
 
Mae’n cof yma’n y caeau – a hanes 

yr hen genedlaethau, 
A swyn y pridd sy’n parhau 

O roi anadl i’r enwau. 
            (Anhysbys) 

  
  
 

Testun:  Papur Ymchwil i Bolisi Enwau Lleoedd 
 
 

1. Cyflwyniad  
 

1.1 Mae enwau strydoedd a nodweddion daearyddol wedi bod yn destun sawl cwyn dros y 
blynyddoedd diwethaf a chafwyd sawl trafodaeth yn y Pwyllgor Iaith ynghylch sut i ddiogelu 
enwau Cymraeg. 
 

1.2 Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 a Deddf yr Amgylchedd 
Hanesyddol (Cymru) 2016 yn ddeddfau newydd y mae’r mater hwn yn berthnasol iddynt 
bellach. 
 

1.3 Ceir yn y ddogfen hon amlinelliad o’r ystyriaethau sy’n berthnasol i’r mater ac ymgais i 
egluro swyddogaethau a gweithdrefnau’r gwasanaethau sy’n gyfrifol am wahanol agweddau 
o fathu, arddel a chofnodi enwau lleoedd yn yr awdurdod.  
 

1.4 Mae’r ddogfen hefyd yn nodi dyletswyddau statudol cyrff perthnasol eraill Cymru sy’n 
gyfrifol am fathu, arddel a chofnodi enwau lleoedd ynghyd â pherthynas yr awdurdod â hwy. 
 

1.5 Nod y ddogfen hon felly yw ennyn gwell dealltwriaeth ymysg aelodau’r pwyllgor o’r 
swyddogaethau a’r gweithdrefnau sydd ynghlwm â’r mater hwn. 

 
 

2.0 Ystadegau Enwi a Newid Enwau yr uned Rheolaeth Adeiladu 
 
Mae’r uned Rheolaeth Adeiladu yn medru darparu ystadegau manwl enwi a newid enwau tai 
a datblygiadau i ni erbyn diwedd mis Mai ond mae ystadegau cyffredinol y llynedd fel a 
ganlyn: 
 
Ystadegau Enwi a Newid Enwau Gwynedd 2017 
 

Iaith yr Enw 
 

Enw Newydd Newid Enw 

Cymraeg 
 

98 2 (o’r Saesneg i’r Gymraeg) 

Saesneg 
 

14 Ond cyswllt hanesyddol â’r 
ardal gan bob un. 
(1 yn enwi cwmni ac 
1 yn newid o enw Saesneg 
blaenorol). 

 



 
 

2.0 Yr Hyn a Geisir 
 
2.1 Cadarnhad bod gan yr aelodau gwell ddealltwriaeth o ddyletswyddau a gweithdrefnau 

gwasanaethau’r awdurdod yng nghyswllt bathu, arddel a chofnodi enwau  o fewn 
darpariaethau’r deddfwriaethau perthnasol. 
 

2.2 Cadarnhad bod yr aelodau o’r farn bod gwasanaethau perthnasol yr awdurdod yn hyrwyddo 
ac yn hybu hyd orau ei allu y defnydd o enwau Cymraeg sy’n nodweddiadol o dreftadaeth 
gynhenid Gwynedd. 

 
2.3 Arweiniad y pwyllgor yng nghyswllt datblygu’r gwaith o fewn yr awdurdod, ymchwilio 
  ymhellach neu’r angen i gyflwyno a mabwysiadu polisi swyddogol newydd.  

