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1 Cyflwyniad 

Mae Prifysgol De Cymru yn defnyddio nifer o fathau o feddalwedd cyfrifiadurol i addysgu a 
dysgu ac i gyflwyno ei gweithrediadau busnes. Gellir cyflwyno’r feddalwedd hon ar 
ddyfeisiau defnyddwyr, gweinyddwyr ar y safle, neu yn y cwmwl. Mae’n ddibynnol ar y 
feddalwedd honno’n gweithio’n gywir ac yn cael ei diogelu. Mae’n hanfodol felly bod 
camau’n cael eu cymryd i sicrhau mai dim ond meddalwedd gymeradwy a ddefnyddir o 
fewn y Brifysgol ac nad yw unrhyw ddata neu wasanaeth gan y Brifysgol yn cael eu peryglu. 

1.1 Datganiad Cwmpas 

Mae’r polisi hwn yn nodi sut y bydd meddalwedd yn cael ei chaffael, ei chofrestru, ei gosod 
a’i datblygu o fewn Prifysgol De Cymru. Ar gyfer elfennau eraill cylch bywyd “meddalwedd”, 
darllenwch y polisïau perthnasol eraill fel y Polisi Defnydd Derbyniol a’r Polisi Rheoli 
Gwendidau Technegol.    

Mae’r rheolaeth hon yn berthnasol i’r holl systemau, pobl a phrosesau sy’n ffurfio systemau 
gwybodaeth y sefydliad, gan gynnwys aelodau gweithredol, cydweithwyr, myfyrwyr, 
cyflenwyr a thrydydd partïon eraill sydd â mynediad at systemau PDC.  

1.2 Rolau a Chyfrifoldebau 

Tîm Sicrwydd Gwasanaeth y Gwasanaethau TG: Yn gyfrifol am awdurdodi a diweddaru’r 
polisi hwn. Mae ganddo weithdrefnau ei hunan ynghylch caffael meddalwedd a 
chydymffurfiaeth trwyddedau.  

Y Ddesg Gwasanaethau TG: Yn gyfrifol am roi arweiniad a chymorth rheng flaen i 
ddefnyddwyr sydd ag ymholiadau a phroblemau mewn perthynas â’u cydymffurfiaeth â’r 
polisi hwn a’r defnydd o feddalwedd y Brifysgol.  

Defnyddwyr: Cyfrifoldeb pob cydweithiwr, myfyriwr ac unrhyw berson arall sy’n defnyddio 
ein meddalwedd yw cydymffurfio â darpariaethau’r polisi hwn. Ni ddylai defnyddwyr, gan 
gynnwys y rheini sydd â hawliau gweinyddol lleol, geisio gosod a defnyddio meddalwedd 
nad yw’n cydymffurfio â’r polisi hwn neu unrhyw delerau trwydded meddalwedd benodol.  

2 Prynu Meddalwedd 

Rhaid i’r holl feddalwedd cyfrifiadurol i’w defnyddio o fewn y Brifysgol gael ei phrynu drwy 
neu â chymeradwyaeth Tîm Sicrwydd Gwasanaeth y Gwasanaethau TG. Mae hyn yn 
angenrheidiol i sicrhau bod:   

• Y gofynion trwyddedu’n cael eu trafod 

• Y feddalwedd yn gweithio’n effeithiol gyda darluniau meddalwedd safonol y Brifysgol 

• Y defnydd o feddalwedd yn gallu cael ei gefnogi gan y Gwasanaethau TG 

• Y gwerth gorau am arian yn cael ei sicrhau wrth gaffael 

• Cofnod o’r feddalwedd a osodwyd o fewn y Brifysgol yn cael ei gadw. 
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• Y feddalwedd yn dod o ffynhonnell ddiogel ac wedi’i darparu’n ddiogel i sicrhau nad 
yw statws diogelwch y Brifysgol yn cael ei beryglu. 

• Y feddalwedd yn cydymffurfio â Deddf Diogelu Data’r DU a gofynion rheoleiddiol 
eraill sy’n ymwneud â phrosesu data personol.   
 

Ni ddylid prynu meddalwedd yn annibynnol gan unigolion, cyfadrannau neu adrannau o dan 
unrhyw amgylchiadau. 

