Y GYFRAITH
Dewis gyrfa hynod amrywiol ond cystadleuol
Wyt TI…?
4
4
4
4
4
4

y n drefnus ac yn gweithio’n fanwl gywir?
y n gyfathrebwr gwych?
y n gyfforddus yn gweithio’n annibynnol ac mewn tîm?
y n gallu cadw dy bwyll dan bwysau?
yn gallu meddwl yn rhesymegol?
y n weithiwr proffesiynol dibynadwy?

Wyt TI’N hoffi…?
4
4
4
4

gweithio o fewn terfynau amser?
siarad yn gyhoeddus?
datrys problemau?
darllen?

… Gallai fod yn yrfa
ddelfrydol i TI!

Dysga IAITH arall i
wella dy sgiliau
cyfathrebu ac ymchwil

Sut?

Eisiau rhagor o wybodaeth?

Ystyria’r posibiliadau:

Cymer olwg ar y rhain:

4 Cael profiad gwaith e.e. mewn Llys Ynadon
lleol neu mewn swyddfa Cyfreithiwr
4 Cael graddau TGAU rhagorol a chael tair
gradd dda ar Safon Uwch - mae llawer o
gyrsiau’n gofyn am o leiaf dair gradd A
4 Astudio am radd yn y Gyfraith ac yna derbyn
hyfforddiant arbenigol i ddod yn Gyfreithiwr
neu Fargyfreithiwr, ac ati
4 Darllen yn eang, gan gynnwys cyfnodolion
cyfreithiol
4 Astudio’r Gyfraith gydag iaith dramor - bydd
hyn yn eich helpu i ddatblygu sgil arall, a rhoi
cyfle i chi ddysgu am y gyfraith dramor
4 Diddordebau y tu allan i’r Gyfraith - mae
cwmnïau eisiau unigolion cyflawn sy’n gallu
uniaethu â chleientiaid

Cyngor–
• C
 ymdeithas y Gyfraith
www.lawsociety.org.uk
• Gwasanaeth

Cyfreithiol y Llywodraeth
	https://www.civil-service-careers.gov.uk/
•	Chwiliwch wefan Gyrfaoedd Cymru am
swyddogaethau fel: Cyfreithiwr, Eiriolwr,
Bargyfreithiwr, Barnwr, Cynghorydd
Cyfreithiol, Swyddog Gweithredol Cyfreithiol,
Paragyfreithiol, Rheolwr Materion Rheoleiddio:
www.careerswales.gov.wales/job-information/
•	www.prospects.ac.uk/job-profiles/browsesector/law
Cyngor ar y cam nesaf –
• www.ucas.com
• https://gyrfacymru.llyw.cymru/

Cyngor ar ieithoedd –
• www.routesintolanguagescymru.co.uk
•	 www.wales.britishcouncil.org
• www.whystudylanguages.ac.uk
“Pan fydd cleientiaid a swyddfeydd yn
• www.europa.eu/languages
cyfathrebu yn eu hiaith gyntaf, yn hytrach na
•	www.hwb.gov.wales/cwricwlwm-i-gymru/
dibynnu ar Saesneg fel yr iaith gyffredin bob
amser, mae hynny’n plesio’n fawr. Mae ieithoedd ieithoedd-llythrennedd-a-chyfathrebu
• www.porth.ac.uk/cy/collection/botwm-y-byd
yn dangos fod gan rywun sgiliau cyfathrebu.”

Ystyria ieithoedd:

- Matthew Gough, Partner yn Eversheds LLP
Cwmni cyfreithiol

Llwybrau at Ieithoedd Cymru | Routes into Languages Cymru

www.routesintolanguagescymru.co.uk | info@routesintolanguagescymru.co.uk
Yr wybodaeth yn gywir pan aed i’r wasg; Mai 2020. Gwnaed pob ymdrech i sicrhau fod yr wybodaeth uchod yn gyflawn a chywir pan aed
i’r wasg, ond nid yw Llwybrau at Ieithoedd Cymru yn gwarantu digonolrwydd, cywirdeb na chyfanrwydd yr wybodaeth uchod, nac yn derbyn
unrhyw atebolrwydd a all godi yn sgil unrhyw anghywirdeb neu esgeulustod os defnyddir yr wybodaeth hon neu os dibynnir arni fel tystiolaeth.

