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CYNGOR CAERDYDD 
CARDIFF COUNCIL

CYFARFOD CABINET: 15 TACHWEDD 2018

POLISI ENWI STRYDOEDD

TRAFNIDIAETH, CYNLLUNIO A CHYNALIADWYEDD 
(CYNGHORYDD WILD)

EITEM AGENDA: 17  

Y Rheswm dros yr Adroddiad hwn

1. Argymell cymeradwyo’r Polisi Enwi Strydoedd i ymgynghori arno.  Mae 
cyfrifoldebau a grymoedd statudol gan Gyngor Caerdydd (“Y Cyngor”), 
yng nghyd-destun deddfwriaeth fabwysiedig, dros enwi strydoedd, newid 
enwau strydoedd a dangos enwau strydoedd. Mae grymoedd 
ychwanegol yn ôl disgresiwn hefyd gan y Cyngor i roi rhif neu enw ar 
eiddo. 

2. Mae i enwi a rhifo strydoedd nifer o swyddogaethau pwysig, er enghraifft, 
canfod y ffordd, dosbarthu post yn effeithiol a sicrhau y gall y 
gwasanaethau brys ddarganfod eiddo yn gyflym. 

3. Mae enwi strydoedd hefyd yn elfen allweddol o greu lleoedd, ac mae’n 
bwysig yng nghyd-destun ymrwymiadau’r Cyngor i Ddeddf Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol a Safonau’r Gymraeg.  Bydd sicrhau fod enwi 
strydoedd newydd yng Nghaerdydd yn adlewyrchu’r dreftadaeth leol, 
gydag enwau ar gyfer datblygiadau sydd yn hanesyddol, yn ddiwylliannol 
ac yn ieithyddol gysylltiedig yn gymorth i gyflawni’r nod llesiant 
cenedlaethol, ‘Cymru â diwylliant bywiog lle mae’r iaith Gymraeg yn 
ffynnu’.

Cefndir 

4. Ymagwedd bresennol y Cyngor parthed enwi strydoedd yng nghanol y 
ddinas, llwybrau craidd i ganol y ddinas ac ardal Bae Caerdydd, yw fod 
enwi ar strydoedd yn ddwyieithog gyda’r Gymraeg a’r Saesneg ar blatiau 
enwau strydoedd.  Mae cynsail hanesyddol i’r ymagwedd hon a’r 
egwyddor arweiniol yw mai strydoedd a rennir yw’r strydoedd hyn, o’u 
cymharu â strydoedd mwy preswyl y ddinas.  Mae hyn yn cadw’n gyson 
â mannau cyhoeddus eraill a rennir sydd dan reolaeth y Cyngor megis 
parciau ac adeiladau cyhoeddus ac mae’n caniatáu preswylwyr i lywio 
drwy strydoedd prysuraf y ddinas yn unol â’u dewis iaith. Y tu hwnt i’r 
ardal yma, nid yw enwau strydoedd yn ddwyieithog ac nid oedd y Cyngor 
wedi sefydlu polisi i enwi strydoedd yn flaenorol.  Nod y polisi newydd yw 
dwyn y dulliau ynghyd.
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5. Mae’r Polisi Enwi Strydoedd hwn wedi ei ddatblygu i roi cyngor ac 
arweiniad i ddatblygwyr a pherchnogion eiddo sy’n bodoli eisoes, gan 
ddangos y modd y mae’r Cyngor yn rheoli enwi a rhifo strydoedd dan 
ddarpariaeth Deddf Iechyd y Cyhoedd 1925 – Adrannau 17 i 19.

6. Mae ymrwymiad gan y Cyngor i sicrhau ei fod yn gweithio tuag at 
ddefnydd cydradd rhwng enwau strydoedd Cymraeg ac enwau strydoedd 
Saesneg ledled y ddinas. Bydd monitro blynyddol ar enwau strydoedd yn 
cael ei gynnal.

7. Yn unol ag ymrwymiad y Cyngor i Safonau’r Gymraeg, mae yna 
ystyriaethau Cymraeg pwysig parthed enwau strydoedd newydd.  Y polisi 
sydd wedi ei osod ger bron yn y ddogfen yw fod enw Cymraeg i gael ei 
fabwysiadu ar gyfer enw stryd newydd sydd yn “gyson â threftadaeth leol 
a hanes yr ardal”. 

