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Mae 2019 yn garreg filltir bwysig i 
Heddlu De Cymru. Mae 50 mlynedd 
wedi mynd heibio ers i heddluoedd 
Morgannwg, Caerdydd, Abertawe a 
Merthyr Tudful ddod ynghyd i ffurfio 
Cwnstabliaeth De Cymru ar 1 Mehefin 
1969. Byddai’r heddlu yn cael ei 
adnabod ar ei ffurf bresennol yn 
ddiweddarach. 

Yn ogystal â bod yn achlysur nodedig i’r 
sefydliad, mae’r blynyddoedd a aeth 
heibio hefyd yn cynrychioli newid 
anhygoel i’n cymunedau ac i blismona.  
Bu cyfnodau o straen, her, anhawster a 
llwyddiant ym mywydau unigolion, 
teuluoedd a chymunedau ac mae Heddlu 
De Cymru wedi chwarae rhan allweddol 
mewn llawer ohonynt. Mae’r hanner 
canmlwyddiant hwn eleni yn rhoi’r cyfle  
i ni fyfyrio ar hanner canrif o newidiadau 
economaidd, gwleidyddol a 
chymdeithasol sydd wedi gofyn am gryn 
dipyn gan Wasanaeth Heddlu De Cymru.  

Yn ystod y flwyddyn, gwneir llawer o 
bethau i ddathlu’r achlysur gyda 
swyddogion yr heddlu a staff yr heddlu yn 
myfyrio ar y gorffennol, beth mae’n ei 
olygu i fod yn rhan o Heddlu De Cymru 
heddiw ac, yn hollbwysig, edrych tua’r 
dyfodol a’r gwersi y gallwn eu dysgu o’n 
gorffennol. 

Archwilir sawl thema fel rhan o’r dathlu 
fel bod datblygiadau sy’n ymwneud, er 
enghraifft, â lifrai, cerbydau ac adeiladau 
yn cael eu hystyried. Hefyd, cwmpesir y 
newidiadau mawr mewn technoleg a’r 

cymorth gwyddonol sydd ar gael yn ystod 
ymchwiliadau troseddol.  

Mae swyddogion yr heddlu a staff yr 
heddlu yn ymdrin â llawer o faterion a 
fyddai’n gyfarwydd i’w rhagflaenwyr 
bumdeg mlynedd yn ôl, ond mae’r hyn 
sy’n ofynnol hefyd wedi cynyddu ac  
wedi newid. 

Yn sgil yr heriau sy’n gysylltiedig â 
throseddau ar-lein, cam-drin rhywiol, 
troseddoldeb cyfundrefnol fwyfwy 
soffistigedig a’r twf mewn eithafiaeth 
ddomestig, ochr yn ochr â phwysau 
ariannol, bu’n rhaid datblygu dulliau 
newydd o weithio.  

Hefyd, mae ardal De Cymru ei hun wedi 
newid dros y blynyddoedd. Mae 
diwydiannau trwm y gorffennol wedi 
diflannu i raddau helaeth. Mae ffyrdd o 
fyw a gweithio pobl yn wahanol iawn.  

Mae ein pentrefi, ein trefi a’n dinasoedd 
yn adlewyrchu’r newidiadau sydd wedi 
digwydd. Mae Caerdydd, yn arbennig, 
wedi trawsnewid dros y 50 mlynedd 
ddiwethaf wrth i ganol y ddinas a Bae 
Caerdydd gael eu hailddatblygu, ac wrth 
i’r ddinas chwarae rôl gynyddol fel 
lleoliad ar gyfer digwyddiadau cyhoeddus 
a chwaraeon o bwys, yn ogystal â bod yn 
gartref i Gynulliad Cenedlaethol Cymru. 
Wrth gwrs, mae hanes yr heddlu yn  
mynd y tu hwnt i’r brifddinas, gan 
gyffwrdd â bywydau ar hyd yr arfordir  
a ledled y cymoedd.  

Yn y llyfryn hwn rydym wedi ceisio 
crisialu ein hanes dros y pumdeg mlynedd 

Cyflwyniad
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ddiwethaf. Ni ellir cynnwys popeth ar yr 
ychydig dudalennau hyn, felly byddwn yn 
treiddio’n ddyfnach i’n hanes yn ystod y 
flwyddyn i ddod. Fodd bynnag, mae hyd 
yn oed “gipolwg” fel hyn yn rhoi blas o 
rai o’r digwyddiadau a’r datblygiadau 
allweddol sydd wedi llywio ein hanes yn 
ystod y cyfnod hwn. 

Fodd bynnag, un peth sy’n aros yn gyson, 
drwyddi draw, yw pwysigrwydd pobl: 

• Ein pobl ein hunain ac ymroddiad un 
genhedlaeth ar ôl y llall i blismona, fel 
y gallwn ymfalchïo yn Heddlu De Cymru 
fel un o’r heddluoedd sy’n perfformio 
orau yn y wlad.  

• Pobl De Cymru, yr ydym yn falch o’u 
gwasanaethu, ac y byddwn yn parhau i 
wneud popeth y gallwn i’w cadw’n 
ddiogel yn y dyfodol fel rydym wedi’i 
wneud yn y gorffennol. 

Pumdeg mlynedd yn cadw De Cymru’n ddiogel
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Matt Jukes 
Prif Gwnstabl

Alun Michael 
Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu

Hoffem ddiolch i bawb am eich cefnogaeth 

“Diolch yn fawr”
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Gellir olrhain hanes plismona cyfundrefnol 
yn Ne Cymru nôl i ddechrau’r 19eg 
ganrif. Cyn hynny cymunedau lleol  
oedd yn gyfrifol am blismona, drwy 
gwnstabliaid plwyf a gwylwyr. 

Yn 1829, sefydlodd Syr Robert Peel, yr 
Ysgrifennydd Cartref ar y pryd, yr Heddlu 
Metropolitanaidd ac, o ganlyniad i 
ddeddfwriaeth ddilynol, dechreuwyd 
sefydlu heddluoedd mewn bwrdeistrefi  
a siroedd ledled Cymru a Lloegr.  

