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1. Cyflwyniad 

1.1  Datganiad Polisi           

  

1.1.1  Nod y ddogfen hon yw darparu cyngor a chefnogaeth i ddatblygwyr, deiliaid eiddo, 

adrannau mewnol a Chynghorwyr Sir ynghylch polisi Enwi a Rhifo Strydoedd Cyngor 

Sir Fynwy.        

  

1.1.2  Mae Enwi a Rhifo strydoedd ac eiddo yn Sir Fynwy yn cael ei reoli gan Gyngor Sir 

Fynwy o dan Ddeddf Iechyd y Cyhoedd 1925 - Adrannau 17 i 19 (Enwi Strydoedd a 

Newid a Dynodi Enwau Strydoedd). Sylwer - o dan y Ddeddf hon, mae'n 

ddyletswydd ar Gyngor Sir Fynwy i enwi a chynnal platiau enw strydoedd os ydynt 

yn strydoedd preifat neu’n strydoedd a gynhelir yn gyhoeddus.                            

  

1.1.3  Pwrpas y rheolaeth hon yw sicrhau bod unrhyw enwau a / neu rifau stryd ac eiddo 

newydd neu ddiwygiedig yn cael eu dyrannu'n rhesymegol ac mewn modd cyson. 

Mae hyn yn hwyluso darparu gwasanaeth yn effeithiol gan gyrff y Sector 

Cyhoeddus a'r Sector Preifat ac yn benodol yn sicrhau bod y Gwasanaethau Brys yn 

gallu dod o hyd i unrhyw gyfeiriad y gallent gael eu galw iddo.        

1.1.4  Bydd y polisi hwn a'r weithdrefn Enwi a Rhifo Strydoedd yn cael eu hadolygu 

unwaith y bydd goblygiadau llawn preifateiddio FfCP wedi'u cadarnhau.  

  

1.2  Polisi Iaith Gymraeg  a Dwyieithrwydd        

  

1.2.1  Fel Awdurdod Unedol yng Nghymru, mae Cyngor Sir Fynwy yn rhwym wrth y 

darpariaethau a gynhwysir ym Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011. 

  

1.2.2  Mae Comisiynydd y Gymraeg yn gyfrifol am bob agwedd o fonitro cydymffurfiaeth 

gyda Safonau’r Gymraeg sy’n berthnasol i’r Cyngor dan y ddeddfwriaeth uchod. 

Mae hefyd yn monitro bod y cyngor yn datblygu a hefyd yn hyrwyddo’r defnydd o’r 

Gymraeg wrth ddarparu ei wasanaethau. 

  

1.2.3  Trwy ei Gynllun Iaith Gymraeg, mae Cyngor Sir Fynwy yn credu'n gryf y dylai ei 

ddelwedd a'i wyneb cyhoeddus adlewyrchu'r ffaith ei fod yn defnyddio dwy iaith yn 

y gymuned y mae’n darparu gwasanaethau o’i mewn.        

   

1.2.4      Gan fod gan y Cyngor yr hawl i benderfynu ar enwau stryd newydd, mae'n 

cydnabod pwysigrwydd ystyried barn leol. Y polisi mewn perthynas ag enwau 

strydoedd newydd felly fydd mabwysiadu enw dwyieithog sy'n gydnaws â 

threftadaeth a hanes yr ardal.   



  

1.2.5  Bydd enwau strydoedd swyddogol a gymeradwywyd yn Saesneg yn y Saesneg ac  

yn y  Gymraeg gyda phob un â statws cyfartal ac nid oes gan y naill flaenoriaeth 

dros y llall. Bydd Enwau Strydoedd Cymraeg yn y Gymraeg yn unig oherwydd 

anymarferoldeb rhai cyfieithiadau o'r Gymraeg i'r Saesneg.         

  

1.2.6  Ni chaiff enwau strydoedd uniaith presennol sydd angen placiau enw stryd 

ychwanegol neu newydd eu cyfieithu.                 

 

1.2.7  O ran enwau strydoedd hanesyddol e.e. Coed–Chambers Road (Chambers yw 

perchennog y tir) bydd y rhain yn cael eu cyfieithu fel a ganlyn: Heol Coed-

Chambers. Ni fydd unrhyw gyfeiriad hanesyddol yn enw'r stryd yn cael ei gyfieithu 

i'r Gymraeg oni bai bod fersiwn Gymraeg.            

  

1.2.8  Mae gan Gyngor Sir Fynwy ddyletswydd statudol i gynnal rhestrau cywir ac wedi'u 

diweddaru o enwau trefi, pentrefi, cymunedau a wardiau yn ogystal â datblygiadau 

newydd. Ymhob achos bydd y Cyngor yn sicrhau bod ei restrau o safon uchel a 

bydd, mewn cydweithrediad â Chomisiynydd y Gymraeg, yn cynnal archwiliad o'r 

rhestrau y mae'n eu cynnal a bydd yn eu safoni lle bo angen.   

  

1.3  Beth yw Enwi a Rhifo Strydoedd?            

  

1.3.1  Mae Enwi a Rhifo Strydoedd yn caniatáu i hunaniaeth unigryw gael ei ddynodi i 

stryd ac unrhyw eiddo cysylltiedig y gellir ei gyrchu drwy’r stryd.   

   

1.4  Pam mae Enwi a Rhifo Strydoedd yn Bwysig?            

  

1.4.1  Mae cofrestru eiddo yn dod yn fater cynyddol bwysig.        

  

Mae cynnal safon gynhwysfawr, gyson ac uchel ar gyfer enwi strydoedd a rhifo neu 

enwi eiddo yn hanfodol gan ei fod yn caniatáu: 

• Gwasanaethau Brys i ddod o hyd i eiddo yn gyflym - gall oedi gostio bywydau 

ac arian 

• Post i'w ddosbarthu yn effeithlon 

• Ymwelwyr i ddod o hyd i'w cyrchfan 

• Dosbarthu gwasanaethau a chynhyrchion yn ddibynadwy 

• Cofnodion darparwyr gwasanaeth i’w cadw mewn modd effeithiol 

• Cwmnïau i dderbyn cyfeiriad at ddibenion swyddogol e.e.: yswiriant, statws 

credyd, derbyn contract. 

  



1.5  Pwy sy'n gyfrifol am Enwi a Rhifo Strydoedd?          

  

1.5.1  Mae gan Gyngor Sir Fynwy gyfrifoldeb statudol, yng nghyd-destun deddfwriaeth 

fabwysiadu, i sicrhau bod strydoedd yn cael eu henwi ynghyd â phwerau dewisol 

ychwanegol i ddarparu enw neu rif i eiddo.        

  

1.5.2  Dylid nodi nad oes gan y Post Brenhinol unrhyw bŵer statudol i enwi stryd neu i 

enwi, rhifo, ailenwi neu ail-rifo eiddo.        

  

1.5.3  Y Post Brenhinol sy'n llwyr gyfrifol am neilltuo Codau Post ar ôl i Gyngor Sir Fynwy 

roi gwybod am fanylion cyfeiriad newydd neu ddiwygiedig.        

