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Mae dau adroddiad wedi’u cyhoeddi ar sail yr ymarfer Llunio eich dyfodol. Mae’r
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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 15-
20 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.   

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.

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’.

Peter davies CbE 
Cadeirydd WCVA

richard Edwards
Cadeirydd, Cymdeithas Cynghorau

Gwirfoddol Sirol Cymru

rhaGair
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CyFlwyniad

Mae mwy a mwy yn cydnabod pa
mor werthfawr yw cynllunio ar gyfer
y tymor hir. Ar yr un pryd, mae’r
dyfodol yn ymddangos yn fwyfwy
ansicr a chymhleth. 
Mae’r offer rydym wedi’u defnyddio yn yr ymarfer Llunio eich
dyfodol wedi’u cynllunio i helpu mudiadau i gynllunio ymlaen
llaw yng nghyd-destun newid, llawer ohono na allwn ei ragweld.

Roedd y bleidlais dros weld y DU yn gadael yr Undeb
Ewropeaidd yn enghraifft amlwg o’r cyd-destun ansicr rydym
yn gweithio ynddo, a’r angen i fudiadau fod yn barod i
ymateb i newid.

Yn yr adroddiad cyntaf hwn, rydym yn edrych ar rai o'r
tueddiadau byd-eang mawr dros y 15-20 mlynedd nesaf.
Rydym yn ystyried beth allai’r rhain ei olygu i gymdeithas yng
Nghymru, ac yn dechrau archwilio’r goblygiadau posibl i’r
trydydd sector yng Nghymru. Mae’r adroddiad hwn hefyd yn
cynnwys beth rydym wedi'i nodi fel ysgogwyr allweddol ar
gyfer newid o ran y trydydd sector yng Nghymru. 

Roedd yr ymarfer Llunio eich dyfodol yn seiliedig ar dystiolaeth
ac yn gyfranogol. Er mwyn canfod tueddiadau ac ysgogwyr, fe
wnaethom gynnal meta-ddadansoddiad o’r dystiolaeth
bresennol. I gadw golwg ar yr elfennau pwysicaf i’r trydydd
sector yng Nghymru, a beth fydd y goblygiadau o bosibl, fe
wnaethom gynnwys pobl eraill drwy bôl ar-lein, cyfweliadau
ag unigolion allweddol, a thrafodaeth mewn gweithdy. 

Nid yw’r adroddiad hwn yn ceisio rhagweld y dyfodol. Ei nod
yw ein helpu ni i ddeall y posibiliadau ar gyfer y dyfodol yn
well. Mae’n amlwg y bydd yna newidiadau mawr – a fydd yn
effeithio ar y sector, a’r unigolion a’r cymunedau sydd wrth
galon gwaith y sector. Mae’r rhain yn cynnwys globaleiddio,
newid yn yr hinsawdd, technoleg sy'n newid yn gyflym,
newidiadau demograffeg a pherthnasoedd newydd â
gwasanaethau cyhoeddus. 

Mae’r un mor amlwg bod gan y sector ran hollbwysig i’w
chwarae os ydym am sicrhau dyfodol cadarnhaol i’n
cymdeithas. P’un ai a yw'n siarad ar ran y bobl sydd fwyaf ar
yr ymylon, hybu arloesedd cymdeithasol neu gyfrannu at
economi decach, mae’r adroddiad yn herio’r sector i archwilio
ei rôl o ran llunio ein dyfodol. 

Cafodd Llunio eich dyfodol ei gomisiynu gan WCVA a’r
Cynghorau Gwirfoddol Sirol i gyfrannu at eu proses gynllunio
strategol. Mae hefyd yn ceisio bod yn adnodd defnyddiol i’r
trydydd sector a’r partneriaid ehangach yng Nghymru. 
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nEwid PaTryMau GlobalEiddio
Mae disgwyl i globaleiddio, gyda chymorth masnach ryngwladol,
barhau yn duedd allweddol yn y dyfodol. Yn ôl yr OECD,
‘disgwylir i integreiddio masnach fyd-eang barhau, er ar gyfradd
ychydig yn arafach na’r hyn a welwyd yn ystod y degawdau
diwethaf. Mae’r symudiad mewn pwysau economaidd byd-eang
yn cael ei adlewyrchu mewn patrymau masnach, gydag allforion
o economïau gwledydd y tu allan i’r OECD yn codi o 35% o
allforion y byd yn 2012 i 56% yn 2060’.

‘Mae disgwyl i globaleiddio,
gyda chymorth masnach
ryngwladol, barhau yn
duedd allweddol yn y
dyfodol.‘

‘nid yw globaleiddio yn rym
unffurf, na ellir ei atal sydd
wedi'i osod o’r awyr, mae'n
cael ei ailgynhyrchu drwy
fannau lleol.’

Mewn gwledydd datblygedig yn benodol,
disgwylir y bydd allforio yn cynyddu
ymhellach, oherwydd bod y potensial am
gynnydd domestig eisoes wedi’i wireddu.
Disgwylir hefyd i Fuddsoddi Uniongyrchol
o Dramor i wledydd eraill barhau i dyfu ac
i fynd yn uwch na’r cynnydd GDP bach mewn
economïau datblygedig rhwng nawr a 2030. 

Mewn egin wledydd a gwledydd
datblygedig, mae’r duedd yn wahanol
iawn. Mae disgwyl i gynnydd GDP
domestig fod yn fwy na’r twf mewn
allforio wrth i egin economïau ac
economïau datblygol ddefnyddio eu
potensial anferth am dwf yn eu
marchnadoedd domestig ac wrth i’w
dosbarth canol ddechrau ffynnu. Hyd yn
oed wedyn, mae dal disgwyl i allforion o
egin economïau ac economïau datblygol
gynyddu dros bedair gwaith erbyn 2030.

Er gwaetha’r cyfnod ‘cythryblus’ diweddar,
mae dal disgwyl i wledydd BRIC (Brasil,
Rwsia, India a Tsiena) fod yn gonglfeini’r
degawdau nesaf gyda’u cyfran o GDP
byd-eang yn cynyddu’n sylweddol. Mae
disgwyl i wariant defnyddwyr yn y
gwledydd hynny dyfu’n sylweddol ym
mhob sector bron iawn, fel bwyd, gofal
iechyd ac addysg, a bydd gwariant
trafnidiaeth yn fwy na dyblu. Mae disgwyl
hefyd i glystyrau o wledydd newydd y tu
hwnt i BRIC ddod i’r amlwg.

Serch hynny, mae angen cytundebau
masnach ryngwladol i atgyfnerthu
masnach fyd-eang, ac mae’n amser
anodd i lywodraethau sy’n dymuno
cytuno ar gytundebau masnach. Mae
rheolau cytundebau gwahanol yn
gorgyffwrdd yn aml iawn ac weithiau’n
gwrthdaro â’i gilydd. Hyd yma, mae
trafodaethau Rownd Doha Sefydliad
Masnach y Byd (WTO) wedi methu â
goresgyn gwahaniaethau o ran safle
gwledydd diwydiannol a gwledydd
datblygol, ac mae’r hyn a elwir yn ‘Mega-
Regionals’  fel y TTIP (Partneriaeth
Masnach a Buddsoddi Trawsatlantig)
rhwng yr UE a’r UDA yn wynebu cryn
wrthwynebiad cyhoeddus.

Mae llywodraethau ledled y byd yn
defnyddio mesurau amddiffyn yn amlach
er mwyn cefnogi eu cwmnïau cenedlaethol.
Felly, mae swyddi a phrosesau
gweithgynhyrchu a arferai allforio i egin
wledydd yn cael eu ‘hail-ategu’, fel
ymateb i newidiadau yn y farchnad, ac
wrth i fynediad at dalent ddod yn
bwysicach na chyflogau is. Gallai ‘ail-
ategu’ o’r fath, o bosib, effeithio ar dwf
economaidd yr egin wledydd a’r gwledydd
datblygol yn sylweddol, gan arwain at
adfer gweithgynhyrchu yn y Gorllewin.

Ochr yn ochr â hynny, mae gan y
symudiad i ‘economi gylchol’ botensial i
gyrraedd model economaidd newydd a
allai ‘ganolbwyntio ymdrechion ar
gylchdroi o fewn yr economi ar lefel
genedlaethol neu ranbarthol yn hytrach
nag ar raddfa ddaearyddol ehangach’.  

Goblygiadau posibl ar gyfer y sector? 

Bydd pwysau cystadleuol globaleiddio yn parhau i effeithio ar fywydau yng
Nghymru drwy fygwth swyddi a chreu rhagolygon anodd i weithwyr â sgiliau
isel yn enwedig. Ar yr un pryd, gallai ail-ategu gweithgareddau economaidd
greu cyfleoedd newydd i weithwyr o bosib – fydd yn parhau i fod angen
cefnogaeth i fagu sgiliau – a mentrau cymdeithasol – fydd angen paratoi eu
hunain i fanteisio ar y cyfleoedd.

Os bydd tueddiadau diffynnaeth yn drech ac yn arwain at ail-strwythuro
economïau domestig, efallai y bydd materion cenedlaethol a rhanbarthol yn
cael eu hail-fframio, a gall grwpiau cymdeithas sifil newydd ddod i’r amlwg
sydd â’r potensial i amharu ar batrymau gweithgareddau, strwythurau a
pherthnasau cyfredol y trydydd sector. Bydd globaleiddio yn parhau i fod yn
beth positif, ond mae angen cydbwyso hynny yn erbyn yr angen i gael
cymunedau cryfach sydd wedi’u cysylltu ac sy’n gallu adeiladu gwytnwch
lleol yn yr economi.

Nid yw globaleiddio yn rym unffurf, na ellir ei atal sydd wedi'i osod o’r awyr,
mae'n cael ei ailgynhyrchu drwy fannau lleol.’ Mae hyn yn sialens ac yn gyfle
i’r trydydd sector yng Nghymru chwarae rôl wrth helpu i lunio effeithiau
penodol globaleiddio a meithrin cysylltiadau byd-eang positif er lles pobl Cymru.’
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PErFForMiad EConoMaidd
CyMharol
Mae perfformiad economaidd Cymru wedi bod yn wael o’i
gymharu â rhannau eraill o’r DU ac Ewrop, ac mae patrymau o
lwyddiannau a methiannau economaidd yng Nghymru yn
ddisymud. Nid oes disgwyl i hynny newid hyd y gellir rhagweld.

Mae perfformiad economaidd anwastad
hefyd yn parhau yng Nghymru, gyda phrif
fesur ffyniant economaidd (GVA) yn
sylweddol is ar gyfer Gorllewin Cymru a’r
Cymoedd na Dwyrain Cymru.

Mae’r syniad o ‘ranbarthau dinesig’ wedi
rhoi pwyslais o’r newydd ar rôl ardaloedd
dinesig wrth sbarduno gweithgaredd
economaidd yn y DU. Drwy ddatganoli
pŵer i ranbarthau dinesig, mae
gwleidyddion a gwneuthurwyr polisi yn
gobeithio helpu i fynd i’r afael â’r
anghyfartaledd cyson rhwng dinasoedd
yn y DU wrth integreiddio dinasoedd yn
well gyda’r ardaloedd o’u cwmpas a chreu
mwy o swyddi a chyfleoedd i dyfu ar gyfer
yr ardaloedd hynny hefyd.

Mae gweithgynhyrchu yn parhau i
chwarae rhan bwysig fel sail i
lwyddiannau economaidd. Serch hynny,
mae rôl gweithgynhyrchu yn newid.
Mewn economïau datblygedig, mae
gweithgynhyrchu yn hyrwyddo arloesi,
cynhyrchiant, a masnach yn fwy na thwf a
swyddi. Yn y gwledydd hyn, mae
gweithgynhyrchu hefyd wedi dechrau
defnyddio mwy o wasanaethau ac i
ddibynnu’n fwy arnynt i weithredu’. 

Mae buddsoddi preifat, sy’n agwedd
bellach ar ragolygon economaidd llefydd,
yn parhau’n wan ar draws y byd. Yng
Nghymru, mae perfformiad economaidd
cymharol wael wedi’i briodoli i’r diffyg
disymud mewn cyfalaf, o ran y pum math
o gyfalaf; ariannol, corfforol, dynol,
naturiol a chymdeithasol. Yn ôl y farn
hon, mae hyn a’r diffyg ‘màs critigol’
economaidd wedi’i guddio gan
gefnogaeth gyhoeddus, na fydd yn
gynaliadwy, o bosib, yn y pen draw.

‘Mae perfformiad
economaidd cymharol wael
wedi’i briodoli i’r diffyg
disymud mewn cyfalaf, o
ran y pum math o gyfalaf.‘

Goblygiadau posibl ar 
gyfer y sector? 

Fel unrhyw sefydliad arall yng
Nghymru, bydd y trydydd sector yn
parhau i gael eu heffeithio gan
berfformiad economaidd anwadal.
Mae rôl y trydydd sector yng
Nghymru yn debygol o barhau i fod
yn bwysig wrth fynd i'r afael â
materion ynglŷn â thlodi a
chyfiawnder cymdeithasol, sy'n
deillio o berfformiad economaidd
anwadal. Lle mae polisi yn dewis
mynd i'r afael ag anghydbwysedd
gofodol, bydd angen i’r trydydd
sector fod yn barod i greu seilwaith
priodol i ymgysylltu a rhyngweithio
â mudiadau eraill. Yn wir, efallai y
bydd disgwyl i'r sector chwarae ei
ran wrth fabwysiadu rôl eiriolaeth
ac ymgyrchu ar y materion hyn.

