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1. Am beth mae’r adroddiad yn sôn?  

 
1.1 Adolygiad ffurfiol o’r Gofrestr Risg Corfforaethol mis Mehefin 2016.  

2. Beth yw'r rheswm dros lunio’r adroddiad hwn?  
 

2.1 I gyflwyno’r Gofrestr Risg Gorfforaethol i’r Pwyllgor Archwilio Perfformiad 
(Atodiad 1), fel y cytunwyd yn ystod Sesiwn Friffio’r Cabinet.  
 

3. Beth yw'r argymhellion? 
 

3.1 Bod y Pwyllgor Archwilio Perfformiad yn nodi’r dileadau, yr ychwanegiadau a’r 
newidiadau i’r Gofrestr Risg Corfforaethol, a chael cyfle i wneud sylwadau.  
 

4. Manylion yr Adroddiad 
 

4.1 Y prif faterion i'w nodi o ran y Gofrestr Risg Gorfforaethol yw: 

i. Dim newid i DCC001, ‘Y risg o gamgymeriad diogelu difrifol lle mae gan y 
cyngor gyfrifoldeb, gan arwain at anaf difrifol neu farwolaeth’.  Mae mwy na 
hanner y camau gweithredu arfaethedig yn dilyn adolygiad gan y gwasanaeth 
Archwilio Mewnol yn gyflawn ac er bod amserlenni wedi llithro ar gyfer y 
camau sy'n weddill, mae'r rhan fwyaf yn agos i’w cwblhau. Fodd bynnag, o 
ystyried yr effaith pe bai camgymeriad diogelu difrifol yn digwydd, nid oes 
cynnig i leihau’r sgôr gweddilliol ar hyn o bryd. 

ii. Dim newid i DCC006: 'Y risg bod yr amgylchedd economaidd ac ariannol yn 
gwaethygu y tu hwnt i ddisgwyliadau presennol, gan arwain at alw ychwanegol 
am wasanaethau a llai o incwm'. Mae’r risg yn parhau i gael ei fonitro'n ofalus 
ac mae proses gyllideb gadarn ar gyfer 2017/18 wedi dechrau i nodi 
amrywiaeth o gynigion i ddiwallu’r toriadau y daethpwyd ar eu traws. 

iii. Dim newid i DCC011: ‘Y risg o dywydd garw, llygredd, neu ddigwyddiad sy’n 
effeithio ar iechyd y cyhoedd'. Disgwylir i'r llawlyfr digwyddiad mawr gael ei 
gwblhau erbyn diwedd y flwyddyn hon.  Unwaith y bydd hyn wedi ei wneud ac 
unwaith caiff y newidiadau ar 'lefel arweiniol ymateb' eu hymgorffori, y gobaith 
yw y gall y tebygolrwydd risg gweddilliol gael ei israddio i 'prin', ond dylai aros 
ar 'posibl' am y tro. 



  

iv. DCC012: ‘Y risg o adroddiadau negyddol gan reolyddion allanol’. Cafwyd 
adroddiadau archwilio cadarnhaol ac eithrio'r adroddiad Estyn gwael, a oedd 
â’i ffocws ar GwE.  Yn ogystal, mae canfyddiadau’r AGGCC ynghylch Diogelu 
Oedolion Diamddiffyn (POVA) i drefniadau yn cael sylw. Felly, mae'r 
tebygolrwydd wedi gostwng o 'posibl' i 'prin'.  

v. DCC013: 'Y risg o rwymedigaethau sylweddol yn deillio o fodelau amgen o 
ddarparu gwasanaethau'.  Mae fframwaith ar gyfer trefniadau llywodraethu 
wedi cael ei gweithredu ond o ystyried y gwaith sy'n cael ei wneud i ddatblygu 
methodoleg corfforaethol / offeryn asesu ar gyfer modelau darparu 
gwasanaeth amgen arfaethedig, bydd hyn yn awr yn cael ei ailystyried er 
mwyn sicrhau aliniad.  Yn ogystal, mae'r elfen o fonitro Aelodau etholedig 
hefyd yn cael ei ddiwygio yn sgil yr hyn a ddysgwyd o geisiadau diweddar.  
Fodd bynnag, mewn cydnabyddiaeth o'r angen cynyddol i nodi a gweithredu 
modelau darparu gwasanaethau amgen i gynnal gwasanaethau, mae’r 
tebygolrwydd wedi cael ei gynyddu i 'posibl' gydag effaith 'uchel'. 

