
Adroddiad ar y Rhestr o Enwau Lleoedd Hanesyddol 
  
Argymhellion  

R1 Mae prif swyddogaethau llunio a hyrwyddo’r Rhestr o Enwau Lleoedd Hanesyddol, 
fel y’u cyflawnir gan Gomisiwn Brenhinol Henebion Cymru, yn dasgau parhaus. Felly 
dylai gwaith y Comisiwn Brenhinol o gasglu, cofnodi a rhannu enwau lleoedd 
hanesyddol barhau. Dylai’r Comisiwn Brenhinol weithio i sicrhau nid yn unig bod yr 
holl sefydliadau a chyrff perthnasol yn defnyddio’r Rhestr, ond hefyd bod y cyhoedd 
yn ehangach mor ymwybodol ohoni â phosibl. 

R2 Dylai’r Rhestr roi sylw arbennig i rai categorïau o enwau sydd mewn perygl o gael eu 
colli heb gael eu cofnodi. Dylai’r Comisiwn Brenhinol gysylltu â chymdeithasau a 
phrosiectau lleol i ddarparu storfa ar gyfer unrhyw gasgliadau sy’n bodoli ac i helpu i 
ddatblygu prosiectau enwau lleoedd newydd a fydd yn cyfrannu eu data i’r Rhestr. 

 
R3 Dylai’r Rhestr barhau i gasglu enwau o amrywiaeth o ffynonellau ond dylai ei gwneud 

yn haws chwilio am enwau o gyfnodau amser penodol (e.e. cyn 1914, cyn 1800 ac 
ati) er mwyn galluogi dealltwriaeth hanesyddol fwy datblygedig o’r archif o enwau 
lleoedd yng Nghymru. 

 
R4 Dylai’r Comisiwn Brenhinol weithredu ar ganlyniadau’r arolwg defnyddwyr i wneud y 

wefan yn fwy defnyddiol a gwella profiad y defnyddiwr.  

R5 Dylai’r cyrff a restrir yn y canllawiau statudol yn Cofnodion yr Amgylchedd 
Hanesyddol yng Nghymru: Llunio a Defnyddio (2017), sef awdurdodau lleol, 
awdurdodau’r Parciau Cenedlaethol a Chyfoeth Naturiol Cymru, adrodd ar eu 
defnydd o’r Rhestr yn flynyddol. Dylai hyn gynnwys data manwl am newidiadau i 
enwau lleoedd ac am enwau newydd a roddir ar sail y Rhestr neu ar unrhyw sail arall. 
Dylent hefyd ddarparu data enwi i'r Rhestr yn flynyddol ar ffurf UPRN. 

R6 Dylai Llywodraeth Cymru, gyda chanllawiau gan y Comisiwn Brenhinol, ddrafftio 
templed polisi enwi a rhifo strydoedd ar gyfer awdurdodau lleol yn seiliedig ar y 
model arfer da a ddarperir gan Geredigion – ymhlith eraill. Dylai Llywodraeth Cymru 
hefyd atgoffa awdurdodau lleol yn ffurfiol bod rhaid i’w polisïau gael eu cyhoeddi a 
bod ar gael yn hwylus ar y rhyngrwyd.  

R7 Dylid comisiynu a chyllido ymchwil i nodi ble, sut a pham y mae newidiadau i enwau 
lleoedd yn digwydd ac ystyried enwau topograffig ac eiddo. Mae'r Rhestr yn 
cyflwyno tystiolaeth o newidiadau i'r stoc o enwau hanesyddol. Nid yw hyn ynddo’i 
hun yn syndod, gan fod enwau lleoedd yn anochel yn newid dros amser mewn nifer 
o ffyrdd ac am nifer o resymau. Fodd bynnag, mae diffyg data trawiadol i alluogi 
dealltwriaeth lawn o gyfradd gyfredol a graddfa’r ffenomen hon ac a yw enwau 
hanesyddol yn cael eu newid yn amlach ac am resymau gwahanol o gymharu â’r 
gorffennol. 



R8 Dylai’r Comisiwn Brenhinol a Chomisiynydd y Gymraeg gydweithio i sicrhau bod y 
Rhestr o Enwau Lleoedd Hanesyddol yng Nghymru a’r Rhestr o Enwau Lleoedd 
Safonol Cymraeg yn cael yr effaith orau posibl ar y cyd. Enwau Lleoedd Cymru 
(comisiynyddygymraeg.cymru) 

R9 Dylai’r Comisiwn Brenhinol drafod â Llywodraeth Cymru y posibilrwydd o borth 
enwau lleoedd o fewn unrhyw borth adnoddau iaith ehangach y gellid ei ddatblygu i 
gryfhau seilwaith digidol y Gymraeg.   