Mae cryn dipyn o weithgarwch y
trydydd sector wedi canolbwyntio
ar ddod o hyd i ddulliau arloesol o
ariannu. Mae gan y sector gyfraniad
pwysig i'w wneud, felly, i wella
mynediad at gyfalaf yng Nghymru
drwyddi draw ac mewn rhannau
gwahanol. Gall y trydydd sector
hefyd chwarae ei ran yn gwthio am
y math o benderfyniadau
rheoleiddio a macro-economaidd
sydd eu hangen i feithrin gwahanol
fathau o gyfalaf ac wrth ddatblygu
cynigion buddsoddi cryf i Gymru a'i
rhannau gwahanol.

‘Mae patrymau o
lwyddiannau a methiannau
economaidd yng nghymru
yn ddisymud.‘
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Syniadau nEwydd aM GrEu GwErTh
Mae dealltwriaeth yn dechrau dod i’r amlwg bod mesurau
ariannol ‘gwerth’ bellach yn annigonol. Gyda dadleuon am
gynaliadwyedd a’r syniad o fusnesau yn adrodd ar y ‘triple
bottom line’, mae nifer o dueddiadau gwahanol yn dod i’r amlwg
sy’n cynnig ffyrdd newydd o greu, mesur a meddwl yn gysyniadol.

Er enghraifft, tra bod y syniad o ‘werth
cyfranddaliwr’ wedi bod yn amlwg, yn fwy
diweddar, mae mwy o bwyslais ar ail-
ymweld â beth mae gwerth yn ei olygu.
Hefyd, yn y byd busnes, mae’r syniadau y
tu ôl i’r Integrated Reporting (IR) yn
cysylltu adrodd i flaenoriaethau strategol
ar gyfer busnesau ac adeiladu cysyniadau
Cyfrifoldeb Cymdeithasol Corfforaethol
(CSR). Y sialens sylfaenol yw ‘y dylai busnesau
fanteisio i’r eithaf ar adnoddau cyfyng
cymdeithas, wrth ddod â mwy o werth yn
ôl i gymdeithas, fel bod gwerth rhanddeiliaid
ac amgylchedd iach yn helpu busnes i
wneud y gorau o’i werth ariannol’.

Ochr yn ochr â hyn, mae pwysau
cystadleuol yn llywio ffyrdd newydd o
feddwl am greu gwerth. Er enghraifft,
mae prinder adnoddau yn annog
busnesau i ymgysylltu â meddylfryd ac
arferion ‘economi gylchol’ drwy
ganolbwyntio ar werth o’r holl adnoddau
sydd ar gael. Mae hyn yn arwain at
fodelau busnes newydd sy’n canolbwyntio
ar gynnyrch neu wasanaeth ac ar wasgu
pob diferyn o werth o’r adnoddau
naturiol. Mae’r OECD yn rhagweld y bydd
‘economi gylchog yn creu cyfleoedd
economaidd anferthol wrth i
wasanaethau a modelau busnes newydd
ddod i’r amlwg ac wrth i’r berthynas
rhwng cynhyrchydd a defnyddiwr, a
rhwng cynnyrch a’i ddefnyddiwr, wynebu
trawsnewidiad radical’.

Mae syniadau newydd am greu gwerth yn
gysylltiedig â’r chwilio am enillion
cynhyrchiant yn y byd datblygedig. Er
enghraifft, mae’r Harvard Business
Review  yn darogan ‘y bydd rhaid i
strwythur sefydliadol newid er mwyn
bodloni realiti newydd creadigrwydd fel
un o brif agweddau gwerth, ac arloesi
parhaus fel y mecanwaith i’w gynnal’. Tra
bod effeithlonrwydd a maint diwydiannol
wedi’u gweld fel prif ffynhonnell enillion
cynhyrchiant, ac felly creu gwerth, bydd
angen creadigrwydd a hyblygrwydd yn y
dyfodol - ac mae angen strwythurau
sefydliadol gwahanol ar gyfer y ddau os
yw’r economi i lwyddo.

Ar ochr y defnyddiwr, mae’r tueddiadau
busnes hyn yn cael eu hadlewyrchu wrth
feddwl am yr ‘economi gyfrannog’ a’r
Maker Movement.  Wedi’i alluogi gan sawl
dull arloesol cysylltiedig, fel ‘Internet of
Things’, ariannu torfol a benthyca
cymdeithasol, argraffu 3D, llefydd cyd-
weithio a’r ‘creative commons’, mae
‘gwneuthurwyr’ wrthi’n creu eu cynnyrch
a’u gwasanaethau eu hunain. Mae yna
ddarogan bod gan y ‘Maker Movement’
botensial i ddiffinio dyfodol gwaith, gydag
adroddiad gan Deloitte yn awgrymu ‘y
bydd y Maker Movement yn dod i’r amlwg
fel y ffynhonnell amlycaf o ennill
bywoliaeth’ ac y gallai ‘swyddi
traddodiadol ostwng wrth i waith gael ei
drefnu’n bennaf o amgylch prosiectau yn
hytrach na theitlau swyddi.’

Mae yna gysylltiad fan hyn rhwng y rhai
sy’n cynnig incwm dinesydd ac sy’n
cwestiynu’r cysylltiad rhwng llafur ac
incwm a’r alwad am incwm sylfaenol fel
‘counterpart to social labour that is not
remunerated today.’ Gwelir hynny fel
ffordd o drechu sefyllfa ‘lle mae’r rheini
sydd ddim yn gweithio, naill ai drwy
ddiweithdra, gofalu neu salwch, yn teimlo
fel petaent wedi’u dibrisio, neu’n teimlo
stigma hyd yn oed.’

Goblygiadau posibl ar 
gyfer y sector? 

Gallai dulliau ‘ffon fesur’ newydd
'sy’n rhoi pwys ar ‘nwyddau'
cymdeithasol greu cyfle i fudiadau
trydydd sector wneud achos cryfach
ar gyfer eu gweithgareddau, ac felly
derbyn mwy o gefnogaeth ariannol
a chymdeithasol.

Fodd bynnag, o ganlyniad i newid
agweddau mewn busnes ac yn y
sector cyhoeddus, bydd ffiniau
rhwng sectorau yn cymylu, ac
efallai y bydd mudiadau yn cael eu
categoreiddio yn fwy yn ôl eu gallu i
ddarparu enillion cymdeithasol ar
eu buddsoddiadau yn hytrach na
dim ond ar eu strwythurau cyfreithiol.
Gallai hyn roi pwysau ar fudiadau
trydydd sector i gystadlu â
busnesau’r sector preifat sydd â'r
gallu i fuddsoddi adnoddau
sylweddol wrth berffeithio dulliau
mesur effaith.

Mae gan incwm dinasyddion y
potensial i herio'r rhagdybiaethau
sylfaenol sy'n sail i weithgareddau’r
sector gwirfoddol, gydag un
sylwebydd yn ei ddisgrifio fel 'newid
yn ecoleg y sector cymdeithasol' ac
yn awgrymu y bydd 'rhai adnoddau
dynol a materol ddim ar gael tra
bod eraill yn debygol o ddod ar gael
i sefydliadau wrth i bobl ymateb i'r
strwythur newidiadau cymhelliant o
dan drefn incwm sylfaenol. '

Ar ôl chwarae rhan bwysig wrth
hyrwyddo syniadau 'cyd-
gynhyrchu', gallai datblygiadau o
amgylch y ‘Makers Movement'
darfu ar batrymau presennol y
sector gwirfoddol o ran darparu
gwasanaethau ac ymgysylltu.

‘Mae dealltwriaeth yn dechrau
dod i’r amlwg bod mesurau
ariannol ‘gwerth’ bellach yn
annigonol.‘

‘Mae prinder adnoddau yn
annog busnesau i ymgysylltu â
meddylfryd ac arferion
‘economi gylchol.‘

‘bydd angen creadigrwydd a
hyblygrwydd yn y dyfodol.‘

‘bydd ffiniau rhwng
sectorau yn cymylu.‘



ail-ddyFEiSio CyFalaFiaETh
Mae’r syniad o gyfalafiaeth yn cael ei ail-ddyfeisio mewn nifer o
ffyrdd gwahanol, weithiau’n wrthgyferbyniol. Serch hynny, mae
ail-ddyfeisio cyfalafiaeth yn fwy o ymadrodd na thuedd unedig
gyda nifer o agweddau a phatrymau yn dod i’r amlwg.

Mae’r rhain yn amrywio o’r don newydd o
gyfalafiaeth wladol i ddadansoddiad o
anghyfartaledd, a gwerthfawrogiad o’r
potensial ar gyfer gwasgfa ecolegol ar
gyfalafiaeth. Gyda llwyfannau torfol yn
ymddangos a datblygiad cronfeydd torfol,
mae arferion busnes hefyd yn symud
oddi wrth ddull cyfalafol pur.  

Mae un agwedd yn ymwneud â rôl y
wladwriaeth mewn cyfalafiaeth. Awgryma
ddoethineb cyffredin y Gorllewin y dylai
gwledydd chwarae rhan fach iawn mewn
economi gyfalafol, ond mae rhannau
eraill o’r byd o Tsiena i Frasil yn hyrwyddo
ail-ddyfeisio cyfalafiaeth wladol. Mae gan
y fath symudiad tuag at gyfalafiaeth
wladol botensial i gymylu’r
gwahaniaethau rhwng y cyhoeddus a'r
preifat, a rôl lai canolog i’r farchnad.

Yn 2015, awgrymodd amcangyfrifon y
byddai cronfeydd cyfoeth sofren yn fwy
na maint daliadau buddsoddi preifat
erbyn diwedd y flwyddyn honno, ac y
byddai tua 90% o olew'r byd yn eiddo’r
wladwriaeth. Disgrifir hynny fel ‘math
newydd o drefn economaidd’ ac am y tro
cyntaf, mae’n cyflwyno ‘cystadleuaeth
bosib i gyfalafiaeth neo-ryddfrydol y
Gorllewin.’

Yn y Gorllewin, mae beirniadaeth o
gyfalafiaeth ar gynnydd, gyda galwadau i
‘ail-ddadansoddi ac adolygu rôl
cyfalafiaeth wrth greu a dosbarthu
cyfoeth’  gan gynnwys dadansoddiad
Thomas Piketty o newidiadau hanesyddol
o ran crynhoi incwm a gwerth a’r
anghydraddoldeb cysylltiedig, i
ddamcaniaethau mwy sylfaenol sy’n
canolbwyntio ar gyfyngiadau ecolegol i’r
system gyfalafol bresennol.

Yn sgil y tueddiadau economaidd byd-
eang, a’r disgwyliad y bydd ‘y 50 mlynedd
nesaf yn gweld craidd economi’r byd yn
symud i’r dwyrain a’r de’, mae’r
damcaniaethau hyn yn annhebygol o
arwain at newid sylfaenol o’r brig i lawr o
fewn y gyfundrefn gyfalafol. Mae
tystiolaeth, serch hynny, o symud mewn
arferion busnes ar lawr gwlad.

Gyda dyfodiad mentrau cymdeithasol a
hyrwyddwyr adnabyddus fel yr Ashoka
Foundation, mae’n bosib y caiff eu gweld
fel rhywbeth ymylol, ond mae hyd yn oed
The Economist  yn credu bod
‘mentergarwyr yn ail-gynllunio sylfeini
cyfalafiaeth’ – yn bennaf y cwmni
cyhoeddus. Mae’n adnabod tuedd lle mae
busnesau newydd yn rhoi sialens go iawn
i ffyrdd corfforaethau mawr o wneud
busnes. Yn y broses, mae hyn yn creu
sialens i’r patrymau perchnogaeth
presennol, ac mae ganddo’r potensial i
newid y ffordd y mae pobl gyffredin yn
rhan o gyfalafiaeth, drwy lwyfannau torfol
neu gronfeydd torfol yn hytrach na thrwy
gronfeydd pensiwn a marchnadoedd stoc.

Gellir hefyd gweld symudiad mewn
addysg arweinwyr busnes y dyfodol
gydag Ysgol Fusnes Havard yn cynnig
cwrs Reimagining Capitalism: Business
and Big Problems, sy’n canolbwyntio ar
‘wreiddiau moesol cyfalafiaeth’. Mae
canolfannau addysgol eraill fel Prifysgol
Leuphana yn yr Almaen ac Ysgol Fusnes
Saïd ym Mhrifysgol Rhydychen, yn
datblygu math newydd o feddwl ynglŷn â
rôl y cwmni yn y byd sydd ohoni.

Goblygiadau posibl ar gyfer y sector? 

Mae modelau newydd sy’n dod i’r amlwg a ffyrdd newydd o feddwl am
gyfalafiaeth, yn cynnig llwyfan i’r trydydd sector gymryd mantais ohono, a
hyd yn oed llywio syniadau arloesol ynglŷn â gwerth yn ogystal â rôl cyfalaf
mewn cymdeithas. 

