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9:30y.y.b
Cyflwyniad Croeso – Huw Williams, 
Dirprwy Is-ganghellor, Prifysgol De Cymru

9:40y.y.b
Croeso gan y Gweinidog – Julie James 
AC, Llywodraeth Cymru

9:50y.y.b
Andrew Beckett, Rheolwr Gyfarwyddwr 
Seibr ac Ymchwilio, Kroll 

10:00y.y.b
Cyber Wales – John Davies, Cyber Wales  

Gorfodi’r Gyfraith 

10:15y.y.b 
Trosedd-seiber - Y Tirwedd yng Nghymru, 
Ditectif Brif Uwch-arolygydd, Steve 
Matchett, Tarian 

10:35y.y.b 
Astudiaeth Achos Diogelu ac Atal Seibr, 
Ditectif Ringyll Warren Davies, Tarian  

11:00y.y.b 
Action Fraud – Mae pob adroddiad yn 
Cyfrif - Max Bruce, Swyddog Diogelu 
Seiber, Heddlu Dinas Llundain 

9:00y.y.b
Cofrestru 

Busnes

11:45y.y.b 
Pwysigrwydd Partneriaethau – Bryan Lillie, 
Swyddog Pennaeth Technegol, Qinetiq 

12:05y.y.p 
Tirwedd y Bygythiad - Dan Pitman, Uwch-
bensaer Atebion, Alert Logic

12:25y.y.p
5 ffordd o gael eich hacio – Damon 
Rands, Rheolwr Gyfarwyddwr, Wolfberry  

11:30y.y.b 
Egwyl Fore 

4:20y.y.p 
Cloi a Diolch

Academia

3:15y.y.p
Academi Seibr Cenedlaethol – Clare 
Johnson, Pennaeth Diogelwch Seibr, 
Prifysgol De Cymru 

3:40y.y.p
Y Ffactorau Dynol Mewn Erlediaeth 
Trosedd Seibr – Sara Correia, Prifysgol 
Abertawe  

4:00y.y.p 
Gareth Davies, Uwch Ddarlithydd mewn 
Fforensig a Diogelwch, Prifysgol De 
Cymru 

3:00y.y.p
Egwyl Prynhawn 

Llywodraeth

2:00y.y.p 
Cyflwyniad gan Jonathan Fortune, Uwch 
Reolwr Strategol - ICT, Llywodraeth 
Cymru 

2:10y.y.p
Strategaeth Allforio Diogelwch Seibr 
Llywodraeth y DU - Lt Col Mark Davis, 
Sefydliad Amddiffyn a Dioglewch, 
Adran Fasnach Ryngwladol

2:25y.y.p
Julie Spargo, Pennaeth Cadernid Seibr, 
Llywodraeth Cymru 

2:40y.y.p
Trafodaeth Panel Y Llywodraeth 

1:00y.y.p 
Cinio

12:40y.y.p 
Trawsnewidiwr Maes Diogelu Data – 
Darren Baldwin, Pennaeth Gwerthiant a 
Marchnata, Prizsm Technologies Ltd

Mark Griffiths 
Cyfarwyddwr CEMET 
Pennaeth yr Ysgol Gyfrifiadura a 
Mathemateg 
Prifysgol De Cymru

Ar ran y pwyllgor trefnu, 
mae’n bleser mawr eich 
croesawu i Uwchgynhadledd 
Diogelwch Seibr Diwydiant 
Cymru 2018. Mae gennym 
ni raglen wych o siaradwyr 
ar eich cyfer, o feysydd 
Gorfodi’r Gyfraith, Busnes, 
Llywodraeth ac Academia, a 
fydd yn rhoi syniad i chi o rai 
o’r bygythiadau yr ydym yn eu 
hwynebu a’r cyfoeth o waith 
sy’n cael ei wneud i’n diogelu 
ni. 

Er bod Cymru’n wlad sydd yn aml yn cael 
ei chysylltu â hen ddiwydiannau trwm, 
erbyn heddiw mae ar flaen y gad ym 
maes diogelwch seibr, gyda chwmnïau 
rhyngwladol mawr, fel Airbus, General 
Dynamics, Alert Logic a QinetiQ, wedi 
sefydlu safleoedd yng Nghymru. Mae 
ganddi Glwstwr Seibr De Cymru, y 

Croeso

clwstwr mwyaf yn y DU o fusnesau bach 
a chanolig sy’n ymwneud â seibr. Hefyd, 
mae gan Gymru Academi Diogelwch 
Seibr Genedlaethol, wedi’i lleoli yng 
Nghasnewydd, sy’n gweithio gyda’r 
diwydiant i hyfforddi’r genhedlaeth nesaf 
o weithwyr proffesiynol diogelwch seibr. 