Sefydlwyd heddluoedd ym mwrdeistrefi 
Caerdydd, Abertawe a Chastell-nedd, yn 
1836, ac yn sir Morgannwg, i raddau 
cyfyngedig i ddechrau yn 1839, ac yna ar 
gyfer y sir gyfan yn 1841.  

Pan ddaeth Caerdydd yn ddinas yn 1905, 
newidiwyd enw ei heddlu i Heddlu Dinas 
Caerdydd a gwelwyd Merthyr Tudful yn 
sefydlu ei heddlu ei hun pan ddaeth yn 
fwrdeistref sirol yn 1908. Tan hynny, fe’i 
plismonwyd gan Gwnstabliaeth Morgannwg.  

Roedd Heddlu Bwrdeistref Castell-nedd 
yn fach iawn a dim ond 45 o swyddogion 
oedd ganddo pan unodd â Morgannwg  
yn 1947.  

Erbyn dechrau’r 1960au, cafwyd pryder 
cynyddol bod gormod o heddluoedd yng 
Nghymru a Lloegr a rhoddodd Deddf yr 
Heddlu 1964 bŵer i’r Ysgrifennydd 
Cartref ei gwneud yn ofynnol i 
heddluoedd uno os nad oeddent yn 
gwneud hynny’n wirfoddol.  

Yn Ne Cymru, cynigiwyd y dylai 
heddluoedd Morgannwg, Caerdydd, 

Abertawe a Merthyr Tudful uno i fod yn 
un heddlu. Cafwyd rhywfaint o ddadlau 
ynghylch y mater, gan fod Cyngor Dinas 
Caerdydd ac eraill o’r farn y dylai 
Caerdydd gadw ei heddlu ei hun, o 
ystyried ei statws fel prifddinas Cymru. 
Roeddent hefyd am weld pencadlys 
unrhyw heddlu a oedd yn cael ei uno yn 
cael ei leoli yng Nghaerdydd.  

Yn y pen draw, yn dilyn ymchwiliad 
cyhoeddus, cyflwynodd yr Ysgrifennydd 
Cartref y gorchymyn angenrheidiol i’r 
heddluoedd uno, a sefydlwyd 
Cwnstabliaeth De Cymru ar 1 Mehefin 
1969. Cafodd y Pencadlys ei leoli yn hen 
Bencadlys Cwnstabliaeth Morgannwg ym 
Mhen-y-bont ar Ogwr.  

Prif Gwnstabl cyntaf De Cymru oedd 
Melbourne Thomas, cyn-Brif Gwnstabl 
Morgannwg, a’r Dirprwy Brif Gwnstabl 
cyntaf oedd Gwilym Morris, sef Prif 
Gwnstabl diwethaf Caerdydd. Olynodd Mr 
Thomas fel Prif Gwnstabl De Cymru yn 
ddiweddarach a chafodd ei urddo. 

Yn y blynyddoedd a aeth heibio ers 1969 
bu llawer o newidiadau sefydliadol a 
newidiadau eraill fel: 

• Newid ardaloedd rheoli daearyddol 
droeon o’r wyth adran wreiddiol â’u 
his-adrannau, yn bedair Uned Reoli 
Sylfaenol heddiw. 

• Newid rolau a chyfrifoldebau prif 
swyddogion mewn ymateb i ofynion 
newidiol. Mae hyn wedi cynnwys creu 
rolau prif swyddogion staff yr heddlu. 

Heddlu De Cymru  –– hanes cryno



• Yn 1996 cafodd yr ardal a gwmpaswyd 
gan Gyngor Cwm Rhymni ei 
throsglwyddo i Heddlu Gwent. 
Sbardunodd hyn newid enw o 
Gwnstabliaeth De Cymru i Heddlu De 
Cymru er mwyn adlewyrchu terminoleg 
fwy modern. 

• Bu llawer o newidiadau o ran nifer a 
lleoliad gorsafoedd heddlu gan gynnwys 
datblygu adeiladau newydd yng 
Nghaerdydd, Abertawe, Merthyr Tudful 
a Phen-y-bont ar Ogwr. 

• Ar un pryd, roedd Heddlu De Cymru yn 
berchen ar gannoedd o dai’r heddlu a 
ddefnyddiwyd gan swyddogion yr 
heddlu a’u teuluoedd, ond dros y 
blynyddoedd fe’u gwaredwyd yn unol  
â gofynion cymdeithasol newidiol.   

• Dros y blynyddoedd diwethaf bu mwy  
o bwyslais ar gydweithredu rhwng 
heddluoedd. Er nad yw’r fath 
gydweithredu yn newydd (sefydlwyd  
y Sgwadiau Troseddau Rhanbarthol 
blaenorol yn y 1960au er mwyn trechu 
troseddau difrifol ar draws ffiniau), 
mae sawl uned ar y cyd bellach wedi’i 
chreu rhwng heddluoedd yng Nghymru 
fel Uned Eithafiaeth a 
Gwrthderfysgaeth Cymru, yr Uned 
Troseddau Cyfundrefnol Ranbarthol 
("TARIAN"), yr Uned Arfau Tanio ar y Cyd 
a Gwasanaethau Cyfreithiol ar y Cyd. 

• Mae rôl menywod yng ngwasanaeth yr 
heddlu wedi newid yn sylweddol, gyda 
mwy o gynrychiolaeth ar bob lefel, a’u 
cynnwys ym mhob agwedd ar blismona.  

Yn olaf, mae’n bwysig cofio, er mai’r Prif 
Gwnstabl sy’n gyfrifol am weithgareddau 
gweithredol beunyddiol yr heddlu, y bu 
system o oruchwylio plismona yn lleol ar 
waith o hyd. Cyn yr uno, yn y 
bwrdeistrefi, roedd hyn ar ffurf 
pwyllgorau gwylio a oedd yn cynnwys 
cynghorwyr, tra bod heddlu’r sir yn cael 
ei lywodraethu gan gydbwyllgor o 
gynghorwyr sir ac ynadon.  

