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Yn y 13eg Ganrif, cyflwynwyd Gwarchodwyr
(a alwyd yn Wardeiniaid hefyd)) i helpu Siryfion
gyda'u dyletswyddau fel Prif Gwnstabl y Sir.
Oherwydd y boblogaeth gynyddol ac yna'r
cynnydd yn nifer y troseddau, roedd angen
Gwarchodwyr i leihau'r baich gwaith.

Yn ddiweddarach cafodd y Gwarchodwyr eu galw'n
Ynadon Heddwch, ac roeddent yn ddynion mewn
safle ac awdurdod da yn eu sir.

Cynyddodd pwerau'r Ynadon yn gyflym ac am sawl
canrif roeddent yn gyfrifol am faterion cyhoeddus yn y
siroedd.  Roeddent yn awdurdodi'r gwaith o benodi
cwnstabliaid plwyf ac is-gwnstabliaid, ac roeddent yn
gyfrifol am drefniadau'r heddlu ar gyfer y rhanbarth.

Yn 1829 noddodd Syr Robert Peel, Ysgrifennydd
Gwladol yr Adran Gartref, y Ddeddf Heddlu
Metropolitan. Crëodd y Ddeddf hon yr Heddlu
Metropolitan. Deg mlynedd yn ddiweddarach,
pasiwyd Deddf Heddlu'r Sir 1839, a oedd yn caniatáu
sefydlu Heddluoedd Sirol gydag awdurdod yr Ynadon
Heddwch. 

Pencadlys Cyntaf 
Cwnstabliaeth Morgannwg
Sefydlwyd Cwnstabliaeth Sirol Morgannwg yn
1841 a phenodwyd Capten Charles Frederick
Napier o'r Frigâd Reifflau fel Prif Gwnstabl y Sir.

Roedd ei Bencadlys mewn swyddfa yn Neuadd y Dref
ym Mhen-y-bont ar Ogwr. Ym mis Hydref 1841, roedd y
cwnstabliaeth yn cynnwys y Prif Gwnstabl, 11 sarjant a
23 o gwnstabliaid. Yn gynnar yn ystod swydd Capten
Napier, ystyriwyd bod Neuadd y Dref yn annigonol ar
gyfer yr heddlu a swyddogion eraill. 

O ganlyniad i hyn, caniataodd Bwrdd Gwarchodwyr
Undeb Pen-y-bont ar Ogwr i adain dde ei wyrcws gael ei
defnyddio gan heddlu gwledig Morgannwg yn ystod eu
harhosiad ym Mhen-y-bont ar Ogwr.

O hen brintiau o'r wyrcws, ymddengys bod ardal fawr
wedi'i gwneud ar gael i'r heddlu. Arhosodd swyddogion
yno hyd nes roedd Neuadd y Dref newydd Pen-y-bont
ar Ogwr wedi'i hadeiladu. 

Gwnaeth y Llysoedd Chwarter gyfraniad sylweddol i'r
gwaith o adeiladu'r adeilad, ac roedd Uwcharolygydd Is-
adran Ogwr yn y rhan o'r adeilad a ddyrannwyd i'r heddlu.

Yn ystod y cyfnod hwn, crëodd y Senedd broses safonol
ar gyfer penodi cwnstabliaid er mwyn cydgysylltu
dyletswyddau'r cwnstabliaid plwyf a'r cwnstabliaid
gwirfoddol. Roedd hyn yn golygu fod mwy o swyddogion
yn cael eu penodi'n raddol. 

Trosglwyddo Pŵer i Gaerdydd
Olynydd Capten Napier oedd Lefftenant-Cyrnol
Henry Gore Lindsay a benodwyd yn 1867 ac a
wasanaethodd hyd at 1891. 

Ar y pryd, roedd y diwydiant glo yn masnacheiddio
ac adeiladwyd y rheilffyrdd rhwng Caerdydd a'r
cymoedd gwahanol. Roedd y cysylltiadau trafnidiaeth
hyn yn darparu ffordd fwy cyfleus o deithio i'r
ardaloedd datblygol na'r hyn y gallai Pen-y-bont ar
Ogwr ei gynnig. 

Yn ystod cyfnod Cyrnol Lindsay yn ei swydd,
symudodd Pencadlys y Prif Gwnstabl o Ben-y-bont ar
Ogwr i'r Rhath yng Nghaerdydd, ond pan dalodd arian
o'r Llysoedd Chwarter am orsaf yr heddlu yn
Nhreganna, Caerdydd yn 1871, symudodd swyddfa'r
Prif Gwnstabl yno. 

