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Sefydlwyd Heddlu Bwrdeistref
Castell-nedd ar 9 Chwefror 1836.
David Protheroe oedd y swyddog cyntaf i gael ei
benodi i wasanaethu'r heddlu. Pan gyflwynodd
dystiolaeth yn y Brawdlys am y tro cyntaf,
gofynnodd y cwnsler i Protheroe ai ef oedd
Pennaeth yr Heddlu. Cadarnhaodd Protheroe
fod hynny'n wir, felly gofynnodd y cwnsler faint o
ddynion oedd gan Heddlu newydd Castell-nedd.
Ateb Protheroe oedd "Fi, syr."

Nododd yr Adroddiad ar Ffiniau Corfforaethol Dinesig
Cymru a Lloegr 1835-1837 y canlynol mewn
perthynas â Chastell-nedd:

Protheroe oedd unig gynrychiolydd yr heddlu tan fis
Rhagfyr 1837, pan gafodd Jenkin Francis ei benodi
yn ei le. Daeth Francis yn brif swyddog, a chafodd
Samuel Stephens a Thomas Francis eu penodi yn
gynorthwywyr iddo.

Heddlu Castell-nedd, yn y 1920au

‘‘

’’

There is at present only one
policeman maintained in the
town at a cost of £52 per annum,
the amount being partly raised
by private subscriptions, partly
out of the rate for lighting. 
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Ym mis Mai 1837, ymddiswyddodd Jenkin Francis, a
chafodd tri swyddog eu penodi: Penry Gwyn, William
Rees ac Edward Davies. Mae'r penodiadau hyn yn
awgrymu bod Samuel Stephens a Thomas Francis hefyd
wedi gadael yr heddlu ar yr un pryd â Jenkin Francis.

Parhaodd yr her i Heddlu newydd Castell-nedd gadw
ei staff.

Ni fu Penry Gwyn yn ei swydd am hir: yn ôl
cofnodion, cafodd fis o rybudd i adael y swydd y mis
Tachwedd canlynol. O ganlyniad, dechreuodd yr
heddlu weithio gyda dau swyddog unwaith eto ac
arhosodd felly am ddeng mlynedd.

Ar 14 Awst 1841, cafwyd erthygl ym mhapur newydd
The Cambrian ar gyfarfod chwarterol Cyngor Tref
Castell-nedd. Nodwyd bod William Rees wedi cael
cyflog o £6 10s a bod Edward Rees (camgymeriad yn
lle Davies) wedi cael cyflog o £5 4s y chwarter hwnnw. 

Ar ôl ymadawiad Penry Gwyn, daeth William Rees yn
brif swyddog, gydag Edward Davies yn gynorthwyydd
iddo. 

Fodd bynnag, nid yw'n ymddangos bod y swyddogion
hyn wedi bodloni'r cyngor, oherwydd cafodd y ddau
ohonynt eu diswyddo'r mis Rhagfyr canlynol! 

Mae'n ddiddorol nodi mai dim ond William Rees
wnaeth adael yr heddlu. Penodwyd William Morgan
yn ei le ym mis Mai 1842.

Pryderon Capten Napier
Gwyddai'r Capten Charles Napier, Prif Gwnstabl
Cwnstabliaeth Morgannwg, fod angen llawer mwy
na dau swyddog i blismona tref Castell-nedd.

Teimlai y gellid plismona Castell-nedd yn llawer mwy
effeithlon pe bai Heddlu Castell-nedd yn uno â
Chwnstabliaeth Morgannwg. 

Cafodd yr uniad ei gynnig gan y Llysoedd Chwarter
ond gwrthododd awdurdodau'r dref gytuno. 

Argymhellodd y Llysoedd Chwarter hefyd y dylid
sefydlu gorsaf heddlu a charchar ar y cyd i
wasanaethu'r ddau heddlu. 

Gwrthodwyd yr awgrym hwn hefyd gan Gyngor y
Dref yn 1842. Yn lle hynny, gwnaethant benderfynu
adeiladu eu carchar eu hunain. 

Fodd bynnag, cafodd y penderfyniad hwn ei wyrdroi
yn nes ymlaen, oherwydd cafodd gorsaf heddlu a
charchar ar y cyd eu hadeiladu fel yr awgrymwyd yn
wreiddiol.

Carchar Stryd James 
Cafodd yr orsaf heddlu a'r carchar newydd eu
hadeiladu yn Stryd James.

Roedd yr adeilad yn cynnwys dwy adain a oedd yn
union yr un peth ond, yn anffodus, methiant fu'r
adeilad. 

Roedd adeiladwaith y simnai'n ddiffygiol a oedd yn
gwneud i'r simnai fygu bob tro y câi tân ei gynnau, ac
roedd y gwter islaw yn gorlifo â charthion a dom
amrwd. Pentyrrai'r gwastraff hwn yn iard y lladd-dy y
tu ôl i'r orsaf.

Ym mis Chwefror 1844, penderfynodd y cyngor
newid swyddogion unwaith eto, felly cafodd Morgan a
Davies fis o rybudd i adael eu swyddi. 

Penodwyd dau heddwas newydd, gyda'r prif swyddog
yn byw yn nhŷ'r carchar newydd am ddim. 
Ym mis Mawrth, dychwelodd William Rees i'r heddlu
ac ym mis Ebrill yr un flwyddyn, penodwyd Thomas
Owens.  

William Rees oedd y mwyaf profiadol, felly cafodd ei
benodi'n brif swyddog yr heddlu, ond roedd yn amlwg
ei fod yn anfodlon byw yn nhŷ'r carchar. Roedd hyn yn
ddealladwy o gofio amodau dychrynllyd y carchar. 

Serch hynny, roedd yn rhaid i swyddog fyw yno, ac
mae cofnodion yn dangos mai i'r recriwt newydd,
Thomas Owens, y rhoddwyd y cyfrifoldeb hwnnw.

Yn drasig, cafodd Thomas Owens ei ladd gan achos o
golera yn 1849. 

Er gwaethaf marwolaeth Owens, ac ymdrechion
niferus Capten Napier i uno'r heddlu â
Chwnstabliaeth Morgannwg, ni wnaeth y fwrdeistref
fawr ddim i wella amodau'r adeilad ac ni symudodd yr
orsaf heddlu sirol i safle newydd tan 1862.

Gorsaf Heddlu a Charchar Cyntaf Castell-nedd
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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