Mae poblogrwydd cynyddol a gweledol ariannu torfol a cydymddibyniaeth
mewn ystod o feysydd lle mae’r trydydd sector yn draddodiadol yn weithgar
ynddynt, yn rhoi cyfle newydd i godi arian arloesol a dulliau ariannol ddod i'r
amlwg ar gyfer achosion a gweithgareddau dan arweiniad y trydydd sector.
Mae syniadaeth draddodiadol o rôl y wladwriaeth yn y meysydd hyn hefyd yn
cael eu herio - mae rhai yn ei weld fel cryfhau – eraill fel gwanhau – wrth i
syniadau gwahanol ynglŷn â chyfalafiaeth wladol ddod i’r amlwg yn fyd-eang.

Mae angen i'r trydydd sector gynhyrchu rhesymeg ynglŷn â’i rôl os yw am
fanteisio ar y syniadau arloesol hyn a ffyrdd newydd o feddwl am werth
cymdeithasol a’r manteision cymdeithasol sydd i'w hennill o fodelau dad-
gyfalafol o fuddsoddi a threuliant.

‘Gyda llwyfannau torfol yn
ymddangos a datblygiad
cronfeydd torfol.‘

‘Symud mewn arferion
busnes ar lawr gwlad.‘

‘Modelau newydd sy’n dod
i’r amlwg a ffyrdd newydd
o feddwl am gyfalafiaeth,
yn cynnig llwyfan i’r
trydydd sector gymryd
mantais ohono, a hyd yn
oed llywio syniadau
arloesol ynglŷn â gwerth.‘
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02

AMGYLCHEDD
DIRADDIO ECOSYSTEMAU

NEWID HINSAWDD – YMATEBION POLISI A CHYMUNEDOL

MWY O GYSTADLEUAETH AM ADNODDAU NATURIOL



diraddio ECoSySTEMau

Mae’r amgylchedd naturiol yn cynnwys amrywiaeth o
ecosystemau gwahanol sy’n cynnal yr holl rywogaethau gan
gynnwys bodau dynol. Mae gwerth ecosystemau yn cynnwys eu
gwerth cynhenid yn ogystal â gwerth y gwasanaethau
celfyddydol (a chyflenwi) maent yn eu darparu. Serch hynny,
mae patrymau defnyddio a chynhyrchu yn fwy na chyfyngiadau’r
blaned, ac mae disgwyl i hynny arwain at ddiraddio ecosystemau.

Mae adroddiad Living Planet y WWF yn
nodi ‘am fwy na 40 mlynedd, mae galw
dynoliaeth wedi mynd yn fwy na gallu’r
blaned – sef maint yr ardal gynhyrchu
fiolegol, ar dir a môr, sydd ar gael i
adnewyddu’r adnoddau hyn. Mae hyn yn
ei gwneud hi’n fwyfwy anodd i fodloni
anghenion poblogaeth ddynol sy’n tyfu,
yn ogystal â gadael lle i rywogaethau eraill.’

Mae dulliau gwahanol o newid arferion
presennol a rheoli a diogelu ecosystemau’n
well yn eu dyddiau cynnar, a bydd angen i
ni ddatblygu ymhellach er mwyn gwneud
gwahaniaeth go iawn. Mae datblygiad
gwasanaethau bioamrywiaeth ac
ecosystemau yn y dyfodol yn dibynnu’n
gryf ar ffactorau allanol, a bydd ‘busnes
fel arfer’, heb os, yn arwain at ddiraddio
ecosystemau hyd yn oed yn fwy. Mae’r
cwestiwn allweddol felly yn berthnasol i’r
ffyrdd y gellir gosod  mesurau i atal
diraddio pellach.

Mae cryn dipyn o weithgarwch y
llywodraeth yn canolbwyntio ar sefydlu'r
mathau o systemau sy’n angenrheidiol i
fonitro cyflwr ecosystemau a’u diogelu.
Mae darn pwysig o waith yn canolbwyntio
ar y syniad o ‘gyfalaf naturiol’ gyda’r
bwriad o integreiddio’r gwerth ariannol
sy’n gysylltiedig â gwasanaethau
ecosystemau gyda chynnyrch
mewnwladol crynswth (GDP).

Mae ‘dull ecosystemau’ ehangach, a
gynlluniwyd i ddiogelu’r sylfeini sy’n
galluogi i waith cymhleth gael ei wneud ar
yr amgylchedd naturiol, fel yr hyrwyddwyd
er enghraifft, ym Mhapur Gwyn y DU, yn
gofyn am ‘strategaeth ar gyfer rheoli’r tir,
dŵr ac adnoddau byw yn integredig,
mewn ffordd sy’n hyrwyddo cadwraeth a
defnydd cynaliadwy mewn ffordd deg’.

I gloi, mae pobl yn cael eu dad-gysylltu’n
fwyfwy oddi wrth natur; dangosodd
adroddiad diweddar fod mwy nag un o
bob naw plentyn yn Lloegr heb fod mewn
parc, coedwig, traeth nac unrhyw
amgylchedd naturiol arall yn ystod y 12
mis diwethaf. Mae’r pryderon ynglŷn â’r
dad-gysylltiad hwn a’r anhawster o fynd
i’r afael â diraddio systemau naturiol, yn
cael eu hadlewyrchu mewn meysydd
newydd fel seicoleg cadwraeth a gwaith
cymdeithasol cadwraeth.

Goblygiadau posibl ar gyfer
y sector? 

Mae diraddio ecosystemau a’r
ffordd y mae hynny’n gysylltiedig ag
arferion busnes cyfredol a phŵer
economaidd, yn creu sialens i’r
trydydd sector ddatblygu eglurder
ynglŷn â’i safbwynt a’i rôl mewn
gwrthdaro o’r fath.

Gyda mwy a mwy o bwysau ar
systemau naturiol, efallai y bydd
diogelu’r rhain yn codi ar y rhestr o
flaenoriaethau. Efallai y bydd
grwpiau amgylcheddol cyfredol yn
cael mwy o bŵer ac mae’n bosib y
daw grwpiau gwirfoddol newydd i’r
amlwg. Mae gan hynny botensial i
gynyddu’r gystadleuaeth rhwng
achosion a dulliau gwahanol y
sector gwirfoddol, ac yn rhoi
pwysau ar y trydydd sector cyfan i
ddod o hyd i ffyrdd o gymodi
galwadau amgylcheddol,
cymdeithasol ac ecolegol sy’n
cystadlu â’i gilydd.

Mae modelau newydd o drefnu
gwrthwynebiad cyhoeddus drwy
ddefnyddio technolegau digidol a
strwythurau sefydliadol chwim, a
welwyd gyda sefydliadau fel Avaaz
a 38 degrees, yn creu grym arloesol
sylweddol ar gyfer y sector.

Yn draddodiadol, mae’r trydydd
sector yn gwneud cyfraniad pwysig
i gymdeithas sifil drwy ymgynghori
â’r cyhoedd. Felly, efallai y bydd
disgwyl i’r sector gryfhau ei rôl  o
ran hwyluso hyn.

I gloi, mae gwaith gwirfoddol yn
chwarae rhan bwysig wrth
ddiogelu’r byd naturiol ac wrth
ddiogelu gwasanaethau
ecosystemau. Bydd yn bwysig i’r
trydydd sector ddiogelu lle wrth y
bwrdd o ran ail-drafod gwerth
cymdeithasol gwaith o’r fath a’r
budd a ddaw yn ei sgil.

‘am fwy na 40 mlynedd, mae
galw dynoliaeth wedi mynd
yn fwy na gallu’r blaned.‘

‘Efallai y bydd grwpiau
amgylcheddol cyfredol yn
cael mwy o bŵer ac mae’n
bosib y daw grwpiau
gwirfoddol newydd i’r
amlwg.‘
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nEwid hinSawdd – yMaTEbion
PoliSi a ChyMunEdol
Mae gan newid hinsawdd y potensial i gynyddu’r gystadleuaeth
am adnoddau o fewn gwledydd a rhwng gwledydd. Mae’r
gystadleuaeth hon yn cael ei nodweddu gan ddewisiadau
sylfaenol sydd angen eu gwneud rhwng canolbwyntio ar
‘welliannau technoleg’ neu ymatebion sy’n canolbwyntio ar
gryfhau gwytnwch cymunedau.

Mae’n debygol iawn mai allyriadau nwyon
tŷ gwydr (GHG) yw prif achos cynhesu
byd-eang ers canol yr 20fed ganrif.
Disgwylir i newid hinsawdd gael effaith
ddofn ar ddiogelwch dŵr a bwyd byd-
eang yn y dyfodol. Yn ôl yr IPCC. ‘bydd
glaw eithafol a chyfnewidiol yn cael
effaith fawr ar argaeledd a chyflenwad
dŵr, diogelwch bwyd, incwm amaethyddol,
ac yn arwain at symudiadau ym meysydd
cynhyrchu bwyd, a chnydau sydd ddim yn
fwyd ar draws y byd”.

Lleihau newid hinsawdd yw un o brif
elfennau’r ymateb polisi yn fyd-eang.
Mae’r cytundeb a’r cynllun gweithredu
byd-eang, y cytunwyd arnynt ym Mharis,
yn ymrwymo llywodraethau ledled y byd i
gyfyngu cynhesu byd-eang i dipyn llai na
2°C. Ar gyfer y Senario 2°C (2DS), mae
angen gostyngiadau o 40-70% yn
allyriadau GHG byd-eang erbyn 2050 o’i
gymharu â 2010 ac sy’n cyfateb i
gynyddu’r gyfran o gyflenwad trydan
carbon-isel o’r gyfran bresennol o tua
30% i fwy na 80% erbyn 2050.

Mae gan fabwysiadu technolegau carbon-
isel arloesol ymhlith egin economïau
botensial i gyfrif am bron i dri chwarter
o’r gostyngiad byd-eang a dargedwyd
mewn allyriadau CO2 yn y degawdau hyd
at 2050. Bydd hyn yn dibynnu ar
gydweithrediad rhyngwladol sy’n cefnogi
trosglwyddo technoleg a gwybodaeth.
Serch hynny, fel y bu James Lovelock
eisoes yn dadlau yn 2007, ‘it is probably
too late for sustainable development.
Enlightened living of this kind might have
worked 200 years ago in Malthus's time
but not now’.

Mae hyn yn golygu bod mesurau addasu
yn ganolog gyda chyfuniad o atebion
technolegol fel amddiffynfeydd môr a
seilwaith dyfrhau ar un llaw, a chynyddu’r
gallu i addasu drwy gryfhau gwyt
Mae addasu yn ffafrio ymgysylltu a rhoi
pŵer i ddinasyddion, yn ogystal â
llywodraethiant ar sawl lefel. Serch hynny,
mae adroddiad Sefydliad Joseph

Rowntree yn datgan ‘the meanings,
applications and implications of the
concept of ‘resilience’ are contested,
varied and not well understood in the
context of UK climate change action.’

Mae cynhyrchu ac effeithlonrwydd ynni,
er enghraifft, yn un wedd o weithgareddau
cymunedol o dan y pennawd hwn. Mae
adolygiad o weithgarwch o’r fath yn y DU
yn awgrymu bod y gweithgarwch hwnnw
yn arbennig o gyffredin yn yr Alban a De
Orllewin Lloegr, ac mae gweithgarwch
dwysedd poblogaeth yn fwy mewn
ardaloedd gwledig, ac nid oes fawr ddim
gwahaniaeth rhwng ardaloedd o
amddifadedd uchel neu isel, er bod
ambell amrywiad yn y mathau o
brosiectau sy’n cael eu cynnal, gyda chodi
ymwybyddiaeth yn fwy amlwg mewn
ardaloedd difreintiedig.

Goblygiadau posibl ar gyfer y sector? 

Disgwylir i newid hinsawdd fwrw’r tlotaf a’r mwyaf bregus mewn cymdeithas
galetaf a chyflymaf, ac mae hynny’n torri ar draws nifer o’r materion y mae’r
trydydd sector eisoes yn mynd i’r afael â hwy. Mae potensial hefyd i ddwysáu
anghydraddoldebau cymdeithasol ac economaidd. Er enghraifft, mae polisïau i
leihau allyriadau carbon mewn costau ynni, teithio, tai a ffordd o fyw, yn
debygol o godi prisiau.

Wrth i effeithiau hinsawdd ddod yn amlycach, efallai y bydd angen dwysáu’r
buddsoddiad mewn technolegau ynni carbon isel a seilweithiau perthnasol
eraill. Mae gan hyn y potensial i gystadlu ag achosion da cyhoeddus eraill sy’n
cael eu hyrwyddo gan fudiadau trydydd sector.

