
Parhau i weithio 
Y mae argyfwng Covid-19 wedi newid y ffordd y mae miloedd o elusennau gan gynnwys Bwrdd 
Cyllid yr Esgobaeth yn gweithio, mewn ffordd na welwyd cyn hyn.  Y mae’r esgobaeth yn 
parhau i weithredu, diolch i’r rhai hynny sy’n gweithio’n ddi-flino, ar y safle a thu hwnt, a 
gyda’r dechnoleg sy ar gael, meddai Howard Llewellyn,Ysgrifennydd Esgobaethol. 

Rhoddodd yr argyfwng ergyd anwahaniaethol i weithgareddau’r Bwrdd Cyllid Esgobaethol 
(DBF) ac fe’n gorfodwyd i newid ein modd o weithio yng nghanol cyfres barhaol o reolau cau 
er mwyn torri ar draws ehangu’r feirws.  Y newid cyntaf oedd symud at weithio o adre yn 
gyfangwbl ac y mae hyn wedi ein galluogi i barhau yn effeithiol. 

          

          Howard Llewellyn                                 Anne Forman                            Emma O’Connor   

Caewyd y swyddfa yn Abergwili ym Mawrth ond mae wedi parhau i weithio oherwydd 
ymdrechion lew Anne Foreman ac ambell ymweliad gan gyd-weithwyr. Parhaodd gwaith cyllid 
a gweinyddol o hirbell o dan arweiniad Nia Evans ac Emma O’Connor.  Bu materion adeiladau 
yn fwy o broblem, ond fe allwyd darparu sicrwydd diogelwch ac ymweliadau â safleoedd pan 
fu angen.  Parhawyd â chymorth i AGLl ac egwlwysi drwy waith Jeff Thomas a Jan Every, ein 
Swyddogion Stiwardiaeth a Chymorth, a Gofal am Eglwysi. 

                     

                                        Nia Evans                                                    Jeff Thomas                                        Jan Every 

Cyn yr argyfwng, nid oedd y mwyafrif ohonom wedi clwed am Zoom, ond ni allem wedi barhau 
mor effeithiol ag y gwnaethom hebddo.  Y mae ein cyfarfodydd staff, DBF a phwyllgorau wedi 
bod drwy gynadleddaa fideo a byddant yn parhau felly am y dyfodol a ragwelir. 

Y mae yr Eglwys, mew sawl ffordd, wedi colli ei Sylfaen arferol wrth i gau yr eglwysi gael effaith 
ar wasanaethau cyhoeddus a chyfrannu.  Serch hynny, y mae llawer wedi symud i’r oes 
ddigidol ac y mae gwasanaethau  a chyfarfodydd gweddi ar Zoom wedi cynyddu drwy 
ddarlledu byw o wasanaethau, grwpiau cymunedol, astudiaeth Feiblaidd a chwisiau. 



Ni fydd ein byd fel ag yr oedd ar ddechrau’r flwyddyn, a ble fydd y dyfodol nid ŵyr yr un 
ohonom.  Y mae’r DBF yn derbyn nad yw gweithio o bellter, a defnydd o gynadledda fideo, yn 
mynd i’n gadael.  Os rhywbeth, mae’n debygol o gyflymu mabwysiadu y technolegau hyn. 

Roedd yn rhaid i’r DBF a’i staff addasu dros nos er mwyn dod o hyd i ffyrdd  weithio gyda’r 
normal newydd ac mae’n rhy gynnar i ni wybod beth fydd yr effaith hir-dymor ar yr esgobaeth 
tra bod hyn yn parhau. 