8. Nid yw’r polisi yn berthnasol i strydoedd sy’n bod eisoes, ac eithrio’r rhai 
a ystyrir yn rai ‘dwyieithog’ gan y Cyngor, fel yr amlinellwyd ym mhwynt 
5. Ac eithrio’r strydoedd hyn, bydd enwau strydoedd presennol yn aros yr 
un fath yn yr iaith bresennol ‘wybyddus’ er mwyn atal unrhyw 
gamddealltwriaeth posib (h.y. Cymraeg yn unig neu Saesneg yn unig).  
Mae hyn yn diddymu’r angen i gael cyfieithiadau Cymraeg i’r Saesneg a 
Saesneg i’r Gymraeg ar enwau strydoedd.  Yr unig eithriad posib i’r polisi 
hwn o bosib fyddai prif lwybrau i ganol y ddinas ac ardal Bae Caerdydd 
sydd yn hanesyddol wedi bod ag enwau Cymraeg ond nad ydynt i’w 
gweld ar arwyddion enwau strydoedd ar hyn o bryd (er enghraifft City 
Road/Heol y Plwca). 

9. Mae cyfrifoldebau statudol a grymoedd gan y Cyngor i gynnal rhestrau 
cywir wedi eu diweddaru o enwau trefi, pentrefi, cymunedau a wardiau yn 
ogystal â datblygiadau newydd. Mae’r polisi hefyd yn nodi’r gofynion 
corfforaethol yn ymwneud â’r Rhestr Gyfeiriadau Gorfforaethol, sef y prif 
gofrestr gyfeiriadau a ddefnyddir i ddarparu gwasanaethau’r Cyngor.  

10. Ceir arweiniad i ddatblygwyr yn y polisi, sy'n nodi'r broses i'w dilyn wrth 
enwi a rhifo strydoedd ar ddatblygiadau newydd, gan gynnwys 
ymgynghori â Phanel Enwi Llefydd/Strydoedd Caerdydd Ddwyieithog.  
Mae’r panel enwi yn cynnig arbenigedd allanol i hwyluso, cynghori ac 
awgrymu dewisiadau ar gyfer pob mater yn ymwneud ag enwi ar 
ddatblygiadau newydd.  Mae’r polisi hefyd yn amlinellu’r protocolau i’w 
dilyn wrth rifo datblygiadau newydd, ail-enwi/ail-rifo eiddo/strydoedd sy’n 
bod eisoes a rhoi cyfeiriadau newydd ar waith. 

Materion

11. Mae ymrwymiad y Cyngor dan Ddeddf Lles Cenedlaethau’r Dyfodol 
(Cymru) (2015) yn nodi bod rhaid defnyddio’r egwyddor datblygu 
cynaliadwy gyda holl weithgareddau’r Cyngor trwy’r pum ffordd o weithio, 
sy’n pwysleisio’r angen ar gyfer Cydweithredu ac Ymglymiad o ran 
datblygu a gwerthuso cynigion a pholisïau.  Bydd y Cyngor yn sicrhau y 
bydd ymgynghoriadau â rhanddeiliaid a’r cyhoedd yn cael eu cynnal gan 
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ddefnyddio’r dulliau ymgysylltu sydd ar gael, er enghraifft, cyfathrebu a 
chyswllt ar-lein trwy wasanaethau allweddol fel llyfrgelloedd a hybiau. 

12. Gwneir darpariaeth yn y polisi drafft ar gyfer disgresiwn lleol o ran enwau 
strydoedd. Mae cefndir hanesyddol sylweddol i Gaerdydd ac felly er 
mwyn  gwarchod yr etifeddiaeth hon, bydd ffafriaeth yn cael ei roi i 
gynlluniau enwi sydd  yn meddu ar gyd-destun hanesyddol a lleol.  Mae’r 
panel enwi gan y Cyngor yn cynnig arbenigedd allanol i hwyluso, 
cynghori ac awgrymu dewisiadau ar gyfer pob mater yn ymwneud ag 
enwi ar ddatblygiadau newydd.