O ran lleihau, mae dewis rhwng atebion technolegol neu ganolbwyntio ar
gryfhau gwytnwch cymunedol, yn dibynnu i raddau helaeth a yw rhoi ffocws ar
effeithiau ffisegol newid hinsawdd yn bwysicach na phryderon ynglŷn â
gwendidau a gallu cymunedau i addasu. Fan hyn, mae’r trydydd sector, yn
draddodiadol, wedi bod yn hyrwyddo rhoi pŵer i gymunedau ac yn lladmerydd
pryderon cymunedol mewn datblygu polisi. Gallai rôl y trydydd sector wrth
lywio’r mater hwn ddod yn llawer mwy pwysig,

‘Mae addasu yn ffafrio
ymgysylltu a rhoi pŵer i
ddinasyddion, yn ogystal â
llywodraethiant ar sawl
lefel.‘

‘disgwylir i newid hinsawdd
fwrw’r tlotaf a’r mwyaf
bregus mewn cymdeithas
galetaf a chyflymaf.‘

‘Gallai rôl y trydydd sector
wrth lywio’r mater hwn
ddod yn llawer mwy pwysig.‘



Mwy o GySTadlEuaETh 
aM adnoddau naTuriol
Mae gan y prinder cynyddol o adnoddau naturiol botensial i
danseilio arferion diwydiannol presennol, a hyd yn oed arwain at
wrthdaro. Mae pryderon ynglŷn â mynediad i amrywiaeth o
adnoddau hanfodol wedi codi yn ystod y blynyddoedd diwethaf.

Mae’r darlun cyffredinol o brinder
adnoddau yn cael ei grynhoi yn
adroddiad Gweinyddiaeth Amddiffyn y
DU (MOD): Mae’r galw am adnoddau o
bob math yn debygol o godi tan 2045,
wrth i boblogaeth y byd godi i tua naw
biliwn. Er y bydd y galw am fwyd yn
cynyddu, bydd rhai gwledydd yn debygol
o wynebu gostyngiad sylweddol mewn
cynhyrchiant amaethyddol. Mae prinder
dŵr yn debygol o fod yn broblem fawr
mewn nifer o ardaloedd, gyda galw
cynyddol a newid hinsawdd yn
ychwanegu at y baich.’ 

Gan ystyried dŵr fel enghraifft benodol,
mae rhagolygon yn darogan, heb
weithredu i leihau, erbyn 2045 neu’n gynt,
bydd tua 3.9 biliwn o bobl – dros 40% o
boblogaeth y byd – yn debygol o brofi
‘straen dŵr’. Felly, y pryder yw, wrth i’r
galw am ddŵr ddwysáu, adnodd sy’n
benthyg ei hun yn arbennig i gael ei
ddargyfeirio rhwng cymunedau neu
wledydd gwahanol, mae yna botensial y
gallai hyn arwain at wrthdaro.

Hyd yn oed yn y DU, os byddai’r
tueddiadau presennol yn cael parhau,
byddai prinder dŵr yn cynyddu. Mewn
blwyddyn sych yn y 2020au, gallai’r bwlch
rhwng cyflenwad dŵr a galw yn y DU fod
bron mor fawr â’r cyfanswm tyniad
amaethyddol presennol o 120bn o litrau
bob blwyddyn.

Pryder tebyg yw’r ffaith ‘erbyn 2045, mae
disgwyl i gynhyrchu bwyd gynyddu tua
70%, i fwydo poblogaeth fwy sy’n gofyn
am fwy – ac mae’n bosibl y gallai’r galw
fod yn uwch na’r hyn a gyflenwir’. Mae
prisiau cynyddol am ddŵr a bwyd fel
nwyddau sylfaenol eisoes wedi arwain at
wrthdaro ar draws y byd.

Mae prisiau anwadal, serch hynny, wedi’u
gweld mewn deunydd crai y mae
sectorau diwydiannol allweddol yn
dibynnu arnynt. Er enghraifft,
cyrhaeddodd prisiau prinfwyn y lefel
uchaf yn 2011, sef tua 50 i 60 gwaith yn
fwy na lefel 2005, cyn syrthio nôl i lefel
tua 10 i 20 gwaith yn fwy na 2005.  
Mae treuliant adnoddau byd-eang
gyfystyr ag un a hanner o’r hyn mae’r
blaned yn ei gynhyrchu, ac mae’n edrych
yn debyg y bydd lefelau treuliant
gyfwerth â mwy na dwy blaned erbyn
2040 (a chwech os byddai pawb yn byw
yn ôl safonau'r UDA).

Mae disgwyliadau y bydd ymyrraeth y
llywodraeth (drwy reoleiddio ac
anogaeth) a/neu rym y farchnad (drwy
godi prisiau fydd yn arwain at arloesi) yn
mynd i’r afael â’r sefyllfa hon. Hyd yma,
serch hynny, ‘yn ôl arolygon yr UE, fel yr
Arolwg Arloesi Cymunedol, mae’r
mwyafrif o gwmnïau dal ddim yn eco-
arloesi o gwbl, neu mae eu harbedion
materol o ganlyniad i eco-arloesi ddim yn
y drefn deilyngdod y dylai fod.’ 

Mae llywodraethau hefyd wedi rhoi
cymorthdaliadau i ddefnydd anghynaladwy
o adnoddau. Dangosodd adroddiad yn
2015 y bydd disgwyl i becyn o fesurau
gostio $2.7 biliwn i lywodraeth y DU
rhwng 2015 a 2020, ‘a bydd yn gwthio
buddsoddiad ymhellach, lle bydd disgwyl
i gynhyrchiant olew gynyddu tua 15%.’

Goblygiadau posibl ar 
gyfer y sector? 

Wrth i dueddiadau newid hinsawdd
a globaleiddio barhau, mae prinder
adnoddau yn debygol o daro’r tlotaf
a’r mwyaf bregus mewn cymdeithas
galetaf. Felly, mae ganddynt y
potensial i wneud yr
anghydraddoldebau yn waeth, ac
effeithio ar rôl a gwaith mudiadau
trydydd sector.

Mae gan arloesedd cymdeithasol
rôl allweddol wrth greu’r math o
newid systematig sydd ei angen i
fynd i’r afael â’r materion sy’n codi
o brinder adnoddau. Mae
anfodlonrwydd gyda’r pwyslais
technolegol mewn deunydd darllen
a pholisi arloesedd economaidd,
wedi arwain at alwadau i arloesedd
cymdeithasol gael ei ddeall a’i
flaenoriaethu’n well. Mae cysylltiad
agos rhwng arloesedd
cymdeithasol â’r trydydd sector, ac
er mwyn parhau’n berthnasol, mae
pwysigrwydd y maes hwn yn
debygol o godi.

‘Erbyn 2045 neu’n gynt, bydd
tua 3.9 biliwn o bobl – dros
40% o boblogaeth y byd – yn
debygol o brofi ‘straen dŵr.‘

‘y potensial i wneud yr
anghydraddoldebau yn
waeth.‘

‘Mae gan arloesedd
cymdeithasol rôl allweddol.‘
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dyFodol anSiCr dEMoCraTiaETh
ryddFrydol
Erbyn 2030, bydd gwledydd BRIC, taleithiau’r Gwlff a mwy o
grwpiau o’r egin wledydd yn chwarae rhan llawer pwysicach ar y
llwyfan polisi economaidd byd-eang. I gynyddu’r siawns o
ddatblygiad cyflym a sefydlogrwydd gwleidyddol ymddangosiadol,
mae disgwyl i nifer cynyddol o wledydd datblygol symud tuag at
fodel gwladol-sentrig Beijing yn hytrach na model traddodiadol y
Gorllewin o farchnadoedd a systemau gwleidyddol democrataidd.

Bydd hyn yn arwydd o symudiad cyffredinol
byd-eang oddi wrth draddodiadau
democrataidd rhyddfrydol y Gorllewin
tuag at fodelau annemocrataidd o
lywodraethu sy’n dibynnu ar gyfalafiaeth
y wladwriaeth, ac mae hynny’n cymylu’r
gwahaniaethau rhwng y cyhoeddus a’r
preifat, a rôl lai allweddol i’r farchnad.
Wrth i fwy o bwerau annemocrataidd
ddod i’r amlwg yn fyd-eang, mae
arwyddion bod symudiad oddi wrth
derbyn hawliau dynol ac ail-ganolbwyntio
ar symud tuag at fodelau sy’n cael eu
rheoli gan y wladwriaeth.

Mae’r tueddiadau hyn ac effaith y
dirwasgiad economaidd ers 2008 yn
cynnig sialens gref i egwyddorion ac
arferion democratiaethau rhyddfrydol, a
disgwylir iddynt roi cryn bwysau ar y
rheini sy’n gweithio gyda’r bobl leiaf
cefnog mewn cymdeithas yn arbennig.

Bydd delio â gwledydd mawr sy’n cael eu
rheoli gan y wladwriaeth, ac sy’n
dylanwadu ar yr economi fyd-eang, yn
golygu bod angen ymateb wrth
lywodraethau democrataidd rhyddfrydol,
gan gynnwys y DU, UE a’r UDA.

Mae pwerau mawr fel Tsiena a Rwsia, a
nifer o egin wledydd a gwledydd
datblygol, yn cymryd agwedd mwy
cymharol tuag at hawliau dynol, ac maent
yn anghyfforddus gyda chosbau
cyfundrefnau sy'n cael eu gweld yn
gyffredinol fel ‘milain’ gan y democratiaethau
rhyddfrydol. Mae ansicrwydd ar ôl yr
Arab Spring, y Dwyrain Canol ac effaith
gweithredoedd Rwsia yn erbyn y Wcráin,
ond yn codi amheuon pellach ynglŷn â
chadernid democratiaethau rhyddfrydol i
‘ddal eu tir’ mewn amgylchedd byd-eang
mwy gelyniaethus.

Wrth i ffyniant economaidd yn yr egin
wledydd ymdreiddio i lawr i’r dosbarthiadau
canol newydd, efallai y bydd eu hagweddau
gwleidyddol yn newid, ac yn y pen draw,
yn sialens effeithiol i fodelau gwladol-
sentrig, gyda’u dinasyddion eu hunain yn
gofyn am fwy o rôl i randdeiliaid
annibynnol wrth wneud penderfyniadau
economaidd a gwleidyddol.

Serch hynny, mewn democratiaethau yn y
Gorllewin, gallai parhau gyda pholisïau
caledi a’r dirywiad economaidd byd-eang
ers 2008, yn ogystal â lleihau adnoddau
byd-eang a symudiadau mewn
poblogaeth o ardaloedd o sychder yn
Affrica, arwain at ddychwelyd i
dueddiadau diffynnaeth ac ar wahân, hyd
yn oed mewn democratiaethau yn y
Gorllewin. Mae hyn yn herio
traddodiadau a rhagdybiaethau
rhyddfrydol y 60+ mlynedd ddiwethaf
ymhellach, a gallai arwain at alwadau am
rôl gryfach i’r llywodraeth wrth wireddu’r
mesurau angenrheidiol.

Mewn democratiaethau rhyddfrydol,
gallai hyn arwain at dderbyn cyfyngiadau
de-facto ar reolaeth ddemocrataidd dros
bolisi economaidd, tra ar y llaw arall, gellir
dehongli safiad mudiadau.

Goblygiadau posibl ar gyfer y sector?

Mae amgylchedd byd-eang mwy gelyniaethus ac ymateb llai na chadarn tuag
at erydiad hawliau dynol a rhyddid dinasyddion gan wledydd democrataidd
rhyddfrydol, yn awgrymu y bydd sgôp sylweddol i dyfu a rhyngwladoli’r
trydydd sector a datblygu gweithredoedd NGO ymhellach er mwyn llenwi’r
bwlch a adawyd gan y gwledydd democrataidd rhyddfrydol.

Yn y DU, mae’r cyfuniad o bolisïau caledi hirdymor a thoriadau gwariant y
llywodraeth yn ogystal â’r anghydweld ar wariant lles ac ymfudo, yn golygu y
bydd yn gynyddol anodd, ond hyd yn oed yn bwysicach, i’r trydydd sector
ddadlau’r achos dros flaenoriaethu arian cyhoeddus ar gyfer y rhai tlotaf
mewn cymdeithas.

‘Symudiad cyffredinol byd-
eang oddi wrth draddodiadau
democrataidd rhyddfrydol y
Gorllewin.‘

‘ddychwelyd i dueddiadau
diffynnaeth ac ar wahân,
hyd yn oed mewn
democratiaethau yn y
Gorllewin.‘

‘yn gynyddol anodd, ond hyd
yn oed yn bwysicach, i’r
trydydd sector ddadlau’r
achos dros flaenoriaethu
arian cyhoeddus ar gyfer y
rhai tlotaf mewn
cymdeithas.‘
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yMaTEbion i yMFudo
Mae ymfudo cynyddol a chyson yn argoeli i fod yn sialens gyson
ar gyfer nifer o economïau datblygedig gan gynnwys y DU, tra
bod agweddau ac ymateb y rhai sy’n gwneud penderfyniadau a
chymunedau, yn dueddol o galedu.

Mae ffigurau’r Cenhedloedd Unedig yn
awgrymu y bydd ymfudo yn parhau i
dyfu, gan gyrraedd 2.5 miliwn o
ymfudwyr y flwyddyn, gyda’r mwyafrif o
symud yn digwydd rhwng rhannau o
Affrica sydd o dan y Sahara a Dwyrain
Ewrop i Orllewin Ewrop, a rhwng yr
economïau sy’n tyfu’n gyflym yn Asia a’r
Dwyrain Canol. Mae’r rhyfeloedd diweddar
yn Libya, Syria, Irac ac Afghanistan wedi
rhoi llif sylweddol o bobl i mewn i’r
system ymfudo, gan achosi dioddefaint
amlwg a gofid i’r ymfudwyr. Ac ar gyfer y
gwledydd sy’n derbyn yr ymfudwyr,
argyfwng gwleidyddol, economaidd a
hyder cymdeithasol.

