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AELODAU’R PWYLLGOR  
Y PYE yw’r prif gorff sy’n cynghori’r Canghellor Esgobaethol. Mae’r 
aelodaeth fel a ganlyn: clerigiaid, Archddiaconiaid, hefyd arbenigwyr mewn 
meysydd megis pensaernïaeth, archaeoleg, hanes, clychau neu organau, 
y Cofrestrydd Esgobaethol ac Ysgrifennydd.  
Gwirfoddol yw aelodaeth y pwyllgor, a mae’r Eglwys yng Nghymru yn 
dibynnu ar haelioni’r cyfryw wirfoddolwyr sy’n rhoi o’u hamser a’u 
gwybodaeth arbenigol i’r PYE.  
 
AMCANION  
Trefnir y PYE gan Ysgrifennydd sy’n cydlynu cyfarfodydd a cheisiadau, law 
yn llaw â Chofrestrydd yr Esgobaeth. O gofio mai un o brif rannau gwaith y 
PYE yw cyfarfod i drafod cynlluniau, mae’r aelodau ar gael hefyd i gynnig 
arweiniad a chyngor i blwyfi yn gyffredinol. Dylai plwyfi, ar bob cyfrif, gysylltu 
â’r PYE ar fyrder pan fo prosiect ar droed, er mwyn trafod eu cynlluniau. YR  
 
HYN A GYFLAWNWYD ELENI  
Cyfarfu’r PYE 6 gwaith eleni, yn ôl y bwriad, ynghyd â 4 ymweliad safle. Bu 
2018 yn flwyddyn drawsnewidiol, â Chadeirydd ac Ysgrifennydd newydd yn 
eu lle, a chychwyn y Sustem Hawleb Arlinell(SHA). Lansiwyd y SHA ar 1af 
Mehefin 2018 a hysbyswyd pob clerig am hynny o flaen llaw. Mae i’r SHA 
newydd dri Chategori, Rhestr A, Rhestr B a Hawleb Lawn.  
Yn ystod y flwyddyn rhoddod y PYE gyngor ynglŷn â 33 cais, a gyflwynwyd 
yn yr hen ffordd ar bapur, ac 14 Rhestr A, 41 Rhestr B a 59 Hawleb Lawn 
drwy SHA. Dyfarnodd y Canghellor o blaid 26 Hawleb, a mae yna 33 o 
hawlebau llawn pellach, ar waith.  
 
HERIAU ELENI  
Mae’n her sylweddol gan y PYE i argyhoeddi plwyfi fod Hawleb yn 
anghenrhaid cyfreithiol, a’i bod yn hanfodol cyflwyno’r wybodaeth 



berthnasol er sicrhau asesiad cyflawn a manwl gan y Cofrestrydd, y PYE 
a’r Canghellor.  
Mae cyflwyno gwybodaeth anigonol, yn fwy na dim, yn siwr o beri oedi yn 
y broses. Gwelwyd ambell broblem o ran y SHA newydd a dealltwriaeth y 
plwyfi o’r categorïau newydd. Y brif broblem fu – plwyfi yn ansicr o’r 
cyfyngiadau yn Rhestrau A & B, a methu sylweddoli, onid yw’r gwaith 
arfaethedig yn y naill restr neu’r llall, yna byddai angen Hawleb Lawn. Os 
yw plwyfii’n ansicr o unrhyw ran o’r cais am hawleb, dylid cysylltu â’r PYE 
am gyngor, cymorth ac arweiniad.  
 
EDRYCH YMLAEN  
Yr her barhaus, mwyach, fydd ceisio cael gan y PYE gynorthwyo ac arwain 
plwyfi drwy’r SHA newydd, er mwyn iddynt fedru llwyr ddeall y galwadau 
cyfreithiol. Gobeithir hwyluso hyn drwy drefnu gweithdai yn y plwyfi, naill ai 
drwy’r AddGLl neu blwyfi unigol. Y prif amcan yw dangos fod y PYE yno i 
helpu. 


