
 
 

Annwyl bawb,  
 

Blwyddyn newydd dda i bawb.  

 

Dyma fy ail gylchlythyr i roi gwybod i chi am rai o'r cynlluniau ar gyfer y Gylchdaith 

a digwyddiadau perthnasol eraill ar gyfer 2018.   

 

NEWIDIADAU 

Mae rhai newidiadau wedi bod ers fy nghylchlythyr diwethaf. Ar ôl treulio sawl 

blwyddyn yn cefnogi'r rhaglen bargyfreithwyr dan hyfforddiant / ymarferwyr ifanc, 

ymddiswyddodd Nick David Jones (Civitas) yn 2017. Diolch yn fawr iddo am ei holl 

flynyddoedd o wasanaeth amhrisiadwy. Rwy'n ddiolchgar iawn i Robert Vernon 

(9PP), Duncan Bould (Linenhall) a Mathew Roberts (9PP) am gymryd yr awenau 

gyda Heath Edwards.  

Penderfynodd Ian Wright (Iscoed) roi'r gorau i fod yn ‘junior’ Abertawe yn 2017. 

Diolch yn fawr iawn iddo am ei holl waith caled fel ‘junior’ dros sawl blwyddyn. 

Rwy'n falch iawn bod Dominic Boothroyd (Angel) wedi cytuno i ymgymryd â'r rôl 

hon.  

Mae rhai newidiadau wedi bod i Bwyllgor Rheoli'r Gylchdaith hefyd. Ar ôl sawl 

blwyddyn o wasanaeth ymddiswyddodd Janet Gedrych (Angel) yn 2017. Diolch yn 

fawr iawn iddi am ei chyfraniad amhrisiadwy i'r Pwyllgor Rheoli. Mae Ben 

Blakemore (Iscoed) wedi cymryd lle Janet. Mae Catrin Jenkins (Angel) wedi llenwi 

swydd Ben Blakemore.  

Gwnaeth David Harris (Iscoed) roi'r gorau i fod yn Swyddog Etholiadau'r Gylchdaith 

yn 2017 ar ôl bod yn y swydd honno am sawl blwyddyn. Diolch yn fawr iddo am 

gyflawni'r rôl mewn ffordd mor effeithiol yn ystod ei gyfnod yn y swydd. Bydd Ben 

Blakemore yn ymgymryd â'r rôl hon yn y dyfodol.  

Ers fy nghylchlythyr diwethaf mae Abi Hobson wedi cael ei phenodi'n Weinyddwr y 

Gylchdaith. Mae wedi bod gyda ni ers dros 6 mis ac mae eisoes yn dangos ei bod yn 

amhrisiadwy yn ei rôl.      

Mae rhestr ar wahân o 'dîm' newydd y Gylchdaith wedi'i hatodi i'r llythyr hwn.  

 

RHAGLENNI ADDYSG / HYFFORDDIANT 

Y newyddion diweddaraf cyffredinol 

Diolch i gyfraniad grŵp bach o aelodau ymrwymedig o'r gylchdaith, yn 2017 cafodd 

y Cwrs Tystion Agored i Niwed ar gyfer ymarferwyr troseddol ei gyflwyno'n 

llwyddiannus. Wrth i sylw'r Weinyddiaeth Gyfiawnder droi at feysydd ymarfer eraill 



yn hyn o beth, bydd y Gylchdaith yn ceisio sicrhau y caiff holl anghenion addysg 

gorfodol ei haelodau eu diwallu. 

Mae Heath bob amser yn awyddus i glywed gan aelodau'r gylchdaith (yn enwedig 

ymarferwyr nad ydynt yn ymwneud â throseddau) am bynciau y gellir eu cynnwys yn 

y rhaglen addysg.  

 

Cwrs goruchwylwyr bargyfreithwyr dan hyfforddiant 

Cafwyd nifer o geisiadau gan bobl sydd am fod yn oruchwylwyr bargyfreithwyr dan 

hyfforddiant. Bwriad Heath yw cynnal cwrs ar gyfer goruchwylwyr yn y dyfodol ar y 

Gylchdaith yn ystod y flwyddyn nesaf. Os bydd angen i unrhyw un gwblhau'r cwrs 

cyn i ni gynnal ein cwrs ni, mae'r Ysbytai yn cynnal cyrsiau o'r fath ar sail 

gylchredol. 

 

Cwrs bargyfreithwyr dan hyfforddiant / ymarferwyr newydd  

Bydd y Gylchdaith yn cynnal y cwrs rheoli ymarfer bargyfreithwyr dan hyfforddiant 

ar 15 Ionawr 2018 a'r cwrs eiriolaeth bargyfreithwyr dan hyfforddiant ar 27 Ionawr 

2018. Cynhelir y rhaglen ymarferwyr newydd ar 11 a 12 Mai 2018  

 

Darlithoedd dydd Iau 

Mae Jonathan Rees (Apex) yn awyddus i gyflwyno rhaglen newydd o ddarlithoedd 

ychwanegol ar nos Iau ar gyfer 2018. Fodd bynnag, eleni mae'n bwriadu cylchdroi'r 

darlithoedd rhwng Caerdydd, Abertawe a Chaer bob chwarter. Rhagor o fanylion i 

ddilyn yn fuan  

 

GWEITHGAREDDAU / DIGWYDDIADAU CYMDEITHASOL 

Gweithgareddau cymdeithasol anffurfiol y Bar 

Unwaith eto hoffwn i gymaint â phosibl ohonom ddod at ein gilydd yn fuan yn 2018. 

