
 

Adroddiad i’r: Pwyllgor Craffu Cymunedau  

Dyddiad y Cyfarfod: 20 Ionawr 2022 

Aelod Arweiniol / Swyddog:   Y Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts, Aelod Arweiniol 

Addysg, Gwasanaethau Plant ac Ymgysylltu â’r 

Cyhoedd  

Awdur yr Adroddiad: Tim Dillon, Arweinydd Tîm Lleoedd, Gwasanaethau 

Cyfreithiol, AD a Democrataidd 

Teitl: Diogelu Enwau Lleoedd Cymraeg yn Sir Ddinbych  

1. Am beth mae’r adroddiad yn sôn? 

1.1. Ystyried sefyllfa gyfreithiol mewn perthynas â diogelu’r Gymraeg o ran enwau 

lleoedd a strydoedd ac os yw’r cyngor yn bodloni unrhyw ofynion cyfreithiol. Yn 

benodol, ystyried na ddylai enwau Cymraeg gael eu newid neu eu disodli gydag 

enwau Saesneg.  

2. Beth yw'r rheswm dros lunio’r adroddiad hwn? 

2.1. Egluro dyletswyddau a rôl y Cyngor i ddiogelu enwau lleoedd Cymraeg a 

hanesyddol yn y sir.  

3. Beth yw’r Argymhellion? 

3.1. Bod yr Aelodau yn trafod cynnwys yr adroddiad; a  

3.2. chadarnhau eu bod yn fodlon fod y Cyngor yn defnyddio ei holl bwerau o ran 

diogelu enwau Cymraeg a hanesyddol yn yr amgylchedd naturiol ac adeiledig.  



 
 

4. Manylion yr adroddiad 

Cefndir 

4.1. Mae Deddf Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) 2016 (“y Ddeddf”) yn nodi fod 

rhaid i Weinidogion Cymru lunio a chadw cofnod amgylchedd hanesyddol 

cyfredol ar gyfer pob ardal awdurdod lleol yng Nghymru. Mae cofnodion 

amgylchedd hanesyddol o’r fath, yn rhannol, er wyn diogelu treftadaeth a’r iaith 

Gymraeg.  

4.2. Mae’r Ddeddf (yn ogystal â’r Canllawiau a nodir isod) hefyd yn nodi sut all 

awdurdodau lleol ac eraill gyfrannu i gofnodion amgylchedd hanesyddol a sut 

ddylent ddefnyddio’r cofnodion hyn  i ymarfer eu swyddogaethau.  

4.3. Mae cofnodion amgylchedd hanesyddol yn cynnwys holl agweddau 

amgylchynol sydd wedi ei adeiladu, ffurfio neu ddylanwadu gan weithgarwch 

dynol o’r cyfnodau cynharaf i’r mwyaf diweddar. Mae cofnodion amgylchedd 

hanesyddol yn cael eu cadw a’u diweddaru er lles y cyhoedd a gall unrhyw un 

gael mynediad atynt. Mae cofnodion amgylchedd hanesyddol Cymru yn 

cynnwys gwybodaeth am dirluniau, adeiladau, a safleoedd a darganfyddiadau 

archeolegol hanesyddol, yn ogystal â chofnodion o ymchwiliadau a rheolaeth yr 

amgylchedd hanesyddol megis cloddiadau archeolegol, astudiaethau 

hanesyddol a rhaglenni cadwraeth. Byddai’r cofnodion amgylchedd hanesyddol 

yn ymestyn i enwau lleoedd a gynhelir gan Weinidog Cymru.  

4.4. Mae’r cofnodion amgylchedd hanesyddol wedi’u rhannu i 4 rhanbarth Cymru. 

Maent yn cynnwys cofnod amgylchedd hanesyddol Clwyd-Powys sy’n cynnwys 

Sir Ddinbych yn ogystal â Sir y Fflint, Wrecsam, Powys a rhan o Gonwy.  

Cyfrifoldebau’r Awdurdod Lleol  

4.5. Yn gymwys yma, mae gan awdurdodau lleol gyfrifoldeb am enwi ac ailenwi 

lleoedd yn eu hardal. Mae ganddynt hefyd rôl statudol allweddol i ystyried 

cynigion i enwi lleoedd neu strydoedd newydd, yn ogystal â cheisiadau i newid 

enwau strydoedd ac eiddo.  Mae’r ddarpariaeth cyfreithiol ar gyfer hyn rhinwedd 

Deddf Iechyd Cyhoeddus 1925 (ar gyfer enwi strydoedd) a Deddf Cymalau 

Gwella Trefi 1847 (ar gyfer rhifo eiddo).  



