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Cyfraith Cymru
Cylchlythyr Cyfraith a Throseddeg y Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Cipolwg ar Gynhadledd y Gyfraith

“Diolch yn fawr am ddigwyddiad hollol wych!”
“Gwych ac wedi gwerthfawrogi’r cyfle a’r drefniadaeth!”
“Diwrnod diddorol a defnyddiol tu hwnt”
Dyna rai o’r ymatebion i’r Gynhadledd Cyfraith a gynhaliwyd gan y Coleg Cymraeg
ym Mhrifysgol Abertawe ar 1 Mawrth 2019.
Dyma rai o’r uchafbwyntiau:
Agorodd Keith Bush CF y gynhadledd. Nododd sut roedd y ddeddf newydd ar Dai Rhent yng Nghymru
wedi dangos cydweithio blaengar rhwng y Cynulliad a’r gymuned.
Cafwyd gweithdy gan Dr Huw Pritchard, darlithydd ym Mhrifysgol Caerdydd, ar y sgìl o drawsieithu.
Yn hytrach na mynd ati’n syth i gyfieithu testun o’r Saesneg i’r Gymraeg, gofynnodd Huw i’r myfyrwyr
gymryd cam yn ôl, peidio sgwennu dim ac esbonio prif bwyntiau’r testun – ac yna meddwl am gyfieithu.

Darllenwch mwy ar dudalen 2...

@CyfraithCCC

Cynhadledd myfyrwyr y Gyfraith

Pwy 'di Pwy?

...parhad

Elin Gaffey

Esboniodd Meinir Davies o gwmni cyfreithiol JCP sut mae
cyfreithwyr sy’n siarad Cymraeg

yn defnyddio gwahanol

fathau o Gymraeg wrth ddelio gyda chleientiaid. O safbwynt
busnes, esboniodd fod defnyddio’r Gymraeg hefyd yn bwynt
gwerthu unigryw pwysig wrth ddelio gyda, a chadw hyder
cleientiaid.

Mewn cyflwyniad diddorol yn bwrw golwg ar y Gymraeg yn y
llysoedd ers y ‘Deddfau Uno’ yn 16g, esboniodd yr Athro
Gwynedd Parry, darlithydd ym Mhrifysgol Abertawe, sut mae
statws y Gymraeg wedi newid yn llwyr. Ond atgoffodd ni o
fethiant yn y gyfraith, sef nad oes hawl gyfreithiol i gael llys
Cymraeg.

Un o ble ydych chi? – Yn wreiddiol o
Benrhyndeudraeth yng Ngwynedd, ac
yn astudio’r Gyfraith a Throseddeg ym
Mhrifysgol Bangor.

swyddi. Y darlithydd Trilby James o Brifysol Abertawe oedd yn

Pa fodiwlau ydych chi'n eu dilyn yn
Gymraeg? – Rwy’n astudio gradd

arwain. Wedi’r cyfan, dim ond hanner y frwydr ar gyfer cael

gydanrhydedd ac rwy’n dilyn yr holl

swydd dda yw canlyniadau gradd dda.

fodiwlau trwy gyfrwng y Gymraeg.

Cafwyd gweithdy arall, y tro hwn ar baratoi CV ac ar gyfer

Gorffennwyd y diwrnod gydag araith onest, difyr, doniol a
di-flewyn-ar-dafod gan Elwen Evans CF, Pennaeth Ysgol y
Gyfraith ym Mhrifysgol Abertawe. Esboniodd sut roedd y
gyfraith wedi newid wrth ddelio gyda’r Gymraeg, menywod a’r

Ydych chi'n gweld mantais
defnyddio'r Gymraeg? – Yn bendant!
Rwy’ cymaint fwy hyderus yn y
Gymraeg, felly mae cael defnyddio’r
Gymraeg ym maes y Gyfraith yn
allweddol i mi allu dysgu a cwblhau fy

cyhoedd ers iddi ddechrau ei gyrfa, ond bod llawer o waith i’w

ngwaith i’r ansawdd gorau posib.

wneud o hyd.

Mae’n fantais hefyd cael ymdrin â’r
gyfraith yn fy mamiaith, yn enwedig
gan fy mod yn bwriadu aros yng
Nghymru ar ôl graddio.