Yn 1969, ynghyd â chreu Cwnstabliaeth 
De Cymru, ffurfiwyd Awdurdod yr Heddlu 
De Cymru er mwyn goruchwylio’r heddlu 
ar ei ffurf gyfunol, ac er i’w aelodaeth  
a’i strwythur newid dros y blynyddoedd, 
parhaodd i fodoli tan 2012 pan  
etholwyd Comisiynydd yr Heddlu a 
Throseddu newydd.   

 

Gareth Madge 
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(Diolch i Archifau Morgannwg 
am helpu i lunio’r llyfryn hwn.)
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Adroddiad yr ymchwiliad cyhoeddus.
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Y Gorchymyn Uno.
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Y 1960au 
Bu’r 1960au yn ddegawd o newid mawr, 
yn bennaf wrth blismona De Cymru pan 
unwyd heddluoedd Morgannwg, 
Caerdydd, Abertawe a Merthyr Tudful  
ar 1 Mehefin 1969, gan ffurfio 
Cwnstabliaeth De Cymru.  

Cyn uno’r pedwar heddlu roeddent yn  
aml wedi cydweithredu’n effeithiol iawn, 
yn arbennig yn ystod Trychineb Aberfan 
yn 1966.   

Yn dilyn cryn ddadlau, penderfynwyd 
lleoli pencadlys yr heddlu newydd ym 
Mhen-y-bont ar Ogwr, ar safle Pencadlys 
Cwnstabliaeth Morgannwg, gydag adeilad 
pencadlys Dinas Caerdydd ym Mharc 

Cathays, a agorwyd yn 1968, yn dod yn 
"Bencadlys Atodol.” 

Roedd yr heddlu newydd yn cynnwys 2391 
o swyddogion, gyda 65 ohonynt yn 
fenywod.  

Roedd yn plismona ardal oedd yn 523,314 
erw gyda phoblogaeth o 1,258,450.  

Hefyd, cafodd awdurdod yr heddlu 
cyfunol newydd ei greu i oruchwylio’r 
heddlu newydd, a oedd yn cynnwys 
cynghorwyr llywodraeth leol ac ynadon.  

Roedd yr awdurdod yn berchen ar 788  
o dai ac eiddo arall at ddefnydd 
swyddogion yr heddlu a’u teuluoedd.  

Yn ystod 1969, wynebodd yr heddlu 
newydd heriau ar unwaith: 

• Pan gafodd Tywysog Cymru ei Arwisgo 
yng Nghaernarfon ar 1 Gorffennaf bu 
angen cymorth heddluoedd Cymru a 
bu’n rhaid bodloni gofynion plismona 
ymweliadau brenhinol â De Cymru yn 
sgil yr Arwisgiad. 

• Pan ymwelodd tîm rygbi De Affrica 
cafwyd llu o brotestiadau 
gwrthapartheid mewn gemau, gan 
gynnwys y rhai a gafodd eu cynnal yn 
Ne Cymru. 

Hefyd, ar thema rygbi, cynhaliwyd gêm 
arbennig i ddathlu sefydlu tîm newydd 
Heddlu De Cymru ar dir Waterton Cross  
ar 8 Hydref 1969 gyda 2000 o bobl yn ei 
gwylio. Curodd tîm yr heddlu dîm 
Caerdydd o 21 pwynt i 12.

Heddlu De Cymru drwy’r degawdau

Melbourne Thomas, Prif Gwnstabl 
1969-1971.
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Swyddogion yr 
heddlu o 
heddluoedd 
blaenorol Heddlu 
De Cymru yn 
cydweithio yn 
Aberfan.

Pencadlys Heddlu Dinas Caerdydd.
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Yr Ystafell Reoli, Pencadlys Heddlu Dinas Caerdydd.

Alderman Percy Smith, 
Cadeirydd Awdurdod 
newydd yr Heddlu.
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Y drafodaeth am 
leoliad pencadlys yr 
heddlu newydd fel 
yr adroddwyd arni 
yn y Western Mail 
ar 14 Hydref 1968.

Rhaglen swyddogol 
Arwisgiad Tywysog 

Cymru.



Heddlu De Cymru

12

Tîm rygbi newydd Heddlu De Cymru a drechodd Caerdydd.

Plismona gêm rygbi Abertawe yn erbyn De Affrica ar 15 Tachwedd 1969.
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Gorsaf yr heddlu newydd yn ardal y Dociau, Caerdydd.

Y garej cerbydau yn ardal y Dociau, Caerdydd.
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Y 1970au 
Yn dilyn yr uno yn 1969, gwnaed cryn 
dipyn i greu strwythurau newydd ar 
gyfer yr heddlu o ran ei ffiniau adrannol 
a’i drefniadau rheoli.  

Roedd recriwtio yn broblem barhaus. 
Ymdrechwyd i dyfu’r heddlu ond, yn 
enwedig tua diwedd y degawd, cafwyd 
anawsterau yn sgil y pwysau ariannol 
oedd yn effeithio ar wasanaeth yr heddlu 
ar y pryd. Dioddefodd lefelau staff yr 
heddlu yn arbennig a bu’n rhaid eu 
gostwng, er gwaethaf y dyhead iddynt 
gyflawni rolau a gyflawnwyd gan 
swyddogion yr heddlu gynt. 

Effeithiodd datblygiad Plismona Rhawd 
Unedol, lle byddai swyddogion yr heddlu 
yn mynd allan ar batrôl mewn cerbydau 
fwyfwy, ar ryngweithio’r heddlu â’r 
cyhoedd.  

Cafwyd llawer o ddatblygiadau eraill 
hefyd gan gynnwys: 

• Adeiladwyd gorsafoedd heddlu newydd 
ym Mhort Talbot, Pen-y-bont ar Ogwr, 
Porthcawl, a’r Cocyd yn Abertawe. 

• Dechreuodd cyfrifiaduron chwarae rôl 
gynyddol yng ngwaith yr heddlu, er 
enghraifft, cafodd cofnodion personol 
yr heddlu eu trosglwyddo o systemau 
llaw i systemau electronig. 

• O ganlyniad i Ddeddf Gwahaniaethu ar 
sail Rhyw 1975, diddymwyd adran yr 
heddlu i fenywod oedd ar wahân a 

Heddlu De Cymru drwy’r degawdau

Syr Gwilym Morris, Prif Gwnstabl  
1971-1979.