Serch hynny, nid yw pawb sy’n ymfudo yn
ffoaduriaid sy’n dianc rhag rhyfel neu
argyfwng economaidd. Mewn gwirionedd,
mae’r rhan fwyaf o ymfudwyr yn dod o
wledydd ag incwm canolig, ac yn 15
mlynedd ddiwethaf, mae’r nifer wedi tyfu
yn gyflymach, gyda’r mwyafrif o ymfudwyr
sydd bellach yn byw mewn gwledydd ag
incwm uchel ar ôl dechrau ymfudo o wlad
ag incwm canolig.

Tra bod ymfudo, yn anochel, yn cynyddu’r
pwysau ar dai, swyddi, addysg,
gwasanaethau cymdeithasol ac adnoddau’r
wlad sy’n derbyn, mae’r holl dystiolaeth
economaidd yn dangos bod ymfudo
mewnol hefyd yn cynnig manteision
mawr i’r gwledydd sy’n derbyn.

At ei gilydd, mae effaith ymfudo yn bositif
gan fwyaf, o ran y gwledydd gwreiddiol a’r
rhai sy’n derbyn, drwy gynnig mwy o
weithgarwch economaidd, enillion treth
uwch, sgiliau a gweithgareddau o fewn y
wlad sy’n derbyn. Mae arian sy’n cael ei
anfon nôl adref i’r wlad wreiddiol yn aml
yn hanfodol i deuluoedd yr ymfudwyr a’r
economïau lleol.

Serch hynny, mae lefelau uchel o ymfudo
yn achosi anesmwythyd cymunedol,
cymdeithasol a gwleidyddol, a hyd oed
gwrthdaro yn y wlad sy’n derbyn, wrth i
boblogaethau a chymunedau lleol droi yn
erbyn y rheini, sydd yn eu barn nhw, yn
mynd â swyddi oddi wrthynt. Yn ogystal,
mae yna ganfyddiad cyffredin y bydd

ymfudwyr heb lawer o sgiliau yn cael effaith
negyddol ar lefelau cyflogau ac yn rhoi
pwysau ar system les y wlad sy’n derbyn.

Er gwaethaf nifer o fanteision ymfudo,
mae ymfudwyr eu hunain ymhlith aelodau
mwyaf bregus cymdeithas. Yn aml iawn,
nhw yw’r cyntaf i golli swyddi ar adeg o
ddirywiad economaidd, gan weithio’n aml
iawn am lai o gyflog, oriau hirach ac mewn
amodau gwaeth na gweithwyr cenedlaethol,
ac sy’n arwain at ymyrryd â’u hawliau
dynol, camdriniaeth a gwahaniaethu. 

Yn aml, mae tueddiadau mewn lefelau
ymfudo yn amrywio’n sylweddol, yn
dibynnu ar ffactorau byr dymor fel
argaeledd swyddi lleol, tueddiadau
demograffig, rhyfeloedd ac amodau
economaidd. O ganlyniad i hyn, mae
cyfraddau ymfudo yn debygol o ddisgyn
ar adeg pan fo’r gwledydd sy’n derbyn yn
wynebu gostyngiad yn lefel cyffredinol
gweithgarwch busnes. At hynny, mae
disgwyl i newid hinsawdd gael effaith
sylweddol ar lefel a chyfeiriad ymfudo yn
y blynyddoedd i ddod, ond mae’n anodd
dweud eto pa mor sylweddol fydd yr
effaith hon.

Goblygiadau posibl ar gyfer y sector?

Mae’r trydydd sector yn chwarae rôl bwysig gyda’r gefnogaeth a ddarperir
gan gymdeithas yn gyffredinol ac mewn cymunedau lleol, yn enwedig ar
gyfer ymfudwyr. Gall hyn amrywio o wasanaethau a chyngor cyfreithiol i
gefnogaeth ymarferol ynglŷn ag addysg, dosbarthiadau iaith, a darpariaeth
fwy sylfaenol ar gyfer costau byw hanfodol.

Ar gyfer y trydydd sector, y sialens yw bod yn ddarparwr ac yn ganolwr,
wrth osgoi cael ein portreadu fel cangen o’r llywodraeth wrth gynnal neu
gynllwynio polisïau a rhaglenni na fydd wastad yn gydnaws ag ethos y
trydydd sector na gwirfoddolwyr unigol. Mae ‘cael ein dal yn y canol’ yn
debygol o fod yn berygl cyson ar gyfer y trydydd sector yn gyffredinol ac ar
gyfer gwirfoddolwyr unigol a chyrff y sector gwirfoddol yn benodol.

‘Mae ffigurau’r Cenhedloedd
unedig yn awgrymu y bydd
ymfudo yn parhau i dyfu.‘

‘Mae ymfudwyr eu hunain
ymhlith aelodau mwyaf
bregus cymdeithas.‘
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Byd y Big Data

Byd wedi’i ddigido

Arloesi mewn iechyd a gwyddorau bywyd
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byd y biG daTa 
Mae ‘Big Data’ yn disgrifio swm sylweddol iawn o wybodaeth,
gan amlaf wrth amrywiaeth o ffynonellau sydd – o’i chasglu, o’i
thrin a’i dadansoddi yn effeithiol – yn cynnig gwerth economaidd,
gwyddonol neu gyhoeddus sylweddol. Pan fydd Big Data yn cael
ei reoli’n dda, mae’n rhoi cyfleoedd i gynyddu cynhyrchiant, cefnogi
twf, cyfrannu at les personol, economaidd a chymdeithasol a’r
gallu i bersonoli gwasanaethau cyhoeddus. Serch hynny, mae
union swm y wybodaeth bersonol sydd ei hangen i sbarduno Big
Data yn codi pryderon preifatrwydd a diogelwch i gymunedau.

Weithiau’n cael ei ddisgrifio fel math
newydd o seilwaith, mae’r Big Data yn
gronfa o wybodaeth na welwyd mo’i
debyg. Pan fydd ar gael mewn amser go
iawn, mae’n golygu defnyddio’r data yn
gynt wrth wneud penderfyniadau. Pan
fydd wedi’i rhannu fel Data Agored, drwy
gyfuno gwybodaeth o amrywiaeth o
ffynonellau sydd wedi’u strwythuro ac i’r
gwrthwyneb, gall greu gwerth ac effaith
sylweddol ar gyfer pob math o weithgarwch.
Mae Big Data yn rhoi cyfleoedd i gynyddu
cynhyrchiant, meithrin twf cynhwysol yn
ogystal â chyfrannu at les dinasyddion.

Mae defnyddio Big Data eisoes yn helpu
cymdeithas i ddeall, modelu ac addasu
sialensiau amgylcheddol a newid
hinsawdd yn well. Mae’n rhoi cyfle i’r
sector cyhoeddus fod yn fwy agored,
tryloyw, ymatebol ac atebol. Gall y
potensial o ddefnyddio’r Big Data fod yn
drawsnewidiol ac allweddol ar gyfer
arloesedd yn y dyfodol, yn enwedig
mewn maes fel personoli cynnyrch a
dulliau gweithio mewn gofal iechyd,
addysg a’r amgylchedd. 

Serch hynny, mae yna feysydd sydd dal
yn peri pryder.

Er enghraifft, mae swm anferthol y
wybodaeth bersonol sydd ei hangen i
sbarduno’r Big Data yn arwain at
bryderon amlwg ynglŷn â phreifatrwydd a
diogelwch unigolion, cymunedau,
busnesau a llywodraethau. Mae materion
sylfaenol ynglŷn â llywodraethiant a
rheolaeth Big Data mewn sbectrwm o
ddata caeedig, cyfrannol ac agored, yn
debygol o barhau hyd yn oed yn yr
hirdymor. Bydd y pryderon hyn yn
cwmpasu cwestiynau fel perchnogaeth
data, statws cydsynio ar sail penderfyniad
cytbwys i ddinasyddion, materion ynglŷn
â phreifatrwydd a bod yn anhysbys,
cymhwyso rheolau a safonau Big Data yn
fyd-eang. At hynny, mae nifer yn parhau’n
amheus yr aethpwyd i’r afael â
chwestiynau ynglŷn â mynediad, moeseg,
goruchwyliaeth a thryloywder crewyr a
pherchnogion Big Data.

Goblygiadau posibl ar gyfer y sector?

Mae mwy a mwy o ddata personol yn cael ei storio yn y cwmwl, ac mae swm y
wybodaeth bersonol sy’n cael ei ddal gan eraill yn tyfu. Mae hyn yn codi pryderon
preifatrwydd a diogelwch, ond mae hefyd yn cynnig cyfleoedd newydd, fel
personoli gwasanaethau yn well, lle mae’r trydydd sector yn debygol o allu
chwarae rhan allweddol yn y dyfodol.

Mae’n bosibl hefyd y bydd y trydydd sector yn tynnu data ‘at ei gilydd’ – data y
mae’n ei chasglu o fewn y cymunedau y mae’n gweithredu. Gyda nifer cynyddol o
wybodaeth ar gael yn hawdd ar-lein, mae hyn wedi arwain at rai mudiadau, gan
gynnwys mudiadau’r trydydd sector, yn rhoi cynnyrch i ffwrdd am ddim, lle gellid
mewn gwirionedd fod wedi codi tâl amdano.\

Efallai y bydd angen i fodelau newydd ar gyfer elfennau trydydd sector fel
aelodaeth grwpiau cymunedol etc. gael eu dyfeisio yn ogystal ag ail-werthuso
beth sydd â gwerth ariannol.

‘Mae defnyddio big data
eisoes yn helpu cymdeithas.‘

‘Serch hynny, mae yna
feysydd sydd dal yn peri
pryder.‘

‘Cyfleoedd newydd, fel
personoli gwasanaethau yn
well, lle mae’r trydydd
sector yn debygol o allu
chwarae rhan allweddol yn
y dyfodol.‘
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byd wEdi’i ddiGido
Mae cymdeithas hyper-gysylltiedig a digidol eisoes yn caniatáu
mynediad at rwydweithiau soffistigedig o systemau gwybodaeth.
Er bod y byd digidol yn cynnig datblygiadau a manteision
sylweddol mewn cymdeithas, mae’r economi a'r amgylchedd,
materion ynglŷn â diogelu data, diogelwch a lle unigolion,
cymunedau ac, yn benodol, gwaharddiad rhai grwpiau o'r byd
digidol, yn peri pryder sylweddol.

Mae'r defnydd soffistigedig o gyfryngau
digidol mor hollbresennol erbyn hyn, fel
bod cenhedlaeth newydd o ddefnyddwyr
cyfryngau digidol yn cael eu disgrifio yn
aml fel 'brodorion digidol'. Mae hyn yn
disgrifio, gan amlaf, ond nid wastad, pobl
ifanc sy’n gwneud defnydd helaeth o
dechnolegau digidol, ac o’r herwydd, yn
newid eu canfyddiadau o’u hunain ac o'r byd
o'u hamgylch. Ar yr un pryd, mae’r ‘Internet
of Things’ (IOT), a ddiffinnir fel y cyswllt,
dros amser, o bron i unrhyw wrthrych a
dyfais i'r Rhyngrwyd, fel 'rhwydwaith o
rwydweithiau', yn dod yn realiti.

Mae disgwyl i'r byd sydd wedi’i ddigido wella
bywydau unigolion, cymunedau a’r economi
drwy  declynnau 'Smart':

• Gofal iechyd Smart – cysylltu ein cyrff i
ddyfeisiau monitro iechyd personol a
systemau gofal iechyd proffesiynol fydd
yn helpu i fonitro a rheoli peryglon
iechyd mewnol ac allanol a gwella’r
ffordd y caiff y rhai sydd â salwch
cronig eu trin.

• Mae mesuryddion ynni Smart eisoes
yn cynnig proses gyfathrebu ddwy
ffordd rhwng defnyddwyr a’r grid ynni,
gyda’r potensial i leihau’r defnydd o
ynni drwy ddarparu gwybodaeth gyfoes
a lleihau toriadau pŵer a gwastraff
trydanol.

• Gall aps dinas Smart, sy’n gwybod
eich lleoliad ac sydd wedi’u hymgorffori
i’ch ffonau symudol personol, ‘gyfathrebu’
gyda rheolwyr a chynllunwyr i ddarparu
gwybodaeth gyfoes ac edrych ar y
defnydd a wneir o'r seilwaith a gofod
cyhoeddus.

• bydd gweithgynhyrchu Smart yn
gwella effeithlonrwydd gweithrediadau
ffatri a chadwyni cyflenwi.

• bydd deunyddiau Smart yn casglu ac
yn defnyddio teclynnau data er mwyn i
ddeunydd a gwastraff ynni gael eu
lleihau’n sylweddol.

Serch hynny, mae ymddiriedaeth,
diogelwch a phreifatrwydd personol a
masnachol yn parhau’n faterion
allweddol, a gallai’r risg sy’n gysylltiedig â
byd digidol holl bresennol ac sy’n tyfu
mor gyflym, amrywio’n sylweddol rhwng
cenedlaethau gwahanol. 