  

1.5.4  Mae Cyngor Sir Fynwy yn cynnal proses ymgynghori a chysylltu lawn a helaeth 

gyda'r Post Brenhinol i sicrhau cydymffurfiaeth, cysondeb a chael gwared ar 

amwysedd, dyblygu a dryswch posibl. (Gall newid yn y dyfodol agos oherwydd 

preifateiddio FfCP)        

  

1.6  Pryd i Ymgeisio - Canllawiau i Ymgeiswyr           

  

1.6.1  Dylid gwneud ceisiadau am wasanaethau Enwi a Rhifo Strydoedd trwy:        

• Unigolion neu sefydliadau sy'n dymuno ychwanegu enw at eiddo â rhif yn 

unig sy'n bodoli eisoes 

• Unigolion neu sefydliadau sy'n dymuno ailenwi eiddo sydd eisoes ag enw 

• Unigolion neu ddatblygwyr yn adeiladu eiddo newydd h.y. tai newydd, 

adeiladau masnachol, unedau diwydiannol ac ati 

• Unigolion neu ddatblygwyr sy'n dymuno newid cynlluniau datblygiadau 

newydd sydd eisoes wedi mynd trwy'r broses enwi a rhifo 

• Unigolion neu ddatblygwyr sy'n trosi eiddo presennol a fydd yn arwain at 

greu eiddo neu adeilad newydd (h.y. adeiladau presennol wedi'u rhannu'n 

fflatiau neu swyddfeydd, ysguboriau wedi'u troi'n breswylfeydd, unedau 

masnachol wedi'u rhannu ac ati ) 

• Trigolion sy'n dymuno ailenwi stryd 

• Cyfreithwyr, Trawsgludwyr, Cwmnïau Chwilio Personol, Datblygwyr neu 

ddeiliaid eiddo preswyl neu fasnachol unigol ac ati sy’n ceisio cadarnhad o 

gyfeiriad.  

  

1.6.2  Gall y broses Enwi a Rhifo Strydoedd fod yn un faith o dderbyn cais, hyd at y broses 

ymgynghori i baratoi a chwblhau atodlen gymeradwy  a chynlluniau lleoliad.        

  

1.6.3  Dylai ymgeiswyr ymgynghori â Chyngor Sir Fynwy ar y cyfle cyntaf ar gyfer 

cyfeiriadau a cheisiadau newydd. Dylid cyflwyno ceisiadau cyn gynted â phosibl ar 



ôl caniatáu Caniatâd Cynllunio a Chymeradwyaeth Rheoli Adeiladu ar gyfer y 

cynnig, a dechrau ar y safle i osgoi oedi posibl.        

  

1.6.4  Fe'ch cynghorir felly i fod yn ofalus wrth ddefnyddio enwau datblygu at ddibenion 

marchnata gan nad yw'r enw wedi'i awdurdodi fel enw stryd neu gyfeiriad 

swyddogol.        

  

1.6.5  Dylid tynnu sylw mewn llenyddiaeth a ddosberthir i ddarpar brynwyr bod enwau 

marchnata yn destun cymeradwyaeth ac felly'n debygol o newid.        

  

1.7  Sut i Wneud Cais - Canllawiau i Ymgeiswyr           

  

1.7.1  Mae’n rhaid i bob cais am wasanaethau Enwi a Rhifo Stryd gynnwys:        

• Ffurflen Gais Cyngor Sir Mynwy - Cwblhau Enwi a Rhifo Stryd  

• Cynllun lleoliad ar raddfa briodol i raddfa ddim llai na 1: 1250. Yn achos 

datblygiad newydd - cynllun gosodiad, sy'n nodi lleoliad eiddo mewn 

perthynas â’r ddaearyddol o'i gwmpas (Cyfeirier at yr Adran - Cysylltiadau 

Defnyddiol). 

• Y ffi briodol ar gyfer y gwasanaeth Enwi a Rhifo Stryd penodol sy'n ofynnol. 

  

1.7.2  Gellir cael ffurflen gais Enwi a Rhifo Stryd trwy:        

• Ymweld â'n gwefan yn www.monmouthshire.gov.uk 

• E-bostio contact@monmouthshire.gov.uk 

• Cysylltu â'r switsfwrdd ar 01633 644666 

• Argraffu copi a gynhwysir yng nghefn y ddogfen hon 

• Ymweld â'ch Siop Un Stop leol 

  

1.7.3  Dylid anfon ceisiadau wedi'u cwblhau i:         

Enwi a Rhifo Stryd  

Cyngor Sir Fynwy  

BLWCH POST 106  

Cil-y-coed  NP26 9AN 

Neu 

priffyrdd@monmouthshire.gov.uk 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=cy&u=http://www.monmouthshire.gov.uk
mailto:contact@monmouthshire.gov.uk
mailto:highways@monmouthshire.gov.uk


 2. Enwi a Rhifo Datblygiadau Newydd  

  

2.1  Egwyddor Gyffredinol           

  

2.1.1  Mae enwi strydoedd newydd yn Sir Fynwy yn cael ei wneud o dan 'Ddeddf Iechyd y 

Cyhoedd 1925, Adran 17 ~ Rhybudd i Awdurdod Lleol trefol cyn i stryd gael ei 

henwi'.        

  

2.1.2  Mae Cyngor Sir Fynwy yn hapus i dderbyn, a byddent yn annog, awgrymiadau o 

themâu a / neu enwau strydoedd gan ddatblygwyr eiddo newydd sy'n cyflwyno cais 

am wasanaethau Enwi a Rhifo Strydoedd. Dylid cymryd gofal i sicrhau bod yr enwau 

a awgrymir yn cwrdd â'r protocolau a gynhwysir yn y ddogfen hon.        

  

2.1.3  Ni fydd enwau strydoedd newydd yn cael eu rhoi i ddatblygiadau newydd pan ellir 

cynnwys datblygiadau o'r fath yn foddhaol yng nghynllun rhifo cyfredol y stryd sy'n 

darparu mynediad.        

  

2.1.4  Fel sir, mae gan Sir Fynwy gefndir hanesyddol sylweddol ac felly er mwyn sicrhau 

bod y dreftadaeth hon yn cael ei chadw, rhoddir blaenoriaeth i enwi cynlluniau 

sydd â chyd-destun hanesyddol neu leol.        

  

2.1.5  Os na ellir sefydlu cyswllt hanesyddol yn uniongyrchol â'r tir sy'n cael ei ddatblygu 

yna gellid archwilio ardaloedd cyfagos i gael syniadau.        

  

2.1.6  Os na phennir unrhyw gyd-destun hanesyddol a lleol, a bod y datblygiad 

arfaethedig yn cynnwys rhwydwaith o strydoedd, gellid awgrymu thema. Unwaith 

eto, dylid cymryd gofal i sicrhau bod unrhyw thema arfaethedig yn cwrdd â'r 

protocolau a gynhwysir yn y ddogfen hon.        