Rhaid caffael meddalwedd pan fydd wedi’i chefnogi gan werthwr masnachol neu gymuned 
ffynhonnell agored yn unig. Mae rhyddhau patsys diogelwch yn gydran graidd o becyn 
meddalwedd a gefnogir.  

Fel rhan o’r broses gaffael, dylid asesu meddalwedd o safbwynt cydymffurfiaeth, diogelwch, 
masnachu, cefnogaeth a defnyddio gwybodaeth.   

3 Cofrestru Meddalwedd 

Rhaid i’r holl feddalwedd a ddefnyddir o fewn y Brifysgol gael y drwydded gywir a dylid ei 
defnyddio yn unol â’r drwydded honno. Mae hwn yn ofyniad cyfreithiol ac mae’n bosibl y 
bydd cydymffurfiaeth â’r drwydded yn cael ei fonitro gan werthwyr a chyrff amrywiol o 

fewn y diwydiant. 

Rhaid i’r holl raglenni meddalwedd a osodir gael eu cofrestru yn enw’r Brifysgol, ac nid y 
defnyddiwr unigol. Mae’r feddalwedd a brynir yn ased i’r Brifysgol a bydd trwyddedau’n cael 
eu hailddefnyddio’n aml wrth i ffurf y sefydliad newid. 

Ni ellir copïo ffeiliau ffynhonnell meddalwedd o dan unrhyw amgylchiadau (ar wahân i 
gopïau wrth gefn wedi’u hawdurdodi). Dim ond lle mae’r trwyddedau a’r Brifysgol yn 
caniatáu hynny y gellir gosod meddalwedd ar beiriannau nad ydynt yn rhai’r Brifysgol, er 
enghraifft gan gydweithwyr a myfyrwyr ar eu dyfeisiau eu hunain.  

Bydd Tîm Sicrwydd Gwasanaeth y Gwasanaethau TG yn cadw cofrestr o’r holl feddalwedd 
drwyddedig o fewn y sefydliad a chopïau wedi’u trwyddedu o gyfryngau gosod fel DVDs.  

Bydd meddalwedd rheoli asedau’n cael ei defnyddio i gadw cofnod o’r holl enghreifftiau o 
deitlau meddalwedd a osodir a bydd archwiliadau rheolaidd yn cael eu cynnal. Gofynnir i 
unrhyw ddefnyddiwr sydd â meddalwedd didrwydded wedi’i gosod gael gwared ohoni; 
cyfrifoldeb y defnyddwyr yw sicrhau bod yr holl feddalwedd ar eu cyfrifiadur wedi’i 
drwyddedu.   

4 Gosod Meddalwedd 

Bydd meddalwedd drwyddedig a ddefnyddir yn gyffredinol gan y Brifysgol yn cael ei gosod 
fel rhan o’r broses o gyflwyno’r llwyfan sylfaenol ar ddyfeisiau a systemau. 

Bydd meddalwedd sydd ei hangen fel arfer ar is-grwpiau o gydweithwyr a myfyrwyr yn cael 
ei darparu’n nodweddiadol drwy byrth meddalwedd swyddogol a reolir gan PDC.  
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Rhaid gwneud ceisiadau i osod meddalwedd nad yw ar gael drwy’r darpariaethau uchod i’r 
Gwasanaethau TG. Byddant yn trefnu iddi gael ei gosod gan y tîm technegol neu’r cyflenwr 
priodol ar gais ac unwaith y bydd unrhyw drwyddedau angenrheidiol wedi’u prynu.    

Ni fydd meddalwedd yn cael ei gosod cyn bod trwydded ddilys wedi’i chael. 

Rhaid i ddefnyddwyr beidio â gosod unrhyw feddalwedd a drwyddedwyd iddynt yn bersonol 
ar unrhyw rai o ddyfeisiau’r Brifysgol, pa un a yw am ddim, yn rhanwedd neu’n fasnachol ai 
peidio.  

