
 
 

 
 
 

POLISI AMGYLCHEDDOL 
 
 

Mae Cyngor Dinas Caerdydd yn gyflogwr pwysig yn rhanbarth De-ddwyrain Cymru gan 
gyflogi gweithlu o tua 14,000 o bobl. Mae Cyngor y Ddinas yn darparu amrywiaeth eang o 
wasanaethau gan gynnwys gwasanaeth amgylcheddol, cymdeithasol, addysg a thai ar gyfer 
poblogaeth ddinesig o tua 340,000 ac o ganlyniad mae’n cael effaith sylweddol ar yr 
amgylchedd lleol, boed hynny’n gadarnhaol neu’n negyddol. Mae Cyngor y Ddinas yn 
cydnabod ei rôl a’i gyfrifoldeb i ddiogelu a gwella’r amgylchedd a lleihau ei effaith ar newid yr 
hinsawdd byd eang. Mae hyn yn amlwg yng ngweledigaeth Caerdydd Un Blaned Cyngor y 
Ddinas.  
 
Mae gan Gyngor y Ddinas rôl i’w chwarae o ran arwain drwy esiampl a helpu i sicrhau 
gwelliannau amgylcheddol o fewn y sefydliad ei hun, yn ogystal â thrwy bartneriaeth a 
chydweithio.  
 
Mae Cyngor y Ddinas wedi ymrwymo i’r canlynol: 

• Parhau i wella ei berfformiad amgylcheddol o ran lleihau’r effaith anffafriol ar yr 
amgylchedd, gan ddilyn yr egwyddorion sydd wrth wraidd datblygu cynaliadwy a 
system rheoli amgylcheddol y Ddraig Werdd; 

• Cydymffurfio â’r holl ddeddfwriaeth a rheoliadau amgylcheddol, ac 
• Annog arferion amgylcheddol cyfrifol gan ei gyflenwyr, contractwyr a phartneriaid. 

 
Yn benodol, bydd y Cyngor y Ddinas yn gwneud y canlynol: 

• Rheoli gweithgareddau i sicrhau bod y perygl o lygredd yn cael ei reoli, ei liniaru neu 
ei ddileu; 

• Pennu amcanion amgylchedd sy’n : 
o Lleihau gwastraff a gwella ailgylchu 
o Lleihau a gwneud defnydd effeithlon o ddŵr ac ynni, gan gynnwys defnyddio 

ffynonellau adnewyddadwy a charbon isel lle y bo’n briodol, 
o Lleihau allyriadau carbon sy’n deillio o gerbydau fflyd, 
o Annog pobl i ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus ac i feicio a cherdded 
o Integreiddio egwyddorion cynaliadwyedd mewn gweithdrefnau caffael, 
o Hyrwyddo gwarchod a gwella bioamrywiaeth; 

• Adolygu perfformiad i sicrhau bod yr amgylchedd yn cael ei wella’n barhaus; a 
• Codi ymwybyddiaeth am faterion datblygu cynaliadwy yng Nghyngor y Ddinas a 

chydag asiantaethau partner a’r cyhoedd. 
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