
BETH YW STOPIO 
A CHWILIO?
Mae gan yr Heddlu hawl a
dyletswydd i stopio aelodau'r
cyhoedd a siarad â nhw ac, mewn
rhai amgylchiadau, eu chwilio.
Gwneir hyn er mwyn diogelu ein
cymunedau, mynd i'r afael â
throseddau a chadw ein
strydoedd yn ddiogel. 

Dan y rhan fwyaf o amgylchiadau,
mae angen rhesymau ar yr heddlu 
i'ch chwilio.

PAM Y GALLAF GAEL FY
STOPIO A'M CHWILIO?
Nid yw cael eich stopio gan
swyddog yr heddlu'n golygu eich
bod wedi cael eich arestio nac
wedi gwneud rhywbeth o'i le o
reidrwydd. Gallwch gael eich
stopio gan swyddog yr Heddlu
neu swyddog cymorth
cymunedol yr Heddlu a gofynnir i
chi roi cyfrif am beth rydych yn ei
wneud mewn ardal, lle
rydych yn mynd
neu beth y
gallwch fod yn ei
gario. Nid stopio
a chwilio yw hyn,
ond 'stopio a
rhoi cyfrif'. 'Stopio a
chwilio' yw pan fydd swyddog yr
heddlu (nad yw'n swyddog

cymorth cymunedol yr heddlu) yn
eich stopio ac yna'n eich chwilio,
oherwydd bod ganddo reswm i
amau bod y canlynol yn eich
meddiant:

n Cyffuriau, arfau neu eiddo
wedi'i ddwyn; neu

n Eitemau y gellid eu defnyddio i
gyflawni trosedd

STOPIO CERBYD
Caiff swyddog yr
heddlu stopio
unrhyw
gerbyd a
gofyn i'r
gyrrwr am ei

ddogfennau gyrru. Nid stopio a
chwilio yw hyn, ond efallai y
byddwch yn cael dogfennaeth sy'n
ymwneud â thraffig ffyrdd. 

Fodd bynnag, gallai fod yn stopio a
rhoi cyfrif neu'n stopio a chwilio os:

n Gofynnir i chi neu unrhyw
deithwyr sydd gyda chi esbonio
pam eu bod nhw yno, ble maent
yn mynd a beth maent yn ei gario.

n Gellid chwilio'r cerbyd, chi eich
hun neu unrhyw deithwyr sydd
gyda chi. 

Mae'n rhaid bod gan swyddog yr
heddlu reswm da dros eich stopio
a/neu eich chwilio ac mae'n
ofynnol iddo ddweud wrthych
beth yw'r rheswm. Ni fyddwch o
reidrwydd yn cael eich chwilio bob
tro y cewch eich stopio. Weithiau,
gellir eich stopio a'ch holi yn unig.
Mae'n rhaid i swyddogion yr
heddlu ddefnyddio eu pwerau'n
deg, yn gyfrifol a heb wahaniaethu.

PWY SY'N GALLU FY
CHWILIO A BETH MAE'N
RHAID I'R SWYDDOG
HWNNW EI WNEUD YN
YSTOD Y DIGWYDDIAD
STOPIO A CHWILIO?
Dim ond swyddog yr heddlu sy'n
gallu eich stopio a'ch chwilio.

n Mae'n rhaid i swyddog yr
heddlu ddangos pwy ydyw os
nad yw'n gwisgo lifrai.

n Gall Swyddog Cymorth
Cymunedol yr Heddlu 
(PCSO) eich stopio a 
gofyn cwestiynau i 
chi, ond ni all 
eich chwilio.

GWYBOD EICH
HAWLIAU...
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Mae'n rhaid i unrhyw swyddog
sy'n eich stopio ac yn eich chwilio
bob amser:

n Eich trin â
pharch.

n Esbonio
pam eich
bod yn cael
eich stopio
a'ch chwilio,
am beth mae'n chwilio ac yn
unol â pha gyfraith rydych yn
cael eich chwilio. (Manylion ar
ein gwefan)

n Rhoi ei fanylion i chi, gan
gynnwys ei enw, ei rif heddlu a'i
orsaf heddlu –

n Rhoi derbynneb stopio a chwilio
(F.491) i chi a fydd yn cynnwys
amser a dyddiad y chwiliad.

