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Comisiynwyd yr adroddiad hwn ar y cyd gan WCVA a’r 19 o Gynghorau Gwirfoddol
Sirol yng Nghymru. Cynhaliwyd yr ymarfer Llunio eich dyfodol yn ystod haf 2016 i
lywio ein ﬀordd o feddwl yn strategol. Rydym hefyd yn gobeithio y bydd yn adnodd
defnyddiol i grwpiau trydydd sector eraill yng Nghymru.

Mae dau adroddiad wedi’u cyhoeddi ar sail yr ymarfer Llunio eich dyfodol. Mae’r
cyntaf yn archwilio goblygiadau tueddiadau’r dyfodol tan 2030 o ran y trydydd sector
yng Nghymru. Mae’r ail yn archwilio’r pedair sefyllfa bosibl ar gyfer y dyfodol a’r
goblygiadau i’n gwaith ni heddiw. Gallwch weld y ddau yma www.wcva.org.uk

CydnabyddiaETh

Rydym yn hynod ddiolchgar i bawb a gyfrannodd at yr ymarfer Llunio eich dyfodol,
p’un ai a oedd hynny drwy’r pôl ar-lein, yn y tair sesiwn gweithdy, y cyfweliadau un i un
neu o amgylch y bwrdd. Roedd yr ymarfer yn dibynnu ar eich cyfraniad chi.
Diolch i bob un o staﬀ WCVA a gefnogodd y prosiect. Diolch hefyd i’r Ysgol Dyfodol
Rhyngwladol am helpu WCVA i lunio’r cysyniad gwreiddiol yn ogystal ag amlinelliad o’r
prosiect. Diolch hefyd i Hazel Lloyd Lubran o CAVO am ei mewnbwn ar ran y
Cynghorau Gwirfoddol Sirol, a Gareth Coles am y darluniadau.
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rhaGair
Gall edrych ar y tymor hir fod yn her i’r sector pan mai ein rôl ni’n
aml yw helpu eraill sy’n wynebu argyfwng ar unwaith i geisio
goroesi o ddydd i ddydd.

Peter davies CbE
Cadeirydd WCVA

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) yn nodi ﬀramwaith
deddfwriaethol sy’n ei gwneud yn ofynnol i’r sector cyhoeddus ymgorﬀori cynlluniau
tymor hir wrth wneud penderfyniadau. Mae hefyd yn gosod dyletswydd ar Lywodraeth
Cymru i lunio adroddiad Tueddiadau’r Dyfodol er mwyn darparu’r data a fydd yn
dylanwadu ar sefyllfaoedd y dyfodol er mwyn llywio’r penderfyniadau rydym yn eu
gwneud heddiw yn well.
Rydym wedi defnyddio’r egwyddor hon wrth adolygu rôl y trydydd sector yn y dyfodol.
Mae’r adroddiad hwn wedi gweithredu fel catalydd o ran cynnwys y sector ehangach
yn y trafodaethau i helpu i ddylanwadu ar ein dulliau cynllunio ar gyfer y dyfodol fel
WCVA a Chynghorau Gwirfoddol Sirol. Rwy’n gobeithio y bydd y broses hefyd yn
helpu’r sector i gyfrannu at y gwaith o ddatblygu’r Cynlluniau Llesiant lleol sy’n
angenrheidiol yn ôl Deddf Llesiant a Chenedlaethau’r Dyfodol.
Bydd y sector ar ﬂaen y gad yn y gwaith o fynd i’r afael â goblygiadau tueddiadau
mawr y dyfodol megis newid yn yr hinsawdd, newid demograﬀeg, datblygiadau
technolegol a newid economaidd aﬂonyddgar. Bydd llesiant ein cymunedau yn y
dyfodol yn dibynnu ar ein gallu i gymryd camau cynnar i baratoi at y newidiadau hyn, i
feithrin gwytnwch ar gyfer y tymor hir drwy gamau gweithredu dan arweiniad y
gymuned ac felly i ddod ‘yn gymuned sy’n atal problemau rhag digwydd yn hytrach
nag yn gymuned, fel yn awr, sy’n ymdopi â’r canlyniadau’.

Mae’r pedwar ar bymtheg o Gynghorau Gwirfoddol Sirol a WCVA
yn rhannu nifer o’r un nodau. Mae pob un ohonom yn gweithio
er mwyn galluogi’r trydydd sector a gwirfoddolwyr ledled Cymru
i gyfrannu’n llawn at lesiant unigol a chymunedol.

Rydym yn gwybod y gallwn gyﬂawni llawer mwy drwy weithio gyda’n gilydd, gan
gysylltu ar draws ein gweithgareddau lleol, rhanbarthol a chenedlaethol. Mae’r
adroddiad ar y cyd hwn sy’n ystyried heriau’r dyfodol a’r cyﬂeoedd i’r sector dros y 1520 mlynedd nesaf yn rhan o’r dull cydweithio hwn.

Mae hwn yn un o ddau adroddiad cysylltiedig, a gyda’i gilydd maent yn codi materion
sylfaenol, nad yw pob un o’r pwyntiau’n hawdd eu darllen. Mae’n amlwg os yw’r sector
am chwarae ei rôl lawn yn y gwaith o wella llesiant yn y tymor hwy, bydd angen i ni
weithio’n agos gyda phartneriaid ar draws yr holl sectorau. Rydym wedi cynnwys nifer
o bartneriaid yn y gwaith hwn, ac rwy’n gobeithio y gallwn barhau i ymwneud â nhw
wrth i ni fwrw ymlaen â’r canfyddiadau.
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richard Edwards
Cadeirydd, Cymdeithas Cynghorau
Gwirfoddol Sirol Cymru

CyFlwyniad
CEFndir

Cafodd yr ymarfer Llunio eich dyfodol ei gomisiynu gan WCVA a’r Cynghorau Gwirfoddol Sirol
er mwyn eu helpu i gynllunio ymlaen wrth iddynt wynebu mwy o ansicrwydd a chymhlethdod.
Nid pwrpas gwaith ar y dyfodol yw ceisio rhagweld y dyfodol.
Y nod yw datblygu dealltwriaeth well o lawer o’r ﬀactorau a’r
elfennau a fydd yn eﬀeithio ar y dyfodol; ystyried a herio ein
tybiaethau; a meddwl beth allai hyn ei olygu i unigolion a
chymunedau – ac, yn yr achos hwn, i’r trydydd sector yng
Nghymru. Drwy wneud hyn, gall mudiadau wneud
penderfyniadau gwell heddiw.

SEnarioS

Roedd yr adroddiad blaenorol yn edrych ar y dystiolaeth
bresennol am dueddiadau yn y dyfodol a ﬀactorau newid
pwysig ar gyfer y trydydd sector yng Nghymru. Yn yr
adroddiad hwn, rydym yn edrych ar bedair senario bosibl a
ddatblygwyd yn dilyn dau weithdy gyda grwpiau trydydd
sector.

Mae’r adnoddau a ddefnyddiwyd ar gyfer yr ymarfer Llunio
Maent yn seiliedig ar ddau ﬀactor a nodwyd yn y gweithdai
eich dyfodol wedi’u cynllunio i helpu grwpiau i ragweld
fel ﬀactorau sy’n bwysig i’r sector ac sy’n gallu dylanwadu ar:
newidiadau yn y dyfodol yn well. Mae hyn yn gwella’u gallu i
ymdopi â newidiadau posibl yn y dyfodol. Drwy feithrin gwell
• Lefelau ymgysylltu dinasyddion â heriau mewn cymdeithas
dealltwriaeth o eﬀaith gadarnhaol neu negyddol unrhyw
• Lefelau a ﬀynonellau cyllid ar gyfer y trydydd sector
ﬀactorau a thueddiadau yn y dyfodol, gallwn weithredu
heddiw i lunio dyfodol gwell.
lefel uchel o gyllid
trydydd sector

Ymddiriedaeth yn
gostwng mewn
sefydliadau

lefel isel o
ymgysylltiad
dinasyddion

Lefelau
anghydraddoldeb

Agweddau
Generation X a Y

Cwtogi’r
wladwriaeth
Ymfudo

defnyddwyr
Parod

Ffyniant
Cydwybodol

y Traddodiadol

Traed ar y
ddaear

Technoleg a
gwybodaeth
ddigidol

Ansefydlogrwydd
ac ysgytwad
geo-wleidyddol

lefel isel o gyllid
trydydd sector

Cymdeithas
sy’n heneiddio

lefel uchel o
ymgysylltiad
dinasyddion

Cafodd y pedair senario –
Defnyddwyr Parod, Ffyniant
Cydwybodol, y Traddodiadol a Traed
ar y Ddaear – eu trafod a’u datblygu
gan ddefnyddio dau ddisgriﬁad. Mae
un senario o safbwynt teulu
dychmygol sy’n derbyn gwasanaethau,
ac un o safbwynt mudiad trydydd
sector dychmygol.
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Disgriﬁr y teulu sy’n derbyn isod:

Mae gan ein teulu ni nifer o anghenion. Maen nhw’n byw mewn pentref mewn ardal
wledig yng Ngogledd Cymru heb unrhyw fynediad i drafnidiaeth breifat. Mae Mam
(Steph) yn 30-40 oed ac yn gweithio’n rhan amser; mae Dad (Daf) yn ei 50au cynnar, yn
ddi-waith ac yn dioddef o glefyd y siwgr. Mae gan y teulu blentyn yn ei harddegau gyda
salwch iechyd meddwl a phlentyn bach yn byw gyda nhw. Yn ogystal, mae taid/nain yn
byw yn y cartref, ac mae gan y ddau ohonyn nhw broblemau iechyd meddwl yn
dechrau dod i’r amlwg. Mae gan y teulu hefyd hen nain dros ei 90au mewn gofal
preswyl rai milltiroedd i ﬀwrdd.
Er bod cyllid yn aml ar frig rhestr pobl o’u pryderon, roedd y senarios yn dangos bod
ymgysylltu â dinasyddion yn gallu bod yn bwysicach ac yr un mor ansicr. Roedd y
trafodaethau hefyd yn pwysleisio pwysigrwydd ac ansicrwydd ﬀactor pwysig arall –
technoleg ddigidol. Mae angen mynd i’r afael â hyn ar unwaith.