Syr John Woodcock, Prif Gwnstabl 
1979-1983.
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dechreuwyd cynnwys menywod yn fwy 
llawn ym maes plismona. 

• Sefydlwyd Swyddfa Docynnau Ganolog 
er mwyn prosesu troseddau moduro. 

• Cafodd Swyddfa’r Wasg ei chreu er 
mwyn ymdrin â phwysigrwydd cynyddol 
cyfathrebu â’r cyfryngau. 

• Yn sgil ymestyn traffordd yr M4 yn 
barhaus yn Ne Cymru, sefydlwyd  
Sector Traffordd arbenigol o fewn yr 
Adran Draffig. 

• Sefydlodd a datblygodd Mr Ronald 
Baker, Dirprwy Brif Gwnstabl, 
Amgueddfa Heddlu De Cymru. 

Yn 1979, ymddeolodd Syr Gwilym Morris 
fel Prif Gwnstabl a phenodwyd John 
Woodcock, cyn-Brif Gwnstabl Gogledd 
Swydd Efrog, yn ei le. Yn ddiweddarach, 
ar ôl gadael Heddlu De Cymru, daeth yn 
Brif Arolygydd Cwnstabliaeth Ei Mawrhydi 
ac fe’i hurddwyd.

Agoriad 
swyddogol 
Gorsaf Heddlu 
newydd Port 
Talbot gan yr 
Arglwydd 
Heycock.

Agorodd Gorsaf 
Heddlu newydd 

Porthcawl  
yn 1974.
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Car Panda a swyddog – 
“Plismona Rhawd 

Unedol”.

Hen Orsaf Heddlu 
Porthcawl, a 
adeiladwyd yn 1881.

Car Patrôl Rover.
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Hen Orsaf Heddlu  
Pen-y-bont ar Ogwr,  
a adeiladwyd yn 1877.

Agorodd Gorsaf Heddlu newydd Pen-y-bont ar Ogwr yn 1975.
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Y 1980au 
Yn y 1980au gwelwyd pwysau ariannol 
parhaus yn effeithio ar hyfforddiant, 
ond llwyddodd yr heddlu i gynnal 
lefelau recriwtio yn agos at ei niferoedd 
llawn, sef 3069 o swyddogion.  

Ymhlith prif ddatblygiadau’r cyfnod 
roedd: 

• Creu tair ystafell reoli ardal i ymdrin â 
gohebiaeth yr heddlu a galwadau ffôn 
gan y cyhoedd. 

• Datblygu system reoli gyfrifiadurol. 

• Sefydlu Adran Cysylltiadau Cymunedol. 

• Agor Pencadlys Adrannol newydd  
ym Mhontypridd.  

• Gweithredu Deddf yr Heddlu a 
Thystiolaeth Droseddol 1984 a 
gyflwynodd newidiadau sylfaenol i’r 
ffordd yr ymchwiliwyd i droseddau ac yr 
ymdriniwyd â’r sawl a ddrwgdybiwyd. 

• Newidiadau i rôl yr heddlu mewn 
achosion troseddol yn sgil creu 
Gwasanaeth Erlyn y Goron. 

• Mwy o bwyslais ar sifileiddio er mwyn 
rhyddhau mwy o swyddogion i gyflawni 
dyletswyddau gweithredol. 

• Creu Adran Cwynion a Disgyblu. 

• Pwyslais ar blismona yn y gymuned yn 
dilyn Adroddiad Scarman ar derfysgoedd 
Brixton yn Llundain yn 1981. 

Heddlu De Cymru drwy’r degawdau

David East, Prif Gwnstabl  
1983-1988.

Robert Lawrence, Prif Gwnstabl 
1989-1996.



• Yn 1981 hefyd sefydlwyd Band Heddlu 
De Cymru o dan arweiniad y Prif 
Gwnstabl Cynorthwyol, Colin Evans. 

• Cyflwyno “Gwarchod y Gymdogaeth” er 
mwyn gwella cyfraddau atal troseddau. 

• Agorodd Pencadlys Adrannol newydd  
ar Norbury Road, Caerdydd. 

Y prif ddigwyddiadau oedd: 

• Dathlu canrif a hanner ers sefydlu’r 
Gwnstabliaeth Wirfoddol yn 1981, pan 
gynhaliwyd parêd ym Mhencadlys yr 
Heddlu ym Mhen-y-bont ar Ogwr. 

• Ymweliad y Pab John Paul II â 
Chaerdydd yn 1982 lle bu gofyn i’r 
heddlu drefnu’r ymgyrch blismona  
fwyaf erioed ers ei sefydlu, am 
ddigwyddiad cyhoeddus. Bu’r ymweliad 
yn llwyddiant ysgubol ac adlewyrchodd 
yn dda ar Ddinas Caerdydd ac ar y 
trefniadau plismona. 

• Streic genedlaethol y glowyr yn 1984 ac 
1985. Achosodd gryn dipyn o gynnwrf 
yng nghymunedau glofaol De Cymru. 
Cafwyd llinellau piced ledled yr  
ardal, yn enwedig yng 
ngwaith dur Port Talbot. 
Rhoddodd y 
digwyddiadau hyn lawer 
iawn o bwysau ar 
adnoddau plismona,  
lle bu’n rhaid defnyddio  
hyd at 1000 o 
swyddogion ar sawl 
achlysur. Fodd bynnag, 
heblaw am ddau 

ddiwrnod (pan ddarparwyd cymorth gan 
heddluoedd Gwent a Dyfed Powys), 
cafodd y streic ei phlismona gan 
swyddogion o Dde Cymru yn gyfan gwbl.  

• Hefyd, cafwyd achosion o lofruddiaeth 
yn ystod y degawd lle daeth i’r amlwg 
mewn blynyddoedd diweddarach na 
weinyddwyd cyfiawnder yn eu cylch. 
Treuliodd yr Heddlu gryn dipyn o amser 
yn dysgu o’r rhain wedyn. Hefyd, 
sefydlodd Uned Adolygu Troseddau 
Mawr er mwyn ailarchwilio achosion nas 
datryswyd ac, mewn un achos lle 
camweinyddwyd cyfiawnder, 
euogfarnwyd yr unigolyn cywir. 

