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AELODAU’R PWYLLGOR  
Mae aelodaeth y Pwyllgor Eglwysi a Bugeiliol fel a ganlyn: tri o 
Archddiaconiaid yr esgobaeth, Cadeirydd neu Is-Gadeirydd y BCE, 
Cadeirydd y PYE neu aelod arall a enwebir ganddo, tri aelod wedi eu hethol 
gan y Gynhadledd Esgobaethol o blith ei haelodau ei hun, a thri aelod a 
benodir gan Esgob yr Esgobaeth.  
 
AMCANION  
Mae’r Pwyllgor Eglwysi & Bugeiliol yn gyfrifol am bwyso a mesur pa mor 
fugeiliol angenrheidiol yw adeiladau eglwysig yr Esgobaeth, gan gynghori’r 
Esgob a’r Gynhadledd Esgobaethol i’r perwyl hwnnw. Deil i gyflawni ei 
swyddogaeth fugeiliol, gan roi cyngor, yn ogystal, ynglŷn â grantiau a 
benthyciadau mewn perthynas ag adeiladau eglwysig; hefyd gweinyddir 
cynllun archwilio pum-mlynyddol yr eglwysi, ynghyd â phroses datgan 
eglwysi yn ddiangen.  
 
YR HYN A GYFLAWNWYD ELENI  
Cyfarfu’r PEB bedair gwaith eleni, yn ôl y bwriad, a nodir i 2018 fod yn 
flwyddyn drawsnewidiol, â Chadeirydd ac Ysgrifennydd newydd yn cydio 
yn yr awenau. Gofynnwyd eleni am weld dynodi eglwysi yn “eglwysi 
pererindod”. Mae hyn yn dal yn gysyniad newydd; hyd yn hyn, un eglwys 
bererindod sydd ar y gweill, ac ymestynnwyd yr arbrawf am ddwy flynedd 
arall. Ychydig iawn o geisiadau a dderbyniwyd eleni i gau eglwysi, ond 
rhagwelir, o bosib, fwy o alw am gau yn y dyfodol, yn wyneb amodau heriol 
a chynulleidfaoedd llai o ran maint.  
 
HERIAU ELENI  
Un o’r heriau mawr i’r PEB yw sicrhau fod trefn cau eglwysi yn y dyfodol yn 
unol â’r canllawiau gogyfer â threfn eu gwneud yn ddiangen. Hefyd, 
diffinio’n fanylach y gwahaniaeth rhwng bod yn eglwys ŵyl (Eglwys Loegr) 
yn hytrach na bod yn eglwys bererindod (Yr Eglwys yng Nghymru). Cafwyd 



awgrym newydd, sef y posibilrwydd o ddefnyddio rhai eglwysi (caeëdig) fel 
mannau lletya, gan ganiatau i feicwyr aros mewn eglwys tra’n teithio ar hyd 
yr Esgobaeth. Hyd yn hyn, rhyw drafod yn fras a wneir, ond mae’n syniad 
da, a bydd yn fodd cadw trefn ar yr adeiladau di-angen.  
 
 
EDRYCH YMLAEN  
Bydd y PEB yn parhau i gyflawni ei swyddogaeth fugeiliol, gan bwyso a 
mesur yr hyn sydd yn y Strategaeth Esgobaethol er Tyfiant. Y gobaith hefyd 
yw canfod ffordd newydd o ddefnyddio a gofalu am ychwaneg o eglwysi 
caeëdig. Efallai y bydd yna arbrawf gydag eglwys arall yn cael ei dynodi’n 
eglwys bererindod, ond mewn modd gwahanol i’r hyn sydd eisoes ar y 
gweill. 


