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Cylchlythyr myfyrwyr
Cymraeg y Gyfraith
Rhif 1, Chwefror 2015

19-20 Chwefror Cynhadledd Cyfraith
Cynhelir ail gynhadledd ar brynhawn Iau a dydd Gwener 19 ac 20 Chwefror 2015 yn Hen Siambr y Cynulliad ym
Mae Caerdydd.
Bydd hwn unwaith eto yng Nghaerdydd a bydd llety a lluniaeth am ddim i fyfyrwyr a darlithwyr yng Ngwersyll yr
Urdd Caerdydd - gyferbyn â’r Cynulliad ym Mae Caerdydd.

Mae croeso i fyfyrwyr y gyfraith o unrhyw brifysgol fynychu’r digwyddiad. Y brif siaradwr fydd Elwen Evans QC.
Cysylltwch â’r darlithydd cyfraith neu Siôn Jobbins i gadarnhau eich lle.

Sesiynau Ymryson 2014-15
Cyfraith Trosedd, Contractau, Camwedd, Cyflogaeth, Ymddiriedolaeth a Theulu - dyna’r pynciau a drafodir yn y
sesiynau Ymryson (mooting) a gynhelir eleni.
Mae’r sesiynau i gyd rhwng 2.00- 4.00pm ar ddydd Mercher ac yn cael eu cynnal ar draws y fideo-gynhadledd. Dr
Catrin Fflur Huws, Aberystwyth, sy’n eu trefnu ac maent yn gyfle gwych i wella eich sgiliau cyfreithiol. Gan nad
oes unrhyw waith marcio ffurfiol mae hefyd yn gyfle i chi wneud camgymeriadau heb effeithio ar eich marciau
credyd!
E-bostiwch Siôn Jobbins s.jobbins@colegcymraeg.ac.uk am yr amserlen neu holwch eich darlithydd cyfraith.

Llongyfs Catherine-Anne Higham
Catherine-Anne oedd enillydd Cystadleuaeth
Ymryson y Coleg Cymraeg a gynhaliwyd yn yr
Eisteddfod Genedlaethol yn Llanelli eleni.

Mae Catherine yn fyfyrwraig ym Mhrifysgol
Bangor. Yn cystadlu yn ei herbyn oedd James
Mulcahy o Brifysgol Aberystwyth. Beirniad y
gystadleuaeth oedd Geraint Watkins o Siambrau’r
Angel yn Abertawe. Cyn cynnal y ffeinal cafwyd
Darlith Flynyddol Sefydliad Hywel Dda, Prifysgol
Abertawe. Y siaradwr gwadd oedd yr aelod
seneddol, Elfyn Llwyd gyda’r Athro Gwynedd Parry
o’r Sefydliad yn cadeirio.

Pwy ‘di Pwy? Gwennan Jones, Prifysgol Abertawe

1.Pa fodiwlau Cyfraith ydych chi’n dilyn yn Gymraeg?
Fel myfyriwr CCC rwy’n cael seminarau contract a cyhoeddus yn y
Gymraeg.
2- I ba ysgol aethoch chi?
Fe fynychais ysgol Gyfun Bro Myrddin yng Nghaerfyrddin gan orffen yno
yn 2012.
3- Pa fath o ysgoloriaeth CCC gawsoch chi?
Rwyf wedi derbyn ysgoloriaeth cymhelliant gan y CCC.
4- Sut mae bywyd yn Abertawe?
Rwy'n mwynhau'r cwrs cyn belled, ac mae'r campws yma yn Abertawe yn
hyfryd! Er bod y daith o Gaerfyrddin bob dydd braidd yn ddiflas!
5- Sut mae dilyn modiwlau yn y Gymraeg yn mynd?
Dwi heb ddechrau'r seminarau Cymraeg eto, ond wedi bod yn paratoi
cwestiynau. Mae hi gymaint haws cwblhau'r gwaith pan yn ei wneud yn y
Gymraeg gan mai dyma'n iaith gyntaf a fy iaith gyrfa. Felly yn edrych
'mlaen i gael dechrau ar y seminarau Cymraeg!

e-Gyhoeddiad Cyfraith Gyhoeddus
Mae’r Barnwr Keith Bush QC, cyn-Brif Ymgynghorydd Cyfreithiol y Cynulliad, wrthi’n ysgrifennu pennod olaf egyhoeddiad hir-ddisgwyliedig Cyfraith Gyhoeddus y Coleg Cymraeg.
Hwn fydd y cyfeirlyfr gyntaf ar Gyfraith Gyhoeddus yn y Gymraeg a gan y bydd ar-lein ar y Porth bydd am ddim i chi
ei ddarllen a gall cael ei ddiweddaru’n gyson. Carys Aaron o Ysgol y Gyfraith Bangor sy’n cydlynu’r prosiect pwysig
yma. Disgwylir cyhoeddi’r llyfr yn 2015. Y cyhoeddiad nesa fydd ar Gyfraith Ecwiti ac Ymddiriedolaeth fydd dan ofal
Dr Catrin Fflur Huws ac Elis Gomer.

Cyfraith Farnwrol ar y Porth
Mae cyfle i fyfyrwyr ar draws Cymru nawr ddilyn cyflwyniadau Manon George o Brifysgol Caerdydd ar Gyfraith
Farnwrol. Mae Manon wedi llwytho 5 cyflwyniad panopto Cymraeg ar y Porth https://llyfrgell.porth.ac.uk Mae
croeso i chi wneud defnydd ohono - cyfle arall i astudio yn Gymraeg a chael gwybodaeth ychwanegol ar y pwnc.
Cadwch lygad ar y Porth. Bydd rhagor o ddeunydd ar Gyfraith Gyhoeddus gan Manon yn cael eu llwytho ac yn
Semester 2 bydd Dr Hayley Roberts o Fangor yn llwytho cyflwyniadau ar Gyfraith Contract.

@CyfraithCCC
Dilynwch @CyfraithCCC am y diweddaraf am ddigwyddiadau’r gyfraith fel pwnc o fewn y Coleg Cymraeg. Mae’n
ddefnyddiol i’ch atgoffa am gystadlaethau, seminarau a digwyddiadau. Byddwn hefyd yn defnyddio’r hashnod
#CCCCyfraith
Cyfraith Cymru: d/o Siôn Jobbins, 01970 628293 s.jobbins@colegcymraeg.ac.uk