Rwyf wedi gofyn i bob un o'r 3 ‘juniors’ drefnu gweithgaredd cymdeithasol 

anffurfiol ym mhob un o'r 3 canolfan yn ystod chwarter cyntaf 2018. Bydd rhagor o 

fanylion ar gael yn fuan. 
 

Cinio'r Gylchdaith  

Bydd cinio'r Gylchdaith yn y ‘Coal Exchange’, Bae Caerdydd ddydd Gwener 26 

Ionawr 2018. Bydd y cinio yn nodi nifer o ddigwyddiadau pwysig iawn. Yn gyntaf 

bydd yn nodi dyrchafiad yr Arglwydd Lloyd-Jones, cyn-Lywydd y Gylchdaith hon, 

i'r Goruchaf Lys. Bydd hefyd yn gyfle i'r Gylchdaith ddiolch i Mrs Ustus Nicola 

Davies ar ddiwedd ei thymor fel Llywydd y Gylchdaith. Bydd hefyd yn gyfle i'r 

Gylchdaith groesawu Mr Ustus Picken ar ddechrau ei dymor fel Llywydd.  

Mae'r Gylchdaith wedi trefnu cyfraddau ffafraethol yn y ‘Coal Exchange’ i aelodau 

sydd am aros yno. Siaradwch ag Abi i gael rhagor o fanylion. 
 

 

NEWYDDION / DIGWYDDIADAU ERAILL 

Sidanwyr Newydd 

Ar ôl cyfnod eithaf tawel o ran penodi ‘sidanwyr’ newydd, mae'r Gylchdaith wedi 

cael newyddion llawer mwy cadarnhaol ers fy nghylchlythyr fis Ionawr diwethaf.  



Yn dilyn ymarfer ‘sidanwyr’ 2016/7 penodwyd dau aelod o'r Gylchdaith yn Gwnsler 

y Frenhines h.y. David Elias QC (9PP) a Mark Cotter QC (5 St Andrew’s Hill, 

London)  

Yna ychydig cyn y Nadolig cafodd 3 aelod arall o'r Gylchdaith eu hysbysu bod eu 

ceisiadau i fod yn sidanwyr wedi bod yn llwyddiannus yn ymarfer 2017/18 h.y. Ben 

Douglas Jones (Siambrau Cylchdaith: Linenhall ac Apex); Caroline Rees (30PP) ac 

Owen Thomas (9PP). Byddant yn cael eu penodi'n ffurfiol ddydd Llun 26 Chwefror 

2018. Rydym yn dymuno pob llwyddiant iddynt yn y dyfodol.  

 

Ffioedd Troseddol AGFS  

Ar adeg cwblhau'r cylchlythyr hwn nid yw'r Llywodraeth wedi cyhoeddi canlyniad ei 

hymgynghoriad AGFS o hyd. Bydd y Gylchdaith yn hwyluso cyfarfod o'r CBA ar y 

Gylchdaith a fydd yn cynnwys arweinwyr CBA yn fuan ar ôl i'r canlyniad gael ei 

gyhoeddi. Caiff y cyfarfod ei ddarlledu i'r gylchdaith gyfan drwy gyswllt teledu. 

Bydd manylion y cyfarfod yn dilyn cyn gynted â phosibl.  

 

Comisiwn yr Arglwydd Thomas ar Gyfiawnder yng Nghymru 

Mae'r Gylchdaith wedi cael ei gwahodd i roi tystiolaeth i Gomisiwn yr Arglwydd 

Thomas. Rydym wedi cael cais i nodi'n benodol farn y Gylchdaith yn seiliedig ar 

dystiolaeth am y newidiadau y dylid eu gwneud, yn enwedig mewn perthynas â'r 

system cyfiawnder troseddol, mynediad at gyfiawnder mewn gwaith teulu sifil a 

thribiwnlys, addysg gyfreithiol a datblygu'r proffesiwn cyfreithiol yng Nghymru.  

Rwyf wedi sefydlu is-grŵp i lunio cyfraniad y Gylchdaith i'r mater pwysig hwn ar ôl 

ymgynghori â holl aelodau'r Gylchdaith. Bydd rhan o'r is-gweithgor hwn yn ymweld 

â Gogledd Iwerddon ar ddechrau 2018 ar daith i ddod o hyd i ffeithiau er mwyn 

meithrin dealltwriaeth well o sut mae'r awdurdodaeth yn gweithredu yn ymarferol a 

chanfod a oes unrhyw wersi y gallwn eu dysgu.  