vi. Dim newid i DCC014: ‘Y risg o ddigwyddiad iechyd a diogelwch yn arwain at 
anaf difrifol neu golli bywyd'.  

vii. DCC016: 'Y risg bod effaith y diwygiadau lles yn fwy arwyddocaol na'r hyn a 
ragwelwyd gan y cyngor'. Nid yw'r effeithiau negyddol a ragwelwyd yn y lle 
cyntaf wedi dwyn ffrwyth. Yn ogystal, mae'n debygol y bydd cyfuniad o 
ffactorau yn cyfrannu at ddinasyddion fod angen cefnogaeth ni allai fod wedi’i 
briodoli'n uniongyrchol i ddiwygio lles. Mae'r risg hon wedi cael ei thynnu oddi 
ar y gofrestr risg gorfforaethol.  

viii. DCC017: 'Y risg nad yw'r fframwaith TGCh yn diwallu anghenion y sefydliad'. 
Mae Cam 2 y strategaeth TGCh bellach wedi'i chwblhau a cham 3 yn cael ei 
weithredu.  Bydd darparu’r strategaeth yn llwyddiannus yn cynyddu ein hyder 
ymhellach. Mae'r risg hon felly wedi cael ei thynnu oddi ar y gofrestr risg 
gorfforaethol a bydd yn cael ei rheoli ar lefel gwasanaeth. 

ix. Dim newid i DCC018: 'Y risg na fydd buddiannau rhaglen a phrosiect yn cael 
eu gwireddu'n llawn'.  

x. DCC019: 'Y risg nad yw argaeledd cyfraniad arian cyfatebol Llywodraeth 
Cymru ar gyfer Band A rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif yn unol â'r amserlenni 
ar gyfer rhaglen waith Sir Ddinbych'.  Mae cyllid wedi'i gadarnhau ac mae 
prosiectau mawr fel Ysgol Uwchradd y Rhyl a Glan Clwyd yn Llanelwy yn 
gyflawn / ar y gweill.  O ganlyniad, mae'r risg hon wedi cael ei thynnu oddi ar y 
gofrestr risg gorfforaethol a bydd yn cael ei rheoli ar risg prosiect. 

xi. DCC021: 'Y risg nad yw partneriaethau a rhyngwynebau effeithiol rhwng 
Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr a Chyngor Sir Ddinbych (CSDd) yn 
datblygu, gan arwain at camleoliad sylweddol rhwng cyfeiriad strategol a 
gweithredol Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr a Chyngor Sir Ddinbych'.  
Mae hyn yn dal yn faes pryder gan fod sefydlu'r Bwrdd Partneriaeth 
Rhanbarthol yn ei hôl hi ac mae angen cryn dipyn o waith i gyrraedd sefyllfa lle 
gellir cyfuno  cyllidebau ar gyfer lleoliadau cartrefi preswyl a nyrsio erbyn Ebrill 
2018; dau ofyniad o Ddeddf Lles y Gwasanaethau Cymdeithasol. Fodd 



  

bynnag, mae nifer cynyddol o fesurau rheoli wedi cael eu rhoi ar waith gan 
arwain at:  

o gwell cyfathrebu, rhyngwynebau a gweithio mewn partneriaeth rhwng  
Awdurdodau Lleol Conwy a Sir Ddinbych a BIPBC; 

o mwy o eglurder ynghylch cyfrifoldebau ac atebolrwydd yn BIPBC; a 
o mwy o ymgysylltu â BIPBC drwy archwilio. 