Mae’r pedair senario yn edrych ar bedwar dyfodol gwahanol posibl. Mae un yn
rhagweld y bydd gweithredu gwirfoddol a chymunedol yn chwarae rhan greiddiol yn y
broses o helpu pobl a chymunedau i ddod o hyd i’w hatebion lleol eu hunain ac i
sicrhau cydlyniant cymunedol. Fodd bynnag, nid yw hyn yn sicr o ddigwydd. Mae hefyd
yn bosibl y bydd y sector yn fwy rhanedig ac yn ei chael hi’n anodd cynrychioli grwpiau
sydd ar y cyrion. Byddai llai o ymgysylltu ac adnoddau yn cael eﬀaith negyddol ar
wirfoddoli a gweithredu cymdeithasol, gan gyfyngu eu cyfraniad at gadernid
cymunedau. Mae rhai senarios yn gofyn a fyddai’r ’trydydd sector’ yn dal yn bodoli
erbyn 2030.
Bydd y penderfyniadau y bydd y sector a’i bartneriaid yn eu gwneud heddiw yn
eﬀeithio ar ba elfennau o’r senarios hyn sy’n fwy neu’n llai tebygol o ddod yn realiti
erbyn 2030.

GoblyGiadau STraTEGol

Daeth rhanddeiliaid allweddol – rhai’n ymwneud â’r trydydd sector a rhanddeiliaid
eraill – at ei gilydd i drafod goblygiadau strategol y gwaith senario. Mae adroddiad
terfynol yr adroddiad hwn yn nodi’r themâu allweddol a ddaeth i’r amlwg yn ystod y
drafodaeth bwrdd crwn.
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FFynianT Cydwybodol:
SEnario 1

Mae mudiadau’r trydydd sector yn ’noﬁo gyda’r llif’ – diolch i
bŵer cydwybod cymdeithasol. Mae’r amodau hyn hefyd wedi
arwain at rywfaint o laesu dwylo yn y sector.

‘Mae dinasyddion yn
awyddus iawn i fynd i’r
afael â sialensiau
cymdeithasol. Mae
adnoddau da gan fudiadau’r
trydydd sector ac maent
wedi arloesi yn y mathau o
arian sy’n cael ei godi.‘
Portread Teulu

ADRAN 01

Mae teulu Steph a Daf ’ar y radar’
yn sgil y rhestr ddiddiwedd o
ddarparwyr cymorth cyhoeddus,
preifat a trydydd sector, sydd wedi
cael mynediad i’r Big Data’ i’w helpu
i ddeall anghenion unigol ac
anghenion y teulu, ac yna creu
’dewislen’ unigryw wedi’i theilwra i
ddiwallu anghenion amrywiol y
teulu. Mae’r cymorth y maen nhw’n
gallu cael mynediad iddo wedi’i
gyllido’n dda ac mae’r ’dewis’ yn
niferus.

Yn 2030, mae globaleiddio wedi cael
eﬀaith bositif ar yr economi. Mae’r rhan
fwyaf o bobl yn mwynhau lefelau ﬀyniant
uwch, ond mae dal anghyfartaledd
economaidd a chymdeithasol o fewn
gwledydd ac ar draws cymunedau. Mae’r
angen i ddadlau’r achos ac ymgyrchu ar
ran achosion cymdeithasol gwahanol yn
parhau.

Mae’r ﬀaith bod Generation ’Y’ a ’Z’ yn
aeddfedu, yn golygu eu bod wedi llunio
agweddau cymdeithasol. Er enghraiﬀt,
mae dinasyddion yn uniaethu â
sialensiau cymdeithasol ac yn barod i
dderbyn cyfrifoldeb dros ofalu am eraill,
Serch hynny, y genhedlaeth hŷn, sy’n
gyfoethocach ac sydd ag amser ar eu
dwylo, y Baby Boomers, sy’n gosod y tôn
ar gyfer gweithgareddau’r trydydd sector.

Mae dinasyddion bellach yn canolbwyntio
ar ansawdd eu cymunedau; pwysleisio
cymdeithas siﬁl iachach, perthnasau
cymdeithasol a chymunedol da a darparu
cymorth sydd o fudd i bawb. O fewn y
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trydydd sector, mae balchder mewn
gwneud eich gwaith yn dda, a hyder y gall
strwythurau cyfredol gynnig yr amrywiaeth
o anghenion mewn cymunedau, a hynny
mewn gwlad gymharol lewyrchus.

Serch hynny, mae’r duedd i ’noﬁo gyda’r
llif’ wedi arwain at rywfaint o laesu dwylo
a stigma cynyddol o achosion ac
anghenion llai ’teilwng’. Er enghraiﬀt, mae
ymfudo, sydd wedi parhau i fod yn gryf
wrth ymateb i ofynion yr economi ac wrth
boblogaeth sy’n heneiddio am weithwyr
ar gyﬂogau is a gweithwyr gofal, yn cael ei
weld gan lawer fel ﬀordd o gynyddu
anghyfartaledd. Gan amlaf, gwelir
ymfudwyr fel problem. Er eu bod yn
chwarae rôl bwysig wrth ddarparu ystod
o wasanaethau ar gost isel (e.e. glanhau),
nid ydynt yn gallu ymgysylltu ar lefel
gyfartal gyda’r gymdeithas ehangach.

Yn 2030, nid yw dinasyddion mor barod i
ymddiried yn eu llywodraethau a
sefydliadau rhyngwladol. Mae ansicrwydd
oherwydd terfysgaeth fyd-eang a lleol, a

Serch hynny, mae Steph a Daf yn
aml yn teimlo fel pe baent wedi’u
llethu gan faint ac amrywiaeth y
gefnogaeth sydd ar gael gan
wirfoddolwyr lleol yn ogystal â
chyfuniad gwahanol o fudiadau
cyhoeddus, preifat a trydydd
sector. Weithiau, maen nhw’n
teimlo y byddai’n well pe bai pobl
yn gadael llonydd iddyn nhw er
mwyn cael seibiant wrth y rhai sydd
ond yn ceisio gwneud eu gorau.

Mae pob aelod o’r teulu, o’r taid i’r
plentyn ifancaf, wedi gallu dysgu i
ddefnyddio technoleg gwybodaeth
ac i gael mynediad i bob math o
wybodaeth, gwasanaethau ar-lein a
saﬂeoedd addysgol (yn ogystal â
saﬂeoedd cyfryngau cymdeithasol).
Mae Steph, serch hynny, yn poeni
bod Daf yn treulio gormod o amser
ar y cyfriﬁadur yn y ganolfan
gymunedol leol gydag obsesiwn am
theorïau cynllwynio (conspiracy
theories) a mwy a mwy o
safbwyntiau asgell dde.

Felly, tra bod buddsoddiadau’r cyhoedd
mewn mynediad rhad i rwydweithiau
TGCh wedi talu ﬀordd, drwy roi mynediad
di-dor bron iawn i wybodaeth a data,
does gan nifer o bobl bellach ddim ﬀydd
yng nghywirdeb ac ansawdd y wybodaeth
a ddarperir gan y prif ﬀynonellau. Mae
hynny oherwydd nifer o sgandalau lle
mae corﬀoraethau byd-eang a rhai
llywodraethau heb draddodiad cryf o
ddemocratiaeth ryddfrydol, wedi cael eu
datgelu yn sgil camddefnyddio’r
wybodaeth a’r mynediad iddo.

Mae pobl, gan amlaf, yn hapus i ddibynnu
ar gyfryngau cymdeithasol am y
wybodaeth sydd ei hangen arnynt,
oherwydd mae yna rywfaint o ﬀydd
cyfaill-wrth-gyfaill ymhlith ﬀrindiau
(rhithwir). Ond mae cysylltu â ﬀrindiau
sydd â’r un diddordebau’n unig yn creu
’swigen’ rithiol o amgylch nifer o
ddinasyddion.
Mae mynediad i Big Data bellach yn
caniatáu mudiadau trydydd sector ac
eraill i gasglu a dadansoddi data. Mae
hyn wedi rhoi cyﬂe iddynt gael
dealltwriaeth fanwl o anghenion eu
sectorau targed, a sut orau i dargedu
gwasanaethau a negeseuon codi arian.

Canlyniad hynny yw bod nifer o bobl
ddim yn derbyn ’dewislen’ o achosion ac
anghenion cymdeithasol a luniwyd gan
ymgyrchwyr gyda’r sgiliau rheoli data a
chyfryngau cymdeithasol gorau, yn
hytrach na’r rhai sy’n dadlau achos y
rheini sydd â’r anghenion mwyaf yn ein
cymdeithas.

canolbwyntio ar wella a chynnal ansawdd
y ddarpariaeth a hyﬀorddi staﬀ a
gwirfoddolwyr. Gwelwyd symudiad tuag
at strategaethau codi arian mwy
proﬀesiynol sy’n cael eu hintegreiddio’n
fwyfwy ar lefel genedlaethol y DU. O
ganlyniad, mae llai o angen ar gyfer y rôl
draddodiadol o godi arian yn lleol.

Ar draws y trydydd sector, wrth i’r
’chwaraewyr’ mawr ’sugno’r’ cyllid a
gwirfoddolwyr, mae ambell fudiad
newydd yn dod i’r amlwg. Lle bo ’anghenion’
newydd wedi dod i’r amlwg, mae
mudiadau trydydd sector mwy proﬁadol
naill ai wedi ’dirprwyo’r’ ddarpariaeth i’r
haen nesaf o fudiadau bach neu wedi
cydweithio ymysg ei gilydd i fodloni’r
angen newydd ar y cyd, yn hytrach na
gadael rhai newydd i mewn i’r sector.
Mae mwy o gydweithio gyda’r sector
cyhoeddus a phreifat wedi arwain at
strwythurau sefydliadol mwy ’masnachol’,
gyda modelau darparu gwasanaeth
mentrau cymdeithasol yn cymylu’r ﬃniau
ar draws y trydydd sector ymhellach.
Gyda trydydd sector sefydlog sy’n
gweithredu mewn cysur a fawr ddim
herio allanol, ar ôl cyfnod o arloesi ynglŷn
â’r cyllido, does dim llawer o ysgogiad i
fudiadau arloesi ymhellach. Ar ôl rhoi’r
gorau i’w enw da ac arbenigedd mewn
ymgyrchu a herio’r sectorau cyhoeddus a
phreifat, mae hynodrwydd y sector o dan
fygythiad.

