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Heddlu Morgannwg 
yn ystod y Rhyfeloedd
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Roedd cyfrifoldeb aruthrol ar yr
heddlu yn ystod y ddau Ryfel Byd,
wrth iddynt helpu i wrthsefyll
ymosodiadau gan y gelyn ar dir
Prydain.

Roedd yn rhaid iddynt gynnal cyfraith a threfn
mewn trefi a dinasoedd er bod ganddynt lai o
adnoddau; roedd eu haelodau ieuengaf a mwyaf
heini i ffwrdd yn ymladd gyda'r lluoedd arfog ac
roedd prinder tanwydd ar gyfer eu ceir.

Roedd yn rhaid i swyddogion weithio'n agos gyda
gweithwyr y gwasanaethau Amddiffyn Sifil yn ystod ac
ar ôl cyrchoedd awyr, yn ogystal â gwarchod
gosodiadau lleol allweddol a monitro tramorwyr a allai

fod yn ysbiwyr neu'n sabotwyr.

Roedd yr heddlu hefyd yn helpu i gydlynu symudiadau
milwyr, atal pobl rhag dwyn o adeiladau a oedd wedi'u
bomio a lleoli a dal carcharorion rhyfel a oedd wedi dianc.

Roedd yr heddlu yn symbol o sefydlogrwydd ac
awdurdod yn ystod cyfnod truenus yn hanes y byd.

Rôl Cwnstabliaeth Morgannwg
Erbyn dechrau'r Ail Ryfel Byd yn 1939, roedd
Cwnstabliaeth Morgannwg yn heddlu sefydledig
ac uchel ei barch.

Roedd y llu, a oedd bron yn gant oed, yn effeithlon, yn
drefnus ac wedi ennill ymddiriedaeth y cyhoedd. Nid
heddlu dibrofiad oes Fictoria mohono bellach.

Cynyddodd y dyletswyddau y disgwyliwyd i'r heddlu
eu cyflawni yn aruthrol yn ystod y rhyfel, er i fwy na
dwy ran o dair o aelodau Cwnstabliaeth Morgannwg
gael eu galw i'r fyddin.

Sefydlwyd yr Heddlu Wrth Gefn i gamu i'r adwy. 

Roedd hyder yn yr heddlu yn hollbwysig yn ystod y
cyfnod hwn.

Heddlu Morgannwg 
yn ystod y Rhyfeloedd

Swydd newydd i'r heddlu. Heddwas yn chwythu'i chwiban
fel rhybudd i bobl fynd i guddio yn ystod cyrch awyr yn
ystod yr Ail Ryfel Byd.

Rhestr gwroniaid Heddlu Morgannwg ar gyfer y rhai a fu
farw ar faes y gad yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf



3

Yn ogystal ag atal a datrys troseddau, roedd
swyddogion yn gyfrifol am helpu pobl â phroblemau a
oedd yn deillio o'r gwrthdaro; casglu a didoli
deunyddiau addas i'w toddi i wneud arfau, a sicrhau
bod y cyhoedd yn cael mygydau nwy.

Ar ôl effeithiau trychinebus ymosodiadau nwy yn
ystod y Rhyfel Byd Cyntaf, cafodd arfau cemegol eu
gwahardd gan Gonfensiwn Genefa yn 1925. Fodd
bynnag, 'doedd neb yn ymddiried yn Hitler.

Roedd yr heddlu yn gyfrifol am ddosbarthu a ffitio
mygydau nwy. Roedd yn rhaid iddynt gynnal
hapwiriadau hefyd er mwyn sicrhau bod yr holl
fygydau nwy mewn cyflwr da a bod pobl yn eu cario
gyda nhw bob amser.

Ni ddioddefodd Prydain ymosodiad nwy yn ystod yr
Ail Ryfel Byd, ond roedd yr heddlu wedi sicrhau bod
pawb yn barod pe bai'r gwaethaf yn digwydd.

Roedd yr heddlu hefyd yn gyfrifol am ddiogelwch
cenedlaethol, drwy fonitro symudiadau tramorwyr ac
asiantiaid y gelyn, ac atal ysbiwyr rhag dwyn
gwybodaeth bwysig. Cafodd yr holl dramorwyr a
oedd yn byw ym Mhrydain eu casglu ynghyd a

chyfyngwyd ar eu symudiadau er mwyn atal unrhyw
fygythiad posibl i ddiogelwch.

Cyrchoedd Awyr 
Roedd cyrchoedd awyr yn rhan hollbwysig o
ddyletswyddau'r heddlu. 

Roedd swyddogion yn gyfrifol am seinio'r seiren cyrch
awyr, a elwid yn 'moaning minny' oherwydd ei sŵn
unigryw, er mwyn rhybuddio pobl bod ymosodiad ar
ddod. 

