Ymgynghoriad Polisi
Enwi Strydoedd
Ymgynghoriad ar Bolisi Enwi Strydoedd
newydd i Gyngor Caerdydd
Gorffennaf 2019

“Yn cyflawni ymchwil ac ymgynghori effeithiol a gwasanaethau
ymchwil a gwybodaeth o’r radd flaenaf”
Mae Canolfan Ymchwil Caerdydd yn cyflawni gwasanaethau ymchwil, gwybodaeth ac amlgyfrwng allweddol i Gyngor Caerdydd a sefydliadau allweddol eraill yng Nghaerdydd a
Chymru.
Mae gwasanaethau craidd yn cynnwys:
 Casglu, dadansoddi a dehongli prif ddata arolygon.
 Dadansoddi a dehongli ystod eang o ddata ystadegol demograffig,
cymdeithasol ac economaidd eilaidd.
 Astudiaethau arbenigol ar ystod eang o bynciau gan gynnwys pynciau
cymdeithasol, economaidd a demograffig.
 Ymchwil meintiol ac ansoddol a phrojectau ymgynghori.
 Rheoli Panel Dinasyddion Caerdydd.
 Hwyluso cyfarfodydd a grwpiau ffocws.
 Cyngor a chefnogaeth ar bob agwedd ar ymchwil ac ymgynghori.
 Gwasanaethau mapio GIS
 Cefnogaeth amlgyfrwng proffesiynol yn ymwneud â chyflwyniadau,
cynadleddau, cyfarfodydd, gwasanaethau dylunio graffig a datblygu’r
rhyngrwyd.
Am fwy o wybodaeth cysylltwch â
Canolfan Ymchwil Caerdydd
 029 2087 3217
 ymchwil@caerdydd.gov.uk
 ymgynghori@caerdydd.gov.uk

Polisi Enwi Strydoedd
Ymgynghoriad ar Bolisi Enwi Strydoedd newydd ar gyfer Cyngor
Caerdydd
Cefndir
Mae i enwi strydoedd nifer o swyddogaethau pwysig, er enghraifft, dod o hyd i lefydd,
dosbarthu’r post yn effeithiol a sicrhau bod y gwasanaethau brys yn gallu dod o hyd i eiddo
yn gyflym. Yn ôl y ddeddf, mae cyfrifoldebau a grymoedd statudol ar y Cyngor i roi enwau a
rhifau i strydoedd ac eiddo ac i ddangos enwau strydoedd.
Mae enwi strydoedd hefyd yn rhan allweddol o greu lle, ac mae’n bwysig yng nghyd-destun
ymrwymiad y Cyngor i Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol, Safonau’r Gymraeg a Deddf
yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) 2016.
Nod Polisi Enwi Strydoedd y Cyngor yw i gynnig cyngor ac arweiniad i ddatblygwyr a’r rhai
sydd eisoes yn berchnogion ar eiddo. Bydd yr ymatebion i’r ymgynghoriad hwn yn helpu’r
Cyngor i ddeall a yw’r polisi yn gosod prosesau eglur ar gyfer datblygu enwi/ailenwi
strydoedd, pa gyfleoedd sydd i gymunedau chwarae rhan ac effaith y polisi ar y Gymraeg.

Methodoleg
•

Roedd yr arolwg electronig ar gael i’w gwblhau ar-lein o Ddydd Llun 28 Ionawr hyd
Ddydd Llun 11 Mawrth 2019.

•

Roedd dolenni i’r arolwg ar gael ar dudalennau gwe penodol y Cyngor
www.cardiff.gov.uk/haveyoursay

•

Hysbysebwyd yr arolwg trwy gyfrwng baner ar dudalen gartref gwefan y Cyngor a
dderbyniodd 53.189 o ymweliadau yn ystod y cyfnod ymgynghori.

•

Hyrwyddwyd yr arolwg fel ‘Dolen Sydyn’ ar dudalennau Rhyngrwyd y Cyngor.

•

Gyrrwyd e-bost allan drwy ‘Gwybodaeth i Staff’ sy’n mynd i 8,182 o gyfeiriadau ebost ledled y Cyngor.

•

Cynhaliwyd ymgyrch gyfathrebu ar y cyfryngau cymdeithasol. Mae cynulleidfa ar y
cyd o 89,000 o ddilynwyr gan gyfrifon Twitter a Facebook Cyngor Caerdydd (78k
Twitter, 11k Facebook).

•

Arddangoswyd Posteri hyrwyddo ar draws yr 19 o Lyfrgelloedd a Hybiau’r cyngor yn
y ddinas.

•

E-bostiwyd dolen uniongyrchol i’r arolwg at oddeutu 5,000 aelod o Banel y
Dinasyddion (mae mwy o wybodaeth i’w ganfod yn Atodlen A).
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Ymatebwyr
Derbyniwyd 2,248 o ymatebion yn ystod y cyfnod ymgynghori. Ar ben hynny, derbyniwyd
dau e-bost gan Gynghorwyr Lleol (gweler atodiad B) a thri gan breswylwyr lleol (gweler
atodiad C).
Yn ystod cyfnod yr ymgynghoriad derbyniwyd llythyr/deiseb hefyd (gweler atodiad D) yn
ymwneud â datblygiadau newydd, Strydoedd yng Nghanol y Ddinas ac adfer enwau
Cymraeg i strydoedd sy’n bodoli eisoes sydd ag enwau uniaith Saesneg. Gyrrwyd sawl copi
o’r llythyr i’r Cyngor gyda chyfanswm o 120 llofnod unigol, er bod 41 o’r rhain wedi dod gan
unigolion yn gyw y tu allan i’r Awdurdod Lleol, cyn belled â Glasgow. Gyrrwyd fersiwn wedi
ei ddiwygio ychydig gyda sylwadau ychwanegol gan un unigolyn (gweler atodiad E).
Ar ben hynny, derbyniwyd llythyr yn ymwneud â’r ymgynghoriad gan Gomisiynydd y
Gymraeg (Gweler Atodiad F).
Mae gan Gaerdydd boblogaeth amcanol o ryw 362,800 ac mae 98,000 yn cymudo i
weithio’n y Ddinas bob dydd. Gellir gweld preswylfeydd yr ymatebwyr (y rhai a roddodd god
post dilys) o bob cwr o Gaerdydd ar y map isod:
Map 1
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Fel y gellir gweld yn adran ‘Amdanoch chi’ yr adroddiad, mae sgiliau Cymraeg y rhai sy’n
cymryd rhan yn yr arolwg lawer yn uwch na phoblogaeth Caerdydd yn gyffredinol, gan
awgrymu fod nifer anghymesur o siaradwyr Cymraeg wedi cwblhau'r arolwg. Mae hyn yn
arbennig o wir am y rhai sydd yn byw y tu allan i Gaerdydd. Ar ben hynny, roedd
lleiafrifoedd ethnig a’r rhai o dan 35 a dros 75 heb ddigon o gynrychiolaeth.

Canlyniadau
1. Nodwch eich diddordeb yn yr ymgynghoriad hwn:
Mae bron i naw o bob deg (88.8%) o ymatebwyr yn byw o fewn yr Awdurdod Lleol, mae tri
arall o bob deg (29.1% yn gweithio yng Nghaerdydd. Roedd 95.5% o ymatebwyr a atebodd y
cwestiwn yn byw a/neu weithio yng Nghaerdydd.

Nodwch eich diddordeb yn yr ymgynghoriad hwn
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DS. Nid yw canrannau yn dod i 100% oherwydd y gallai ymatebwyr ddewis mwy nag un opsiwn

2. Mae’r Polisi Enwi Strydoedd yn amlinellu ymrwymiad y Cyngor i sicrhau ei fod yn
gweithio tuag at nifer cyfartal rhwng nifer y strydoedd ag enwau Cymraeg a’r nifer sydd ag
enwau Saesneg ar draws y ddinas. A ydych yn cytuno â’r cynnig hwn?
Roedd tri o bob pump (60.8%) yn cytuno â’r cynnig er mwyn sicrhau fod y Cyngor yn
gweithio tuag at nifer cyfartal o strydoedd ag enwau Cymraeg a rhai ag enwau Saesneg ar
draws y Ddinas. Fel cymhariaeth, roedd bron iawn i chwarter (23.6%) yn anghytuno â’r
cynnig.
Ydw
Nac ydw
Ddim yn siŵr

Nifer %
1,355
60.8
527
23.6
347
15.6

Cyfanswm

2,229
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100.0

Roedd y cytuno â’r cynnig uchaf ymhlith y rhai hynny oedd â Sgiliau Cymraeg
Cymedrol/Rhugl (74.0%), yna’r rhai â Sgiliau Cymraeg Dysgwyr/Elfennol (68.3%). Mewn
cymhariaeth, roedd llai na hanner (46.8%) o ymatebwyr heb unrhyw Sgiliau Cymraeg yn
cytuno â’r cynnig. Mewn gwirionedd, roedd dau o bob pump (37.1%) o’r grŵp hwn yn
anghytuno â’r cynnig, fel y gwnaeth dros chwarter y dynion (27.7%) a’r rhai dros 65+
(26.8%).
Mae'r Polisi Enwi Strydoedd yn amlinellu ymrwymiad y Cyngor i sicrhau ei fod yn
gweithio tuag at nifer cyfartal o enwau strydoedd Cymraeg ac enwau strydoedd
Saesneg ledled y ddinas. A ydych yn cytuno gyda'r cynnig?
Sgiliau Cymraeg: Cymhedrol/Rhugl (Sail: 423)
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3. Mae cefndir hanesyddol sylweddol gan Gaerdydd. Er mwyn helpu i gadw’r dreftadaeth
hon, mae’r polisi yn cynnig y rhoddir ffafriaeth i enwi cynlluniau a strydoedd sydd â chyddestun hanesyddol a lleol. A ydych yn cytuno â’r cynnig hwn?
Roedd mwyafrif llethol yr ymatebwyr (93.8%) yn cytuno ar roi blaenoriaeth i enwi cynlluniau
a strydoedd â chyd-destun hanesyddol a lleol.