Trwbwl Trosiant – ymateb
sefydliadol posib

O ganlyniad i lefelau cyllido
cymharol hael ac ymchwydd cryf o
ddinasyddion sy’n awyddus i
ymgysylltu’n fwy gyda sialensiau ac
anghenion cymdeithasol, mae
rhywfaint o laesu dwylo ymhlith y
trydydd sector yn gyﬀredinol.
Mae’r mudiadau trydydd sector
mwyaf wedi ’sugno’r’ cronfeydd
arian mawr ac mae rhai newydd
sy’n ceisio bodloni anghenion
penodol yn cael eu cau allan o’r
sector. Mae ’clic cysurus’ yn bodoli
rhwng mudiadau mwyaf y 3ydd
Sector, eu partneriaid yn y sector
Preifat a chomisiynwyr y sector
Cyhoeddus sydd wedi ’meddalu’
oherwydd nad yw’r cyllid yn
broblem yn y rhan fwyaf o
achosion.

Mae trydydd sector sy’n unigryw
bron â diﬂannu. Y canlyniad yw
’trosiant cythryblus’ ar draws y sector.
Mae nifer o fudiadau llai, mwy
arbenigol y trydydd sector, yn
lleihau, yn diﬂannu ac yn gadael y
sîn. Serch hynny, mae eu cefnogwyr
ymhlith y dinasyddion sy’n
parhau’n weithgar ac yn anfodlon
gydag ymdrechion enwau mawr a
chyfarwydd y trydydd sector
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risg o wrthdaro sylweddol yn y byd, yn
achosi cryn bryder. Mae nifer yn gweld
hyn fel methiant sefydliadol.

Mae ymgyrchwyr a sylwebyddion
yn rhagweld chwyldro o fewn y
trydydd sector, wrth i ddinasyddion
droi eu hangerdd ac ysgogiad at
gyﬁawnder cymdeithasol y status
quo.

Yn 2030, mae’r lleihad yn y wladwriaeth
wedi parhau, ac mae llai a llai o
barodrwydd i wrando ar y lleisiau sy’n
dadlau o blaid ail-ddosbarthu cyfoeth.
Felly, mae’r trydydd sector yn cael ei weld
fel cefnogwr cyﬁawnder cymdeithasol ac
wedi canfod ﬀyrdd newydd o godi arian,
gan gynnwys cronfeydd cystadleuol a
ddosbarthwyd gan y llywodraeth, ariannu
torfol, cymynroddion, cyfraniadau preifat
etc. Maent bellach yn cael eu gweld fel
mudiadau sydd ag adnoddau da gyda
sylfaen incwm cymysg.
Mae mudiadau’r trydydd sector sydd
wedi ennill eu plwyf wedi elwa o’r
mynediad hwn at gyllid, ac wedi adeiladu
mudiadau lleol llewyrchus sydd wedi
cymryd mantais o fwy o ymgysylltu
ymhlith dinasyddion. Maent wedi
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dEFnyddwyr Parod:
SEnario 2

Yn 2030, gellir gweld globaleiddio fel rhywbeth gafodd eﬀaith
bositif ar yr economi. Er enghraiﬀt, mae patrymau creu cyfoeth
wedi newid, ac mae mwy o ddinasyddion yn rhan o fusnesau
arloesol. Tra bod y mwyafrif o bobl yn gymharol gefnog, mae dal
anghyfartaledd economaidd a chymdeithasol o fewn gwledydd
ac ar draws cymunedau.

‘Mae lefelau adnoddau
mudiadau trydydd sector yn
gymharol dda ac maent yn
derbyn cyllid wrth ystod o
ﬀynonellau. Mae pobl yn
barod i roi arian a
chyfrannu at achosion – ond
heb ymrwymo’n bersonol i
sialensiau cymdeithasol.
dyma’r syniad o’r dinesydd
fel defnyddiwr parod – yn
ddigon hapus i dalu i bobl
eraill ddelio â’r sialensiau
hyn; y defnyddiwr yn yr
ystyr drafodiadol.‘

ADRAN 01

Portread teulu

Nid yw’r newid mewn agweddau o fewn
cymdeithas wedi’i lywio gan Generation
’Y’ a ’Z’ fel y credwyd ar droad y Mileniwm.
Mae poblogaeth sy’n heneiddio yn gosod
tôn llai blaengar, gyda’r Baby Boomers
sy’n barod ac yn gallu talu er mwyn mynd
i’r afael â’u hanghenion, yn poeni’n
bennaf am eu hanghenion iechyd a gofal
cymdeithasol eu hunain.

Mae sawl sioc allanol a achosir gan
ddigwyddiadau geo-wleidyddol a mwy o
densiynau byd-eang wedi cyfrannu at
leihau lefelau ymddiriedaeth dinasyddion
ymhellach mewn llywodraethau,
corﬀoraethau a sefydliadau rhyngwladol.
Felly, tra bod dinasyddion mwy cefnog yn
barod i roi arian a chyfrannu at ’achosion
da’, mae hynny’n fwy o natur prynu ac nid
ydynt wedi ymrwymo’n bersonol i’r
sialensiau. Hefyd, nid ydynt wedi
ymgysylltu ag ymgyrchu cymdeithasol
lleol neu genedlaethol gan gynnwys
gwirfoddoli. Bellach, ’does yna’r fath beth
â chymdeithas’. Yn hytrach, yn yr
’economi sy’n cael ei rannu’, mae mwy a
mwy o bobl yn ceisio gwneud elw ar
unrhyw asedau sydd ganddynt. Mae hyn
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yn gwanhau unrhyw ymrwymiad sydd
ganddynt i gymryd rhan mewn achosion
ac anghenion cymdeithasol lleol.

Mae mudiadau trydydd sector, felly, yn
cael eu gweld yn bennaf fel cyﬂenwyr
cydwybod cymdeithasol dinasyddion. Yn
gyﬀredinol, mae dinasyddion yn barod i
dalu am bobl eraill i ddelio â sialensiau
cymdeithasol ar eu cyfer, cyn belled â’i
fod yn cael ei wneud hyd braich. Gan nad
yw pobl yn gyﬀredinol yn poeni o ble
maent yn prynu eu ﬃniau cydwybod
cymdeithasol, mae’r ﬃn rhwng y trydydd
sector a’r sectorau preifat a chyhoeddus
yn aneglur.

Gan nad yw dinasyddion yn cymryd
diddordeb uniongyrchol mewn mynd i’r
afael â sialensiau ac achosion
cymdeithasol penodol, y ’farchnad’ yw’r
mecanwaith allweddol ar gyfer dyrannu
adnoddau. Mae hyn ond yn atgyfnerthu
anghydraddoldeb cyfoeth ac incwm
rhwng ac o fewn gwledydd a chymunedau.
O’i adael i rymoedd y farchnad, mae
prisiau tai, er enghraiﬀt, yn parhau i
gynyddu gan arwain at lefelau

Gyda’r cyllid a’r adnoddau sydd ar
gael, mae’r teulu yn derbyn
darpariaeth gymharol dda gan y
trydydd sector, gyda gwasanaethau
yn cael eu darparu am ddim yn aml
iawn neu gymhorthdal sylweddol,
ac er bod y teulu yn gwerthfawrogi
hyn, maen nhw’n ymwybodol bod
nifer o bobl yn eu cymuned (a
chymdeithas yn gyﬀredinol) yn eu
gweld fel teulu sy’n ’ddibynnol i
raddau helaeth’ gydag agwedd ddiglem at eu cyfrifoldebau fel
dinasyddion. Yn naturiol, mae’r
teulu yn teimlo bod stigma yn
gysylltiedig â nhw. Maen nhw’n
casáu’r stigma hwnnw ond nid oes
ganddyn nhw y pŵer i gael ei wared.
Mae Steph wedi dechrau gweithio i
fudiad trydydd sector sy’n darparu
gofal cymdeithasol i’r henoed yn y
gymuned. Am hynny, mae’n cael ei
thalu ar gyfradd dda yn hytrach na
gwirfoddoli am ddim. Tra bod y
teulu yn croesawu’r incwm
ychwanegol hyn, mae Steph a Dai
yn poeni bod rhai pobl yn y
gymuned ddim yn cael eu talu am
wirfoddoli – a gallai hynny ddigio
rhai pobl.

Wrth i fwy a mwy o wasanaethau
cymdeithasol gael eu darparu drwy
gyfuniad o’r sectorau cyhoeddus,
preifat a trydydd, mae’r teulu wedi
canfod eu hunain ar yr haen is o’r
trefniant ’gwasanaeth haenol’ gyda
fawr ddim gobaith dewis mynd yn
’breifat’ fel mae rhai o’u cymdogion
wedi gallu gwneud. Mae hyn wedi
ychwanegu at stigma eu sefyllfa ac
mae’r ’ymdeimlad o gymuned’ yn
gwanhau o’u hamgylch.

Yn 2030, mae dinasyddion wedi dod yn
ddefnyddwyr soﬃstigedig. Maent yn
gyfarwydd â phrynu gwasanaethau, gan
gynnwys gofal ac achosion cymdeithasol,
o bob math o gategori, ac yn mynnu
lefelau uchel o ddarpariaeth, ansawdd a
gwerth am arian. Ar gyfer dinasyddion,
mae’r ﬀocws ar ansawdd y gwasanaeth a
pha mor hawdd yw hi i gael mynediad i’r
gwasanaethau, yn hytrach na phwy sy’n
darparu’r gwasanaeth i’r anghenus.
Oherwydd hyn, daw’r herio allanol i
fudiadau trydydd sector yn bennaf wrth
unigolion sy’n teimlo nad ydynt wedi cael
y gwasanaeth a addawyd iddynt.

Nid yw’r wladwriaeth wedi gallu cyfateb i’r
disgwyliadau hyn ac mae wedi mynd yn ôl
i ddarparu gwasanaethau mwy acíwt, gan
gyrraedd ond y rhai mwyaf bregus mewn
cymdeithas. Mae achosion amhoblogaidd
yn gynyddol ddibynnol ar bwrs y wlad tra
bod achosion mwy ’poblogaidd’, gyda
mwy o apêl gyhoeddus, yn derbyn mwy o
roddion gan unigolion. Mae’r rhai sy’n
cynrychioli’r mwyaf ymylol mewn
cymdeithas o dan anfantais ac yn ei chael
yn fwyfwy anodd i lunio dadleuon ar
faterion sy’n cynnwys cydraddoldeb ac
undod lleol.
Gall gwasanaethau ar gyfer y rhai mwyaf
bregus ac sy’n cael eu darparu am ddim
neu am bris gostyngol, greu stigma i
deuluoedd. Mae teuluoedd ’dibyniaeth
uchel’ yn wynebu ’defnyddwyr parod’ yn
gwgu arnynt.