 
 

3.0 Cyd-destun Deddfwriaethol  
 

3.1 Dylid ystyried y papur hwn yn y cyd-destun deddfwriaethol isod: 
 

a) Adran 17 ac 18 Deddf Iechyd Cyhoeddus 1925  
b) Deddf Cymalau Gwelliannau Trefol 1847 
c) Deddf yr Iaith Gymraeg 1967 
ch) Deddf yr Iaith Gymraeg 1993 
d) Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011 
dd) Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 
e) Deddf yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) 2016 

 
 

4.0 Cyd-destun Polisi 
 

a) Polisi Enwi neu Ail-enwi Strydoedd, Datblygiadau Newydd ac Eiddo Drafft; Rheolaeth 
Adeiladu, Ymgynghoriaeth  

b) Cynllun Iaith Gymraeg yr Awdurdod; Gwasanaethau Iaith, Cefnogaeth Gorfforaethol 
c) Polisi Enwau Cymraeg; Polisi Cofnodi Enwau Cymraeg yng nghronfa ddata'r Arolwg Ordnans 
ch)  Canllawiau Safoni Enwau Lleoedd Cymru; Comisiynydd y Gymraeg  
d) Canllawiau Statudol ar sut y dylai Awdurdodau Lleol, Awdurdod Parciau Cenedlaethol a 

Chyfoeth Naturiol Cymru ddefnyddio’r Cofnodion Amgylchedd Hanesyddol a Chyfrannu at eu 
Llunio 

 
  



 
5.0 Amlinelliad o Ddyletswyddau a Hawliau Cyngor Gwynedd yng nghyswllt enwi a newid enwau 

tai, datblygiadau newydd a strydoedd  
 
 

Rhif Corff Dyletswydd  
 

Hawliau Math o gorff 

5.1 Cyngor Gwynedd;  
 
Rheolaeth Adeiladu;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gwasanaethau Iaith 
 
 
 
 
 
 
 
Uned Gyfieithu   
 
 
Technoleg Gwybodaeth 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Gweinyddu 
ceisiadau gan 
unigolion a 
datblygwyr i enwi 
tai a datblygiadau 
newydd. 
 
Hyrwyddo a hybu a 
rhoi blaenoriaeth i 
enwau Cymraeg a 
ble mae’n bosib, 
rhoi blaenoriaeth i 
enwau â chyswllt 
hanesyddol. 
 
Anfon yr enwau i 
AO a Swyddfa’r 
Post i osgoi 
dyblygu cyn 
caniatáu enw ac er 
mwyn pennu cod 
post. 
 
Sicrhau bod polisi 
Enwi Lleoedd 
Rheolaeth 
Adeiladu yn rhoi 
ystyriaeth ddigonol 
i hyrwyddo a 
hybu’r Gymraeg. 
 
Cynghori ar enwau 
Cymraeg  
 
Cofnodi'r enwau 
sy’n cael eu 
caniatáu a’u 
mabwysiadu  
mewn cofrestr 
ddigidol sy’n 
bwydo i mewn i 
gofrestr ddigidol 

 
 
Hawl i argymell 
enw Cymraeg yn 
unig a gofyn i 
ymgeisydd ail-
ystyried os nad 
yw’n enw Cymraeg 
er mwyn gwarchod 
yr amgylchedd lleol 
(tai a datblygiadau 
newydd). 
 
Hawl i anfon enw 
Cymraeg yn unig i’r 
AO a Swyddfa’r 
Post ac i nodi mai 
enw Cymraeg yn 
unig fydd yn cael ei 
arddel. 
 
Mae gan yr 
awdurdod yr hawl i 
wrthod enwau di-
gymraeg ar 
strydoedd. 
 
Mae gan yr 
awdurdod yr hawl i 
fathu enwau 
Cymraeg a newid 
enwau strydoedd i 
rai Cymraeg yn 
unig wrth ddilyn 
proses gyfreithiol. 
 
Hawl i wrthod 
enwau pan fo 
achosion o 
ddyblygu boed yn 
Gymraeg neu fel 
arall. 
 

 
 
Mae Cyngor 
Gwynedd yn 
gweinyddu proses 
enwi a newid 
enwau tai,  
datblygiadau 
newydd a 
strydoedd. 
 
Mae gan yr 
awdurdod yr hawl i 
newid enwau ac 
enwi strydoedd a 
hawl i wrthod cais 
gan unigolyn i 
wneud hyn. 
 
 
Mae Cyngor 
Gwynedd yn hybu, 
yn hyrwyddo ac yn 
rhoi blaenoriaeth i 
enwau Gymraeg ac 
enwau hanesyddol. 
 