I gydnabod y nifer cynyddol o fesurau rheoli mae’r tebygolrwydd wedi cael ei 
leihau i 'tebygol iawn', ond mae’r effaith yn parhau i fod 'uchel'. 

xii. Dim newid i DCC027: 'Y risg nad yw’r penderfyniadau sy'n angenrheidiol i 
alluogi cyflwyno cyllideb gytbwys yn cael eu cymryd neu eu gweithredu yn 
ddigon cyflym'. Mae hyn yn parhau i fod yn her er gwaethaf cynnydd parhaus 
proses y gyllideb, sydd yn cynnwys cyfranogiad Aelodau, oherwydd yr 
ansicrwydd ynghylch setliadau yn y dyfodol.  

xiii. DCC028: 'Y risg bod y gwasanaethau rydym yn eu tynnu’n ôl yn cael mwy o 
effaith positif neu negyddol na'r disgwyl'.  Mae'r effeithiau yn cael eu monitro 
ac nid ydynt yn fwy na'r hyn a ragwelwyd.  Yn ogystal, nid oes angen unrhyw 
doriadau pellach yn ystod 2016/17. Felly, mae'r tebygolrwydd risg weddilliol 
wedi cael ei leihau i 'posibl' gydag effaith 'canolig'. 

xiv. Dim newid i DCC029: 'Risg o her lwyddiannus ein bod yn amddifadu pobl o'u 
rhyddid yn anghyfreithlon'. Yn ddiweddar, mae Comisiwn y Gyfraith wedi 
cwblhau adolygiad ac rydym yn parhau i gadw llygad i fod yn ymwybodol o 
newidiadau arfaethedig yn dod i rym.  

xv. Dim newid i DCC030: "Y risg nad oes gallu a sgiliau priodol i gynnal 
gwasanaethau a pherfformiad corfforaethol ar gael'.  Mae mesurau rheoli yn 
eu lle gyda rheolwyr canol yn cael eu datblygu, a thrwy hynny mae gwell gallu 
yn cael ei feithrin ymysg y garfan bresennol o reolwyr. 

xvi. Risg newydd: DCC031: 'Y risg o dwyll a llygredd gan arwain at golled ariannol 
a cholli enw da ac o bosibl effeithio ar gyflenwi gwasanaethau'. O ystyried 
maint a natur gweithrediadau'r Cyngor, mae risg barhaus o golled oherwydd 
twyll a llygredd o ffynonellau mewnol ac allanol.  Er mwyn cydnabod yr 
effeithiau ariannol, enw da a phosibl ar ddarparu gwasanaethau, caiff y risg 
gynhenid ei asesu fel 'tebygol iawn' gydag effaith 'uchel'. Fodd bynnag, mae 
mesurau rheoli cadarn yn eu lle ac felly mae'r risg gweddilliol yn cael ei asesu 
fel 'prin' gydag effaith 'uchel'. 

xvii. Risg newydd: DCC032: 'Y risg y bydd yr ansicrwydd presennol o ran Diwygio 
Llywodraeth Leol (LGR) yn arwain at fwy o ffocws ar bontio ac felly leihau 
uchelgais ein cynlluniau'. Gallai’r risg yma effeithio ar ein Cynllun Corfforaethol 
nesaf a’r Cynllun Lles yn arbennig.  Wrth fod yn llai uchelgeisiol efallai na 
fyddant yn cyflawni'r newidiadau sydd eu hangen i gynnal gwasanaethau ar 
gyfer y dyfodol.  Er ein bod yn parhau i gadw golwg ar y cynlluniau ar gyfer 
LGR a wrth ystyried y mesurau rheoli, mae'r risg weddilliol wedi cael ei hasesu 
fel 'tebygol' gydag effaith 'uchel'.  

5. Sut mae'r penderfyniad yn cyfrannu at y Blaenoriaethau Corfforaethol? 
 



  

5.1 Pwrpas y Gofrestr Risg Corfforaethol yw adnabod digwyddiadau posibl yn y 
dyfodol all gael effaith niweidiol ar allu’r cyngor i gyflawni’r amcanion, gan 
gynnwys y blaenoriaethau corfforaethol. Mae’r rheolyddion a’r gweithredoedd 
yn angenrheidiol ar gyfer cyflawni’r blaenoriaethau corfforaethol.   

6. Faint fydd hyn yn ei gostio a sut y bydd yn effeithio ar wasanaethau 
eraill? 

 
6.1 Mae cost datblygu, monitro ac adolygu’r Gofrestr Risg Gorfforaethol yn cael eu 

cynnwys yn y cyllidebau cyfredol.   

