Stopio a Chwilio
Hawdd ei
Ddeall

1. Os 'da chi mewn car
a bod yr heddlu yn
meddwl eich bod
yn cario:
Cyffuriau
Arfau
Eiddo wedi'i ddwyn
Mae ganddo nhw hawl i'ch
stopio a'ch chwilio chi.

2. Os 'da chi yn rhywle lle
mae'r heddlu yn
meddwl bod troseddau
wedi digwydd, neu lle
mae troseddau yn
digwydd, mae gand
dyn nhw hawl i'ch
stopio a'ch chwilio chi.

3. Dydy cael eich stopio
a'ch chwilio ddim yn
golygu eich bod chi
wedi cael eich arestio.

4. Dyma'r bobl sydd â
hawl i'ch stopio a'ch
chwilio chi
Swyddog heddlu
mewn lifrai
Swyddog Cefnogi
Cymuned mewn
lifrai

Swyddog heddlu yn
ei ddillad ei hun ond gyda
HEDDLU / POLICE
bathodyn yr heddlu
Cerdyn Gwarant / Warrant Card

5. Os 'da chi'n cael eich
stopio a'ch chwilio
bydd y swyddog
heddlu yn dweud
wrthoch chi:
pam 'da chi'n
cael eich stopio
a'ch chwilio
am be' maen
nhw'n chwilio

6. Pan fyddwch yn cael
eich chwilio efallai y
bydd y swyddog yn
gofyn i chi dynnu
eich côt neu siaced

eich menig
neu weithiau het/
rywbeth sydd
gynnoch chi ar eich
pen, a'ch esgidiau

7. os bydd angen i chi
dynnu mwy na hyn, bydd
y swyddog yn mynd â chi
i rywle mwy preifat

8. Os 'da chi'n ddynes,
swyddog sy'n ddynes
ddylai eich chwilio; os
'da chi'n ddyn, swyddog
sy'n ddyn ddylai eich
chwilio.

9. Bydd y swyddog heddlu
yn rhoi darn o bapur i chi
ei gadw, bydd eu henw
nhw a gwybodaeth arall
arno fo.
dd
Wedi gwrthod

Sefyllfa Trefn Gyh

oe

Ddim yn deall

STOPIO A CH
WILIO: Nod /
awdurdod
Y Prif R

eswm - Ticiw
ch un blwch
yn unig
Eiddo wedi ei dd
wyn
Cyffuriau
A.1 PACE 1984
A.23 Deddf Ca
mddefnyddio
Cyffuriau 1971
Arfau
Drylliau Tanio
A.1 PACE 1984
A.47 Deddf Dr
ylliau Tanio 19
68
Rhodio â Chyfarp
ar
Arfau peryglus/byg
A.1 PACE 1984
ythiol
A.60 Deddf Cy
fiawnder Tros
eddol
Eitemau â Llafn
a Threfn Gyho
eddus 1994
A.1 PACE 1984
Herwhela
Dif d

Amheuaeth o Gys

ylltia

A.43(1) (Unigoli
on) Deddf Terf

Amheuaeth o Gys

ylltia

A.43(a) (Cerbyd
a Theithwyr)
Deddf Terfysg
aeth 2000

Atal Terfysgaeth

A.47(a) Deddf
Terfysgaeth 20
00

10. Os 'da chi ddim yn cael
darn o bapur, mi gewch
chi ofyn am un.

11. Rhaid i chi gael
eich trin yn deg
gan yr heddlu
bob amser.
Ond os 'da chi'n teimlo
eich bod chi wedi cael
eich trin yn annheg,
gallwch gwyno drwy
• ffonio 101, y rhif ar
gyfer yr heddlu pan
'does na ddim brys
• dweud wrth rhywun
yn eich gorsaf
heddlu leol

01492 804071
opcc@nthwales.pnn.police.uk
OPCC, Police Headquarters
Colwyn Bay LL29 8AW

• dweud wrth eich
comisiynydd heddlu
a throsedd lleol

12. Cofiwch:
• Rhaid i chi gael
eich trin yn deg
• Rhaid i chi gael
gwybod pan 'da chi'n
cael eich chwilio
Man eu Geni: ....
....................

..............

Côd Adnabod PN

C (CD 0-6)

Os na chafwyd DU

Diffiniad

oE, nodwch pam:

Galwy
Wedi g

STOPIO A CH
WILIO: Nod

Y Prif Reswm
- Ticiwch un
blwch y
Eiddo wedi ei dd
wyn
Cy
A.1 PACE 198
ffu
riau
4
A.23 Deddf Cam
ddefnyddio
Arfau
Dry
A.1 PACE 198
llia
u Tanio
4
A.47 Deddf Dry
lliau Tanio 19
Rhodio â Chyfarpa
r
Arfau peryglus/by
A.1 PACE 198
4
gyt
A.60 Deddf Cyf
iawnder Trose
Eitemau â Llafn
a Threfn Gyhoed
dus 1994
A.1 PACE 198
4
Herwhel

• Rhaid i chi gael
cynnig y darn o
bapur efo manylion y
stop/chwilio arno fo

• Mae gynnoch chi
hawl i gwyno

01492 804071
opcc@nthwales.pnn.police.uk
OPCC, Police Headquarters
Colwyn Bay LL29 8AW

Telephone: 01492 805486

Or e-mail:
OPCC@nthwales.pnn.police.uk
Or write to:
OPCC
Glan y Don
Colwyn Bay
LL29 8AW