 
Gall y Cyngor 
fathu, dylanwadu 
ac ymgynghori ar 
enwau ac ef fydd 
yn eu hanfon i’r 
AO, Swyddfa’r Post 
a’r gofrestr enwau 
genedlaethol. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Priffyrdd  
 

cyfeiriadau 
cenedlaethol. 
 
Rhifo ac ail rifo tai  

Os yw enwau 
strydoedd wedi 
cael eu cofnodi yn 
ddwyieithog, yna 
mae’n rhaid i’r 
arwydd fod yn 
ddwyieithog ar 
gyfer y 
gwasanaethau 
brys. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
6.0 Amlinelliad o ddyletswyddau a hawliau cyrff perthnasol eraill Cymru yng nghyswllt enwi a 

newid enwau tai, datblygiadau newydd a strydoedd  
 
 

6.1 
 

Datblygwyr/adeiladwyr 
a pherchnogion tai  
 

Cynnig enwau 
newydd ar gyfer 
datblygiadau 
newydd a thai. 
 

Cysylltu â’r Cyngor 
a chynnig enw neu 
dri enw yng 
nghyswllt 
datblygiadau. 
 

Corff neu unigolyn 
sy’n cynnig enw. 

6.2 Cynghorau cymuned a 
chynghorau tref 
 

Gwarchod a 
dylanwadu ar 
enwau 
nodweddion 
hanesyddol,  
datblygiadau a 
strydoedd eu 
cymunedau. 
 

Dylanwadu ar 
enwau 
nodweddion 
hanesyddol,  
datblygiadau a 
strydoedd eu 
cymunedau.  
 

Corff ymgynghorol 
a dylanwadol sy’n 
medru argymell 
enwau Cymraeg 
sy’n nodweddiadol 
o dreftadaeth yr 
ardal.  

6.3  
 

Cymdeithas Enwau 
Lleoedd Cymru 
 

Safoni, bathu a 
newid enwau 
lleoedd Cymru. 
 

Awdurdod ar 
enwau lleoedd 
Cymru. 
 
Argymell, 
dylanwadu a 
hyrwyddo. 
 

Corff ymgynghorol 
a dylanwadol sy’n 
medru argymell 
enwau Cymraeg 
sy’n nodweddiadol 
o dreftadaeth yr 
ardal ond sydd 
hefyd yn gwarchod 
enwau di-gymraeg 
os ydynt yn rhan o 
hanes yr ardal. 
 

6.4 Arolwg Ordnans 
 

Cofnodi enwau 
lleoedd ar fapiau 
swyddogol. 
 
Mapiau’n cael eu 
diweddaru bob 
chwe mis. 

Cofnodi enwau a 
newid enwau yn 
seiliedig ar 
dystiolaeth leol o’r 
enwau a adwaenir 
yn lleol a chyrff 

Corff cofnodi, enwi 
ac ail-enwi mewn 
ymgynghoriad â 
chyrff sy’n 
awdurdod ar 
enwau lleoedd a 
chymunedau lleol. 



 
 

sy’n awdurdod ar 
enwau lleoedd. 
 
Mae AO yn rhoi 
pwyslais ar greu 
mapiau modern yn 
hytrach na rhai 
hanesyddol yn ôl y 
swyddog polisi. 
 

6.5 Comisiynydd y 
Gymraeg 
 

Panel Safoni 
Enwau Lleoedd 
Cymraeg 
Cenedlaethol. 
 

Safoni, hybu a 
hyrwyddo enwau 
lleoedd Cymru. 
 
Canllaw Safoni 
Enwau Cymru ac 
Enwau 
Aneddiadau. 
 

Safoni, hyrwyddo a 
chorff 
ymgynghorol sy’n 
medru argymell 
enwau Cymraeg 
neu hanesyddol.  
Mae’r Comisiynydd 
hefyd yn medru 
gwarchod enwau 
hanesyddol di-
gymraeg os ydynt 
yn rhan o hanes 
arwyddocaol yr 
ardal (enwau 
Saesneg, Lladin ac 
ati). 
 