Roedd yn rhaid i swyddogion nad oeddent ar
ddyletswydd fynd i'r gwaith yn syth ar ôl i'r seiren seinio.

Roeddent yn gyfrifol am sicrhau bod pawb yn glynu
wrth reolau'r Blacowt, ac roedd yn rhaid iddynt wacáu
ardaloedd peryglus a chyfeirio pobl i'r lloches cyrch
awyr agosaf.

Ar ôl i'r cyrch awyr
ddechrau, byddai'r heddlu
yn monitro ac yn cofnodi'r
bomiau a ddisgynnai, gan
gyfathrebu â'r ystafell
fapiau yn yr orsaf drwy
flychau ffôn yr heddlu oedd
â llinell uniongyrchol.. 

Yr Arolygydd David Mainwaring (chwith) a PC 204 David
Davies yn rhoi mwgwd nwy i wraig ganmlwydd oed yn y
Porth ar ddechrau'r Ail Ryfel Byd.

Enghraifft o Gerdyn Adnabod Cofrestru Cenedlaethol.

Blwch Ffôn yr Heddlu
yn Abertawe

Mae'r llun hwn yn dangos ceudwll mewn gardd yng nghefn
Stryd Oakwood ym Mhort Talbot. Nid effeithiodd y
ffrwydrad ar Loches Anderson a oedd 3 troedfedd i ffwrdd.
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Câi safle pob bom ei gofnodi'n ofalus er mwyn gallu
gwneud penderfyniadau am ble i anfon dynion, a
dewis y llwybrau mwyaf diogel i'w defnyddio.

Ar ôl i'r cyrchoedd orffen, byddai swyddogion yn
helpu i achub pobl o ardaloedd a oedd wedi'u bomio
a delio â'r rhai a fu farw, gan roi eu bywydau eu hunain
yn y fantol.

Ni sefydlwyd y Gwasanaeth Tân Cenedlaethol nes 1941
a'r heddlu oedd yn gwbl gyfrifol am ddiffodd tanau. 

Mewn ymdrech i geisio trechu'r Blacowt, byddai'r
Almaenwyr yn gollwng cannoedd o fomiau cynnau tân
yn yr ardal yr oeddent am ymosod arni. Nid oedd
bomiau cynnau tân yn ffrwydro; yn hytrach, byddent
yn dechrau fflamio'n ffyrnig, gan ddangos i'r bomwyr
ble y dylent anelu. 

Byddai'r heddlu yn seinio rhybudd drwy chwythu eu
chwiban dair gwaith. Roedd hi'n hollbwysig bod yr
heddlu'n diffodd y tanau hyn cyn gynted â phosibl er
mwyn atal difrod ac atal y gelyn rhag gweld ei darged
o'r awyr.

Cafodd nifer fawr o fomiau cynnau tân eu gollwng ger
Ffatri Arfau'r Goron ym Mhen-y-bont ar Ogwr; lle saif
Pencadlys Heddlu De Cymru heddiw.

Roedd Ffatri Arfau'r Goron, y ffatri fwyaf o'i bath yn
Ewrop, yn cynhyrchu arfau ar gyfer y cynghreiriaid. 

Roedd yr Almaenwyr yn benderfynol o'i dinistrio, felly
bu Pen-y-bont ar Ogwr yn darged rheolaidd ar gyfer
ymosodiadau bomio. 

Pe bai'r ffatri wedi cael ei tharo, byddai'r goblygiadau
i'r cynghreiriaid wedi bod yn drychinebus, oherwydd
mae'n bosibl y byddent wedi cael eu trechu. 

Roedd y ffatri wedi'i hadeiladu mewn pant naturiol a
ddenai niwl trwchus, a chredai pobl mai'r niwl hwn a
achubodd y ffatri.

Bomiau cynnau tân a
gafodd eu gollwng

ger maes awyr Sain
Tathan ar 20 Mehefin

1940

Llun a dynnwyd o un o awyrennau archwilio'r Almaen ym
mis Awst 1940 o ffatri arfau Pen-y-bont ar Ogwr, safle sydd
bellach yn gartrefi i'r Ystad Ddiwydiannol. Mae Pencadlys
Heddlu De Cymru ar safle rhan weinyddol y ffatri.

Heddlu Morgannwg yn yr Ystafell Fapiau yn ystod yr Ail
Ryfel Byd
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Nodiadau



Dyluniwyd ac Argraffwyd gan Adran Argraffu Heddlu De Cymru.

Heddlu De Cymru
Pencadlys Heddlu De Cymru

Heol y Bont-faen, Pen-y-bont ar Ogwr CF31 3SU

E-bost: info@south-wales.pnn.police.uk
Ffôn: 01656 869291

Ewch i’n gwefan yn www.south-wales.police.uk