  

2.1.7  Yr holl awgrymiadau o themâu a / neu enwau strydoedd gan ddatblygwyr eiddo 

newydd sy'n cyflwyno cais am wasanaethau Enwi a Rhifo Strydoedd, unwaith y 

bydd y Swyddog Enwi a Rhifo Strydoedd yn fodlon bod y themâu a / neu'r enwau 

strydoedd hynny yn cwrdd â'r protocolau a gynhwysir yn y ddogfen hon, yn cael eu 

cyflwyno i Gyngor Cymuned a Chynghorydd Sir yr ardal i'w cymeradwyo. Bydd yr 

enwau arfaethedig yn cael eu gwirio yn erbyn cofnodion presennol y Rhestr Tir ac 

Eiddo Genedlaethol. Bydd hyn yn sicrhau nad yw'r enw(au) yn cael ei ddyblygu/eu 

dyblygu yn yr ardal, yn yr Awdurdod neu'r Awdurdodau cyfagos neu nad yw/ydynt 

mor debyg i enw stryd sy'n bodoli fel ei fod/eu bod yn debygol o achosi dryswch.        

  



2.1.8  Gall y Cyngor Cymuned a Chynghorydd Sir yr ardal ddefnyddio’u gwybodaeth leol a 

hanesyddol o'r ardal i bennu unrhyw themâu a awgrymir / a neu addasrwydd 

enwau strydoedd ar gyfer yr ardal. Gall y Cyngor Cymuned a'r Cynghorydd Sir 

awgrymu themâu amgen / a / neu Enwau Stryd a allai fod â chyd-destun 

hanesyddol a lleol mwy perthnasol. Unwaith eto, bydd angen i'r awgrymiadau hyn 

fodloni protocolau a gynhwysir yn y ddogfen hon a bydd y broses ymgynghori'n 

dechrau eto.        

  

2.1.9  Mae Cynghorau Cymuned yn cwrdd unwaith y mis felly cofier y gall y broses o enwi 

strydoedd newydd fod yn un faith. Oherwydd bod gan y Cyngor Cymuned a'r 

Cynghorydd Sir rôl bwysig yn y broses mae Cyngor Sir Fynwy yn cynghori 

datblygwyr eiddo newydd sy'n cyflwyno cais am wasanaethau Enwi a Rhifo 

Strydoedd i gyfathrebu â'r Cyngor Cymuned a'r Cynghorydd Sir cyn cyflwyno cais. 

Gallai hyn leihau amser enwi strydoedd newydd.        

  

2.1.10  Gall y datblygwyr eiddo newydd sy'n cyflwyno cais am wasanaethau Enwi a Rhifo 

Strydoedd ofyn i'r Cyngor Cymuned a'r Cyngor Sir awgrymu unrhyw themâu a / neu 

enwau strydoedd ar gyfer datblygiad newydd.      

  

2.1.11  Er bod pob cyfle yn cael ei roi i unigolion neu sefydliadau i awgrymu themâu 

datblygu newydd a / neu enwau strydoedd, yn y pen draw, mae penderfyniad y 

Cyngor yn derfynol ar gyfer enwi ffyrdd, ailenwi ffyrdd, rhifo neu ail-rifo eiddo ac 

enwi neu ailenwi eiddo.      

  

2.2  Defnyddio Teitlau Marchnata Answyddogol           

  

2.2.1  Ni fydd Cyngor Sir Fynwy yn mabwysiadu teitlau neu themâu 'marchnata' 

answyddogol a ddefnyddir gan y datblygwyr ar gyfer gwerthu eiddo newydd oni 

chytunwyd ar gyd-destun hanesyddol neu leol ymlaen llaw ac ar y ddealltwriaeth 

glir y bydd y thema'n sail i gynllun enwi strydoedd cymeradwy yn unig.        

  

2.2.2  Yn benodol, ni chaniateir mabwysiadu teitlau 'marchnata' wrth greu enwau 

ardaloedd neu bentrefi 'answyddogol' deniadol.         

  

2.2.3  Fe'ch cynghorir felly i fod yn ofalus wrth ddefnyddio enwau datblygu at ddibenion 

marchnata os nad yw'r enwau wedi'u hawdurdodi.        

  

2.2.4  Dylid tynnu sylw mewn llenyddiaeth a ddosberthir i ddarpar brynwyr nad enwau 

marchnata yw'r enw stryd swyddogol, eu bod yn rhwym wrth gymeradwyaeth ac 

felly newid posibl.         

  



2.3  Themâu Arfaethedig            

  

2.3.1  Dylai datblygwr / Cynghorydd Sir / y Cyngor Cymuned sy'n cynnig thema ar gyfer 

enwi a rhifo strydoedd neu enwi eiddo ar gyfer cynllun datblygu newydd ystyried y 

canlynol:         

  

• Dylai'r enwau stryd neu eiddo a awgrymir fod â chyd-destun hanesyddol neu 

leol profedig a chysylltiad yn uniongyrchol â'r safle datblygu neu ardaloedd 

cyfagos. 

• Ni fydd yr enw stryd neu eiddo a awgrymir yn enw rhywun sydd o fewn cof 

byw. Gall enwi strydoedd ar ôl unigolion fod ychydig yn ddadleuol ac ar lawer 

ystyr yn oddrychol, felly ni fydd stryd nac eiddo yn cael eu henwi ar ôl rhywun 

sydd naill ai’n fyw ar hyn o bryd neu wedi bod yn fyw tan yn ddiweddar. 

Rhoddir ystyriaeth i enwau unigolion sydd â chysylltiad hanesyddol 

uniongyrchol â'r safle datblygu. Gweler pwynt 2.3.2 isod. 

• Ni fydd y cynllun enwi strydoedd neu eiddo a awgrymir yr un fath nac yn debyg 

i unrhyw enwau presennol yn Sir Fynwy er mwyn osgoi dryswch a dyblygu 

posibl. Ni fyddant ychwaith yr un fath nac yn debyg i unrhyw strydoedd neu 

adeiladau sydd wedi'u dymchwel neu sydd bellach yn segur yn yr ardal. 

• Dylid osgoi gwahaniaethau gan ôl-ddodiad yn yr un ardal neu'r ardal gyfagos , 

e.e. Apple Avenue ac Apple Road. 

• Caniateir pob atalnodi, gan gynnwys collnodau. 

• Lle na ellir sefydlu cyd-destun hanesyddol na lleol, gyda'r tir wedi'i fwriadu i'w 

ddatblygu a bydd rhwydwaith o strydoedd yn cael ei greu, gall y datblygwr / 

Cynghorydd Sir / Cyngor Cymuned gyflwyno thema a awgrymir, gyda rhesymau 

priodol, i'w hystyried. 

• Ni ddylai enwau strydoedd neu eiddo a awgrymir fod yn anodd eu hynganu nac 

yn lletchwith i'w sillafu. Mae enwau stryd o'r fath yn annerbyniol oherwydd gall 

y rhain arwain at ddryswch mewn sefyllfa o argyfwng neu arwain at alwadau 

gan ddeiliaid i newid cyfeiriad.  

