Cofnodi Enwau Lleoedd
• Mae enwau lleoedd yn bwnc diddorol a phwysig
sydd yn cofnodi rhan o hanes eich cymuned,
a’ch fferm.
• Efallai bod yr enwau ‘rydych yn ei ddefnyddio o
dydd i ddydd yn hollol gyffredin i chi, ond fe
allent fod o ddiddordeb mawr yn genedlaethol.
• Nesaf

Pwy sydd yn cofnodi ac archifo’r
enwau?
• Mae Cymdeithas Enwau Lleoedd Cymru wedi bod yn
ymweld a chymunedau ar draws Cymru yn cofnodi
enwau, yn rhoi cymorth ac arweiniad i bobl gofnodi
enwau cyn iddynt ddiflannu yn llwyr.
• Mae’r enwau hyn yn cael eu nodi ar fap digidol y
gymdeithas, ac yn cael ei archifo gan y Llyfgrell
Genedlaethol, i’r dyfodol.

• Nesaf

Cymdeithas Enwau Lleoedd Cymru
Cofnodi enwau yn defnyddio gwefan
www.streetmap.co.uk
Dyma set o sleidiau yn dangos sut i gofnodi adref, a
sut i yrru’r wybodeth mewn dogfen atom i’w
trosglwyddo i’r map.
Bydd y map i’w weld y map ar lein yn fuan.

Paratoi
• Paratowch ddogfen newydd fel Microsoft Word neu
debyg
• Rydym angen eich enw a’ch cyfeiriad
• Nodwch yr enw, fel cae, hen adeilad, pwll afon, yr
arfordir, craig, bryn neu hen adfail ac yn y blaen.
• Nodwch enw’r pentref neu’r dref agosaf neu afon yng
nghyswllt enwau pyllau, enw’r afon neu ran o’r arfordir.

Defnyddio gwefan Streetmap.co.uk
• Mae’r wefan yma o fapiau Arolwg Ordnans cyfoes yn
eich galluogi i leoli enw ar fap.
• Lleoli enw yn defnyddio’r saeth fach goch sydd i’w gweld
ar fapiau yn y wefan yma.
• Bydd y sleidiau nesaf yn eich arwain drwy’r broses
hawdd gan ddefnyddio lleoliad yn Sir Benfro fel engraifft

www.streetmap.co.uk
Agorwch y ddolen uchod

Dyma’r dudalen agoriadol.
Yn y blwch ger “GO” rhowch enw eich pentref

• Yma, fel engraifft mae enw Trefdraeth. Sylwch mae sawl lle
gyda’r un enw felly bydd rhestr yn dangos, yn yr achos yma
gwelwn ddau Drefdraeth yng Nghymru, un ym Môn a’r llall ym
Mhenfro cliciwch ar yr enw perthansol, Penfro yn yr achos
yma.
• Cofiwch fod y map yn dangos enwau ym mhob pob un o
weldydd Prydain.
• Mae yna dros 50 o enwau yn dangos os rhowch “Newport” i
fewn!
• Mae’r sleid nesaf yn dangos y map gyda’r enw rydych wedi ei
ddewis

Sylwch ar y saeth goch yng nghanol y map, (saeth ddu) dyma
leoliad Trefdraeth.
Bydd y sleidiau hyn yn eich arwain i leoliad odyn galch ar draeth
Parrog gerllaw

• Sylwch ar y darn glas wrth ochr y map. Llun ar y dde.
• Mae yma “Zoom Control” a “Move Arrow”
• Zoom Control.
• Mae hwn yn newid maint y map, gallwch ddewis map:
• 1:50,000 drwy glicio ar y pedwerydd blwch o’r
gwaelod
• Neu
• 1:25 000 y trydydd blwch or gwaelod, fel gwelwch
yma (mae’r blwch yn las) Hwn yw’r un mwyaf manwl
gan ei fod yn nodi ffiniau caeau. Dyma’r map rydym
yn ei awgrymu I chwi ei ddefnyddio.
• Nesaf “Move Arrow”

• “Move Arrow”
• Sylwch ar y saeth felyn.
• Mae lleoliad y saeth goch ar y map yn
nodi cyfeirnod map, felly mae angen
symud y saeth i leoliad yr enw i nodi
lleoliad yr enw.
• Dyma sut i symud y saeth:
1. Clicwch ar y sgwar o dan “Move
Arrow” gyda llun saeth ynddo.
2. Rwan/Nawr cliciwch ar leoliad yr enw
ar y map, ac fe welwch fod y saeth
wedi symud. Gwelwch y sleid nesaf.

Sylwch bod y saeth goch wedi symud ger yr lythyren P ar gefndir
glas yn y map.
Dyma leoliad odyn galch ar draeth Parrog, rydym am ei chofnodi

• Os ewch I’r blwch ble mae yn dweud http:
www.stretmap.co.uk/ ……….. Ar dop y sgrin

• Copiwch y ddolen i gyd (ctrl A’ a’ phastio ctrl P) i ddogfen
word, gwelwch engraifft isod

https://www.streetmap.co.uk/map.srf?x=205210&y=239655&z=120&sv=20521
0,239655&st=4&ar=y&mapp=map.srf&searchp=ids.srf&dn=780&ax=205210
&ay=239655&lm=0

Cael y cyfeirnod map
Ar waelod y map fe welwch :
“Click here to convert coordinates” cliciwch ar y gair ‘here’
ac fe gewch hyn:
OS X (Eastings) 205221 OS Y (Northings) 239646 Nearest
Post Code SA42 0RP
Lat (WGS84) N52:01:15 (52.020951) Long (WGS84)
W4:50:25 (-4.840183) Lat,Long 52.020951,-4.840183
Nat Grid SN052396 / SN0522139646

Cael y cyfeirnod map
Dyma i chwi ddau gyfeirnod map, un 6 rhif a’r llall yn ddeg
rhif.
O’r sleid diwethaf Nat Grid SN052396 / SN0522139646
Mae C.Grid 6 rhif yn iawn efo caeau ac ati, ond os ydych
e.e. yn nodi carreg mewn afon, neu leoliad bychan iawn
yna mae cyfeirinod deg rhif yn well.

Sut i yrru’r wybodaeth atom.
•
•
•
•

Crewch ddogfen Microsoft Word neu debyg
Sicrhewch ein bod yn cael y wybodaeth isod.
Eich enw a’ch cyfeiriad
Enw’r lleoliad rydych wedi ei gofnodi ynghyd ac enwau
eraill ar yr un lleoliad, os oes rhai, mae hi’n gyffredin
iawn i enw cae newid dros y blynyddoedd, a’r stori tu ôl
i’r enw.
• Copio http/www.streetmap.co.uk..., popeth yn y blwch
yma drwy ei gopio a’i bastio i ddogfen word yn llawn, fe
all fod yn hir.
• E-bostio’r ddogfen i enwaulleoedd@gmail.com

