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Cynhadledd myfyrwyr y Gyfraith
1 Mawrth 2019 Abertawe
Cynhelir cynhadledd i fyfyrwyr y Gyfraith ar ddydd Gwener 1 Mawrth 2018 ym Mhrifysgol Abertawe.
Mae’r gynhadledd yn agored i holl fyfyrwyr cyfrwng Cymraeg sy’n astudio’r Gyfraith (ac unrhyw un
arall sydd â diddordeb). Mae’r digwyddiad am ddim gan gynnwys cinio. Bydd sesiwn ymarferol i
ddatblygu sgiliau cyfreithia a hefyd sesiwn ar sut i baratoi ar gyfer y byd gwaith a chyfweliadau.
Mae’r dyddiad yn cyd-fynd gyda’r Eisteddfod Ryng-golegol sydd hefyd yn Abertawe. Bydd y
Gynhadledd Cyfraith a’r Eisteddfod yn agos iawn i’w gilydd felly bydd yn hawdd i fynd yn syth o’r
gynhadledd i’r eisteddfod os hoffech chi.

Bydd trafnidiaeth am ddim ar fore Gwener o Aberystwyth a Chaerdydd i’r gynhadledd ac yn ôl ar y
dydd Gwener. Bydd myfyrwyr Bangor, yn teithio lawr nos Iau gan aros mewn gwesty dros nos.
Dilynwch @CyfraithCCC a bydd mwy o fanylion gyda'r darlithydd Cyfraith cyfrwng Cymraeg.

Staff Newydd De Cymru a Bangor
Newyddion da i’r Gymraeg ym Mhrifysgol De Cymru. Penodwyd Holly Evans
a Hannah Menard fel darlithwyr Cyfraith yn y brifysgol. Er nad oes

Pwy 'di Pwy?
Emily Bennett

modiwlau cyfrwng Cymraeg yn Ne Cymru ar y funud, mae’r ddwy yn
awyddus iawn i ddarparu cyfleoedd cyfrwng Cymraeg yn y dyfodol.

Hoffem groesawu hefyd dwy diwtor Cyfraith newydd ym Mangor. Mae
Branwen Siôn ac Elin Jones yn dilyn cyrsiau PhD ac yn cynorthwyo gyda’r
gwaith dysgu hefyd.

Mae Branwen yn dod o Fae Colwyn ac ar fin gorffen ei LLM ym Mangor.
Bydd wedyn yn cychwyn PhD ar gyfraith arian-cyfred crypto (Crypto
Currency).

Mae Elin wedi bod yn gyfreithwraig gyda Pritchard Jones Lane LLP,
Caernarfon a bydd yn dal i weithio fel ymgynghorydd cyfreithiol ac mae
wedi dilyn cwrs LLB ym Mangor ac am gychwyn PhD ym maes cyfraith

Un o ble ydych chi?

O Lanelli, nawr

yn y flwyddyn gyntaf yn astudio yn
Aberystwyth.

eiddo.

Pa fodiwlau cyfraith ydych chi'n
dilyn yn Gymraeg? Ar hyn o bryd,
rwy’n astudio modiwlau Cyfraith

Cyngor Cyfraith Cymru
Mae’r Coleg Cymraeg wedi cael eu gwahodd i fod yn rhan
o Gyngor Cyfraith Cymru. Mae’r Cyngor yn gorff newydd
cyffrous a sefydlwyd gan Jeremy Miles AC, Prif Gwnsler

Troseddol, Cyfraith Ymrwymiadau,
Sgiliau Cyfreithiol a'r Gyfundrefn
Gyfreithiol yn y Gymraeg. Rwy’n derbyn
darlithoedd cyfrwng Cymraeg yn y
rhan fwyaf o'r modiwlau a seminarau
cyfrwng Cymraeg ym mhob un.

Cymru, ac mae’n rhan o broses Comisiwn ar Gyfiawnder
yng Nghymru.

Heb os, dyma gyfnod mwyaf cyffrous yn hanes y gyfraith
yng Nghymru ers Oes y Tywysogion!

Ydych chi'n gweld mantais
defnyddio'r Gymraeg ym maes y
Gyfraith? Ydw yn sicr! Wrth
ddefnyddio'r Cymraeg ym maes y
Gyfraith, y mae'n fy ngalluogi i drin a
thrafod materion cyfreithiol trwy'r
Gymraeg a'r Saesneg. Mae’n fy

Darlithwyr Cysylltiol
Os ydych yn addysgu drwy gyfrwng y Gymraeg, cofiwch
gofrestru fel Darlithydd Cysylltiol y Coleg Cymraeg. Mae am
ddim a does dim gwaith ychwanegol, ond, drwy ddod yn

ngwneud yn fwy unigryw mewn maes
proffesiynol cystadleuol iawn.

