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Datganiad Cenhadaeth

Helpu a chefnogi cefnogwyr Cymru
sy’n teithio i gemau oddi cartref. Ein
nod ni yw rhoi gwybodaeth gywir
a gwrthrychol, gan gynnwys llunio
Asesiad Risg. Rydym yn cyfleu’r
hyn y mae asiantaethau eraill, fel
heddluoedd, adrannau’r llywodraeth
a’r awdurdodau pêl-droed yn
ei argymell; rydym yn cyhoeddi
canllaw cynhwysfawr sy’n cael ei
ddosbarthu’n rhad ac am ddim i bob
cefnogwr sy’n teithio; mae gennym
linell gymorth 24 awr i gefnogwyr
sydd mewn trafferth; ac rydym yn
trefnu gwasanaeth llysgenhadaeth
i gefnogwyr dramor lle gallwn roi
cyngor, arweiniad a chymorth yn ôl
y galw.
Nid ydym yn goddef
gwahaniaethu yn erbyn unrhyw
unigolion ar unrhyw sail, gan
gynnwys y canlynol: tarddiad ethnig,
gallu, crefydd neu gred, rhywedd,
cyfeiriadedd rhywiol, ac oedran.
Rydym yn gwrthwynebu
trais, ar lafar ac yn gorfforol.
Rydym yn llais i rymuso
cefnogwyr pêl-droed ar lawr gwlad.
Rydym am hyrwyddo
diwylliant pêl-droed cadarnhaol,
a diwylliant cadarnhaol ymhlith y
cefnogwyr, gan gynnwys parchu
gwerthoedd fel chwarae teg a
llywodraethu da.
Rydym yn gweithio
gyda Chymdeithas Bêl-droed
Cymru ar bob mater sy’n effeithio
ar y cefnogwyr, i sicrhau bod llais y
cefnogwyr yn cael ei glywed.
Rydym yn cynnal
trafodaethau cyson â Mr Mark Evans,
y Pennaeth Materion Rhyngwladol;
rydym yn rhoi gwybod i’r Gymdeithas
Bêl-droed beth yw ein barn ar
wahanol bethau; ac rydym yn ceisio
annog cefnogwyr Cymru i gymryd
rhan yn y cyfarfodydd hyn.
“Cymryd pob cam posibl
i gael gwared ar elyniaeth rhwng
cefnogwyr gwahanol glybiau wrth
iddyn nhw ddilyn tîm cenedlaethol
Cymru”
FSA Cymru
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Croeso
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GAIR I GALL
Cadwch gopi o’ch
pasbort a rhestr o rifau
ffôn pwysig mewn
rhywle lle gallwch chi
gael gafael arnyn nhw’n
rhwydd pe bai angen.
Syniad da yw sganio’ch
pasbort a’i ebostio atoch
chi’ch hun.

FSA Cymru - gan gefnogwyr Cymru, i
gefnogwyr Cymru – sefydliad annibynnol, sy’n
gweithio i helpu dilynwyr Cymru.
Mae FSA Cymru yn aelodau balch o’r
FSE (Cefnogwyr Pêl-droed Cymru). Fe allwch
chi ymuno â rhestr bostio FSA Cymru yn rhad
ac am ddim – anfonwch e-bost i
Cymru@thefsa.org.uk
Croeso i rifyn 57 o’n llyfryn gwybodaeth cyn taith
olaf 2019, a honno’n un go bell i Azerbaijan. Dyma
fydd ein pedwerydd ymweliad â Baku, ond y
tro cyntaf i stadiwm newydd Backell ar gyrion y
ddinas. Rydym wedi cael 1200 o docynnau i’r gêm,
sy’n 10% o holl seddi’r stadiwm, ac yn nifer hael.
Bydd nifer o gefnogwyr ffyddlon Cymru
wedi bod i Baku yn y gorffennol, gyda’r ymweliad
diwethaf yn 2009. Daethom yma hefyd yn 2002
a 2004, ond mae’r ddinas wedi newid yn arw yn y

cyfamser. Er hynny, mae’r olion hynafol yn dal i’w
gweld y tu mewn i waliau’r hen ddinas.
Bydd tîm Llysgenhadaeth y Cefnogwyr
wedi’u lleoli o amgylch ardal ‘Sgwâr y Ffynnon’
yn y ddinas. Os cewch chi unrhyw broblemau,
neu i gael sgwrs a dweud helô, dewch i chwilio
amdanom ni yno.
Ein llinell ffôn 24 awr mewn argyfwng
yw +44 7905 861 848
Yn Azerbaijan mae’n bwysig bod
gennych chi yswiriant teithio ac yswiriant
meddygol cynhwysfawr.

Cynnwys: Paul Corkrey
Cyfieithu: Rhys Iorwerth
Dylunio: Celt Iwan
Printio: Paul Hollingshead (Blueprint)
Lluniau: FAW
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Azerbaijan

AZERBAIJAN
Gwlad yw Azerbaijan yn rhanbarth
De’r Cawcasws yn Ewrasia, ar y ffin
rhwng Dwyrain Ewrop a Gorllewin
Asia. Yn ffinio â hi mae Môr Caspia i’r
dwyrain, Rwsia i’r gogledd, Georgia
i’r gogledd-orllewin, Armenia i’r
gorllewin, ac Iran i’r de. Mae allglofan
Nakhchivan yn ffinio ag Armenia i’r
gogledd a’r dwyrain ac Iran i’r de a’r
gorllewin, ac mae ganddi ffin 11km (6.8
milltir) o hyd gyda Thwrci i’r gogleddorllewin.
Bazarduzu Dagi ger y ffin â
Rwsia yw’r pwynt uchaf, sef 4,485m
(14,715 troedfedd).
Mae gan y wlad boblogaeth
o tua 10 miliwn, gyda mymryn dros 2
filiwn yn byw yn y brifddinas yn Baku.
Daeth y wlad yn rhan o’r weriniaeth
sosialaidd Sofietaidd yn 1920, cyn
ennill annibyniaeth yn 1991. Daeth yr
Undeb Sofietaidd i ben yn swyddogol
yn ddiweddarach y flwyddyn honno.
Gallwn ddisgwyl i’r rhan
fwyaf o gefnogwyr Cymru aros yn
Baku, ar arfordir Môr Caspia, sef
corff mwyaf y byd o fôr mewndirol.
Mae’r ddinas wedi newid yn arw ers
ein hymweliadau diwethaf, ac ni fydd
nifer o’r cefnogwyr sydd wedi bod
o’r blaen yn adnabod y lle. Ond mae
un peth yn dal yn debyg, sef yr hen
ddinas gaerog enwog, lle mae palas
brenhinol anferth Shirvanshahs, a
thŵr anferth Maiden.
Prin yw’r dinasoedd yn y
byd sydd wrthi’n newid mor gyflym,
ac ers i’r diwydiant olew ddechrau

