Yn debyg i’r rhan o fwyaf o fân-werthwyr y Stryd Fawr, bu’n rhaid i ni fynd yn fwy hyblyg o ran darparu 
gwasanaeth i’n cwsmeriaid. Mae canghennau lleol yn cynnig rhywbeth gwahanol ac wedi’u bwriadu ar gyfer 
lleoliadau llai prysur a llai o faint. Yn y rhan fwyaf o achosion, yn lle cownter Swyddfa'r Post ar wahân, cynigir 
gwasanaethau Swyddfa'r Post o fan sy’n cyfuno gwasanaeth Swyddfa'r Post a mân-werthu yn y lleoliad mân-
werthu lle gall cwsmeriaid wneud trafodion Swyddfa'r Post a thalu am eu nwyddau manwerth ar yr un pryd. 

Am y bydd gwasanaethau Swyddfa'r Post ar gael pryd bynnag y bydd y busnes mân-werthu ar agor, bydd y staff 
mân-werthu wedi cael hyfforddiant llawn ynglŷn â thrafodion Swyddfa'r Post a bydd yn haws i gwsmeriaid 
ymweld ar amser sy’n gyfleus iddyn nhw. 

Gyda’r fformat lleol, mae modd gwneud trafodion syml sy’n cael eu prosesu’n gyflym, ac mae hyn yn golygu llai o 
giwio a gwasanaeth mwy effeithlon a chyflym. Mae’n golygu hefyd na fydd nifer fach o wasanaethau a 
chynhyrchion ar gael mewn canghennau lleol, ond fel arfer y rhain yw’r trafodion papur neu’r trafodion sy’n 
gymhleth ac yn cymryd amser - er enghraifft, pan fo angen llenwi ffurflen gais neu slip talu a/neu gymryd camau 
pellach er mwyn cwblhau’r broses. 

Mae’r ffordd wahanol hon o gynnig cynhyrchion a gwasanaethau Swyddfa’r Post yn golygu y bydd gan 
gwsmeriaid Swyddfa Bost fwy modern a goleuach, gydag oriau agor hirach, ond yn cadw’r brand y maen nhw’n 
gyfarwydd ag ef ac yn ei garu. Hefyd, bydd yn helpu i wella cynaladwyedd yn y dyfodol. 
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A yw’n wir fod canghennau lleol Swyddfa'r Post yn cynnig llai o gynhyrchion a 
gwasanaethau? 

Gyda’r fformat lleol mae modd gwneud trafodion syml sy’n cael eu prosesu’n gyflym, ac mae hyn yn golygu llai o 
giwio a gwasanaeth mwy effeithlon a chyflym. Mae hefyd yn golygu na fydd nifer fach o wasanaethau a 
chynhyrchion ar gael mewn canghennau lleol, ond fel arfer y rhain yw’r trafodion papur neu’r trafodion sy’n 
gymhleth ac yn cymryd amser - er enghraifft, pan fo angen llenwi ffurflen gais neu slip talu a/neu gymryd camau 
pellach er mwyn cwblhau’r broses. Pryd bynnag y byddwn yn newid cangen i'r model lleol newydd, mae taflenni 
gwybodaeth i gwsmeriaid ar gael yn y gangen cyn y newid, gan gynnwys rhestr o’r hyn sydd ar gael. Bydd yr 
wybodaeth hon ar gael hefyd ar ein gwefan www.postofficeviews.co.uk. 

Sut wyddoch chi a yw’r math newydd hwn o ganghennau Swyddfa'r Post yn gweithio? 

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf buom yn arbrofi’r ffyrdd gwahanol hyn o weithio a chynnig ein gwasanaethau. 
Rydym yn ffyddiog ein bod wedi datblygu modelau a fydd yn gwneud yn siŵr ein bod yn dal i ateb gofynion ein 
cwsmeriaid, ac, ar yr un pryd, yn helpu i gynnal rhwydwaith hyfyw a chynaladwy o Swyddfeydd Post. 

Sut mae cwsmeriaid wedi ymateb i ganghennau lleol a phrif ganghennau mewn 
lleoedd eraill? 

Mae’r adborth a gawsom gan gwsmeriaid yn dangos eu bod yn hoffi’r canghennau modern ar eu newydd wedd - 
ac yn enwedig yr oriau agor hirach. Bu’r oriau agor estynedig o fudd i gwsmeriaid oherwydd gallant ymweld yn 
gynnar yn y bore ac ar ôl gwaith. 

