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Ffeinal Ymryson 2014-15 yn Adeilad y Cynulliad
Cynhelir ffeinal cystadleuaeth Ymryson (mooting) y Coleg Cymraeg ar ddydd Llun 29 Mehefin yn y Cynulliad
Cenedlaethol ym Mae Caerdydd. Mae croeso i unrhyw fyfyriwr gystadlu. Bydd y gystadleuaeth yn y Gymraeg.
Bydd yr enillydd yn ennill £100 a bydd £50 i’r cystadleuydd sy’n ail. Bydd y Coleg hefyd yn cyfrannu costau teithio
i unrhyw un sy’n dod i Gaerdydd. Os hoffech gystadlu yna cysylltwch â Catrin Fflur Huws, darlithydd y Gyfraith yn
Aberystwyth ar trh@aber.ac.uk neu ffoniwch 01970 622712. Y dyddiad cau yw 31 Mai.

Pwy ‘di Pwy? Jake Oliver, Prifysgol Aberystwyth
Un o le ydych chi a beth yw’ch hanes?
Rwy’n dod o Sir Benfro ac ar hyn o bryd yn yr ail flwyddyn ym Mhrifysgol
Aberystwyth yn astudio’r Gyfraith, ar ôl ennill ysgoloriaeth cymhelliant y
Coleg.

Pa fodiwlau Cyfraith ydych chi’n dilyn yn Gymraeg?
Yn y flwyddyn gyntaf, gwnes i astudio Cyfraith Droseddol a Systemau a
Sgiliau Cyfreithiol yn Gymraeg. Eleni, rwy’n astudio Cyfraith Camwedd a
Chyfraith Gyhoeddus, a blwyddyn nesaf byddaf yn astudio Cyfraith Tir a
Chyfraith Ecwiti.
Ydych chi’n gweld mantais defnyddio’r Gymraeg ym maes y Gyfraith?
Yn sicr. Yn ogystal â gwella sgiliau cyfathrebu ayb, o ran gyrfaoedd, mae’r
gallu i siarad Cymraeg yn fanteisiol iawn, gan fod cyflogwyr yn awyddus
iawn i gyflogi siaradwyr Cymraeg. Trwy wneud y radd mewn dwy iaith,
dwi ‘di dod i adnabod mwy o bobl a sefydlu cysylltiadau eang.

cyfreithwyr.com

Beth ydych ddiddordeb arbennig ym maes y Gyfraith?
Cyfraith Ryngwladol yw un o’n diddordebau mwyaf ym maes y Gyfraith.
Gwnes i fwynhau dysgu am y perthynas rhwng gwledydd a deall sut mae
penderfyniadau sydd yn cael ei wneud ar lefel rhyngwladol yn effeithio ar
gyfraith ddomestig.

Mae’n wefan newydd i
aelodau’r cyhoedd sydd
am ddewis cyfreithwyr
sy’n medru’r Gymraeg.
Gall fod yn llinyn mesur
dda i ddarpar-gyfreithwyr
wrth iddynt geisio dewis
at ba siambrau i weithio
iddynt. Mae modd dilyn y
wefan ar Twitter hefyd @cyfreithwyr

Beth hoffech chi wneud ar ôl graddio?
Rwy’n ystyried gwneud gradd meistr neu astudio’r LPC. Mae'r opsiynau yn
niferus i rywun gyda gradd yn y gyfraith, felly pwy a ŵyr!

Wrth i fyfyrwyr ystyried
mynd i fyd gwaith,
cadwch lygad ar wefan
www.cyfreithwyr.com

Sara Williams, Prifysgol De Cymru - Tribiwnlys y Gymraeg
Llongyfarchiadau i Sara Williams ar gael ei dewis gan y Prif Weinidog Carwyn
Jones AC i fod yn aelod o Dribiwnlys y Gymraeg.
Yn gyn-gyfreithiwr, mae Sara Williams yn ddarlithydd rhan-amser yn Ysgol
Gyfraith, Cyfrifyddiaeth a Chyllid ym Mhrifysgol De Cymru ac yn aelod o
Goleg Cenedlaethol Cymru ers cychwyn y Coleg. Ar ddiwedd mis Mawrth,
penodwyd Sara yn un o aelodau lleyg Tribiwnlys y Gymraeg sydd wedi’i
sefydlu i wrando ar apeliadau yn erbyn penderfyniadau Comisiynydd y
Gymraeg mewn perthynas â Safonau’r Gymraeg. Dywedodd Sara
“Rwy’n edrych ymlaen yn fawr at weithio gyda’r Tribiwnlys ac i fod yn rhan o
broses newydd a chyffrous mewn perthynas â’r iaith Gymraeg.”

Elwen Evans QC - Beth yw’r Ots ....?
Uchafbwynt Cynhadledd Cyfraith y Coleg Cymraeg yn y Cynulliad yng Nghaerdydd ym mis Chwefror oedd chwip o
araith gan Elwen Evans QC. Mae Elwen, o Siambrau Iscoed, yn un o brif fargyfreithwyr Cymru. Yn ei chyflwyniad
siaradodd ag angerdd a gwybodaeth am bwysigrwydd cynnal achosion yn y Gymraeg er lles y diffynyddion a’r
broses gyfreithiol.
Cynhaliwyd y Gynhadledd yn hen siambr y Cynulliad ac fe’i trefnwyd gan Dr Hayley Roberts a Huw Pritchard o
Brifysgol Bangor. Roedd yn dda gweld myfyrwyr o brifysgolion Bangor, Aberystwyth, Abertawe a Chaerdydd yn
bresennol.

e-Gyhoeddiad Cyfraith Gyhoeddus
Disgwylir cyhoeddir e-lyfr y Coleg ar Gyfraith Gyhoeddus fod yn barod erbyn dechrau blwyddyn academaidd nesa
(2015-16). Bydd yn barod felly fel rhan o restr darllen myfyrwyr ar draws Cymru ac ar y Porth.
Pwnc yr e-gyhoeddiad nesa fydd ar Gyfraith Ecwiti ac Ymddiriedolaeth a fydd o dan ofal Dr Catrin Fflur Huws ac Elis
Gomer. Mae trefniadau eisoes mewn llaw ar gyfer trydedd gyfrol ar Gyfraith Contract a phedwaredd gyfrol ar
Gyfraith Tir. Byddant yn gymorth mawr i fyfyrwyr, darlithwyr a chyfreithwyr.

Mantais y Gymraeg i Gyfreithiwr Abertawe ... yn 1840!
Rydym yn deall erbyn hyn fod gallu siarad ac esbonio’r gyfraith yn y Gymraeg yn fantais yn y gweithle. Ond nid
rhywbeth newydd yw hyn! Daethom ar draws hysbyseb yn rhifyn 15 Awst 1840 o’r ‘Cambrian’ (papur newydd yn
Abertawe) sydd mor wir heddiw â 175 mlynedd yn ôl:
“LAW: A situation wanted by a Young Gentleman, aged 22, who undersands Common Law, has a knowledge of
general Conveyancing, can write well and expeditiously and speaks the Welsh language.”

@CyfraithCCC
Dilynwch @CyfraithCCC am y diweddaraf am ddigwyddiadau’r gyfraith fel pwnc o fewn y Coleg Cymraeg.
Cyfraith Cymru: d/o Siôn Jobbins, 01970 622 893 s.jobbins@colegcymraeg.ac.uk