ffynnu eilwaith yn 2006, mae’r ddinas wedi’i gweddnewid gydag
adeiladau anhygoel.
Saif dinas Baku ar grindir penrhyn Absheron. Mae
canol Baku yn ddarn o wyrddni mewn ardal sy’n bennaf lychlyd,
a hynny oherwydd y galwyni di-ben-draw o ddŵr sy’n cyrraedd
y ddinas mewn pibellau bob dydd. Mae gan y ddinas system
metro, rhwydwaith bysus a bysus mini da, a llwybrau cerdded
hir, gan gynnwys y ddinas gaerog, y Boluvar, a Sgwâr y Ffynnon.
FSA Cymru
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Maes Awyr

MAES AWYR
HEYDAR ALIYEV
Mae’r maes awyr 20 cilomedr i’r
gogledd-ddwyrain o Baku, gyda
phriffordd fodern a agorwyd yn 2008
yn cysylltu’r maes awyr a’r ddinas.
Ailenwyd y maes awyr ar ôl Heydar
Aliyev, trydydd Arlywydd Azerbaijan.
Mae gan y maes awyr ddwy derfynfa
i deithwyr, ac mae’n lle modern
gyda chyfleusterau rhagorol yn
cynnwys banciau, peiriannau arian, a
swyddfeydd cyfnewid arian, a hynny
yn y lolfeydd gadael a chyrraedd.
Mae yno fwytai, caffis, siopau di-dreth
a Wi-Fi am ddim, ynghyd â llefydd i
wefru’ch ffôn. Mae’n faes awyr glân tu
hwnt, ac mae ysmygu wedi’i wahardd
yno. Mae cabanau ysmygu pwrpasol
ar gael, fodd bynnag. Mae’r maes
awyr ar agor 24 awr y dydd.
O Derfynfa Un y bydd y rhan fwyaf
o gefnogwyr Cymru’n gadael, ac
mae sawl swyddfa wybodaeth yno,
ynghyd â’r siopau arferol a siopau
di-dreth unwaith y byddwch chi wedi
mynd trwy’r mannau diogelwch.
Cyfleusterau i bobl anabl:
Mae’r maes awyr yn gwbl hygyrch,
gyda lifftiau, rampiau, grisiau
symudol a thoiledau i bobl anabl.
Bydd angen ichi ddangos
eich fisa ynghyd â’ch pasbort i gael
mynd i mewn i’r wlad.
Wrth adael y maes awyr,
byddwch yn gorfod mynd trwy ddwy
ardal ddiogelwch, un wrth ddod i
mewn i’r maes awyr ac un wrth fynd i’r
lolfa ymadael.
Y ffordd rataf o gyrraedd
canol Baku yw ar fws. Mae bws
gwib y maes awyr yn teithio 24 awr
y diwrnod, bob hanner awr, er mai
dim ond bob awr y mae’n mynd yn
ystod y nos. Mae’r bws gwib yn teithio
rhwng y maes awr a stop metro
28 May, gyda stop ar y ffordd yng
ngorsaf fetro Koroglu. Yn dibynnu
ar y traffig, bydd hi’n daith o rhwng
25-30 munud. I brynu tocyn bws,

+44 7905 861 848

bydd angen Baku Card
arnoch gan na allwch chi
brynu tocynnau ar y bws
erbyn hyn. I wneud hyn,
bydd yn rhaid i chi fynd i
giosg Baku Card, prynu’r
cerdyn, ac ychwanegu
rhywfaint o gredyd ato.
Bydd taith unffordd o’r
maes awyr i ganol y
ddinas yn costio 1,30
AZN (tua 70c), ynghyd
â 2 AZN (llai na £1) am
y cerdyn, a does dim
modd cael hwn yn ôl.
I brynu’r
tocynnau, bydd
angen Manats arnoch
chi (arian parod
Azerbaijan), gan
nad oes modd talu â
cherdyn yn y peiriant.
Mae’r bysus yn gadael y
derfynfa y drws nesaf i
ranc tacsi swyddogol y
maes awyr.
Y tu allan i’r
maes awyr, bydd tacsis
swyddogol hefyd ar
gael. Gellir trefnu a thalu
am y rhain o’r ranc tacsi,
lle cewch chi’r pris gan
y swyddog. Fe allwch
chi ddefnyddio arian
parod neu gerdyn i dalu
am dacsi, a dylai’r daith
i ganol y ddinas gostio
tua 25-239 AZN (rhwng
£12 a £15). Byddwch
yn wyliadwrus o dacsis
answyddogol a’r prisiau
uchel y byddan nhw’n
ceisio’u codi; cytunwch
ar bris cyn eich taith bob
amser.
Mae Uber
hefyd ar gael ac yn
rhatach na thacsis
arferol, ond bydd
angen Wi-Fi arnoch i
alw un.
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Baku

BAKU

byddwch chi’n mynd:
talwch ymlaen llaw ar
y cerdyn (rhag-dâl o
AZN2, y mae modd ei
hawlio’n ôl)
AvisAzCar
Bakı Taksi Y tacsis steil
Llundain, lliw porffor
tywyll, yw’r rhai rhataf a’r
unig rai sy’n defnyddio
mesuryddion.
Mae modd
cerdded o amgylch y
canol, yr hen dref a’r
porthladd yn ddigon
rhwydd, ac os nad yw’ch
gwesty ar y cyrion, go
brin y bydd angen ichi
ddefnyddio trafnidiaeth
gyhoeddus ac eithrio
i ddod o’r maes awyr.
Mae’r Gymdeithas
Bêl-droed yn trefnu
bysus i’r gêm, ond os
yw’n well gennych chi
ddefnyddio’r metro,
yr orsaf agosaf yw
Khalglar Dostlughu (tua
milltir o’r stadiwm).