• Dylid osgoi enwau strydoedd neu eiddo a awgrymir sy'n anaddas yn esthetaidd 

h.y. Gaswork Road, Tip House ac ati 

• Dylid osgoi enwau strydoedd neu eiddo a awgrymir sy'n gallu camddehongli'n 

fwriadol h.y. Hoare Road, Typple Avenue, Quare Street ac ati. 

• Ni fydd enwau strydoedd neu eiddo a awgrymir, y gellid eu hystyried neu eu 

dehongli fel rhai anweddus, hiliol neu a allai fynd yn groes i unrhyw agwedd ar 

bolisïau cyfle cyfartal Cyngor Sir Fynwy, yn dderbyniol. 

• Dylid osgoi enwau atodol h.y. rhes o adeiladau o fewn ffordd a enwir eisoes yn 

cael ei galw'n '… Terrace' os yn bosibl. 

  

  



  

2.3.2 Gellir cael cyngor neu arweiniad ynghylch cyd-destun hanesyddol neu leol trwy:        

  

• Gyfathrebu â'r Cyngor Cymuned / Cynghorydd Sir 

• Ymweld â'n gwefan yn www.monmouthshire.gov.uk 

• Ymweld â gwefan y Llyfrgelloedd a'r Gwasanaeth Gwybodaeth yn 

http://libraries.monmouthshire.gov.uk/ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=cy&u=http://www.monmouthshire.gov.uk
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=cy&u=http://libraries.monmouthshire.gov.uk/


 3. Cymeradwyo Cynlluniau Enwi a Rhifo 

3.1  Enwau Stryd           

  

3.1.1  Mae enwi strydoedd newydd yn Sir Fynwy yn cael ei wneud o dan 'Ddeddf Iechyd y 

Cyhoedd 1925, Adran 17 ~ Rhybudd i'r Awdurdod Lleol trefol cyn i stryd gael ei 

henwi'.        

  

3.1.2  Yn ddelfrydol dylai pob enw stryd newydd ddiweddu gydag un o'r ôl-ddodiaid 

canlynol, a’r ôl-ddodiaid cyfwerth yn y Gymraeg, yn cael eu cymhwyso os yn bosib 

yn y cyd-destun canlynol:   

  

Road / Heol - Ar gyfer unrhyw brif ffordd neu dramwyfa                                           

Avenue / Rhodfa - ar gyfer unrhyw ffordd neu dramwyfa                             

Drive / Rhodfa    - ar gyfer unrhyw ffordd neu dramwyfa               

Street / Stryd - ar gyfer unrhyw ffordd neu dramwyfa                                           

Way / Ffordd - ar gyfer unrhyw ffordd neu dramwyfa                                            

Grove / Gelli - ar gyfer ffyrdd preswyl                                           

Mews / Stablau - ar gyfer ffyrdd preswyl                             

Place / Maes - ar gyfer ffyrdd preswyl                                           

Gardens / Gerddi - ar gyfer ffyrdd preswyl (ar yr amod nad oes unrhyw ddryswch â 

man agored lleol )                       

Close / Clôs - ar gyfer cul-de-sac yn unig                                            

Court / Cwrt neu Lys - ar gyfer cul-de-sac a blociau preswyl yn unig                              

End / Pen - ar gyfer cul-de-sac yn unig                                           

Circle / Cylch - ar gyfer ffyrdd sydd â'r un man cychwyn a 

gorffen                                            

Crescent / Cilgant - ar gyfer ffordd siâp cilgant                              

Square / Sgwâr - ar gyfer sgwâr yn unig                              

Terrace / Teras - ar gyfer teras o dai ond NID fel is-enw o fewn stryd arall a enwir 

yn swyddogol                            

Hill / Rhiw - ar gyfer ffordd ar ochr bryn yn unig                                           

Ridge / Crib - ar gyfer ffordd ar ochr bryn yn unig                                           

Rise / Bryn - ar gyfer ffordd ar ochr bryn yn unig                                           

Row / Rhes - ar gyfer ffyrdd preswyl mewn amgylchiadau 

priodol                                            

View / Gwel y ……. - ar gyfer ffyrdd preswyl mewn amgylchiadau 

priodol                             

Common / Comin - ar gyfer ffyrdd mewn amgylchiadau priodol                             

Parade / Parêd - ar gyfer ffyrdd mewn amgylchiadau priodol                               

Park / Parc - ar gyfer ffyrdd mewn amgylchiadau priodol                                            



Reach / Dyfroedd - ar gyfer ffyrdd mewn amgylchiadau priodol                             

Lane / Lôn - ar gyfer unrhyw ffordd neu dramwyfa mewn ardal wledig neu mewn 

amgylchiadau priodol                                   

Meadow / Dȏl - ar gyfer unrhyw ffordd neu dramwyfa mewn ardal wledig                  

Mead / Dȏl - fel dewis arall yn lle'r uchod                                           

Dene / Tywyn - ar gyfer ffyrdd sydd â chysylltiad hanesyddol â dyffryn 

coediog                              

Wharf / Glanfa - ar gyfer ffyrdd yn gyfochrog neu'n gyfagos i ddyfrffyrdd y gellir eu 

mordwyo                              

Walk / Rhodfa - ar gyfer ffyrdd cerddwyr                             

Path / Llwybr - ar gyfer ffyrdd cerddwyr                                           

  

• Bydd llawer o'r fersiynau Cymraeg uchod yn treiglo / newid pan ychwanegir enw 

ffordd ac felly bydd angen i'r Swyddog Enwi a Rhifo Stryd eu hanfon i’w 

cyfieithu’n  broffesiynol er mwyn sicrhau cywirdeb 

  

3.1.3  Mae  enwau sengl neu ddeuol heb ôl-ddodiaid yn dderbyniol mewn amgylchiadau 

priodol h.y. Y Ddraenen Wen, Y Sarn   

  

3.1.4  Yn gyffredinol, nid yw'n dderbyniol defnyddio Gogledd, De, Dwyrain neu Orllewin 

fel ôl-ddodiaid. Fodd bynnag, cydnabyddir y gallai fod yn briodol gwneud mewn 

amgylchiadau eithriadol i hwyluso adnabyddiaeth.       

  

3.2  Dilyniant Rhifo Eiddo           

  

3.2.1      Bydd y protocolau canlynol yn cael eu cymhwyso i gynlluniau datblygu newydd a 

dylent gynnwys:   

  

• Odrifau eiddo wedi'u dyrannu i'r chwith o'r stryd newydd arfaethedig sy'n 

rhedeg o ddechrau i ddiwedd y stryd. Hyd yn oed rhifau eiddo a ddyrennir i'r dde 

o'r stryd newydd arfaethedig yn rhedeg o'r dechrau i'r diwedd, neu i'r 

gwrthwyneb os oes problem gydag eiddo cyfagos ar strydoedd cyfagos a dyblygu 

rhifau. 

  

• Bydd datblygiadau mewn cul-de-sac byr a datblygiadau ar raddfa fach yn cael eu 

rhifo yn olynol i gyfeiriad clocwedd. Unwaith eto, bydd datblygiadau mewn cul-

de-sac hwy yn cael eu rhifo fel y nodwyd uchod. 