• Yn 1986 dathlwyd canrif a hanner ers 
creu heddlu yn Abertawe, lle 
cynhaliwyd cinio mawr yn Neuadd 
Brangwyn a gwasanaeth dinesig yn 
Eglwys y Santes Fair.  

Yn 1988, ymddeolodd David East fel Prif 
Gwnstabl a phenodwyd Robert Lawrence 
yn ei le, sef Dirprwy Brif Gwnstabl 
blaenorol Heddlu Swydd Stafford. 

Pumdeg mlynedd yn cadw De Cymru’n ddiogel
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Sefydlwyd Band Heddlu 
De Cymru yn 1981.
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Ymweliad y Pab John Paul II, 1982.

Torfeydd yn 
aros i’r Pab 
gyrraedd 
digwyddiad 
awyr agored yng 
Nghaerdydd.
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Un fenyw oedd yn gwylio yn cael help llaw yn nigwyddiad y Pab.

Yr ystafell reoli a sefydlwyd i ddelio â phlismona ymweliad y Pab.
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Plismona’r llinellau piced yng ngwaith dur Port Talbot. Llun Wales Online

Llinellau piced yng ngwaith dur Port Talbot. Llun Wales Online
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Parêd canrif a hanner y Gwnstabliaeth 
Wirfoddol yn 1981.

Aelod newydd  
o’r Adran Gŵn!

Archwilio’r parêd yn 
dathlu canrif a 

hanner o blismona 
yn Abertawe.
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Y 1990au 
Yn ystod rhan gyntaf y degawd gwelwyd 
anawsterau ariannol a wnaeth ddod â 
recriwtio a hyfforddi i ben, ynghyd â 
chyfyngiadau eraill. Yn y pen draw, 
buddsoddwyd swm sylweddol o arian 
gan y Swyddfa Gartref a wnaeth 
leddfu’r sefyllfa a galluogi’r heddlu i 
symud ymlaen. 

Bu tristwch mawr pan fu farw’r Prif 
Gwnstabl Lawrence ar 21 Mai 1996 yn 53 
oed. Yn ystod ei salwch, penodwyd 
Donald Elliott, cyn-Brif Gwnstabl Dyfnaint 
a Chernyw, a chyn-Arolygydd 
Cwnstabliaeth, yn Brif Gwnstabl Dros Dro 
am gyfnod byr. Maes o law, penodwyd 

Tony Burden, cyn-Brif Gwnstabl Gwent,  
yn Brif Gwnstabl ar ôl Mr Lawrence.  

Ymhlith prif ddatblygiadau’r cyfnod 
roedd: 

• Sefydlu Adran Geffylau. 

• Creu Grŵp Cymorth Awyr De a Dwyrain 
Cymru yn cwmpasu ardaloedd plismona 
De Cymru a Gwent. 

• Yn 1995, yn sgil deddfwriaeth, 
lleihawyd maint Awdurdod yr Heddlu o 
39 o aelodau (26 o gynghorwyr ac 13 o 
ynadon) i 17 o aelodau (9 cynghorydd,  
3 ynad a 5 person annibynnol). Yn dilyn 
cynyddwyd y cyfanswm i 19. 

• Ar ôl ailstrwythuro awdurdodau’r heddlu, 
yn 1995 sefydlwyd Awdurdodau Heddlu 
Cymru fel corff cydweithredol i ymdrin â 
materion a oedd yn effeithio ar blismona 
yng Nghymru a datblygu’r cydweithredu 
rhwng heddluoedd. 

• Cyflwynodd Deddf Trosedd ac Anhrefn 
1998 orchmynion ymddygiad 
gwrthgymdeithasol a gorchmynion 
troseddwyr rhyw, ynghyd â fframwaith 
gweithio mewn partneriaeth rhwng 
awdurdodau lleol ac asiantaethau 
eraill, gan gynnwys yr heddlu, er mwyn 
lleihau trosedd ac anhrefn.    

• Agorwyd gorsaf heddlu newydd yng 
Nghastell-nedd. 

• Arweiniodd Deddf yr Iaith Gymraeg 
1993 at godi proffil yr iaith, gan 
gynnwys ar arwyddion adeiladau, 
marciau cerbydau ac mewn gohebiaeth. 

Heddlu De Cymru drwy’r degawdau

Sir Anthony Burden, Prif Gwnstabl  
1996-2003.
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• Yn sgil cyhoeddi Adroddiad Macpherson 
ym mis Chwefror 1999 ar farwolaeth 
Stephen Lawrence, cafwyd effaith 
sylweddol ar y berthynas rhwng yr 
heddlu a lleiafrifoedd hiliol. 
Chwaraeodd Prif Gwnstabl Burden ran 
flaenllaw, ar ran Cymdeithas Prif 
Swyddogion yr Heddlu, wrth ymateb  
i argymhellion yr adroddiad. 

Ymhlith digwyddiadau arwyddocaol y 
degawd roedd y canlynol: 

• Yn 1998, plismona uwchgynhadledd 
Penaethiaid Gwladwriaethau a 
Llywodraethau aelodau’r Undeb 
Ewropeaidd yng Nghaerdydd, a wnaeth 

hefyd gynnwys ymweliad gan Arlywydd 
De Affrica, Nelson Mandela, lle y’i 
gwnaed yn Rhyddfreiniwr Anrhydeddus 
y Ddinas. 

• Yn 1999, cwblhawyd Stadiwm y 
Mileniwm yng Nghaerdydd mewn da 
bryd i gynnal Cwpan Rygbi’r Byd.

Yr Uned Geffylau.

Y Gymraeg yn dod 
yn amlycach.
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Awdurdod yr Heddlu cyn iddo leihau mewn maint.

Awdurdod yr Heddlu ar ei newydd wedd.
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Uned Cymorth Awyr.
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Y Prif  
Weinidog  
Tony Blair a’r 
Arlywydd  
Nelson Mandela, 
Caerdydd 1998.