FSA Cymru
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ddiflannodd y tân, credai’r addolwyr
fod hynny’n gosb gan Dduw. Atyniad
arall i ymwelwyr yw’r lle bellach, ac
Dinas borthladd yw Baku, ar lan
yno allor dân barhaol.
orllewinol Môr Caspia. Dyna pam
Fe allwch chi hefyd weld
fod y lle mor wyntog; mae’r enw
Tŵr Maiden, hen waliau’r ddinas, a
“Baku” ei hun yn golygu “chwythu’r
chael golygfa wych o Fôr Caspia yn
gwynt”, “dinas y gwynt”, “bryn” neu
Icheri Sheher.
“ddinas ar y bryn”. Fe’i disgrifir yn aml
Mae Llywodraeth
yn un o ddinasoedd prydferthaf y
Azerbaijan yn ceisio sicrhau bod
Cawcasws. Ar y ffin rhwng Ewrop
Baku yn lle mor fodern, cyfforddus
ac Asia, mae Baku yn enwog am ei
a diddorol â phosibl. Mae yno hefyd
golygfeydd prydferth, ei chyfuniad
bob math o atyniadau arbennig i
o’r traddodiadol a’r modern, ei
ymwelwyr. Er enghraifft, yng nghanol
phensaernïaeth, ei phobl gyfeillgar, ei
y ddinas, fe allwch chi’n sydyn ddod
bwyd, ac wrth gwrs ei holew. Baku yw
ar draws “Fenis Fach” a chael taith
prifddinas y diwydiant petroliwm yn
mewn gondola, ond hefyd fynd ar y
Azerbaijan.
‘Baku Eye’ ac edmygu golygfeydd
Baku hefyd yw’r ddinas
gwych. Mae bywyd nos, clybiau a
fwyaf ar Fôr Caspia ac yn y
phob math o adloniant arall yn eich
Cawcasws i gyd, a dyma hefyd y
aros yn ninas fodern Baku.
ddinas fwyaf yn y byd sy’n gorwedd
yn is na lefel y mor.
CRWYDRO O AMGYLCH BAKU
A beth am yr adeiladau
Ers mis Medi 2015, mae Baku wedi
sy’n gartref i’r holl sefydliadau? Yn
dechrau cyflwyno system lle bydd
ninas Baku mae’r hen adeiladau
pobl yn talu ymlaen llaw am bethau
traddodiadol yn sefyll ochr yn ochr
gyda cherdyn. Y Baku Card yw’r
â’r nendyrau anferth modern, sy’n
enw ar hwn, a gellir ei brynu mewn
goleuo’r ddinas pan fydd yr haul
gorsafoedd metro a gorsafoedd
yn machlud. Fe allwch chi weld
bysus penodol. Ceir dau fersiwn
olion Sofietaidd yma, ynghyd â
o’r cerdyn – un plastig sy’n costio
dylanwadau Ewropeaidd ac Asiaidd.
AZN2 ynghyd â chredyd, ac fe ellir
Crwydrwch strydoedd culion Baku
ailddefnyddio hwn, ac yna fersiwn
ac fe gewch weld y cyfan drosoch
papur untro, sy’n rhoi hyd at bedwar
eich hun.
credyd yn unig (h.y. bydd pedair taith
Ar ôl gweld canol modern y
yn costio AZN1). Ar hyn o bryd, dim
ddinas, Bae Baku a Baku Boulevard,
ond ar y metro a’r bysus coch mwyaf
rhaid ichi hefyd weld prif ran y ddinas,
newydd y mae modd defnyddio’r
a’r rhan brydferthaf, sef yr Hen
cerdyn, ond mae’n debygol y bydd
Ddinas. Icheri Sheher yw’r enw ar fan
y system yn cael ei hehangu yn y
hyn, ac ymhlith y prif dirnodau mae:
dyfodol.
Palas Shirvanshahs, sef
Mae’r metro yn cysylltu’r
“perl bensaernïol Azerbaijan” ac
hen ddinas (gorsaf metro
un o Safleoedd Treftadaeth y Byd
Icherisheher) drwy’r orsaf drenau
UNESCO.
(gorsaf metro 28 May) â nifer o
Teml Ateshgah, a oedd yn
orsafoedd eraill, yn fwyaf defnyddiol
lleoliad addoli tân Zoroastriaidd am
gorsafoedd metro Koroglu, Qara
gyfnod. Byddai’r addolwyr yn gadael
Qarayev a Neftçilar. Mae bysus
fan hyn pan fyddai’r nwy naturiol yn
yn gadael pob un o’r rhain i drefi
dod i ben, a phan na fyddai mwy o dân
penodol yn Abşeron. Mae’r teithiau’n
“sanctaidd” yno. I’r Zoroastiaid, roedd
costio 20q y tro, waeth pa mor bell y
tân yn arwydd o Dduw, felly pan