Byddai'r is-grŵp yn ddiolchgar iawn i dderbyn mewnbwn gan gymaint o aelodau'r 

Gylchdaith â phosibl am y cyfraniad pwysig hwn. Anfonwch unrhyw safbwyntiau 

ataf, yn ddelfrydol gyda thystiolaeth i'w hategu. 

Linc: gov.wales/newsroom/firstminister/2017/170918-first-minister-establishes-

commission-on-justice-in-wales/?lang=en 

 

Mentoriaid 'JAC' 

Neges i'ch atgoffa bod y Gylchdaith wedi sefydlu panel anffurfiol o aelodau, sydd 

wedi llywio proses 'JAC' yn llwyddiannus yn ddiweddar er mwyn cynnig gwasanaeth 

mentora cyfrinachol i'r rheiny sy'n ystyried cyflwyno unrhyw geisiadau JAC. 

Cysylltwch ag Abi os hoffech fanteisio ar y gwasanaeth hwn. 

 

Cynllun Mentora Merched 

Mae Caroline Rees (30PP) wedi cytuno i gydlynu'r gwaith o sefydlu cynllun mentora 

i ferched sy'n aelodau o'r gylchdaith y bwriedir iddo annog cymaint â phosibl i aros / 

dychwelyd i'r Bar lleol ar ôl seibiannau gyrfa. Rhagor o fanylion i ddilyn yn fuan  

 

 



Pwyllgor Hawliau Dynol y Bar (“BHRC”) 

Mae Dominic Boothroyd (Angel) wedi cael ei ethol i'r BHRC ac mae'n awyddus i 

drefnu digwyddiad BHRC ar y Gylchdaith ar ddechrau 2018. Manylion i ddilyn yn 

fuan.  

 

Gwefan y Cylchdaith  

Rydym wedi ychwanegu adran llyfrgell ar y wefan ar gyfer erthyglau gan aelodau y 

Cylchdaith. Os hoffech chi ychwanegu erthygl, gyda linc at eich siambrau, 

cysylltwch ag Abi. Byddwn hefyd yn defnyddio'r adran hon i sicrhau bod dogfennau 

ar gael ar gyfer addysg a hyfforddiant. 
 

 

Ymweliad Cadeirydd Cyngor y Bar 

Cadeirydd newydd Cyngor y Bar yw Andrew Walker CF. Bydd yn ymweld â 

Chaerdydd ddydd Iau 22 Mawrth ac Abertawe ddydd Gwener 23 Mawrth. Mae'n 

awyddus i gyfarfod â chymaint o aelodau o'r Gylchdaith â phosibl. Bydd manylion y 

cyfarfodydd arfaethedig ag Andrew yn dilyn yn fuan.     

 

Eisteddfod Genedlaethol (Caerdydd) 2018  

Cynhelir Eisteddfod Genedlaethol Cymru ym Mae Caerdydd ym mis Awst eleni. 

Mae'r Gylchdaith yn bwriadu bod yn bresennol ar y maes er mwyn codi proffil y 

Gylchdaith a darparu marchnata atodol ar gyfer yr ystod lawn o wasanaethau y gall 

aelodau'r Gylchdaith eu cynnig i bobl Cymru.  

Byddwn yn ceisio aelodau gwirfoddol o'r Gylchdaith (siaradwyr Cymraeg a phobl 

ddi-Gymraeg) i helpu Abi gyda'r prosiect hwn yn agosach at yr amser.  

 

Rownd Derfynol Cystadleuaeth Ffug Dreial Ysgolion 

Cynhelir rownd derfynol genedlaethol Cystadleuaeth Ffug Dreial Ysgolion y DU yn 

Llys y Goron Caerdydd ddydd Sadwrn 24 Mawrth 2018. Mae hwn yn ddigwyddiad 

ardderchog, y bwriedir iddo hyrwyddo mwy o amlygiad / mynediad i'r proffesiwn i 

fyfyrwyr ysgol o gefndir cymdeithasol eang. Os hoffech fod yn rhan o'r digwyddiad 

hwn cysylltwch â mi.  

 

EICH CYFRANIAD CHI 

Mae'r Gylchdaith yn bodoli er eich lles proffesiynol chi. Mae'r Gylchdaith yn 

dibynnu arnoch chi yn cymryd rhan weithgar mewn digwyddiadau. Gobeithio y bydd 

rhywbeth yn y rhaglen i bawb unwaith eto eleni. 

 

Hefyd, os oes gennych unrhyw awgrymiadau ynghylch y Gylchdaith, neu'n dymuno 

codi unrhyw beth sy'n gysylltiedig â'r cylchlythyr hwn, mae croeso i chi gysylltu â 

mi, Abi, neu un o aelodau tîm y Gylchdaith. 
 

Dymuniadau gorau ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod.  
 

 

Paul  