  

• Ni fydd yr eiddo rhif 13 yn cael ei hepgor o gynlluniau rhifo eiddo oni bai y 

gofynnir am ei hepgor yn y cais enwi a rhifo strydoedd. 



  

• Ni all eiddo newydd fabwysiadu rhif yr eiddo a ddymchwelwyd ar yr un stryd. 

  

• Dylid tynnu sylw mewn llenyddiaeth a ddosberthir i ddarpar brynwyr y gall y 

cynlluniau rhifo dros dro newid os yw'r datblygwr yn ychwanegu lleiniau y mae 

angen mynd i'r afael â hwy ar ôl i'r Enwau a’r Rhifau Stryd gwreiddiol gael eu 

dyrannu i'r datblygiad. Gweler Adran 5 am y taliadau cymwys. 

  

• Lle mae'n bosibl na fydd dilyniant rhifo stryd yn bodoli, mewn ardaloedd gwledig 

yn bennaf, bydd yn briodol neilltuo enwau eiddo y cytunwyd arnynt, fodd 

bynnag, bydd pob enw eiddo cymeradwy yn cael ei gyfeirio'n uniongyrchol at yr 

enw stryd dynodedig swyddogol agosaf, er mwyn galluogi'r gwasanaethau brys i 

leoli eiddo yn gyflym.  

  

• Ni ellir rhoi cyfeiriad swyddogol i ddarn o dir, e.e. cae ffermwr, dim ond eiddo ar 

y darn hwnnw o dir all gael cyfeiriad confensiynol at ddibenion danfon post a 

gwasanaethau. 

  

• Bydd datblygiad mewnlenwi (eiddo newydd a adeiladwyd rhwng eiddo 

presennol neu ar dir eiddo sy'n bodoli eisoes) ar stryd wedi'i rifo yn cael yr un 

rhif â'r eiddo cyn y mewnlenwi neu'n dilyn mewn amgylchiadau priodol (h.y. pan 

fydd yr eiddo mewnlenwi yn rhagflaenu Rhif 1 ar a stryd wedi'i rhifo) ac yna ôl-

ddodiad o 'A', 'B' ac ati e.e. 24A, 24B. 

  

• Ar ôl i rif gael ei roi i unrhyw eiddo yn Sir Fynwy yna ni ellir byth gael gwared 

ohono. Mae hyn yn berthnasol i bob eiddo yn Sir Fynwy gan gynnwys eiddo sydd 

â rhifau ond nad ydyn nhw ar stryd wedi'i rhifo. Gellid ychwanegu enwau ond ni 

allant fyth ddisodli'r rhif. 

  

• Bydd gan bob cyfeiriad fersiwn Gymraeg ac mae hyn yn cynnwys unedau o fewn 

ystâd ddiwydiannol fel enghraifft. Bydd y rhagddodiad yn cael ei gyfieithu yn 

ogystal â llythrennau’r ôl-ddodiad. Bydd y llythrennau'n cael eu cyfieithu ond 

heb eu defnyddio mewn dilyniant; felly bydd Unit 1D yn cael ei gyfieithu i Uned 

1D yn hytrach na dilyn dilyniant yr Wyddor Gymraeg a defnyddio 1Ch. 

  

Saesneg           Cymraeg  

▪            Unit 1A ▪           Uned 1A 

▪            Unit 1B ▪           Uned 1B 



▪            Unit 1C ▪           Uned 1C 

▪            Unit 1D ▪           Uned 1D 

  

• Bydd eiddo, yn enwedig y rheiny sy'n meddiannu safleoedd cornel, yn cael eu 

rhifo neu eu henwi yn ôl y stryd lle mae'r brif fynedfa. Ni chaniateir trin enwau 

neu rifau eiddo er mwyn sicrhau cyfeiriad mwy mawreddog neu ddymunol, neu 

er mwyn osgoi cyfeiriad y credir bod ganddo gysylltiadau annymunol. 

  

• Gellid rhoi enw i flociau o fflatiau a rhandai ond bydd pob fflat neu randy unigol 

yn cael ei rifo yn olynol. 

   

• Os yn bosib, dylai enwau’r holl flociau datblygu newydd ddiweddu gydag un o'r 

ôl-ddodiaid canlynol: 

  

▪ Court / Cwrt neu Lys ▪ Lodge / Porthdy   

▪ House / Tŷ ▪ Apartments / Fflatiau 

▪ Point / Penrhyn neu Pwynt ▪ Mansions / Plastai 

▪ Tower / Tŵr  

  

▪ Heights / Bannau 

• Bydd llawer o'r fersiynau Cymraeg uchod yn treiglo / newid pan ychwanegir 

enw adeilad ac felly bydd angen i'r Swyddog Enwi a Rhifo Stryd eu hanfon i’w 

cyfieithu’n broffesiynol er mwyn sicrhau cywirdeb 

  

• Dylai eiddo masnachol sy'n cynnwys nifer o swyddfeydd, ystafelloedd neu 

unedau swyddfa sicrhau bod pob swyddfa, ystafell neu uned yn cael eu 

hadnabod, os yn bosib, gan atodlen rifo (e.e. Ystafell 1, Ystafell 2 ac ati ) neu lle 

bo hynny'n addas yn ôl eu lleoliad yn yr adeilad (e.e. Llawr Gwaelod, Llawr 

Cyntaf ac ati ). 

  

• Dylai pob eiddo masnachol gael ei rifo neu ei enwi'n unigol. 

  

3.3  Canolfannau Siopa, Parciau Manwerthu ac Ystadau Diwydiannol           

  

3.3.1       Er mwyn lleihau trafferthion a dryswch, dylai cyfeiriad pob eiddo masnachol fod yn 

gyfeiriad cynaliadwy y gellir ei ail-ddefnyddio gan ba bynnag fusnes neu sefydliad 

sy'n meddiannu'r eiddo. Dylid neilltuo rhifau unedau a fydd yn aros yn gyson pa 



bynnag gwmni sy'n meddiannu'r adeilad. Dylai rhif yr uned gael ei arddangos yn 

amlwg ar bob adeilad.   

  

3.3.2       Canolfannau Siopa (Arcedau neu Farchnadfeydd): Rhoddir enwau i'r adeilad sy'n 

gartref i ganolfan siopa dan do. Bydd angen ei rhif unigryw ei hun ar bob siop neu 

uned yn yr adeilad a'r stryd y bernir bod gan yr adeilad ei brif fynediad ohoni fydd y 

stryd a ddefnyddir yn y cyfeiriad e.e. 

