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CYNGOR SIR CEREDIGION  
 
Adroddiad i’r: Cabinet Arbennig 

 
Dyddiad y Cyfarfod: 26 o Orffennaf 2022 
  
Teitl: Deisebau a ddaeth i law 

 
Pwrpas yr adroddiad: Hysbysu’r Cabinet am unrhyw ddeisebau a ddaeth i 

law 
 

 Er gwybodaeth 
 

Portffolio Cabinet ac 
Aelod Cabinet: 

Amherthnasol 

 
Mae’r Cyngor wedi derbyn y ddeiseb ganlynol: 
 
Teitl y ddeiseb Nifer y 

llofnodwyr 
Aelod 

Cabinet  
Aelod Lleol 
(os ydyw’n 
berthnasol) 

Tynnwch ein Trethi Cyngor allan o 
Barclays  
 
Mae trigolion Ceredigion yn mynnu bod 
y Cyngor Sir yn rhoi’r gorau i dalu ein 
trethi i mewn i Barclays, sy’n 
adnabyddus fel y banc mwyaf brwnt yn 
Ewrop. 
 
Dyma’r banc gwaethaf ar gyfer ariannu 
tanwydd ffosil, ac mae’r Asiantaeth 
Ynni Rhyngwladol yn dweud bod yn 
rhaid rhoi’r gorau i hyn yn awr os ydym 
am osgoi digwyddiadau tywydd 
eithafol, mae’n arweinydd o ran 
datgoedwigo ac nid yw ei 
gyfranddalwyr yn cymryd unrhyw 
gyfrifoldeb dros ddinistrio bywydau 
pobl frodorol. 
 
Yn hytrach, dylem gadw ein harian 
mewn banc gyda sgôr da o ran 
moeseg. Ar hyn o bryd Triodos yw’r 
unig fanc sydd â sgôr da o ran moeseg 
a chyfleusterau cyfrif banc diogel i 
Gynghorau a thrigolion, ond 
gobeithiwn y bydd eraill yn dilyn. 

Tua 1,100 Y 
Cynghorydd 

Gareth 
Davies 

Ddim yn 
berthnasol 

 
Bydd y gwasanaeth perthnasol yn awr yn ystyried cynnwys y ddeiseb. 
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Llesiant 
Cenedlaethau’r 
Dyfodol: 

A oes Asesiad Effaith 
Integredig wedi ei gwblhau? 
Os na, esboniwch pam 

Amherthnasol – 
pwrpas yr adroddiad 
hwn yw adrodd 
ynghylch unrhyw 
ddeisebau sydd wedi 
dod i law 

Crynodeb: 
Hirdymor: Amherthnasol 
Cydweithio: Amherthnasol 
Cynnwys: Amherthnasol 
Atal: Amherthnasol 
Integreiddio: Amherthnasol 

 
Argymhelliad: 
 

Dylai’r Cabinet nodi’r ddeiseb ganlynol a ddaeth i law 
– Tynnwch ein Trethi Cyngor allan o Barclays. 

Rheswm / Rhesymau 
dros y penderfyniad: 

Er mwyn hysbysu’r Cabinet am y ddeiseb / deisebau 
a ddaeth i law a gofyn i’r gwasanaeth / gwasanaethau 
perthnasol eu hystyried ymhellach. 
 

Trosolwg a Chraffu: Amherthnasol 
 

Fframwaith Polisi: 
 

Y Cyfansoddiad a’r Protocol Deisebau 

Blaenoriaethau 
Corfforaethol: 
 

Amherthnasol 

Goblygiadau Ariannol 
a Chaffael: 
 

Amherthnasol 
 

Pwerau Statudol: Amherthnasol 
 

Papurau Cefndir: 
 

Amherthnasol 

Atodiadau: Dim 
 

Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol: 

Lowri Edwards, Swyddog Arweiniol Corfforaethol: 
Gwasanaethau Democrataidd 

Swyddog Adrodd: Lowri Edwards 
 

Dyddiad: 11 o Orffennaf 2022 
 


