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1. Am beth mae’r adroddiad yn sôn?  
 

1.1 Adolygiad ffurfiol o’r Gofrestr Risg Gorfforaethol mis Rhagfyr 2016.  

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

2.1 I gyflwyno’r fersiwn diweddaraf o’r Gofrestr Risg Gorfforaethol (Atodiad 1) i’r 
Pwyllgor Archwilio Perfformiad, 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 Gorfforaethol ac yn cael cyfle i wneud sylwadau.  
 

4. Manylion yr adroddiad 
 
4.1 Y prif faterion i'w nodi o ran y Gofrestr Risg Gorfforaethol yw: 

i. DCC001: ‘Y risg o gamgymeriad diogelu difrifol lle mae gan y cyngor 
gyfrifoldeb, gan arwain at anaf difrifol neu farwolaeth’.  Mae’r rhan fwyaf o’r 
camau gweithredu arfaethedig yn gyflawn ac er bod amserlenni wedi llithro ar 
gyfer y cam(au) sy'n weddill, mae'r rhan fwyaf yn agos i’w cwblhau. Cynigir bod 
y tebygolrwydd yn cael ei leihau i 'posibl' ond y dylai’r effaith aros yn 'uchel'. 

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 yn agos i’w chwblhau; ond yn 
aros am gymeradwyaeth derfynol. Er bod y setliad yn well na'r disgwyl, yn 
unffurf mewn termau arian parod, nid yw hyn yn caniatáu ar gyfer 
chwyddiant.DCC007: 'Y risg bod gwybodaeth hanfodol neu gyfrinachol yn mynd 
ar goll neu yn cael ei datgelu'. Yn dilyn cyflwyno'r polisi diogelwch gwybodaeth 
newydd a recriwtio’r Swyddog Diogelwch TGCh, cynigir bod y tebygolrwydd yn 
cael ei leihau i 'prin' ac y dylai'r effaith aros yn 'ganolig'.Dim newid i DCC011: ‘Y 
risg o ymateb aneffeithiol i dywydd garw, llygredd, neu ddigwyddiad sy’n 
effeithio ar iechyd y cyhoedd'. Mae newidiadau ar 'lefel arweiniol ymateb' 



  

bellach wedi eu hymgorffori, ac unwaith y bydd y llawlyfr digwyddiadau mawr 
wedi’i gwblhau (trefnwyd ar gyfer diwedd Rhagfyr 2016) y gobaith yw y gall y 
tebygolrwydd risg gweddilliol gael ei israddio i 'prin', ond dylai aros ar 'posibl' 
am y tro.Dim newid i DCC012: ‘Y risg o adroddiad(au) negyddol iawn gan 
reolyddion allanol’. Mae adroddiadau archwilio a dderbyniwyd yn gadarnhaol ar 
y cyfan, fodd bynnag, mae pryderon wedi'u codi o'r blaen gan AGGCC am y 
trefniadau diogelu. Bydd y tebygolrwydd yn aros yn 'bosibl' am nawr ac unwaith 
y derbynnir cadarnhad bod y trefniadau diogelu wedi gwella yn foddhaol, bydd y 
tebygolrwydd yn cael ei leihau i 'prin'. Dim newid i DCC013: 'Y risg o 
rwymedigaethau sylweddol yn deillio o fodelau amgen o ddarparu 
gwasanaethau'.  Mae fframwaith corfforaethol ar gyfer modelau darparu 
gwasanaeth amgen ac offeryn asesu wedi eu datblygu. Fodd bynnag, mewn 
cydnabyddiaeth o'r angen cynyddol i nodi a gweithredu modelau darparu 
gwasanaethau amgen i gynnal gwasanaethau a chreu effeithlonrwydd, mae’r 
tebygolrwydd yn parhau’n 'bosibl' gydag effaith 'uchel'. 

