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CWESTIYNAU CYFREITHIOL? 

Os ydych chi'n dyst i arestiad, eisiau cefnogaeth, os oes gennych chi unrhyw gwestiynau cyfreithiol 
ynglŷn â phrotest neu os ydych chi wedi cael eich arestio mewn gweithred XR, cysylltwch ag: 

 

xr-legal@riseup.net                                            07543 377004 

Mae Arsyllwyr Cyfreithiol yn wirfoddolwyr annibynnol sy'n casglu tystiolaeth ar ran protestwyr ac yn 
gweithredu i atal bygythiadau a chamymddwyn gan yr heddlu. Darllenwch fwy am eich hawliau a 

deddfwriaeth brotest yma: 

STOPIO A CHWILIO: Nid oes rhaid i chi roi unrhyw fanylion personol (enw, cyfeiriad ac ati) o dan 
unrhyw bŵer stopio a chwilio. Gweler y gwefannau uchod am ragor o fanylion. Yn gyfreithiol, rhaid 
dweud wrthych y rheswm ac o dan ba bŵer yr ydych yn cael eich chwilio. Gofynnwch i'r heddlu "O 
Dan Ba Bŵer?" os ydyn nhw am eich chwilio chi neu os ydyn nhw'n gofyn i chi wneud unrhyw beth 

arall. 

Llenwch y ffurflen ar-lein hon ar ôl eich rhyddhau fel y gallwn gynnig Cymorth Ôl-Arestio i 
chi: https://arrestwatch.info/pss 

Am gefnogaeth barhaus yn dilyn cael eich arestio: xr-arrestwelfare@protonmail.com
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