Oes gennych ddiddordeb ym maes
y Gyfraith? Rwy’n dechrau datblygu
diddordebau mewn meysydd
gwahanol o fewn y Gyfraith. Mae gen i

aelod byddwch yn gallu manteisio ar grantiau, gwobrau a
chynhadledd flynyddol ar gyfer darlithwyr.

ddiddordeb mewn Cyfraith
Cytundebau ac yn sicr Cyfraith
Hawliau Dynol.

Cynhelir Noson Wobrwyo a Chynhadledd Darlithwyr Cysylltiol
ar 25 a 26 Mehefin 2019 yn Aberystwyth.

Beth hoffech chi ei wneud ar ôl
graddio? Hoffwn hyfforddi fel
bar-gyfreithwraig ddwyieithog.

Holwch eich swyddog cangen am ragor o wybodaeth.

Cerrig Milltir i Fenywod
Mae Dr Catrin Fflûr Huws, Aberystwyth, wedi
cyfrannu i gyfrol newydd, ‘Women’s Legal
Landmarks’ (Gwasg Hart), sy’n trafod dros 80 o
gerrig milltir pwysig statudol yn hanes menywod a’r
gyfraith. Yn ogystal â thrafod Deddf Addysg 1944,
Deddf Erthyliad 1967, a Deddf Gwahaniaethu ar Sail
Rhyw 1975, nodir cerrig milltir o achosion llys megis;
Williams & Glyn’s Bank v Boland, R v Aluwalia, ac R v
Nimmo and Sorley.

Mae tair carreg filltir Gymreig – statws y fenyw yng
Nghyfraith Hywel gan Carol Howells; Deddf Trais yn

Da iawn Heledd!
Llongyfarchiadau i Heledd Ainsworth o Brifysgol
Caerdydd ar ennill Ysgoloriaeth William Salesbury.
Mae Heledd yn astudio’r Gyfraith a Chymraeg (LLB)
ac yn wreiddiol o Landysul.

Mae Ysgoloriaeth William Salesbury werth

£5,000 ac

mae’n agored i fyfyrwyr sy’n astudio 100% o’i gradd
drwy gyfrwng y Gymraeg.

Trwy gyd-ddigwyddiad roedd enillydd y Wobr
llynedd, Nest Jenkins hefyd yn fyfyrwraig Cyfraith yng
Nghaerdydd.

erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais
Rhywiol (Cymru) 2015 gan Dr Olga Jurasz, a
chyfraniad Dr Catrin Fflûr Huws am arwyddocad 2
Mai 2003 fel y diwrnod lle bu cynrychiolaeth
gydradd o ddynion a merched mewn deddfwrfa am
y tro cyntaf erioed unrhyw le yn y byd. Y ddeddfwrfa
honno yw Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

Mae’r llyfr ar gael gan Wasg Bloomsbury:
https://www.bloomsburyprofessional.com/uk/wom
ens-legal-landmarks-9781782259794/

Ysgoloriaeth Gwilym Prys Davies - £1000
Ydych chi’n nabod rhywun ym mlwyddyn 13, sydd am astudio’r Gyfraith ac sy'n byw neu’n astudio
yn siroedd Rhondda Cynon Taf neu'r hen Feirionnydd? Os felly, atgoffwch nhw fod modd iddynt
ymgeisio am Ysgoloriaeth Gwilym Prys Davies sy’n werth

£1,000 y flwyddyn. Mae’r Ysgoloriaeth ar

gael i fyfyrwyr bydd yn astudio 80 credyd y flwyddyn yn y Gymraeg yn y Gyfraith. Ar hyn o bryd, dim
ond Prifysgol Aberystwyth sy’n gymwys.

Dyddiad cau ymgeisio yw 5 Ionawr 2019 ac mae'r ffurflen gais ar gael ar wefan y Coleg:
http://www.colegcymraeg.ac.uk/cy/astudio/cymorthariannol/ysgoloriaethgwilymprysdavies

ŷ

Roedd Gwilym Prys Davies yn wreiddiol o Feirionnydd, yn aelod o D ’r Arglwyddi a chyfreithiwr ym
Mhontypridd. Roedd yn frwd dros defnyddio’r Gymraeg yn y gyfraith, chwaraeodd rhan ganolog yn
ennill Deddf Iaith Gymraeg 1993 ac mewn cefnogi achosion y teuluoedd a ddioddefodd yn sgil
tirlithriad trasig Aberfan yn 1966.

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

