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Cynhadledd myfyrwyr Cyfraith 18 Tachwedd
Cynhelir Cynhadledd myfyrwyr Cyfraith y Coleg Cymraeg ar ddydd Gwener 18 Tachwedd yn y Llyfrgell
Genedlaethol yn Aberystwyth – penwythnos y Ddawns Ryng-golegol.
Mae’r gynhadledd a’r cinio am ddim i fyfyrwyr ac mae bysiau wedi eu trefnu o Gaerdydd a Bangor a gall
myfyrwyr Abertawe yrru a derbyn tâl petrol. Mae’n addo bod yn gynhadledd dda. Dyma’r drefn.
•
•
•
•
•
•

Ei Anrhydedd y Barnwr Niclas Parry – Prif Siaradwr
Dafydd Llywelyn – Comisiynydd Heddlu Dyfed-Powys
‘Sylfeini’r Gyfraith Gyhoeddus’ – e-lyfr newydd y Coleg Cymraeg. Cyflwyniad gan Keith Bush QC a Carys
Aaron
‘Cyfraith y Cymry’ – Yr Athro Gwynedd Parry
Gweithdy Cyfraith Gyhoeddus – Manon George a Dr Huw Pritchard
Panel Galwedigaethol – profiadau a chyngor gwahanol yrfaoedd i fyfyrwyr y Gyfraith

Bydd hefyd cyfle unigryw i weld llawysgrifau Cyfraith Hywel Dda a thaith fer o adeilad ysblennydd y Llyfrgell sy’n
cynnwys llawer o ddeunydd pwysig a defnyddiol i gyfreithwyr.

Effaith Cyfraith Ryngwladol ar Blant Cymru
Diolch i Grant Bach gan y Coleg Cymraeg mae Dr Hayley
Roberts, Bangor a Dr Huw Pritchard, Caerdydd yn ysgrifennu
papur ar rôl Cymru ym mhroses adrodd a chydymffurfio
cytundebau rhyngwladol gan ddefnyddio Confensiwn y
Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn (CCUHP) fel
astudiaeth achos.
Bydd eu hymchwil yn seiliedig ar faint cyfraniad Cymru i’r broses
a pherthynas Cymru â sefydliadau’r DU. Mae’n astudiaeth ar
hawliau plant a hawliau cyfreithiol Cymru fel gwlad ac
ymwybyddiaeth sefydliadau San Steffan o natur ddatganoledig y
wladwriaeth.
Mae’r gwaith o ymateb a chanfod tystiolaeth eisoes wedi
dechrau. Gallwch ddarllen eu hymateb i Gyd-bwyllgor San
Steffan ar Hawliau Dynol
yma http://data.parliament.uk/writtenevidence/committeeevi
dence.svc/evidencedocument/human-rightscommittee/childrens-rights/written/40531.html

Myfyrwraig Cyfraith yn ennill
Gwobr Hanes!
Llongyfarchiadau i Catrin Howells o
Brifysgol Caerdydd ar fod yn enillydd
cyntaf Gwobr Dr John Davies ar
draethawd hanes.
Enillodd Catrin, sydd o Bonterwyd ger
Aberystwyth, y wobr newydd sbon
am ei thraethawd ar ‘A yw creu
Awdurdodaeth Gyfreithiol ar wahân i
Gymru bellach yn anorfod?’.
Cyflwynwyd y wobr yn yr Eisteddfod
Genedlaethol yn y Fenni.
Cofiwch mai dydd Llun 5 Rhagfyr yw
dyddiad cau ar gyfer traethodau i
Wobr Dr John Davies 2017.

Pwy ’di Pwy? - Sioned Williams, Prifysgol Bangor
Un o le ydych chi a beth yw’ch hanes?
Rwy’n dod o Ynys Môn ac yn fy ail flwyddyn. Enillais Ysgoloriaeth Cymhelliant gan y Coleg Cymraeg. Cefais hefyd fy
enwebu yn Gynrychiolydd y Myfyrwyr Cymraeg ar banel Cymdeithas y Cyfreithwyr yn y Brifysgol.
Pa fodiwlau ydych chi’n dilyn yn y Gymraeg?
Rwy'n astudio Cyfraith Ddatganoli yn llawn drwy'r gyfrwng Gymraeg. Mae hyn yn fy helpu llawer gan fod y mwyafrif
o'r pwnc yn ymwneud â Datganoli. Rwyf hefyd yn mynychu tiwtorialau Cymraeg mewn Cyfraith Drosedd sydd yn
ddefnyddiol i ddeall gwraidd y pwnc.
Ydych chi’n gweld mantais defnyddio’r Gymraeg ym maes y Gyfraith?
Rwy'n teimlo'n gryf bod astudio'r Gyfraith trwy'r Gymraeg yn andros o fanteisiol. Mae'n helpu imi ddeall y Gyfraith
yn well gan fy mod yn ei dysgu mewn dwy iaith. Mae hefyd yn agor mwy o ddrysau i mi dderbyn swydd yn Nghymru
ar gyfer y dyfodol.
Beth yw eich diddordeb arbennig ym maes y Gyfraith?
Ar gyfer fy ail flwyddyn rwyf wedi dewis astudio Cyfraith
Drosedd Ryngwladol a Chyfraith Amgylcheddol
Rhyngwladol. Hoffwn arbenigo mewn cyfraith trais yn y
cartref neu gyfraith fasnachol gan fy mod wedi cwblhau
cwrs yn y maes.
Beth hoffech chi wneud ar ôl graddio?
Hoffwn fynd ymlaen i wneud y cwrs LPC. Rwyf hefyd am
geisio cael gymaint o brofiad gwaith mewn gwahanol
feysydd ag sy'n bosib cyn penderfynu'n gadarn ar faes
benodol.

Adroddiad Cyfiawnder yng Nghymru
Yn sgil cymhlethdod y Mesur Cymru newydd, mae Canolfan Llywodraethiant Cymru ym Mhrifysgol Caerdydd wedi
cyhoeddi adroddiad ‘Cyfiawnder yng Nghymru’. Mae’r crynodeb byr hwn o’r adroddiad yn tynnu sylw at fylchau a
gwendidau Mesur Cymru ym maes gweithredu’r gyfraith yng Nghymru yn sgil y bwriad i gadw awdurdodaeth unigol
Cymru a Lloegr.
Bydd y gwahaniaethau rhwng Cymru a Lloegr yn cynyddu gyda’r blynyddoedd a bydd mantais felly i fyfyrwyr sy’n
deall ac yn cyfrannu’n adeiladol i’r newidiadau hyn.
Dyma fersiwn gryno o’r adroddiad. http://sites.cardiff.ac.uk/wgc/files/2016/10/Justice-in-Wales-Sept-16-WelshSummary.pdf
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