
Bydd angen ichi ddewis o leiaf 3 neu 4 pwnc Safon Uwch.
Pan fyddwch yn dewis eich pynciau Safon Uwch, mae’n bwysig eich bod yn 

dewis y pynciau cywir ar gyfer yr yrfa rydych eisiau ei dilyn.

ARGYMHELLION GYRFAOL

Yn 2020, roedd 232,546 o swyddi yn 
y diwydiant cyfreithiol ym Mhrydain.  
Roedd y swyddi’n cynnwys: Cyfreithwyr, 
Bargyfreithwyr, Barnwyr, gweithwyr 
proffesiynol Cyfreithiol a gweithwyr 
proffesiynol Cyswllt Cyfreithiol. Mae 60% o’r 
bobl a gyflogir yn fenywod ac mae 40% yn 
ddynion.  

Y sgil fwyaf cyffredin sydd ei hangen mewn 
swydd gyfreithiol yw cyfathrebu.

Mae Cymdeithas y Cyfreithwyr yn argymell 
lleiafswm o £22,541 ar gyfer y cyfreithwyr 
sy’n hyfforddi yn Llundain, a £19,992 ar gyfer 
cyfreithwyr sy’n hyfforddi mewn rhannau 
eraill o’r wlad.

Mae 10,402 o gwmnïau cyfreithiol ym 
Mhrydain. Mae oddeutu 300,000 o 
baragyfreithwyr yng Nghymru a Lloegr.

Yn 2018, y cyflog cyfartalog ar gyfer 
Cyfreithwyr oedd yn gweithio mewn practis 
preifat oedd £62,000 y flwyddyn.

Gall bargyfreithwyr cymwys sydd â thros 10 
mlynedd o brofiad ennill hyd at £1,000,000 y 
flwyddyn.

Mae’n cymryd o leiaf 6 mlynedd i gymhwyso fel 
cyfreithiwr. Gradd yn y Gyfraith am 3 blynedd, 
Cwrs Ymarfer Cyfreithiol am 1 blynedd a 
hyfforddiant cydnabyddedig am 2 flynedd.

Mae cwmnïau cyfreithiol yn cynnig cyflog 
cychwynnol cyfartalog o £39,000. Mae mwy 
na 80,000 o gyfreithwyr yn gweithio mewn 
practis preifat yng Nghymru a Lloegr.
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Ewch i brifysgolion lleol a 
chenedlaethol am ddosbarthiadau 
meistr mewn amrywiaeth o bynciau 
cyfoes a heriol.

Cynigir cyfleoedd profiad gwaith, 
cysgodi a lleoliadau gwaith gydag 
amrywiaeth o brifysgolion partner, a 
diwydiannau partner, er enghraifft 
Social Mobility Foundation a rhaglen 
gysgodi Prifysgol Sutton Trust.

Cyfleoedd i fynychu treialon Cyfraith 
ffug, ymweliadau â Llysoedd y Goron 
Caerdydd ac Abertawe, dadleuon yn y 
Senedd, Llywodraeth Cymru

Rydym yn argymell eich bod yn dewis dau bwnc pellach 
o’r rhestr ganlynol i gyd-fynd â’ch astudiaethau:

Yn ystod eich astudiaethau, cewch gyfle i gwblhau 
Prosiect Unigol sy’n rhoi’r rhyddid i chi ganolbwyntio ar 
bwnc astudio o’ch dewis. Byddem yn eich annog i feddwl 
am faes ffocws sy’n ategu eich astudiaethau llwybr ac 
yn cefnogi eich dilyniant i’r brifysgol. Bydd Bagloriaeth 
Cymru yn cyfrif tuag at bwyntiau UCAS.

Argymhellir y pynciau hyn, ond mae opsiynau eraill ar gael. (Gall y dewis 
o bynciau fod yn wahanol ar Gampysau gwahanol, gweler prosbectws 
Coleg Gwent am fanylion.)

Mae’r rhain yn enghreifftiau o weithgareddau a gallant fod yn wahanol ar bob Campws.



DEDDF 
LWYBRAU GYRFA

CYFREITHIOL

Swyddog Gweithredol Cyfreithiol

Bargyfreithiwr

Paragyfreithiwr

Ysgrifennydd Cyfreithiol

CYMDEITHASOL

Swyddog Prawf

Swyddog yr Heddlu

Swyddog Carchar

Gweithiwr Ieuenctid

PRIFYSGOLION POBLOGAIDD AR GYFER Y LLWYBRAU HYN

CYFEIRIADAU

https://a.economicmodeling.com/analyst/?t=3BV7J#h=RrTbN&page=occupation_report 

https://a.economicmodeling.com/analyst/?t=3BV7J#h=RrTbN&page=occupation_report 

hiips://www.prospects.ac.uk/jobs-and-work-experience/job-sectors/law-sector/how-much-do-lawyers-earn  

https://pirical.com/blog/2019/12/11/heres-the-uk-legal-market-in-numbers-infographic  

hiips://www.lawsociety.org.uk/en/career-advice/becoming-a-solicitor/how-much-do-solicitors-earn

https://www.prospects.ac.uk/job-profiles/barrister#:~:text=Qualified%20barristers%20in%20private%20
practice,%C2%A365%2C000%20to%20%C2%A31%2C000%2C000.  

https://www.lawsociety.org.uk/career-advice/becoming-a-solicitor#:~:text=It%20usually%20takes%20at%20
least,to%20follow%20a%20legal%20career. 
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