Erbyn hyn, mae digon o le yn y farchnad
i’r trydydd sector a’r sector preifat i gamu
i mewn. Bellach maent yn cystadlu’n
uniongyrchol ac yn agored â’i gilydd –
gyda dewisiadau defnyddwyr yn pennu
canlyniadau. Mae hyn wedi arwain at
drawsnewidiad radical o sut y mae’r
trydydd sector yn cael ei weld, a’r
rhesymeg dros ei fodolaeth. Mae’r
canlyniad wedi bod yn ’wasanaeth
haenog’ gyda rhai buddiolwyr a
chymunedau yn dewis ’mynd yn breifat’
gan ei fod yr un math ac ansawdd o
wasanaeth ond heb unrhyw stigma
cysylltiedig, sydd wedi dod yn gysylltiedig
â darpariaeth y trydydd sector.

arbedion eﬀeithlonrwydd, er enghraiﬀt,
drwy wasanaethau a ddarperir ar-lein. Yn
yr ymgyrch i gyﬂawni hyn, y cynnyrch a’r
gwasanaethau sy’n gallu cynnig
nodweddion gwerth ychwanegol ar gyfer
’defnyddwyr parod’ ac sy’n darparu
’premiwm cymdeithasol’ (fel Masnach
Deg neu ’gredydau’ moesegol eraill), yw’r
rhai sy’n denu’r sylw mwyaf.
Yn 2030, mae’r ’ymdeimlad o gymuned’ a
gynhelir yn draddodiadol drwy
ymgysylltiad a gwirfoddoli’r trydydd
sector, yn dameidiog. Yn gyﬀredinol, mae
gwirfoddoli wedi gostwng ac mae
aelodaeth mudiadau sector gwirfoddol
lleol wedi gostwng ochr yn ochr â diﬀyg
buddsoddiad hir dymor mewn grwpiau a
strwythurau lleol. Mae cynnydd mewn
costau gofal iechyd mewn cymdeithas
sy’n heneiddio hefyd yn golygu bod pobl
yn gweithio mwy ac yn hirach, sy’n
eﬀeithio hyd yn oed yn fwy ar argaeledd
adnoddau gwirfoddoli a gwasanaethau
cymorth anﬀurﬁol fel gofal plant.

Mae rhai mudiadau trydydd sector wedi
dewis symud i wirfoddoli ’am dâl’. Ond
mae hyn wedi golygu bod llai o bobl
bellach yn barod i wirfoddoli, sy’n achosi
problemau ar gyfer y mudiadau trydydd
sector hynny sy’n gyfan gwbl o dan
arweiniad gwirfoddolwyr. Yn wir, mae
cyllid helaeth ond lefelau isel o wirfoddoli
yn codi’r cwestiwn ynglŷn â pham mae’r
trydydd sector yn bodoli. Sut gall y sector
gynnal ymrwymiad craidd i les y cyhoedd
ac ethos sy’n wahanol i fusnesau sy’n
chwilio am elw? Un dull yw bod
mudiadau trydydd sector sydd â digon o
adnoddau yn creu dull masnachfraint
genedlaethol i helpu i gystadlu gyda
phwyslais y sector preifat ar
gydnabyddiaeth brand, proﬀesiynoldeb
ac ansawdd y gwasanaeth.

Yn 2030, y canlyniad yw bod momentwm
tuag at bolareiddio’r trydydd sector. Mae
cyrﬀ sydd â digon o adnoddau ac sy’n
cael eu trefnu’n dda, yn dilyn agwedd y
sector preifat yn bennaf tuag at gynnyrch,
gwasanaethau, ansawdd a gwirfoddoli
am dâl, tra bod cyrﬀ trydydd sector lleol
llai yn cael eu gadael i weithio gyda
grwpiau sydd ar y cyrion, ond sy’n lleihau
o ran nifer a brwdfrydedd.

Cwmni masnachfraint
gyfeillgar – ymateb
sefydliadol posib

Mae dinasyddion yn falch i dalu
pobl eraill i ddelio â sialensiau
cymdeithasol ar eu rhan cyn belled
â’i fod yn cael ei wneud hyd braich
a bod y ﬀocws ar ansawdd y
gwasanaeth a gynigir a pha mor
hawdd yw cael mynediad i brynu
’cydwybod cymdeithasol’ yn hytrach
na phwy sy’n darparu’r gwasanaeth
i’r anghenus.
Gan nad yw’r wladwriaeth wedi
gallu bodloni’r disgwyliadau hyn,
mae wedi encilio i ddarparu
gwasanaethau mwy acíwt. Mae hyn
wedi agor ’gofod’ cenedlaethol lle
gall y trydydd sector a’r sector
preifat weithredu’n rhydd.
Mae mynediad i gyllid digonol ond
gyda lefelau isel o gysylltiadau
gwirfoddoli yn arwain at fudiadau
trydydd sector ag adnoddau
digonol yn mabwysiadu ﬀordd
’masnachfraint genedlaethol
gyfeillgar’ o weithio.
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digartrefedd uwch, ac er bod y
gymdeithas gefnog yn denu mewnfudo,
mae hefyd yn llai croesawgar.

Mae’r dull hwn yn cael ei arwain
gan y farchnad a’i yrru gan
eﬀeithlonrwydd ac ansawdd. Mae
hefyd yn cael ei ysgogi gan
athroniaeth ’y mwyaf y gorau’ lle
mai maint a chyrhaeddiad y
masnachfraint yn curo gwirfoddoli
lleol bob tro ar y metrics y mae
dinasyddion (defnyddwyr parod) yn
gyfarwydd â hwy o fewn y farchnad
gwasanaethau preifat – adnabod
brand, bod yn broﬀesiynol ac
ansawdd gwasanaeth.

Pan ddaw i gytundebau
gwasanaeth cyhoeddus, dyw cyrﬀ
trydydd sector bach lleol yn cael
fawr o sylw, ac maent yn cael eu
gadael i weithio gyda grwpiau sy’n
cael eu hynysu, cyn lleihau o ran
nifer a brwdfrydedd yn y pen draw.

Yn gyﬀredinol, mae mudiadau trydydd
sector wedi gorfod rhoi llawer mwy o
ymdrech ar sgiliau sy’n mynd i’r afael â
marchnata (gwasanaethau, cyllido a
gwirfoddoli), darparu gwasanaethau o
ansawdd uchel a gwneud y gorau o
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TraEd ar y ddaEar:
SEnario 3

Mae dinasyddion ar ﬂaen y gad yn y fan hon – ysbryd DIY neu
’draed ar y ddaear’. Yr anfantais ar gyfer y trydydd sector yw bod
yr ethos DIY yn golygu nad oes fawr o sgôp ar gyfer twf
mudiadau proﬀesiynol.

‘Mae dinasyddion yn cymryd
rhan mewn brwydrau
cymdeithasol er bod y cyllid
yn gymharol bitw ac yn
gyfyngedig o ran ei
ﬀynonellau. ni chafwyd
rhyw lawer o arloesi o ran
rhoi neu ddulliau codi
arian.‘
Portread teulu

ADRAN 01

Mae pobl leol yn cael eu hysgogi i
helpu i fynd i’r afael ag anghenion a
sialensiau cymdeithasol yn eu
cymunedau, fel bod y teulu yn
teimlo eu bod nhw’n gallu
gweithredu a chymryd cyfrifoldeb
eu hunain. Gyda gwasanaethau
cyhoeddus cyfyngedig ar gael, mae
ymwybyddiaeth dda ‘o’r hyn sydd
ar gael’, ac mae’r teulu wedi gallu
troi at eu cymuned eu hunain am
gyngor a chefnogaeth.

Yng Nghymru a’r DU, yn 2030 mae’r
economi yn parhau i arafu, ac mae
anghyfartaledd economaidd a
chymdeithasol o fewn gwledydd ac ar
draws cymunedau wedi dod yn fwy amlwg.
Ansicrwydd ynglŷn â therfysgaeth fydeang a lleol, y risg o wrthdaro sylweddol
yn y byd a digwyddiadau eraill sy’n
amharu ar fywyd, sydd wedi ysgogi
dinasyddion i edrych yn fwy tuag at eu
cymunedau a’u cymdogion eu hunain.
Mae dinasyddion yn teimlo bod angen
iddynt ymgysylltu wrth fynd i’r afael ag
anghydraddoldebau ar lefel leol a
chymunedol – er bod eu cymunedau yn
addasu i’r dryswch a achosir yn
rhyngwladol gan wrthdaro ac ymfudo.

Mae dinasyddion wirioneddol yn
awyddus i fynd i’r afael â sialensiau
cymdeithasol, yn rhannol oherwydd bod
Cenhedlaeth ’Y’ a ’Z’ yn aeddfedu ac yn
rhannol o ganlyniad i lai o ﬀyniant
economaidd. Y canlyniad oedd
parodrwydd cynyddol dinasyddion i
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uniaethu â sialensiau cymdeithasol a
pharodrwydd i dderbyn cyfrifoldeb dros
ofalu am eraill. Mae ansawdd eu
cymunedau a chymdeithas siﬁl iachach
yn fwyfwy pwysig, ac mae darparu cydgefnogaeth o fewn cymunedau wedi dod
i’r amlwg.

Yn gyﬀredinol, nid yw mudiadau trydydd
sector yn cael digon o adnoddau. O
ganlyniad i eﬀeithiau parhaol y polisi hir
dymor o galedi, mae arian y llywodraeth
yn cael ei ddogni, ac ni welwyd rhyw
lawer o arloesi yn y mathau o gyllid a
godwyd gan y trydydd sector. Fodd
bynnag, mae mudiadau trydydd sector yn
dal i fod yn ddibynnol yn bennaf ar y
’cronfeydd’ bach o arian cyhoeddus sydd
angen eu hennill o raglenni cystadleuol
ynghyd â rhoddion bach sy’n cael eu
casglu o fewn cymunedau, sy’n dioddef
eu hunain yn economaidd.

Mae’r teulu wedi cael help i
ddefnyddio gwasanaethau a
gwybodaeth ar-lein, ac mae
ganddyn nhw fynediad i
wasanaethau band llydan
cymunedol a chyfarpar cymunedol.
Mae’r hyb trafnidiaeth leol hefyd yn
eu galluogi i fynd i’r treﬁ lleol i siopa
neu ymweld â’r ysbyty neu’r
meddyg. Gellir hefyd trefnu i
ymweld â’r hen nain bob pythefnos.