6.6 Y Post Brenhinol  
 

Cofnodi ac arddel 
cyfeiriadau ac 
enwau lleoedd y 
bydd yr awdurdod 
lleol yn anfon iddo. 
 

Dyrannu Cod Post. Corff gweinyddol 
sy’n dyrannu cod 
post ac yn sicrhau 
nad oes dyblygu 
cyfeiriadau.  Ei nod 
yw hwyluso anfon 
y post i’r 
cyfeiriadau cywir, 
sicrhau bod 
cyfeiriadau yn 
gywir ar gyfer y 
gwasanaethau brys 
a sicrhau nad oes 
dyblygu 
cyfeiriadau. 
 

6.7 Adrannau 
Uwchefrydiau’r 
Gymraeg, Astudiaethau 
Celtaidd, Thechnolegau 
Iaith, Archeoleg a 
Hanes Prifysgolion 
Cymru –  
 

Awdurdod 
academaidd ar 
enwau lleoedd 
Cymru. 

Ymchwilio, 
dehongli, egluro a 
dylanwadu ar 
enwau lleoedd 
Cymru.  

Corff ymgynghorol 
sy’n argymell a 
hyrwyddo enwau 
yn seiliedig ar 
wybodaeth 
academaidd 
ieithyddol, 
hanesyddol, 



Prifysgol Cymru, 
Bangor yng Ngwynedd 
 

daearyddol ac 
archeolegol. 

6.8 
 

Llywodraeth Cymru Cadw cofnod 
statudol 
cenedlaethol o 
enwau’r 
amgylchedd 
hanesyddol dan 
Ddeddf yr 
Amgylchedd 
Hanesyddol 
(Cymru) 2016. 
 

Cofnodi ac 
ymgynghori ar 
enwau lleoedd yng 
Nghymru. 
 
Canllaw gan y 
Llywodraeth ar 
gyfer gwarchod yr 
amgylchedd 
hanesyddol. 

Cofrestr y dylai 
Awdurdodau Lleol, 
Awdurdod Parciau 
Cenedlaethol a 
Chyfoeth Naturiol 
Cymru ei gwirio a 
chyfrannu at ei 
datblygiad. 
 

 
 

7.0 Arfer Cyfredol Cyngor Gwynedd 
 

7.1 Wrth ymchwilio’n gychwynnol i’r mater, daethpwyd o hyd i bolisi drafft gan y 
gwasanaeth Rheolaeth Adeiladu sy’n nodi dyletswydd statudol yr awdurdod a’i 
weithdrefnau yn y maes hwn. 

 
7.2 Cafodd y polisi drafft ei lunio yn 2014 ac ymgynghorwyd â’r Swyddog Cydraddoldeb 

ac Iaith y pryd hynny er mwyn cael mewnbwn o ogwydd hybu a hyrwyddo’r 
Gymraeg yn y polisi.  Rhaid pwysleisio mai cyfrifoldeb dirprwyedig i’r gwasanaeth 
Rheolaeth Adeiladu yw’r gofyn statudol i enwi a rhifo tai, datblygiadau a strydoedd 
ac felly polisi’r gwasanaeth yma fyddai unrhyw bolisi dan ddarpariaethau Ddeddf 
Iechyd Cyhoeddus 1925.  Rhaid cofio bod cofnodi cyfeiriadau a rhifau tai ac ystadau 
diamwys yn bwysig yng nghyswllt iechyd y cyhoedd a gallu’r gwasanaethau brys i 
gyrraedd unrhyw gyfeiriad ac fel bod postmyn yn medru danfon post i’r cyfeiriadau 
cywir. 

 
7.3 Penderfynwyd ar y pryd y byddai’r gweithdrefnau’n cael eu treialu cyn parhau i 

gyflwyno’r polisi er mwyn ei fabwysiadu.  Yn y cyfamser, mae’r swyddogion oedd yn 
gyfrifol am y maes hwn wedi symud i swyddi eraill ac felly nid yw’r gwaith wedi cael 
ei ddatblygu fel y bwriadwyd. 