Bariau a Bwytai
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BARIAU A BWYTAI
BAKU
Mae cannoedd o lefydd yn Baku i
gael llymaid. Crwydrwch ar hyd glan
y môr drwy’r hen dref ac mae’r dewis
yn ddi-ben-draw. Fe allwch chi fynd
ar grôl hamddenol a gweld rhai o’r
golygfeydd ar yr un pryd, a chwiliwch
yn enwedig am y trac Grand Prix sy’n
rhedeg drwy ganol y ddinas. Er mai
traffig bob dydd sy’n ei ddefnyddio
fel arfer, mae mannau lle gallwch chi
weld darnau o’r trac wrth gerdded ger
y môr.
‘SGWÂR Y FFYNNON’
(FOUNTAIN SQUARE)
Yn Baku y cynhaliwyd rownd derfynol
Cwpan Europa rhwng Chelsea ac
Arsenal yn ddiweddar, ac roedd y
rhan fwyaf o’r cefnogwyr wedi’u
treulio’u hamser yn ardal Sgwâr y
Ffynnon, sy’n llawn bariau a bwytai
CAMEL BAR
modern ac amrywiol.
Mae’r cwrw rhad, y byrddau pŵl a’r
gerddoriaeth fyw yn denu’r to iau am
TAFARN SHAKESPEARE BAR
ddiod neu ddau. Fe ddewch chi o
Chwaraeon canolog yw hwn sy’n
hyd i’r lle ychydig flociau i’r gogledd
fan cyfarfod i’r holl Brydeinwyr sy’n
o Sgwâr y Ffynnon, ac mae yma
gweithio yn y diwydiant olew. Mae’r
ddetholiad da o gwrw. Mae’n dueddol
William Shakespeare hanner ffordd
o fod yn llawn bob awr o’r dydd.
rhwng Baku Boulevard a Sgwâr
y Ffynnon, ac yn un o’r unig fariau
HOPS PUB
yn Baku sy’n gweini cyrri, bwyd
Mecsicanaidd a chwrw rhyngwladol Bar Prydeinig arall yn Baku yw’r
o’r gasgen. Mae’r staff i gyd yn siarad Hops Pub, ychydig funudau o Sgwâr
Saesneg, ac mae yno sgriniau mawr i y Ffynnon. Mae sgarffiau pêl-droed
wylio pêl-droed, ynghyd â bwrdd pŵl. yn llenwi’r waliau, ac mae’r bar yn
arbennig o brysur ar nosweithiau
Gwener a Sadwrn. Bydd bandiau
byw yn chwarae ar y penwythnos.
Dewch yma i wylio’r pêl-droed, i
gael gêm o pŵl, ac i fwynhau’r cwrw
casgen.

Sgwâr y Ffynnon a’r
gwestai. Mae’r bobl leol
a’r Prydeinwyr yn dod
yma i fwynhau’r diodydd
a’r bwyd Prydeinig.
Detholiad yn
unig yw’r rhain. Os mai
chwilio am rywbeth
cyfarwydd ydych chi,
mae yma Hard Rock
Café, McDonalds a
KFC ger y sgwâr. Ond
mae’n werth mentro
hefyd a rhoi cynnig ar y
bwyd lleol. Mae kebabs
yn boblogaidd iawn yn
Azerbaijan, a’r bwyd yn
debyg i fwyd Dwyrain
Ewrop a’r Dwyrain
Canol. Bydd pob math o
gigoedd a llysiau’n cael
O’MALLEY’S
eu rhoi ar gigwain ac
Os mai peint o Guinness mewn tafarn yna ar y barbeciw. Os
Wyddelig draddodiadol sy’n mynd
mai mynd am bryd lleol
â’ch bryd, O’Malley’s yw’r lle i chi – un ydych chi, mae’n fwy na
o’r bariau Gwyddelig prin yn Baku.
thebygol mai kebab a
Mae mewn lleoliad gwych gerllaw
gewch chi ar eich plât.
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ARENA BAKCELL

CASGLU TOCYNNAU GAN Y GYMDEITHAS BÊL-DROED
Rhaid i holl aelodau’r Wal Goch casglu eu tocynnau ar gyfer
y gêm hon. Bydd y rhain ar gael ddydd Gwener, 15 Tachwedd
Dechreuodd y gwaith adeiladu ym
rhwng 10am a 5pm, a ddydd Sadwrn 16 Tachwedd, rhwng 9am
mis Ebrill 2010 yn y rhanbarth 8km (8
ac 1pm.
cilomedr), i’r dwyrain o hen dref Baku.
Bydd hyn o gyntedd Gwesty XXXXXX. Ni fydd unrhyw
Dyma darddiad enw’r stadiwm, gan
docynnau i’r gêm ar werth ar y diwrnod, a rhaid ichi eu casglu
mai dyma’r lleoliad mwyaf yn yr ardal.
eich hun gyda phrawf i ddangos pwy ydych chi. Parchwch y staff
Er nad yw’n stadiwm
tocynnau, os gwelwch yn dda!
arbennig o fawr, mae ganddi 17 o
flychau awyr sy’n llenwi llawer o’r
CYRRAEDD Y STADIWM AC YN ÔL I’R DDINAS
seddi lefel uwch. Mae yno 200 o
Mae’r stadiwm rhyw 8 milltir o ganol Baku (yr hen ddinas) ac
seddi i’r wasg a 300 o lefydd parcio –
yn dibynnu ar draffig, gall gymryd o leiaf hanner awr i gyrraedd
sy’n gryn dipyn i stadiwm y bu’n rhaid
yno mewn tacsi. Mae gorsaf metro o’r enw Khalglar Dostlughu
ei chodi ar blot bychan iawn rhwng
tua milltir o’r stadiwm, sef rhyw chwarter awr i ugain munud ar
dwy ysgol leol.
droed, ac mae’r llinellau gwyrdd a choch yn pasio drwy’r orsaf
Agorwyd y stadiwm ym mis Medi
hon.
2012 gan yr Arlywydd Aliyev, wythnos
Bydd hi’n anodd iawn dal tacsis ar ôl y gêm, er bod y
yn unig cyn cynnal pencampwriaeth
stadiwm yn nes at y maes awyr nag at ganol y ddinas.
ryngwladol Cwpan y Byd Menywod
Ar ôl trafod â’r awdurdodau lleol a Chymdeithas
o Dan 17.
Bêl-droed Azerbaijan, mae Cymdeithas Bêl-droed Cymru
Mae’r stadiwm yn dal
wedi penderfynu mai’r opsiwn gorau i’n cefnogwyr ni fydd
11,000 o bobl, ac mae 1,200 o seddi
darparu bysus o rywle canolog yn y ddinas cyn y gêm, a
wedi’u neilltuo i gefnogwyr Cymru.
bydd y rhain yn gollwng y cefnogwyr y tu allan i’r cae. Ar ôl
Yn anffodus, does dim
y gêm, bydd cefnogwyr Cymru’n cael eu cyfeirio yn ôl i’r
llawer o amgylch y stadiwm i
bysus a fydd yn eu cludo i ganol y ddinas, lle mae digonedd
gefnogwyr Cymru sy’n chwilio am
o fariau a bwytai sydd ar agor yn hwyr.
ddiod neu fwyd. Ardal breswyl yw
Bydd y bysus hyn yn arbed llawer o drafferth i’r
hon i bob pwrpas, er inni weld tafarn
cefnogwyr, ond does dim rhaid ichi eu defnyddio; mae croeso
fechan iawn ar y gornel y tu allan i’r
i bawb geisio cyrraedd y stadiwm a dod yn ôl eu hunain. Ond
stadiwm.
sylwch y bydd holl gefnogwyr Cymru sy’n prynu tocyn i’r gêm
hefyd wedi talu cyfraniad tuag at gost y drafnidiaeth.
Bydd y mannau codi a gollwng wedi’u nodi gyda’ch
tocyn i’r gêm.