O ran gwaith ymchwil, mae Prifysgol 
Caerdydd, Prifysgol Abertawe a Phrifysgol 
De Cymru i gyd yn gweithio i ddatblygu’r 
technegau diogelwch seibr diweddaraf 
mewn meysydd fel fforenseg cyfrifiadurol, 
diogelwch cyfrifiadurol, dadansoddeg 
seibr a pheirianneg gymdeithasol. 

Wrth i ni ddibynnu mwy a mwy ar y 
rhyngrwyd ar gyfer agweddau o’n 
bywydau o ddydd i ddydd, fel bancio 
a siopa, mae pwysigrwydd diogelwch 
seibr yn cynyddu bob blwyddyn. Mae 
troseddu cyfundrefnol, twyllwyr, grwpiau 
terfysgol a gweithredwyr gwladwriaethol 
yn ceisio manteisio ar ein dibyniaeth 
ar y rhyngrwyd, ac yn peri bygythiad 
difrifol i’r gymdeithas. Mae’n bwysig 
ein bod ni, fel dinasyddion, busnesau, 
sefydliadau a llywodraeth, yn cymryd ein 
diogelwch seibr ein hunain o ddifrif ac 
yn rhoi ymdrech ac adnoddau er mwyn 
amddiffyn ein hunain. Mae Cymru mewn 
safle da i wynebu’r heriau hyn gydag 
Uned Trosedd Cyfundrefnol Rhanbarthol 
Tarian yn darparu ymateb cydgysylltiedig 
i drosedd seibr ar draws canolbarth a de 
Cymru, a gydag uned Titan yn gyfrifol am 
ogledd Cymru.

Mae Llywodraeth Cymru wedi bod yn 
hollbwysig wrth ddarparu’r seilwaith sydd 
wedi galluogi meysydd Gorfodi’r Gyfraith, 
Busnes ac Academia i gydweithio er 
mwyn mynd i’r afael â throsedd seibr. 
Erbyn hyn, mae cyfoeth hanfodol o 
arbenigedd yng Nghymru sydd wedi 
arwain at ecosystem Cymru Seibr unigryw. 



Ganed Julie James yn Abertawe ond treuliodd gryn dipyn o’i 
hieuenctid yn teithio o gwmpas y byd gyda’i theulu. 

Dechreuodd ar ei gyrfa yn Llundain ond symudodd yn ôl i Abertawe gyda’i gŵr i fagu eu 
tri phlentyn ac i fod yn nes at ei theulu. Mae Julie yn hollol ymrwymedig i faterion gwyrdd, 
yn frwd o blaid materion yn ymwneud â’r amgylchedd ac wrth ei bodd hefyd yn nofio ac 
yn sgïo.

Hyd nes iddi gael ei hethol yn Aelod Cynulliad Gorllewin Abertawe roedd Julie yn 
gyfreithwraig amgylcheddol a chyfansoddiadol flaenllaw. Cyn hynny, roedd yn brif 
weithredwr cynorthwyol Cyngor Abertawe. Treuliodd y rhan fwyaf o’i gyrfa fel cyfreithwraig 
ym maes llywodraeth leol gan weithio fel cyfreithwraig bolisi gyda Bwrdeistref Llundain 
Camden cyn dychwelyd i Abertawe i weithio i Gyngor Sir Gorllewin Morgannwg ac yna 
Dinas a Sir Abertawe.

Ers iddi gael ei hethol mae Julie wedi bod yn aelod o’r Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol 
a Deddfwriaethol, y Pwyllgor Menter a Busnes a Phwyllgor yr Amgylchedd a 
Chynaliadwyedd. Yn rhinwedd ei swydd fel Cadeirydd Grŵp Gorchwyl a Gorffen Caffael 
y Pwyllgor Menter a Busnes, cyhoeddodd Julie Adroddiad y Pwyllgor sef ‘Influencing the 
Modernisation of EU Procurement Policy’. Julie hefyd yw Cadeirydd Grŵp Gorchwyl a 
Gorffen Polisi Pysgodfeydd Cyffredin Pwyllgor yr Amgylchedd a Chynaliadwyedd.