R10 Dylai’r Comisiwn Brenhinol ffurfioli ei berthynas â chyrff rhyngwladol allweddol, yn 
enwedig gyda Logainm.ie (Cronfa Ddata Enwau Lleoedd Iwerddon), o ystyried 
profiad yr olaf o ymgysylltu â’r cyhoedd, yr adnoddau addysgol mae’n eu cynhyrchu 
a’i barodrwydd i rannu arbenigedd digidol, a’i addasu i’r cyd-destun Cymreig. 

R11 Dylai’r Comisiwn Brenhinol ddatblygu ffyrdd o ddefnyddio ei gynnwys at ddibenion 
addysgol, yn enwedig yng nghyd-destun y Cwricwlwm newydd i Gymru, ac wrth 
wneud hynny dylai geisio cydweithredu â Logainm.ie, Swyddfa Comisiynydd y 
Gymraeg, Cymdeithas Enwau Lleoedd Cymru a'r consortia addysg lleol. 

R12 Gan adeiladu ar ei lwyddiannau o ran darparu cyngor i awdurdodau lleol, dylai’r 
Comisiwn Brenhinol ymchwilio i ffyrdd o fynd ati i hyrwyddo’r cymorth enwi y gall ei 
gynnig i awdurdodau lleol, datblygwyr a pherchnogion eiddo eraill a phwysleisio’r rôl 
a chwaraeir gan Swyddfa Comisiynydd y Gymraeg wrth safoni ffurflenni swyddogol 
Cymraeg. 

 
Cefndir  

1 Ar sail Adran 34 Deddf yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) 2016 mae wedi bod yn 
ofyniad statudol (ers mis Mai 2017) i Weinidogion Cymru ‘lunio a chynnal rhestr o 
enwau lleoedd hanesyddol yng Nghymru’. Nid oes diffiniad statudol o ‘hanesyddol’. 
Ceir crynodeb o'r canllawiau statudol sy'n ymwneud â'r Rhestr yn yr Atodiad isod 
(§30–5). 

2  Mae’r rhestr hon – a elwir yn ‘Rhestr o Enwau Lleoedd Hanesyddol’ – yn cael ei llunio 
a’i chynnal gan y Comisiwn Brenhinol. Mae'r Rhestr wedi canolbwyntio ar 
ffynonellau cyn 1914 ond mae hefyd yn cynnwys data diweddarach. Mae grŵp 
cynghori wedi bod yn goruchwylio, grŵp sy’n cynnwys cynrychiolwyr o Cadw 
(Gwasanaeth Amgylchedd Hanesyddol Llywodraeth Cymru), Ymddiriedolaethau 
Archaeolegol Cymru, Cymdeithas Enwau Lleoedd Cymru, Llyfrgell Genedlaethol 
Cymru, Swyddfa Comisiynydd y Gymraeg a Chanolfan Uwchefrydiau Cymreig a 
Cheltaidd Prifysgol Cymru. 

3  Er mwyn gallu llunio a chynnal y Rhestr, mae’r Comisiwn Brenhinol wedi cyflogi aelod 
o staff llawn amser (Dr James January-McCann) i gyflawni’r dyletswyddau a nodir yn 
Atodiad A. 

https://www.welshlanguagecommissioner.wales/policy-and-research/welsh-place-names
https://www.welshlanguagecommissioner.wales/policy-and-research/welsh-place-names
https://www.logainm.ie/en/inf/coiste


4  Er y cyfeirir ati fel ‘rhestr’, mae’r data ar gael drwy gronfa ddata y gellir chwilio 
drwyddi a map sydd ar gael am ddim ar y wefan Rhestr o Enwau Lleoedd 
Hanesyddol, a gynhelir gan y Comisiwn Brenhinol. 

Crynodeb Ystadegol o Gynnwys a Defnydd o'r Rhestr 

5 Y Rhestr yw’r casgliad mwyaf o ddigon o enwau lleoedd yng Nghymru. Ar 20 Mai 
2022, roedd yn cynnwys 692,773 o gofnodion unigol o enwau lleoedd. 