Mae gwirfoddolwyr cymunedol yn
cadw llygad ar y teulu ac maen
nhw’n gallu cynnig cefnogaeth pan
fo angen heb orfod gofyn bob
amser. Serch hynny, mae Steph a
Daf yn gweld hynny ychydig yn
fusneslyd a diraddiol. Mae yna
ambell enghraiﬀt hefyd lle mae
gwirfoddolwyr, wrth wneud eu
gorau i helpu, wedi rhoi cyngor
amhriodol o dan yr amgylchiadau.
Hyd yma, nid yw hyn wedi creu
unrhyw niwed mawr, ond mae rhai
yn y gymuned sy’n fwy gwyliadwrus.
Weithiau, maen nhw wedi gorfod
camu i’r adwy fel eiriolwyr.

Gwelwyd adfywiad ethos mwy
cymunedol, traddodiadol a lleol, gyda
digon o gefnogaeth gan ddinasyddion.
Mae’r symudiad hwn gan ddinasyddion
wedi digwydd diolch i ymfudo i mewn i
gymunedau o dramor a rhannau eraill o’r
DU. Mae ymfudo wedi dod â chronfa
ehangach o bobl i mewn i gymunedau –
pobl sy’n awyddus ac yn frwdfrydig i
ddechrau ymgysylltu â’u cymunedau ac i
wirfoddoli. Ar yr un pryd, mae ymfudo
wedi dod â set newydd o anghenion i
gymunedau, gyda phobl o gefndiroedd
diwylliannol a chymdeithasol gwahanol.
Mae integreiddio wedi bod, ac yn parhau
i fod, yn broblem i nifer o gymunedau,
ond mae ymgysylltu â dinasyddion a
gwirfoddoli’n lleol wedi proﬁ ei fod yn
rhan o’r ateb, yn ogystal â bod yn
gaﬀaeliad positif i’r gymuned.

Tra bod y meddylfryd ’gallu gwneud’
ymhlith dinasyddion yn gaﬀaeliad ar
gyfer y trydydd sector, yr anfantais yw
bod yr ethos ’DIY’ yn gadael fawr ddim
sgôp ar gyfer twf mudiadau proﬀesiynol.
Mae mwy o fudiadau trydydd sector wedi
dod yn fudiadau sy’n cael eu harwain gan
wirfoddolwr yn bennaf, gydag ond
ychydig o staﬀ proﬀesiynol. Mae nifer yr
achosion cynyddol o wirfoddoli anﬀurﬁol
gyda chyllid prin, yn cyfyngu ar y gallu i
hyﬀorddi gwirfoddolwyr ac yn herio
unrhyw reoli ansawdd ystyrlon o
wasanaethau a datblygu dulliau
cydweithio sydd wedi’u strwythuro. Mae
mudiadau sydd â chostau isel wedi dod
yn realiti ar gyfer y rhan fwyaf o’r sector.
Mae hyn wedi achosi mwy o raniadau a
darpariaeth sy’n gynyddol dameidiog ar
draws y trydydd sector.

band eang cyﬂym iawn sydd ar gael ar
draws Cymru gyfan wedi bod yn
gaﬀaeliad allweddol i ymgyrch y
dinesydd. Mae mudiadau trydydd sector
wedi dod yn llawer mwy cyfarwydd â
thechnoleg ac yn defnyddio
gwasanaethau ar-lein i ddarparu ystod
eang iawn o wasanaethau. Gan
ddefnyddio’r seilwaith hwn i gysylltu
gwirfoddolwyr ar draws cymunedau yn
ogystal â rhoi cyngor ac arbenigedd
allanol, mae wedi bod yn llwyddiant
allweddol. Mae hyn hefyd wedi caniatáu i
fudiadau cymharol fach weithio ar draws
ardal fwy a darparu gwasanaethau a
chyngor arbenigol yn bell o’u lleoliad
daearyddol.

Fodd bynnag, mae gwirfoddolwyr wedi
gorfod gwneud llawer mwy o bethau na’r
hyn oedd staﬀ proﬀesiynol y trydydd
sector yn ei wneud. Mae hyn wedi arwain
at broblemau, er enghraiﬀt, pan fydd y
ddarpariaeth gwasanaeth neu’r cyngor a
gynigir gan wirfoddolwyr lleol ddim yn
gywir neu’n briodol, o bosib, oherwydd
diﬀyg gwybodaeth neu arbenigedd. Mae
perygl gyda gwirfoddoli anﬀurﬁol nad eir
i’r afael yn iawn â risgiau penodol (e.e.
Iechyd a Diogelwch). Mae hyn wedi rhoi
defnyddwyr a gwirfoddolwyr fel ei gilydd
mewn perygl o beidio â chydymﬀurﬁo
neu arwain at fater cyfreithiol hyd yn oed.
Mae yna enghreiﬀtiau o ymddiriedaeth o
fewn cymunedau lleol yn dod dan
bwysau, ac mae hynny’n arwain at ’broses
gyfreithiol’ annymunol. Yn eironig, mae
hyn wedi achosi cynnydd yn y galw am
gyfryngwyr proﬀesiynol sydd wedi’u
hyﬀorddi o fewn seilwaith cymorth y
trydydd sector.
Mae mudiad cenedlaethol ar y gweill i
hysbysu awdurdodau statudol, ac i
addysgu grwpiau o ddiddordeb arbennig
a phobl sy’n dod at ei gilydd ar gyfer eu
hachosion a’u hymgyrchoedd eu hunain
etc. ac i wneud trefniadau ’brocer’ ar
draws grwpiau cymunedol.

Llwyfan Ymgyrchu
Dinasyddion – ymateb
sefydliadol posib

Mae dinasyddion yn rhan allweddol
wrth weithio gyda’i gilydd i fynd i’r
afael â sialensiau cymdeithasol
wrth iddynt godi yn eu cymunedau.
Maent yn adeiladu llwyfan
ymgyrchu sy’n seiliedig ar adnabod
eu hanghenion eu hunain a
defnyddio eu hegni, eu hasedau a’u
sgiliau eu hunain, i weithio gyda’i
gilydd yn lleol i ddod o hyd i
atebion cadarnhaol. Yn hynny o
beth, maent wedi adfer ethos
cymunedol lleol traddodiadol lle
mae ’cyd-ddibyniaeth wedi dod yn
ddisgriﬁad gwell na ’gwirfoddoli’.

Gan nad yw mudiadau trydydd sector
yn gyﬀredinol yn derbyn digon o
adnoddau, mae’n rhaid iddynt
wneud y tro gyda chyfraniadau
bach a ddarperir gan eu cymunedau.
Felly, er mwyn gwneud y gorau o
eﬀaith eu gwaith, mae’r llwyfannau
ymgyrchu dinasyddion newydd
wedi defnyddio technoleg
gwybodaeth a chyfathrebu i
gysylltu gwirfoddolwyr ar draws
cymunedau yn ogystal ag i rannu
cyngor ac arbenigedd gydag
ymgyrchwyr eraill.

ADRAN 01

O ganlyniad, prif dasg y trydydd sector yw
cefnogi pobl i wneud pethau drostynt eu
hunain – adnabod eu hanghenion eu
hunain a defnyddio eu sgiliau, eu hegni
a’u hasedau eu hunain i ddod o hyd i
atebion lleol. Mae buddiolwyr neu
ddefnyddwyr gwasanaethau wedi gorfod
cymryd mwy o gyfrifoldeb am eu sefyllfa
a’u hanghenion ac wedi troi at eu
cymuned eu hunain am gymorth.

Mae adeiladu a chynnal y
llwyfannau hyn ar draws
rhwydweithiau technoleg wedi
caniatáu i fudiadau cymharol fach
weithio ar draws ardal fwy a
darparu gwasanaethau a chyngor
arbenigol yn bell o’u lleoliad
daearyddol. Maent yn cynnig dewis
arall heb ei reoleiddio a ’ﬀynhonnell
agored’ i’r rhwydwaith cefnogi
seilwaith trydydd sector traddodiadol.

Mae atebion sydd wedi’u teilwra’n lleol
hefyd wedi agor y drws i’r cynnydd mewn
grwpiau o ddiddordeb arbennig, sydd
wedi arwain at greu tensiwn a gwrthdaro
rhwng gwahanol grwpiau a chymunedau.
Serch hynny, i rai, mae ’cyd-ddibyniaeth’
yn ddisgriﬁad gwell na ’gwirfoddoli’, gan
roi’r ﬀocws yn glir ar anghenion a
darpariaethau lleol sy’n cyd-fynd ag
anghenion unigol gwirfoddolwyr neu
ddarparwyr unigol o fewn y gymuned.
Yn y sefyllfa hon, mae’r rhwydweithiau
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y Traddodiadol:
SEnario 4

Portread teulu

ADRAN 01

Mae hwn yn amgylchedd llym a chystadleuol ar gyfer mudiadau
yn y trydydd sector – bodolaeth ’llaw i’r geg’ ar gyfer y rhai
Traddodiadol fydd yn cadw’r ﬀydd a chynnal y genhadaeth beth
bynnag fo’r amgylchiadau.

Yn 2030, er bod rhannau o’r DU wedi
ffynnu’n economaidd, mae anghyfartaledd
economaidd a chymdeithasol go ddifrifol
o fewn gwledydd ac ar draws cymunedau,
wedi cael ei guddio ar adegau. Mae
eﬀeithiau globaleiddio wedi bod o fudd
yn bennaf i rai ardaloedd trefol, ac
anghoﬁwyd am gymunedau diwydiannol
a gwledig traddodiadol yng Nghymru.
Wrth i fywyd cymunedol a gwasanaethau
cyhoeddus ddirywio yn y 2020au,
symudodd dinasyddion llewyrchus ag
addysg well o ardaloedd heb lawer o
gyﬂeoedd tra bod dinasyddion ’white
ﬂight’ o ddinasoedd y DU wedi cymryd eu
lle. Mae hyn wedi achosi ’cylch dieﬂig’
sydd wedi cynyddu amddifadedd mewn
nifer o gymunedau. Ac er bod nifer o
newydd-ddyfodiaid yn rhan o’r ’bom
amser’ demograﬃg sef poblogaeth sy’n
heneiddio ac sydd wedi rhoi pwysau
cynyddol ar wasanaethau, ar yr ochr
gadarnhaol, maent yn wirfoddolwyr da
ac yn gallu cynnig rhywfaint o broﬁad
ychwanegol i’w cymunedau lleol.
Mae sawl sioc allanol a achosir gan
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ddigwyddiadau geo-wleidyddol a
thensiynau byd-eang cynyddol ac ymfudo
wedi cyfrannu at lefel ymddiriedaeth isel
mewn llywodraethau, corﬀoraethau a
sefydliadau rhyngwladol, ac mae
mudiadau trydydd sector yn disgyn i’r
categori hwn.
Yn gyﬀredinol, nid yw dinasyddion wedi
ymrwymo’n bersonol i ddelio â sialensiau
cymdeithasol byd-eang neu hyd yn oed
cenedlaethol, ac nid ydynt wedi
ymrwymo i ymgyrchu ar lefel leol neu
genedlaethol chwaith, gan gynnwys
gwirfoddoli yn y niferoedd sydd eu
hangen i wneud gwahaniaeth. Mae
lefelau’r anghydraddoldeb sy’n bodoli
mewn cymunedau yn ei gwneud yn
fwyfwy anodd ymgysylltu â rhai grwpiau
sydd â llai o adnoddau er mwyn cael
eﬀaith ar les yn gyﬀredinol. Mae’r bobl
wedi dadrithio’n fwy ac yn besimistaidd
ynglŷn â’u cyﬂwr.