 
 

4.6. Yn benodol, mae gan awdurdodau lleol o dan y Ddeddf ddyletswydd i roi 

ystyriaeth a sylw dyledus i’r cofnod amgylchedd hanesyddol a’r rhestrau sydd 

ynddo wrth enwi neu ailenwi lleoedd a cheisiadau mewn perthynas ag enwi 

strydoedd ac eiddo. Byddai hynny yn sicrhau fod yr enw yn gyson gyda 

threftadaeth a hanes lleol yr ardal.  

4.7. Yn ei hanfod, y ddyletswydd gyfreithiol sydd ar awdurdodau lleol yw ystyried 

cofnod amgylchedd hanesyddol a’i restr yn unig. Fodd bynnag, nid oes 

dyletswydd penodol i lynu’n llym at enwau Cymraeg. 

Canllawiau  

4.8. O dan Ganllawiau Statudol Cofnodion Amgylchedd Hanesyddol yng Nghymru: 

Llunio a Defnydd (“y Canllawiau”) sy’n cefnogi’r Ddeddf, mae canllawiau 

penodol yn cael ei roi i’r awdurdodau lleol yng nghyd-destun enwi ac ailenwi 

strydoedd ac eiddo. Mae’r Canllawiau yn y rhan Atodiad yn nodi:- 

Bydd y Rhestr o Enwau Lleoedd Hanesyddol, sydd ar gael drwy’r cofnodion 

amgylchedd hanesyddol, yn helpu’r awdurdodau lleol wrth iddynt ystyried 

ceisiadau i enwi ac ailenwi strydoedd ac eiddo.  

Mae Atodiad y Canllawiau yn cyfeirio at bolisïau awdurdod lleol priodol sydd 

mewn lle:- 

Dylai fod gan bob awdurdod lleol yng Nghymru bolisïau ar enwi a rhifo 

strydoedd ac eiddo. 

Yna mae’n nodi, dylai’r polisïau hyn gydnabod pwysigrwydd enwau lleoedd 

hanesyddol yn yr amgylchedd hanesyddol lleol, a dylid annog pobl i barhau i’w 

defnyddio, naill ai’n sail ar gyfer enwau newydd neu drwy gadw enwau sy’n 

bodoli eisoes.  

Yng nghyd-destun newid enwau eiddo, mae Atodiad y Canllawiau yn nodi:- 

Wrth ystyried ceisiadau i newid yr enw a ddefnyddir yng nghyfeiriad ffurfiol 

eiddo, dylai’r awdurdod lleol bellach gyfeirio hefyd at y rhestr o enwau lleoedd 

hanesyddol.  

Yng nghyd-destun newid enwau strydoedd, mae Atodiad y Canllawiau yn nodi:- 



 
 

Yr awdurdodau lleol sy’n gyfrifol am enwi strydoedd newydd y bydd angen eu 

cofnodi yn y Rhestr Tir ac Eiddo Lleol. Mae Llywodraeth Cymru yn annog yr 

awdurdodau lleol i ddefnyddio enwau lleoedd hanesyddol yn sail ar gyfer enwi 

strydoedd newydd neu ddatblygiadau eraill pryd bynnag y bo modd. Wrth 

ystyried cais gan ddatblygwr i enwi lle newydd, dylai’r awdurdod lleol gyfeirio at 

y rhestr o enwau lleoedd hanesyddol. Os oes enw hanesyddol priodol (er 

enghraifft, enw sy’n deillio o enw hanesyddol ar gyfer cae neu anheddiad), yna 

bydd y datblygwr yn cael gwybod hynny ac yn cael ei annog i’w ddefnyddio. 

Mater i’r awdurdod lleol yw’r penderfyniad terfynol ar enwi stryd. 

      Polisi 

4.9. Yn eithaf diweddar mae Cyngor Sir Ddinbych wedi diweddaru eu polisi Enwi a 

Rhifo Strydoedd (“y Polisi”). Cafodd ei gymeradwyo gan y Cabinet a’i gyhoeddi yn 

Ionawr 2021. Diweddarwyd y Polisi i ddarparu strydoedd enwau Cymraeg yn unig 

ac na ddylid enwi ar ôl unigolion penodol.  

4.10 Yn ei hanfod, mae’r Polisi yn nodi ei fod yn ddarostyngedig i’r darpariaethau a 

gynhwysir o fewn y Ddeddf. Mae’r Polisi yn cynnwys ystyriaethau Cymraeg 

allweddol yng nghyd-destun enwi strydoedd. Mae 5.3 y Polisi yn nodi:- 

 Mae cynllun iaith Gymraeg yr Awdurdod yn sicrhau bod y Gymraeg a’r Saesneg yn 

cael eu trin yn gyfartal.  

 Yn bwysig, ac yn hynod o berthnasol mae 5.4 y Polisi yn nodi:- 

 Y polisi mewn perthynas ag enwau strydoedd fydd mabwysiadu enw Cymraeg sy'n 

cyd-fynd â threftadaeth leol a hanes yr ardal.  

