
 

Atodiad 2: Matrics Sgorio Risg 

Graddio tebygolrwydd digwyddiad 

Graddfa  % siawns Disgrifiad 

A: Bron yn 

bendant 

Dros 70% Digwyddiad bron yn bendant o ddigwydd dan y rhan 

fwyaf o amgylchiadau 

B: Tebygol 30% i 70% Digwyddiad yn debygol o ddigwydd dan y rhan fwyaf 

o amgylchiadau 

C: Posibl 10% i 30% Bydd y digwyddiad yn digwydd o bosibl ar ryw adeg 

D: Annhebygol 1% i 10% Digwyddiad yn annhebygol ond gallai ddigwydd ar 

ryw adeg 

E: Prin Dan 1% Digwyddiad annhebygol iawn ond fe all ddigwydd 

mewn amgylchiadau eithriadol  

Graddio effaith digwyddiad 

Graddfa 

Amser/ Cost/ 

Amcanion 

Perfformiad 

Gwasanaeth Enw Da 

Cost 

Ariannol 

1: Uchel 

Iawn 

Cynnydd mwy na 50% 

mewn amser neu gost 

prosiect. Prosiect yn 

methu â diwallu 

amcanion neu gwmpas 

Methu darparu 

gweithgareddau 

craidd. Peryglu 

amcanion 

strategol 

Difrodi 

ymddiriedaeth yn 

ddifrifol a'i adfer yn 

llawn yn amheus a 

chostus. 

Dros £5 

miliwn 
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Graddfa 

Amser/ Cost/ 

Amcanion 

Perfformiad 

Gwasanaeth Enw Da 

Cost 

Ariannol 

2: Uchel Cynnydd 20% i 50% 

mewn amser neu gost 

prosiect. Effaith ar 

gwmpas neu amcanion 

prosiect yn annerbyniol 

i'r noddwr 

Amharu'n 

sylweddol ar 

weithgareddau 

craidd. Methu 

targedau 

allweddol. 

Adfer ymddiriedaeth 

am gost sylweddol 

a llawer o sylw gan 

reolwyr 

£1 miliwn i 

£5 miliwn 

3: Canolig Cynnydd 5% i 20% 

mewn amser neu gost 

prosiect. Effaith fawr ar 

gwmpas neu amcanion 

y prosiect sydd angen 

cymeradwyaeth 

noddwr 

Amhariad i 

weithgarwch / 

cwsmeriaid 

craidd 

Adfer ymddiriedaeth 

yn gofyn am 

awdurdodiad cost y 

tu hwnt i gyllidebau 

presennol 

£350,000 i 

£1 miliwn 

4: Isel Llai na 5% o gynnydd 

mewn amser neu gost 

prosiect. Effaith fach ar 

gwmpas neu amcanion 

y prosiect 

Amhariad i 

weithgarwch / 

cwsmeriaid 

craidd 

Adennill 

ymddiriedaeth ar 

gost gymedrol gyda 

dyraniad adnoddau 

o fewn cyllidebau 

£50,000 i 

£350,000 

5: Isel 

Iawn 

Cynnydd ansylweddol 

mewn amser neu gost 

prosiect. Prin y gellir 

sylwi'r effaith ar 

gwmpas neu amcanion 

y prosiect 

Mân wallau neu 

amhariadau. 

Adfer ymddiriedaeth 

heb fawr o ymdrech 

neu gost. 

Llai na 

£50,000 
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Y cyfuniad o effaith a thebygrwydd yn arwain at raddfa agored i risg: 

Sgôr risg 

Difrifoldeb 

Risg Meini Prawf Uwchgyfeirio 

C5, D4, D5, E4, E5 Bach Gellir rheoli’r risg yn hawdd yn lleol – nid oes 

angen cynnwys rheolwyr 

A5, B4, B5, C3, C4, 

D3, E2, E3 

Cymedrol Gellir ymdopi â’r risg ar lefel gwasanaeth – efallai 

y bydd angen hysbysu uwch reolwyr a’r Uwch 

Dîm Arweinyddiaeth  

A3, A4, B3, C2, D1, 

D2, E1 

Difrifol Ymyrraeth gan yr Uwch Dîm Arweinyddiaeth a 

chyfranogiad y Cabinet 

A1, A2, B1, B2, C1 Hanfodol Ymyrraeth sylweddol gan yr Uwch Dîm 

Arweinyddiaeth a’r Cabinet  

 