Mae’r teulu wedi’u hynysu, yn
gorﬀorol ac yn gymdeithasol, ar
gyrion eu pentref gwledig gyda fawr
ddim trafnidiaeth gyhoeddus a
phrinder gwasanaethau cyhoeddus
neu wirfoddoli ar gael i fodloni’r
ystod eang o anghenion cefnogaeth
sydd ganddynt.
Mae mynediad i swyddi, hyﬀorddiant
a chefnogaeth addysgol yn brin
iawn ar gyfer Steph a Daf, ac maen
nhw’n poeni’n arw am y cyﬂeoedd
sydd ar gael i’w plant. Mae hyn yn
arbennig o wir am eu plentyn
ifancaf, y mae ei ﬀrindiau ysgol yn
derbyn cefnogaeth addysgol ar ôl
ysgol – cefnogaeth y mae’n rhaid i’w
rhieni dalu amdani. Nid yw eu
plentyn yn gallu ymuno â chlybiau
chwaraeon a chymdeithasol ar ôl
ysgol chwaith oherwydd eu bod
wedi cael eu preifateiddio gan yr
awdurdod lleol, ac sy’n cael eu
cynnal bellach ’am elw’- hyd yn oed
y clybiau cymunedol a arferai gael
eu darparu ’er lles y gymuned’.
Yn naturiol, mae Steph a Daf yn
rhwystredig ac yn poeni. Maent yn
sylweddoli y gall y system ond helpu
pan fyddant yn cael eu hystyried fel
‘achos da-i-ddim’. Hyd yn oed pan
fydd gwirfoddolwyr lleol yn fodlon
helpu, mae unrhyw help maent yn
ei roi am ddim yn cael ei weld gan y
Llywodraeth ac awdurdodau lleol
fel cymhorthdal na ellir ei
gyﬁawnhau, felly mae’n rhaid
iddynt sefyll o’r naill ochr am nawr.

Eu nod bron iawn yw cyrraedd yr
hyn sy’n cyfateb y dyddiau yma i
statws ’tloty’. Pan fyddan nhw’n
cyrraedd y man isel hwnnw, maent
yn gwybod y bydd y rhwyd
diogelwch olaf yn cau amdanynt, ac
y bydd y Llywodraeth, o’r diwedd,
yn talu mudiadau trydydd sector
lleol i gamu i mewn a darparu
cymorth. Ond erbyn hynny, mae
Steph a Daf yn ofni y bydd yr uned
deuluol a’r hyn sy’n dal y teulu at ei
gilydd, wedi mynd – a mwy na
thebyg, ni fydd modd ei adfer.

Mae mynediad i dechnoleg gwybodaeth a
chyfathrebu wedi bod yn fendith. Hyd yn
oed yng nghymunedau’r rhai Traddodiadol,
ychydig sydd wedi’i wneud i gynyddu
’llythrennedd digidol’ yng Nghymru. Felly
mae dal pocedi o bobl yng Nghymru sydd
angen y gefnogaeth a’r gwasanaethau
fwyaf, ond sydd wedi eu cau allan bron yn
gyfan gwbl wrth y byd digidol.
Ar gyfer y rhai Traddodiadol, mae’r
’ymdeimlad o gymuned’ sydd wedi cael ei
gynnal a’i gadw drwy ymgysylltiad a
gwirfoddoli’r trydydd sector yn y
gorﬀennol, bellach yn fwy tameidiog. Mae
gwirfoddoli yn gyﬀredinol wedi gostwng
ac aelodaeth o fudiadau lleol y sector
gwirfoddol wedi gostwng ochr yn ochr â
diﬀyg buddsoddiad hir dymor mewn
grwpiau a strwythurau lleol. Felly, mae’n
rhaid i fudiadau trydydd sector gyfyngu
eu hunain i weithgareddau ymgysylltu
sydd wedi’u targedu’n ofalus.
Mae’r trydydd sector sy’n parhau’n
weithgar, o dan bwysau mawr i ddod o
hyd i gyllid, a hynny’n anochel, yn arwain
at bobl yn gorfod rhoi’r gorau iddi. Mae’n
creu straen sylweddol ar y gwirfoddolwyr
yn y maes a’r rhai sydd dal yn rheoli
mudiadau’r trydydd sector. Yr elusennau
mawr gyda mudiadau proﬀesiynol sy’n
bodoli’n barod yn ogystal â mudiadau
bach anﬀurﬁol sydd â’r cyﬂe gorau i
oroesi tra bod sefydliadau o faint canolig
fwyaf agored i niwed.

Yn naturiol, mae diogelu cyllid wedi dod
yn ﬂaenoriaeth i fudiadau trydydd sector.
O ganlyniad, lle mae’n rhaid blaenoriaethu
anghenion, mae’r ’ﬀrwythau sy’n hongian
isaf’ wedi’u cymryd. Mae hyn yn golygu
bod yr achosion a’r anghenion mwy
’anodd’ yn aml wedi cael eu gadael ar ôl,
gan roi hyd yn oed mwy o bwysau ar
wasanaethau statudol. Yn ogystal, mae’r
cyfraddau uchel o geisiadau am gyllid
sydd ddim yn llwyddo wedi golygu bod
mwy a mwy o gyﬂeoedd yn cael eu colli a
mwy a mwy o anghenion ddim yn cael eu
gwireddu.

Mae mwy o ymdrech yn cael ei wneud i
ddenu mwy o gyllid busnes fel y gall
mudiadau trydydd sector fuddsoddi yn y
sgiliau sydd eu hangen i ’ymddwyn mwy
fel busnes’ wrth gadw’r sylw ar eu
cenhadaeth a chadw at ethos gwirfoddoli.

Mae’r ofn o golli annibyniaeth sefydliadol
neu hyd yn oed diﬂannu’n gyfan gwbl, yn
rhwystr i wneud y gorau o’r cyﬂeoedd i
arloesi a chydweithio mwy. Mae’r trydydd
sector wedi gorfod dod yn fwy cystadleuol,
o goﬁo’r agwedd gyﬀredinol ar draws
cymunedau fod ’elusen yn dechrau yn y
cartref’ yn ogystal â lleihad pellach mewn
gwirfoddoli a gweithredu ar lefel
cymunedol.
Mae gan trydydd sector sy’n dameidiog a
heb ei gydlynu, berthynas wrthdrawol yn
bennaf gyda’r Llywodraeth ac
Awdurdodau Lleol. Gydag arian yn brin,
mae’r Llywodraeth ac Awdurdodau Lleol
bellach yn canolbwyntio ar fudiadau sy’n
gallu mynd i’r afael â’r rheini sydd â’r
anghenion mwyaf, ac maent wedi dod yn
’gomisiynwyr’ yn hytrach na ’darparwyr’.
Yn ogystal, rhaid i wasanaethau statudol
eu hunain gael eu blaenoriaethu, er
enghraiﬀt, rhoi’r gorau i gynnal a chadw
parciau o blaid gwasanaethau ar gyfer yr
henoed.

O ganlyniad, y rhai sy’n rheoli’r ’pwrs
arian’ – y cyrﬀ ariannu – yw’r
’Brenhinoedd’. Er mwyn gwneud eu
gwaith yn haws, maent yn dyrannu arian
prin i ystod eang o fudiadau sy’n ceisio
bodloni ’yr anghenion mwyaf teilwng’
mewn cymdeithas. Felly, mae prosesau
ymgeisio a meini prawf addasrwydd hyd
yn oed yn fwy llym a beichus, ac mae
mudiadau trydydd sector yn cael eu hunain
hefyd yn cystadlu ag Awdurdodau Lleol.
Mae’r sector preifat bellach yn ystyried
gwneud gwaith o werth isel mewn
cymunedau fel enghraiﬀt o gysylltiadau
cyhoeddus da neu gyﬂe i gadarnhau ei
ymrwymiad tuag at ’gyfrifoldeb
cymdeithasol corﬀoraethol’. Mae hyn yn
herio ymhellach y rhesymeg y dylai
mudiadau trydydd sector gael eu cefnogi.

Cyllidwr Mawr – ymateb
sefydliadol posib

Mae lefel y cyllid yn y trydydd sector
yn isel gyda fawr ddim arloesi yn y
ﬀordd y caiﬀ incwm ei greu. Mae
diogelu cyllid wedi dod yn
ﬂaenoriaeth i fudiadau trydydd
sector, a lle bo anghenion yn cael
eu blaenoriaethu, mae’r ’ﬀrwythau
sy’n hongian isaf’ wedi’u cymryd
gyda’r achosion ’anodd’ yn cael eu
gadael ar ôl.

Mae’r trydydd sector wedi gorfod
dod yn fwy cystadleuol oherwydd
bydd y Llywodraeth ac Awdurdodau
Lleol ond yn gweithio gyda
mudiadau sy’n gallu gwireddu
targedau ochr yn ochr â’r rheini
sydd â’r anghenion mwyaf.
Mae cyrﬀ cyllido bellach yn
’gomisiynwyr’ yn hytrach na
’darparwyr’ wrth ddyrannu eu cyllid
prin i fodloni ’anghenion mwyaf
teilwng’ cymdeithas. Canlyniad
hynny yw bod prosesau ymgeisio a
meini prawf addasrwydd yn llym ac
yn faich.

ADRAN 01

Mae cyllid ar gyfer achosion a sialensiau
cymdeithasol yn isel, ac er bod dinasyddion
cymharol lewyrchus yn Ne Ddwyrain
Lloegr yn barod i roi i ’achosion da’,
maent yn rhy brin i wneud gwahaniaeth
yn y cymunedau gwledig a’r Cymoedd.

