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Mae'r bennod hon yn edrych ar gynnydd

yn erbyn y saith nod llesiant

cenedlaethol i Gymru. Mae'r nodau'n

cynrychioli gweledigaeth gyffredin ar

gyfer dyfodol Cymru - yr hyn y

mae angen i wasanaethau cyhoeddus fod

yn dyheu amdano gyda'i gilydd.

 

Mae fy nadansoddiad o gynnydd yn

seiliedig yn bennaf ar ddau ddarn

allweddol o waith: y teithiau a

gyhoeddwyd fel rhan o'r rhaglen Y Gallu i

Greu a fy rownd gyntaf o fonitro ac

asesu statudol. 

Ceisiodd rhaglen Y Gallu i Greu egluro ac

archwilio'r goblygiadau ymarferol i

wasanaethau cyhoeddus, ar eu taith i

wneud y mwyaf o'u cyfraniad at y nodau

llesiant. Mae'r ardaloedd yn y teithiau, lle

yr wyf yn awgrymu i gyrff cyhoeddus

ganolbwyntio newid, hefyd yn ffurfio sail

yr heriau a'r cyfleoedd fel y nodir ym

mhob un o'r penodau ar y saith nod

llesiant. 

Pennod 3 - Cynnydd yn erbyn y nodau llesiant 

Mae fy monitro ac asesu statudol mewn

2018-19 wedi caniatáu i mi i

archwilio (ymhlith pethau eraill) yr

amcanion a'r camau a gyhoeddwyd gan

y cyrff cyhoeddus i ddeall sut y maent yn

adlewyrchu (neu beidio) y diffiniad o bob

un o'r saith nod llesiant; ac a oeddent yn

ystyried eu cyfraniad at un neu fwy o'r

nodau. 

Mae pob adran yn dilyn fformat cyson ar

gyfer pob nod, gan ddechrau gyda

gweledigaeth estynedig o beth fyddai

llwyddiant yn edrych fel, ac enghreifftiau

o bob cwr o'r byd lle mae newid yn

digwydd eisoes. Mae dyblygu ar draws y

bennod hon, yn y weledigaeth a chyda

llawer o'r syniadau a'r cyfleoedd a

gynigir. Mae hyn yn fwriadol - mae'r

nodau'n rhyng-gysylltiedig, ac rwyf wedi

ceisio llunio'r cysylltiadau rhwng

materion yn bwrpasol neu i groesgyfeirio

gwybodaeth sydd wedi'i chynnwys

mewn penodau eraill.
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Rwy'n disgwyl i gyrff cyhoeddus a Byrddau
Gwasanaethau Cyhoeddus ddangos sut
mae'r Ddeddf yn llunio'r hyn maen nhw'n ei
wneud ac yn symud o fabwysiadu newid
syml tuag at bolisïau a chynlluniau sy'n fwy
uchelgeisiol a thrawsnewidiol.

Ar y cyfan, mae cynnydd tuag at y nodau
llesiant gan gyrff cyhoeddus yn gymysg;
mae camau cadarnhaol yn cael eu cymryd
ar bob un o'r amcanion, ond dim ond mewn
mannau ac mewn pocedi o ymarfer da gydag
enghreifftiau wedi'u amlygu drwy gydol
y bennod. 

Nid yw rhai nodau yn cael eu deall cymaint,
ac mae eglurder yn brin o sut mae cyrff
cyhoeddus yn eu cyflawni. 

Mae hyn yn arbennig o wir am 'Gymru
Lewyrchus', 'Cymru Gydnerth' a 'Cymru sy'n
Gyfrifol ar lefel fyd-eang'. Mae tueddiad i
ddibynnu ar deitl y nodau, gan esgeuluso
maint llawn eu ddiffiniadau cyfreithiol. Er
enghraifft, gall cynllun corfforaethol/
adroddiad blynyddol corff cyhoeddus nodi
'Mae'r amcan hwn yn ymwneud â
chodi cyrhaeddiad addysgol ac felly, mae'n
cwrdd â Chymru Lewyrchus', heb
archwilio'r cysylltiadau rhwng diffiniad llawn y
nod hwnnw (e.e sgiliau sy'n addas ar gyfer y
dyfodol, a chymdeithas carbon isel, gwaith
teg a gweddus), nodau eraill, sut y gallent
integreiddio meysydd gwaith a gwneud y
mwyaf o'u cyfraniadau at lesiant. Mae
defnyddio iaith sy'n gysylltiedig â'r
nodau hefyd yn parhau i fod yn broblem. Er
enghraifft, mae Adroddiad Blynyddol
diweddaraf Llywodraeth Cymru (2019-20 ) yn
dwyn y teitl ' Cymru fwy llewyrchus, cyfartal
a gwyrdd', a all fod yn ddryslyd ac
yn tanseilio'r fframwaith fel y'i nodir yn
y Ddeddf. (Gweler Pennod 2 am ragor o
wybodaeth). 