 
7.4 Fel y cyfeirir ato uchod hefyd, mae deddfau newydd wedi dod i fodolaeth ers llunio’r 

polisi drafft hwn sef Deddf yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) 2016 a Deddf 
Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015.  Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r 
Dyfodol (Cymru) 2015 yn 

 
7.5 Mae’n wir dweud bod y polisi drafft a gweithdrefnau bathu a newid enwau'r 

gwasanaeth Rheolaeth Adeiladu yn nodi bod blaenoriaeth yn cael ei roi i fathu ac 
arddel enwau Cymraeg.  Wele’r cymalau perthnasol isod: 

 
“Mae Cyngor Gwynedd yn gofyn bod enwau arfaethedig… 

 ble bod hynny’n bosib, yn deillio o gysylltiadau hanesyddol, daearyddol neu leol yr 
ardal 

 a bydd yn rhoi blaenoriaeth i enwau Cymraeg”. 
 



7.6 Mae canllawiau ar wefan gorfforaethol y Cyngor sy’n rhoi cyngor ac arweiniad i 
ddatblygwyr a pherchnogion eiddo ar bolisi a gweithdrefnau enwi, ail-enwi a rhifo 
tai a datblygiadau newydd yng Ngwynedd –  

 
https://www.gwynedd.llyw.cymru/cy/Trigolion/Cynllunio-a-rheolaeth-
adeiladu/Enwi-eiddo.aspx  

 
7.7 Mae gan y cyhoedd (ymgeiswyr unigol fel perchnogion tai a datblygwyr sy’n 

datblygu ystadau newydd) yr hawl i gynnig enwau di-gymraeg ar dai a datblygiadau 
newydd ond mae gweithdrefn mewn lle ble mae’r Cyngor yn gofyn iddynt ail-
ystyried enwau di-gymraeg ac yn rhoi 28 diwrnod iddynt wneud hynny.   

 
7.8 Ar hyn o bryd, bydd swyddogion Rheolaeth Adeiladu'r Cyngor yn awgrymu 

cyfieithiad synhwyrol o enwau di-gymraeg i’r ymgeiswyr a hynny mewn 
ymgynghoriad â’r uned gyfieithu.  Serch hynny, cyfieithiad o’r enw a awgrymir gan yr 
ymgeisydd fydd y rhain ac nid ydynt o reidrwydd yn adlewyrchu hanes neu 
dreftadaeth yr ardal mewn unrhyw ffordd. 

 
7.9 Yng nghyswllt enwau datblygiadau newydd, bydd datblygwyr yn cynnig tri enw ac 

unwaith eto, bydd swyddogion y Cyngor yn rhoi blaenoriaeth i dderbyn enwau 
Cymraeg ac yn annog y datblygwyr i ystyried natur ieithyddol, hanesyddol a 
diwylliannol yr ardal. 

 
7.10 Nid yw’n hysbys i ba raddau y bydd ymgynghori ar enwau hanesyddol sy’n 

nodweddiadol o’r ardal a’r dreftadaeth leol yn digwydd ar hyn o bryd a pha 
weithdrefn sydd mewn lle ar gyfer gwneud hyn. 

 
7.11 Mae polisi cyfredol yr awdurdod yn nodi y bydd bob cais yn cael ei ystyried 

yn ôl ei rinwedd ei hun a’r cyngor cyfreithiol a gafwyd oedd na ddylai polisi fod yn 
rhy haearnaidd ac y gellir gweithio o fewn rhychwant y gyfraith wrth ystyried bob 
cais yn ôl ei rinwedd ei hun a chyfiawnhau penderfyniad yn seiliedig ar achosion 
unigol. 

 
8. Rhai o’r cwestiynau oeddem yn ceisio eu hateb? 
 
8.1 Pam na allwn fynnu ar enwau Cymraeg ac mai’n bwriad yw hyrwyddo’r Gymraeg hyd orau 

ein gallu? 
 