Ydw
Nac ydw
Ddim yn siŵr

Nifer %
2,097
93.8
53
2.4
85
3.8

Cyfanswm

2,235
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100.0

Unwaith eto, roedd cytundeb ar ei fwyaf ymhlith y rhai â Sgiliau Cymraeg Cymedrol/Rhugl
(96.0%), ac ar ei isaf i’r rhai heb Sgiliau Cymraeg er bod hwn yn dal i fod cyn uched â 89.8%
Mae i Gaerdydd gefndir hanesyddol sylweddol. Er mwyn helpu i warchod y
dreftadaeth hon, mae'r polisi yn cynnig ffafrio enwi cynlluniau a strydoedd sydd â
chyd-destun hanesyddol a lleol. A ydych chi'n cytuno â'r cynnig?
Sgiliau Cymraeg: Cymhedrol/Rhugl (Sail: 426)
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Ddim yn Breswylydd yng Nghaerdydd (Sail: 250)
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4. Mae gan Gyngor Caerdydd Banel Enwi sy’n cynghori ar enwi datblygiadau newydd.
Mae’r panel yn cynnwys swyddogion Cyngor a chynrychiolwyr o sefydliadau sy’n gallu
cynghori ar hanes ac iaith wrth geisio pennu enwau. Gall ymwneud cymunedol hefyd fod
yn werthfawr wrth bennu enwau sy’n adlewyrchu cyd-destun hanesyddol a lleol. A oes
yna unrhyw grwpiau/sefydliadau cymunedol lleol y credwch chi ddylai chwarae rhan yn y
broses enwi?
Roedd dros traean (34.6%) o ymatebwyr i’r cwestiwn hwn yn teimlo y dylai grwpiau
Treftadaeth/hanes fod yn rhan o’r broses enwi, a dilynwyd hyn gan sefydliadau cymunedol
lleol/preswylwyr yr effeithir arnynt (31.4%) a grwpiau Cymraeg (20%).
Thema
Treftadaeth/Hanes
Sefydliadau Cymunedol lleol / Preswylwyr
yr effeithir arnynt
Cymraeg
Addysgol
Yn ymwneud ag oed
Crefyddol
Menter Caerdydd
Seiliedig ar Dwristiaeth
Cymdeithas Ddinesig
BAME Cymuned Amgylcheddol
Gwleidyddion
Unrhyw
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Nifer
sylwadau
152

%
34.6

138
88
84
57
30
26
15
18
14
10
8

31.4
20.0
19.1
13.0
6.8
5.9
3.4
4.1
3.2
2.3
1.8

Wedi eu seilio ar y Celfyddydau
3
0.7
Cymuned LGBT
3
0.7
Y Mynydd Bychan
2
0.5
Rotary
2
0.5
Amr.
55
12.5
Cyfanswm Ymatebwyr
439
D.S.. Nid yw canrannau yn dod i 100% oherwydd y gallai atebion syrthio i fwy nag un categori

Gofynnwyd wedyn i ymatebwyr adael eu manylion os carent gael eu cynnwys wrth enwi
strydoedd, mae’r enwau yma wedi eu trosglwyddo i’r adran Cyngor perthnasol.

5. Mae’r Polisi Enwi Strydoedd yn gosod nifer o brotocolau ar gyfer enwi a rhifo cynlluniau
datblygu newydd ac ail-enwi ac ail-rifo datblygiadau sydd yn bodoli eisoes. A yw’r
protocolau hyn yn egluro’r prosesau i’w dilyn yn eglur?
Roedd bron i dri o bob pump (58.0%) yn ansicr os oedd y protocolau yn egluro’r broses i’w
dilyn yn eglur, tra bod traean (34.8%) yn teimlo eu bod wedi yn eglur.

Ydw
Nac ydw
Ddim yn siŵr

Nifer %
501
34.8
104
7.2
836
58.0

Cyfanswm

1,441

100.0

Roedd mwy na dau o bob pump o’r rhai o dan 36 (42.7%), y rhai a sgiliau Cymraeg
dysgwr/elfennol (40.6%) a’r rhai dros 65+ (40.5%) yn teimlo fod y protocolau yn egluro’r
broses i’w dilyn yn eglur. Fodd bynnag, roedd un o bob deg (10.7%) o’r rhai dros 65+ yn
teimlo nad oedd y protocolau yn egluro’r broses yn eglur.
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Mae'r Polisi Enwi Strydoedd yn gosod nifer o brotocolau ar gyfer enwi a rhifo
cynlluniau datblygu newydd ac ailenwi datblygiadau sy'n bodoli eisoes. A yw'r
protocolau yn egluro'r prosesau y dylid eu dilyn yn ddigon eglur?
Oed: <35 (Sail: 192)
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6, mae’r Polisi Enwi Strydoedd yn nodi nifer o bartneriaid a rhanddeiliaid gweithredol
(megis y gwasanaethau brys a’r cyfleustodau) a fydd yn cael eu hysbysu pan gaiff cais ei
gwblhau i Enwi a Rhifo Stryd. A oes unrhyw bartneriaid eraill y dylid eu cynnwys yn y
rhestr yma?
Roedd un o bob pedwar ymatebydd (23.5%) i’r cwestiwn hwn yn teimlo y dylid hysbysu
preswylwyr/busnesau/cyhoedd yn gyffredinol pan fyddai cais ar gyfer enwi a rhifo stryd yn
cael ei gwblhau. Dilynwyd hyn gan gwmnïau cyflenwi (18.1%) a systemau Llywio Lloeren
(14.0%).
Thema
Preswylwyr Lleol / Busnesau / Y Cyhoedd
Cwmnïau Cyflenwi
Systemau Llywio Lloeren
Cynghorau Cymuned / Grwpiau
Cartrefi Nyrsio / gweithwyr Gofal / Meddygon Teulu / Ysbytyau / GIG
Gwasanaethau Addysgol
Swyddfa’r Post
Cwmnïau Cludiant (Bysiau / Tacsis, Beics ayb)
Cynghorwyr Lleol ac ASau
Grwpiau Hanes
Adrannau Cyngor
Gwasanaethau Llyfrgelloedd/Hybiau
Arall
Amr.

Nifer
%y
sylwadau sylwadau
52
23.5
40
18.1
33
14.9
28
12.7
20
9.0
14
6.3
12
5.4
12
5.4
7
3.2
7
3.2
6
2.7
5
2.3
22
10.0
20
9.0

Cyfanswm Ymatebwyr
221
D.S.. Nid yw canrannau yn dod i 100% oherwydd y gallai atebion syrthio i fwy nag un categori
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7. Unrhyw sylwadau eraill ar y Polisi Enwi Strydoedd?
Gofynnwyd i ymatebwyr adael unrhyw sylwadau eraill a oedd ganddynt parthed y Polisi
Enwi Strydoedd. Gellir gweld y themâu y cyfeiriwyd atynt ynghyd â sampl o’r sylwadau isod:
*Derbyniwyd cyfanswm o 436 sylw dilys a oedd yn cynnwys 355 sylw Saesneg a 101 sylw Cymraeg
Nifer
%y
Thema
sylwadau
sylwadau
Sylwadau enghreifftiol
•
•

•
Dylai adlewyrchu
treftadaeth
leol/perthnasol i’r
lleoliad/cymuned

105

24.1

•

•
•

•

•
•

Dylai enwau
strydoedd fod yn
Gymraeg yn unig /
blaenoriaeth i’r
Gymraeg

•
79

18.1
•

•
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Mae’n syniad gwych i ddod â hanes a
diwylliant Cymraeg i strydoedd Caerdydd.
Fe ddylem anrhydeddu pencampwyr
chwaraeon o Gaerdydd fel Billy Boston, Clive
Sullivan a Joe Erskine. Hefyd, dathlu
sectorau du ac ethnig eraill y gymuned sydd
wedi cyfrannu cymaint at hanes Caerdydd
Dylai enwi adlewyrchu treftadaeth
hanesyddol yr ardal, neu bobl cysylltiedig â’r
ardal Nid dim ond rhai Cymraeg i siwtio
amcanion gwleidyddol presennol.
Rwy’n teimlo’n gryf y dylai enwau llefydd yn
Saesneg neu Gymraeg adlewyrchu hanes a
threftadaeth yr ardal.
Cymryd agwedd fyd-eang i adlewyrchu
cefndir rhyngwladol Caerdydd.
Ni ddylem golli ein treftadaeth – fel
tywysydd i ymwelwyr mae enwau Strydoedd
a Llefydd yn bwysig i mi adrodd hanes
Caerdydd gyfan.
Mae’n hanfodol fod enwau strydoedd yn
adlewyrchu hanes lleol a’u bod yn Gymraeg.
Dim ond enwau Cymraeg ddylai fod.
Dylai enwau strydoedd Cymraeg dderbyn
ffafriaeth, gan fynd mor bell a mynnu bod
angen i bob stryd newydd, neu strydoedd
gaiff eu hail-enwi, i gael enw Cymraeg
Dylai pob stryd fod yn Gymraeg, ni yw’r
brifddinas a byddai hyn yn esiampl i
ddinasoedd/trefi eraill a helpu’r Gymraeg i
ffynnu.
Rwy’n credu y dylai enwau Cymraeg gael eu
defnyddio am ei fod yn rhoi hunaniaeth
unigryw i Gymru. Os yn bosib dylai enwau
fod yn berthnasol i’r datblygiad neu’r ardal
Yn ddelfrydol, dylai pob enw stryd NEWYDD
fod yn Gymraeg fel bod hynny’n rhoi

•

•

•
Gallu i
ddefnyddio/ynganu/d
eall y Gymraeg

41

•

9.4

•

•
Angen Mwy o Fanylion

31

•
•

7.1

•

Dylai enwau
strydoedd fod yn
Saesneg yn Unig /
Blaenoriaeth i’r
Saesneg

30

6.9

•
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hunaniaeth i Gaerdydd sy’n wahanol i
ddinasoedd yn Lloegr.
Dyma gyfle anhygoel i gryfhau hunaniaeth
Gymraeg prifddinas Cymru, felly er bod
‘nifer cyfartal o strydoedd Cymraeg a
Saesneg’ yn swnio’n deg dyw hynny ddim yn
rhoi unrhyw ystyriaeth i’r anghydbwysedd
enwau sy’n bodoli eisoes. Mae llawer
gormod o enwau strydoedd Saesneg di-ystyr
gennym ar ddatblygiadau ‘modern’.
Mae digon o enwau strydoedd Cymraeg na
ellir eu hynganu yng Nghaerdydd. Dwi ddim
am weld mwy.
Mewn datblygiadau tai newydd sicrhewch y
gall yr enwau gael eu hynganu ac o fewn y
ddinas bod ymwelwyr yn gallu deall.
Does dim pwynt ceisio hyrwyddo’r Gymraeg
trwy enwau strydoedd y gall ychydig o bobl
yn unig eu hynganu neu eu sillafu.
I fod yn ymwybodol, er bod angen amddiffyn
y Gymraeg, dyw enwi strydoedd na all neb
eu hynganu neu eu deall y tu allan i Gymru
fod o unrhyw help i neb mewn
cymuned/economi sy’n cwmpasu’r DU.
A fydd hyn yn golygu ail-enwi enwau
strydoedd sy’n bod yn barod, os felly pam?
Heb ei weld.
Nid yw’n eglur pwy sy’n enwi strydoedd
newydd – Cyngor neu ddatblygwr. Dylid
gwneud hyn yn amlwg.
Dylid tynnu’r amrywiadau Cymraeg oddi ar
bob enw stryd ac arwydd. Mae’r iaith wedi
bod yn farw ers cannoedd o flynyddoedd a
does neb yn ei defnyddio hi bellach. Saesneg
yw ein hiaith genedlaethol yng Nghymru a
dylai pob arwydd fod yn Saesneg yn unig i
osgoi dryswch, ac i atal gwastraffu arian y
trethdalwr ar gyfieithiadau ar gyfer
rhywbeth sydd yn hollol ddiangen.
Er fy mod yn deall oblygiadau parthed y
Gymraeg dwi’n credu y dylid rhoi
blaenoriaeth i’r Saesneg bob tro. Rwyf wedi
gweld â’m llygad fy hun o ran arwyddion