5 Tynnu meddalwedd 

Rhaid hysbysu’r Gwasanaethau TG pan nad oes angen rhaglen feddalwedd bellach. Bydd y 
feddalwedd yna’n cael ei thynnu oddi ar y ddyfais dan sylw a, lle y bo’n bosibl, bydd y 
drwydded yna’n cael ei hailddefnyddio rhywle arall o fewn y Brifysgol. 

Rhaid i ddefnyddwyr beidio â cheisio tynnu meddalwedd drwyddedig neu gydrannau 
cysylltiedig oddi ar eu dyfeisiau heb hysbysu’r Gwasanaethau TG oherwydd gallai hyn 
gynrychioli gwastraff o ased y Brifysgol. Gallai hefyd gyflwyno gwendid diogelwch 
anfwriadol, yn enwedig os nad yw’r feddalwedd wedi’i thynnu’n gyfan gwbl mewn ffordd 
sy’n gyson â phrosesau TG y Brifysgol. 

Rhaid tynnu meddalwedd nad yw bellach yn cael ei chefnogi gan werthwr neu gymuned 
ffynhonnell agored weithredol oddi ar ddyfeisiau a systemau PDC.  

6 Datblygu Meddalwedd Fewnol 

Mewn achosion prin, bydd y Brifysgol o bosibl yn datblygu ei meddalwedd ei hunan at 
ddibenion penodol lle nad oes pecyn masnachol ar gael neu nad yw’n bodloni’r gofynion a 
nodwyd. Mewn achosion o’r fath, rhaid defnyddio dulliau datblygu strwythuredig a diogel i 
sicrhau bod meddalwedd yn cael ei datblygu i’r safonau presennol ac yn cael ei phrofi a’i 
rhoi ar waith mewn ffordd broffesiynol a reolir. 

Lle bo systemau meddalwedd yn cael eu datblygu a’u defnyddio gan adrannau y tu allan i’r 
Gwasanaethau TG i gefnogi swyddogaethau a phrosesau gweithredol neu sy’n hanfodol i 
fusnes, rhaid dilyn y polisïau a’r prosesau Gwasanaethau TG perthnasol. Mae hyn yn 
cynnwys, ond nid yw wedi’i gyfyngu i:   

▪ Llunio a chynnal dogfennau ar ddylunio gwasanaeth. 
▪ Glynu wrth safonau datblygu presennol y Brifysgol. 
▪ Y Polisi Rheoli Gwendidau Technegol. 
▪ Cofrestru manylion ar gronfa ddata’r Gwasanaethau TG. 

Rhaid i unrhyw newidiadau i feddalwedd a ddatblygir yn fewnol fel newidiadau i 
swyddogaeth neu ryngwyneb y defnyddiwr gael eu rheoli drwy Broses Rheoli Newid y 
Gwasanaethau TG. Ni ddylid gwneud unrhyw newidiadau i feddalwedd gynhyrchu-
gweithredol a ddatblygir yn fewnol heb ddilyn y broses rheoli newid.  



Polisi Meddalwedd 
 
 

Fersiwn 1.0 Tudalen 7 o 8 17 MAI 2022 

PUBLIC / CYHOEDDUS 

7 Diwygio pecynnau meddalwedd 

Ni fydd pecynnau meddalwedd Masnachol oddi ar y Silff (y tu hwnt i weithgaredd ‘cyflunio”) 
yn cael eu diwygio oni bai bod hynny’n hollol angenrheidiol. Bydd angen i ddiwygiadau o’r 
fath gael eu hawdurdodi naill ai gan ddyluniad gwasanaeth a gymeradwywyd neu gais rheoli 
newid a dderbynnir er mwyn darparu’r trosolwg a’r rheolaeth angenrheidiol.   

Lle y bo’n bosibl ac yn ddichonol yn fasnachol, dylai gwerthwr y feddalwedd wneud 
newidiadau a’u darparu fel diweddariadau safonol er mwyn peidio â pheri anawsterau gyda 
phatsys a chymorth gan y gwerthwr.   

8 Defnyddio meddalwedd mewn amgylchedd cwmwl 

I egluro, ystyrir bod rhaglenni Meddalwedd fel Gwasanaeth cwmwl cyhoeddus, drwy 
ddiffiniad, yn “feddalwedd” ac felly mae’r rheolaethau a gyflwynir yn y polisi hwn yn 
berthnasol. Dyma lwybr dewisol y Brifysgol ar gyfer pecynnau meddalwedd.  