7. Beth yw prif gasgliadau'r Asesiad o Effaith ar Gydraddoldeb (AEC) a 
gynhaliwyd ar y penderfyniad?  Dylai’r templed AoEaG wedi'i lenwi gael 
ei atodi fel atodiad i'r adroddiad. 
 

7.1 Mae’r Gofrestr Risg Gorfforaethol yn dogfennu risgiau sydd wedi’u canfod, a’r 
gweithredoedd lliniaru cyfredol ac arfaethedig. Nid yw’r broses o ddatblygu ac 
adolygu’r ddogfen yn ei hun yn cael effaith uniongyrchol ar unrhyw berson 
gyda rhinweddau wedi’u diogelu. Ond, dylid asesu effaith ar gydraddoldeb ar 
unrhyw broses, strategaeth neu bolisi newydd sy’n cael eu ffurfio o ganlyniad i 
weithred lliniaru, ar lefel darparu gwasanaeth.  

8. Pa ymgynghoriadau a gynhaliwyd gyda’r Pwyllgorau Archwilio ac eraill?  
 

8.1 Y Tîm Gweithredu Corfforaethol sydd wedi datblygu’r Gofrestr Risg 
Gorfforaethol, a nhw sy’n berchen arni. Mae’r broses adolygu fel a ganlyn: 

 Mae pob gwasanaeth yn adolygu eu cofrestr risg ddwywaith y flwyddyn 
(yn unol â methodoleg rheoli risg corfforaethol) cyn bob adolygiad 
Corfforaethol.  

 Mae’r Tîm Gwelliant Corfforaethol yn dadansoddi cofrestrau risg y 
gwasanaethau i ganfod risgiau sy’n arwyddocaol yn gorfforaethol neu 
unrhyw themâu sy’n ymddangos ar draws y gwasanaethau.   

 Mae’r diweddariadau am risgiau corfforaethol cyfredol yn cael eu casglu 
gan berchnogion y risg, a bydd diweddariadau am weithredoedd i 
liniaru yn cael eu casglu gan y rhai sy’n cyflawni’r gweithredoedd.  

 Cynhelir cyfarfodydd unigol gyda’r Prif Weithredwr a phob Cyfarwyddwr 
Corfforaethol, i drafod y risgiau y maent yn gyfrifol amdanynt. Rhoddir 
ystyriaeth a yw’r risg yn parhau, a yw’r sgôr yn gywir, ac a oes angen 
cynnwys unrhyw risgiau newydd o dan eu hawdurdodaeth.  

 Cynhelir gweithdy risg yn ystod Sesiwn Friffio’r Cyngor i adolygu risgiau 
cyfredol; trafod cynnydd ar gamau lliniaru a gytunwyd arnynt; trafod a 
chytuno ar risgiau corfforaethol newydd; adolygu a diweddaru sgôr 
risgiau sy’n weddill; diweddaru rheolyddion sydd eisoes yn bodoli (yn 
dilyn gweithredoedd sydd eisoes wedi eu cwblhau); a chytuno ar 
unrhyw weithredoedd eraill sydd eu hangen i liniaru’r risg.  

 

9. Datganiad y Prif Swyddog Cyllid 
 



  

9.1 Nid oes unrhyw oblygiadau ariannol yn codi o’r broses sydd wedi’i hamlinellu 
yn yr adroddiad hwn i ddatblygu, monitro ac adolygu’r Gofrestr Risg 
Gorfforaethol.  

10. Pa risgiau sydd ac a oes unrhyw beth y gallwn ei wneud i'w lleihau? 

10.1 Y prif risg yn berthnasol â’r broses o reoli risg yw nad yw’r cofrestrau’n cael eu 
hadolygu’n rheolaidd ac felly nid ydynt yn dod yn offeryn rheoli ystyrlon a 
dynamig.  Ond, mae’r broses wedi’i chynnwys yn llawn yn fframwaith rheoli 
perfformiad y cyngor, a ddylai sicrhau nad yw hyn yn digwydd.  

11. Pŵer i wneud Penderfyniad 

Deddf Llywodraeth Leol 2000 

Erthygl 6 o Gyfansoddiad y Cyngor 

 

Swyddog Cyswllt: 

Rheolwr y Tîm Cynllunio Strategol 

Ffôn:  01824 712346 