•

•

Yn erbyn Enwi
Strydoedd yn
Gymraeg

•
28

6.4

•

•
•
O blaid y Polisi Enwi
Strydoedd

24

5.5

Cynnwys cymunedau
lleol/grwpiau
hanes/pobl ifanc yn y
broses benderfynu

20

4.6

Dylai enwi gael ei
rannu yn 50/50

14

3.2

•

10

ffyrdd ddigwyddiadau oedd bron yn
ddamweiniau oherwydd y flaenoriaeth i’r
Gymraeg. Wrth y dafarn ar gornel Heol
Casnewydd Roedd arwyddion Beresford Rd
yn Gymraeg yn gyntaf a oedd yn drysu
gyrwyr loriau a bron ag achosi damweiniau
Rwy’n anghytuno’n gryf y dylen ni
ddefnyddio unrhyw Gymraeg ar ein henwau
strydoedd. Dinas Saesneg ei hiaith yw
Caerdydd a gall unrhyw un sy’n dod o
rannau eraill o Gymru siarad a darllen
Saesneg yn ddigon da. Mae’n waradwyddus
fod y Gymraeg yn cael ei gorfodi ar ein dinas
pan nad oes neb yn ei defnyddio hi neu
angen ei defnyddio hi.

Dydw i ddim yn cytuno y dylid cael rhagor o
enwau strydoedd Cymraeg.
Ddim yn credu mewn enwi strydoedd yn
Gymraeg dim ond er mwyn gwneud hynny.
System/proses gwallgof o or-gymhleth.
Ffafriaeth chwerthinllyd dros y Gymraeg
mewn dinas lle nad yw’r mwyafrif yn siarad
Cymraeg, ac sydd ond yn digwydd er mwyn
bod yn wleidyddol gywir.
Croesawu’r polisi blaengar.
Mae’n wych gweld ymrwymiad y Cyngor i
fabwysiadu enwau strydoedd Cymraeg ar
gyfer strydoedd newydd.
Mae’n wych gweld y brifddinas yn cymryd
agwedd mor gadarnhaol yn enwedig o
ystyried yr enwau erchyll sydd ar gymaint o
ystadau sydd wedi bod yn y newyddion!

•
•

Angen mwy o ymwneud gan y gymuned.
Dylai pobl ifanc Caerdydd gael dweud eu
dweud a chael eu cynnwys yn hyn.

•

Dylai fod yn 50% Saesneg a Chymraeg o hyn
allan. Peidio edrych ar enwau sy’n bod
eisoes ond edrych i’r dyfodol.

•

Dylai unrhyw enwau newydd adlewyrchu
treftadaeth Gymraeg y Brifddinas – a bod yn
ddwyieithog.

•

Peidiwch da chi a gwastraffu arian
trethdalwyr drwy newid arwyddion sy’n bod
yn rhai dwyieithog.
Pam yden ni’n gwastraffu arian ar hyn?
Defnyddiwch yr arian i drwsio tyllau yn y
ffyrdd. Enwi’r strydoedd yn rhai Cymraeg yn
yr holl ddatblygiadau newydd sy’n cael eu
codi yng Nghaerdydd. Dduw annwyl mae 'na
bobl ddigartref yn byw ar strydoedd
Caerdydd ac rydych chi bois yn gwastraffu
amser ar enwi strydoedd.

•
Gwastraff arian/amser

Mae Arwyddion Eglur
/ Da yn bwysig

12

2.8

•
11

2.5

•

•
Ni ddylai arwyddion
gyfeirio at y Teulu
Brenhinol /
Gwleidyddion
Angen ymgynghori â
Chynghorwyr Lleol /
Cynghorwyr Cymuned
/ Aelodau Seneddol

Amr. / Arall

Dylai enwau strydoedd fod yn hawdd eu
darllen, eu hynganu a’u sillafu.
Dylai arwyddion gael eu gosod yn dda, dylai
fod digon ohonynt a dim yn eu gorchuddio.
Plîs peidiwch a defnyddio enwau cynghorwyr
fel enwau ar strydoedd.
Dylid eithrio enwau Cynghorwyr, ACau, ASau
ac Arglwyddi ynghyd a sêr sy’n dal yn fyw o
fyd y ffilm, teledu, radio a llwyfan, waeth
beth yw eu cyfraniad.

11

2.5

•

4

0.9

•

Rhaid ymgynghori ag Aelodau Lleol

•

Gwahardd yr enw “chase” mewn enwau
strydoedd.
Hoffwn i gael stryd wedi ei enwi.
Cadw Fanny Street!
Mae arwyddion melyn yn cae eu codi ar y
briffordd ar gyfer datblygiadau newydd, ond
yn aml nid ydynt yn cael eu tynnu ar ôl
cwblhau’r datblygiad.
Byddai’n syniad da atal datblygwyr newydd
esgus eu bod mewn ardal pan nad ydynt
mewn gwirionedd.

62

•
•
•

14.2

•

11

D.S.. Nid yw canrannau yn dod i 100% oherwydd y gallai atebion syrthio i fwy nag un categori

8. Pa effaith gredwch chi y byddai’r polisi enwi strydoedd arfaethedig yn ei gael ar y
Gymraeg?
Roedd tri o bob pump (61.5%) yn credu y byddai’r polisi enwi strydoedd arfaethedig yn cael
effaith gadarnhaol ar y Gymraeg. Roedd hyn yn cynnwys 25.3% a deimlai y byddai’n cael
effaith gadarnhaol iawn. Roedd tri mewn deg (30.1%) yn teimlo na fyddai’r polisi yn cael
unrhyw effaith.

Yn eich barn chi, pa effaith fydd y polisi enwi
strydoedd arfaethedig yn ei chael ar y
Gymraeg? (Sylfaen:1,334)

25.3

0%

36.2

20%

30.1

40%

60%

Effaith gadarnhaol iawn

Effaith eithaf cadarnhaol

Effaith eithaf negyddol

Effaith negyddol iawn

80%

5.1 3.3

100%

Dim effaith

Fodd bynnag, wrth ei rannu yn is-grwpiau, gellir gweld fod gwahaniaeth barn mawr rhwng
ymatebwyr, yn enwedig wrth ddadansoddi yn ôl gallu Cymraeg.
Roedd dros bedwar o bob pump (84.3%) o ymatebwyr â Sgiliau Cymraeg Rhugl/Cymhedrol
yn teimlo y byddai’r polisi enwi strydoedd arfaethedig yn cael effaith gadarnhaol ar y
Gymraeg, gan gynnwys 48.3% a honnai y byddai’n cael effaith gadarnhaol iawn. Ond, roedd
hyn yn syrthio i dri o bob pum (60.8%) o’r rhai hynny a sgiliau Dysgwyr/Elfennol ac i ddau o
bob pump (39.1%) ar gyfer y rhai hynny heb unrhyw sgiliau Cymraeg. Ar ben hynny, roedd
bron i hanner (47.5%) o’r rheiny heb unrhyw sgiliau yn meddwl na fyddai’n cael unrhyw
effaith.
Yn y cyfamser, tra bod tri chwarter (74.2%) o breswylwyr o’r tu allan i Gaerdydd yn teimlo y
byddai’r cynnig yn cael effaith gadarnhaol, mae’r ffigwr hwn yn disgyn i dri o bob pump
(60.2%) ar gyfer y rhai sy’n preswylio yng Nghaerdydd.

12

Pa effaith gredwch chi a gaiff y polisi enwi strydoedd ar y Gymraeg?
Sgiliau Cymraeg: Cymhedrol/Rhugl (Sail: 414)

48.3

Ddim yn Breswylydd yng Nghaerdydd (Sail: 124)

34.7

Oed: <35 (Sail: 198)

34.8

Rhyw: Benyw (Sail: 553)

36.0

9.4

39.5

20.2

34.3

29.1

36.7

4.0

23.2

5.6

28.2

4.5

Pob Ymatebydd (Sail: 1334)

25.3

36.2

30.1

5.1

Rhyw: Gwryw (Sail: 621)

24.0

36.9

30.3

4.3

Sgiliau Cymraeg: Dysgwr/Elfennol (Sail: 385)

16.6

Preswylwyr Caerdydd (Sail: 1207)
Oed: 65+ (Sail: 248)
Sgiliau Cymraeg: Dim (Sail: 381)

44.2

24.3
18.1
10.0
0%

32.5

35.9

31.2

36.3

34.3

29.1

47.5

4.2
5.2
6.9 4.4
7.3 6.0

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

%
Effaith gadarnhaol iawn

Effaith gweddol gadarnhaol

Effaith cymharol negyddol

Effaith negyddol iawn

Dim effaith

9. Sut ellid cynyddu effeithiau cadarnhaol, neu liniaru effeithiau negyddol?
Gofynnwyd i ymatebwyr nodi ym mha fodd y gellid cynyddu effeithiau cadarnhaol, neu
liniaru effeithiau negyddol. Gellir gweld y themâu y cyfeiriwyd atynt ynghyd â sampl o’r
sylwadau isod:
*Derbyniwyd cyfanswm o 571 sylw dilys a oedd yn cynnwys 442 sylw Saesneg a 129 sylw Cymraeg
Nifer
Thema
sylwadau % ysylwadau
Sylwadau enghreifftiol
•

•
•
Blaenoriaeth i enwau
strydoedd Cymraeg

158

27.7

•

•
•
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Gallech gael polisi nid i gael nifer cydradd ag
enwau strydoedd Saesneg ond i enwau
Cymraeg ddod yn fwyafrif, y norm; dyma
Gymru wedi’r cwbl – heb sôn am brifddinas
Cymru.
Dylai fod gofyniad i bob stryd newydd, neu
strydoedd a ail-enwir gael enwau Cymraeg.
Lle bynnag y bo modd dylai datblygiadau
newydd gael enwau Cymraeg yn hytrach nag
enwau a ddewisir gan ddatblygwyr.
Cynyddu enwau Cymraeg neu gyfieithiadau
Cymraeg o enwau strydoedd i gael effaith
fwy cadarnhaol, ceisio bob tro i gynnig dewis
Cymraeg i’r enwau sy’n bodoli eisoes er
mwyn annog defnyddio’r iaith.
Strydoedd Cymraeg yn unig. Rydym yng
Nghymru.
Rhoi’r flaenoriaeth i ddefnyddio Cymraeg.
Cymru yw fan hyn a dylid annog defnydd
pellach ar yr iaith.