Arlywydd Mandela yn cyfarch Heddlu De Cymru.
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2000-2009 
Wrth i’r ugeinfed ganrif dynnu at ei 
therfyn, ofnwyd y byddai’r newid  
mewn dyddiad yn amharu’n ddifrifol  
ar systemau cyfrifiadurol. “Byg y 
Mileniwm” oedd yr enw arno. Gwnaeth 
Heddlu De Cymru gynlluniau wrth gefn  
i ymdrin â’r mater ond ni chafwyd 
unrhyw anawsterau yn y pen draw. 

Daeth Prif Gwnstabl Burden yn Llywydd 
Cymdeithas Prif Swyddogion yr Heddlu yn 
2000 ac fe’i hurddwyd yn ddiweddarach. 
Ymddeolodd yn 2003 ac fe’i holynwyd gan 
Barbara Wilding a fu’n Ddirprwy 
Gomisiynydd Cynorthwyol yn yr Heddlu 
Metropolitanaidd. Hi oedd y fenyw gyntaf 
i’w phenodi’n brif gwnstabl yng Nghymru.  

Yn allweddol yn ystod y cyfnod hwn 
roedd y canlynol: 

• Agor cyfleuster Cymorth Gwyddonol 
newydd ym Mhencadlys yr Heddlu a 
wnaeth alluogi’r heddlu i ddarparu 
adnoddau modern er mwyn helpu i 
ymchwilio i droseddau a’u datrys. 

• Cyflwyno Swyddogion Cymorth 
Cymunedol yr Heddlu er mwyn gwneud 
plismona yn amlwg wrth fynd ar batrôl, 
ac ymgysylltu â chymunedau lleol. 

• Rhoi’r gorau i gynnig y Llywodraeth i 
uno heddluoedd, a fyddai wedi arwain 
at greu un heddlu i Gymru. Yn lle hynny 
byddai mwy o bwyslais yn cael ei roi ar 
gydweithredu rhwng heddluoedd. 

• Cyflwyno rhif ffôn 101 ar gyfer 
galwadau nad ydynt yn rhai brys. 

• Agor pencadlys adrannol newydd yn 
Abertawe a Bae Caerdydd. 

• Yn 2005 cafodd Diwrnod Coffa 
Cenedlaethol yr Heddlu, gyda 
heddluoedd ledled y DU yn bresennol, 
ei gynnal yn Neuadd Dewi Sant yng 
Nghaerdydd. 

• Cynnal Gemau Rownd Derfynol Cwpan 
yr FA yn Stadiwm y Mileniwm yng 

Heddlu De Cymru drwy’r degawdau

Barbara Wilding, Prif Gwnstabl  
2004-2009.



Nghaerdydd rhwng 2001 a 2006 wrth i 
Stadiwm Wembley gael ei 
hailddatblygu. 

• Sefydlwyd Ymddiriedolaeth Ieuenctid 
Heddlu De Cymru er mwyn helpu i 
gefnogi pobl ifanc. 

• Cyflwynodd Heddlu De Cymru ei 
Seremoni Wobrwyo Flynyddol er mwyn 
cydnabod cyflawniadau a chyfraniadau 
ei swyddogion a’i staff.
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Swyddogion 
Cymorth 

Cymunedol yr 
Heddlu.
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Hen Orsaf Heddlu Canol Abertawe.

Gorsaf Heddlu 
Bae Caerdydd.
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Rownd Derfynol Cwpan yr FA, Caerdydd, 2006. Llun Wikimedia Commons
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2010-2019 
Ers 2010 gwelwyd mwy o ddatblygiadau 
sylweddol yn Heddlu De Cymru gyda 
thechnolegau newydd yn cael eu 
cyflwyno, adeiladau newydd yn cael eu 
codi a rhai hŷn yn cael eu hadnewyddu.  

Cyflawnwyd hyn er gwaethaf y cyni o ran 
cyllid gwasanaethau cyhoeddus a 
ddilynodd y cwymp ariannol yn 2008, ac a 
arweiniodd at orfod lleihau nifer y 
swyddogion a’r staff sawl cant yn Heddlu 
De Cymru.

Mae hefyd wedi bod yn gyfnod heriol yn 
weithredol, gyda nifer o ddigwyddiadau  
o bwys cenedlaethol a rhyngwladol.  

Yn dilyn ymddeoliad Barbara Wilding yn 
2009, daeth Peter Vaughan yn Brif 
Gwnstabl ac, wrth wneud hynny, ef fu’r 
swyddog cyntaf i wasanaethu ym mhob 
rheng yn yr heddlu. 

Yn ddiweddarach, daeth Mr Vaughan yn 
Llywydd dros dro Cymdeithas Prif 
Swyddogion yr Heddlu ac ef oedd Is-
Lywydd ei chorff olynol, sef Cyngor 
Cenedlaethol Prif Swyddogion yr Heddlu, 
o’i sefydlu. Yn dilyn ei ymddeoliad yn 
2017, cafodd Matt Jukes, a oedd wedi 
gwasanaethu yn yr heddlu fel Prif 
Gwnstabl Cynorthwyol a Dirprwy Brif 
Gwnstabl yn flaenorol, ei benodi i’w olynu. 

Heddlu De Cymru drwy’r degawdau

Peter Vaughan, Prif Gwnstabl  
2010-2017.

Matt Jukes, Prif Gwnstabl  
2018 hyd heddiw.



Yn ystod y cyfnod hwn bu newidiadau 
hefyd i system lywodraethu Heddlu De 
Cymru. Yn 2012 diddymwyd 
awdurdodau’r heddlu a chyflwynwyd 
comisiynwyr yr heddlu a throseddu 
etholedig yn eu lle.  Yn Ne Cymru, cafodd 
Alun Michael, cyn-Weinidog Cabinet y DU 
ac Ysgrifennydd Cyntaf Cymru, ei ethol 
yn Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu De 
Cymru ac, yn 2016, fe’i hailetholwyd. 

Fel rhan o’r trefniadau llywodraethu 
diwygiedig, sefydlwyd Panel yr Heddlu a 
Throseddu yn cynnwys cynghorwyr ac 
aelodau annibynnol sy’n gweithredu fel 
corff craffu o ran Comisiynydd yr Heddlu 
a Throseddu. 