Penodwyd Julie James yn Ddirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg ym mis Medi 2014. 
Ym mis Mai 2016, penodwyd Julie yn Weinidog dros Sgiliau a Gwyddoniaeth. Penodwyd 
Julie yn Arweinydd y Tŷ a’r Prif Chwip ar 3 Tachwedd 2017.

Julie James 
AS Arweinydd y Tŷ a’r Prif Chwip

Siaradwr - Croeso gan y Gweinidog

Huw Rees Williams – LLB, ACA 

Cymhwysodd Huw Williams fel Cyfrifydd Siartredig gyda Deloitte 
Haskins and Sells ym 1988.

Treuliodd sawl blwyddyn yn gweithio’n rhyngwladol ym maes gwasanaethau sicrwydd 
ac adfer busnes, gan gynnwys cyflwyno prosesau busnes ar gyfer Gweinyddiaeth y 
Celfyddydau yn New South Wales, Awstralia. 

Ymunodd â’r Brifysgol yn fuan ar ôl iddi gael ei hymgorffori ym 1992, ac mae wedi bod yn 
uwch-swyddog ariannol ers hynny. I ddechrau, roedd ei waith yn cynnwys sefydlu polisïau 
a fframweithiau ariannol y mae’r Brifysgol yn gweithredu y tu mewn iddynt, a chyflwyno’r 
systemau ategol. Yna, daeth yn Gyfarwyddwr Cyllid ym 1998, Dirprwy Is-ganghellor 
Adnoddau yn 2007 a Dirprwy Is-ganghellor Adnoddau Strategol yn 2011.

Yn ystod y cyfnod hwn, sefydlwyd Grŵp Prifysgol De Cymru, ac, erbyn hyn, mae’n 
cynnwys Coleg Merthyr Tudful a Choleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, ac mae ganddi 
incwm blynyddol o £190m. Roedd Huw yn Gyfarwyddwr ar Goleg Brenhinol Cerdd a 
Drama Cymru tan 2016, ac mae’n un o Gyfarwyddwyr Coleg Merthyr Tudful. Fel rhan 
o’r uwch-dîm, mae ganddo gyfrifoldebau rheolwr llinell ar gyfer adrannau Ystadau a 
Chyfleusterau, Cyllid, Adnoddau Dynol, TGCh a Swyddfa Ysgrifennydd y Brifysgol. 

Mae Huw wedi cyflwyno sesiynau ar gyfer y Sefydliad Arwain ar lywodraethiant a rheoli 
ariannol. Mae’n aelod o Rwydwaith Economaidd Casnewydd, ac mae wedi bod yn 
Gyfarwyddwr Anweithredol ar JANET UK Ltd, yn ogystal â bod yn aelod o’u pwyllgorau 
archwilio a chydnabyddiaeth ariannol. Mae’n gyn-gyfarwyddwr Gwell Busnes Cymru Cyf, 
sef cwmni a ariennir dan raglen Amcan Un i ddatblygu galluogrwydd e-fusnes busnesau 
bach a chanolig yng Nghymru.

Dirprwy Is-ganghellor (Adnoddau Strategol), Prifysgol De Cymru

Siaradwr - Cyflwyniad Croeso



John Davies

John Davies yw Cyd-sefydlydd a Chadeirydd Cyber Wales, sef yr 
ecosystem diogelwch seibr fwyaf yn y DU. 

Mae John hefyd wedi bod yn gadeirydd ar Fwrdd Cadernid Seibr Cymru, sef Pwyllgor 
Llywio Llywodraeth Cymru sy’n gweithio gyda’r Ganolfan Ddiogelwch Seibr Genedlaethol 
er mwyn ehangu cadernid seibr ar draws sefydliadau yn y sector cyhoeddus yng Nghymru 
a darparu cyngor ar bolisi ac arfer gorau ar gyfer y sector preifat. Mae John wedi bod 
yn ddarlithydd achlysurol ar gyrsiau MBA, ac mae’n ymroi i helpu i gau’r bwlch sgiliau 
ym maes diogelwch seibr trwy fod yn rhan o Fyrddau Cynghori’r Cwricwlwm Prifysgol 
Caerdydd a Phrifysgol De Cymru, lle mae’n cynnal sesiynau ar gyfer yr Academi 
Diogelwch Seibr Cenedlaethol yn rheolaidd. Mae John yn siarad Cymraeg ac mae ganddo 
rôl weithredol yn helpu personél milwrol a’u teuluoedd fel Cadeirydd y Grŵp Ymgysylltu 
Cyflogwyr Rhanbarthol dros Gymru. Yn ei swydd o ddydd i ddydd, mae’n rhedeg busnes 
yng Nghaerdydd sy’n gwerthu meddalwedd diogelwch seibr.