 

• Uned 1 Arcêd Siopa Trefynwy, Y Stryd Fawr, Trefynwy 

• Uned 2 Arcêd Siopa Trefynwy, Y Stryd Fawr, Trefynwy 

  

  

3.3.3       Parciau Manwerthu (Canolfannau Siopa Awyr Agored): Rhoddir enw i'r parc neu'r 

ganolfan. Bydd angen ei rif unigryw ei hun ar bob siop neu uned oddi mewn. Y Stryd 

y bernir bod gan y parc neu'r ganolfan ei phrif fynediad ohoni yw'r stryd a 

ddefnyddir yn y cyfeiriad, fodd bynnag, mae'n bosibl y gellir cyrchu rhai siopau neu 

unedau o stryd wahanol a bydd y stryd hon yn cael ei defnyddio yn y cyfeiriadau ar 

gyfer y siopau neu'r unedau penodol hynny. Bydd y cynllun rhifo yn cael ei 

gymhwyso i'r parc neu'r ganolfan fel endid sengl waeth pa stryd y gellir cyrchu'r 

unedau ohoni . e.e.   

• Uned 1, Canolfan Siopa Trefynwy, Y Stryd Fawr, Trefynwy 

  

• Uned 2, Canolfan Siopa Trefynwy, Lȏn yr Eglwys, Trefynwy   

  

3.3.4       Ystadau Diwydiannol: Lle bo hynny'n briodol gellir rhoi enw i ystâd ddiwydiannol. 

Bydd angen ei rif unigryw ei hun ar bob uned neu iard. Os oes mynediad 

uniongyrchol i'r holl unedau o'r un stryd, bydd y cynllun rhifo yn seiliedig ar yr ystâd 

ddiwydiannol fel endid sengl a'r stryd y ceir mynediad ohoni yw'r stryd a ddefnyddir 

yn y cyfeiriad. e.e.   

• Uned 1 Ystâd Ddiwydiannol Trefynwy, Y Ffordd Fawr, Trefynwy 

  

• Uned 2 Ystâd Ddiwydiannol Trefynwy, Y Ffordd Fawr, Trefynwy 

  

3.3.5       Fodd bynnag, os yw'r ystâd yn cynnwys mwy nag un stryd, a bernir bod angen 

enwi'r strydoedd hyn, bydd yr unedau neu'r iardiau'n cael eu rhifo i'r stryd y maent 

yn cael mynediad ohoni. Os bernir ei bod yn briodol o hyd rhoi ei enw ei hun i'r 

ystâd ddiwydiannol, bydd yr enw nawr yn cael ei drin fel ardal e.e.   

• Uned 1, Y Ffordd Fawr, Ystâd Ddiwydiannol Trefynwy, Trefynwy 

  

• Uned 2, Y Ffordd Fawr, Ystâd Ddiwydiannol Trefynwy, Trefynwy 

  

• Uned 1, Y Ffordd Is, Ystâd Ddiwydiannol Trefynwy, Trefynwy 



  

• Uned 2, Y Ffordd Is, Ystâd Ddiwydiannol Trefynwy, Trefynwy 

  

3.3.6       Dylid nodi bod enwau Canolfannau Siopa, Parciau Manwerthu ac Ystadau 

Diwydiannol yn rhwym wrth yr un egwyddorion ag enwau strydoedd a nodir yn 

adrannau 2 a 3 uchod. Argymhellir y dylid cysylltu â'r Swyddog Enwi a Rhifo 

Strydoedd yn gynnar yn ei ddatblygiad fel y gellir cytuno ar gynlluniau enwi a rhifo 

cyn i'r marchnata ddechrau.   

  

 

3.4  Ysgogi Cyfeiriadau Newydd           

  

3.4.1       Pan fydd datblygiad newydd wedi'i enwi a'i rifo, ystyrir bod y cyfeiriadau a grëwyd 

yn rhai 'dros dro'. Rhennir y manylion gyda'r Post Brenhinol sy'n cadw'r cyfeiriadau 

hyn ar eu cronfa ddata 'Heb Ei Adeiladu Eto' (HEA). Er mwyn osgoi’r broblem o bost 

yn cael ei anfon i eiddo nad yw'n bodoli ar safle adeiladu, nid yw'r cyfeiriadau ar 

gael i'w defnyddio nes bod yr eiddo bron wedi'i gwblhau ac yn gallu derbyn post.   

  

3.4.2       Wrth i bob eiddo gyrraedd y pwynt hwn dylai'r datblygwr gysylltu â'r Swyddog Enwi 

a Rhifo Strydoedd a gofyn i'r cyfeiriad gael ei ysgogi i'w ddefnyddio. Bydd hysbysiad 

bod y cyfeiriad bellach yn weithredol yn cael ei anfon at bartneriaid mewnol ac 

allanol Cyngor Sir Mynwy (gan gynnwys y gwasanaethau brys). Cysylltir â'r Post 

Brenhinol i symud y cyfeiriad o'i gronfa ddata HAE i'w gronfa ddata 'Ffeil 

Cyfeiriadau Post' (FfCP) gan sicrhau ei fod ar gael i'w ddefnyddio'n gyffredinol.   

  

 

  

  

  

  

  

  

 

 



  4. Newidiadau i Enwi a Rhifo Strydoedd Presennol 

 

4.1  Ychwanegu Enw at Eiddo â Rhif Presennol            

  

4.1.1  Caniateir dynodi enw eiddo ond lle mae cynllun rhifo presennol ar waith, bydd yr 

enw yn ychwanegiad at y rhif hwnnw ac nid yn ei le. Mae’n rhaid i'r enw beidio â 

bod yn cael ei ddefnyddio eisoes gan unrhyw eiddo arall, nac yn swnio'n rhy debyg i 

unrhyw eiddo arall yn yr ardal (tref bost e.e. Y Fenni - NP7). Gwneir gwiriad wrth 

wneud cais. Ni dderbynnir enwau sy'n swnio'n hiliol, yn anweddus neu'n agored i'w 

camddehongli.        

  

4.2  Ailenwi Eiddo a Enwir yn Bresennol           

  

4.2.1  Gellir newid enw eiddo sy'n bodoli eisoes. Rhaid i'r enwau newydd beidio â bod yn 

cael eu defnyddio eisoes, nac yn swnio'n rhy debyg i unrhyw eiddo arall yn yr ardal 

(tref bost e.e. Y Fenni - NP7). Gwneir gwiriad wrth wneud cais. Ni dderbynnir enwau 

sy'n swnio'n hiliol, yn anweddus neu'n agored i'w camddehongli.        

               

4.3  Trosi Adeilad Presennol            

  

4.3.1  Bydd trosi neu isrannu eiddo preswyl sy'n arwain at un pwynt neu fynediad y gellir 

cyrchu'r holl fflatiau ohono yn cael ei rifo yn hytrach na'i ddisgrifio neu ei lythrennu 

h.y. Fflat 1 yn hytrach na Fflat Llawr Cyntaf neu Fflat A.        

  

4.3.2  Bydd trosi neu is-rannu eiddo preswyl sy'n arwain at bwyntiau mynediad lluosog 

gyda phob fflat â'i ddrws ffrynt ar wahân ei hun, oddi ar y stryd, yn cynnwys ôl-

ddodiad i'r prif gyfeiriad coeg h.y. 'A', 'B', 'C' ac ati (24A, 24B, 24C ac ati ).        