Lle allaf gael rhagor o wybodaeth ynglŷn â sut bydd y newid yn effeithio arnaf i? 

Os ydym yn bwriadu newid eich cangen i fod yn un o’n canghennau ar eu newydd wedd, bydd posteri 
gwybodaeth yn cael eu harddangos yn y gangen. Hefyd bydd y newidiadau yn cael eu hesbonio ymhellach mewn 
taflenni y gall cwsmeriaid eu cymryd i’w darllen yn eu cartrefi. Os yw’n well gennych gael gwybodaeth ar-lein, 
byddwch cystal ag ymweld â’n tudalen we yn www.postofficeviews.co.uk i gael rhagor o wybodaeth. 

A fydd unrhyw darfu ar fy ngwasanaeth Swyddfa'r Post wrth i chi wneud y 
newidiadau? 

Gwnawn ein gorau i greu cyn lleied o aflonyddwch â phosibl a rhoddwn wybod i chi ymlaen llaw am unrhyw 
ddyddiadau pan fydd y gangen ar gau dros dro, er mwyn i chi allu gwneud trefniadau eraill. Er mwyn eich helpu, 
byddwn yn darparu manylion am ganghennau Swyddfa'r Post eraill gerllaw, y gallwch eu defnyddio wrth i ni 
drawsnewid eich cangen. 

Sut fyddwch chi’n ystyried fy sylwadau cyn gwneud unrhyw newidiadau? 

Rydym am wybod eich barn ac am ein bod yn bwriadu gwneud newidiadau, byddwn yn gofyn i chi am eich 
sylwadau ynglŷn â meysydd allweddol. 

Os ydym yn bwriadu symud eich cangen i adeilad newydd, byddwn yn cynnal ymgynghoriad cyhoeddus lleol dros 
gyfnod o chwe wythnos cyn i ni wneud ein penderfyniad terfynol am y lleoliad newydd. Yn ystod y cyfnod hwnnw, 
gallwch roi eich barn i ni am ein cynlluniau. Trwy gydol y cyfnod ymgynghori, byddwn hefyd yn ymateb yn unigol i 
unrhyw gwestiynau neu bryderon penodol sy’n codi. Ar derfyn yr ymgynghori, bydd yr holl adborth yn cael ei 
ystyried yn ofalus cyn i ni wneud ein penderfyniad terfynol ynglŷn â’r symud arfaethedig. 

Os yw eich cangen yn newid i fod yn fodel lleol ond yn aros yn ei lleoliad presennol, byddwn yn ymgysylltu â 
chwsmeriaid dros gyfnod o bedair wythnos. Yn ystod y pedair wythnos byddwn yn gofyn cwestiynau penodol i 
gwsmeriaid a chynrychiolwyr lleol er mwyn ein helpu i newid y gangen. Unwaith y bydd y newid wedi digwydd, 
byddwn yn gofyn i chi sut mae’r gangen leol newydd yn dod i drefn. 

Mae rhagor o wybodaeth am sut y byddwn yn rhoi gwybod am unrhyw newid ar gael yn ein dogfen 
“Egwyddorion Ymgysylltu â’r Gymuned” ar ein Canolfan Ymgynghori neu 
yn: http://corporate.postoffice.co.uk/modernising-post-office 
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Ar gyfer ein holl newidiadau, byddwn yn darparu posteri i’w harddangos yn y canghennau perthnasol ynghyd â 
llythyrau. Byddwch cystal â chyfeirio at “Lle allaf gael rhagor o wybodaeth ynglŷn â sut bydd y newid yn effeithio 
arnaf i?” 

Lle ydw i’n cael gwybod am y penderfyniadau a wnaed gennych? 

Byddwn yn rhoi gwybod i chi trwy gyfrwng posteri yn y gangen er mwyn eich cynorthwyo trwy gydol unrhyw 
newidiadau. Hefyd, cyhoeddir manylion ar ein gwefan yn www.postofficeviews.co.uk. Os ydych wedi cymryd rhan 
mewn ymgynghoriad cyhoeddus lleol ac wedi cofnodi eich sylwadau yn electronig, byddwch hefyd yn derbyn 
dolen i’n gwefan lle cyhoeddir y penderfyniad terfynol. Os ydych wedi ysgrifennu atom, byddwn yn postio’r llythyr 
penderfyniad atoch er mwyn rhoi gwybod i chi am ein cynlluniau terfynol. 
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