Siaradwr - Cyber Wales

Cyber Wales

Andrew Beckett

Andrew Beckett yw Rheolwr Gyfarwyddwr ac Arweinydd EMEA 
Kroll’s Cyber Security and Investigations Practice. 

Dechreuodd Andrew ei yrfa yn GCHQ lle’r oedd ganddo sawl rôl, gan gynnwys pennaeth 
y gangen oedd yn gyfrifol am ddarparu cyngor diogelwch seibr i adrannau’r llywodraeth 
a phrofion hacio. Hefyd, gwasanaethodd yn y Sefydliad ar gyfer Gwahardd Arfau 
Cemegol. Dyma sefydliad y Gwasanaeth Sifil Rhyngwladol sy’n gweithredu dan nawdd 
y Cenhedloedd Unedig, ac Andrew oedd pennaeth cyntaf y Swyddfa Cyfrinachedd a 
Diogelwch, ac roedd yn gyfrifol am sefydlu’r tîm hwn. Aeth Andrew ymlaen i redeg ei 
ymgynghoriaethau masnachol ei hun cyn ymuno â Airbus Defence and Space in the UK fel 
pennaeth Amddiffyn Seibr, ac arhosodd yn y rôl am bum mlynedd cyn ymuno â Kroll. Mae 
Andrew yn athro Diogelwch Seibr achlysurol ym Mhrifysgol De Cymru.

Compère

Rheolwr Gyfarwyddwr Seibr ac Ymwchilio, Kroll



Warren Davies

Ymunodd Warren gyda Heddlu De Cymru yn 1999 a gwariodd ei 
amser fel cwnstabl i’r Tim Ymateb Brys, Tim Cymuned a Ditectif yn 
yr adran Ymwchiliad Troseddol ble gafodd ei dyrchafu i Rhingyll. 
Barhaoedd fel Rhingyll cyn symud yn ôl i’r Tim Ymateb Brys a i Uned Y 
Ddalfa.

Gwariodd Warren flwyddyn gyda Heddlu Seland Newydd rhwng 2005 a 2006 yn cyflawni 
tasgau cyffredinol yr heddlu yn arfog. Mae ganddo brofiad weithredol o fewn elfenau 
pennaf yr heddlu ac mae ganddo gymhwyster Trefn Cyhoeddus Swyddog Tystiolaeth yng 
hud a bod yn Dditectig lefel 2 PIP.

 Ymunodd a Tarian – yr Uned Troseddau Cyfundrefnol Ranbarthol ar diwedd 2017 yn 
y swyddogaeth Detecif Rhingyll i’r adran Amddiffyn a Rhwystro trosedd seiber. Doedd 
ganddo ddim cefndir seiber ond mae ei brofiad yn delio gyda achosion twyll seiber a 
gweithio gyda Uned Seiber Canolbarth Dwyrain wedi ei ysbrydoli. Mae Warren yn deallt 
bod y tirwedd troseddol yn newid gyda’r llywodraeth yn rhoi seiber fel blaenoriaeth 
cenedlaethol. Roedd Warren eisio bod yn rhan o’r newid yma ac mae ef yn arweinydd 
weithredol i dim o ddau swyddog amddiffyn a tri swyddog rhwystro seiber yn y tim 
newydd Tim Menter Seiber y DU.

Siaradwr - Astudiaeth Achos Diogelu ac Atal Seibr

Ditectif Ringyll, TARIAN

Steve Matchett

Mae gan Steve 30 mlynedd o brofiad gorfodi’r gyfraith ers ymuno â 
Heddlu Dyfed Powys ym 1988. 

Ar hyn o bryd, mae’n Dditectif Brif Uwch-arolygydd ar gyfer Gwasanaethau Diogelu 
Cymru, ac mae’n gyfrifol am Uned Eithafiaeth a Gwrthderfysgaeth Cymru (WECTU) a’r 
Uned Trosedd Cyfundrefnol Rhanbarthol (TARIAN). 