FSA Cymru
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Gôl Cymru
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GÔL CYMRU
Mae elusen cefnogwyr Cymru,
Gôl Cymru, yn mynd adref .... i
Baku. Sefydlwyd yr elusen pan
chwaraeodd tîm Cymru yn erbyn
Azerbaijan yn 2002, a hynny gan
gefnogwyr a oedd ‘am wneud
gwahaniaeth’. A chyn y gêm fawr,
bydd y cefnogwyr yn ymweld
drachefn â chartref plant Saray y tu
allan i’r brifddinas, ynghyd â chanolfan
arall i blant anabl, gan roi cyfarpar a
deunyddiau iddyn nhw. Mae Saray yn
gartref i blant sydd ag amrywiaeth o
anableddau meddyliol a chorfforol.
Dyma fydd y pedwerydd
tro i Gôl Cymru ymweld â’r wlad. Yn
2009, gyrrodd criw ar draws Ewrop i
Baku gyda chyflenwadau a rhoddion
i achosion da. Ar ôl dod yn ôl, codwyd
dros fil o bunnoedd i gartref Saray i
adeiladu cegin er mwyn helpu’r plant
hŷn i ddysgu sgiliau bywyd sylfaenol.
Meddai Gwen Burchell o
United Aid for Azerbaijan, “Rydyn ni
wedi llwyddo i weddnewid bywydau’r
plant. Mae pob un yn egnïol bob dydd,
ac mae nifer ohonyn nhw bellach yn
dychwelyd adref gyda’r nos. Mae
rhai’n cael addysg, a rhai’n gallu
gweithio. Dylai pob plentyn gael ei
fagu mewn teulu. Mae’n wych cael
cyfarfod unwaith eto â chefnogwyr
Cymru ac rydyn ni’n ddiolchgar
iawn iddyn nhw am eu cefnogaeth
ymarferol.”
Meddai Tim Hartley o Gôl
Cymru, “Roedd yr hyn a welsom ni ar
ein hymweliad cyntaf â Saray yn drist
iawn. Roedd y plant naill ai’n cael eu
cadw yn eu gwlâu, neu’n eistedd ar
fainc drwy’r dydd. Roedd ganddyn
nhw’r un lefel o ddealltwriaeth a
datblygiad â babanod, hyd yn oed
y plant hŷn. Ond mae’r cyfan wedi
newid. Mae Saray bellach yn rhoi
cartref diogel, glân a chysurlon i rai o’r
plant mwyaf anghenus, ac rydyn ni’n
edrych ymlaen at gyfarfod â nhw eto.” Gallwch gyfrannu fan hyn:
Helpwch ni i helpu’r plant.
www.Justgiving.com/gol
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GWYBODAETH
DEFNYDDIOL

