
Polisi Amgylcheddol Cyngor Tref y Bala 

Mae Cyngor Tref y Bala yn cydnabod ei rol a’i gyfrifoldeb wrth warchod a mwyhau yn 

amgylchedd. Drwy ein ymrwymiad i Agenda Lleol 21 yr ydym yn cydnabod fod gweithredu ar 

lefel lleol yn dod a budd byd-eang drwy warchod yr amgylchedd a’i adnoddau ar gyfer 

cenedlaethau i ddod. 

  

Byddwn yn adolygu ein gwasanaethau i sicrhau: 

Fod yr effeithiau negyddol yn cael eu rheoli, lleihau neu dileu. 

Fod ein gweithgareddau yn cydymffurfio gyda rheoliadau a deddfwriaeth amgylcheddol 

Er mwyn cyflawni yr amcanion hyn bydd camau Systemau Rheoli Amgylchedd yn cael eu 

gweithredu. Bydd y polisi hwn yn cynnwys ein ymaeb i’r materion amgylcheddol canlynol: 

Rheolaeth Gwastraff  

Lleihau, ail-ddefnyddio neu ailgylchu gwastraff tra yn sicrhau storfa ddiogel, llawio, cludiant a 

gwaredu pob gwastraff a geir gan ein gweithgareddau. 

Rheoli Llygredd  

Gweithredu mesurau i leihau effaith o ryddhau i aer, dwr neu dir sydd yn ganlyniad i’n 

gweithgareddau.  

Rheolaeth Ynni ac Adnoddau  

Gweithredu mesurau ar gyfer ynni a rheolaeth adnoddau yn seiliedig ar fonitro defnydd, 

dyluniadau sydd yn effeithlon i ynni a gwarchodaeth. 

Pryniant  

Hyrwyddo ystyriaethau cynaladwyedd fel sail ar gyfer penderfyniadau prynnu. Dewis 

cyflwenwyr a chontractwyr yn unol a’u agwedd tuag at faterion amgylcheddol. Cydweithio 

gyda cyflenwyr er mwyn hyrwyddo gwelliannau yn eu perfformiad amgylcheddol.  

 

Mae’r polisi hwn yn gosod sail i adolygu y targedau a’r amcanion ar gyfer perfformiad 

amgylcheddol. Gall gael ei adolygu yn flynyddol. 

 

Arwyddwyd gan: 
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Dyddiad……………………………………………………………………………………… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

DATGANIAD POLISI  

 

1. Mae’r datganiad hwn yn berthnasol i holl dir, eiddo a gweithgareddau o fewn rheolaeth Cyngor  

       Cymuned Llanuwchllyn.   

2. Mae Cyngor Cymuned Llanuwchllyn yn ymrwymo i warchod a gwella yr amgylchedd ac i leihau 

       effeithiau amgylcheddol o’u gweithgareddau.  

3. Bydd Cyngor Cymuned Llanuwchllyn yn rheoli ei gweithrediadau mewn modd a fydd yn 

       amgylcheddol gynaladwy.  

4. Er mwyn cyflawni y nod bydd rhaid i’r Cyngor ddilyn yr amcanion:  

• I hyrwyddo polisiau ac ymarfer polisiau rheolaeth amgylcheddol pan fo’n briodol ; 

• Fel lleiafswm, i gydymffurfio gyda anghenion deddfwriaethau perthnasol;  

• I fod yn effeithlon a chyfrifol yn amgylcheddol am ddefnydd dwr ac ynni;  

• I hyrwyddo cyfrifoldeb amgylcheddol o wasanaethau a nwydau;  

• I leihau cynhyrchiad gwastraff i’r hyn sydd yn ymarferol ac i ail ddefnyddio neu 

ailgylchu ble mae’n briodol.  

• I leihau, a ble mae’n bosibl, i osgoi llygredd;  

• I godi ymwybyddiaeth aelodau Cyngor Cymuned Llanuwchllyn o effeithiau 

amgylcheddol yn deillio o weithgareddau a perfformiad ac i hyrwyddo ymrfer da 

unigolion.  

5 Tra mae Cyngor Cymuned Llanuwchllyn yn derbyn y prif gyfrifoldeb am weithredu y polisi 

hwn, ma unigolion yn chwarae rhan bwysig wrth gydweithio gyda’r sawl sydd yn gyfrifol am 

warchod yr amgylchedd. Mae’n ofynnol ar unigolion i gadw ar y rheolau a’r anghenion a wneir 

o dan lywodraeth y polisi hwn. 

 

 

Arwyddwyd gan : 