Hanes Pencadlys 
Heddlu De Cymru

Llun o Neuadd y Dref Pen-y-bont ar Ogwr, Stryd Wyndam,
Pen-y-bont ar Ogwr ym 1910. Cafodd yr adeilad ei
ddymchwel yn ystod y 1960au.
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Adeiladwyd gorsaf debyg yn y Rhath yn 1872. O dan
Ddeddf Gwelliannau Caerdydd 1875, roedd pentrefan
Treganna a rhan o blwyf y Rhath yn rhan o Fwrdeistref
Caerdydd. Gwnaeth Awdurdod yr Heddlu Caerdydd
gymryd drosodd Gorsaf yr Heddlu y Rhath, ond
arhosodd Treganna fel Pencadlys yr Heddlu Sirol.

Yr Heddlu yn Tyfu
Cafwyd newidiadau mawr yn statws
Awdurdodau'r Heddlu Sirol yn sgîl Deddf y
Llywodraeth Leol 1888.  

Cafodd y pwerau a oedd gan y Llysoedd Chwarter eu
trosglwyddo i Gyd-bwyllgor, a ddynodwyd fel y Cyd-
bwyllgor Sefydlog. Roedd Ynadon y Llysoedd
Chwarter ac aelodau'r Cyngor Sir yn bresennol yn y
pwyllgor.  Cafodd Cyrnol Lindsay ei olynu yn 1891 gan
ei fab, Capten Lionel Lindsay, a wasanaethodd fel Prif
Gwnstabl hyd at ddechrau 1937. 

Roedd y fasnach allforio glo y cyfnod hwn yn
ffyniannus i sir Morgannwg. Ynghyd â'r cynnydd cyflym
yn y boblogaeth cafwyd datblygiad helaeth o'r
gwasanaethau cyhoeddus, gan gynnwys cynnydd
sylweddol yn nifer swyddogion yr heddlu ac
adeiladau'r heddlu. Pan gafodd Capten Lindsay ei
benodi, roedd 343 o swyddogion yn gwasanaethu yng
Nghwnstabliaeth Morgannwg.

Rhagflaenwyd y byddai Pencadlys yr Heddlu
Morgannwg yn symud i Neuadd y Sir newydd, ond
roedd barn gymysg ar p'un a ddylai Canolfan
Weinyddol y Sir fod yng Nghaerdydd neu'n rhywle
arall yn y sir. Ar y pryd, roedd y Cyngor Sir yn cyfarfod
bob yn ail ym Mhontypridd ac yng Nghastell-nedd.

O'r diwedd cafodd Neuadd y Sir ei hadeiladu ym
Mharc Cathays ac agorodd ym mis Medi 1912. Fodd
bynnag, cyn ei hagor, daeth yn amlwg na ellid lleoli'r
heddlu yno. 

O ganlyniad i hyn, addaswyd Gorsaf yr Heddlu
Treganna i'w gwneud yn Bencadlys mwy addas ar
gyfer heddlu mwy.

Chwilio am Bencadlys Newydd
Tuag at ddiwedd y Rhyfel Byd Cyntaf,
disgwyliwyd i'r ddinas a'r bwrdeistrefi ym
Morgannwg ymestyn eu ffiniau.  

Daeth hyn yn wir i ryw raddau yn 1918 pan ddaeth y
Mwmbwls, Sgeti a Llansamlet yn rhan o ddinas
Abertawe. Yn 1922, gwnaeth Caerdydd dderbyn Trelái,
Llandaf, Gabalfa a Llanisien. Daeth Llansawel a Bedd-y-
cawr yn rhan o fwrdeistref Castell-nedd. 

Roedd yr estyniadau hyn i ardal y sir yn codi cwestiynau
ynghylch p'un a oedd yn amser i Bencadlys yr Heddlu
symud y tu allan i Gaerdydd.  Byddai digon o gynigion
wedi'u gwneud gan gynrychiolwyr rhanbarthau gwahanol
yn y sir i fod yn gartref i Bencadlys yr Heddlu newydd
mawreddog pe byddai'n symud o Gaerdydd.

Pan gafodd Neuadd y Sir ym Mharc Cathays, Caerdydd,
ei datgelu fel safle annigonol, dechreuwyd trafodaethau
ar gyfer adain newydd eang a fyddai'n cartrefu staff yr
heddlu.  Fodd bynnag, dilynodd siomedigaeth fawr pan
ddaeth yn amlwg nad oedd digon o le yn Neuadd y Sir at
ddibenion plismona, ac nad oedd yn cael ei hystyried fel
opsiwn hyfyw mwyach. 

Mewn ymateb i hyn, gwnaed addasiadau mwy
strwythurol i orsaf Treganna a chafodd Staff Addysgol y
Pencadlys, staff newydd a staff dan hyfforddiant eu
trosglwyddo i Ddociau'r Barri.  Nid oedd y Prif Gwnstabl
ac Awdurdod yr Heddlu yn fodlon ar staff gweinyddol y
Pencadlys yn cael eu gwasgaru.  