•

Gymaint ag y bo modd dylid adlewyrchu ein
treftadaeth Gymraeg ac aml-ddiwylliannol
mewn enwau strydoedd dros y Saesneg.

•

Cefnogaeth ar gyfer y rheiny na ŵyr sut i
ddweud yr enwau Cymraeg.
Trwy ddysgu pobl sut mae ynganu’r enwau
Cymraeg yn gywir
Cliw i sut y dylen ni nad sy’n siarad Cymraeg
ddeall neu ddweud yr enw
Cymraeg...byddai’n dda ein haddysgu ni.
Dewis enwau sydd yn hawdd eu hynganu gan
rai nad sy’n siaradwyr mamiaith
Efallai na fydd pobl sydd â phroblemau
ynghylch defnyddio’r Gymraeg, yn gallu deall
y cyfieithiad a’r cyd-destun lleol.
Dewis enwau Cymraeg sy’n weddol rwydd eu
hynganu
Rhoi llythyr/ffurflen i berchnogion tai
newydd ar sut i ynganu’r enw Cymraeg, pam
y cafodd ei ddewis a’i ystyr.

•
•

Gallu i
ddefnyddio/ynganu/dea
ll y Gymraeg

122

•

21.4

•

•
•

•
•
•

Dylai adlewyrchu
treftadaeth
leol/perthnasol i’r
lleoliad/cymuned

109

•

19.1

•

•

Rhaid iddo fod yn
Ddwyieithog

•
61

10.7

14

Dylai adlewyrchu diwylliant a hanes Cymraeg
yn hytrach na’r Gymraeg ei hun.
Sicrhau yn lleol eu bod yn adlewyrchu’r
gymuned leol ar yr adeg honno.
Defnyddio geiriau ac enwau sydd â
chynodiadau cadarnhaol, neu sy’n dwyn sylw
at bobl sydd wedi cael effaith gadarnhaol yn
y gymuned leol.
Mae angen i enw’r stryd adlewyrchu’r lleoliad
a’r dreftadaeth leol. Mewn ambell achos
bydd yn cael effaith gadarnhaol, ar adegau
eraill, ddim cymaint.
Byrddau enwau strydoedd i gynnwys ychydig
eiriau yn disgrifio’r person neu leoliad
hanesyddol tu ôl i enw’r stryd.
Creu dogfen/map yn rhoi’r rhesymau
hanesyddol/ieithyddol dros yr enwau
Cymraeg.
Dwyieithog i fod yn flaenoriaeth, nid hanner
a hanner Saesneg v Cymraeg. Nid ddylid
gosod y ddwy iaith benben â’i gilydd sy’n
perthyn i’r gorffennol. Arwyddion dwyieithog

•

•

•

•

•
Blaenoriaeth i enwau
Strydoedd Saesneg

43

•
•

7.5

15

sydd orau ar gyfer defnydd y ddwy iaith, nid
yw’n gwahaniaethu rhwng y ddwy, mae
hefyd yn fuddiol i Gaerdydd fel dinas sydd yn
ceisio bod yn ganolfan ddiwylliannol sydd yn
denu twristiaeth o’r tu allan i Gymru a’r DG.
Dylai arwyddion dwyieithog helpu ymwelwyr
sydd ond efallai yn siarad Saesneg yn ogystal
â’u mamiaith, tra’n eu galluogi nhw i weld
ffurf Gymraeg y llefydd y byddant yn ymweld
â nhw.
Dydw i ddim yn credu y byddai mwyafrif y
preswylwyr yn croesawu arwyddion Cymraeg
yn unig. Gan nad ydyn nhw’n siarad yr iaith
byddai’n ei gwneud yn anodd dod o hyd i
lefydd ar ystadau newydd ayb. mwy anodd
nag sy’n angenrheidiol ac felly’n ymddangos
yn negyddol. Byddai arwyddion dwyieithog
yn ei gwneud hi’n haws i ymwelwyr a’r rhai
nad sy’n siarad Cymraeg i ddod o hyd i lefydd
tra’n parhau i gadw’r teimlad o le.
Pob arwydd yn ddwyieithog. Fod gwaith ôl
meddwl ar yr enwau llefydd Cymraeg a’u bod
yn cysylltu a hanes yr ardal.
Lle bo modd dylai o leiaf un arwydd stryd
gario cyfieithiad Saesneg islaw. Bydd hyn yn
cael effaith (bach ond cadarnhaol) ar ledaenu
gwybodaeth ac ystyr y geiriau Cymraeg.
Byddai effeithiau cadarnhaol yn cael eu
cynyddu trwy dynnu’r Gymraeg yn llwyr ar
arwyddion. Gellid lliniaru ar yr effeithiau
negyddol drwy sicrhau os oes rhaid iddo fod
yno ei fod mewn braille yn unig.
Enwi strydoedd yn yr iaith sydd yn cael ei
siarad gan fwyafrif helaeth/anferth pobl
Cymru “Saesneg”
Sticio i enwau Saesneg.
Y pwynt yw, does dim pwynt i enwau
strydoedd Cymraeg. Mae’r rheiny sy’n ei
hyrwyddo drwy’r amser, wastad yn
gorddweud y niferoedd sy’n gallu ei siarad hi.
Byddai pobl yn crwydro’r strydoedd yn dyfalu
ar ba stryd maen nhw. Ond wrth gwrs, gyhyd
a bod Plaid Cymru yn hapus, dyna’i gyd sy’n
bwysig.

•

Rhoi cyhoeddusrwydd i
wybodaeth/cyfieithiad/
perthnasedd a hanes
enw

31

•

5.4

•

•
Cynnwys cymunedau
lleol/grwpiau
hanes/pobl ifanc yn y
broses benderfynu

28

•
•

4.9

•

•

Blaenoriaeth iaith ar
arwyddion dwyieithog

23

4.0

•

•
Peidio gorfodi’r
Gymraeg ar bobl

22

3.9
•

16

Plac ger arwydd stryd ac arwyddocâd
hanesyddol os o gwbl, yn arbennig yng
nghanol y ddinas ac mewn ardaloedd
twristaidd.
Gwybodaeth i breswylwyr, ysgolion lleol,
busnesau ayb ar hanes yr enw stryd.
Tudalen ar wefan y cyngor gydag enwau
strydoedd newydd, rheswm tu cefn iddynt a
sut i’w dweud nhw’n ffonetig os yn enwau
Cymraeg.
Trwy ystyried barn leol yn unol â’r polisi a
pheidio gorfodi enwau strydoedd Cymraeg
pan fo’r farn leol yn gryf yn erbyn hynny.
Cynnwys Ysgolion Cymraeg yn y broses enwi
Angen i bobl fod yn hapus, gofyn i rywfaint
o’r cyhoedd am syniadau, yn enwedig pobl
ifanc, nhw yw’r dyfodol ac efallai y byddant
yn cael rhai da!
Saesneg yn gyntaf – Cymraeg ar y gwaelod.
Mae hyn yn ddelfrydol ar gyfer ymwelwyr â’n
dinas.
Does dim cysondeb – Cymraeg gyntaf/uchaf
mewn rhai llefydd a Saesneg islaw. Gyrrwch
rownd y gornel ac fel arall mae hi. Fel gyrrwr
– mae eich llygaid yn mynd i’r lle rydych yn
tybio y bydd y geiriau/sillafiad yn eich dewis
iaith. Felly er enghraifft yr arwydd stryd
ddiwethaf - ahh Saesneg yn gyntaf, felly pan
ddof at y nesaf nid yw uchaf, fel gyrrwr yn
canolbwyntio ar y ffordd o’m blaen, tu nôl i
mi a bob ochr a pheryglon (plant), yna mae’r
canolbwyntio ar chwilio am/darllen arwydd os yw’n ddealladwy o gwbl - yn creu dryswch
ac o bosib yn arafu traffig neu atal eraill,
siawns uwch o ddamwain.
Sicrhau fod yr enw Cymraeg wedi ei nodi’n
glir uwchlaw’r enw Saesneg.
Trwy beidio ceisio gorfodi pobl i ddefnyddio’r
Gymraeg, pan nad yw’r mwyafrif yn gwneud
hynny.
Ychydig iawn o siaradwyr Cymraeg sydd yng
Nghaerdydd a llawer o Gymry gwrth-

•

Hafal 50/50

Nid yn ddwyieithog

20

12

3.5

•
•

50/50 ar gyfer enwau newydd.
Gyhyd a bod yna raniad 50/50 rwy’n credu
mai “dim effaith” fyddai’r canlyniad gorau.

•

Dylai pob stryd gael un enw yn unig e.e. nid
enw Cymraeg ac enw Saesneg ar gyfer yr un
stryd oherwydd y potensial i greu dryswch.
Mae eithriadau wrth gwrs, -gellir enwi Heol y
Frenhines yn Cathays a phrif strydoedd eraill
yn ddwyieithog ond dwi’n credu mai’r dewis
cyntaf ar gyfer y rhan fwyaf o strydoedd
fyddai eu henwi mewn un iaith neu’r llall yn
unig.
Dylai enwau strydoedd Cymraeg fod yn
Gymraeg yn unig ac enwau Saesneg yn
Saesneg yn unig. Mae cael arwyddion
dwyieithog yn ei gwneud yn anos darllen a
chreu dryswch wrth edrych am stryd ag enw
Saesneg.

2.1
•

•

Gwastraff arian/amser

11

1.9

•

17

Gymraeg. Ni fydd gorfodi’r Gymraeg ar bobl
yn helpu hyn.
Stopio ceisio gorfodi’r Gymraeg ar bobl nad
sy’n poeni taten.

