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1. CYFLWYNIAD 

1.1 Un o gyfrifoldebau statudol y Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu yw adolygu ac asesu 
trefniadau'r awdurdod ar gyfer rheoli risgiau, rheolaeth fewnol a llywodraethu 
corfforaethol, yn unol â Rhan 81(1)(c) Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011. 

1.2 Yn Chwefror 2017, cyflwynwyd adroddiad i’r Pwyllgor Archwilio yn ymateb i lythyr y 
Rheolwr Archwilio Perfformiad (Swyddfa Archwilio Cymru) i’r Prif Weithredwr ar ei 
adolygiad o’n trefniadau rheoli risg. 

Llythyr: 
https://democratiaeth.cyngor.gwynedd.gov.uk/documents/s10387/10i%20Llythyr%20Swyd
dfa%20Archwilio%20Cymru.pdf?LLL=1 

 

Adroddiad Ymateb:  

https://democratiaeth.cyngor.gwynedd.gov.uk/documents/s10388/10ii%20Adroddiad%20y
r%20Uwch%20Reolwr%20Refeniw%20a%20Risg.pdf?LLL=1 

 

1.3 Prif ganlyniad yr archwiliad oedd fod y Cyngor yn gwneud cynnydd da o ran cryfhau ei 
drefniadau rheoli risg, sy’n galluogi iddo gefnogi proses benderfynu gadarn ac effeithiol 
yn well. 

1.4 Mae’r adroddiad yma yn rhoi diweddariad o’r hyn sydd wedi cael ei gyflawni ers yr 
adroddiad yn Chwefror 2017, a’r camau nesaf sydd ar y gweill, er mwyn gwireddu cynigion 
gwella’r archwiliwr. 

1.5 Mae’r adroddiad hefyd yn disgrifio cam allweddol ar hyd y ffordd o gyflwyno trefniadau 
rheoli risg newydd, sef datblygu cyfundrefn sgorio risg newydd.  Gofynnir i’r Pwyllgor 
Archwilio a Llywodraethu fynegi ei farn ar y dull sgorio a fwriedir ei ddefnyddio i 
ddadansoddi risgiau o hyn ymlaen. 

2. CYNNYDD ERS YR ADRODDIAD DIWETHAF 

2.1 Nodwyd yn Chwefror fod y Grŵp Asesu Trefniadau Llywodraethu wedi sefydlu Is-Grŵp 
(oedd yn cynnwys y Prif Weithredwr, Uwch Reolwr Refeniw a Risg a’r Rheolwr Cydlynu Risg 
ac Yswiriant) er mwyn adolygu’r trefniadau rheoli risg ymhellach. 

2.2 Canlyniad gwaith yr Is-Grŵp oedd ail-ffurfio fframwaith ar gyfer paratoi, cyflwyno a chynnal 
cofrestr risg corfforaethol. 
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2.3 Yn y cyfnod ers Chwefror, mae’r Grŵp Asesu Trefniadau Llywodraethu wedi canolbwyntio 
ar ddatblygu’r Gofrestr Risg Llywodraethu, fel rhan o’r gwaith o gynnal asesiad parhaus o 
drefniadau llywodraethu’r Awdurdod.  Rhoddir manylion ar y ffordd yr aed ati i ddatblygu’r 
Gofrestr Risg Llywodraethu, a ffrwyth llafur y gwaith yma, yn ymddangos yn yr adroddiad ar 
Ddatganiad Llywodraethu Blynyddol sydd yn eitem ar wahân ar raglen y Pwyllgor. 

2.4 Mae’r gwaith sylweddol o sefydlu’r Gofrestr Risg Llywodraethu bellach wedi ei gwblhau, a 
gwaith cynnal a diweddaru fydd yn digwydd arno o hyn ymlaen.  Fodd bynnag, y bwriad yw 
mai un rhan o’r Gofrestr Risg Corfforaethol ehangach fydd yr Gofrestr Risg Llywodraethu. 

2.5 Adroddwyd yn Chwefror ein bod yn anelu i gyflwyno’r Gofrestr Risg Gorfforaethol 
addasedig i’r Pwyllgor Archwilio ym Mehefin / Gorffennaf 2017, ond oherwydd gyfynion 
statudol i asesu’r trefniadau llywodraethu yn erbyn Fframwaith CIPFA/Solace newydd, 
mae’r Grŵp Asesu Trefniadau Llywodraethu yn y cyfamser wedi canolbwyntio ar gwblhau’r 
elfen Llywodraethu ohono yn gyntaf. 

2.6 Ymhellach, byddwn yn ymgynghori ar yr egwyddorion newydd o ran paratoi a chynnal y 
Gofrestr gyda Grŵp Rheoli’r Cyngor (sef y Tîm Rheoli Corfforaethol y Cyngor a’r penaethiaid 
adran) yn ei gyfarfod ar 10 Gorffennaf 2017.  Bydd hyn yn cynnwys y dull o sgorio risg, 
amlder adolygu risgiau a dulliau i sefydlu’r camau sydd angen eu cymryd i gyrraedd y nod o 
gael trefniadau rheoli risg lle mae’r Gofrestr Risg Gorfforaethol yn ddogfen fyw ac yn cael ei 
ddefnyddio i flaenoriaethu a gyrru penderfyniadau yn eu blaen. 

2.7 Rhagwelir bellach y bydd y Gofrestr Risg Corfforaethol, a dogfen sy’n crynhoi egwyddorion, 
yn barod i’w gyflwyno i’r Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu ym Medi 2017. 