Mae rhwydweithiau TGCh yn dibynnu ar
gyflenwad diogel o drydan a
chynhyrchiad caledwedd cyfrifiadurol sy’n
gofyn am ddeunyddiau crai prin. Wrth i
systemau blethu, mae cymhlethdod
cynyddol rhwydweithiau yn cynyddu’r risg
a’r effaith o fethiant trychinebus y
systemau.

Mae rhwydweithiau digidol wedi dod yn
ganolbwynt yr economi byd-eang, ond
maent hefyd yn un o brif dargedau posib
ar gyfer terfysgaeth – ‘ymosodiad seiber’.
Mae’n bosib y gallai ymosodiadau
troseddol, anarchaidd neu derfysgol
niweidio swyddogaeth rhwydweithiau
byd-eang, ac yn bwysicach, tanlinellu
pryderon diogelwch, a gallai ‘ddad-
ysgogi’r” defnydd o dechnolegau a
theclynnau digidol.

Mae’r ffaith bod modd niweidio
rhwydweithiau cyfrifiadurol hefyd yn
fater yng nghyd-destun hawliau dynol a
sifil, gan ganiatáu cyfundrefnau gormesol
i gamddefnyddio argaeledd data ar-lein
ynglŷn â dinasyddion neu gyflawni
camweddau digidol yn erbyn
democratiaeth, gan ddwysáu’r pryderon
dros ddiogelwch ar-lein a pheidio ag
annog cyfathrebu rhithwir.

Goblygiadau posibl ar 
gyfer y sector?

Mae’r cylchgrawn Futurist yn
disgrifio potensial y byd digidol yn y
dyfodol, fel un sy’n arwain at
ddylanwadau newydd ar
hunaniaeth pobl, ffyrdd newydd o
ryngweithio, amrywiadau newydd o
ran iaith a ffurfio perthynas
gymhleth rhwng unigolion ar
raddfa fyd-eang gyda mwy a mwy o
ganolfannau rhagoriaeth
diwylliannol ac amrywiol. I lawer o
bobl, gellir disgwyl i’r byd digidol
alluogi aelodaeth ‘grŵp’ neu
‘gymuned’ i ymestyn y tu hwnt i
ffiniau’r cymunedau agosaf, ac o
bosib, tyfu ‘cyrhaeddiad’ mudiadau
ac aelodaeth trydydd sector.

Yn y cyd-destun hwn, mae nifer o
bobl yn debygol o weld eu
perthynas gyda’r wladwriaeth
mewn termau prynwriaethol yn
hytrach na thermau dinesig, ac
mae’n annhebygol y bydd safonau
llywodraethiant nifer o
gymdeithasau datblygol yn cadw i
fyny gyda newid economaidd a
chymdeithasol. O ganlyniad, efallai
y bydd systemau cefnogol dinesig
ffurfiol yn lleihau, yn baradocsaidd,
gan ddibynnu’n fwy ar gymunedau
lleol, gweithredu gwirfoddol,
rhwydweithiau teulu estynedig a
nawdd personol. Mae’r trydydd
sector yn debygol o allu chwarae
rhan ganolog fan hyn.‘Gwaharddiad rhai grwpiau o’r

byd digidol, yn peri pryder
sylweddol.‘

‘Gan ddibynnu’n fwy ar
gymunedau lleol,
gweithredu gwirfoddol,
rhwydweithiau teulu
estynedig a nawdd
personol.‘

‘Mae disgwyl i’r byd sydd wedi’i
ddigido wella bywydau
unigolion, cymunedau a’r
economi drwy  declynnau
‘Smart’.‘
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arloESi MEwn iEChyd a
Gwyddorau bywyd
Mae datblygiadau helaeth mewn gofal iechyd a gwyddorau byw,
ac yn arbennig, cost isel dilyniannu DNA, wedi esgor ar y
potensial am feddyginiaethau personol ac adfywiol newydd, yn
ogystal â gwelliannau mewn amaethyddiaeth, ynni a’r
amgylchedd. Mae’r manteision cymdeithasol yn amlwg, ond mae
dal pryderon a risgiau moesegol, preifatrwydd ac economaidd.

Mae mapio’r genom dynol wedi arwain at
restr ehangach o broffiliau genynnau dynol,
anifeiliaid a phlanhigion. Wedi’i lywio gan
fuddsoddi preifat a chyhoeddus, mae costau
proffilio genynnau wedi parhau i ostwng
wrth i gynhyrchiant gynyddu. Mae’r duedd o
weld costau  cyfosod genynnau yn gostwng
yn debygol o barhau wrth i gystadleuaeth
annog cwmnïau i gynnig dulliau cynllunio
sy’n fwyfwy soffistigedig (e.e. bio-hysbyseg).
Mae ymchwil gan The Economist wedi
mapio cost dilyniannu’r genom a gwelwyd
bod y gostyngiad yn gyflymach na chost
cyfrifiadureg (Moore’s Law).

Wrth i gostau dilyniannu’r genom ostwng yn
gyflym, mae ffyrdd newydd wedi’u hagor ar
gyfer meddyginiaeth sydd wedi’i phersonoli,
gan drawsnewid datblygiad meddyginiaethau
a thriniaeth canser, ac afiechydon dirywiol a
chardiofasgwlaidd. Mae disgwyl i’r pris
leihau ymhellach yn y blynyddoedd i ddod.

Mae oes genomeg defnyddwyr wedi
cyrraedd yn barod, ac mae’n bosibl y bydd
holl wybodaeth enetig ar gael unrhyw bryd i
ddinasyddion. Bydd dinasyddion yn
awyddus, a bydd angen iddynt, reoli eu data
personol, data genetig yn ogystal â’u data
iechyd a lles.

Mae cymhwyso genomeg yn ymarferol
hefyd wedi’i ddatblygu mewn
amaethyddiaeth, lle mae technoleg
bwydydd GM wedi datblygu. Er yn
ddadleuol, mae technolegau o’r fath yn
cynnig atebion posib i newidiadau
demograffig a hinsawdd pwysig.

Mae biotechnoleg a geneteg hefyd yn cael
eu defnyddio i gynllunio ac addasu micro-
organebau mewn ymdrech i ganfod atebion
i halogi amgylcheddol. Mae hyn yn creu
potensial sylweddol i gael gwared ar ystod
eang o lygryddion a mathau o wastraff o’r
amgylchedd.

Mewn mannau eraill, mae genomeg wedi’i
gydnabod fel rhywbeth sydd â photensial
mawr i fynd i’r afael â gofynion ynni byd-
eang yn y dyfodol. Gwelwyd datblygiadau
mewn meysydd fel biomas, yn ogystal ag
addasu ensymau yn enetaidd a disgwylir i
hyn fod yn ffactor allweddol wrth fanteisio
i’r eithaf ar ddatblygu biodanwydd a allai
ddisodli tanwydd ffosil ar raddfa fyd-eang.

Bydd y datblygiadau gwyddonol hyn yn
darparu sylfaen ar gyfer effeithiau
economaidd, cymdeithasol ac iechyd
sylweddol. Y gwledydd a’r cymunedau sy’n
gallu datblygu eu hunain fel arweinwyr y
newidiadau hyn drwy ymchwil a
fframweithiau rheoleiddio priodol, fydd yn
debygol o elwa fwyaf. Gallai pryderon
cymdeithasol a moesegol ynglŷn â’r
defnydd o wybodaeth enetig roi pwysau ar
weithgarwch yn y maes hwn. Bydd cryn
dipyn yn dibynnu ar y consensws
cyhoeddus ynglŷn â thechnolegau dadleuol
a’r ffordd y caiff ei drin gan lywodraethau.

Gall y technolegau hyn, o bosib, arwain at
brosesu data DNA at ddibenion
anghyfreithlon a gwahaniaethu genetig. Yn
sgil hynny, mae pryder y bydd gan
lywodraethau neu gwmnïau preifat (e.e.
cwmnïau yswiriant) fynediad i ddata genetig
neu wybodaeth feddygol unigolion. Y prif
sialensiau yw cadw hawliau unigolion o ran
urddas, gonestrwydd, bywyd preifat a
diogelu data personol.

Goblygiadau posibl ar 
gyfer y sector?

Bydd meddyginiaethau sydd wedi’u
personoli yn cynnig y potensial am
ansawdd bywyd uwch a bywyd
hirach wrth i driniaethau iechyd
sydd wedi’u personoli ddod yn fwy
cyffredin. Bydd hyn yn cyfrannu
ymhellach at amlygrwydd
poblogaeth sydd eisoes yn
heneiddio yng Ngorllewin Ewrop, ac
i alwadau a roddir ar ofal iechyd a
gwasanaethau gofal yn ogystal â’r
math a faint o ofal sydd ei angen ar
gyfer poblogaeth hŷn sy’n cynyddu.

Mae’r potensial i gynnig triniaethau
newydd er budd cleifion, gan
gynnwys triniaethau sydd wedi’u
targedu’n well, yn debygol o arwain
at fwy o bwysau ar y gyllideb gofal
iechyd wrth i nwyddau fferyllol
mwy soffistigedig sydd wedi’u
targedu’n well a thriniaethau eraill
gael eu darganfod a’u datblygu.
Er y bydd dinasyddion yn dymuno
cael eu data iechyd a genetig a’i
reoli, bydd rhwydweithiau
cymdeithasol, gan gynnwys
rhwydweithiau cymdeithasol
digidol, yn yrrwr ar gyfer newid
iechyd yn y dyfodol. Efallai y gall y
trydydd sector chwarae rhan
allweddol fan hyn.

‘Mae’r manteision
cymdeithasol yn amlwg,
ond mae dal pryderon a
risgiau moesegol,
preifatrwydd ac
economaidd.‘

‘bydd cryn dipyn yn dibynnu
ar y consensws cyhoeddus
ynglŷn â thechnolegau
dadleuol.‘
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SyMudiadau MEwn GwErTh – 
yn uniGol aC yn dorFol
Mae byd sy’n symud mor gyflym yn ogystal â newidiadau
cymdeithasol a thechnolegol sylweddol, yn effeithio ar seiliau
gwerth sy’n dylanwadu ar ymddygiad a phenderfyniadau pobl. Tra
bod strwythurau teuluol traddodiadol a chysylltiadau sefydliadol yn
colli dylanwad wrth lywio agweddau a gwerthoedd, a’r gefnogaeth
i’r wladwriaeth les fel y mae yn lleihau, mae nifer yn disgwyl i
agweddau rhyddfrydol ar droad y mileniwm a’r awydd i chwarae
rhan bositif mewn cymdeithas, ennill y dydd ac unioni’r fantol.
Mae cyfleoedd bywyd ac agwedd ar
fywyd, er enghraifft, yn gysylltiedig â
newid strwythurau teulu ac yn y cartref.
Mae’r teulu estynedig wedi diflannu bron
iawn mewn nifer o wledydd, ac mae’r
teulu traddodiadol o bâr priod gyda
phlant wedi dod yn llawer llai cyffredin
wrth i gyfraddau ysgaru, cyd-fyw, cyplau
‘sy’n byw gyda’i gilydd ar wahân’, rhieni
sengl a phartneriaid o’r un rhyw, i gyd
gynyddu. Gydag ymfudo ar gynnydd, mae
diwylliannau a gwerthoedd wedi dod yn
fwy amrywiol – mae mwy o fenywod yn
gweithio, mae mwy o bobl ifanc yn treulio
mwy o amser mewn addysg a
hyfforddiant, ac mae’r henoed yn byw’n
hirach ac ar eu pennau eu hunain.

Mae tystiolaeth o symudiad mewn
agweddau cymdeithasol rhwng
cyfrifoldebau unigol a thorfol. Drwyddi
draw, mae cyfradd y bobl sy’n cytuno mai
cyfrifoldeb y Llywodraeth yw darparu
safon byw parchus i’r di-waith wedi
haneru ers yr 1980au, gyda’r ganran sy’n
credu mai nad cyfrifoldeb y Llywodraeth
yw gwneud hynny wedi mwy na dyblu.

Mae twf y bobl oedd yn tyfu fyny ar droad
y mileniwm – a ddisgrifir weithiau fel
Generation Y yn y DU – yn cael ei weld yn
chwarae rôl hollbwysig wrth ail-ffurfio
gwerthoedd cymdeithasol. Mae hanner y
bobl hynny (50%) bellach yn disgrifio eu
hunain yn annibynnol o ran gwleidyddiaeth,
gyda thri ymhob deg (29%) yn dweud nad
ydynt yn gysylltiedig ag unrhyw grefydd,
gyda safbwyntiau rhyddfrydol ar nifer o
faterion gwleidyddol a chymdeithasol.
Mae’r garfan hon o bobl yn y DU yn rhoi
pwyslais mawr ar chwarae rôl bositif
mewn cymdeithas, gyda 67% o’r grŵp
yma yn y DU yn cytuno bod ganddynt
gyfrifoldeb personol i helpu’r rhai llai
ffodus, tra byddai'n well gan 44% wneud
gwaith er lles y cyhoedd. Mae pum deg
naw y cant hefyd angen teimlo eu bod
wedi cyflawni lefel o lwyddiant
cymdeithasol a bod y llwyddiant hwnnw
yn cael ei gydnabod gan eraill.