Nid oes darpariaeth yn Neddf Diogelwch Cyhoeddus 1925 yng nghyswllt hawl statudol yr 
awdurdod i enwi tai a datblygiadau newydd ond mae yng nghyswllt strydoedd.  Gweinyddu 
enwi neu newid enw tai a datblygiadau newydd yw dyletswydd yr awdurdod dan y ddeddf 
hon ond caiff enwi a newid enwau strydoedd drwy broses gyfreithiol. 
 
Fodd bynnag, mae Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011 yn creu swyddogaethau sy’n cynnwys 
hybu a hyrwyddo’r defnydd o’r Gymraeg ymhob agwedd o weinyddiaeth leol a gall y polisi 
Enwi Strydoedd a Thai nodi mai Polisi Cyngor Gwynedd yw rhoi blaenoriaeth i enwau uniaith 
Gymraeg yn ei gymunedau.  Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 hefyd 
yn ymrwymo awdurdodau lleol i warchod eu treftadaeth leol a gellid dadlau bod hwn yn un 
o’r meysydd lle gellir gwneud hynny. 

 
  

https://www.gwynedd.llyw.cymru/cy/Trigolion/Cynllunio-a-rheolaeth-adeiladu/Enwi-eiddo.aspx
https://www.gwynedd.llyw.cymru/cy/Trigolion/Cynllunio-a-rheolaeth-adeiladu/Enwi-eiddo.aspx


8.2 Pam na allwn ddiddymu fersiynau di-gymraeg ac enwau dwyieithog ar strydoedd? 
 
Mae gan Gyngor yr hawl, drwy wneud gorchymyn, i newid enw stryd neu roi enw newydd ar 
stryd (neu ran o stryd) lle nad oedd enw wedi cael ei roi o’r blaen (Adran 18, Deddf Iechyd 
Cyhoeddus 1925). 

 
Mae gan Gyngor Gwynedd yr hawl i wrthwynebu cais gan ymgeisydd sy’n awgrymu enw 
newydd i stryd (neu i ran o stryd) (Adran 17, Deddf Iechyd Cyhoeddus 1925). 

 
Gweler y ddarpariaeth lawn yn Adrannau 17 ac 18, Deddf Iechyd Cyhoeddus 1925. 

 
 Yn dilyn cyngor cyfreithiol, dyma’r egwyddorion y dylai’r Cyngor eu defnyddio wrth wneud 
 penderfyniad dan Adran 17 ac Adran 18, Deddf Iechyd Cyhoeddus 1925: 
 

Wrth wneud penderfyniad i newid neu roi enw newydd ar stryd (neu ran o stryd), neu i 
wrthwynebu cais ymgeisydd i roi enw newydd ar stryd (neu ran o stryd), fel mae’n briodol, fe 
fydd y Cyngor yn ystyried bob cais yn ôl ei rinwedd unigol ei hun.  Serch hynny fe fydd y 
Cyngor yn dilyn yr egwyddor o roi blaenoriaeth i enwi stryd (neu ran o stryd) yn uniaith 
Gymraeg, ac i’r diben yma bydd y Cyngor yn gweithredu er budd gweinyddiaeth dda ac er 
budd y gymdogaeth leol. 

 
Cyn penderfynu, fe fydd gan y Cyngor yr hawl os yw’n ei gweld yn briodol, i ymgynghori â’r 
gymdogaeth leol a gall yna ystyried yr ymatebion a ddaw i law yn sgil yr ymgynghoriaeth.  Pe 
byddai ffactorau eithriadol yn bodoli, megis rhesymau hanesyddol a diwylliannol lleol, gall y 
rhain arwain y Cyngor i wyro o’r polisi o roi blaenoriaeth i’r Gymraeg, ac felly fel eithriad gall 
stryd, neu ran o stryd, gael ei henwi naill ai yn ddwyieithog neu yn ddi-gymraeg ar sail 
rheswm neilltuol. 
 