Os gofynnir i chi dynnu mwy na
chot allanol, siaced neu unrhyw

mae cydweithredu'n helpu ac
mae casglu'r wybodaeth hon yn
golygu y gellir monitro
digwyddiadau stopio a chwilio.
Os yw swyddog yr heddlu yn
dweud ei fod yn eich stopio
oherwydd trosedd, mae'n rhaid i
chi roi eich manylion. Ceisiwch
beidio â chynhyrfu a chofiwch
nad yw cael eich stopio'n golygu
eich bod wedi cael eich arestio
nac wedi gwneud rhywbeth o'i le
o reidrwydd. 

Mae gan swyddogion yr hael i
gael eu trin â pharch yn ystod
digwyddiad stopio a chwilio.

Os ydych wedi cael eich stopio
a'ch chwilio o fewn y tri mis
diwethaf, mae gennych hawl i
ofyn am gopi o'ch cofnod stopio
a chwilio. 

Os hoffech wneud hynny, ewch i
www.southwalescommissioner.org.uk
i lenwi ffurflen ymholiad.

Fel arall, gallwch ffonio  101 neu
ymweld â'ch gorsaf heddlu leol i
ofyn am gopi.

BETH DDYLWN EI WNEUD
OS NAD WYF YN FODLON
AR Y FFORDD Y CEFAIS FY
NHRIN?
Yn ystod unrhyw ddigwyddiad
stopio a chwilio, dylai'r
swyddog eich trin
yn deg a gyda
pharch. 

Os nad oeddech
yn fodlon ar y
ffordd y cawsoch

eich trin pan gawsoch eich stopio
a'ch chwilio, gallwch gwyno. Os
ydych yn teimlo y cawsoch eich
trin yn wahanol o ganlyniad i'ch
cefndir ethnig, eich oedran, eich
rhyw, eich cyfeiriadedd rhywiol,
eich hunaniaeth o ran rhywedd,
eich crefydd neu eich anabledd,
gallwch gwyno.

Os hoffech gwyno, gallwch ffonio
 101, neu fynd i'n tudalen
'gwneud cwyn' ar ein gwefan.
Mae Heddlu De Cymru yn
gweithio ar gyflwyno camera
fideo a wisgir ar y corff i
swyddogion rheng flaen, a fydd
yn helpu i fonitro'r defnydd o
stopio a chwilio yn y dyfodol.

LLEISIWCH EICH BARN
Os nad ydych am gwyno, ond
hoffech roi adborth cadarnhaol
neu negyddol am eich profiad
stopio a chwilio, ewch i'r dudalen
'stopio a chwilio' ar ein gwefan i
lenwi ein harolwg Stopio a Chwilio,
www.southwalescommissioner.org.uk
Mae Heddlu De Cymru yn cynnig
‘Cynllun Cysgodi’ sy'n galluogi
aelodau'r cyhoedd i ymuno â
swyddogion ar batrôl i gael
cipolwg ar eu gwaith. Am fwy o
wybodaeth ewch i'n gwefan neu
ffoniwch  101.

Mae'r daflen hon hefyd ar gael
yn Saesneg.

beth wisgir am resymau crefyddol,
mae'n rhaid mynd â chi i rywle
allan o olwg y cyhoedd a dylai
swyddog o'r un rhyw â chi eich
chwilio.

BETH DDYLWN EI WNEUD
OS YDW I WEDI CAEL FY
STOPIO?
Yn ystod digwyddiad stopio a
chwilio, bydd swyddog yr heddlu
yn gofyn i chi am eich manylion,
gan gynnwys:

1. Enw
2. Dyddiad geni
3. Cyfeiriad
4. Ethnigrwydd

Nid oes rhaid i chi roi'r wybodaeth
hon os nad ydych am wneud, ond
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