DOGFEN TEITHIO
MEWN ARGYFWNG
Mae dogfen i deithio mewn
argyfwng (ETD) yn eich galluogi
PASBORT WEDI’W DDWYN
i adael y wlad rydych chi ynddi, a
Mae’n hollbwysig eich bod chi’n
theithio i leoliad arall drwy uchafswm
rhoi gwybod i’r heddlu lleol ac i
o bum gwlad. Gall y ddogfen i deithio
Lysgenhadaeth Prydain os byddwch
mewn argyfwng hefyd fod yn ddilys
chi’n colli’ch pasbort, neu os caiff
ar gyfer y daith yn ôl os ydych chi’n
hwnnw’i ddwyn. Dylech chi wneud
ddinesydd yn y wlad lle’r rydych
hyn hyd yn oed os nad ydych chi
chi’n gwneud y cais.
eisiau pasbort arall yn ei le yn syth.
Nid yw dogfen i deithio
Bydd hyn yn lleihau’r siawns y gall
mewn argyfwng yn caniatáu ichi
rhywun arall ddefnyddio eich pasbort
fynd i mewn i bob gwlad. Efallai y
a’ch enw.
bydd angen fisa arnoch chi hefyd.
Pan fyddwch chi’n rhoi
Holwch lysgenhadaeth neu gonswl
gwybod i Swyddfa’r Conswl, byddan
y wlad neu’r gwledydd rydych chi’n
nhw’n cofnodi eich bod chi wedi
bwriadu teithio iddyn nhw neu
colli’ch pasbort neu bod hwnnw
drwyddyn nhw.
wedi’i ddwyn, ac yn rhoi gwybod
I wneud cais am ddogfen
i’r Gwasanaeth Hunaniaeth a
i deithio mewn argyfwng, rhaid i’r
Phasbortau (IPS). Bydd yr IPS wedyn
canlynol i gyd fod yn berthnasol:
yn canslo eich pasbort, er mwyn
• rydych chi’n ddinesydd Prydeinig,
lleihau’r risg y gall rhywun arall ei
y tu allan i’r DU, ac mae’ch pasbort
ddefnyddio. Unwaith y byddwch chi
wedi’i ddwyn, ar goll, wedi’i ddifrodi,
wedi rhoi gwybod bod eich pasbort
yn llawn,
ar goll neu wedi'i ddwyn, bydd yn
• wedi dod i ben yn ddiweddar, neu
cael ei ganslo’n electronig. Os dewch
yng ngofal Swyddfa Pasbortau EM
chi o hyd i’r pasbort wedyn, ni fydd
neu lysgenhadaeth dramor
modd ichi’i ddefnyddio i brofi pwy
• nid oes amser gennych chi i
ydych chi, i brofi’ch cenedligrwydd,
adnewyddu neu pasbort neu i gael
nac at unrhyw ddiben cyfreithiol
pasbort newydd cyn teithio
arall. Ni chewch ei ddefnyddio i brofi
• mae modd ichi roi prawf o’ch
pwy ydych chi, rhag i hynny gael ei
cynlluniau teithio, er enghraifft
ddehongli fel gweithred bosibl o dwyll.
cadarnhad archebu (neu gynlluniau
Chewch chi ddim ei
teithio ysgrifenedig manwl os na
ddefnyddio i deithio chwaith. Os
allwch chi drefnu ymlaen llaw)
gwnewch chi hynny, mae’n bosibl
y bydd yr Awdurdod Ffiniau a
CAEL GAFAEL AR DDOGFEN
Mewnfudo ym mhorthladdoedd neu
I DEITHIO MEWN ARGYFWNG
feysydd awyr y Deyrnas Unedig yn
Fe allwch chi wneud cais ar-lein ar y
cymryd y pasbort oddi arnoch chi.
wefan hon:
Os byddwch chi’n teithio dramor, fe
apply-emergency-travelallech gael eich arestio neu eich gyrru
document.service.gov.uk		
adref.
Mae’n costio £100 i wneud
Gall talu am ddogfen deithio
cais am ddogfen i deithio mewn
mewn argyfwng, ynghyd â thalu
argyfwng. Nid oes modd ad-dalu’r
wedyn am basbort newydd yn ôl y
ffi. Fe allwch chi dalu ar-lein wrth
Deyrnas Unedig, fod yn broses ddrud
wneud y cais. Os na wnewch chi
iawn. Wrth gyrraedd gwlad dramor,
hyn, gofynnir ichi dalu dros y ffôn.
gwnewch yn siŵr bod eich pasbort
Efallai y bydd angen ichi wneud
mewn lle saff a diogel.
FSA Cymru

apwyntiad gyda’r
conswl yn y wlad dan
sylw ar ôl gwneud cais
ar-lein, er mwyn casglu
eich dogfen i deithio
mewn argyfwng. Ar ôl
i chi gyflwyno’ch cais,
byddwch chi’n cael
gwybod a oes angen
apwyntiad arnoch chi.
Bydd angen ichi roi rhif
ffôn a chyfeiriad e-bost
fel rhan o’ch cais.
DEFNYDDIO EICH
DOGFEN I DEITHIO
MEWN ARGYFWNG
Bydd y ddogfen i deithio
mewn argyfwng yn
addas ar gyfer y siwrnai
a nodwyd ar eich
cais, a’r daith honno’n
unig, a hynny o fewn
amser penodol. Bydd
y manylion yma ar y
ddogfen.
Bydd eich
pasbort Prydeinig
yn cael ei ganslo pan
gyflwynir ffurflen yn rhoi
gwybod ei fod ar goll
neu wedi’i ddwyn, neu
pan wnewch chi gais am
ddogfen i deithio mewn
argyfwng.
Efallai y
bydd yr awdurdodau
mewnfudo yn cadw eich
dogfen i deithio mewn
argyfwng ar ôl ichi
gyrraedd pen eich taith.
Bydd angen
i chi gael pasbort
newydd ar ôl cyrraedd
y Deyrnas Unedig os
ydych chi’n bwriadu
teithio dramor eto. Ni
fydd costau unrhyw
ddogfen i deithio mewn
argyfwng yn cael eu
tynnu o gost y pasbort
newydd hwnnw.
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BETH ALL CONSWL EI WNEUD:
•rhoi gwybod sut i drosglwyddo arian
•rhoi cymorth os byddwch chi wedi
cael eich treisio neu wedi dioddef
ymosodiad difrifol, os byddwch chi
wedi dioddef o drosedd arall, neu os
byddwch chi yn yr ysbyty
•helpu pobl sydd â salwch meddwl
•gwneud popeth o fewn ein gallu i
gysylltu â chi o fewn 24 awr i gael
gwybod eich bod yn y ddalfa
•rhoi cymorth a help mewn nifer o
achosion eraill, fel achosion o ddwyn
plant, marwolaeth perthnasau
dramor, pobl sydd ar goll, a herwgipio
•cysylltu â theulu neu ffrindiau os
hoffech chi
•gwneud trefniadau arbennig
mewn achosion o derfysgaeth,
anghydfodau sifil neu drychinebau
naturiol
•o dan gyfraith y Deyrnas
Unedig, rhaid inni godi tâl am rai
gwasanaethau
OND NI ALL CONSWL WNEUD
Y PETHAU HYN:
Er ein bod yn ceisio helpu pobl o
Brydain mewn nifer o sefyllfaoedd
gwahanol, allwn ni ddim gwneud y
canlynol:
•eich rhyddhau o garchar, atal yr
awdurdodau lleol rhag eich gyrru
adref ar ôl ichi gael eich dedfrydu i
garchar, nac ymyrryd mewn achosion
llys troseddol neu sifil
•eich helpu i fynd i mewn i wlad, er
enghraifft os nad oes genych chi fisa
neu os nad yw eich pasbort yn ddilys,
gan na allwn ymyrryd mewn materion
sy’n ymwneud â gweithdrefnau
mewnfudo gwlad arall
•rhoi cyngor cyfreithiol ichi, ymchwilio
i droseddau neu chwilio am bobl sydd
ar goll, er y gallwn roi manylion pobl
a allai eich helpu mewn achosion
o’r fath, fel cyfreithwyr sy’n siarad
Saesneg
•sicrhau gwell triniaeth ichi na phobl
leol yn yr ysbyty neu’r carchar
•talu unrhyw filiau neu roi arian ichi
(mewn amgylchiadau hynod o

