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Heddlu Trafnidiaeth Brydeinig 

Rydych chi’n rhedeg yn hwyr. Rydych chi’n cyrraedd yr orsaf ac mae eich trên ar fin 

cyrraedd. Yr unig broblem yw ei fod ar fin cyrraedd y platfform gyferbyn â chi. Ydych 

chi’n aros am y trên nesaf neu’n rhedeg ar draws y traciau? Yn anghredadwy, mae’n 

senario nad yw’n anghyffredin, yn enwedig ymhlith pobl ifainc. Dyna pam y 

penderfynodd Heddlu Trafnidiaeth Brydeinig osod yr her yn ystod gŵyl Gemau’r 

Stryd yng Nghanolfan Principality Caerdydd. Adeiladodd swyddogion Heddlu 

Trafnidiaeth Brydeinig ddau blatfform â bwlch o 10 metr rhyngddynt gan wahodd 

pobl i “rasio trên”. Bu’r sylfaen yn syml; pum eiliad ar y cloc i neidio i lawr o un 

platfform, rhedeg ar draws y ffug draciau ac i fyny i’r platfform arall i ddal eich trên.  

 

 

Swnio’n syml? Wel o’r 1,500 o bobl ifainc yn eu harddegau a oedd yn credu bod 

ganddynt gyfle, nid oedd un ohonynt wedi llwyddo i gyrraedd yr ochr arall yn ddiogel 

o fewn yr amser. Pe bai’n drac go iawn, byddai pob un ohonynt wedi cael ei fwrw 

gan drên. Diolch i’r drefn llwyddodd pob un o’r bobl ifainc yn eu harddegau yn y 

Stadiwm Principality i gyrraedd adre i gael eu cinio’r noson honno ond yn sicr cafodd 

yr her argraff fawr arnynt. Gobeithir y bydd yn wers na fyddant yn ei hanghofio’n 

gyflym - a bydd yn un y byddant yn ei rhannu gyda’i ffrindiau. 

 

 



Heddlu Dyfed Powys  

Helpodd Swyddog Cymorth Cymunedol yr Heddlu Matthew Kieboom, a leolir yn 

Aberteifi, i achub bywyd dyn gan ddefnyddio cyfarpar anghyffredin – gwregys a llwy. 

Mae Matthew wedi mynychu cwrs gwaedu trychinebus newydd, ac addysgodd yr 

hyfforddiant iddo wneud a defnyddio rhwymyn tynhau difyfyr – sef sgil y bu’n rhaid 

iddo alw arni wythnos yn unig ar ôl hynny. Bu allan ar batrôl gyda chydweithiwr pan 

glywsant wydr yn torri’n gyfagos.  Rhedasant i’r lleoliad gan ddod o hyd i ddyn ag 

anafiadau difrifol i’w law ac i flaen ei fraich, a gwaediad rhedwelïol. Gan wybod bod 

angen iddo atal y gwaedu’n gyflym, gweithredodd Matthew. Tynnodd ei wregys, 

anfonodd rywun i nôl llwy yna rhoddodd y gwregys o amgylch braich y dyn gan 

ddefnyddio’r llwy i’w dynhau i atal y gwaedu, a oedd yn afreoladwy hyd hynny. 

Oherwydd bod y swyddogion mor agos a chafodd y rhwymyn tynhau ei osod mor 

gyflym, llwyddodd y claf i nid yn unig oroesi ond arhosodd yn ymwybodol. Bu hefyd 

yn sefyllfa heriol o ran ceisio tawelu’r claf a’i holl ffrindiau wrth aros i’r ambiwlans 

gyrraedd a chadw’r rhwymyn tynhau yn ddigon tynn. Ers hynny mae wedi ymweld â’r 

claf i holi am ei gyflwr ac mae wedi adfer yn llwyr. 

 

Heddlu Gogledd Cymru 

Ymddiriedolaeth yr Heddlu a Chymunedau (PACT) yn cefnogi profiad hwylio i bobl 

ifainc. 

Gweithiodd Swyddog Cymorth Cymunedol Dave Webster â Chlwb Ieuenctid 

Penysarn a Her Cymru i alluogi 16 o bobl ifainc i gymryd rhan mewn profiad hwylio 

am ddeuddydd ar daith hwylio Her Cymru. 

Cyfrannodd ariannu Ymddiriedolaeth Heddlu a Chymunedau Gogledd Cymru tuag at 

y profiad i brynu bwyd, dillad addas a chyfarpar ar gyfer y sawl a gymerodd ran.  