Mae gan y Cyngor yr hawl i newid enwau strydoedd i rai uniaith Gymraeg ond byddai’n rhaid 
eu cofnodi’n uniaith gyda’r asiantaethau perthnasol a newid yr arwydd ar ôl i’r enw gael ei 
gofrestru rhag peri dryswch i’r gwasanaethau brys.  Byddai bob achos yn achos unigol a 
byddai’n rhaid mesur hyd a lled yr adnoddau dynol ac ariannol fyddai eu hangen i wneud 
hyn.  Byddai proses gyfreithiol i’w dilyn ymhob achos. 

 
 
8.3  Oes yna unrhyw reswm pam na allwn roi arwyddion Cymraeg yn unig pan mae fersiwn 
 Saesneg o’r un cyfeiriad, h.y. os mai’r Cyngor sy’n gyfrifol am arwydd, pam na allwn roi 
 arwydd Cymraeg yn unig? 

 
Os yw’r enw wedi cael ei gofrestru’n ddwyieithog yna mae’n rhaid i’r enw ar yr arwydd fod 
yn ddwyieithog rhag peri dryswch i’r gwasanaethau brys.  
 
Byddai’n rhaid mynd drwy broses i newid yr enw a’r hyn sydd wedi cael ei gofrestru cyn 
newid unrhyw arwydd. 
 
Byddai’n rhaid ymgynghori gyda’r Arolwg Ordnans, y Post a’r Gwasanaethau Brys i weld sut 
mae’r enw wedi cael ei gofrestru ac yna dilyn proses i newid yr enw i un uniaith Gymraeg. 
 
Mae angen sicrhau bod yr arwydd yr un fath â’r hyn sydd wedi cael ei gofrestru gan yr 
asiantaethau perthnasol rhag ofn i’r Cyngor gael ei alw i roi tystiolaeth mewn cwest petai 
rhywun yn marw oherwydd amwyster cyfeiriad gan i’r gwasanaethau brys fethu cyrraedd 



yno mewn da bryd.  Serch hynny, mae gan y Cyngor yr hawl i ddefnyddio enw uniaith 
Gymraeg ond rhaid gochel nad oes ffurf ddwyieithog wedi cael ei gofrestru a’i arddel gan yr 
asiantaethau perthnasol eraill. 
 
Unwaith eto, byddai’n rhaid pwyso a mesur yr adnoddau fyddai eu hangen i newid enwau 
strydoedd i enwau uniaith Gymraeg cyn bwrw ymlaen i wneud hynny. 
 
Rhaid cofio ei bod wedi bod yn arferiad enwi strydoedd yn Gymraeg yn unig ers dyfodiad 
Deddf yr Iaith 1993 yn ôl y gwasanaeth Rheolaeth Adeiladu a bod bob ymdrech wedi cael ei 
wneud i ddwyn perswâd ar berchnogion tai a datblygwyr i enwi tai a datblygiadau yn 
Gymraeg yn unig. 

 

9.0  Argymhellion ac Ystyriaethau i’r Dyfodol 
 

9.1 Mae angen mwy o eglurder ynghylch i ba raddau yr ymgynghorir â chyrff sy’n awdurdod ar 
enwau lleoedd hanesyddol Cymru wrth fathu neu newid enwau a bydd angen ymgorffori hyn 
mewn unrhyw bolisi neu weithdrefn newydd. 

 
9.2 Bydd angen addysgu’r swyddogion Rheolaeth Adeiladu sy’n ymdrin â’r cyhoedd yn uniongyrchol 

mewn unrhyw bolisi neu weithdrefn newydd sy’n bodoli er mwyn gwarchod enwau lleoedd 
hanesyddol a chynhenid Cymru.   

 
9.3 Bydd angen gwirio polisïau cyffelyb ac arferion da awdurdodau lleol eraill yn y maes hwn. 

 
9.4 Bydd angen ail-ymweld â pholisi enwau Cymraeg yr Arolwg Ordnans a’i gymharu o bosib â’r 

polisi enwau Gaeleg er mwyn rhannu a mabwysiadu arfer da. 
 

9.5 Bydd angen gweld i ba raddau y gall y Cyngor ddylanwadu ar enwau Cymraeg wrth drafod newid 
enwau â’r Arolwg Ordnans a Swyddfa’r Post. 