I geisio gwneud y broses o
ddyrannu cyllid yn fwy tryloyw, mae
cyllidwyr wedi cyﬂwyno model
’Gwobr sialens’ o gyllido drwy
ddefnyddio cystadlaethau a
rhaglenni gwobrwyo yn hytrach na
phroses strategol sydd wedi’i
strwythuro ac sy’n seiliedig ar
anghenion.

Er y bydd rhai Traddodiadol y trydydd
sector yn debygol o oroesi am nifer o
ﬂynyddoedd, mae tranc gweithredu a
gwasanaethau llawr gwlad sy’n cael eu
harwain gan wirfoddolwyr, ar y gorwel.

‘beth mae’r trydydd sector yn
ei wneud pan nad yw
dinasyddion yn ymgysylltu
mewn gwirionedd â
sialensiau cymdeithasol
allweddol, pan mae lefel y
cyllid yn isel a lle nad oes
llawer o arloesi yn y ﬀordd y
mae incwm yn cael ei greu?‘
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CyFlwyniad

Trefnwyd trafodaeth bwrdd crwn gyda rhanddeiliaid i drafod
goblygiadau strategol yr ymarfer Llunio eich Dyfodol. Cafodd
cydweithwyr o’r trydydd sector eu cynnwys yn y drafodaeth, yn
ogystal â’r llywodraeth, academyddion a chyllidwyr.
Mae’r themâu isod yn deillio’n bennaf o’r drafodaeth bwrdd crwn.

Os yw’r trydydd sector am lunio’i
ddyfodol, bydd angen iddo fod yn gadarn
wrth gyfathrebu, wrth gynnal uniondeb
mudiadau a wastad yn gallu cyfeirio at ei
werthoedd a’i egwyddorion ei hun. Os gall
partneriaid ddeall beth yw diben unrhyw
fudiad trydydd sector a’i werthoedd
pwysicaf, yna gallant ymgysylltu gyda
hyder ac ymddiriedaeth.
Os yw’n wir fod ymddiriedaeth yn
gwanhau gyda phob mudiad a sector (fel
y dangosir yn y tueddiadau, gyrwyr a
senarios) yna mae’n rhaid i’r trydydd
sector fynd i’r afael â’r sialens hon i
adeiladu a thyfu ymddiriedaeth
dinasyddion a’r gymuned yn y sector.

Mae angen i werthoedd ac egwyddorion y
trydydd sector yng Nghymru gael eu deall
yn well a bod yn fwy clir. Mae angen i’r
trydydd sector amlinellu egwyddorion clir
ynglŷn â’r ﬀordd y mae’n gweithredu yng
Nghymru. Er gwaethaf pwysigrwydd bod
yn ’egwyddorol’, byddai’r rhan fwyaf o
fusnesau preifat yn honni i weithredu yn
y ﬀordd hon hefyd.
Bydd cael ymdeimlad cryf o genhadaeth,
wedi’i gefnogi gan egwyddorion a
gwerthoedd, yn allweddol i fudiadau
trydydd sector mewn sawl ﬀordd. Mae
hyn yn cynnwys adeiladu ymddiriedaeth
gyda dinasyddion, busnesau a chyrﬀ
cyhoeddus. Hefyd i gefnogi cydweithio go
iawn a chaniatáu craﬀu cadarn.
Teimlai rhanddeiliaid bod angen i
ymddiriedaeth gael dull integredig sy’n
seiliedig ar werthoedd a dibenion
cyﬀredin. Gall llawer o ddifrod gael ei
wneud (ac mae hyn wedi digwydd) gan
ddim ond un enghraiﬀt eithaf prin ond
amlwg (AWEMA), lle na chadwyd at
werthoedd ac egwyddorion y trydydd
sector. Fodd bynnag, mae dal angen i
fudiadau gael yr hawl i fethu, ac nid yw’n
glir a yw’r gwersi iawn wedi’u dysgu yn y
berthynas rhwng Llywodraeth Cymru a’r
trydydd sector.

hynodrwydd y Trydydd
SECTor

Nododd rhanddeiliaid yn gynyddol, ac fel
y dangosir yn y senarios, bod nifer o
ddinasyddion yn gofyn y cwestiwn, ’Ar
gyfer beth mae’r trydydd sector?’.
Teimlwyd bod hyn yn gymaint o gwestiwn
ynglŷn â pherthnasedd a gweithredu ag
ydyw am ddatganiadau cenhadaeth ac
amcanion strategol.

Tanlinellodd y drafodaeth hefyd bod y
syniad o sectorau sydd wedi’u diﬃnio’n
glir – preifat, cyhoeddus a thrydydd
sector – eisoes yn llai perthnasol ac yn y
dyfodol, fel y dangosir gan y senarios,
gyda ’chymylu’r ﬃniau’ rhwng y sectorau
a’u cynulleidfaoedd targed etc. Felly,
mae’r gwahaniaethau rhwng mentrau
cymdeithasol a mentrau preifat neu
wasanaethau cyhoeddus a gwasanaethau
masnachol yn llai amlwg. Bydd yn fwy o
sialens i wasanaethau a gweithgareddau
a ddarperir gan fudiadau trydydd sector i
fod yn unigryw.

ADRAN 02

GwErThoEdd,
EGwyddorion aC
yMddiriEdaETh

Mae ail-leoleiddio cymdeithas ac
economïau i weithredu fel gwrthbwynt i
globaleiddio yn cael ei weld yn bwysig
mewn rhai o’r senarios. Mae tueddiadau
a gyrwyr yn cymryd y bydd globaleiddio
yn parhau, ac yn gallu bod yn beth da.
Fodd bynnag, nododd rhanddeiliaid bod
angen cydbwyso hynny yn erbyn yr angen
i gael cymunedau cryfach, cysylltiedig sy’n
gallu adeiladu gwytnwch lleol yn yr economi.

annibyniaETh aC
aTEbolrwydd

Ar hyn o bryd, mae atebolrwydd yn cael
ei weld i raddau helaeth fel rhywbeth sy’n
berthnasol i’r llywodraeth a chyllidwyr yn
hytrach na buddiolwyr. Mae angen i’r
’trydydd sector’ gynrychioli dinasyddion a
chymunedau yn hytrach na’i hun. Yn rhy
aml, ystyrir cynaliadwyedd fel cadw’r
mudiad i fynd. Gall mudiadau’r sector fod
mor anghysbell, anghynrychioliadol ac
anatebol ag unrhyw gorﬀ preifat neu
gyhoeddus.
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ADRAN 02

Mae angen cryfhau llais buddiolwyr a chydnabod bod gan
gymunedau ddewisiadau, asedau ac anghenion gwahanol
iawn. Bydd adennill annibyniaeth i allu ymateb i faterion
cymunedau, gan symud ymlaen o’r ’model diﬀyg’ a mabwysiadu
agendâu gwasanaeth cyhoeddus, yn hanfodol ar gyfer y
trydydd sector.

Mae gan fudiadau trydydd sector arbenigedd, a rôl, i herio’r
llywodraeth, cyrﬀ cyhoeddus, busnesau, ac yn wir, grwpiau
eraill y trydydd sector. Bydd hyn yn bwysig, gyda’r senarios yn
awgrymu ymyleiddio cynyddol ymhlith rhai grwpiau.
Gellir ond cyﬂawni hyn pan fydd y genhadaeth yn ddigon cryf
a threfn gydlynol o graﬀu ac atebolrwydd. Mae strwythur
priodol yn bwysig ar gyfer yr olaf (e.e. cryfhau Byrddau
Gwasanaethau Cyhoeddus), ond efallai mai canolbwyntio ar
dryloywder fydd yn bwysig yn y dyfodol. Mae angen i
ddinasyddion gael cefnogaeth i ymgysylltu’n hyderus â hyn,
ac mae angen adnoddau ar ei gyfer.
Beth mae annibyniaeth yn ei olygu mewn cymdeithas sy’n
fwy ac yn fwy rhyng-gysylltiedig? Bydd angen deialog gadarn
a gonest.

Un ﬀordd o wneud atebolrwydd yn beth cyﬀredin yw sicrhau
bod gweithgareddau trydydd sector yn cael eu harwain gan
ganlyniadau clir a heriol (lle bo’n berthnasol, wedi’u pennu
gan y cymunedau eu hunain) a’u bod yn cefnogi proses
ddysgu. Bydd hyn yn galluogi’r sector i lunio yn hytrach nag
ymateb i alwadau am graﬀu gwell. Bydd rhaid i gefnogaeth
‘traed ar y ddaear’ yn y gymuned/gweithredu uniongyrchol
gan ddinasyddion, fod yn rhan annatod o’r strategaeth. Ochr
yn ochr â hyn, mae angen cryfhau gwaith y mudiadau hynny
sydd â chylch gorchwyl i ddarparu her ar y cyd. Yn ehangach,
mae’n ymwneud â ’deialog gadarn’ a mwy o reolaeth ar lefel
leol wrth gynllunio atebion lleol.

CySTadlEuaETh a ChydwEiThio

Bydd eglurder cenadaethau mudiadau unigol a thrydydd
sector ar y cyd hefyd yn ei gwneud yn haws i wneud
cysylltiadau priodol o fewn y sector. Yn wir, gall ’cydweithio ar
draws gwahanol genadaethau, a hyd yn oed sectorau, fod yn
adeiladol iawn.’

Ar yr un pryd, bydd hi’n bwysig bod yn fwy eglur ynglŷn â’r
gystadleuaeth a dod o hyd i’r ﬀordd orau o ddefnyddio
grymoedd cystadleuol, heb fabwysiadu mantra’r sector
preifat ’bod cystadleuaeth yn dda’ (sydd gallu bod yn
wastraﬀus). Mae cydnabod lleisiau gwahanol a ’brwydro drwy
bethau’ yn un ﬀordd o gyﬂawni hyn. Mae gwneud dewisiadau
clir yn allweddol.
Gall cydweithio ac adeiladu consensws fod yn glyd ar adegau
– a dyw hynny ddim wastad yn ddefnyddiol. Fel y gwelir yn y
senarios, mae perygl y gallai hyn arwain at fudiadau mwy
dylanwadol a mwy o faint yn gweithio gyda chyrﬀ eraill tebyg
tu fewn a thu allan i’r trydydd sector, gan adael fawr ddim lle
ar gyfer grwpiau llai a lleisiau mwy ymylol. Mae’r trydydd
sector yn amrywiol ac mae ganddo leisiau amrywiol. Mae gan
sialens a chystadleuaeth rannau pwysig i’w chwarae hefyd.
Mae angen gwneud mwy o waith.

anSiCrwydd EFFaiTh ddiGidol

Mae rôl technolegau digidol yn hanfodol ac mae angen ei
ystyried ym mhob lleoliad a sefyllfa bron iawn. Mae’r
sectorau cyhoeddus a phreifat wedi gweld ’ﬀrwydrad mewn
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modelau busnes’ tra bod y trydydd sector wedi llusgo tu ôl ’mae angen i ni ei goﬂeidio’. Fel gyrrwr, er bod yr eﬀaith
penodol yn ansicr, mae’n hollbwysig. Mae angen manteisio i’r
eithaf ar botensial technolegau digidol, a hynny ar frys.