eithriadol, gallwn fenthyg rhywfaint
o arian ichi o gronfeydd cyhoeddus,
ond bydd yn rhaid ichi ei dalu yn ôl)
•gwneud trefniadau teithio ar eich
rhan, neu ddod o hyd i waith neu lety
ichi
•gwneud trefniadau busnes ar eich
rhan

Rhif Ffon
Llysgenhadaeth
Prydain:
+ 994 (12)
4975188/89/90
E-bost:
generalenquiries.
baku@fco.gov.uk

BAKU
Mae Llysgenhadaeth Prydain
yn Baku i’w ganfod ger Gwesty’r
Landmark yng nghanol y ddinas. Y
cyfeiriad llawn yw 45 Khagani Street,
AZ1010, Baku.
Ar agor o ddydd Llun i
ddydd Gwener (9-5).
Os ydych chi yn Azerbaijan
ac angen cymorth ar frys (er
enghraifft, os bydd rhywun wedi
ymosod arnoch chi, eich bod wedi
cael eich arestio, neu os bydd
rhywun wedi marw), y rhif ffon mewn
argyfwng yw
+994 124377878
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TROSEDDU
Mae’r lefelau troseddu yn Baku
yn gyffredinol isel, ond o dro i dro,
bydd lladron yng nghanol y ddinas
ac o amgylch y bariau a’r clybiau
gorllewinol wedi iddi dywyllu, a ger
mynedfeydd tywyll fflatiau preifat.
Cymerwch ragofalon synhwyrol:
byddwch yn wyliadwrus, peidiwch
â chario symiau mawr o arian, a
pheidiwch â cherdded ar eich pen
eich hun gyda’r nos. Ceisiwch drefnu
i gael lifft yn ôl ac ymlaen i’ch gwesty/
fflat gan yrrwr preifat/gyrrwr cwmni,
neu gan gwmni tacsi amlwg.
Fe allwch chi roi gwybod
am drosedd mewn unrhyw orsaf
heddlu leol neu drwy ffonio’r heddlu
ar 102. Bydd staff sy’n siarad Saesneg
ar gael ar y ffôn, ond wrth roi gwybod
am drosedd mewn gorsaf heddlu,
ewch â rhywun gyda chi fydd yn
gallu cyfieithu. Peidiwch ag arwyddo
unrhyw ddogfennau nad ydych chi’n
eu deall.
Mae llygredd yn elfen
o fywyd bob dydd yn Azerbaijan.
Ddylech chi ddim llwgrwobrwyo neb.
Mae’n debygol y bydd terfysgwyr
yn ceisio cyflawni ymosodiadau yn
Azerbaijan.
Gallai ymosodiadau fod
ar unrhyw un ac yn erbyn targedau
sifil, gan gynnwys mannau y bydd
tramorwyr yn mynd iddyn nhw,
fel gwestai rhyngwladol, bwytai a
thafarndai, ynghyd â chyfleusterau’r
sector ynni. Dylech gymryd
rhagofalon synhwyrol.
Mae mwy o fygythiad
o ymosodiadau terfysgol yn fydeang yn erbyn buddiannau’r DU a
gwladolion Prydeinig, gan grwpiau
neu unigolion sy’n cael eu cymell gan
y gwrthdaro yn Irac a Syria. Dylech
fod yn wyliadwrus ar hyn o bryd.
Mae’r rhan fwyaf
o boblogaeth Azerbaijan yn
Fwslemiaid. Mae Azerbaijan yn
gymdeithas seciwlar ar y cyfan, ac
ystyrir crefydd yn rhywbeth preifat.
FSA Cymru

Parchwch draddodiadau, arferion,
cyfreithiau a chrefyddau lleol bob
amser, a byddwch yn ymwybodol
o’ch gweithredoedd, gan ofalu nad
ydyn nhw’n sarhau diwylliannau neu
gredoau crefyddol eraill.
Mae cosbau llym iawn am
ddefnyddio neu am fod â chyffuriau
anghyfreithlon yn eich meddiant – gan
gynnwys dirwyon a chyfnodau hir
yn y carchar. Mae’r gosb arferol am
smyglo cyffuriau yn ddedfryd o rhwng
3 a 7 mlynedd yn y carchar ac/neu yn
ddirwy drom.
Bydd yr heddlu weithiau’n
gofyn am gael gweld dogfennau
adnabod. Dylech gario eich pasbort
bob amser. Cadwch hwn yn ddiogel,
a chadwch lungopi o’r dudalen
manylion mewn rhywle diogel ar
wahân.
Er nad yw bod yn hoyw
yn anghyfreithlon, mae pobl LGBT
yn Azerbaijan yn dueddol o gadw’n
dawel am y peth, gan nad yw’n
dderbyniol i ran fawr o’r gymdeithas.
Fel arfer mae angen fisa
ymlaen llaw ar wladolion Prydain sy’n
teithio i Azerbaijan. Cofiwch wirio am
ba mor hir y mae’ch fisa’n para, rhag
ichi aros yn hwy na’r hyn sy’n cael ei
ganiatáu. Dylai’ch fisa fod yn ddilys
pan fyddwch chi’n gadael Azerbaijan.
Dylai’ch pasbort fod yn ddilys am
isafswm o 6 mis arall pan fyddwch
chi’n mynd i mewn i Azerbaijan.
Daeth y trefniant gofal
iechyd dwyochrog rhwng y DU ac
Azerbaijan i ben ar 1 Ionawr 2016.
Mae’r cyfleusterau
meddygol y tu allan i Baku yn wael
iawn. Dylech gario pecyn cymorth
cyntaf sylweddol gyda chi ar unrhyw
deithiau y tu allan i Baku. Hyd yn oed
yn Baku, gallai salwch neu anaf difrifol
ofyn am eich mudo allan i Dwrci neu
Orllewin Ewrop. Cofiwch sicrhau bod
eich yswiriant yn cynnwys hyn.
Os bydd angen cymorth meddygol
mewn argyfwng arnoch yn ystod
eich taith, ffoniwch 103 a gofyn am