  

4.3.3  Bydd eiddo cyfunedig yn defnyddio rhifau'r eiddo gwreiddiol lle defnyddir rhifau 

adeilad. Er enghraifft, bydd uno dau eiddo yn 4 Y Stryd Fawr a 6 Y Stryd Fawr neu 

Uned 1 Ystâd Fasnachu ac Uned 2 Ystâd Fasnachu yn arwain at gyfeiriadau newydd 

o 4-6 Y Stryd Fawr ac Uned 1-2 Ystâd Fasnachu yn y drefn honno.        

  

4.4  Trosi Ysgubor / Adeilad Allanol neu Adeilad sy’n Adfail            

  

4.4.1  Caniateir neilltuo enw eiddo i addasiad ysgubor / adeilad allanol ond mae’n rhaid i'r 

enw beidio â bod yn cael ei ddefnyddio eisoes gan unrhyw eiddo arall, na swnio'n 

rhy debyg i unrhyw eiddo arall yn yr ardal (tref bost e.e. Y Fenni - NP7 ). Gwneir 

gwiriad wrth wneud cais. Ni dderbynnir enwau sy'n swnio'n hiliol, yn anweddus 

neu'n agored i'w camddehongli. Gellir datblygu cynllun rhifo os yw mwy nag un 

ysgubor / adeilad allanol mewn fferm / eiddo yn cael eu datblygu.        



  

4.4.2  Caniateir neilltuo enw eiddo i adfail sy’n cael ei ddatblygu os nad yw'r stryd y mae 

mynediad iddo ohoni wedi'i rhifo. Os oes gan y stryd y gellir cael mynediad ohoni 

gynllun rhifo yna bydd yr eiddo datblygedig yn ymuno â'r cynllun rhifo hwnnw lle 

bo hynny'n briodol.        

  

4.4.3       Bydd enw'r fferm / eiddo y mae'r ysgubor / addasiad adeilad allanol wedi'i leoli 

ynddi yn cael ei gynnwys yng nghyfeiriad yr ysgubor oherwydd y mynediad a rennir. 

Dim ond os oes gan yr addasiad ysgubor / adeilad allanol ei fynediad ei hun, ar 

wahân i'r fferm / eiddo, y bydd enw'r fferm / eiddo yn cael ei hepgor o'r cyfeiriad. 

  

4.5  Ail-enwi Stryd ar Gais Preswylwyr            

  

4.5.1  Os yw dwy ran o dair o'r preswylwyr yn cytuno, mae angen cais ysgrifenedig i newid enw 

stryd. Bydd angen rhoi rhesymau dros yr awydd am newid ac am ddewis yr enw newydd. 

Mae’n rhaid i'r enw newydd gadw at yr egwyddorion a nodir yn adrannau 2 a 3 uchod.        

 

4.5.2  Y Rhestr Stryd Genedlaethol yw ffynhonnell ddiffiniol enwau strydoedd neu 

ddisgrifiadau swyddogol. Mae'r ffynhonnell ddiffiniol sengl hon yn sicrhau cysondeb 

mewn gwahanol gronfeydd data ac yn cael ei defnyddio gan y Gwasanaethau Brys 

a'r Gwasanaethau Mewnol ac mae wedi'i phoblogi gan ddefnyddio Cofrestr 

Priffyrdd Cyngor Sir Fynwy a Chofnodion Enwi a Rhifo Strydoedd.        

  

4.5.3  Oni roddir tystiolaeth sylweddol i brofi bod enw swyddogol stryd yn wahanol i'r hyn 

a gedwir ar y Rhestr, yna bydd ceisiadau i newid cofnod y Rhestr yn cael eu trin fel 

cais i newid enw stryd, a rhaid cadw at yr egwyddorion a grybwyllir uchod.        

  

4.5.4  Bwriedir codi tâl am y swyddogaeth hon gan ei fod yn ymarfer llafurus iawn sy’n cymryd 

amser ac fe’i defnyddir i dalu cost platiau enw newydd. Gweler Adran 5 am daliadau.        

  

4.6  Ail-rifo Eiddo / Adeiladau Presennol neu Ail-enwi Stryd             

4.6.1       Fel rheol, dim ond pan fydd newidiadau'n arwain at broblemau sy'n arwain (neu'n debygol 

o arwain at broblemau) i'r Gwasanaethau Brys y bydd ail-rifo yn cael ei ystyried, neu pan 

fydd datblygiad newydd yn digwydd na ellir ei gynnwys yn y drefn rifo bresennol. Gan fod 

hon yn broses sy'n cymryd llawer o amser ac y gall achosi cost a thrafferthion i ddeiliaid 

unigol, bydd yn cael ei hosgoi lle bynnag y bo modd. Ar gyfer datblygiad newydd o fewn 

stryd sy'n bodoli, mae'n well defnyddio ôl-ddodiaid, neu ail-rifo lle mae ychydig o eiddo'n 

cael eu heffeithio, yn hytrach nag ail-rifo stryd yn gyfan gwbl, fodd bynnag, nid yw hyn bob 

amser yn bosibl a bydd ail-enwi strydoedd ac ail-rifo eiddo yn ôl disgresiwn Cyngor Sir 

Fynwy. 



  5. Taliadau am Wasanaethau Enwi a Rhifo Strydoedd 

5.1  Rhestr Taliadau 

  

Categori Tâl ( gan gynnwys T.A.W.) 

Enwi / Ailenwi Eiddo / ychwanegu enw at y rhif £53 

Cadarnhau Cyfeiriad i Drawsgludwyr ac ati  £46 

Datblygiad 1 Llain £137 

Datblygu 2 + Lleiniau (Fflatiau i'w cyfrif fel lleiniau) £167.10 + £59.58 y llain 

Newidiadau i'r Cynllun Datblygu ar ôl Hysbysu £59.58 y llain yr effeithiwyd arni 

Ail-enwi Stryd ar Gais Preswylwyr £225.23 + £59.58 y llain a chost 

ailosod platiau enw  

  

5.2          Dim ond £8,000.00 (wyth mil o bunnoedd) yw'r gyllideb ar gyfer adnewyddu / 

darparu placiau enw stryd newydd ac nid yw'n cynnwys nifer y ceisiadau a 

dderbyniwn yn flynyddol. Felly, er mwyn arbed ar gostau anfonebu ac ati, rydym 

ni'n coladu tua 8-10 o arwyddion newydd gyda'i gilydd ac yna'n gosod archeb bryd 

hynny. Oherwydd bod swm y gyllideb mor fach, dim ond am oddeutu 6 mis y mae'n 

cael ei ddefnyddio, ond cedwir swm bychan yn ôl i ddelio ag argyfyngau ac ati. Fodd 

bynnag, bydd unrhyw incwm newydd a dderbynnir o godi tâl yn cael ei ddefnyddio i 

glirio'r ôl-groniad o geisiadau am blaciau enw stryd a dderbyniwyd.   