Roeddent yn cydnabod y manteision amlwg o gael
Pencadlys canolog gyda llety preswyl i staff newydd a
chyfleusterau ar gyfer staff newydd dan hyfforddiant i
ddilyn cyrsiau.  Er y gwnaed pob ymdrech, ni ellid dod o
hyd i adeilad a allai ddarparu llety, ystafelloedd dosbarth,
cyfleusterau hamdden a llety i addysgwyr.

Dewis Pen-y-bont ar Ogwr
Roedd y Cyd-bwyllgor Sefydlog o'r farn bod yn
rhaid gwneud rhywbeth, ac yn 1938, cytunwyd yn
unfrydol mai Pen-y-bont ar Ogwr oedd y lleoliad
mwyaf addas ar gyfer Pencadlys yr Heddlu sirol. 

Roedd y pwyllgor wedi'u calonogi gan y cysylltiadau
trafnidiaeth gwell ym Mhen-y-bont ar Ogwr, ac am fod
yn agos at yr orsaf RAF newydd yn Sain Tathan o ystyried
y cynnydd oedd yn cael ei wneud ym maes hedfan.

Dewiswyd safle o bron 30 acer; wedi'i leoli i'r gorllewin
o'r ffordd sy'n arwain o Ben-y-bont ar Ogwr i Ewenni ac
i'r de o'r ffordd osgoi o Groes Ewenni i gyfeiriad

Gorsaf Heddlu Treganna, Caerdydd. Cafodd yr adeilad
hwn hefyd ei ddymchwel yn y 1960au
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Abertawe.  Dechreuodd y gwaith cynllunio ar gyfer
adeiladu'r Pencadlys newydd, i sicrhau bod digon o lety
ar gyfer staff gweinyddol, hyfforddiant preswyl,
cyfleusterau hamdden a lles, a llety preswyl i aelodau
priod o staff y Pencadlys.

Yr Ail Ryfel Byd 
Cafodd y cynlluniau ar gyfer y Pencadlys newydd
eu gohirio ar ddechrau'r Ail Ryfel Byd ym mis
Medi 1939.  

Cafodd yr heddlu nifer o ddyletswyddau a
chyfrifoldebau ychwanegol yn ystod y rhyfel, a oedd
hefyd yn rhwystro datblygiadau. Yn ffodus, cyn i'r rhyfel
ddechrau, cafodd plasty o'r enw Dyffryn House, ynghyd
a'i erddi, ei roi i'r Cyngor Sir er mwyn datblygu addysg
ym myd garddwriaeth, llysieueg ac astudiaethau tebyg. 

Drwy ewyllys da y Cyngor Sir a'r rhoddwr, gwnaed y
plasty hwn ar gael i Awdurdod yr Heddlu ei ddefnyddio
fel Pencadlys yr Heddlu wrth gefn a chyfleuster
hyfforddiant i'r heddlu, wardeiniaid a Gwasanaethau
ARP atodol eraill yn ystod y rhyfel. 

Roedd y plasty yn gyfleuster defnyddiol iawn.
Dechreuodd hyfforddiant dyletswydd rhyfel ar unwaith
ar gyfer swyddogion yr heddlu a datblygodd gyda
chefnogaeth lawn y Swyddfa Gartref.

Cafodd yr hyfforddiant ei arolygu gan Arolygydd
Cwnstabliaeth Ei Mawrhydi, a oedd o'r farn y dylai
Awdurdod yr Heddlu gynnig y cyfleusterau i
heddluoedd eraill. O ganlyniad i hyn, dechreuodd
heddluoedd ledled Cymru a Sir Fynwy hyfforddiant yn y
plasty, a defnyddiwyd yr adeilad yn barhaus gan yr
heddlu, amddiffyn sifil, a'r fyddin, neu'r tri gwasanaeth
wedi'u cyfuno. 

Ym mis Medi 1943, penododd yr Ysgrifennydd
Gwladol Bwyllgor i ystyried trefniadau hyfforddiant ar
gyfer y gwasanaethau ar ôl y rhyfel. Yn ddiweddarach,
gofynnwyd i Awdurdodau'r Heddlu am eu barn ar
gynigion y Pwyllgor ar gyfer recriwtio a hyfforddi.