Peidio gwastraffu arian ac amser a pheidio ei
wneud. Does neb yn poeni am enwau
strydoedd Cymraeg, does fawr neb yn poeni
am y Gymraeg, dim ond agenda bolisi ar
gyfer ychydig o bobl yw hyn. Fyddai’r
mwyafrif o bobl ddim yn malio taten os yw
enw stryd yn Gymraeg neu yn Saesneg ac
mewn gwirionedd yn ei chael hi’n anos cofio
enwau Cymraeg sy’n rhesymol achos dyw
hi’n famiaith i braidd neb yng Nghaerdydd.
Ni ddylai enwau strydoedd fod yn arf ar gyfer
y Gymraeg. Saesneg neu Ethnig yw Caerdydd
yn bennaf. Mae arian yn cael ei wastraffu
drwy gael dwy iaith ar arwyddion.

•

Effeithiau negyddol ar
ieithoedd/diwylliannau
eraill

7

1.2

•

•

Amr.

64

11.2
•
•

•

Pam fod angen cael effaith gadarnhaol? Mae
mwy yn siarad Somalieg na Chymraeg yng
Nghaerdydd. Beth am yr effaith negyddol ar
ieithoedd a diwylliannau eraill? e.e. Mae gan
Butetown hanes hir gydag ymfudwyr o
Somalia, a fydd eu treftadaeth nhw yn cael ei
gynnwys yn y broses enwi? Parthed creu
lle...unwaith eto onid yw boneddigeiddio Bae
Caerdydd yn effeithio’n negyddol a chael
effaith ar y cymunedau sydd wedi byw yno?
Ni fydd rhai nad sy’n siarad Cymraeg yn
teimlo eu bod wedi eu cynnwys.
Byddwch yn hynod ofalus er mwyn sicrhau
fod yr enwau yn gweithio’n berffaith yn y
Gymraeg, mae’n embaras cenedlaethol fod
cymaint o arwyddion yn un o ieithoedd
swyddogol Cymru yn cael eu camsillafu, eu
cyfieithu’n wael neu weithiau yn nonsens
pur!
Cynllunio gofalus
Adnewyddu arwyddion enwau strydoedd
sydd wedi eu difrodi neu hyd yn oed eu
glanhau nhw. Does dim mod gweld unrhyw
arwydd yn iawn.
Pleidlais?

DS. Nid yw canrannau yn dod i 100% oherwydd y gallai atebion syrthio i fwy nag un categori
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10. Eglurwch sut y credwch y gellid diwygio’r polisi arfaethedig i gynyddu effeithiau
cadarnhaol ar y defnydd o’r Gymraeg?
Gofynnwyd i ymatebwyr awgrymu diwygiadau i’r polisi arfaethedig er mwyn cynyddu’r
effeithiau cadarnhaol ar y defnydd o’r Gymraeg. Gellir gweld y themâu y cyfeiriwyd atynt
ynghyd â sampl o’r sylwadau isod:
*Derbyniwyd cyfanswm o 486 sylw dilys a oedd yn cynnwys 382 sylw Saesneg a 104 sylw
Cymraeg
Nifer
%y
Thema
sylwadau sylwadau Sylwadau enghreifftiol
•
•

Dylai enwau strydoedd fod
yn Gymraeg yn unig /
blaenoriaeth i’r Gymraeg

83

17.1
•
•
•

•

•

Adlewyrchu treftadaeth
leol/perthnasol i’r
lleoliad/cymuned

67

13.8
•

•
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Dylai’r holl enwau strydoedd fod
yn Gymraeg.
Sicrhau fod yr holl enwau
strydoedd NEWYDD yng
Nghaerdydd yn Gymraeg er
mwyn creu hunaniaeth newydd a
ffres sy’n wahanol i ddinasoedd
Lloegr.
Dim mwy o enwau Saesneg.
Defnyddio mwy o enwau
Cymraeg na rhai Saesneg.
Dim ond enwau strydoedd
Cymraeg ar strydoedd newydd.
Defnyddio geiriau sydd â chyddestun hanesyddol er mwyn
dysgu treftadaeth i bobl neu
efallai sydd yn ymwneud yn
ddaearyddol â’r lleoliad.
Rwy’n cytuno y dylai enwau
strydoedd adlewyrchu ardal neu
fabwysiadu hen enwau strydoedd
a arferai fod, yn agos i’r
datblygiad ac y dylid
blaenoriaethu enwau Cymraeg.
Rwy’n credu y dylai enwi
strydoedd ymwneud a hanes lleol
a chyd-destun diwylliannol nid
esgus cefnogi’r Gymraeg.
Mwy o enwau Cymraeg yn
gysylltiedig â hanes. Mae
Rhiwbeina yn enghraifft glir o
hyn. Llefydd sy’n gysylltiedig a’r
gorffennol diwydiannol a
hanesyddol.

•

Rhoi gwybodaeth ynghylch y
dewis o enw hanesyddol neu
gymunedol.

•

Mae’r Gymraeg yn cael ei gwthio
ar bobl Cymru a hynny ar gost
anferthol. Mae llawer mwy o
achosion teilwng i wario
adnoddau pwysig arnynt na’r
Gymraeg. Dylai iaith oroesi yn ôl
ei rhinweddau ei hun ac os nad
yw hi yna dylid derbyn hynny.
Does dim mwy o fudd cynyddu’r
defnydd ar y Gymraeg – mae ond
yn creu mwy o gymhlethdod a
biwrocratiaeth sy’n creu mwy o
wastraff llywodraeth mewn
system sy’n gwegian eisoes.
Gwariwch yr arian ar
boblogaethau difreintiedig yn y
ddinas ac enwi strydoedd yn ôl yr
angen.
Anghofiwch amdano a’i adael i’r
ardaloedd sy’n siarad Cymraeg.
Mae’r rhan fwyaf o bobl yn siarad
Saesneg yn unig ac mae hyd yn
oed y rhai sydd ag ychydig o
Gymraeg yn siarad Saesneg felly
pam mynd i’r gost ychwanegol.

•

Gwastraff arian / amser /
ddim yn bwysig

56

11.5
•

•
•

•

Byddai’r polisi yn
atgyfnerthu’r Gymraeg

•
47

9.7

•

•
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Byddai defnydd mwy ar enwau
Cymraeg yn hyrwyddo
hunaniaeth genedlaethol gryfach
ac yn galluogi’r Gymraeg i ffynnu
a byddai’n fodd o gydnabod
ffigyrau eiconig Cymraeg.
Uniaethu’r Gymraeg â’r llefydd
lle rydym yn byw.
Trwy gadw’r Gymraeg yn fyw
trwy enwi mwy o strydoedd yn
Gymraeg a chadw hanes y
gorffennol yn fwy trwy enwi
strydoedd.
I ddefnyddio ystrydeb, bydd yn
codi proffil y Gymraeg yn y
brifddinas a helpu i sicrhau fod

pawb yn deall fod hanes parhaus
i’r Gymraeg yn y brifddinas
•

•

Byddai’n annog / helpu
pobl i ddysgu’r iaith

43

8.8

•

•

•

Gallu i
ddefnyddio/ynganu/deall y
Gymraeg

Arwyddion Dwyieithog

Cynnwys cymunedau
lleol/grwpiau hanes/pobl
ifanc yn y penderfyniadau

•
34

29

27

7.0

6.0

•

Helpu gydag ynganu (efallai fel
geiriau llai mewn cromfachau
oddi tanodd).
Ynganu geiriau Cymraeg, enwau
llefydd a ffigyrau hanesyddol.
Sicrhau fod enwau llefydd yn cael
eu dewis ar sail hanes rhanbarth
a lle bynnag y bo modd fod
enwau Saesneg yn gallu cael eu
cyfieithu i’r Gymraeg ac fel arall.

•
•

Arwyddion dwyieithog llawn
Arwyddion Deuol, Gwybodaeth
Ddwyieithog

•

Holi pobl sy’n byw yn yr ardal
beth hoffen nhw a’u cynnwys yn
y broses benderfynu yn hytrach
na’i hysbysu o’r hyn sydd am
ddigwydd.
Holi’r plant ysgol gan mai nhw
yw’r dyfodol ond cynnwys pob
ysgol nid dim ond rhai Cymraeg.
Hefyd, dylech gydgysylltu â’r

5.6
•

21

Pe byddai pob enw stryd yn
Gymraeg, byddai’n gwneud pobl
yn fwy ymwybodol o’r Gymraeg...
ac efallai yn sbardun i’w dysgu
Gan y bydd pobl yn gwybod beth
yw cyfieithiad enw stryd ac mae
hefyd y addysgiadol i blant neu
oedolion sy’n dysgu Cymraeg.
Os yw disgyblion ysgol a
myfyrwyr sy’n dewis y Gymraeg
yn cael blaenoriaeth wrth enwi
strydoedd, gallai hyn weithredu
fel ysgogiad i gynyddu
ymgysylltiad â’r iaith Gymraeg.
Mae gweld enwau strydoedd yn
golygu fod dysgwyr yn gweld
mwy ar y Gymraeg.

henoed – mae ganddynt lawer
i’w gyfrannu.
•

Peidio gorfodi’r Gymraeg ar
bobl

Dylai enwau strydoedd fod
yn Saesneg yn Unig /
Blaenoriaeth i’r Saesneg

Yn erbyn Enwi Strydoedd
yn Gymraeg

Angen Mwy o Fanylion

•
24

4.9

•
19

13

13

3.9

•

Peidiwch ag ail-enwi strydoedd
Gollyngwch y syniad i newid
unrhyw strydoedd sy’n bod
eisoes. Cadwch at ddatblygiadau
newydd os oes rhaid i chi wneud
hynny o gwbl.

•

Dydw i ddim digon cyfarwydd â’r
polisi i wneud sylw ar hyn.
Dim syniad! Dydw i ddim yn
gwybod beth yw’r polisi hwn...

•

•

Nid yw trigolion Caerdydd
yn siarad Cymraeg

7

1.4

O blaid y polisi Enwi
Strydoedd

4

0.8
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Ddylai hynny ddim bod, dylai pob
stryd gael enw SAESNEG!
Dwy ffordd, gollwng y Gymraeg
sy’n farw ar ei thraed beth
bynnag a dysgu gan Loegr.

•
•
2.7

2.7

Nid yw gorfodi’r Gymraeg ar bobl
yn ennill calonnau a meddyliau.
Rwy’n credu fod gorfodi’r
Gymraeg ar boblogaeth sydd yn
cynnwys siaradwyr Saesneg yn
bennaf yn cael ond ychydig os o
gwbl o effaith gadarnhaol ar y
Gymraeg.