6  Mae'r cofnodion hyn yn seiliedig ar 1,252 o ffynonellau unigol o wahanol fathau. 
Mae rhai yn cynnwys prosiectau ar raddfa fawr fel prosiect Cyngor Archifau a 
Chofnodion Cymru ‘Cynefin: Mapio Ymdeimlad o Le Cymru’ (atgyweirio ac wedyn 
digideiddio mwy na 1,100 o fapiau degwm Cymru a gedwir yn Llyfrgell Genedlaethol 
Cymru [LlGC], trawsgrifio’r mapiau a dogfennau cysylltiedig, a sicrhau eu bod ar gael 
drwy wefan Mapiau Degwm Cymru LlGC). Prosiect allweddol arall yw prosiect 
Cymru1900 sy’n seiliedig ar fapiau Arolwg Ordnans o tua 1900. Mae hwn yn darparu 
un o'r mapiau sylfaen ar gyfer gwefan y Rhestr. Mae enwau wedi deillio o brosiectau 
lleol hefyd, fel Perci Penfro, o fapiau stad a llawysgrifau amrywiol (e.e. LlGC Peniarth 
147), ac o gyfraniadau niferus gan aelodau’r cyhoedd. 

7  Mae nifer yr ymweliadau ar gyfartaledd yn 271 y dydd, gan 389,523 o ddefnyddwyr 
unigol hyd yn hyn. Ar 20 Mai 2022, roedd 244 o ymholiadau wedi bod gan 
ddefnyddio'r ffurflen gyswllt ar-lein. 

8  Mae data arolwg a gasglwyd yn 2022 yn seiliedig ar 252 o ymatebion i holiadur ar-
lein. Mae'r rhain yn dangos tra bod mwyafrif y defnyddwyr yn ymwelwyr achlysurol, 
ceir craidd o tua 16% sy'n defnyddio'r wefan yn rheolaidd. Rhennir y defnyddwyr yn 
gyfartal bron rhwng y rhai sy'n chwilio am enwau penodol a'r rhai sydd â diddordeb 
mwy cyffredinol mewn enwau lleoedd. Mae’r data’n datgelu bod y cyhoedd sy’n 
siarad Cymraeg yn llawer mwy ymwybodol o bwrpas y Rhestr, a’r ffaith y gallant 
ychwanegu ati, na siaradwyr Saesneg. Cafwyd 49 o ymatebion i wahoddiad i gynnig 
awgrymiadau ar sut i wella'r Rhestr. Dywedodd un ar ddeg o ymatebwyr bod angen 
hyrwyddo’r Rhestr yn llawer ehangach ac yn aml, yn enwedig ar gyfryngau 
cymdeithasol y Comisiwn Brenhinol, ond hefyd ar y cyfryngau yn fwy cyffredinol. 
Awgrymodd wyth bod angen gwneud gwaith ychwanegol ar y wefan, i wella'r 
swyddogaeth chwilio, ac i ychwanegu ffeiliau sain at yr eirfa. Soniwyd yn aml hefyd 
am yr angen am sicrhau cywirdeb trawsgrifiadau. 

9  Mae'r Rhestr hefyd yn adnodd ar gyfer gwahanol fathau o brosiectau ymchwil. Er 
enghraifft, yn ddiweddar gofynnwyd i’r Comisiwn Brenhinol weithredu fel sefydliad 
partner i brosiect arfaethedig sy’n cael ei gyllido gan yr AHRC yn seiliedig ar 
gofnodion y Sesiynau Mawr. Byddai hyn yn caniatáu defnyddio’r Rhestr i geoleoli 
achosion yn ôl yr enwau lleoedd a gofnodwyd yng nghofnodion y Sesiynau Mawr, ac 
wedyn yn galluogi ychwanegu manylion allweddol y cofnodion at y Rhestr. 

 



Awdurdodau Lleol, awdurdodau Parciau Cenedlaethol a Chyfoeth Naturiol 
Cymru 

10 Mae awdurdodau lleol (ALlau) yn defnyddio’r Rhestr, gyda deuddeg o’r ddau 
awdurdod lleol ar hugain wedi hysbysu’r Comisiwn Brenhinol eu bod wedi gwneud 
hynny, naill ai’n bersonol neu drwy ofyn am fynediad i ffrydiau Gwasanaeth 
Nodwedd Gwe [WFS]. Gofynnwyd yn uniongyrchol i'r Swyddog Prosiect awgrymu 
enwau ar gyfer nifer o ddatblygiadau tai yng Nghaerffili, un yn Sir Gaerfyrddin, ac un 
yn Sir Benfro. 