Ystyrid mai un o’r manteision allweddol ar gyfer y sector
oedd data a data agored yn benodol. I’w ddefnyddio, nid yw’n
fater o gael y data’n unig, ond y gallu i’w ddadansoddi er
mwyn cael gwybodaeth ddefnyddiol. Gall rhannu data ar
draws mudiadau a sectorau ein helpu i ddeall sut mae
ymyriadau yn gwneud gwahaniaeth neu drwy fanteisio ar
gyﬂeoedd i ymgysylltu â phobl drwy dechnolegau digidol (e.e.
creu stop Pokemon i ddenu pobl).
Ceir pryderon hefyd y bydd y byd digidol yn gadael rhai ar ôl,
a gallai hynny fod yn niweidiol e.e. diogelu data a
pholareiddio cynyddol grwpiau gwahanol.

GwErTh a SialEnS dEddF llESianT
CEnEdlaEThau’r dyFodol

Dywedwyd y byddai Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol
yn cynnig ﬀramwaith newydd o nodau, mesurau ac
egwyddorion gweithredu cyﬀredin ar gyfer y sector. Gyda llai
o gyllid, ’ni fydd yn newid pethau dros nos’. Mae ganddi,
serch hynny, y potensial i ddod â phobl at ei gilydd ar gyfer
gweledigaeth gyﬀredin ’fel ein bod yn cydweithio oherwydd
bod gennym nodau cyﬀredin rydym am eu cyﬂawni a set o
egwyddorion gweithredu sy’n nodi sut rydym yn gweithio’.
Byddai’n ddefnyddiol mapio’r sector i ddeall sut gall gwahanol
fudiadau gyﬂawni ymrwymiadau’r Ddeddf a ble mae’r bylchau.

Mae gweithgareddau sy’n cael eu harwain yn wirfoddol a
chymunedol – y miloedd o weithgareddau lleol/ yn y
gymdogaeth, nifer ohonynt yn anﬀurﬁol – yn cael eﬀaith
enfawr ar lesiant. Mae’n ofod ble gall pobl ddatblygu
perthnasau, cael hwyl, trafod beth sy’n bwysig, cefnogi ei
gilydd a bwrw ati i wneud pethau. Dylai rôl y sector cyhoeddus
fod yn fwy fel ’cyﬂwr galluogi’, gyda pholisi ac arferion
cyhoeddus sy’n galluogi dinasyddion, y trydydd sector a
gweithgarwch busnes i gyfrannu at lesiant. Bydd ansawdd
arweinyddiaeth ac ymgysylltiad y trydydd sector yn hollbwysig.
Mae angen cryfhau lefelau ymddiriedaeth rhwng y sector
statudol a’r trydydd sector, gan fynd y tu hwnt i’r Cynghorau
Gwirfoddol Sirol, er mwyn sicrhau nad yw gweledigaeth
’Traed ar y Ddaear’ yn cael ei pheryglu gan duedd ’i
ddychwelyd at elusennau mawr i gyﬂwyno ymyriadau mawr’.
Nid yw’r trydydd sector yn ddarostyngedig i ofynion
deddfwriaethol y Ddeddf. Mae hyn yn golygu y gall gynnig lle
i arbroﬁ heb lawer o risg, a helpu i ddefnyddio momentwm y
Ddeddf i roi pethau ar waith. Tasg allweddol yw cyfathrebu’n
glir beth sydd gan y trydydd sector i’w gynnig. Mae angen
strategaeth glir ar gyfer ymgysylltu â’r Ddeddf – ’os na wnawn
ni gyﬂawni ar ymgysylltiad dinasyddion, neith neb’.

Pobl iFanC

Mae chwarae rôl gadarnhaol mewn cymdeithas yn bwysig
iawn i bobl ifanc, ac mae potensial mawr i’r sector fanteisio ar
entrepreneuriaeth pobl ifanc. Fodd bynnag, does dim
sicrwydd y byddant yn ymgysylltu â’r trydydd sector. Bydd
grwpiau trydydd sector yn wynebu heriau wrth addasu eu
modelau, a defnyddio mwy ar ddulliau digidol i ymgysylltu’n
eﬀeithiol â phlant a phobl ifanc.
Mae’r braslun ar dudalen 19 gan Gareth Coles, un o gyfranogwyr
y gweithdai, sy’n adlewychu trafodaethau’r diwrnod.
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Gyrwyr allwEddol o nEwid:
Trydydd SECTor ynG nGhyMru 2030
Cyﬂwyniad

Gan ddefnyddio’r dystiolaeth a gasglwyd drwy'r adroddiad tueddiadau'r dyfodol, gwelwyd nifer o ysgogwyr allweddol ar
gyfer newid. Nododd meta-ddadansoddiad adroddiad perthnasol a diweddar gan Fforwm Economaidd y Byd a oedd yn
mynd i’r afael â rôl cymdeithas siﬁl yn y dyfodol1. Roedd y gyfres o ysgogwyr a oedd wedi’u proﬁ o'r blaen yn yr adroddiad
hwnnw yn sylfaen gadarn ar gyfer trafod dyfodol y trydydd sector yng Nghymru. Mae’r ‘ysgogwyr ar gyfer newid’ hyn yn
elfennau pwysig sy'n llywio ac yn newid y cyd-destun ar gyfer mudiadau ac unigolion. Daw’r rhain i’r amlwg yn sgil
newidiadau i’r economi, cymdeithas, technoleg a’r amgylchedd. Caiﬀ yr ysgogwyr a nodwyd eu disgriﬁo'n fras yn Nhabl 1 isod.

ysgogwyr ar gyfer newid o ran y trydydd sector
Gyrrwr

diﬃniad

adroddiad a thystiolaeth tueddiadau

Lefel anghydraddoldeb

Lefel yr anghydraddoldeb mewn cyfoeth ac incwm
rhwng ac o fewn gwledydd.

Perﬀormiad Economaidd Cymharol
Rhaniadau ac Amddifadedd
Ail-ddyfeisio Cyfalaﬁaeth

Faint o ymddiriedaeth
sydd mewn sefydliadau

Lefel yr ymddiriedaeth a fynegwyd gan ddinasyddion Symudiadau mewn gwerth – yn unigol ac yn
tuag at lywodraethau, busnesau a sefydliadau
dorfol
rhyngwladol. Mae hyn yn gysylltiedig â’r gallu i
bennu dibynadwyedd yn ogystal â digwyddiadau
allanol.

Sicrhau bod gwybodaeth Lefel y mynediad at sgiliau, seilwaith a dyfeisiau
a chyfathrebu yn
sy’n galluogi rhannu gwybodaeth a chyfathrebu’n
ddemocrataidd
gyﬀredinol.

Byd wedi’i ddigido

Symud pŵer geowleidyddol a geoeconomaidd

Newid Patrymau Globaleiddio
Ail-ddyfeisio Cyfalaﬁaeth
Dyfodol Ansicr Democratiaeth Ryddfrydol

Cyfradd twf yr economi

Cyfradd twf yr economi, yn fyd-eang ac o fewn
gwledydd a rhanbarthau gwahanol.
Symud pŵer economaidd a milwrol i ﬀwrdd o
Ewrop a Gogledd America.

Lefel ymgysylltiad
Tueddiadau dinasyddion at weithredu
dinasyddion â
uniongyrchol neu’n uniaethu â sialensiau
sialensiau cymdeithasol cymdeithasol a gofal dros eraill.
Diraddio amgylcheddol
ac eﬀeithiau newid
hinsawdd

Prinder neu ddigonedd
o adnoddau naturiol
Newidiadau
demograﬃg ac ymfudo
Symudiadau gwerth
mewn cenedlaethau
Lefel a ﬀynonellau
cyllido ar gyfer y
trydydd sector
Gwrthdaro geowleidyddol a chyﬂwr
integreiddio byd-eang
Caledi a chwtogi’r
wladwriaeth

Syniadau newydd am greu gwerth
Perﬀormiad Economaidd Cymharol

Symudiadau mewn gwerth – yn unigol ac yn
dorfol

Y graddau y mae newid hinsawdd a niweidio’r
amgylchedd yn amlygu eu hunain fel costau
sylweddol neu argyfyngau cyson i boblogaethau,
yn enwedig rhai bregus.

Diraddio ecosystemau
Newid hinsawdd – ymatebion polisi a
chymunedol

Newid ym mhroﬃl oed y boblogaeth, cymarebau
dibyniaeth ac eﬀaith pobl yn symud ar draws
ﬃniau.

Ymatebion i Ymfudo

Lefel a ﬀynonellau cyllido ar gyfer datblygu, fel
rhoddwyr dwyochrog, gan gynnwys rhoi, grantiau
sylfaen etc. a datblygu, gweithredu a rhoi cychwyn
ar fodelau newydd ar gyfer cyllido, fel bondiau
buddsoddi cymdeithasol.

Symudiadau mewn gwerth – yn unigol ac yn
dorfol
Newid gwedd gwasanaethau cyhoeddus

Y graddau y mae’r Wladwriaeth yn tynnu allan
neu’n newid ei rôl ym mywydau dinasyddion.

Newid gwedd gwasanaethau cyhoeddus
Perﬀormiad Economaidd Cymharol
Newid Patrymau Globaleiddio

Digonedd neu brinder o adnoddau naturiol
allweddol, yn ﬃsegol neu’n economaidd, fel ynni,
bwyd, dŵr a mwynau.

Mwy o gystadleuaeth am adnoddau naturiol yn
fyd-eang

Eﬀaith yr agweddau sy’n newid mewn cymdeithas, Symudiadau mewn gwerth – yn unigol ac yn
wedi’u llywio, er enghraiﬀt, gan Genhedlaeth Y (tua dorfol
1980au tan 2000) a Chenhedlaeth Z (2000-).

Perygl o wrthdaro sylweddol a chyﬂwr globaleiddio Newid Patrymau Globaleiddio
yn y dyfodol.
Dyfodol Ansicr Democratiaeth Ryddfrydol
Ymatebion i Ymfudo
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