Fodd bynnag, pan fyddaf yn cymharu

cynlluniau corfforaethol cynharach ag

adroddiadau blynyddol mwy diweddar cyrff

cyhoeddus, mae'r ddealltwriaeth gyffredinol

o'r nodau a'u hystyr yn gwella. Mae byrddau

iechyd, er enghraifft , yn gosod amcanion a

chamau (ac yn gweithredu) sy'n ymwneud â

'Cymru Gydnerth', a mae mwy o gyrff

cyhoeddus yn archwilio'r hyn y gallant ei

wneud i gyfrannu at fwy o'r nodau. 

Llun Cyffredinol Cynnydd tuag at
y Newidiadau Syml 

Gwelir cynnydd tuag at y nodau trwy

dderbyn fy 82 o Newid Syml a awgrymir,

cam cyntaf y teithiau tuag at y nodau

a gyhoeddais ym mis Tachwedd 2018 a

gofyn am adborth. Ar gyfartaledd, mae

71% o’r Newid Syml eisoes yn cael eu

‘mabwysiadu’ neu ‘wrthi’n cael eu

datblygu’. Mae oddeutu 12% yn cael eu

hystyried i’w gweithredu yn y dyfodol.
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Yn fwy cadarnhaol, mae'n galonogol gweld y

ffocws a'r sylw ar yr amgylchedd naturiol

gan Fyrddau Gwasanaethau Cyhoeddus yn

eu hardaloedd. Hefyd, mae rhai byrddau

iechyd a chyrff cenedlaethol yn gwneud y

cysylltiadau yn fwyfwy rhwng amgylchedd

iach, naturiol a gwell iechyd a llesiant. 

Mae tystiolaeth gymhellol nad ydym

yn buddsoddi yn y cydbwysedd gorau o

wasanaethau i gadw pobl yn iach ac i'w

galluogi i fyw bywydau iach a chyflawn.

Mae llawer o amcanion a chamau llesiant yn

cydnabod yr angen i symud tuag at atal a

llesiant ond mae angen iddynt fynd

ymhellach o ran sut maent yn ariannu'r

ymyriadau hyn a thrawsnewid y ffordd y

maent yn darparu gwasanaethau. O

ganlyniad, nid yw'r agenda atal yn symud

ymlaen ar y raddfa a'r cyflymder sydd ei

angen ac nid yw'n canolbwyntio ar

benderfynyddion ehangach iechyd. 

Nid yw patrymau tlodi wedi newid

yn sylweddol dros genedlaethau, ac mae tlodi,

felly, yn parhau i fod yn her allweddol

i genedlaethau'r presennol a'r dyfodol. Mae

grwpiau sydd â nodweddion gwarchodedig

yn dal i fod dan anfantais mewn sawl maes o

fywyd gan gynnwys gwaith, ymgyfraniad,

addysg ac iechyd.

Heriau allweddol yn cynnwys mwy

o amrywiaeth yn ein gwneuthurwyr

penderfyniadau a'n gweithlu ehangach, a

sicrhau bod sefydliadau yng Nghymru yn

cymryd dulliau ataliol, integredig i roi diwedd

ar dlodi a lleihau anghydraddoldebau.

 

Gweler pob un o'r adrannau canlynol ar y
nodau llesiant ar gyfer mwy o fanylder ac
enghreifftiau, ond o ran pob un o'r nodau,
rwyf wedi darganfod: 

Nid yw cyrff cyhoeddus yn
dangos dealltwriaeth glir o ddiffiniad llawn
y nod hwn .Tra cyfeirir at y term 'Llewyrchus' yn
aml yn amcanion llesiant cyrff cyhoeddus
a Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus, mae ei
ddefnydd yn ymwneud yn fras ag addysg,
cyflogaeth, tlodi neu Gynnyrch Domestig
Gros (GDP). Mae’r pynciau a amlygwyd yn y
‘Taith tuag at Gymru Lewyrchus’ yn deillio o’r
diffiniad llawn o’r nod llesiant. Mae'n cynnwys
gwaith addas, cymdeithas carbon isel, caffael
teg a lleol, economïau lleol, sgiliau ar gyfer y
dyfodol a defnyddio adnoddau'n effeithlon
(economi gylchol). 