11  Serch hynny, mae wedi bod yn anodd cael darlun llawn o’r modd y defnyddiwyd y 
Rhestr yng nghyd-destun polisïau enwi a rhifo strydoedd ALlau. Mae rhai o'r polisïau 
hyn – fel y dylent fod – yn hawdd eu canfod ar-lein. Mae rhai yn cyfeirio'n benodol at 
y Rhestr a sut dylid ei defnyddio, gyda dolenni wedi'u darparu ar gyfer mynediad 
hwylus. Mae eraill yn llawer llai clir, gan gyfeirio’n unig (er enghraifft) at y ffaith y 
bydd yr ALl ei hun ‘yn ystyried y rhestr o enwau lleoedd hanesyddol wrth ystyried 
newid enw tŷ’, heb ddatgan yn glir bod y Rhestr ar gael i’r cyhoedd ac yn hygyrch am 
ddim drwy wefan hawdd ei defnyddio. Nid yw eraill yn cyfeirio at y Rhestr o gwbl. 

12  Yn yr un modd, mae’r ffurflenni ar-lein ar gyfer newid enwau eiddo yn amrywio'n 
sylweddol. Mae rhai, yn syml, yn gofyn am yr enw i’w newid a'r enw y bwriedir ei 
ddisodli ag ef. Ni chyfeirir at bwysigrwydd enwau hanesyddol, nac at fodolaeth y 
Rhestr. Mae eraill yn gofyn a yw'r enw gwreiddiol yn hanesyddol a beth yw'r rheswm 
dros y newid arfaethedig ac yn darparu dolen at y Rhestr a chanllawiau syml ar sut 
i'w defnyddio. Gellir ystyried bod y dull hwn o weithredu yn fwy rhagweithiol na’r 
hyn a gymeradwyir fel arfer da yn y canllawiau statudol sydd wedi’u cyhoeddi ar 
Cofnodion Amgylchedd Hanesyddol yng Nghymru: Llunio a Defnyddio (2017, t. 18): 

Os oes tystiolaeth dda bod gan yr eiddo enw hanesyddol sydd wedi 
ymddangos ar fapiau hanesyddol, dylai’r awdurdod lleol ofyn i’r ymgeisydd 
ailystyried y newid arfaethedig a chadw, neu efallai fabwysiadu, yr enw 
hanesyddol. Mae rhai awdurdodau lleol yng Nghymru [...] eisoes yn 
defnyddio'r polisi hwn ac mae tystiolaeth yn awgrymu ei fod yn effeithiol o 
ran annog y defnydd parhaus o enwau lleoedd hanesyddol mewn cyfeiriadau 
post. 

13 Mae rhai awdurdodau lleol wedi cynhyrchu adroddiadau sy'n rhoi gwybodaeth am 
newidiadau i enwau tai. Er enghraifft, mae 'Diweddariad Polisi Enwi a Rhifo 
Strydoedd' Ceredigion (4 Rhagfyr 2017) yn rhoi manylion am newidiadau i enwau 
eiddo, gan nodi bod saith wedi newid o'r Gymraeg i'r Saesneg, 28 o'r Saesneg i'r 
Gymraeg, 22 o'r Gymraeg i'r Gymraeg, a phump o Saesneg i Saesneg. Mae hefyd yn 
nodi ‘ei bod yn ymddangos bod y llythyr i ystyried cyd-destun newid enw’r eiddo 
wedi dylanwadu ar bobl’. Mae’n anodd dod o hyd i adroddiadau diweddar o’r math 
yma a allai ddarparu tystiolaeth uniongyrchol o effaith y Rhestr. Ymhellach, heb 
waith ymchwil manwl mae’n anodd gwybod a yw’r enwau sydd wedi’u newid yn rhai 
‘hanesyddol’ (sut bynnag y diffinnir y term hwnnw). Mae'n ymddangos bod enwau 



eiddo mewn rhai ALlau yn cael eu hystyried yn agwedd ar bolisi iaith, ac mewn 
awdurdodau lleol eraill fe'u hystyrir yn rhan o reoliadau cynllunio/adeiladu. Mae hyn 
yn arwain at anghysondeb wrth gasglu a monitro data hefyd. 

14  Mae Swyddog Prosiect y Rhestr mewn cysylltiad cyson â Pharc Cenedlaethol Eryri, 
ynghylch eu prosiect safoni mewn partneriaeth â Swyddfa Comisiynydd y Gymraeg a 
phrosiect Treftadaeth Ardudwy, a bydd yr enwau a gesglir yn cael eu storio ar y 
Rhestr. 

15  Mae Swyddog Prosiect y Rhestr wedi cysylltu â Chyfoeth Naturiol Cymru er mwyn 
ymgorffori eu data enwau lleoedd yn y Rhestr. 

Perthynas â chyrff eraill  

16 Nodir nad y Comisiwn Brenhinol yw’r unig gorff sy’n ymwneud â chasglu, cofnodi a 
rhannu data enwau lleoedd yng Nghymru. 