Ymhlith y materion eraill i’w nodi mae: 

• Ailddatblygu safle’r Pencadlys. Bloc 
gweinyddol yr hen Ffatri Ordnans 
Frenhinol ym Mhen-y-bont ar Ogwr oedd 
y prif adeilad yn wreiddiol, cyn dod yn 
bencadlys Cwnstabliaeth Morgannwg yn 
1947, ac yna Gwnstabliaeth De Cymru 
yn 1969. Mae’r adeilad wedi cael ei 
ailwampio’n llwyr ac mae ganddo lawr 
arall. Ar rannau eraill o’r safle codwyd 
adeilad newydd fel lle i fwyta a chynnal 
trafodaethau anffurfiol, tra bod 
adeiladau eraill yn cael eu dymchwel 
fel bod modd ailddatblygu ymhellach. 

• Adeiladwyd gorsafoedd heddlu newydd 
â gwell dalfeydd ym Mhen-y-bont ar 
Ogwr a Merthyr Tudful, tra bod y 
celloedd yng ngorsafoedd heddlu Bae 
Caerdydd a Chanol Abertawe wedi’u 
huwchraddio. 

• Ymhlith y dechnoleg newydd mae’r 
defnydd cynyddol o ddyfeisiau data 
symudol ar gyfer swyddogion 
gweithredol, gan ddisodli llyfrau 

nodiadau papur traddodiadol, a 
chyflwyno camerâu a gaiff eu gwisgo ar 
y corff ar gyfer swyddogion yr heddlu. 

• Mae Canolfan Gwasanaethau Cyhoeddus 
newydd wedi’i chreu yn y Pencadlys gan 
ddwyn ynghyd y tair ystafell reoli ardal 
flaenorol er mwyn gwella’r gwasanaeth 
sy’n ymdrin â galwadau brys a galwadau 
nad ydynt yn rhai brys. Ategwyd hyn 
gan y ffaith bod Gwasanaethau Tân ac 
Achub De Cymru a Gwasanaeth Tân ac 
Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru 
hefyd yn defnyddio’r ganolfan i ymdrin 
â galwadau, ac mae Gwasanaeth 
Ambiwlans Cymru yn ei defnyddio. 

• Mae gwaith y Ganolfan Gwasanaethau 
Cyhoeddus yn adlewyrchu’r newidiadau 
yn y galw am wasanaethau’r heddlu.  
Yn 1971 cafodd Cwnstabliaeth De 
Cymru 49,730 o alwadau brys (999). 
Ffigurau presennol Heddlu De Cymru  
yw 196,666 o alwadau brys gyda 
502,527 o alwadau nad ydynt yn rhai 
brys (gweler y diagram ar dudalen 41). 

• Yn 2010 cafodd Cydwasanaeth 
Cyfreithiol ei sefydlu rhwng Heddlu De 
Cymru a Heddlu Gwent, sef y gydfenter 
gyntaf o’r fath gan heddluoedd yn y DU. 

• Mae gardd goffa newydd wedi’i chreu  
yn y Pencadlys er mwyn cofio’r holl 
swyddogion a staff sydd wedi marw  
wrth wasanaethu ers 1969. 

• Rhwng 2014 a 2018 gwnaeth Heddlu  
De Cymru nodi can mlynedd ers y 
Rhyfel Byd Cyntaf a’r rhan y gwnaeth 
swyddogion o’i heddluoedd blaenorol  
ei chwarae, drwy gyhoeddi cyfres o 
lyfrynnau, trefnu arddangosfeydd a 
nodi’r achlysur yn ei Wasanaeth Coffa 
blynyddol. 
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• Mae gwaith Heddlu De Cymru wedi cael 
ei atgyfnerthu dros y blynyddoedd 
drwy’r cymorth mae wedi’i gael gan 
Ffederasiwn yr Heddlu a Chymdeithas 
yr Uwcharolygwyr sy’n cynrychioli 
swyddogion yr heddlu a’r undebau 
llafur sy’n cynrychioli staff yr heddlu. 

• Dros y blynyddoedd diwethaf bu mwy o 
bwyslais ar gydraddoldeb ac amrywiaeth 
ac mae’r Heddlu yn cael budd o 
amrywiaeth  
o grwpiau cymorth fel y Rhwydwaith  
Cefnogi Gallu, Cymdeithas yr Heddlu 
Du, Cymdeithas yr Heddlu Cristnogol, 
Rhwydwaith LGBT a’r Rhwydwaith 
Cydraddoldeb rhwng y Rhywiau. 

• Mae cymorth gwirfoddolwyr, fel 
Gwirfoddolwyr Ieuenctid yr Heddlu, 
hefyd yn cael ei werthfawrogi’n fawr 
tra bod y Gwnstabliaeth Wirfoddol, o 
dan ei Phrif Swyddog presennol, Dale 
Cartwright, yn parhau i wneud 
cyfraniad amhrisiadwy at blismona  
De Cymru. 

• Yn 2015, cafodd Cynhadledd 
Ryngwladol Menywod yr Heddlu ei 
chynnal gan Heddlu De Cymru yng 
Nghaerdydd a bu’n llwyddiant ysgubol. 

Bu nifer o ddigwyddiadau allweddol gan 
gynnwys y canlynol: 

• Yn 2011 gwnaeth cyfryngau’r byd roi 
sylw i’r ymdrechion i achub glowyr pwll 
glo’r Gleision yng Nghwm Abertawe, lle 
bu farw pedwar ohonynt. Bu’r 
ymchwiliad troseddol a gynhaliwyd 
wedyn yn gymhleth ac yn hirfaith. 

• Bu’n rhaid cynnal ymgyrch ddiogelwch 
genedlaethol fawr ar gyfer Gemau 
Olympaidd 2012 yn Llundain. Cyfrannodd 
Heddlu De Cymru drwy blismona 
digwyddiadau yng Nghaerdydd a 
chynorthwyo’r Heddlu Metropolitanaidd. 