ambiwlans. Dylech
gysylltu â’ch cwmni
yswiriant/cymorth
meddygol yn ddiymdroi
os bydd rhywun yn
mynd â chi i gyfleuster
meddygol i gael triniaeth.
Meddyliwch
beth fyddwch chi’n ei
wneud bob amser, a
dilynwch eich greddf.
Peidiwch â chymryd
risgiau na fyddech chi’n
eu cymryd yn y DU.
Peidiwch
â dangos pethau
gwerthfawr fel ffonau
symudol neu gamerâu
digidol yn agored, ac
ystyriwch roi clo ar
fagiau neu gesys.
Llinell ffôn 24 awr
Llysgenhadaeth
Cefnogwyr FSA
Cymru
+44 7905 861 848
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AMBELL BETH I GLOI
• Mae gwneud a derbyn galwadau ffôn,
anfon negeseuon neu ddefnyddio data
i drawsrwydweithio (roaming) yn ddrud
iawn. Rhowch y trawsrwydweithio i ffwrdd a
defnyddiwch Wi-Fi yn unig, gan wneud galwadau
drwy WhatsApp ac ati. Mae rhoi eich ffôn ar y modd
‘Awyren’ cyn cysylltu â Wi-Fi lleol yn syniad da a
diogel.
• Arian Azerbaijan yw’r Manat (AZN).
Mae un Manat yn werth tua 50 ceiniog.
• Mae arian Azerbaijan yn edrych yn go debyg i
bapurau arian yr Ewro, gyda’r un meintiau, lliwiau
a ffontiau. Ond mae thema genedlaethol wahanol
ar bob darn papur: ar bapurau 5 Manat mae darn
o’r anthem genedlaethol, tra bo cleddyf, tarian a
helmed i ddynodi grym ar y papurau 20 Manat.
• Mae’n rhaid defnyddio’r arian lleol i dalu
am unrhyw nwyddau a gwasanaethau. Mae modd
newid punnoedd Prydeinig, doleri’r UDA ac Ewros
yn rhwydd. Mae gwestai mawr, archfarchnadoedd
a bwytai yn Baku fel arfer yn derbyn cardiau
credyd. Mae peiriannau codi arian yn y rhan fwyaf
o’r trefi a’r dinasoedd.
• Cyn ichi adael y DU, rhowch wybod i’ch
banc eich bod chi’n mynd i Azerbaijan.
• Os ydych chi’n bwriadu llogi car, holwch
y cwmni llogi am wybodaeth am y gofynion cyn ichi
deithio.
• Gall gyrru yn Baku fod yn beryglus,
mae’n aml yn llawn tagfeydd a gyrwyr blin;
byddwch yn ofalus os byddwch chi’n llogi car.
• Azeri yw iaith pobl Azerbaijan, ond mae
Rwsieg yn cael ei siarad yn helaeth hefyd. Nid oes
llawer o bobl yn siarad Saesneg, felly dewch â llyfr
ymadroddion gyda chi.
• Gwlad yn ardal y Cawcasws yn
Ne-Ddwyrain Ewrop a De-Orllewin Asia yw
Gweriniaeth Azerbaijan. Mae’r wlad rhwng dau
gyfandir Asia ac Ewrop, er bod y rhan fwyaf o wlad
ar gyfandir Asia.
•Y gwledydd cyfagos yw Rwsia i’r
gogledd, Georgia i’r gogledd-orllewin, Iran i’r de,
Twrci i’r gorllewin (ger allglofan Nakhchivan i’r
gogledd-orllewin) ac Armenia i’r gorllewin a thrwy
Nakhchivan i’r gogledd a’r dwyrain. I’r dwyrain, mae
Azerbaijan yn ffinio â Môr Caspia, sef llyn mwyaf y
byd a môr caeedig.
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GEIRIAU / YMADRODDION DEFNYDDIOL
SAESNEG

CYMRAEG

AZERBAIJANI

YNGANIAD

Yes

Ie

He

Ha

No

Nage

Yox

Yok

Hello

Helo

Salam

Sah-Lahm

Goodbye

Hwyl fawr

Helekik

He-Le-Lich

Thank you

Diolch

Sag ol

Sa-Ol

Please

Os gwelwch yn dda

Zahmat

Za-Mat

Menu

Dewislen

Menyu

Men You

Beer

Cwrw

Pivo

Pee-Vo

Water

Dŵr

Su

Saw

Meat

Cig

Emek

Em-Hay

Bread

Bara

Qanun

Ah-Noon

Taxi

Tacsi

Taksi

Tak See

How much is this?

Faint yw hwn?

Bu neceyedir?

Bu Neh-Cha-Yya

ARWYDDION CYFFREDIN
SAESNEG

CYMRAEG

AZERBAIJANI

Open

Agored

AÇIQ

Closed

Ar Gau

BAĞLI

Entrance

Mynediad

GİRİŞ

Exit

Allanfa

ÇIXIŞ

Push

Gwthio

ITELE

Pull

Tynnu

DART

Toilet

Toiled

TUALET

Men

Dynion

KİŞİ

Women

Merched

QADIN

FSA Cymru
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