  

  



 6.  Rhestr Sirol Tir ac Eiddo Cyngor Sir Fynwy  

 6.1  Mae'r rhan hon o'r Polisi Enwi a Rhifo Strydoedd er gwybodaeth ac arweiniad yn 

unig. Mae'r Rhestr Tir ac Eiddo Lleol yn rhyng-gysylltiedig ag Enwi a Rhifo Strydoedd ac 

mae'r wybodaeth ganlynol yn berthnasol er mwyn deall ymhellach ddefnydd a chofnodi 

cyfeiriadau. Rheolir hyn gan y Tîm System Gwybodaeth Ddaearyddol.            

  

6.1.1       Mae dau fath o gyfeiriad a ddefnyddir yn gyffredin:   

  

6.1.2       Y Cyfeiriad Post yw ffurf y cyfeiriad sydd gan y Post Brenhinol ar gyfer dosbarthu 

post. Nid yw'r Post Brenhinol yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am ddefnyddio'r 

cyfeiriad post at unrhyw bwrpas arall heblaw dosbarthu post ganddynt.   

  

6.1.3       Cyfeiriad BS7666 yw ffurf y cyfeiriad sy'n cydymffurfio â'r safon cenedlaethol ar 

gyfer mynd i'r afael â BS7666. Rhagnodir y math hwn o gyfeiriad gan y llywodraeth 

at wahanol ddibenion statudol megis ceisiadau cynllunio a chofrestru etholiadol. 

Fe'i defnyddir yng nghofrestr cyfeiriadau sylfaenol y cyngor; y Rhestr Tir ac Eiddo 

Lleol. Mae hefyd yn sail i'r Rhestr Cyfeiriadau Genedlaethol a gyflwynwyd gan y 

llywodraeth yn ystod 2011 i ddarparu un rhestr o gyfeiriadau ar draws y sector 

cyhoeddus cyfan.   

  

6.1.4       Er bod dwy ffurf y cyfeiriad yr un peth yn aml, gallant fod yn wahanol weithiau. 

Nodir y gwahaniaethau rhwng y ddwy ffurflen isod. Gall mathau eraill o gyfeiriad 

fodoli (fel y rhai ar weithredoedd teitl neu a ddelir gan gronfeydd data trydydd 

parti) ond nid oes ganddynt statws cyfreithiol.   

D.S.: Pan gofnodir ardal efallai na fydd bob amser yr un peth yn y ddau fath o gyfeiriad. 

 Elfen Cyfeiriad Cyfeiriad post Cyfeiriad BS7666 

Enw/Rhif y Fflat Heb ei gynnwys bob amser Wedi'i gynnwys bob amser 

Rhif eiddo Wedi'i gynnwys bob amser Wedi'i gynnwys bob amser 

Enw'r eiddo Dim ond wedi'i gynnwys os nad 

oes rhif 

Gellir ei gynnwys 

Enw'r stryd Ddim bob amser yn cael ei 

gynnwys mewn ardaloedd 

gwledig 

Wedi'i gynnwys bob amser 



 Elfen Cyfeiriad Cyfeiriad post Cyfeiriad BS7666 

Ardal Wedi'i gynnwys lle mae gan y 

Post Brenhinol angen 

gweithredol 

Wedi'i gynnwys lle mae enw o'r 

fath yn bodoli 

Tref Wedi'i gynnwys lle mae gan y 

Post Brenhinol angen 

gweithredol 

Wedi'i gynnwys bob amser 

Tref Bost Wedi'i gynnwys bob amser Wedi'i gofnodi ar wahân i'r dref 

go iawn 

Cod post Bob amser yn cael ei gynnwys 

lle mae wedi'i neilltuo 

Bob amser yn cael ei gynnwys 

lle mae wedi'i neilltuo 

  

  



 7. Hysbysiadau o Wybodaeth am Gyfeiriadau i 

Bartneriaid Mewnol ac Allanol 

7.1            Ar ôl cwblhau cais am Enwi a Rhifo Strydoedd bydd Cyngor Sir Fynwy yn hysbysu'r 

sefydliadau neu'r adrannau canlynol o'r cyfeiriad(au) newydd neu ddiwygiedig :   

• Y Post Brenhinol 

• Y Swyddfa Ddidoli Leol 

• Heddlu Gwent 

• Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaeth Ambiwlans Cymru 

• Tân ac Achub De Cymru 

• Y Swyddfa Brisio 

• Arolwg Ordnans 

• Tîm GIS (Cyngor Sir Fynwy) 

• Cofrestru Etholiadol (Cyngor Sir Fynwy) 

• Treth y Cyngor a Budd-daliadau (Cyngor Sir Fynwy) 

• Gwasanaethau Addysg (Cyngor Sir Fynwy) 

• Ailgylchu a Gwastraff (Cyngor Sir Fynwy) 

• Cofrestrfa Tir - Datblygiadau Newydd / newidiadau i enwau ffyrdd 

• Traffig a Datblygiad (Cyngor Sir Fynwy) - Datblygiadau Newydd / newidiadau i 

enwau ffyrdd 

• Swyddog Mapio ac Arolygu (Cyngor Sir Fynwy) - Datblygiadau Newydd / 

newidiadau i enwau ffyrdd 

• Cyngor Cymuned / Tref a Chynghorydd Sir - Datblygiadau Newydd / newidiadau i 

enwau ffyrdd 

               

  

  

  

  



 8. Cysylltiadau Defnyddiol 

8.1  Y Swyddog Enwi a Rhifo Strydoedd yng Nghyngor Sir Fynwy   

• Ffôn: 01633 644644 

• E-bost: highways@monmouthshire.gov.uk 

• Gwe: www.monmouthshire.gov.uk 

• Swydd: Swyddog Enwi a Rhifo Strydoedd, BLWCH POST 106, Cil-y-coed, NP26 9AN 

Mae'r Swyddog Enwi a Rhifo Strydoedd hefyd yn gyfrifol am blatiau enwau strydoedd; 

cysylltwch â'r manylion uchod i gael manylion am Blatiau Enw Stryd. 

8.2  Tîm System Gwybodaeth Ddaearyddol yng Nghyngor Sir Fynwy    

• E-bost: addressissues@monmouthshire.gov.uk 

• Gwe: www.monmouthshire.gov.uk 

  

8.3  Y Post Brenhinol   

• Ffôn: 08456 011110 (llinell gymorth rheoli cyfeiriadau) 

• Gwe: www.royalmail.com 

Mae’n rhaid cyfeirio pob mater sy'n ymwneud â Chodau Post i'r Post Brenhinol i ddechrau gan 

fod Codau Post yn eiddo i'r Post Brenhinol. 

8.4  Arolwg Ordnans   

• Ffôn: 0845 456 0420 

• Gwe: www.ordnancesurvey.co.uk 

8.5  Gwasanaeth Cyfieithu Cymraeg Cyngor Sir Fynwy 

• Ffôn: 01633 644010 

• E-bost : cymraeg@monmouthshire.gov.uk 

• Ffôn: 01633 644686 

• E-bost: davidbarnes@monmouthshire.gov.uk 
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9. Atodiadau 

9.1  Ffurflen Gais Enwi a Rhifo Stryd Cyngor Sir Fynwy   

  

9.2  Ffurflen Gais am Blât Enw Stryd Cyngor Sir Fynwy   

 