Cyn dod yn Bennaeth ar y Gwasanaethau Diogelu, ei ddwy swydd ddiwethaf gyda Heddlu 
Dyfed Powys oedd Pennaeth Troseddu a Phennaeth Plismona Lifrog.

Mae Steve wedi’i achredu fel Comander Arfau Tanio Strategol, Comander Gorchymyn 
Cyhoeddus ac yn Uwch-swyddog Ymchwilio. 

Cafodd radd o Academi Genedlaethol y FBI yn Quantico, Virginia, lle astudiodd 
Gwrthderfysgaeth, Arweinyddiaeth mewn Digwyddiadau Critigol, Seicoleg 
Arweinyddiaeth a Gwyddor Ymddygiad.   

Mae wedi cael ei gymeradwyo ar sawl achlysur am ei waith ynghylch Troseddau Difrifol 
a Chyfundrefnol, ei waith fel Trafodwr Gwystlon a Chrisis, a’i gyfraniad i euogfarn 
lwyddiannus y llofrudd John Cooper.

 Mae’n Rheolwr Prosiect profiadol, ac mae wedi cyflwyno nifer o brosiectau ledled yr 
heddlu yn ymwneud ag ailstrwythuro’r swyddogaethau Plismona Ffyrdd, Cyfiawnder 
Troseddol a Deallusrwydd o fewn Heddlu Dyfed Powys. Yn ogystal, mae’n Arweinydd 
Heddlu ar gyfer y pedwar llu yng Nghymru o ran prosiect cydweithio gyda Llywodraeth 
Cymru yn ymwneud ag Adnabod Platiau Rhifau yn Awtomatig ledled Cymru.

Siaradwr -  Trosedd-Seibr Y Tirwedd yng Nghymru 

Ditectif Brif Uwch-Arolygydd, TARIAN



Bryan Lillie

Bellach, mae Bryan Lillie yn Brif Swyddog Technegol Seibr yn QinetiQ, 
lle mae’n cynnig arweiniad technegol yn y ddisgyblaeth hon sy’n 
datblygu’n gyflym. 

Mae gan Bryan brofiad helaeth yn y sectorau cyhoeddus a phreifat, lle mae wedi cyfrannu 
at gleientiaid a rhaglenni amrywiol. Dechreuodd Bryan ei yrfa yn CESG fel gweithiwr 
graddedig cyn gadael i ymuno â’r sector preifat, lle mae wedi cyflawni sawl rôl (o 
Beiriannydd System i Reolwr Busnes) yn y DU a thramor, gan gynnwys cyfnod yn byw 
yn y Dwyrain Canol. Mae strwythur gyrfa Bryan wedi rhoi dealltwriaeth gadarn iddo o 
egwyddorion diogelwch ar y cyd â phrofiad o gymhwyso’r wybodaeth honno mewn sawl 
amgylchedd gwahanol, yn dechnegol ac yn ddiwylliannol.

Siaradwr - Pwysigrwydd Partneriaethau mewn Diogelwch Seibr

Swyddog Pennaeth Technegol, QINETIQ 

Max Bruce

Mae ei waith yn cynnwys ehangu rhwydweithiau gwybodaeth seibr 
ar draws y sector ariannol, gan sefydlu cysylltiadau ar draws unedau 
trosedd seibr rhanbarthol a lleol gorfodi’r gyfraith, a dadansoddi 
tueddiadau trosedd seibr a thwyll er mwyn cynorthwyo’r heddlu. 

Mae gwaith Max yn rhoi mewnwelediad unigryw iddo o sut mae adroddiadau twyll a 
throsedd seibr i Action Fraud yn cael eu defnyddio ar raddfa leol a chenedlaethol er mwyn 
llywio’r frwydr yn erbyn y mathau hyn o drosedd sy’n tyfu’n gyflym.  

Siaradwr - Action Fraud – Mae pob adroddiad yn cyfrif

Swyddog Diogleu Seibr, Heddlu Dinas Llundain



Damon Rands

Mae Damon Rands CISSP yn arbenigwr diogelwch seibr profiadol, gyda dros 30 mlynedd 
o brofiad yn y diwydiant Technoleg Gwybodaeth. Â phrofiad ym meysydd datblygu, 
cynorthwyo a gosod, mae wedi helpu cwmnïau ledled y DU i adeiladu systemau diogel a 
chyflwyno arfer gorau i ddiogelu eu heiddo deallusol a’u gwybodaeth breifat. Erbyn hyn, 
mae gan Wolfberry gyrhaeddiad byd-eang, ac mae Damon yn treulio’i amser yn helpu 
sefydliadau i amddiffyn eu hunain rhag y bygythiad seibr. 