Rhaid nodi unrhyw ofynion trwyddedu perthnasol sy’n benodol i gwmwl cyn gosod 
meddalwedd o fewn amgylchedd cwmwl Seilwaith / Llwyfan fel Gwasanaeth. Mae hyn yn 

arbennig o berthnasol mewn amgylchiadau lle mae’r ddarpariaeth gwasanaeth cwmwl yn 
elastig h.y. mae’r capasiti prosesu yn cynyddu ac yn gostwng ar sail y galw.  

9 Rheoleiddio Meddalwedd 

Ni chaniateir y defnydd o feddalwedd anghyfreithlon na defnyddio meddalwedd ar gyfer 
gweithgareddau anghyfreithlon o gwbl.  

Gwaherddir y defnydd o feddalwedd sy’n profi neu’n ceisio torri system neu ddiogelwch 
rhwydweithiau’r Brifysgol oni bai bod Tîm Diogelwch y Gwasanaethau TG wedi’i hysbysu ac 
wedi ei awdurdodi o flaen llaw. 

Bydd y defnydd o feddalwedd sy’n peri problemau gweithredu neu anghyfleustra i eraill, 
neu sy’n gosod pwysau ar adnoddau sy’n eithafol neu na ellir eu cyfiawnhau, yn cael ei 
wahardd a’i ddadweithredu os oes angen.  

Mae perygl y bydd meddalwedd a ganfyddir ar systemau’r Brifysgol sy’n cynnwys 
maleiswedd o unrhyw fath yn cael ei thynnu neu ei dadweithredu yn awtomatig neu â llaw.  

 

10 Cydymffurfiaeth y System Rheoli Diogelwch Gwybodaeth 

10.1  Y meysydd yn ISO/IEC 27001:2013 a ystyrir 

Mae’r meysydd a ganlyn o’r safon ISO/IEC 27001:2013 yn cael eu hystyried yn y ddogfen 
hon 
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• A.5 Polisïau diogelwch gwybodaeth 
o A.5.1 Cyfarwyddyd rheoli ar gyfer diogelwch gwybodaeth 

▪ A.5.1.1 Polisïau ar gyfer diogelwch gwybodaeth 

• A.12 Diogelwch gweithrediadau 
o A.12.5 Rheoli meddalwedd weithredol 

▪ A.12.5.1 Gosod meddalwedd ar systemau gweithredol 
o A.12.6 Rheoli gwendidau technegol  

▪ A.12.6.2 Cyfyngiadau ar osod meddalwedd 

• A.14 Caffael, datblygu a chynnal systemau 
o A.14.2 Diogelwch wrth ddatblygu a chefnogi prosesau 

▪ A.14.2.4 Cyfyngiadau ar newidiadau i becynnau meddalwedd  

 

10.2  Polisïau a Rheoliadau Cysylltiedig 

Mae’r polisïau a’r gweithdrefnau a ganlyn yn berthnasol i’r ddogfen hon:  

• Y Polisi Defnydd Derbyniol 

• Y Broses Rheoli Newid 

• Y Polisi Dyfeisiau Symudol 

• Y Polisi Rheoli Gwendidau Technegol 
 

10.3  Cydymffurfiaeth 

Pryd bynnag y bydd unrhyw system neu ddyfais sy’n gysylltiedig â rhwydwaith y Brifysgol yn 
cyflwyno perygl canfyddedig i seilwaith, systemau neu ddata’r Brifysgol, mae’r 
Gwasanaethau TG yn cadw’r hawl i ynysu’r system honno oddi wrth y rhwydwaith i osgoi 
unrhyw risg posibl. Bydd systemau o’r fath yn cael eu hailgysylltu dim ond pan ellir 
arddangos nad ydynt bellach yn peri risg. 

Os bydd meddalwedd yn cael ei phrynu mewn ffordd nad yw’n gyson â’r prosesau 
presennol, yna ni fydd yn cael ei defnyddio nes bod y gwiriadau cywir wedi’u gwneud a’i bod 
wedi’i hawdurdodi.   

 