Yn yr un modd, nid yw’r amcanion a’r camau

llesiant sy’n ymwneud â’r ‘amgylchedd’ a

osodwyd gan lawer o gyrff cyhoeddus bob

amser yn adlewyrchu gwir ddiffiniad y nod,

sy’n canolbwyntio ar gynnal a gwella

‘amgylchedd naturiol bioamrywiol gydag

ecosystemau gweithredu’n iach’, yn

canolbwyntio'n gyffredin ar feysydd fel

ailgylchu, llifogydd, glendid, tipio

anghyfreithlon a lleihau allyriadau. Er bod y

rhain yn feysydd pwysig, mae hefyd yn

dangos diffyg cynnydd o ran helpu i gyflawni

adferiad natur ac ecosystemau iach a

chydnerth.
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Mae cyrff cyhoeddus a Byrddau

Gwasanaethau Cyhoeddus wedi gosod mwy

o amcanion llesiant ar y thema 'cymuned'

nag unrhyw bwnc arall. Mae'n galonogol

gweld y ffocws hwn gan gyrff cyhoeddus ar

y cymunedau maent yn eu gwasanaethu.  

Er bod llawer o fentrau da yn canolbwyntio

ar lesiant cymunedol, mae angen i ni nawr

adeiladu ar hyn a darparu dull cydlynol o

gynllunio, darparu adnoddau a darparu

gwasanaethau a seilwaith mewn cymunedau. 

Mae argyfwng COVID-19 wedi dangos yr hyn

y gellir ei gyflawni pan fydd cyrff cyhoeddus

yn gweithio’n agos gyda mentrau cymorth

cymunedol yn eu hardaloedd, yn enwedig o

ran pobl agored i niwed ac yn ynysig, a dylai

hyn barhau y tu hwnt i’r pandemig i helpu i

gysylltu cymunedau Cymru.

Er fod bod Cymru ar y blaen ymysg gwledydd

eraill wrth gydnabod gwerth a rôl diwylliant,

mae gennym ffordd bell i fynd cyn ein realiti

yn cyfateb ein huchelgeisiau. Ac er bod y

targed o filiwn o siaradwyr Cymraeg erbyn

2050 yn bolisi uchelgeisiol, mae pryderon ei

fod yn methu â chyflawni ac mae mwy angen

eu gwneud i gysylltu gyda'r nodau llesiant

eraill. Nid oes digon o gyrff cyhoeddus

wedi gosod amcanion a chamau mewn

perthynas â'r nod hwn, ac mae'r rhai sy'n

methu ag integreiddio diwylliant ac iaith

â'u hamcanion eraill.

Cymru o Gymunedau
Cydlynus

Cymru â Diwylliant Bywiog
lle mae’r Gymraeg
yn Ffynnu 

Mae Cymru yn unigryw yn y byd wrth

ddangos ymrwymiad cynhwysfawr i Nodau

Datblygu Cynaliadwy'r Cenhedloedd Unedig,

ac mae ein cyfraniad at y rhain

wedi'i gydnabod.

Mae amcanion a chamau sy'n ymwneud â

bod yn gyfrifol yn fyd-eang yn amrywiol, ac

nid yw cyrff cyhoeddus yn dangos

adroddiadau clir a chredadwy o'u

cyfraniadau cadarnhaol i'r byd. Dylai pob un

ohonom fod yn meddwl ac yn gweithredu

mewn ffordd sy'n gyfrifol yn fyd-eang. 

Mae'r man cychwyn yw cael dealltwriaeth glir

o ddiffiniad y nod, fel bod unrhyw gamau i

wella llesiant economaidd, cymdeithasol,

amgylcheddol a diwylliannol Cymru, yn

ystyried a all gwneud y fath beth gyfrannu'n

gadarnhaol at lesiant byd-eang.

Cymru sy'n Gyfrifol ar lefel

fyd-eang 
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