Ar yr un pryd, mae gan y rhai oedd yn tyfu
fyny ar droad y mileniwm lefelau isel o
ymddiriedaeth gymdeithasol, ac yn fwy
tebygol o gredu eu bod yn cael eu trin yn
annheg. Fodd bynnag, ychydig dystiolaeth
sydd yna o ddicter tuag at bobl hŷn o du’r
cenedlaethau iau. Awgryma hyn nad oes
gwirionedd am ‘wrthdaro rhwng
cenedlaethau’.

Mae hynny’n mynd law yn llaw, serch
hynny, â ‘phwysigrwydd ymreolaeth
bersonol, gyda phŵer a llwyddiant (bri
cymdeithasol a llwyddiant personol),
anogaeth (cyffro a her mewn bywyd) a
phleser (boddhad personol) yn cael eu
nodi fel gwerthoedd pwysig ar gyfer
cenedlaethau iau’.

Mae yna rywfaint o dystiolaeth sy’n
awgrymu, o bosib, bod pobl ifanc efallai’n
ymateb i’r dirywiad economaidd gyda
mwy o ysbryd mentergarwch a chynnydd
yn nifer y rhai sy’n bwriadu dechrau, neu
yn y broses o ddechrau busnes. Mae’r
agweddau hyn yn cyd-fynd â charfan o
bobl hŷn sy’n weithgar, sydd eisiau edrych
yn dda, teimlo’n dda – a hefyd – i wneud
lles. Mae’r cyfnod ‘hwyrach mewn bywyd’
yn cael ei weld fel rhywbeth mwy na
chyfle marchnata ond fel maes cyson ar
gyfer dewis, ymreolaeth, hunanfynegiant
a phleser, gyda nifer o gyfleoedd ar gyfer
‘ymreolaeth’ prynwriaethol a system
annibynnol ddinesig, tuag at deulu a
chymdeithas’.

Goblygiadau posibl ar 
gyfer y sector?

Mae agweddau a gwerthoedd
cymdeithasol yn chwarae rôl
allweddol wrth lunio cyfalaf
cymdeithasol yn y DU, ac mae’n
bwysig dros ben ar gyfer gweithredu’r
trydydd sector. Bydd cyfalaf
cymdeithasol yn dibynnu ar
ryngweithio cymhleth rhwng
disgwyliadau a dewisiadau grwpiau
cymdeithasol gwahanol. Felly, bydd
yn bwysig i fudiadau trydydd sector
fonitro a deall tueddiadau o’r fath.

Yn benodol, mae angen deall a
gweithredu ar y newidiadau ym
mhatrwm anghenion ymgysylltu a
gwirfoddoli, o ran y dulliau a
ddefnyddir (e.e. teclynnau digidol)
ac o ran y dewisiadau ynglŷn â beth
mae pobl yn gobeithio ei gyflawni
wrth wirfoddoli, sut mae’r amser
sy’n cael ei dreulio ar achosion
trydydd sector yn cyd-fynd â
dewisiadau eraill mewn bywyd a
pha achosion sydd bwysicaf.

Er enghraifft, mae pobl hŷn
gweithgar yn gallu dod â phrofiad a
gallu sylweddol i wirfoddoli ffurfiol,
a gallai hyn ddod yn bwysicach, a
hyd yn oed newid y cydbwysedd
rhwng swyddi sy’n talu a gwirfoddoli
ffurfiol ar gyfer rolau allweddol
mewn mudiadau trydydd sector. I’r
gwrthwyneb, gallai pobl sy’n
gweithio’n hwyrach yn eu bywydau
ac sy’n cymryd cyfrifoldebau gofalu
adeg ymddeol, adael mwy o bobl
hŷn gyda llai o amser i wirfoddoli’n
ffurfiol yn y dyfodol.

Mae nifer o sylwebyddion yn gweld
bod ewyllys gref i newid y byd er
gwell ymhlith y rheini yn eu 20au
a’u 30au, y rhai oedd yn tyfu fyny ar
droad y mileniwm (Generation Y) a’r
rhai ddaeth ar eu hôl (Generation
Z). Tybir i’r cenedlaethau iau hyn
fod yn fwy tebygol o gymryd rhan
na chenedlaethau’r gorffennol.
Gallai mudiadau trydydd sector
elwa o weithio gyda’r genhedlaeth
hon sy’n ‘self-organised, digitally-
enabled, friend-focussed’.

Ar yr un pryd, serch hynny, mae
nifer cynyddol o fentergarwyr
cymdeithasol, sy’n aml yn
defnyddio teclynnau a llwyfannau
digidol, yn tanlinellu bod y rhai a
oedd yn tyfu fyny ar droad y
mileniwm yn fwy ‘sector-agnsotig’
na’u hynafgwyr.

Bydd angen i fudiadau trydydd
sector addasu eu modelau wrth
fonitro’r potensial am gymylu’r
ffiniau ymhellach a beth allai hynny
ei olygu i swyddogaethau trydydd
sector traddodiadol (e.e. ymgyrchu
annibynnol, eirioli).

‘Mae tystiolaeth o symudiad
mewn agweddau cymdeithasol
rhwng cyfrifoldebau unigol a
thorfol.‘

‘Mae twf y bobl oedd yn tyfu
fyny ar droad y mileniwm .‘

‘Charfan o bobl hŷn sy’n
weithgar, sydd eisiau edrych yn
dda, teimlo’n dda – a hefyd – i
wneud lles.‘

‘Mae angen deall a gweithredu ar y
newidiadau ym mhatrwm
anghenion ymgysylltu a
gwirfoddoli.‘



nEwid ProFFiliau dEMoGraFFiG  
Mae disgwyl i boblogaeth y byd gynyddu yn ystod yr 21ain ganrif.
Yn ôl amcangyfrif amrywiad canolig y Cenhedloedd Unedig, bydd
poblogaeth y byd yn cyrraedd 8.5 biliwn erbyn 2030 a 9.7 biliwn
erbyn 2050. Mae cyfran gymharol y bobl dros 60 oed a thros 80
oed yn codi’n raddol ledled y byd.

Yn fyd-eang, bydd cyfuniad o gyfraddau
ffrwythlondeb isel a phobl yn byw’n
hirach, yn arwain at boblogaeth hŷn ym
mhob un o brif ranbarthau’r byd. Erbyn
2050, bydd cydraddoldeb cyflawn bron
iawn yn fyd-eang rhwng nifer y bobl dros
60 oed a nifer y plant.

Mae maint y boblogaeth fyd-eang sy’n
gweithio (15-64) erioed wedi bod mor
uchel, a bydd hynny’n dechrau gostwng
yn fuan iawn. O ganlyniad, bydd maint y
boblogaeth ddibynnol o dan 15 a thros 65
oed o’i gymharu â’r boblogaeth sy’n
gweithio, yn cynyddu.

Yn y DU, mae’r boblogaeth sy’n heneiddio
yn cael ei lywio gan ddau brif ffactor – y
garfan fawr iawn a aned ar ôl yr Ail Ryfel
Byd yn cyrraedd oed ymddeol a
chynnydd mewn disgwyliad oes. Mae
poblogaeth y DU a’r llafurlu yn heneiddio
wrth i genhedlaeth y baby boom
gyrraedd oed pensiwn gwladol, a phobl
hŷn yn rhan o’r farchnad lafur yn hirach.

Mae’r tueddiadau demograffig sy’n sail i
gymdeithas sy’n heneiddio ddim yn unffurf
– er eu bod yn bresennol ym mhob un o
wledydd y DU – gydag anghyfartaledd clir
ar lefel leol a rhanbarthol. Er gwaethaf
patrymau ffrwythlondeb a marwolaethau
tebyg, mae poblogaeth Cymru yn
heneiddio’n gynt na Lloegr. Gellir esbonio
hynny gyda phobl ifanc yn ymfudo allan o
Gymru, a phobl hŷn yn symud i Gymru i
fyw ac i ymddeol oherwydd apêl y bywyd
mwy gwledig.

Mae heneiddio yn awgrymu newidiadau
mewn patrymau ffordd o fyw a threuliant,
gyda goblygiadau sylweddol ar gyfer y
mathau o gynnyrch a gwasanaethau y
mae galw amdanynt. Ar yr un pryd, mae
amlygrwydd clefydau anhrosglwyddadwy
a lefelau anabledd uwch ymhlith yr
henoed, yn rhoi pwysau sylweddol ar ofal
iechyd a gwasanaethau eraill mewn
ardaloedd lleol.

Er bod gallu dinasyddion hŷn i aros yn
weithgar ac i barhau i weithio y tu hwnt i
oed ymddeol swyddogol yn debygol o
gynyddu, ni ddisgwylir i hyn fod yn
ddigon i fodloni prinder gweithlu. Mae’r
OECD yn rhagweld y bydd gweithwyr
mudol yn ffactor pwysig i liniaru
effeithiau heneiddio yn y rhan fwyaf o
economïau, ac mae’n bosib y gallai
ddatrys prinder llafur a sgiliau yn y
gwledydd sy’n derbyn.

Goblygiadau posibl ar gyfer y sector?

Wrth i boblogaeth y DU heneiddio, bydd angen i’r trydydd sector sicrhau bod
ei berthynas â phobl hŷn ar sail gadarn, gan ganolbwyntio ar ‘roi pŵer,
cymryd rhan ac ysbrydoli’ yn hytrach na ‘hyrwyddo syniadau o fod yn
ddibynnol, bod yn fregus ac wedi eithrio’, wrth lywio’r ffordd gymylog rhwng
rhoi, gwirfoddoli ac elwa.

Bydd gwirfoddoli ymhlith cenedlaethau hŷn yn dod yn bwysicach, a bydd
angen i’r sector ddeall sut bydd cenedlaethau hŷn amrywiol yn blaenoriaethu
eu cyfranogiad lleol, rhanbarthol, cenedlaethol a byd-eang.

At hynny, mae’r rhai dros 50 oed yn dal swm sylweddol o gyfoeth y DU, ac
mae’r rheini dros 60 oed yn darparu dros hanner yr holl gyfraniadau i’r sector
gwirfoddol. Mae hyn yn cynnig cyfle pwysig i fudiadau trydydd sector
ddiogelu cyfraniadau ychwanegol.

Serch hynny, bydd anghenion pobl hŷn hefyd yn dod yn fwy amlwg. Yn y
tymor byr a chanolig, disgwylir i unigrwydd fod yn faes allweddol ar gyfer y
nifer cynyddol o bobl hŷn ar draws y DU – maes y mae’r trydydd sector wedi
canolbwyntio arno’n draddodiadol.

Fel pob sector arall, bydd angen i’r trydydd sector hefyd feddwl am
oblygiadau’r tueddiadau demograffig cyfredol ar gyfer ei weithlu.
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‘bydd poblogaeth y byd yn
cyrraedd 8.5 biliwn erbyn
2030 a 9.7 biliwn erbyn
2050.‘

‘Mae’r rheini dros 60 oed yn
darparu dros hanner yr
holl gyfraniadau i’r sector
gwirfoddol.‘
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rhaniadau aC aMddiFadEdd
Mae anghydraddoldebau byd-eang ar gynnydd, gyda’r darlun
mewn gwledydd datblygedig fel y DU yn gymhleth wrth i nifer o
ffactorau ddylanwadu ar ganlyniadau penodol i unigolion.
Disgwylir i GDP byd-eang fwy na threblu erbyn 2060, ac mae
disgwyl i anghyfartaledd mewn GDP y pen leihau ar draws gwledydd.

Fodd bynnag, mae anghydraddoldebau o
fewn gwledydd yn parhau i fod yn risg
gwleidyddol, cymdeithasol ac economaidd
mawr. Bydd dwy ran o dair o egin
wledydd a gwledydd tlawd yn gweld
anghydraddoldebau yn cynyddu. I lawer,
mae’r dyfodol yn arbennig o dywyll. Erbyn
2030, gallai dwy ran o dair o dlodion y
byd fod yn byw mewn gwledydd ‘bregus’
lle nad oes llywodraeth sy’n cyfateb yn
effeithiol i asiantaethau cymorth tramor.

Hyd yn oed yng ngwledydd datblygedig y
byd, mae’r bwlch rhwng y cyfoethog a’r
tlawd wedi cyrraedd ei lefel uchaf ers tri
degawd. Mewn gwledydd OECD, mae 10%
cyfoethocaf y boblogaeth yn ennill bron i
ddeg gwaith yn fwy nag incwm y 10% tlotaf. 

Yn ystod y degawdau diwethaf, mae’r risg
o dlodi wedi symud yn amlwg oddi wrth
bobl hŷn tuag at deuluoedd â phlant.
Mae oedolion ifanc hefyd mewn perygl,
sy’n rhan gynyddol o’r tlawd. Mae’r
cynnydd mewn tlodi ymhlith pobl ifanc i’w
weld, yn enwedig, ymhlith y rheini sydd
ddim yn derbyn addysg, gwaith nac
hyfforddiant, yn fwy tebygol na’r
cyfartaledd o fod yn ddi-waith, derbyn
cyflogau is, iechyd gwael, a mwy o risg hir
dymor o gael eu ‘creithio’. 

Yn y DU, mae diweithdra yn ffactor
allweddol o dlodi gydag anghyfartaledd
amlwg ar lefel leol a rhwng grwpiau
gwahanol Er bod diweithdra ymhlith pobl
ifanc wedi disgyn i 17% yn genedlaethol,
mae nifer o ranbarthau yn y DU lle gwelir
25% o’r grŵp oed 16-24 yn ddi-waith. 