Oes gennych ddiddordeb ym maes y
Gyfraith? – Oes, mae gennyf
ddiddordeb mawr iawn yn y Gyfraith a
Throseddeg ers blynyddoedd, ac yn
enwedig yn y meysydd cyfraith
gyhoeddus ac hawliau dynol. Rwyf
wedi gallu ehangu fy niddordeb yn y
maes drwy astudio’r cwrs yma.

Beth hoffech chi ei wneud ar ôl
graddio? – Dydw i ddim yn siŵr eto i
fod yn hollol onest, ond dwi ddim am
ddilyn y llwybr traddodiadol. Does gen i
ddim diddordeb ymarfer y Gyfraith
mewn swydd megis bargyfreithwraig,
ond buaswn yn hoffi gwneud gwaith
mwy cymunedol megis gyda’r heddlu
neu brosiectau atal troseddu. Cawn
weld!

Erthygl Droseddeg yn Gwerddon
Gallwch ddarllen bapur gan Dr Lowri

Hayley Roberts yn
Gomisiynydd Henebion

Cunnington Wynn, darlithydd Troseddeg ym
Mhrifysgol Aberystwyth, yn y rhifyn
ddiweddaraf o Gwerddon, cyfnodolyn y
Coleg Cymraeg. Ond er mai Troseddeg yw
pwnc Lowri mae’r papur yma ar ei thestun
PhD, ‘“Beth yw’r ots gennyf i am Gymru?”:
Astudiaeth o allfudo a dyheadau pobl
ifanc o’r bröydd Cymraeg’.

Llongyfarchiadau i Dr Hayley Roberts ar
gael ei henwebu i fod yn un o
Gomisiynwyr Comisiwn Brenhinol
Henebion Cymru. Mae Hayley’n darlithio
ym Mhrifysgol Bangor ac yn
arbenigwraig ar gyfraith y môr. Un o
ymdrechion newydd y Comisiwn fydd
edrych ar hanes ac olion y llongau a

Ewch draw i wefan Gwerddon i ddarllen
erthygl Lowri a nifer o erthyglau eraill fydd

suddwyd gan yr ‘U-boats’ oddi ar
arfordir Cymru adeg yr Ail Ryfel Byd.

o ddiddordeb a defnydd i bobl beth
bynnag eu pwnc neu eu diddordeb!
http://www.gwerddon.cymru/cy/rhif

https://llyw.cymru/comisiwn-brenhinolhenebion-cymru-yn-penodi-cadeirydd-daugomisiynydd

ynnau/rhifyn28/erthygl3/

E-lyfr ‘Cyflwyniad i Droseddeg’
Rydym yn falch o ddweud bod y Coleg wedi comisiynu e-lyfr ‘Cyflwyniad i Droseddeg’.
Dr Gwenda Rhian Jones, darlithydd ym Mhrifysgol Bangor, a Dr Lowri Cunnington Wynn fydd
yn gyfrifol am baratoi’r cyhoeddiad. Bydd yr e-lyfr yn sicr o ddefnydd mawr i fyfyrwyr sy’n
dilyn modiwlau Troseddeg yn y dyfodol.

E-lyfrau Cyfreithiol ar y Gweill
Mae myfyrwyr a darlithwyr ar draws Cymru wedi gwneud defnydd helaeth o e-lyfr
‘Cyflwyniad i Sylfaeni’r Gyfraith’ gan Keith Bush CF sydd ar Lyfrgell y Coleg:
http://colegcymraeg.ac.uk/llyfrau/sylfeinir-gyfraith-gyhoeddus

Y newyddion da yw fod e-lyfrau tebyg ar y gweill. I ddod dros y blynyddoedd
nesaf mae e-lyfrau ar:
Gyfraith Ecwiti ac Ymddiriedolaethau, Cyfraith Contract, a Chyfraith Tir.
Dilynwch @CyfraithCCC a darllenwch y cylchlythyr am y newyddion ddiweddaraf!

Cyfraith Cymru: Siôn Jobbins, 01970 622893 s.jobbins@colegcymraeg.ac.uk
Dilynwch: @CyfraithCCC

