
  

Adroddiad i’r:     Pwyllgor Llywodraethu Corfforaethol  

Dyddiad y Cyfarfod:   11 Medi 2019 

Swyddog/Aelod Arweiniol:  Pennaeth Gwella Busnes a Moderneiddio / 
Aelod Arweiniol Cyllid, Perfformiad ac Asedau 
Strategol  

Awdur yr Adroddiad:  Swyddog Cynllunio a Pherfformiad 

Teitl:  Rheoli Risg ar gyfer darparu gwasanaethau'n 
well: Canllaw i Reoli Risg – Awch am Risg 

 
 

 
1. Am beth mae’r adroddiad yn sôn?  

 
1.1 Y fersiwn ddiwygiedig ddrafft o'r Canllaw Rheoli Risg, sydd bellach yn 

ymgorffori Datganiad Awch am Risg. 

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

2.1 Er mwyn i’r Pwyllgor Llywodraethu Corfforaethol drafod y fethodoleg newydd a 
awgrymwyd.  
 

3. Beth yw’r Argymhellion? 
 

3.1 Pwyllgor Llywodraethu Corfforaethol i ystyried a chymeradwyo'r Datganiad 
Awch am Risg a sut yr ydym yn bwriadu ei roi ar waith.  
 

4. Manylion yr adroddiad 
 

4.1 Mae Canllaw Rheoli Risg Sir Ddinbych yn amlinellu ein hymagwedd tuag at 
reoli risg yn y cyngor (mae’r canllaw presennol a gyhoeddwyd ar gael 
https://www.denbighshire.gov.uk/cy/eich-cyngor/strategaethau-cynlluniau-a-
pholisiau/strategaethau-corfforaethol/strategaeth-rheoli-risg.aspx  Mae'n 
ganllaw cynhwysfawr i nodi a rheoli risg yn rhagweithiol. 

4.2 Cynhaliwyd Adolygiad Archwilio Mewnol rheoli risg ym mis Tachwedd 2018. 
Daeth yr adolygiad i’r casgliad bod rheolaeth risg Sir Ddinbych yn “gadarn 
gyda phrosesau da ar waith”. Fodd bynnag, canfuwyd yr Adolygiad Archwilio 
Mewnol fod diffyg yn y Canllaw o ran awch am risg:  
 

 “Fodd bynnag, nid yw’r ddogfen yn nodi awch am risg y Cyngor, ac nid 
yw’n egluro’n ddigon manwl dull y Cyngor o gymryd risgiau drwy egluro 
bod rheoli risg yn effeithiol yn llywio’r broses wneud penderfyniadau yn 
effeithiol er mwyn annog gwasanaethau i fanteisio ar y cyfleoedd sydd 
ar gael.”  
 

4.3 Diffinnir awch am risg fel “lefel y risg yr ydym yn barod i'w goddef neu ei 
derbyn fel Cyngor wrth gyflawni ein hamcanion strategol tymor hir”. Mae 
penderfynu a mynegi ein hawch am risg yn caniatáu i ni ystyried pob opsiwn i 
ymateb i risg a gwneud penderfyniadau gwybodus sydd fwyaf tebygol o 

https://www.denbighshire.gov.uk/cy/eich-cyngor/strategaethau-cynlluniau-a-pholisiau/strategaethau-corfforaethol/strategaeth-rheoli-risg.aspx
https://www.denbighshire.gov.uk/cy/eich-cyngor/strategaethau-cynlluniau-a-pholisiau/strategaethau-corfforaethol/strategaeth-rheoli-risg.aspx


  

arwain at ganlyniad llwyddiannus, tra hefyd yn darparu lefel dderbyniol o werth 
am arian.  

4.4 Yn dilyn casgliadau'r Adolygiad, rydym wedi cynnal ystod o ymchwil ac 
ymgysylltiad, gan gynnwys gyda’r Tîm Gweithredol Corfforaethol, Uwch Dîm 
Arweinyddiaeth ac yn y Briff Cabinet, i ddatblygu ymagwedd awch am risg sy'n 
gymesur ac yn ymarferol. Mae’r ymagwedd rydym wedi ei datblygu yn 
seiliedig ar gymhwyso'r awch am risg mewn meysydd eraill a gan sefydliadau 
eraill. Rydym hefyd wedi ceisio cyngor gan ein Ymgynghorydd Risg Strategol, 
Zurich Insurance Ltd. 

4.5 Rydym wedi addasu ein Canllaw Rheoli Risg presennol i ymgorffori 
gwybodaeth am awch am risg, sydd bellach yn cynnwys Datganiad Awch am 
Risg Sir Ddinbych a Fframwaith Awch am Risg (sydd yn y canllaw ynghlwm yn 
Atodiad 1).  

4.6 Mae'r Datganiad Awch am Risg, y dylid ei adolygu'n flynyddol, yn darparu 
fframwaith i Swyddogion ac Aelodau weithio oddi fewn iddo. Mae'r datganiad 
yn arbennig o ddefnyddiol ar gyfer gwirio synnwyr ein hawch am risg gyda'n 
blaenoriaethau corfforaethol, ein prosiectau a'n risgiau corfforaethol (a ydym 
yn wrth-risg neu'n awyddus am risg?). 

4.7 Mae'r Datganiad yn nodi lefel y risg y mae'r Cyngor yn barod i'w derbyn, ei 
goddef neu fod yn agored iddi ar unrhyw adeg. Bydd hyn yn amrywio yn 
dibynnu ar gategori’r risg. Mewn rhai meysydd, bydd y Cyngor yn cymryd mwy 
o risg er mwyn cefnogi meddwl arloesol. Mewn meysydd eraill, gall y Cyngor 
gymryd llai o risg er mwyn sicrhau cydsyniad cyfreithiol er enghraifft.  

