
Astudiaeth Achos

Capital Law

Mae Capital Law yn darparu gwasanaethau cyfreithiol masnachol i gleientiaid 
yn y sector preifat a chyhoeddus ar hyd a lled y Deyrnas Unedig, Ewrop a thu 
hwnt ac mae’n cyflogi dros 100 o bobl yn ei brif swyddfa yng Mhrifddinas-
Ranbarth Caerdydd.  

Yn ogystal â’i gwmni 
ymgynghori rheoli integredig 
– Capital People Consultants, 
mae’r cwmni’n cynnig 
gwasanaethau gwybodaeth 
cyflawn, ymroddedig a 
deallus i’w gleientiaid.

Yn ôl Chris Nott, Rheolwr 
Partner yn Capital Law, mae 
Caerdydd yn “lle rhagorol i 
wneud busnes” a dywedodd 
hefyd “y peth cyntaf a’r 
peth olaf yr wyf fi’n chwilio 
amdano yw pobl ragorol; yr 
unig broffil sydd gennyf fi 
yw’r bobl sy’n gweithio i mi 

ac mae Cymru’n cynnig pwll 
o bobl ragorol dros ben”. 

Gyda 20,000 o fyfyrwyr yn 
y ddinas yn astudio cyrsiau 
sy’n ymwneud â busnes, fel 
cyfrifon, bancio, economeg 
a’r gyfraith, dyw hi ddim yn 
synod bod dod o hyd i bobl 
tra medrus yn hawdd iawn. 

“Nid oes gan gwmnïau 
newydd bob amser y cyfalaf 
sydd ei angen arnyn nhw yn y 
dyddiau cynnar ac fel cwmni 
ifanc ac uchelgeisiol, roeddem 
yn ffodus iawn i gael help 
gan Lywodraeth Cymru”.

Fe helpodd Llywodraeth 
Cymru’r cwmni gyda 
hyfforddiant a’i helpu i 
gysylltu â chwmnïau eraill 
yn yr ardal. Mae hyn wedi 
arwain at sefydlu cymuned 
glos o fusnesau sy’n cynnwys 

http://www.llyw.cymru


pencadlys byd-eang Grŵp 
Yswiriant Admiral, pencadlys 
Atradius yn y Deyrnas Unedig 
ac Iwerddon, Canolfan Asesu 
Risg Byd-eang Deloitte, ail 
swyddfa fwyaf Eversheds 
yn y byd a Chanolfannau 
Cyd-wasanaethau Prydain 
Centrica a Tesco.

“Mae’r help rydym wedi’i 
gael gan Lywodraeth Cymru 
wedi bod yn ffantastig”.

Mae Capital Law wedi bod 
yn gweithredu yn ystod y twf 
economaidd rhagorol sydd 
wedi digwydd yng Nghaerdydd 
dros y 10 mlynedd diwethaf 
ac mae hyn yn amlwg yn 
llwyddiant y cwmni. Enghraifft 
amlwg o hyn yw achos 
enwog Roadchef lle enillodd 
cyfreithwyr Capital Law achos 
ar ran staff Roadchef yn erbyn 
eu cyn Brif Weithredwr.

Mae Capital Law yn edrych 
ymlaen at barhau i ffynnu 
yng Nghymru wrth i 
ragor o gynlluniau i wella 
seilwaith a buddsoddiadau 
gael eu gwneud.
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Am ragor o wybodaeth cysylltwch 
â Llywodraeth Cymru.

E-bost: businesssupport@wales.gsi.gov.uk 
Gwefan: busnes.cymru.gov.uk 
Ffôn: 03000 6 03000

 @_busnescymru
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