Hyfforddiant annigonol yw’r risg mwyaf o
ddiweithdra yn y DU gydag 1 ymhob 5
person dal heb unrhyw gymwysterau.
Mewn rhai llefydd, gan gynnwys Cymru,
mae cyfradd uchel o bobl dros 50 oed
heb unrhyw gymwysterau.

Mae plant tlawd yn profi llai o
amgylchedd buddiol adref na phlant o
gefndiroedd mwy cefnog. Mae 27% o
blant y DU dal yn byw mewn cartrefi sydd
ag incwm o dan yr incwm canolrifol o
60%. Nid ardaloedd difreintiedig canol y
ddinas yw’r ardaloedd lle mae’r plant
mwyaf difreintiedig yn cael eu siomi gan y
system addysg yn 2014, ond yn hytrach
mae’r ffocws wedi symud i drefi glan môr
difreintiedig a rhanbarthau gwledig llai
poblog y wlad. 

Mae adroddiad Foresight y Comisiwn
Ewropeaidd yn awgrymu y bydd
‘rhaniadau cymdeithasol y dyfodol yn fwy
na chyfoethog-tlawd; mae’r mynediad
anghyson i’r byd digidol yn ehangu’r
bwlch rhwng y rheini sydd â mynediad i
wybodaeth a’r rheini sydd heb.’

Tra bod y cysylltiad rhwng incwm isel ac
allgau digidol yn gymhleth, mae disgwyl y
bydd y bwlch digidol yn cael ei bontio’n
fuan, ac mae potensial gan natur gyflym
technolegau digidol i greu rhaniadau a
phatrymau amddifadedd newydd.

Goblygiadau posibl ar gyfer y sector?

Gyda phatrymau amddifadedd yn dod yn fwy cymhleth, ond sydd dal wedi’i
ymwreiddio, er mwyn bod yn effeithiol, bydd angen datblygu
gweithgareddau trydydd sector er mwyn mynd i’r afael â rhai o’r materion
hyn a sicrhau bod y gefnogaeth a’r gwasanaethau a ddarperir yn cael eu
targedu’n effeithiol.

Pan ddaw patrymau anghydraddoldeb ac amddifadedd lleol i’r amlwg, bydd
angen i’r trydydd sector ddod o hyd i ffyrdd priodol o integreiddio ymatebion
lleol gyda llais cryf ar lefel ranbarthol a chenedlaethol.

Ceir tystiolaeth o amrywiadau daearyddol mewn gweithgarwch sector
gwirfoddol, sydd – gyda gweithgareddau trydydd sector yn wynebu grym y
farchnad yn fwy – yn creu risg o ffynonellau arian yn cael eu clymu i
ardaloedd lleol, fel bod ariannu gweithgareddau mewn ardaloedd mwy
difreintiedig hyd yn oed yn fwy heriol.

‘Mae nifer o ranbarthau yn y
du lle gwelir 25% o’r grŵp
oed 16-24 yn ddi-waith.‘

‘Mae’r ffocws wedi symud i
drefi glan môr difreintiedig
a rhanbarthau gwledig llai
poblog y wlad.‘

‘Ceir tystiolaeth o
amrywiadau daearyddol
mewn gweithgarwch sector
gwirfoddol.‘

‘ariannu gweithgareddau
mewn ardaloedd mwy
difreintiedig hyd yn oed yn
fwy heriol.‘



nEwid GwEdd 
GwaSanaEThau CyhoEdduS 
Mae disgwyl i’r pwysau cyfredol ar wasanaethau cyhoeddus
gynyddu yn y blynyddoedd i ddod. O’i gyfuno â thechnolegau
newydd a chystadleuaeth rhwng modelau sefydliadol gwahanol,
mae ganddo’r potensial i newid y berthynas rhwng y dinesydd, y
wladwriaeth a chymdeithas yn sylfaenol. Mae nifer o
dueddiadau – yn fyd-eang ac yn agosach at adref, yn herio’r
model cyfredol o ddarpariaeth gwasanaeth cyhoeddus.

• Disgwylir i newid demograffig
gynyddu’r galw am wasanaethau
cyhoeddus. Gall 10.7 miliwn o bobl ym
Mhrydain Fawr ddisgwyl incwm
ymddeol annigonol, mae disgwyl i dros
50% o bobl gael tri chyflwr hirdymor
neu fwy yn Lloegr erbyn 2018 o’i
gymharu â 2008, a bydd dros 80% o
bobl sydd dros 65 oed yn byw gyda
dementia (nam gwybyddol cymedrol
neu ddifrifol) yng Nghymru a Lloegr
erbyn 2030 o’i gymharu â 2010.

• Mae twf economaidd ansicr a
chyfnewidiol a chefndir cyffredinol o
ddiffyg arian/dyled, yn ei gwneud hi’n
debygol y bydd llywodraethau yn dewis
caledi cyllidebol am flynyddoedd i ddod.

• Mae’r rhan fwyaf o sylwebyddion sy’n
edrych ar ddarpariaeth gwasanaethau
cyhoeddus yn y dyfodol, yn rhagweld
bod yna ‘orchymyn cynhyrchiant’ sy’n ei
wneud yn ofynnol i lywodraethau
ddarparu mwy am lai. Ar yr un pryd,
mae disgwyl i gyrff cyhoeddus leihau
neu symleiddio’r broses o ddarparu
gwasanaethau cyhoeddus, a lleihau
cymhlethdod y tirlun sefydliadol sy’n
wynebu dinasyddion wrth geisio cael
mynediad i wasanaethau cyhoeddus.

• Mae datblygiadau mewn TGCh modern
eisoes wedi newid y ffordd y mae
llywodraethau yn rhyngweithio â
dinasyddion, a bydd hyn yn parhau i
gynyddu. Mae dinasyddion yn gofyn am
fwy a gwelwyd newid yn eu hymddygiad
wrth ddefnyddio gwasanaethau
cyhoeddus. Er enghraifft, mor gynnar â
2000, roedd dros 50 y cant o bobl yn
disgwyl mynediad i’r gwasanaethau
roeddent eu hangen gyda’r hwyr ac ar
benwythnosau.

O ran perthnasau yn y dyfodol, mae’r RSA
2020 Public Services Trust yn cefnogi’r
egwyddor o ‘ddinasyddiaeth
gymdeithasol’ sy’n gysylltiedig â
‘dyletswydd i gyfrannu yn ogystal â hawl i
dderbyn cefnogaeth ‘. O ran tueddiadau
cyfredol, mae preifateiddio, rhannu’n
gyfartal rhwng partïon a phersonoli i gyd
yn brawf o broses allanoli barhaus fel
rhan o’r berthynas gyfnewidiol  rhwng
dinasyddion, y wladwriaeth a
chymdeithas. Mae hyn yn mynd law yn
llaw, serch hynny, â newidiadau ym
mhatrymau strwythuro a pherchnogaeth
sefydliadol.

Gwelwyd tuedd tuag at breifateiddio de
facto o wasanaethau cyhoeddus. O
ganlyniad i’r newid tuag at ddarparu
gwasanaethau cyhoeddus gan
ddarparwyr allanol. ‘bydd dros 60% o
gyfanswm gwariant refeniw cyhoeddus y
DU yn cael ei ddarparu’n fuan gan y
sector preifat’’ a ‘mae gan ecwiti preifat
gyfran rhwng 5% a 25% o sectorau
amrywiol o fewn y farchnad hon [cartrefi
gofal yr henoed, addysg mewn ysgolion
arbennig a cholegau, gofal cartref ac
ysbytai preifat]’.

Goblygiadau posibl ar 
gyfer y sector?

Bydd angen i fudiadau trydydd
sector lywio tirwedd gwasanaeth
cyhoeddus sydd hyd yn oed yn fwy
cymhleth. Yn y lle cyntaf, bydd
angen iddynt addasu’n barhaus i
batrymau o ariannu gwahanol
fathau o weithgarwch, fel, er
enghraifft, cyllidebau personol.

Bydd rhaid iddynt hefyd fod yn
dryloyw ynglŷn â’r modelau
sefydliadol, y patrymau
perchnogaeth a llywodraethiant a’r
arferion maent yn eu mabwysiadu,
er mwyn diogelu eu dilysrwydd a’u
hygrededd. Bydd gofyn iddynt
gymryd rhan mewn dadleuon
mawr ynglŷn â sut y dylai
gwasanaethau cyhoeddus gael eu
hariannu a'u darparu, a bydd yn
creu hyd yn oed mwy o bwysau i
arloesi.

O safbwynt cymdeithas sifil, mae
potensial i’r trydydd sector chwarae
rôl wrth fynnu a hwyluso proses o
gael dinasyddion i gymryd rhan
mewn dadl wleidyddol ynglŷn â
dyfodol gwasanaethau cyhoeddus
a helpu i lywio’r ffordd y caiff ei
gyflwyno yn y dyfodol. Gall hyn
hefyd arwain at fodelau newydd o
wirfoddoli a gwahanol
ganfyddiadau am wirfoddoli mewn
cymdeithas.

‘Fel rhan o’r berthynas
gyfnewidiol  rhwng
dinasyddion, y wladwriaeth
a chymdeithas.‘

‘bydd dros 60% o gyfanswm
gwariant refeniw
cyhoeddus y du yn cael ei
ddarparu’n fuan gan y
sector preifat.‘

‘bydd angen iddynt addasu’n
barhaus i batrymau o ariannu
gwahanol fathau o
weithgarwch, fel, er enghraifft,
cyllidebau personol.‘

‘Gall hyn hefyd arwain at
fodelau newydd o wirfoddoli a
gwahanol ganfyddiadau am
wirfoddoli mewn cymdeithas.‘
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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.

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
tuag at lywodraethau, busnesau a sefydliadau
rhyngwladol. Mae hyn yn gysylltiedig â’r gallu i
bennu dibynadwyedd yn ogystal â digwyddiadau
allanol.

Symudiadau mewn gwerth – yn unigol ac yn
dorfol

Sicrhau bod gwybodaeth
a chyfathrebu yn
ddemocrataidd

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

Byd wedi’i ddigido 

Cyfradd twf yr economi Cyfradd twf yr economi, yn fyd-eang ac o fewn
gwledydd a rhanbarthau gwahanol.

Syniadau newydd am greu gwerth 
Perfformiad Economaidd Cymharol

Symud pŵer geo-
wleidyddol a geo-
economaidd 

Symud pŵer economaidd a milwrol i ffwrdd o
Ewrop a Gogledd America.

Newid Patrymau Globaleiddio
Ail-ddyfeisio Cyfalafiaeth 
Dyfodol Ansicr Democratiaeth Ryddfrydol

Lefel ymgysylltiad
dinasyddion â
sialensiau cymdeithasol

Tueddiadau dinasyddion at weithredu
uniongyrchol neu’n uniaethu â sialensiau
cymdeithasol a gofal dros eraill.

Symudiadau mewn gwerth – yn unigol ac yn
dorfol

Diraddio amgylcheddol
ac effeithiau newid
hinsawdd 

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

Prinder neu ddigonedd
o adnoddau naturiol

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

Newidiadau
demograffig ac ymfudo

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

Ymatebion i Ymfudo

Symudiadau gwerth
mewn cenedlaethau

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

Symudiadau mewn gwerth – yn unigol ac yn
dorfol

Lefel a ffynonellau
cyllido ar gyfer y
trydydd sector 

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

Gwrthdaro geo-
wleidyddol a chyflwr
integreiddio byd-eang

Perygl o wrthdaro sylweddol a chyflwr globaleiddio
yn y dyfodol.

Newid Patrymau Globaleiddio
Dyfodol Ansicr Democratiaeth Ryddfrydol 
Ymatebion i Ymfudo

Caledi a chwtogi’r
wladwriaeth

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

1Fforwm Economaidd y Byd, The Future Role of Civil Society, World Scenario Series, Ionawr 2013

ysgogwyr ar gyfer newid o ran y trydydd sector
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Yn ystod sesiwn gweithdy undydd, bu grwpiau’r trydydd sector yn trafod yr ysgogwyr yn fanwl, gan nodi pa rai oedd yn hynod
bwysig i’r sector a pha rai oedd fwy neu lai yn sicr. Pan mae ysgogwyr bron iawn yn sicr am fynd i gyfeiriad penodol, mae llai o
le i ddylanwadu ar sut y gallai hyn ddod i’r amlwg yn y dyfodol. Po fwyaf yw’r ansicrwydd, y mwyaf yw’r potensial i ddylanwadu. 
Daeth dau ysgogwr i’r amlwg fel bod yn hynod bwysig i’r sector ac yn llai sicr. 

Dyma’r rhain: 
• Lefelau ymwneud dinasyddion â heriau cymdeithasol
• Lefelau a ffynonellau cyllid ar gyfer y trydydd sector 

Mae’r ail adroddiad Llunio eich dyfodol yn edrych yn fwy manwl ar y pedair sefyllfa sy'n berthnasol i’r ddau ysgogwr hyn. Wrth
i’r prosiect ddatblygu, daeth effaith bosibl technoleg ddigidol i’r amlwg hefyd fel elfen hynod o bwysig i’r sector a'i fuddiolwyr, ac
yn rhywbeth y gall y sector ymwneud ag ef a dylanwadu arni.
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