•

Dwi ddim yn credu fod angen
cynyddu’r Gymraeg yng
Nghaerdydd – mae’r mwyafrif yn
siarad Saesneg ac fe fyddan nhw
wastad!
Trwy beidio defnyddio enwau
strydoedd Cymraeg mewn dinas
sydd ar y cyfan yn ddinas sy’n
siarad Saesneg (mae defnyddio
enwau Cymraeg yn dân ar groen
yn erbyn defnyddio’r Gymraeg).

Mae arwyddion stryd Da ac
Eglur yn bwysig

Cynhyrchu taflen / Llyfryn

Dylid Cadw Enwau
Strydoedd Presennol Fel ag
y Maent

Amr.

4

2

2

91

•

Rwy’n credu fod y cynnig
presennol yn taro’r cydbwysedd
cywir.

•

Arwyddion treftadaeth wedi eu
cynnal yn dda ac arwyddion da
oddi ar y draffordd. Dylai
arwyddion fod yn eglur.

•

Cyhoeddi taflen gydag ynganiad
ffonetig o enwau strydoedd
Cymraeg, gyda rhywfaint o
wybodaeth am ‘hanes’ y stryd.

•

Dylai strydoedd sydd ag enwau
yn barod gadw’r enwau
presennol yn hytrach na chael eu
newid ond i gael arwydd
dwyieithog. Er enghraifft mae
“Marrine Terrace” yng Nghriceth
hefyd yn cael ei alw yn “Min-yMôr” ac mae’r arwydd stryd yn
dangos y ddau enw.

•

Dwi ddim yn meddwl y dylid
chwarae â’r ffiniau er mwyn
hyrwyddo effeithiau cadarnhaol
ffug – os yw'r Gymraeg yn iaith
hyfyw bydd yn ffynnu’n naturiol.
Cadw hi’n syml.
Brasluniau bychain o unigolion ar
dudalen gwe penodol ar enwau
newydd gan yr awdurdod lleol.
All e ddim.
Cwestiwn anodd.
Penderfyniadau anodd ar ba
eiriau ac enwau Cymraeg i’w
defnyddio.

0.8

0.4

0.4

18.7

•
•

•
•

DS. Nid yw canrannau yn dod i 100% oherwydd y gallai atebion syrthio i fwy nag un categori
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Amdanoch Chi
Mae’r adran hon yn cynnwys gwybodaeth ynghylch y rhai sy’n cymryd rhan yn yr arolwg.
Prif feysydd i’w nodi yw:
•
•
•

•

Roedd rhai o dan 35 a dros 75 heb ddigon o gynrychiolaeth yn yr arolwg, tra bod
gormod o gynrychiolaeth o blith y rhai 35-74.
Roedd ymatebwyr i’r arolwg o’r tu allan i Gaerdydd (85.6%) yn fwy tebygol o ystyried
eu hunain yn Gymry na’r rhai yn byw yng Nghaerdydd (75.1%).
Mae sgiliau Cymraeg y rhai sydd yn yr arolwg lawer yn uwch na sgiliau poblogaeth
Caerdydd yn gyffredinol, gan awgrymu fod nifer anghymesur o siaradwyr Cymraeg
wedi cwblhau’r arolwg. Mae hyn yn arbennig o wir am y rhai sy’n byw y tu allan i
Gaerdydd.
o Dim ond 32.5% o’r holl ymatebwyr a nododd nad oedd unrhyw sgiliau
Cymraeg o gwbl ganddynt, gyda’r ffigwr hwn yn syrthio i 20% ar gyfer rhai
nad sy’n drigolion o Gaerdydd. Ond, yn ôl Cyfrifiad 2011, dwedodd bron naw
o bob deg (87.2%) o drigolion Caerdydd dros 16+ nad oedd unrhyw sgiliau
Cymraeg ganddynt. Ar ben hynny, yn ôl Arolwg Cenedlaethol Cymru 2017/18,
ni all 76% o drigolion Caerdydd siarad Cymraeg, tra mai ond 11% sy’n gallu’r
Gymraeg ac 13% â rhywfaint o allu i siarad Cymraeg.
Roedd lleiafrifoedd ethnig wedi eu tangynrychioli yn yr arolwg – nododd 93.9% o’r
ymatebwyr a nododd grŵp ethnig mai Gwyn oedd eu hunaniaeth:
Cymreig/Seisnig/Albanaidd/Gogledd Iwerddon/Prydeinig; sy’n sylweddol uwch na’r
ffigwr cymharol o 82.1% ar gyfer poblogaeth Caerdydd dros 16+ (Cyfrifiad 2011).

12. Beth oedd eich oed ar eich pen-blwydd diwethaf?
Oedran yr Ymatebwyr yn erbyn Poblogaeth Caerdydd sy’n
16 Oed a Hŷn
25.0
20.0

%

15.0
10.0
5.0
0.0

16-24
Arolwg

25-34

35-44

45-54

55-64

65-74

Poblogaeth (Ar amcangyfrif o ganol 2017, SYG)

24

75+

13. Ydych chi yn...?

Nifer

%

Amcangyfrif
Poblogaeth
Canol -2017 (% y
rhai 16+ Oed)

639
570
2
46

52.8
47.1
0.2
-

49.0
51.0
-

Arolwg

Gwryw
Benyw
Arall
Gwell gennyf beidio dweud

Cyfanswm
1,257
100.0
100.0
DS. Mae’r canrannau yn cynnwys y rhai a atebodd ‘Gwell gennyf beidio dweud’

14. Faint o blant sy’n byw ar eich aelwyd?

0
1
2
3
4
5+

Oed dan 4
Nifer
%
850
89.7
69
7.3
22
2.3
0
0.0
3
0.3
4
0.4

Oed 4 - 18
Nifer
%
752
75.0
122
12.2
89
8.9
21
2.1
7
0.7
11
1.1

Cyfanswm

948

1,002

100.0

100.0

15. A ydych yn ystyried eich hun yn berson anabl?
Ydw
Nac ydw
Gwell gennyf beidio dweud

Nifer
106
1,069
61

%
8.6
86.5
4.9

Cyfanswm

1,236

100.0
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16. Ticiwch unrhyw rai o'r canlynol sy'n berthnasol i chi:
Salwch neu gyflwr iechyd tymor hir (e.e. Canser,
HIV, diabetes neu asthma)
Amhariad ar symudedd
Byddar / Colli clyw / Trwm eich clyw
Anawsterau iechyd meddwl
Amhariad gweledol
Namau / anawsterau dysgu
Defnyddiwr cadair olwyn
Arall
Gwell gennyf beidio dweud

Nifer

%

132

40.7

67
64
46
26
9
7
11
69

20.7
19.8
14.2
8.0
2.8
2.2
3.4
21.3

324
Cyfanswm ymatebwyr
DS. Nid yw canrannau yn dod i 100% oherwydd y gallai ymatebwyr ddewis mwy nag un opsiwn

17. A ydych yn ystyried eich bod yn perthyn i unrhyw grefydd benodol?
Ydw
Na, dim crefydd
Gwell gennyf beidio dweud

Nifer
473
662
103

%
38.2
53.5
8.3

Cyfanswm

1,238

100.0

18. Os ydw, nodwch:
Cristnogol (gan gynnwys yr Eglwys yng Nghymru,
Catholig, Protestannaidd a phob enwad Cristnogol
arall)
Bwdïaidd
Mwslimaidd
Hindŵaidd
Sîc
Iddewig
Arall
Gwell gennyf beidio dweud
Cyfanswm

26

Nifer

%

434

91.9

8
5
2
1
0
13
9

1.7
1.1
0.4
0.2
0.0
2.8
1.9

472

100.0

19. Sut fyddech yn disgrifio’ch cyfeiriadedd rhywiol?
Heterorywiol/syth
Dyn hoyw
Deurywiol
Dynes hoyw/Lesbiad
Arall
Gwell gennyf beidio dweud

Nifer
911
55
53
13
6
152

%
76.6
4.6
4.5
1.1
0.5
12.8

Cyfanswm

1,190

100.0

20. A ydych yn ystyried eich hun yn Gymro/Cymraes?
Ydw
Nac ydw

Nifer
917
289

%
76.0
24.0

Cyfanswm

1,206

100.0

Ydw
Nac ydw

Trigolion
Caerdydd
Nifer
%
825
75.1
273
24.9

Trigolion tu hwnt i
Gaerdydd
Nifer
%
89
85.6
15
14.4

Cyfanswm

1,098

104

100.0

100.0

21. Sut fyddech chi’n disgrifio’ch sgiliau Cymraeg?
Rhugl
Cymhedrol
Sylfaenol
Dysgwr
Dim

Nifer
331
96
229
163
394

%
27.3
7.9
18.9
13.4
32.5

Cyfanswm

1,213

100.0

Rhugl
Cymedrol
Sylfaenol
Dysgwr
Dim

Trigolion
Caerdydd
Nifer
%
280
25.4
90
8.2
209
18.9
154
13.9
371
33.6

Trigolion tu hwnt i
Gaerdydd
Nifer
%
49
46.7
6
5.7
20
19.0
9
8.6
21
20.0

Cyfanswm

1,104

105

100.0
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100.0

22. Beth yw eich grŵp ethnig?

Nifer

%

Cyfrifiad
2011 (% y
Rhai dros
16+)

1,120

97.6

86.7

1,078
8
1
33
13
1
3
5
4
8
1
0
4
2
1
6
3
2
1
1
0
1
53

93.9
0.7
0.1
2.9
1.1
0.1
0.3
0.4
0.3
0.7
0.1
0.0
0.3
0.2
0.1
0.5
0.3
0.2
0.1
0.1
0.0
0.1
-

82.1
0.9
0.1
3.7
2.2
0.4
0.8
0.5
0.5
7.3
1.1
1.2
2.3
1.5
1.2
2.0
1.2
0.4
0.4
1.7
1.1
0.6
-

Arolwg

Grŵp Ethnig
Gwyn:
Cymreig/Seisnig/Albanaidd/Gogledd
Iwerddon/Prydeinig
Gwyddelig
Sipsiwn neu Deithiwr Gwyddelig
Arall
Grwpiau Ethnig Cymysg/Lluosog:
Gwyn a Du Affricanaidd
Gwyn a Du Caribïaidd
Gwyn ac Asiaidd
Arall
Asiaidd/Asiaidd Prydeinig:
Bangladeshaidd
Tsieineaidd
Indiaidd
Pacistanaidd
Arall
Du/Affricanaidd/Caribïaidd/Du Prydeinig:
Affricanaidd
Caribïaidd
Arall
Grŵp Ethnig Arall:
Arabaidd
Unrhyw Grŵp Ethnig Arall:
Gwell gennyf beidio dweud

Cyfanswm
1,201
100.0
100.0
DS. Mae’r canrannau yn cynnwys y rhai a atebodd ‘Gwell gennyf beidio dweud’
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Atodiad A –
Panel y Dinasyddion

29

Ymunwch â Phanel
Dinasyddion Caerdydd
i ddweud eich dweud ar
ddyfodol y ddinas!