Mae Damon yn aelod o sawl bwrdd ymgynghorol ym meysydd addysg a llywodraeth, gan 
helpu i lywio cadernid a safonau addysg ar gyfer y genedl. 

Siaradwr - 5 ffordd o fael eich hacio

Rheolwr Cyfarwyddwr, Wolfberry  

Dan Pitman

Mae Dan Pitman yn Uwch-Bensaer Atebion yn Alert Logic, ac mae’n 
gweithio gyda chwsmeriaid i ddatblygu a dylunio atebion diogelwch 
er mwyn bodloni eu hanghenion, p’un a yw hynny ar y safle, yn hybrid, 
neu’n gyfan gwbl ar y cwmwl. 

Gyda sail dechnegol eang a gyrfa sy’n cwmpasu datblygu, rheoli gweithrediadau a 
diogelwch, mae Dan yn angerddol dros dechnoleg, ac mae’n arwain y ffordd fel Pensaer 
Atebion er mwyn helpu cwsmeriaid Alert Logic i fod yn ddiogel mewn amgylcheddau 
cwmwl. Cafodd Dan ei eni a’i fagu yng Nghymru, ac mae’n mwynhau dychwelyd i swyddfa 
Alert Logic yng Nghaerdydd yn rheolaidd, a dangos i gwsmeriaid pa dalentau gwych sydd 
wedi’u casglu ynghyd yn eu pencadlys Ewropeaidd.

Siaradwr - Tirwedd Y Bygythiad

Uwch-Bensaer Atebion , Alert Logic  



Jonathan Fortune

Mae Jonathan Fortune wedi bod yn gweithio yn Llywodraeth Cymru 
ers mis Hydref 2008, ac, ar hyn o bryd, mae’n bennaeth ar uned 
Strategaeth y sector technoleg o fewn Adran yr Economi. 

Mae ei rôl yn cynnwys goruchwylio Diogelwch Seibr yng Nghymru. 

Siaradwr - Cyflwyniad Llywodraeth

Julie Spargo

Dyma rôl eang polisi a strategaeth, ac mae’n gweithio’n agos â 
Swyddfa’r Cabinet, yr Adran Ddiwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon, 
y Ganolfan Ddiogelwch Seibr Genedlaethol, yr heddlu yng Nghymru 
a rhanddeiliaid allweddol eraill yng Nghymru, o fewn Llywodraeth 
Cymru ac yn allanol. 

Rhai o’i phrif nodau yw sicrhau bod cadernid/diogelwch seibr yn cael eu taclo ar lefel y 
bwrdd o fewn sefydliadau, a bod mwy o gydlyniant a chysylltiad â’r holl waith sy’n cael ei 
wneud ym maes seibr yng Nghymru ar hyn o bryd. 

Siaradwr

Uwch Reolwr Strategol - ICT, Llywodraeth Cymru  

Pennaeth Cadernid Seibr, Llywodraeth Cymru  

Darren Baldwin

Mae Darren wedi treulio dros 25 mlynedd yn gweithio yn y sector 
Rheoli Gwybodaeth, gan ganolbwyntio’n benodol ar Lywodraethiant, 
Cydymffurfio, Rheoli Risg a Diogelwch Gwybodaeth. 

Yn ystod y cyfnod hwn, mae wedi bod mewn sawl rôl gwerthiant uwch ac arwain 
gwerthiant mewn sefydliadau fel Xerox, IBM, Autonomy a Hewlett Packard.
Dros y 5 mlynedd diwethaf, mae Darren wedi bod yn gweithio gyda nifer o fusnesau bach 
a chanolig newydd a rhai sydd yn y camau cynnar, yn eu helpu i ddod â thechnolegau 
newydd i’r farchnad a/neu dyfu eu busnesau o ddim i ennill refeniw miliynau o bunnoedd 
mewn marchnadoedd targed newydd.