Hwyliodd y bobl ifainc o harbwr Pwllheli ac o amgylch Penrhyn Llŷn. Dysgwyd am 

ddiogelwch ar fwrdd llong, sut i godi ac i ddisgyn yr hwyliau, llywio’r llong a’r 

hanfodion ar gyfer darllen map ar y môr. Hefyd derbyniodd pawb a gwblhaodd y 

cwrs achrediad a roddodd ymdeimlad o falchder a chyflawniad iddynt yn ogystal â 

rhywbeth i’w gynnwys ar eu CV.  Meddai Swyddog Cymorth Cymunedol Dave 

Webster: “Am fod y cyfranogwyr yn byw ar ynys, cefnogir y cynllun yn fawr fel ffordd 

o roi’r sgiliau i bobl ifainc aros yn ddiogel o amgylch ein harfordir ac yn y dŵr.” 

 



Heddlu Gwent 

Mynychodd Swyddogion Cymorth Cymunedol yr Heddlu Richie Harris a Deke 

Williams, ddigwyddiad ‘Ail-hawlio’r Parc’, mewn parc yn Llyswyry, Casnewydd. Ar ôl 

derbyn adroddiadau am densiwn yn y gymuned, o ganlyniad i bobl yn delio cyffuriau 

yn y parc, a phreswylwyr lleol yn cysylltu lansiwyd gweithrediad yr Heddlu a oedd yn 

cynnwys lefel uwch o batrolau gan swyddogion Cymorth Cymunedol yr Heddlu a 

chynnal ymgyrch stopio a chwilio pobl yn yr ardal. Hysbysebwyd hyn drwy gyfryngau 

cymdeithasol gan hysbysu preswylwyr lleol am y gwaith a gyflawnwyd. Arweiniodd 

hyn at ddigwyddiad ‘ail-hawlio’r parc’ lle cynhaliodd asiantaethau lleol ddiwrnod hwyl 

i dangos y parc yn cael ei ddefnyddio at ei ddiben cywir. Tynnwyd sylw at y 

digwyddiad hwn gan ITV Wales trwy gynnwys stori ar newyddion Cymru. 

 

 

 

Heddlu De Cymru 

Cyflwyno rhaglen beilot yr Heddlu i 44 o ysgolion yn ardal Castell-nedd Port Talbot. 

Mae menter beilot sy’n grymuso plant ysgol i fynd i’r afael â materion sy’n bwysig 

iddynt, gyda chymorth y tîm plismona cymunedol, wedi’i chyflwyno mewn dros ddwy 

ran o dair o’r ysgolion yn ardal Castell-nedd Port Talbot. Fel rhan o’r prosiect mae 

ysgolion yn sefydlu eu Timau Heddlu Bach sy’n cynnwys tua 8 i 10 disgybl rhwng 9 

ac 11 oed, a bydd pob un ohonynt wedi gwneud cais am le gan amlinellu’r hyn y 

gallant ei chynnig i’r rôl ac i’w cymheiriaid. Yna bydd y timau’n helpu i gyflenwi 

gwersi ar themâu allweddol wrth ochr eu Swyddog Cymorth Cymunedol yr Heddlu 

lleol neu eu Swyddog Cymuned Ysgol yr Heddlu cyn iddynt ddefnyddio’r sgiliau a’r 

wybodaeth a ddysgwyd trwy’r prosiect i ddatblygu eu syniadau eu hunain ac i 

adnabod ac i fynd i’r afael â materion neu bryderon sy’n benodol i’w hysgol hwy. 

Ymhlith y themâu sy’n rhan o’r prosiect Heddlu Bach mae ymddygiad 

gwrthgymdeithasol, pob math o fwlio, diogelwch ar y rhyngrwyd, perygl dieithryn, 

ymwybyddiaeth o gyffuriau ac alcohol, amrywiaeth o ffurfiau o gamdriniaeth a 

throseddau â chyllell. Meddai Swyddog Cymorth Cymunedol yr Heddlu Siân Jenkins, 

a gyflenwodd y prosiect mewn tair ysgol ym Mhontardawe: “Mae’r disgyblion wedi 



gweithio mor galed ers mis Mawrth gan ennill gwledd o wybodaeth a dealltwriaeth y 

maent wedi’i rhannu gyda’u cyd-ddisgyblion yn dda iawn. “Mae ennill ymddiriedaeth 

y disgyblion wedi bod yn wobrwyol iawn ac rwyf wedi profi achlysuron lle mae 

aelodau o’n timau Heddlu Bach wedi ymddiried ynof am eu pryderon a oedd nid yn 

unig yn eu helpu hwy ond eu cymheiriaid yn ogystal oherwydd bod modd i ni 

ddatblygu gwersi o amgylch materion perthnasol.” 

 