Beth yw Panel Dinasyddion Caerdydd?
Mae Panel Dinasyddion Caerdydd yn cynnwys 5,000 o
aelodau’r cyhoedd ledled y ddinas. Defnyddir y Panel i roi
gwybod i Gyngor Caerdydd a gwasanaethau cyhoeddus eraill
am farn y cyhoedd a gall helpu i roi barn ar amrywiaeth eang
o faterion.

Beth sy’n digwydd i’r adborth y mae aelodau’r Panel yn ei roi?
Mae ymatebion y Panel yn cael eu nodi mewn adroddiad i gyﬂeu
barn y cyhoedd i swyddogion gwneud penderfyniadau. Byddwch
hefyd yn derbyn adborth rheolaidd gyda chrynodeb o ganlyniadau
holiaduron a sut mae’r canlyniadau hynny'n cael eu defnyddio i
ddylanwadau ar benderfyniadau.

Beth yw manteision bod ar y Panel Dinasyddion?

Beth am gyfrinachedd?
Defnyddir y wybodaeth a roddir gennych i sicrhau bod Panel
Dinasyddion Caerdydd yn cynrychioli pobl Caerdydd ac er mwyn i
ni eich gwahodd i ddigwyddiadau cymunedol a gynhelir gan y
Cyngor a’i bartneriaid sy’n gweithio yng Nghaerdydd. Caiff y
wybodaeth ei phrosesu yn unol â Deddf Diogelu Data, ei thrin yn
gwbl gyfrinachol ac ni chaiff ei gwerthu na’i rhoi i unrhyw sefydliad
arall at ddibenion marchnata. Byddwn yn cadw eich manylion ar
ffeil ond gallwn eu dileu os gofynnwch i ni wneud hynny yn
ysgrifenedig.

Gallwch helpu i lunio penderfyniadau lleol
Mae swyddogion gwneud penderfyniadau yn
gwrando arnoch
Gallwch ddod o hyd i syniadau a chynlluniau
newydd ar gyfer Caerdydd
Byddwch yn cynrychioli eich cymuned
Gallwch gymryd rhan yn y grwpiau ffocws a
digwyddiadau

Am ba mor hir y byddwn yn Aelod o Banel y Dinasyddion?
Gofynnwn i chi ymuno â’r Panel am dair blynedd, ar ôl hynny
byddwn yn rhoi cyﬂe i bobl eraill ymuno ag ef i fynegi eu barn.

Beth mae aelodau Panel yn ei wneud?
Mae aelodau’r Panel yn cwblhau hyd at bum holiadur y
ﬂwyddyn - gallwch ddewis cwblhau holiaduron papur sy’n
cyrraedd drwy’r post neu arolygon electronig ar ein gwefan.

Beth os byddaf yn newid fy meddwl ar ôl ymuno â'r Panel? Os
byddwch yn penderfynu rhoi’r gorau i fod ar y Panel yr unig beth
sydd angen i chi ei wneud yw rhoi gwybod i ni!

Gwahoddir aelodau’r panel i fynychu trafodaethau grŵp neu
weithdai ar faterion penodol sydd o ddiddordeb iddynt. Yn
ddiweddar mae’r ymgynghoriad wedi trafod Arolwg Holi
Caerdydd 2017, Cadw Caerdydd I Symud 2017,
Ymgynghoriad y Gyllideb 18/19, Arolwg Gwasanaethau
Cyflogaeth a Chymunedau Gwydn, Amser Siarad’ ar gyfer
Caerdydd a Bro Morgannwg.

Sut mae ymuno â Phanel Dinasyddion Caerdydd?
I ymuno â’r Panel rhaid i chi fod dros 18 oed a byw yn ardal
awdurdod lleol Caerdydd - os ydych yn gymwys, cwblhewch
ein ffurﬂen gais ar-lein yn
www.caerdydd.gov.uk/paneldinasyddion
neu e-bostiwch
sgwrscaerdydd@caerdydd.gov.uk
i ofyn am gopi.
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Atodiad B –
Sylwadau Cynghorwyr

31

Yn ogystal â’r ymgynghoriad derbyniwyd dau e-bost gan Gynghorwyr Lleol:

Sylw 1
“Yr hyn nad sy’n eglur yw lle caiff safle ei chodi dyweder ag 20 o ffyrdd, sut caiff y
gymhareb Cymraeg/Saesneg ei chyfrifo. Fy newis greddfol fyddai 50/50. Ond nid yw
polisi’r Cyngor yn glir i mi. Mae angen ymagwedd gyfrannol.”

Sylw 2 (Mewn ymateb i’r sylw uchod)
“Buaswn yn ategu sylwadau ac arsylwadau fy nghydweithiwr”
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Atodiad C –
Sylwadau Preswylwyr
Lleol

33

Derbyniwyd 2 e-bost hefyd gan breswylwyr lleol:

Sylw 1
“Annwyl gyfaill,
Dim ond nodyn i ddweud fod y polisi newydd o roi enwau Cymraeg yn unig i bob stryd
newydd sy’n cael eu codi yng Nghaerdydd yn rhagorol. Daliwch ati!”

Sylw 2
“Annwyl Gyfeillion,
Hoffwn eich llongyfarch ar eich bwriad i sicrhau enwau Cymraeg ar strydoedd newydd.
Rwy’n mawr obeithio hefyd y gwelwn enwau Cymraeg cyfarwydd sydd eisoes yn cael eu
defnyddio ar arwyddion hen strydoedd.
Yn gywir”

Sylw 3
“Rwy’n cytuno gyda bwriad y Cyngor i weithio tuag at ‘ddefnydd cyfartal rhwng strydoedd
Cymraeg a strydoedd Saesneg ar draws y ddinas’. Rwyf hefyd yn cytuno â’r bwriadi
fabwysiadu ‘enw Cymraeg sydd yn gydnaws a Threftadaeth a hanes lleol yr ardal’ ar gyfer
pob stryd. Mae gan Gaerdydd dreftadaeth dopomynaidd gyfoethog ac yn ardaloedd y
datblygiadau newydd, ceir digon o enwau Cymraeg hanesyddol (ffermydd a chaeau).
Ond hoffwn wneud pwynt pwysig arall, sef bod enwau lleoedd Cymraeg yn rhan o etifeddiaeth
siaradwyr Saesneg Caerdydd hefyd (ac yn rhan o etifeddiaeth siaradwyr ieithoedd eraill). Mae enwau
Cymraeg wedi eu benthyg i Saesneg Caerdydd ers canrifoedd, ac mae’r Athro Peter Wynn Thomas
wedi nodi eu bod yn ffurfio rhan o’r ‘corff pwysicaf o enghreifftiau o ffenomen gymharol brin: geiriau
a fenthyciwyd o’r Gymraeg i’r Saesneg’. (Mae’r sefyllfa o ran benthyg i’r cyfeiriad arall yn gwbl
wahanol, wrth gwrs: mae dylanwad y Saesneg ar y Gymraeg yn helaeth iawn mewn nifer o ffyrdd.)

Yn y categori hwn o enwau hanesyddol a fenthyciwyd i Saesneg Caerdydd y mae Cardiff ei hun ac
enwau megis Cyncoed, Gabalfa, Lisvane, Maindy, Mynachdy, Pentrebane, Radyr, Rhiwbina, Roath,
Wentloog a nifer o enwau eraill. Mae’r modd y mae’r rhain wedi eu benthyg o’r Gymraeg i’r Saesneg,
a’u haddasu o ran ynganiad a/neu sillafu, yn rhan o unigryw o ddiwylliant yr iaith Saesneg yng
Nghaerdydd. Yn hynny o beth, mae enwau Cymraeg wedi cyfoethogi’r diwylliant hwnnw.

Er nad yw enwau strydoedd Cymraeg mor gyffredin â rhai Saesneg yng Nghaerdydd, mae
enghreifftiau o ddefnyddio enwau Cymraeg mewn sawl ardal. Yn Grangetown, mae strydoedd o’r
enw Coedcae, Llanbradach, Clydach, ac Abercynon (trwy ddylanwad teulu Bute), ymhlith eraill. Yn y
Sblot, mae strydoedd o’r enw Aberystwyth ac Aberdovey, er enghraifft, ac yn Gabalfa mae Aberteifi
ac Aberporth i’w gweld mewn enwau strydoedd. Mae’r Athro Nicholas Coupland (1984) wedi trafod
sut mae pobl Caerdydd yn ynganu’r enwau hyn mewn amrywiaeth o ffyrdd sy’n unigryw i’r ddinas.
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I grynhoi, mae hanes yn dangos bod enwau Cymraeg wedi dod yn eiddo i bawb yn y ddinas, ac yn
rhan unigryw o Saesneg Caerdydd. Yn ogystal â rhoi cyfle inni ddiogelu enwau Cymraeg hanesyddol,
byddai’r polisi hwn yn caniatáu i bobl Caerdydd nad ydynt yn siarad Cymraeg gael y cyfle i
berchnogi’r etifeddiaeth honno yn eu ffordd eu hunain.