17  Mae Comisiynydd y Gymraeg, drwy’r Panel Safoni Enwau Lleoedd, wedi llunio Rhestr 
o Enwau Lleoedd Safonol Cymraeg. Ar hyn o bryd mae’r rhestr hon yn cynnwys, yn 
bennaf, enwau aneddiadau (e.e. pentrefi a threfi) ac felly mae ganddi ystod fwy 
cyfyng o enwau o gymharu â’r Rhestr o Enwau Lleoedd Hanesyddol. Mae'r enwau 
hyn, fodd bynnag, wedi cael eu safoni o ran eu horgraff, er mwyn bod mor gyson â 
phosibl ag arferion sillafu modern. Mae deialog gyson rhwng Rhestr y Comisiwn 
Brenhinol a Swyddfa Comisiynydd y Gymraeg, ac un amcan yn y dyfodol yw 
defnyddio’r ffurflenni safonol fel ‘prif enwau’ ar gyfer Rhestr y Comisiwn Brenhinol. 

18 Mae Gwynedd wedi penodi ‘Swyddog Prosiect Enwau Lleoedd Cynhenid’ yn 
ddiweddar (Meirion McIntyre Huws), y swyddog prosiect cyntaf o’i fath yn unrhyw 
un o Awdurdodau Lleol Cymru. Mae Swyddog Prosiect y Rhestr wedi cysylltu â 
Gwynedd ar y prosiect hwn, i alluogi defnydd effeithiol o'r Rhestr a hefyd i sicrhau y 
gellir rhannu unrhyw enwau a gesglir fel rhan o brosiect Gwynedd gyda'r Rhestr. 

19  Mae Is-adran y Gymraeg Llywodraeth Cymru yn weithgar ym maes polisi iaith, 
cynllunio corpws, a mynediad cyhoeddus at adnoddau ieithyddol, fel y dynodir gan ei 
hymgynghoriad yn 2021 ar ‘Bolisi Cenedlaethol ar seilwaith ieithyddol Cymru’. Mae 
hyn yn cyfeirio at greu ‘gwefan ganolog’ i gynnwys dolenni at ‘gorpora awdurdodol’ 
o wahanol fathau, gan gynnwys ‘enwau lleoedd ac enwau strydoedd’ (t. 17). 

20  Mae gan Gymdeithas Enwau Lleoedd Cymru brosiectau cofnodi enwau lleoedd hefyd 
a chyn bo hir bydd mwy o’i chasgliadau ei hun ar gael i’r cyhoedd drwy fap 
rhyngweithiol. 

Cyd-destun rhyngwladol 

21 Yn y cyfnod cychwynnol ers ei chreu, mae’r Rhestr yn naturiol wedi canolbwyntio ar 
gasglu, cofnodi a rhoi cyhoeddusrwydd i enwau mewn cyd-destun Cymreig. Mae’n 
ymwybodol iawn, fodd bynnag, o’i statws penodol fel rhestr statudol o enwau 
hanesyddol, sefyllfa anarferol os nad unigryw sy’n sicr yn bwysig ar sail ryngwladol. 



Mae enwau lleoedd yn faes o ddiddordeb mewn ystod eang o gyd-destunau ac felly 
dim ond at nifer bach o’r pwyntiau mwyaf perthnasol wrth gymharu’n rhyngwladol y 
tynnir sylw yma. 

22 Mae gan y Rhestr berthynas agos â Logainm.ie (Cronfa Ddata Enwau Lleoedd 
Iwerddon) ac An Coiste Logainmneacha (‘Y Pwyllgor Enwau Lleoedd’) (y cyrff sy’n 
gyfrifol am ddefnyddio enwau lleoedd yn Iwerddon, yn academaidd ac yn 
swyddogol). Mae deddfwriaeth Iwerddon yn datgan y dylai pob anheddiad yng 
Ngweriniaeth Iwerddon gael enw swyddogol yn y Wyddeleg a'r Saesneg, ac eithrio 
aneddiadau yn y Gaeltacht (rhanbarthau lle siaredir y Wyddeleg ac sydd wedi’u 
dynodi’n swyddogol), sydd wedi’u henwi (yn gyffredinol) yn y Wyddeleg yn unig. Nid 
oes gan y ffurfiau Saesneg blaenorol ar enwau Gaeltacht unrhyw statws swyddogol 
bellach unwaith y bydd gorchymyn enwau lleoedd perthnasol yn ei le. Mae gan 
Gomisiynydd y Wyddeleg rôl oruchwyliol i sicrhau bod cyrff cyhoeddus yn 
cydymffurfio â darpariaethau Deddf Ieithoedd Swyddogol 2021. An Coimisinéir 
Teanga . Enwau Lleoedd (coimisineir.ie). 