4.8 Mae’r tabl canlynol yn crynhoi ein hawch am risg mewn perthynas â gwahanol 
agweddau ar fusnes y cyngor: 

 Dosbarthiad a disgrifiad 

 

 

 

 Niweidiol Minimalaidd  Gofalus Agored Awyddus 

 Mae osgoi risg 

ac ansicrwydd 

yn amcan 

sefydliadol 

allweddol 

 

Ffafriaeth am 

opsiynau uwch-

ddiogel sydd â 

rhywfaint o risg 

gynhenid ac sydd 

â'r potensial am 

wobrau 

cyfyngedig yn 

unig 

 

Ffafriaeth am 

opsiynau 

diogel sydd â 

lefel ganolig o 

risg gynhenid 

ac a allai fod â 

rhywfaint o 

botensial am 

wobrau 

 

Yn barod i ystyried 

pob opsiwn a dewis 

un sy'n fwyaf 

tebygol o arwain at 

ganlyniad 

llwyddiannus gyda 

lefel dderbyniol o 

wobrau (a gwerth 

am arian) 

 

Yn awyddus i 

fod yn 

arloesol a 

dewis 

opsiynau sy'n 

cynnig 

gwobrau 

busnes a allai 

fod yn uwch 

er gwaethaf 

mwy o risg 

gynhenid 
 

 

 

Enw da a 

Hygrededd 

     

Darpariaeth 

Weithredol a 

Pholisi 

     

Ariannol    (Rheoli’r 

Trysorlys) 

 (Prosiectau)  



  

 
4.9 Fodd bynnag, dylid nodi nad yw cynnwys awch am risg yn disodli nac yn 

lleihau pwysigrwydd y broses adrodd ac uwchgyfeirio a nodir yn ein Canllaw 
Rheoli Risg.  

4.10 Mae'r Canllaw wedi'i addasu i roi arweiniad i'r rhai sydd â chyfrifoldeb i sicrhau 
ein bod yn ystyried ac yn adolygu ein hawch am risg, yn ogystal â nodi ein 
Datganiad a’n Fframwaith Awch am Risg.  

4.11 Mae'r Canllaw hefyd wedi'i ddiwygio i dynnu sylw at rôl newydd yr Uwch Dîm 
Arweinyddiaeth, fel perchnogion y Gofrestr Risg Gorfforaethol. 
 

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

5.1 Pwrpas y Canllaw Rheoli Risg yw nodi methodoleg y cytunwyd arni ar gyfer 
nodi digwyddiadau posibl yn y dyfodol a allai gael effaith niweidiol ar allu'r 
cyngor i gyflawni ei amcanion, gan gynnwys ei flaenoriaethau corfforaethol.  

5.2 Mae'r Datganiad Awch am Risg yn nodi awydd y Cyngor i fentro ar draws nifer 
o feysydd. Bydd y meysydd hyn yn effeithio ar / cael eu heffeithio gan ein 
blaenoriaethau corfforaethol. 

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

 
6.1 Mae'r costau sy'n gysylltiedig â datblygu, monitro ac adolygu'r Canllaw Rheoli 

Risg yn cael eu cynnwys yn y cyllidebau presennol.  

7. Beth yw prif gasgliadau’r Asesiad o’r Effaith ar Les?  

7.1 Nid yw'r newid yn y Canllaw yn ddigonol i ofyn am asesiad o effaith. Fodd 
bynnag, dylid asesu’r effaith ar gyfer unrhyw broses, strategaeth neu bolisi 
newydd sy’n cael eu llunio o ganlyniad i gam lliniaru. 

8. Pa ymgynghoriadau a gynhaliwyd gyda Chraffu ac eraill?  
 

8.1 Mae’r Tîm Gweithredol Corfforaethol, yr Uwch Dîm Arweinyddiaeth a Briff y 
Cabinet wedi bod yn rhan o waith datblygu ein Datganiad Awch am Risg 
(gweler 4.4 uchod). 

8.2 Yn amodol ar gymeradwyaeth y Pwyllgor Llywodraethu Corfforaethol, bydd 
cynllun cyfathrebu a hyfforddi yn cychwyn o fis Medi 2019 ac yn cael ei 
deilwra i anghenion rheolwyr canol ac Aelodau. 

8.3 Bydd yr adran Craffu Perfformiad yn cael diweddariad ym mis Tachwedd 
2019. 

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 Canllaw Rheoli Risg.  

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

Cydymffurfiaeth 

a Rheoleiddio 

     

Pobl (y gweithlu)   (Telerau ac 

Amodau) 

 (Dysgu a 

Datblygu) 

  



  

 
10.1 Nid oes unrhyw risgiau yn gysylltiedig â’r adroddiad hwn. 

11. Pŵer i wneud y Penderfyniad 
 

11.1 https://www.legislation.gov.uk/cy/mwa/2011/4/part/6/chapter/2  
11.2 Adran 13, Cylch Gorchwyl y Pwyllgor Llywodraethu Corfforaethol, para. 5 

(Cyfrifoldebau o ran Rheoli Risg), Cyfansoddiad Cyngor Sir Ddinbych. 
 

Swyddog Cyswllt: Emma Horan, Tîm Cynllunio Strategol, Ffôn:  01824 708075 

https://www.legislation.gov.uk/cy/mwa/2011/4/part/6/chapter/2