Coupland, Nicholas. 1984. Social and linguistic considerations in the pronunciation of Welsh placenames in Cardiff. Papurau Gwaith Ieithyddol Cymraeg Caerdydd / Cardiff Working Papers in Welsh
Linguistics, 3, 31–44

Thomas, Peter Wynn. 1992. Ynganiadau gwael a llygriadau: ffurfiau Saesneg ar enwau priod
Cymraeg. Papurau Gwaith Ieithyddol Cymraeg Caerdydd / Cardiff Working Papers in Welsh
Linguistics, 8, 71–92
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Atodiad D –
Llythyr / Deiseb
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Derbyniwyd cyfanswm o 120 llofnod unigol parthed y llythyr / deiseb:
Annwyl Gyngor Caerdydd,
Croesawn benderfyniad y cyngor i sicrhau fod yr holl strydoedd newydd a gaiff eu codi yng
Nghaerdydd i gael enw Cymraeg yn unig. Fodd bynnag, credaf fod lle i’r cyngor wella’r
polisi drafft, trwy ychwanegu nifer o gymalau i’w gryfhau ac a fydd yn adlewyrchiad clir o
dreftadaeth leol yn ieithyddol ac yn hanesyddol:
Datblygiadau newydd
Dylai’r cyngor sicrhau mai enw Cymraeg yn unig sydd i bob datblygiad newydd, gan
gynnwys ystadau ac ardaloedd newydd.
Dylai’r cyngor fynnu bod enwau Cymraeg gan gwmnïau datblygu ar gyfer unrhyw
ddatblygiad, ar ddechrau’r broses ddatblygu, er mwyn datrys y broblem o
ddatblygiadau a chanddynt enwau dros dro sydd yn dod yn enwau cyffredin ar
ddatblygiadau newydd megis Regency Park yng ngogledd y ddinas.
Mae angen i’r cyngor edrych hefyd ar effeithiau lletach ei bolisi cynllunio a sut mae
hwnnw’n tanseilio’r egwyddor gyffredinol.
Strydoedd Canol y Ddinas
Dylid ail ymweld hefyd â’r adran yn ymwneud ag enwau strydoedd ‘dwyieithog’ ar y
prif lwybrau i mewn i ganol y ddinas ac ardal Bae Caerdydd.
Dylid sicrhau fod yr holl strydoedd yn yr ardaloedd yma yn dangos yr enwau
hanesyddol Cymraeg, nad sydd i’w gweld ar yr arwyddion ar hyn o bryd. Er enghraifft,
dylid defnyddio ‘Heol y Fuwch Goch’ ar gyfer ‘Womanby Street’: Heol y Plwca ar
gyfer ‘City Road’
Adfer Enwau Cymraeg i strydoedd sydd eisoes yn bodoli sydd ag enwau uniaith Saesneg
Rwyf hefyd yn credu y dylai proses fod yn ei lle i ailystyried enwau strydoedd uniaith
Saesneg sydd eisoes yn bodoli.
Yn gywir,
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Atodiad E –
Llythyr / Deiseb
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Gyrrwyd fersiwn wedi ei diwygio ychydig gyda sylwadau ychwanegol gan un unigolyn:
Annwyl Gyngor Caerdydd,
Croesawaf benderfyniad y cyngor i sicrhau fod yr holl strydoedd newydd a gaiff eu codi yng
Nghaerdydd i gael enw Cymraeg yn unig. Fodd bynnag, credaf fod lle i’r cyngor wella’r
polisi drafft, trwy ychwanegu nifer o gymalau i’w gryfhau ac a fydd yn adlewyrchiad clir o
dreftadaeth leol yn ieithyddol ac yn hanesyddol:
Datblygiadau newydd
Dylai’r cyngor sicrhau mai enw Cymraeg yn unig sydd i bob datblygiad newydd, gan
gynnwys ystadau ac ardaloedd newydd.
Dylai’r cyngor fynnu bod enwau Cymraeg gan gwmnïau datblygu ar gyfer unrhyw
ddatblygiad, ar ddechrau’r broses ddatblygu, er mwyn datrys y broblem o
ddatblygiadau a chanddynt enwau dros dro sydd yn dod yn enwau cyffredin ar
ddatblygiadau newydd megis ‘Regency Park’ yng ngogledd y ddinas.
Mae angen i’r cyngor edrych hefyd ar effeithiau lletach ei bolisi cynllunio a sut mae
hwnnw’n tanseilio’r egwyddor gyffredinol.
Strydoedd Canol y Ddinas
Dylid ail ymweld hefyd â’r adran yn ymwneud ag enwau strydoedd ‘dwyieithog’ ar y
prif lwybrau i mewn i ganol y ddinas ac ardal Bae Caerdydd.
Dylid sicrhau fod yr holl strydoedd yn yr ardaloedd yma yn dangos yr enwau
hanesyddol Cymraeg, nad sydd i’w gweld ar yr arwyddion ar hyn o bryd. Er enghraifft,
dylid defnyddio ‘Heol y Fuwch Goch’ ar gyfer ‘Womanby Street’: Heol y Plwca ar
gyfer ‘City Road’
Adfer Enwau Cymraeg i strydoedd sydd eisoes yn bodoli sydd ag enwau uniaith Saesneg
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Rwyf hefyd yn credu y dylai proses fod yn ei lle i ailystyried enwau strydoedd uniaith
Saesneg sydd eisoes yn bodoli. E.e.:

Caewal Road = Heol Cae Wal
St Michael’s Road = Heol Sant Mihangel.
Dylid cywiro arwyddion anghywir neu uniaith Saesneg. E.e. Yr Aes = Yr Ais.
Thornhill Crematorium = Amlosgfa’r Ddraenen. Llandaff = Llandaf
Ni ddylid talfyrru enwau llefydd ar arwyddion. E.e.: Pen y Bont = Pen-ybont ar Ogwr
Arwyddlun Dinas Caerdydd. Mae angen i’r Gymraeg fod uwch law y
Saesneg.

Unrhyw enw neu arwydd pan ei bod yn gwbl angenrheidiol
defnyddio’r ddwy iaith: Dylai’r Gymraeg gael ei gosod yn gyntaf.
Hynny yw: uwchlaw y Saesneg neu i’r chwith iddi.
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Atodiad F – Llythyr
Comisiynydd y
Gymraeg
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Matthew Wakelam
Cynlluniauteithio@caerdydd.gov.uk

11/03/2019
Annwyl Matthew Wakelam,
Ymgynghoriad Polisi Enwi Strydoedd
Ysgrifennaf atoch i’ch llongyfarch ar y Polisi Enwi Strydoedd sy’n destun ymgynghoriad ar
hyn o bryd. Croesawaf eich bwriad i roi enwau Cymraeg yn unig ar strydoedd mewn
datblygiadau newydd ac i sefydlu panel enwi i gynnig cyngor arbenigol a strategol i chi
wrth ichi fynd i’r afael â’u henwi. Croesawaf hefyd eich bwriad i roi enwau dwyieithog ar y
prif lwybrau i ganol y ddinas ac ar ardaloedd yng nghanol y ddinas ac ym Mae Caerdydd a
charwn eich annog i fod yn feiddgar wrth bennu ffurfiau Cymraeg newydd. Mae’r polisi hwn
yn gyfle euraid i fathu ffurfiau sy’n codi cwr y llen ar hanes y Gymraeg yng Nghaerdydd yn
hytrach na chyfieithu’n slafaidd enwau Saesneg sy’n bodoli eisoes.
Gan ystyried pwynt 1.2.3 yn benodol, byddai modd cryfhau’r polisi ymhellach drwy gyfeirio
at y swyddogaeth sydd gan Gomisiynydd y Gymraeg i safoni enwau lleoedd Cymru a
chynnwys dolen at y Rhestr o Enwau Lleoedd Safonol sydd wedi ei chyhoeddi gennym.
Gellid cyfeirio hefyd at y Canllawiau Safoni Cenedlaethol sy’n llywio gwaith ein Panel
Safoni ninnau: er bod y rhain yn ymdrin yn bennaf ag enwau aneddiadau, mae ynddynt
egwyddorion fydd hefyd yn berthnasol i enwau strydoedd ac eiddo. Bydd rhai enwau
strydoedd yn cynnwys enwau aneddiadau neu leoliadau eraill yng Nghaerdydd a thu hwnt
felly mae’n bwysig sicrhau bod yr elfennau hynny’n cael eu sillafu mewn modd cyson.
Byddem yn eich annog i gynnwys cyfeiriad at yr adnoddau hyn mewn man amlwg ar eich
gwefan ac yn cyfeirio atynt yn rhan o’ch prosesau cynllunio er mwyn codi ymwybyddiaeth
datblygwyr ohonynt. Er gwybodaeth, mae adran ar ein gwefan ninnau sy’n rhoi cyngor i
ddatblygwyr ac i swyddogion awdurdodau lleol ynghylch enwi datblygiadau newydd a
gosod enwau lleoedd ar arwyddion.
Byddai ychwanegu cyfeiriad at y Rhestr o Enwau Lleoedd Hanesyddol hefyd yn cryfhau’r
polisi ymhellach. Gwn fod sawl awdurdod lleol yn cyfeirio datblygwyr at y rhestr hon yn

42

02/02

gynnar yn y broses gynllunio er mwyn iddynt chwilio am enwau hanesyddol addas cyn bod
enwau marchnata anaddas yn dechrau ennill eu plwyf. Dylid pwysleisio, fodd bynnag, mai
ffurfiau hanesyddol sydd ar y rhestr hon ac nad ydynt wedi eu safoni fel y cyfryw. Byddai fy
swyddogion yn barod iawn i’ch cynghori chi ynghylch sut orau i gyflwyno’r hen enwau hyn
mewn Cymraeg modern safonol pe bai angen.
Carwn awgrymu hefyd y byddai modd cryfhau ymhellach gymal 4.6 ynghylch ail-enwi
eiddo sydd ag enw eisoes drwy bwysleisio y gall fod arwyddocâd hanesyddol neu
ieithyddol i enw eiddo a nodi y byddwch yn annog pobl i ailystyried ceisiadau i newid rhai
enwau hanesyddol. Mae hyn yn arfer cyffredin mewn rhai awdurdodau lleol, ac er nad yw’r
broblem mor amlwg mewn ardal ddinesig fel Caerdydd, mae risg o hyd y gellid colli rhai
enwau pwysig. Mae’r atodiad i Cofnodion Amgylchedd Hanesyddol yng Nghymru: Llunio a
Defnyddio yn gosod canllawiau pellach ynghylch sut i ddefnyddio’r Rhestr o Enwau
Lleoedd Hanesyddol wrth ystyried ceisiadau i ailenwi eiddo. Byddai hefyd modd i’ch panel
enwi arfaethedig eich cynghori ynghylch pa enwau sydd ag arwyddocâd hanesyddol
penodol iddynt, o bosibl.
Llythyrais â’r Prif Weithredwr yn 2018 i nodi fy awydd i adolygu’r cofnodion sydd yn y
Rhestr Enwau Lleoedd Safonol ar-lein ar gyfer Caerdydd a’r cylch. Byddai’n amserol
sicrhau bod y rhain yn safonol ac yn gyfredol cyn dechrau gweithredu’r polisi dan sylw.
Byddai Dr Eleri James, yr Uwch Swyddog sy’n gyfrifol am y prosiect safoni enwau lleoedd,
yn barod iawn i drafod hyn ymhellach â chi: eleri.james@cyg-wlc.cymru.
Edrychaf ymlaen at glywed beth fydd y camau nesaf o’ch rhan chi a buaswn yn
gwerthfawrogi pe baech chi’n diweddaru Eleri James pan fydd y polisi hwn wedi derbyn y
gymeradwyaeth briodol ac yn cael ei weithredu. Bydd diddordeb mawr gennym ni maes o
law mewn dysgu rhagor am weithrediad y polisi a’r canlyniadau.
Yr eiddoch yn gywir,

Meri Huws
Comisiynydd y Gymraeg
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