• Yn sgil cynnal uwchgynhadledd 
penaethiaid llywodraethau sy’n aelodau 
o NATO yng Nghasnewydd yn 2014 bu’n 
rhaid cynnal ymgyrch blismona enfawr 
a wnaeth gynnwys heddluoedd o bob 
cwr o’r DU. Gwnaeth Heddlu De Cymru 
gynorthwyo Heddlu Gwent a gwnaeth 
hefyd drefnu’r plismona ar gyfer y 
digwyddiadau cysylltiedig a gynhaliwyd 
yng Nghaerdydd. 

• Yn 2017 cynhaliwyd gêm bêl-droed 
derfynol Cynghrair Pencampwyr Ewrop 
yng Nghaerdydd a bu angen cynnal 
ymgyrch blismona sylweddol i’w chefnogi.

Prif Gwnstabl 
Peter Vaughan yn 

gwneud datganiad 
yn ystod 

Digwyddiad Pwll 
Glo’r Gleision.  

Llun BBC
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Digwyddiad Olympaidd yn Stadiwm y Mileniwm.

Swyddogion De Cymru yn ymuno yn yr hwyl yn ystod y Gemau yn Llundain.
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Cyfarfod olaf Awdurdod Heddlu De Cymru.

Cadeirydd olaf yr Awdurdod, 
Mr John Littlechild.

Mr Alun Michael, Comisiynydd yr 
Heddlu a Throseddu ers 2012.
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Swyddogion yn siarad â chefnogwyr yn Rownd Derfynol Cynghrair  
y Pencampwyr yng Nghaerdydd.

Arfau amddiffyn. Llun Sky News
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Heddlu De Cymru heddiw.

Canolfan Gwasanaethau Cyhoeddus.

196,666  
o alwadau brys 

502,527  
o alwadau nad ydynt  

yn rhai brys

1.3 Million  
o breswylwyr 

42%  
o boblogaeth Cymru

42,532  
o arestiadau 

380,376  
o ddigwyddiadau

649  
o ddigwyddiadau

Y  
prysuraf  

yng 
Nghymru

109,532  
o droseddau 

49%  
o droseddau  
yng Nghymru

18 Million  
o ymwelwyr 

94,000  
o fyfyrwyr

2,963  
o swyddogion 

403  
PCSO

1,993  
o staff 

650  
o wirfoddolwyr
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Gorsaf Heddlu a Dalfa newydd ym Merthyr Tudful.

Pride Cymru 2016.
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Plismona Uwchgynhadledd NATO.
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Camera a gaiff ei 
wisgo ar y corff.

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu yn cwrdd 
â Swyddogion Cymorth Cymunedol yr Heddlu.

Ei Mawrhydi yn ymweld â De Cymru.
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Parêd Rhyngwladol Menywod yr Heddlu, Caerdydd. Llun Wales Online

Cynhadledd Ryngwladol 
Menywod yr Heddlu, 
Castell Caerdydd.
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Prif adeilad y Pencadlys, cyn ei adnewyddu ac ar ôl gwneud hynny.
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Yr Ardd Goffa 
Newydd, Pencadlys 

yr Heddlu.

Gwasanaeth Coffa 2018.
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Dathlu 50 mlynedd yn 2019.
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Prif Gwnstabliaid 

Melbourne Thomas 

Sir Gwilym Morris 

Sir John Woodcock 

David East 

Robert Lawrence 

Sir Anthony Burden 

Barbara Wilding 

Peter Vaughan 

Matt Jukes 

 

Dirprwy Brif Gwnstabliaid 

Gwilym Morris 

Ronald Baker 

Patrick Kavanagh 

Kenneth Lee 

Alan Vickers 

David Mellor 

Robert Evans* 

Alan Greaves* 

Paul Wood 

Peter Vaughan 

Colette Paul 

Matt Jukes 

Richard Lewis 

Prif Gwnstabliaid Cynorthwyol 

Ronald Baker 

T.K. Griffiths 

Patrick Kavanagh 

Kenneth Lee 

Roy Webb 

A.A. Clarke 

George Richards 

Norman Chapple 

Colin Evans 

Vivian Brook 

Haydn Davies 

Alan Bourlet 

Robert Evans 

Andy May 

Alan Greaves 

Paul Wood 

David Francis 

Tony Rogers 

Michael Lewis 

Stephen Cahill 

David Morris 

Peter Vaughan 

Giles York 

Prif Swyddogion  
1969-2019

*(Er mai Prif Gwnstabl Cynorthwyol oedd rheng y ddau, dynodwyd 
y swyddogion hyn yn Ddirprwy Brif Gwnstabl yn ystod cyfnod pan 
ddiddymwyd rheng Dirprwy Brif Gwnstabl dros dro.)
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Prif Swyddogion  
1969-2019

Prif Gwnstabliaid Cynorthwyol parhad. 

Colette Paul 

Nick Croft 

Julian Kirby 

Matt Jukes 

Richard Lewis 

Nikki Holland 

Jon Stratford 

Jeremy Vaughan 

Jonathan Drake 

Jenny Gilmer 

 

Cyfarwyddwyr 

Paul Wade 

Greg Jones 

Gareth Madge 

Umar Hussain 

Dougie Woods 

Mark Milton 

Mark Stevenson 
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Cadeiryddion 

Percy Smith 

Philip Squire 

John Allison 

Howard Gough 

Douglas McDonald 

Roy Jones 

Barry Murray 

Ray Thomas 

Russell Roberts 

John Littlechild 

 

Clercod a Phrif Weithredwyr 

Richard John 

T.V. Walters 

Michael Rush 

Hugh Thomas 

Alan Fry 

Cerith Thomas 

 

Trysorwyr 

B.A. Greenway 

H.S. Parry 

Ray Lacey 

Lewis Heycock 

Richard Tettenborn 

Lyn James 

 

Awdurdod Heddlu De Cymru  
1969 to 2012 



Y Comisiynydd 

Alun Michael 

 

Dirprwy Gomisiynwyr yr Heddlu  
a Throseddu 

Sophie Howe 

Emma Wools 

 

Comisiynwyr yr Heddlu a  
Throseddu Cynorthwyol 

David Francis 

John Rose 

Mark Brace 

Bonnie Navarra 

Lee Jones 

 

Pennaeth Staff 

Cerith Thomas 

 

Trysorwyr 

Geoff Petty 

Peter Curran
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Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu  
2012 to 2019 
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