Mae profiad helaeth Darren o weithio gyda rhai o sefydliadau mwyaf y byd i ddatrys 
problemau rheoli gwybodaeth sy’n gysylltiedig â’u gwybodaeth sensitif a’u heiddo 
deallusol gwerth uchel mewn sectorau sy’n cael eu rheoleiddio’n llym fel diwydiannau 
Gwasanaethau Ariannol, Gweithgynhyrchu, Fferylliaeth/y Biowyddorau a Thybaco, ynghyd 
â’i waith mewn llywodraethau lleol a chanolog ac amddiffyn, wedi ei alluogi i arwain a 
chynorthwyo busnesau bach a chanolig ar y ffordd orau o fynd at sefydliadau o bob maint 
gyda’u cynigion gwerth er mwyn ennill busnes yn effeithiol ar raddfa fyd-eang.

Yn ddiweddar, mae Darren wedi ymuno â thîm Prizsm Technologies i arwain eu 
gweithgarwch gwerthiant masnachol a marchnata er mwyn cyflwyno eu hatebion a’u dull 
blaengar ar gyfer diogelwch gwybodaeth a diogelu data i’r farchnad.

Siaradwr - Trawsnewidiwt Maes Diogelu Data 

Pennaeth Gwerthiant a Marchnata, Prizsm Technologies Ltd  



Clare Johnson

Clare yw’r Rheolwr Pwnc Academaidd ar gyfer Diogelwch Seibr ym 
Mhrifysgol De Cymru. 

Mae’n gyfrifol am gyrsiau Israddedig ac Ôl-raddedig ar gampws Trefforest, a’r Academi 
Diogelwch Seibr Cenedlaethol yng Nghasnewydd. Mae gan Clare brofiad helaeth fel 
darlithydd, ac mae wedi addysgu cyfrifiadura mewn Addysg Bellach ac Addysg Uwch, yn 
ogystal ag addysgu’n llawrydd. Mae’n rhan o nifer o fentrau a phwyllgorau gan gynnwys 
Bwrdd Llywodraethu Gwybodaeth PDC, CyberFirst a Cyber Security Challenge UK. 
Mae’n Olygydd Sgiliau BCS SFIA+ yn ogystal â mentora staff ar y cynllun HEA, datblygu 
staff a Chynllun Mentora Menywod mewn Prifysgolion.  Mae Clare yn treulio cyfnodau 
sylweddol o’i hamser yn rhwydweithio â’r sector cyhoeddus a diwydiant er mwyn sicrhau 
bod cynnwys y cwrs yn berthnasol ac yn gyfredol, ac mae wedi rhoi cyflwyniadau ar 
ddiogelwch seibr, menywod ym mhynciau STEM ac addysgu a dysgu. Yn ogystal, mae 
angerdd Clare am addysg wedi ei hysgogi i astudio ar gyfer PhD mewn Uniondeb 
Academaidd, gan ganolbwyntio ar atal a chanfod llên-ladrata a thwyllo contractau. 

Siaradwr - Academi Seibr Cenedlaethol

Pennaeth Diogelwch Seibr, Prifysgol De Cymru  

Lt Col Mark Davis

Bydd Lt Col Mark Davis o’r Adran Fasnach Ryngwladol - Sefydliad 
Amddiffyn a Diogelwch yn siarad am Strategaeth Allforio Diogelwch 
Seibr Llywodraeth y DU a lansiwyd yn ddiweddar. 

Bydd y Strategaeth yn helpu’r 800 o gwmnïau diogelwch seibr yn y DU i ennill contractau 
sy’n darparu diogelwch i brynwyr rhyngwladol proffil uchel ac amddiffyn rhwydweithiau 
ledled y byd.

Mae’r Adran Fasnach Ryngwladol yn sicrhau ffyniant yn y DU ac yn fyd-eang trwy 
hyrwyddo ac ariannu masnachu a buddsoddi rhyngwladol, ac eirioli masnach rydd.

Siaradwr - Strategaeth Allforio Dioglewch Seibr Llywodraeth y DU
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Gareth Davies

Mae Gareth yn uwch-ddarlithydd (fforensig cyfrifiadurol) ac 
ymchwilydd yng Nghyfadran Cyfrifiadura, Peirianneg a Gwyddoniaeth 
ym Mhrifysgol De Cymru.

Prif ffocws ei ymchwil yw dadansoddiad fforensig o dechnoleg storio data ffisegol, yn 
enwedig adfer data caledwedd diffygiol fel disgyrwyr caled a dyfeisiau sglodyn cof. 