2.8 Yn unol ag awgrym Swyddfa Archwilio Cymru, ar ôl hynny bydd y Pwyllgor wedyn yn derbyn 
adroddiadau rheolaidd yn amlygu newidiadau yn y gofrestr. 

3. TREFN SGORIO RISGIAU 

3.1 Ymysg y prif dasgau y mae’r Grŵp Asesu Trefniadau Llywodraethu wedi bod yn 
canolbwyntio arnynt yn y 4 mis diwethaf yw sefyldu cyfundrefn newydd ar gyfer sgorio 
risgiau. 

3.2 Yn unol ag egwyddorion Ffordd Gwynedd, mae angen i’r drefn sgorio edrych ar y risgiau i’r 
Cyngor o safbwynt pobl Gwynedd.  Mae hefyd angen i’r system fod ddigon hyblyg fel bod 
modd ei ddefnyddio ar draws y Cyngor – ac ar gyfer risgiau llywodraethu – tra ar yr un pryd 
yn aros yn ystyrlon. 

3.3 Fel sy’n gyffredin mewn trefniadau rheoli risg, rhoddir ystyriaeth i ddau ffactor wrth sgorio 
maint y risgiau yma, sef 

 Effaith y digwyddiad petai’r risg cael ei wireddu 

 Tebygolrwydd y risg o gael ei wireddu. 

  



3.4 Mae’r Effaith a’r Tebygolrwydd yn cael eu sgorio o 1 i 5, gan ddefnyddio’r canllawiau sgorio 
canlynol. 

Effaith 

Sgôr Effaith Diffiniad 

5 Catastroffig Effaith catastroffig ar unrhyw drigolyn (e.e. colli bywyd) neu effaith dinistriol 
ar fywyd neu les nifer fawr o drigolion 

4 Dinistriol Effaith dinistriol ar fywyd neu les nifer o drigolion (e.e. lle byddai ansawdd 
bywyd neu les rhywun yn cael ei effeithio i’r graddau fod anghenion dwys 
ganddynt am gymorth i’w galluogi i fyw eu bywydau) neu sylweddol iawn ar 
nifer fawr o drigolion 

3 Sylweddol 
Iawn 

Effaith sylweddol iawn ar fywyd neu les nifer o drigolion (e.e. effaith yn 
golygu y byddai ansawdd ei bywyd neu les yn sylweddol is na’r hyn y byddem 
yn ei ddisgwyl i un o drigolion Gwynedd ) neu arwyddocaol ar nifer fawr  o 
drigolion  

2 Arwyddocaol Effaith arwyddocaol ar fywyd neu les nifer o drigolion (e.e. effaith ar fywyd 
neu les ond yn disgyn o fewn amrediad disgwyliadwy bywyd dydd i ddydd) 
neu gweladwy ar nifer fawr o drigolion  

1 Gweladwy Effaith gweladwy ar fywyd neu les rai trigolion (e.e. effaith yn weladwy ond 
ddim yn effaith arwyddocaol i’w lles) neu ymylol ar nifer fawr o drigolion. 

 Nifer = 10au i 100oedd o drigolion 

 Nifer fawr = 1,000oedd i 10,000oedd o drigolion  

Tebygolrwydd 

Sgôr Tebygolrwydd Diffiniad 

5 Digwydd rŵan Mae’r effaith i’w weld rŵan (h.y. mae o’n digwydd) 

4 Tebygol Iawn Tebygol iawn y bydd yn amlygu ei hun yn y dyfodol gweladwy 

3 Tebygol Siawns y gallai ddigwydd, ond efallai ddim 

2 Annhebygol Tebygolrwydd iddo ddigwydd yn isel  - ond dal yno 

1 Annhebygol Iawn Annhebygol iawn o ddigwydd 

3.5 Lluosir y Sgôr Effaith a’r Sgôr Tebygolrwydd gyda’i gilydd i roi Sgôr Risg.  Gellir wedyn gosod 
y sgoriau risg ar ffurf matrics: 

 

  
Effaith Catastroffig 

 
5 

Dinistriol 
 
4 

Sylweddol 
Iawn  

3 

Arwyddocaol  
 
2 

Gweladwy 
 
1  Tebygolrwydd 

Digwydd  
rŵan 

5 
25 20 15 10 5 

Tebygol Iawn 
 
4 

20 16 12 8 4 

Tebygol 
 
3 

15 12 9 6 3 

Annhebygol 
 
2 

10 8 6 4 2 

Annhebygol 
Iawn 

1 
5 4 3 2 1 



3.6 Diffinir Sgôr Risg o uchel iawn i isel fel a ganlyn: 

Uchel Iawn: 
Sgôr 20-25 

Uchel: 
Sgôr 12-16 

Canolig: 
Sgôr 6-10 

Isel: 
Sgôr 1-5 

3.7 Mae’r methodoleg yma wedi cael ei ddefnyddio i sgorio’r risgiau llywodraethu cyfredol, sy’n 
cefnogi cynnwys y Datganiad Llywodraethu Blynyddol. 

4. ARGYMHELLIAD 

4.1 Gofynnir i’r Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu dderbyn yr adroddiad hwn fel diweddariad 
ar y cynnydd ar ddatblygu’r trefniadau rheoli risg. 

4.2 Gofynnir i’r Pwyllgor sylwebu ar y dull newydd arfaethedig ar gyfer sgorio risgiau. 

 