Cymhwyso swyddogaethau  

4.11 Fe wnaeth ymgynghoriad â swyddogion y cyngor ac yn benodol, y swyddogion 

Datblygu Cymunedol sy’n rheoli ceisiadau o’r fath ac sy’n defnyddio’r polisi, 

gadarnhau ymlyniad tuag at y Polisi a’r Ddeddf, gan gynnwys ymlyniad penodol at 

ofynion y Gymraeg.  

4.12 Cadarnhaodd y swyddogion, ers i’r Polisi gael ei fabwysiadu’r ffurfiol roedd dau 

achos lle gofynnwyd i’r tîm am gyngor a chyfarwyddyd mewn perthynas ag ailenwi 



 
 

stryd a rhoi enwau newydd ar ffyrdd. Cawsom wybod bod y cyntaf yn drigolyn 

unigol a oedd yn dymuno mabwysiadu enw stryd gyda chyfeiriad hanesyddol i’r 

ardal. Cafodd yr unigolyn ei atgyfeirio at y polisi newydd a chael ei hysbysu fod rhai 

i unrhyw enw ar stryd wrth symud ymlaen lynu at y Polisi a bod yn enwau Cymraeg 

yn unig lle amlygwyd rhagddodiaid stryd Cymraeg i’r unigolyn. Cawsom wybod fod 

yr ail, a’r achos mwyaf diweddar gan ddatblygwr oedd yn adeiladu cartrefi yng 

ngogledd y sir ac wedi gofyn am gyngor o ran enwi stryd. Yn debyg i’r uchod, 

cadarnhaodd y swyddogion eu bod wedi ei atgyfeirio at y Polisi a bydd y datblygwr 

yn dod yn ôl at y swyddogion gyda chynigion ar gyfer enwau stryd yn fuan.  

Casgliad  

4.13 I gloi, yn dilyn gweithrediad y Polisi newydd ac ar ôl ymgynghori gyda’r 

swyddogion perthnasol mae’n ymddangos fod Cyngor Sir Ddinbych ar hyn o bryd 

yn cydymffurfio â’i ofynion cyfreithiol mewn perthynas ag enwi lleoedd a strydoedd. 

Yn wir, mae darpariaethau’r Polisi yn mynd ymhellach na’r Ddeddf ac yn nodi mai 

dim ond enwau Cymraeg fydd yn cael eu mabwysiadu ar gyfer enwau strydoedd 

newydd sy’n gyson gyda threftadaeth a hanes lleol yr ardal. Mae ymgynghoriad 

gyda swyddogion yn awgrymu er fod y Polisi yn eithaf newydd, mae’n cael ei ddilyn 

yn llym.  

Atodiad A – Cofnodion Amgylchedd Hanesyddol yng Nghymru: Llunio a Defnydd 

Atodiad B – Polisi Enwi a Rhifo Strydoedd (Ionawr 2021) 

5. Sut mae’r penderfyniad yn cyfrannu at y Blaenoriaethau 
Corfforaethol? 

5.1. Gweithio i sicrhau fod y Gymraeg yn ffynnu yn Sir Ddinbych a hyrwyddo 

gweledigaeth y cyngor ar gyfer y Gymraeg.  

6. Faint fydd hyn yn ei gostio a sut y bydd yn effeithio ar 
wasanaethau eraill? 

6.1. Ni ragwelir unrhyw oblygiadau o ran cost, er gwybodaeth yn unig.  

7. Beth yw prif gasgliadau’r Asesiad o’r Effaith ar Les? 

7.1. Nid yw’n angenrheidiol ac nid yw asesiad effaith yn ofynnol o ystyried natur a 

chyd-destun yr adroddiad. 



 
 

8. Pa ymgynghoriadau sydd wedi’u cynnal gyda Chraffu ac 
eraill? 

8.1. I ddechrau, gyda Rheolwr Datblygu Cynllunio, Swyddogion Datblygu Cynllunio 

a Swyddogion y Gwasanaethau Democrataidd 

8.2. Ymateb gan Ddatblygu Cymunedol sydd wedi ei grynhoi ym mhrif gorff yr 

adroddiad.  

9. Datganiad y Prif Swyddog Cyllid 

9.1. Amherthnasol 

10. Pa risgiau sydd ac a oes unrhyw beth y gallwn ei wneud i'w 
lleihau? 

10.1. Amherthnasol 

11. Pŵer i wneud y penderfyniad 

11.1. Adran 111 o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972  

11.2. Mae adran 21 Deddf Llywodraeth Leol 2000 ac adran 7.4.1 o Gyfansoddiad 

Cyngor Sir Ddinbych yn nodi grymoedd Archwilio o ran datblygu ac adolygu 

polisi.  