 
9.6 Bydd angen sefydlu trefn gadarn ar gyfer ymgynghori â chyrff perthnasol Cymru ynghylch enwau 

Cymraeg hanesyddol. 
 

9.7 Bydd angen cywain rhestr o ganllawiau a ffynonellau ymgynghori ar enwau bydd y Cyngor yn eu 
defnyddio. 

 
9.8 Bydd angen sicrhau bod y canllawiau ymgynghori a’r ffynonellau ymgynghori ar gael i staff, 

aelodau a chynghorau tref a chymuned. 
 

9.9 Dylid gwirio gyda’r Arolwg Ordnans am enghreifftiau o ymgynghori gydag awdurdodau lleol 
ynghylch bathu a newid enwau sy’n gosod cynsail ar gyfer Cymru. 

 
9.10 Cafodd gwaith ei wneud ar safoni cronfa enwau lleoedd y Cyngor gan yr Uned TG 

flynyddoedd yn ôl (tua 2004) a’r byrdwn y pryd hwnnw oedd bod angen pwyso er mwyn rhoi 

blaenoriaeth i enwau Cymraeg.  Cyflwynwyd adroddiad gan Clive James, Prif Swyddog Polisi 

Adran y Prif Weithredwr ar y pryd ynghylch natur yr enwau oedd yn cael eu cywain gan y Cyngor 

a’u hanfon i’r National Land Information Service a’r Gofrestr Tir ac Eiddo Cenedlaethol.  Gellid 

ail-ymweld â’r gofrestr hon i weld beth yw’r sefyllfa ddiweddaraf.  



 
9.11 Byddai’n rhaid i unrhyw bolisi newydd nodi swyddogaeth bob adran, enwau a 

manylion cyswllt holl swyddogion perthnasol yr awdurdod a’r holl weithdrefnau perthnasol 
 sydd ynghlwm wrth y gwaith. 
 
9.12 Polisi’r uned gyfieithu yw arddel enwau Cymraeg yn unig mewn testun ac eithrio bod 

enw di-gymraeg wedi hen ennill ei blwyf yng Ngwynedd am reswm hanesyddol.  Mae gan yr 
uned gyfieithu restr enwau lleoedd a bydd hefyd yn defnyddio’r Gazeteer of Welsh Place 
Names a gydnabyddir yn y cylchoedd academaidd.  Mae cronfa ddigidol o enwau lleoedd 
Cymru bellach ar gael ar wefan Prifysgol Cymru Bangor a dylid hybu a hyrwyddo’r defnydd 
ohonynt. 

 
http://www.e-gymraeg.org/enwaucymru/introduction.aspx  
 
Ceir hefyd Cronfa Ddata Enwau Lleoedd, Archif yr Athro Melville Richards, Prifysgol 
Bangor, ar-lein isod: 
 
http://www.e-gymraeg.co.uk/enwaulleoedd/amr/  

 
9.12 Dylid hybu a hyrwyddo’r defnydd o Gofrestr Statudol Enwau Hanesyddol Cymru, 

Llywodraeth Cymru, dan Ddeddf Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) 2016. 
 
Diben y rhestr yw codi ymwybyddiaeth gyhoeddus o dreftadaeth gyfoethog enwau lleoedd 
yng Nghymru a hyrwyddo parhad y nodwedd bwysig hon o dreftadaeth y genedl. 

 
Mae’r gofrestr ar gael yn rhad ac am ddim ar-lein ac mae’n gofnod sy’n esblygu’n barhaus ar 
sail gwybodaeth awdurdodol ynghylch y maes.  Mae’r Llywodraeth yn dymuno i’r gofrestr 
gael ei defnyddio i 

 

 gynorthwyo’r cyhoedd i ddysgu am hanes eu cymunedau; 

 cefnogi ymchwil academaidd a 

 bod yn sail i benderfyniadau wrth reoli’r amgylchedd hanesyddol. 
 

 
 

http://www.e-gymraeg.org/enwaucymru/introduction.aspx
http://www.e-gymraeg.co.uk/enwaulleoedd/amr/