Ymgynghoriad Aelod Lleol (lle bo’n briodol) 

13. Bydd ymgynghoriad ag aelodau lleol yn cael ei drefnu cyn yr 
ymgynghoriad cyhoeddus. 

Rhesymau dros yr Argymhellion

14. Er mwyn sicrhau fod dyroddi enwau strydoedd ac eiddo newydd neu 
ddiwygiedig a/neu rifau yn rhesymegol ac yn cael eu gweithredu mewn 
modd cyson.  Bydd hyn yn hwyluso darparu gwasanaethau’n effeithiol o 
safbwynt y sector cyhoeddus a phreifat, yn benodol yn sicrhau y bydd y 
gwasanaethau brys yn gallu darganfod unrhyw gyfeiriad y bydd gofyn 
iddynt fynd iddo. 

15. Yng nghyd-destun ymrwymiad y Cyngor i Ddeddf Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol a Safonau’r Gymraeg, bydd sicrhau fod enwi 
strydoedd newydd yng Nghaerdydd yn adlewyrchu’r dreftadaeth leol, 
gydag enwau ar gyfer datblygiadau sydd yn hanesyddol, yn ddiwylliannol 
ac yn ieithyddol gysylltiedig, yn gymorth i gyflawni’r nod llesiant 
cenedlaethol, ‘Cymru â diwylliant bywiog lle mae’r iaith Gymraeg yn 
ffynnu’.

Goblygiadau Ariannol

16. Nid oes unrhyw oblygiadau ariannol ynghlwm wrth roi argymhellion yr 
adroddiad hwn ar waith, bydd cost unrhyw arwyddion newydd yn cael eu 
hariannu o’r adnoddau presennol.

Goblygiadau Cyfreithiol (gan gynnwys Asesiad o’r Effaith ar 
Gydraddoldeb lle bo’n briodol)

17. Fel y nodir yn yr adroddiad mae gan y Cyngor nifer o gyfrifoldebau a 
phwerau statudol o ran enwi strydoedd.  Deallir bod y polisi am roi 
canllawiau ar y broses.  O ran unrhyw benderfyniad ar enwi stryd 
benodol, dylai’r Cyngor sicrhau ei fod yn unol â’i weithdrefnau 
llywodraethu.

Mae’r adroddiad hefyd yn nodi y bydd y polisi drafft yn cael ei 
ymgynghori arno cyn i’r polisi terfynol gael ei gymeradwyo.  Rhaid i 
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unrhyw ymgynghoriad fod yn ddigonol a theg.  Bydd cynnal 
ymgynghoriad yn arwain at ddisgwyliadau teg y caiff canlyniad yr 
ymgynghoriad ei ystyried fel rhan o’r broses o wneud penderfyniadau. 

Wrth ystyried y mater hwn rhaid i’r sawl sy’n gwneud penderfyniad hefyd 
ystyried dyletswyddau’r Cyngor dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010.  
 
Dylai’r sawl sy’n gwneud penderfyniad ystyried wrth ddod i benderfyniad 
ymrwymiadau ehangach y Cyngor dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r 
Dyfodol (Cymru) 2015, Mesur Y Gymraeg (Cymru) 2011 a Safonau’r 
Gymraeg.

Goblygiadau AD

18. Nid oes unrhyw oblygiadau AD ar gyfer yr adroddiad hwn.

ARGYMHELLION

Mae’r Cabinet 

1) yn cymeradwy’r ymgynghoriad ar y polisi enwi strydoedd drafft a atodir i’r 
adroddiad hwn gan 

2) yn nodi, yn dibynnu ar ganlyniad yr ymgynghoriad, y caiff adroddiad ei 
gyflwyno i’r Cabinet yn argymell y Cyngor i gymeradwyo’r polisi.

Atodir yr Atodiadau canlynol: 

 Polisi Enwi Strydoedd

Andrew Gregory
Cyfarwyddwr Cynllunio, Trafnidiaeth a’r 
Amgylchedd

Uwch Swyddog Cyfrifol

9 Tachwedd 2018