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

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

ix. 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 gamleoliad sylweddol rhwng cyfeiriad strategol a gweithredol 
Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr a Chyngor Sir Ddinbych'. Mae’r Bwrdd 
Partneriaeth Rhanbarthol wedi cael ei weithredu i ddatblygu cydweithrediad ac 
integreiddiad ac mae'r strwythur ardal wedi'i ymgorffori.  Mae'r tebygolrwydd 
wedi gostwng o 'tebygol’.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 cyllideb gytbwys ar gyfer 2017/18 wedi cael 
ei datblygu gan arwain at y tebygolrwydd yn cael ei ostwng i 'prin'. Fodd 
bynnag, mae ansicrwydd o ganlyniad i setliadau yn y dyfodol (2018/19 ac 
ymlaen) yn golygu bod y risg hon yn parhau i fod yn her ac efallai y bydd y 
tebygolrwydd yn cynyddu eto yn y dyfodol. Yn ogystal, mae llawer o'r 'tasgau 
hawdd’ wedi eu gwneud, gan adael penderfyniadau mwy cymhleth ac 
annymunol angen eu gwneud i sicrhau effeithlonrwydd yn y dyfodol. Dileu 
DCC028: 'Y risg bod y gwasanaethau rydym yn eu tynnu’n ôl yn cael mwy o 
effaith positif neu negyddol na'r disgwyl'. Nodwyd y risg yn wreiddiol pan oedd 
angen toriadau mawr i wasanaethau rheng flaen (2014/15) ac mae effeithiau'r 
newidiadau wedi cael eu hasesu. Mae’r Grŵp Tasg a Gorffen Torri’r Brethyn yn 
dirwyn i ben. Mae prosesau ar gyfer monitro effeithlonrwydd a modelau darparu 
amgen yn eu lle a risgiau penodol o'u cwmpas yn cael eu monitro. Dim newid i 
DCC029: 'Risg o her lwyddiannus ein bod yn amddifadu pobl o'u rhyddid yn 
anghyfreithlon'. Mae Uwch Ymarferwr gyda chyfrifoldeb arweiniol dros Ddiogelu 
Rhag Colli Rhyddid (DoLS) bellach yn ei swydd a bydd yn cynnig cefnogaeth a 
goruchwyliaeth ar gyfer y broses. Dim newid i DCC030: "Y risg nad oes gallu a 
sgiliau priodol i gynnal gwasanaethau a pherfformiad corfforaethol ar gael'.   

xiv. Dim newid i DCC031: 'Y risg o dwyll a llygredd gan arwain at golled ariannol a 
cholli enw da ac o bosibl effeithio ar ddarparu gwasanaeth'.  



  

xv. Dileu 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'. Yn fuan ar ôl i’r risg hon gael ei hychwanegu at y 
Gofrestr Risg Gorfforaethol (Mehefin 2016), cyhoeddwyd bod y cynlluniau ar 
gyfer LGR yn annhebygol o gael eu datblygu yn eu ffurf bresennol, a bod 
Diwygio'r Sector Cyhoeddus yn cael ei ystyried.Risg Newydd DCC033: 'Mae 
yna berygl bod cost gofal yn fwy na'r adnoddau sydd ar gael gan y Cyngor'. Ers 
gweithredu Dyfarniad Whittleston a'r cynnydd yn y cyflog byw cenedlaethol, 
mae’r gost o brynu gofal wedi cynyddu 5% ar gyfer 2016/17 a rhagwelir y bydd 
yn cynyddu 4% y flwyddyn am y pedair blynedd nesaf; yn bennaf oherwydd 
ffioedd cartrefi gofal. Y canlyniad fyddai gorwariant ym maes Gofal 
Cymdeithasol a fyddai'n rhoi pwysau sylweddol ar y Cyngor a gallai arwain at yr 
angen i leihau neu dynnu gwasanaethau anstatudol yn ôl. O ystyried y mesurau 
rheoli sy’n eu lle, mae'r risg yn cael ei asesu fel 'tebygol’  gydag effaith 'uchel'. 

4.2 Mae risgiau newydd yn dod i'r amlwg y mae'r Cyngor yn cadw llygad arnynt, 
ond nid oes digon o ffeithiau yn bodoli i ddisgrifio'r risgiau yn gywir neu asesu 
tebygolrwydd ac effaith: 

 Brexit 

 Ariannu Rhaglenni Trechu Tlodi, yn enwedig Cymunedau yn Gyntaf, 
Dechrau'n Deg a Theuluoedd yn Gyntaf.  

 Diwygio'r Sector Cyhoeddus 
 

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

5.1 Pwrpas y Gofrestr Risg Gorfforaethol 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 a 
nodwyd felly 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 Les? Gellir lawrlwytho’r 
Adroddiad Asesiad o’r Effaith ar Les o’r wefan, a dylid 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 angen Asesiad o’r Effaith ar Les.  Fodd bynnag, 
dylid asesu effaith unrhyw broses, strategaeth neu bolisi newydd sy’n cael eu 
ffurfio o ganlyniad i weithred lliniaru, ar lefel darparu gwasanaeth. Pa 

ymgynghoriadau a gynhaliwyd gyda’r Pwyllgorau Archwilio ac eraill?  

 

8.1 Mae’r Gofrestr Risg Gorfforaethol wedi ei datblygu gan y Tîm Gweithredol 
Corfforaethol 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 y Penderfyniad 
 

11.1 Deddf Llywodraeth Leol 2000. 

11.2 Mae Erthygl 7.15.2 yng Nghyfansoddiad y Cyngor yn amlinellu cyfrifoldebau’r 
Pwyllgor mewn perthynas â chraffu ar berfformiad y Cyngor mewn cysylltiad â 
materion corfforaethol. 

Swyddog Cyswllt: 

Rheolwr Tîm Cynllunio Strategol      

Ffôn:  01824 708079 