23  Mae’r Rhestr hefyd yn ymwybodol bod diffiniadau o ‘enwau hanesyddol’, yn ogystal 
â pholisïau i’w diogelu a sicrhau eu bod yn cael eu defnyddio, wedi bod yn destun 
deddfwriaeth a pholisi cyhoeddus mewn rhannau eraill o Ewrop. Mae Bwrdd 
Cynghori Enwau Lleoedd Sweden, er enghraifft, wedi cynhyrchu ‘Canllaw i Safoni a 
Chadw Enwau Lleoedd’ y cyfeirir ato fel ‘Arfer Enwau Lleoedd Da’: ‘mae arfer da o 
ran enwau lleoedd yn golygu peidio â newid enwau lleoedd sydd wedi eu sefydlu 
drwy ddefnydd hir oni bai fod rheswm da dros wneud hynny' (t. 3). Mae'r polisïau 
hyn hefyd yn rhoi sylw i Gynadleddau'r Cenhedloedd Unedig ar Safoni Enwau 
Daearyddol. (Gweler hefyd: Nyström, Staffan. 2019. Place-name policies in 
Scandinavia and elsewhere. Mitteilungen der Osterreichischen Geographischen 
Gesellschaft 1, tt. 263–79.) Mae'n werth nodi, fodd bynnag, bod deddfwriaeth 
enwau lleoedd mewn mannau eraill yn canolbwyntio yn gyffredinol ar lefel stryd ac 
uwch, ac felly nid yw'n ymwneud ag enwau tai unigol. 

Addysg a Chymdeithas Sifil  

24 Nawr bod y Rhestr wedi'i hen sefydlu, mae cyfleoedd i ymgysylltu ymhellach ag 
amrywiol randdeiliaid. Efallai mai’r maes amlycaf yw’r cwricwlwm newydd: 
Cwricwlwm i Gymru. Mae’r cwricwlwm hwn, a’i ffocws ar gysyniadau fel cynefin ac 
archwilio ardaloedd cartref disgyblion, yn gyfle delfrydol i gynhyrchu adnoddau 
addysgol yn seiliedig ar enwau lleoedd. 

25  Mae swyddog prosiect y Rhestr, Dr January-McCann, wedi darparu cyfres o sgyrsiau 
ar enwau lleoedd i grwpiau lleol ledled Cymru, wyneb yn wyneb ac ar Zoom, fel 
mae’r cyfyngiadau wedi caniatáu. Mae sgyrsiau wedi’u recordio ymlaen llaw ar gael 
am ddim ar sianel Youtube y Comisiwn. 

26  Hefyd mae swyddog prosiect y Rhestr yn ysgrifennu erthyglau rheolaidd ar gyfer 
Bwletin Cymdeithas Enwau Lleoedd Cymru ac wedi cyhoeddi erthyglau ar y Rhestr 
mewn cylchgronau amrywiol eraill. 

https://www.logainm.ie/en/inf/coiste
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.coimisineir.ie%2Flogainmneacha%3Flang%3DEN&data=04%7C01%7Cjames.january-mccann%40rcahmw.gov.uk%7Cea99560d5dfb4c1d42e208d9f2da747b%7C274205017e404cc48b1925856e76cc53%7C0%7C0%7C637807842955569155%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=wAnYGUg0j4XLZJ4qX6p%2BSU9P2XkCz6djwtM%2BIjCW9e0%3D&reserved=0
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Goblygiadau Polisi 

27 Mae’r Rhestr yn berthnasol i: 

• yr ymrwymiad yng ‘Nghytundeb Cydweithredu’ Llywodraeth Cymru - Plaid 
Cymru 2021 i ‘sicrhau bod enwau lleoedd Cymraeg yn yr amgylcheddau 
adeiledig a naturiol yn cael eu diogelu a’u hyrwyddo’ (t. 10).  

• yr ymgynghoriad Cynllun Tai Cymunedau Cymraeg diweddar a’i gynnig i 
‘edrych ar ffyrdd newydd o godi ymwybyddiaeth a hyrwyddo Rhestr Enwau 
Lleoedd Hanesyddol Cymru’ (t. 13). 