O ganlyniad i hyn, cytunwyd ar y canlynol: 

n Dylai pob recriwt ddilyn cwrs hyfforddi preswyl am
dri mis cyn cyflawni unrhyw ddyletswyddau
plismona; 

n Dylid sefydlu canolfan hyfforddi ar gyfer recriwtiaid
ym mhob un o ranbarthau'r Prif Gwnstabl er mwyn
darparu hyfforddiant cychwynnol i bob recriwt yn y
rhanbarth hwnnw; 

n Dylid sefydlu Byrddau Recriwtio ym mhob un o
ranbarthau'r Prif Gwnstabl;

n Dylai'r ysgolion hyfforddi a sefydlwyd cyn y rhyfel
gan heddluoedd unigol, pan gânt eu hail-sefydlu,
ddarparu cyrsiau gloywi i swyddogion yr heddlu
gweithredol a dynion sy'n ail-ymuno â'r heddlu ar ôl
gwasanaethu yn y lluoedd arfog.

Gyda'r rhyfel ar fin dod i ben a'r lluoedd arfog yn
dychwelyd adref, roedd angen i Fwrdd Recriwtio'r
Rhanbarth ddod o hyd i ganolfan hyfforddi ar gyfer tua
150 o ddisgyblion.  Gwnaethant edrych ar nifer o
safleoedd, ond gyda chydweithrediad y Swyddfa Gartref,

Pencadlys yr Heddlu, Pen-y-bont ar Ogwr, 1947

Cafodd y safle ei
ddefnyddio fel Ffatri
Arfau’r Goron yn
ystod yr Ail Ryfel
Byd, mae’r ardal a
nodir mewn coch yn
dangos safle presennol
y pencadlys.
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cawsant ddefnyddio'r Bevan Hostel for Miners ym
Mryncethin. Roedd yn darparu'r llety a oedd ei angen ar
gyfer yr hyfforddiant uniongyrchol ar ôl y rhyfel i staff
newydd gwasanaeth yr heddlu.

Caniataodd Pwyllgor Addysg Morgannwg i'r heddlu
barhau i ddefnyddio Dyffryn House ar gyfer cyrsiau
gloywi i swyddogion a oedd yn ail-ymuno â'r heddlu o'r
lluoedd arfog. Fodd bynnag, nid trefniant parhaol mo
hwn, yn arbennig am fod Deddf Addysg 1944 wedi
ehangu cyfrifoldebau awdurdodau addysg. Roedd unrhyw
ddisgwyliad o barhau i adeiladu Pencadlys yr Heddlu ym
Mhen-y-bont ar Ogwr bellach allan o'r cwestiwn. Ar ôl
y rhyfel, roedd angen mawr am dai newydd.

Ffatri Arfau'r Goron
Gwnaeth Awdurdod yr Heddlu Morgannwg
fanteisio ar unrhyw gyfle i gael Pencadlys a
chanolfan hyfforddi, hyd yn oed os mai dim ond
mesur dros dro ydoedd hyd nes y gellid adeiladu
Pencadlys newydd.

Arweiniodd hyn at Awdurdod yr Heddlu yn cwestiynu
dyfodol Ffatri Arfau'r Goron ym Mhen-y-bont ar Ogwr.
Roedd y grŵp o adeiladau wedi'u cwblhau'n 1940, a

chawsant eu hadeiladu o fframiau dur wedi'u cau mewn
concrid atgyfnerthedig, gyda waliau allanol o friciau. 

Er ei fod yn iwtilitaraidd iawn yn ei ddyluniad, roedd
rhywbeth am yr adeiladau.

Mynegodd yr awdurdod ei ddiddordeb yn y safle pe
byddent yn dod ar gael.

Daeth y cyfle, a heb oedi, cafwyd trafodaethau.

Fel y ffatri arfau rhyfel fwyaf yn Ewrop, daeth Ffatri
Arfau'r Goron ym Mhen-y-bont ar Ogwr yn Bencadlys yr
Heddlu newydd Cwnstabliaeth Morgannwg yn 1947.

Roedd y Pencadlys newydd hwn yn rhoi gweinyddiaeth
ganolog Cwnstabliaeth Morgannwg yn y dref lle cafodd ei
sefydlu'n wreiddiol ychydig dros ganrif yn ôl.

Ddegawdau'n ddiweddarach, mae Pencadlys Heddlu De
Cymru yn parhau ar y safle hwn. 

Mae llawer o newidiadau ac ychwanegiadau wedi'u
gwneud yn ystod y cyfnod hwn, wrth i'r heddlu barhau i
ehangu. 

Yn fwyaf diweddar, cafodd yr Uned Ymchwiliadau
Gwyddonol ar y Cyd fodern a Chanolfan
Gwasanaethau'r Cyhoedd, sef adran ateb galwadau'r
heddlu, eu hadeiladu ar y safle. 

Y Ganolfan Gwasanaethau Cyhoeddus newydd, ychwanegiad i Bencadlys Heddlu De Cymru yn 2012.
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