
Dywedwch "DIM SYLW" i bob cwestiwn yr heddlu wrth iddyn nhw sgwrsio, yn eich 
cymryd i'r orsaf heddlu neu yn ystod cyfweliad. Yn yr orsaf heddlu y mae'n bosib 
fyddych chi in dewis rhoi eich enw, cyfeiriad a dyddiad genedigaeth i cyflymu eich 

rhyddhad. Peidiwch ag ateb unhryw cwestiynau pellach, mae hyn ar gyfer eich 
diogelwch yn ogystal a diogelwch pobl eraill.

Peidiwch derbyn RHYBYDD heb gyngor cyfreithiwr. Mae hyn yn dangos fod chi'n 
gyfreithiol am y trosedd ac yn cael ei recordio ar gyfrifiadur cenedlaethol yr heddlu.

Mae gennych yr hawl i GYNGOR CYFREITHIOL AM DDIM yn yr orsaf heddlu. Nid 
oes gan y cyfreithwyr ar ddyletswydd ddigon o brofiad gyda cyfraith protest pob tro, 

rydym yn eich cynghori i ofyn i'r heddlu i gysulltu a:
Hodge Jones & Allen (HJA): 0808 274 8226 - y mae'r cwmni yma yn gweithio yn 

Nghymru os oes ydyn nhw wedi cael eu rhybyddio o flaen llaw

Mae gennych yr hawl i fynnu fod rhwyun yn gwybod eich fod wedi cael eich arestio 
(galwch y Protest Support Line os nad oes gennych gynllun gwahanol yn barod: 

07946 541 511).
Mae gennych yr hawl i gyfieithwr os nid Saesneg yw eich iaith cyntaf.

Os ydych chi o dan 18 mlwydd oed, neu yn edrych fod chi in iau na 18, ddylai'r heddlu 
gysulltu oedolyn addas.

CYNGOR WRTH GAEL EICH ARESTIO



STOPIO A CHWILIO: Nid oes angen i chi rhoi eich enw neu eich 
cyfeiriad o dan ynhryw bŵer stopio a chwilio, ewch i'r wefan isod am 

fwy o fanylion. Mae'n rhaid i'r heddlu ddweud wrthych pam y maen yn 
eich chwilio ac o dan pa bŵer.

Os ydych yn gweld rhywun yn cael ei harestio, os ydych chi angen 
cymorth neu os oes gennych chi gwestiynau am brotestio:

courtsupport@protonmail.com
07946 541 511

Gwirfyddolwyr yw Gwylwyr Cyfreithiol sydd yn casglu tystiolaeth ar gyfer 
protestwyr ac yn gweithio yn erbyn bygythiadau a camfiafiad yr heddlu. Cewch 

ddarllen fwy am eich hawliau a deddfau protest:
 www.greenandblackcross.org 

Ar ôl i chi gael eich arestio, neu os oes gennych dyddiad llys ac rydych 
chi eisiau cyngor, ebostiwch courtsupport@protonmail.com

Oes gennych chi GWESTIYNAU CYFREITHIOL am 
BROTEST?

mailto:courtsupport@protonmail.com