28  O ystyried y diffyg data cadarn gan ALlau ynghylch newidiadau i enwau lleoedd, 
mae’n anodd rhoi arwydd ystadegol o ba mor gyffredin yw’r arfer o newid enwau 
eiddo hanesyddol. Yn sicr, ceir enghreifftiau o golli enwau hanesyddol, gyda’r enwau 
newydd yn cymryd lle’r hen rai ar fapiau Arolwg Ordnans, e.e. ‘Hakuna Matata’ yn 
hytrach na ‘Banc y Cornicyll’ yn Sir Gaerfyrddin, a ‘Little Pudding Cottage’ yn hytrach 
na ‘Pontpren Ddu’ ym Mhowys. Mae'r enwau hanesyddol wedi'u cofnodi ar y Rhestr 
wrth gwrs. Mae’n ymddangos, fodd bynnag, bod eiddo’n cael enwau newydd yn fwy 
cyffredin ar sail ‘answyddogol’ at ddibenion hysbysebu fel llety gwyliau, er enghraifft. 
Mewn achosion o'r fath efallai na fydd yr enwau newydd yn cael eu cofnodi drwy'r 
ALlau, ond fe'u defnyddir ar wefannau a hefyd ar arwyddion ar yr adeiladau eu 
hunain neu ar byst gatiau, ac ati, gan ddisodli'r enwau hanesyddol yn y dirwedd. Yn 
sicr gellir defnyddio’r Rhestr fel dull o ganfod natur newidiadau o’r fath, ond mae’r 
data sydd ar gael ar hyn o bryd yn annigonol i wneud hynny’n drylwyr. 

29  Mae’r Comisiwn Brenhinol wedi ymrwymo i ddarparu data a fydd yn galluogi i 
drafodaethau polisi gael eu cynnal ar sail wybodus ac i wella’r ddealltwriaeth o 
enwau lleoedd hanesyddol. 

Atodiad: Canllawiau Statudol yn ymwneud â'r Rhestr 

30 Mae Cadw wedi cyhoeddi canllawiau statudol ar Cofnodion Amgylchedd Hanesyddol 
yng Nghymru: Llunio a Defnyddio (2017), a gyhoeddwyd gan Weinidogion Cymru o 
dan y pwerau yn adran 37 Deddf yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) 2016. Mae’r 
canllawiau hyn yn ymwneud â gwaith awdurdodau lleol, awdurdodau’r Parciau 
Cenedlaethol a Chyfoeth Naturiol Cymru ac yn esbonio’r canlynol o ran y cyrff hyn: 

• gallant gyfrannu at y gwaith o lunio cofnodion amgylchedd hanesyddol a helpu i'w 
cadw'n ddiweddar 

• dylent ddefnyddio cofnodion amgylchedd hanesyddol wrth gyflawni eu 
swyddogaethau 

31 Mae’r canllawiau’n nodi ymhellach y ‘dylai’r cyrff cyhoeddus a enwir yn y Ddeddf roi 
unrhyw wybodaeth i’r Comisiwn Brenhinol a fydd yn cyfrannu at ddatblygiad parhaus 
y rhestr o enwau lleoedd hanesyddol’ (3.2.8). Mae hefyd yn nodi’r canlynol: 



Dylai’r holl gyrff cyhoeddus a enwir yn y Ddeddf ystyried y rhestr o enwau 
lleoedd hanesyddol, y gellir ei gweld drwy’r cofnodion amgylchedd 
hanesyddol, wrth ystyried enwi ac ailenwi strydoedd, eiddo a lleoedd eraill, 
naill ai’n uniongyrchol neu drwy barti arall. Dylai awdurdodau lleol ystyried y 
rhestr o enwau lleoedd hanesyddol wrth arfer eu rôl statudol o ran enwi ac 
ailenwi strydoedd ac eiddo. 

32  Mae Atodiad i Cofnodion Amgylchedd Hanesyddol yng Nghymru: Llunio a Defnyddio 
(2017) yn darparu ‘Canllawiau i Awdurdodau Lleol ar Ddefnyddio’r Rhestr o Enwau 
Lleoedd Hanesyddol y Gellir ei Gweld drwy’r Cofnodion Amgylchedd Hanesyddol’. 
Mae’r canllawiau hyn yn gweithredu o fewn fframwaith y ddeddfwriaeth bresennol 
(Deddf Cymalau Gwella Trefi 1847 a Deddf Iechyd y Cyhoedd 1925) sy’n ‘rheoleiddio 
enwi a rhifo strydoedd ac eiddo yn rhesymegol a chyson i gefnogi gwasanaethau 
post a brys’. 

33 Nodir hefyd: 

Dylai pob awdurdod lleol yng Nghymru fod â pholisïau ar enwi a rhifo 
strydoedd ac eiddo. Dylent nodi'n glir yr egwyddorion sy'n llywodraethu'r 
broses o ddewis enwau a rhifau i strydoedd ac eiddo newydd, ac ymdrin ag 
unrhyw geisiadau am newid enwau. Dylid cydnabod pwysigrwydd enwau 
lleoedd hanesyddol yn yr amgylchedd hanesyddol lleol yn y polisïau hyn, a 
dylid annog eu defnydd parhaus naill ai fel sail i enwi newydd neu drwy gadw 
enwau sy’n bodoli eisoes. 

34  Mae’r canllawiau statudol yn nodi ymhellach: 

Wrth ystyried ceisiadau am newid enw eiddo sy’n ymddangos mewn cyfeiriad 
swyddogol, dylai’r awdurdod lleol nawr hefyd wirio’r cynnig yn erbyn y rhestr 
o enwau lleoedd hanesyddol. [...] Os oes tystiolaeth dda bod gan yr eiddo 
enw hanesyddol sydd wedi ymddangos ar fapiau hanesyddol, dylai'r 
awdurdod lleol ofyn i'r ymgeisydd ailystyried y newid arfaethedig a chadw, 
neu efallai fabwysiadu, yr enw hanesyddol. 

35  Yn achos enwau strydoedd, mae’r canllawiau’n nodi: 

Mae Llywodraeth Cymru yn annog awdurdodau lleol i ddefnyddio enwau 
lleoedd hanesyddol fel sail ar gyfer enwi strydoedd newydd neu 
ddatblygiadau eraill pryd bynnag y bo modd. Wrth ystyried cais gan 
ddatblygwr am enwi lleoedd newydd, dylai’r awdurdod lleol edrych ar y 
rhestr o enwau lleoedd hanesyddol. Os oes enw hanesyddol priodol (er 
enghraifft, enw sy'n deillio o enw cae hanesyddol neu enw anheddiad), bydd 
y datblygwr yn cael ei hysbysu a'i annog i'w ddefnyddio. Yr awdurdod lleol 
sy'n penderfynu'n derfynol ar enwi stryd.   

 

 



Atodiad A 

Dyletswyddau Swyddog Prosiect y Rhestr o Enwau Lleoedd Hanesyddol: 

• datblygu Rhestr awdurdodol a deinamig a fydd yn esblygu ac yn tyfu dros amser, 
gan ddefnyddio ymchwil i enwau lleoedd sy’n bodoli eisoes ac ymgorffori’r 
amrywiol ffurfiau a sillafiadau a ddefnyddiwyd i gofnodi strwythurau neu leoedd 
hyd at ddechrau’r Rhyfel Byd Cyntaf 

• darparu mynediad hawdd i un map chwiliadwy a ffynhonnell wybodaeth yn 
seiliedig ar destun am enwau lleoedd hanesyddol 

• galluogi defnyddwyr – gan gynnwys y Cofnodion Amgylchedd Hanesyddol, 
Awdurdodau Cynllunio Lleol ac Adrannau’r Llywodraeth yng Nghymru – i 
lawrlwytho a diweddaru’r Rhestr, neu is-setiau perthnasol, drwy ryngwyneb 
Gwasanaeth Nodwedd Gwe agored 

• codi ymwybyddiaeth o werth enwau lleoedd hanesyddol, helpu aelodau’r 
cyhoedd i ddysgu am hanes eu cymunedau a chefnogi ymchwil academaidd 

• ymateb i ymholiadau gan ddefnyddwyr proffesiynol a phreifat y Rhestr, gan 
gynnwys aelodau’r cyhoedd sy’n cyflwyno gwybodaeth ychwanegol am enwau 
lleoedd yn seiliedig ar eu gwybodaeth a’u hymchwil eu hunain 

• hyrwyddo’r defnydd o’r Rhestr drwy bob dull priodol, gan gynnwys cymryd rhan 
mewn fforymau lle mae polisi enwau lleoedd ar yr agenda, rhoi sgyrsiau a 
chyhoeddi erthyglau a negeseuon cyfryngau cymdeithasol ar hanes enwau 
lleoedd Cymru 

• gweithio gydag Awdurdodau Lleol a Pharciau Cenedlaethol a Chyfoeth Naturiol 
Cymru i gyflawni eu cyfrifoldebau fel yr amlinellir yn y canllawiau statudol ar 
gofnodion amgylchedd hanesyddol 

• annog y rhai sy’n gwneud penderfyniadau i ddefnyddio’r Rhestr yn eu 
stiwardiaeth o’r amgylchedd hanesyddol, yn enwedig mewn gwaith rheoli 
datblygiadau, enwi strydoedd, datblygiadau masnachol a thai newydd ac wrth 
weithredu argymhellion Archwiliad Henebion ac Enwau Strydoedd 2020 (y 
cyfrannodd y Rhestr ato). 
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