Dros y pum mlynedd diwethaf, mae Gareth wedi creu enw i’w hun fel ymgynghorydd 
ac ymchwilydd ar achosion o adfer tystiolaethol a fforensig. Mae cleientiaid yn cynnwys 
unedau trosedd technoleg uchel, yr Asiantaeth Troseddu Cenedlaethol, y Weinyddiaeth 
Amddiffyn, Llywodraeth a sefydliadau masnachol mawr. Hefyd, mae Gareth wedi’i 
restru fel arbenigwr mewn adfer data fforensig ar gronfa ddata’r Asiantaeth Troseddu 
Cenedlaethol. 

Mae ganddo ddwy swydd ddarlithio ychwanegol; un gyda’r Ganolfan Ymchwil Diogelwch 
ym Mhrifysgol Edith Cowan, Gorllewin Awstralia, a’r ail gyda’r Ganolfan Diogelwch Seibr, 
Prifysgol Longwood, Virginia, UDA.

Mae’n aelod o bwyllgor Cymdeithas Fforensig, Diogelwch a Chyfraith Ddigidol 
(ADFSL) sydd wedi’i lleoli yn UDA. Yn ei rôl ar y pwyllgor, mae Gareth yn helpu i drefnu 
cynadleddau blynyddol a gweithdai ar gyfer gorfodi’r gyfraith a’r gymuned ehangach.

Yn 2015, enillodd Gareth wobr aur Cwmni Lifrau Cymru (Cwmni Dinas Llundain) ar gyfer 
ei gyfraniad sylweddol yn ei faes technoleg. Mae’r wobr yn cydnabod bod Gareth wedi 
cynyddu i lefel y tu hwnt i’r disgwyl am ei oedran, yn ogystal â helpu i feithrin talent 
newydd yn ei faes. 

Yn ystod ei wyliau haf yn 2015, dringodd Gareth i gopa mynydd Kilimanjaro (5,895m) 
i godi arian ar gyfer elusen ‘Practical Action’, sy’n cyfrannu at gyflenwadau dŵr glân 
cynaliadwy yn Affrica. Cododd £3,500.

Siaradwr
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Sara Correia

Ymchwilydd yn Ysgol y Gyfraith HRC, Prifysgol Abertawe

Mae’r Ganolfan Ddeallusrwydd Bygythiadau Seibr yn Ysgol y Gyfraith Hillary Rodham 
Clinton ym Mhrifysgol Abertawe yn dod â diddordebau ymchwil a phartneriaid 
cydweithredol Prifysgol Abertawe ynghyd er mwyn cynorthwyo datblygiad technolegau a 
phrosesau i asiantaethau diogelwch, gorfodi’r gyfraith, gwneuthurwyr polisi ac ymarferwyr. 
Mae partneriaid academaidd allweddol yn cynnwys Prifysgol Dinas Dulyn, Prifysgol 
Talaith Georgia, Prifysgolion Massachusetts Lowell, Grenoble, a Leiden, a Phrifysgol Edith 
Cowan. Bydd Sara Correia yn dangos y prosiect ymchwil parhaus a ddatblygwyd ar y cyd 
ag Uned Troseddu Cyfundrefnol Rhanbarthol De Cymru, sy’n ceisio proffilio dioddefwyr 
troseddau seibr a deall eu hanghenion yn well. 

Siaradwr - Y Ffactorau Dynol mewn Erledigaeth Trosedd 
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Rydym yn gweithio i wella bywydau pobl yng Nghymru 
a gwneud ein gwlad yn lle gwell i fyw a gweithio. Mae’r 
sector TGCh yng Nghymru yn fyd-eang ac yn ddeinamig 
ac mae’r wlad mewn sefyllfa dda i ddylunio, datblygu a 
masnacheiddio technolegau blaengar. 

Rydym yn credu’n gryf bod y sector TGCh yn allweddol i Gymru. Rydym 
yn ymrywmedig i gefnogi twf yn y sector trwy barhau i wneud y canlynol:

• cynorthwyo busnesau Cymru

• gweithio’n agos gydag unigolion academaidd

• creu seilwaith o safon ragorol

• denu cwmniau o’r radd flaenaf.

Welsh GovernmentMae QinetiQ yn arweinydd byd o ran darparu atebion, 
gwasanaethau a chyngor Diogelwch Seibr o’r radd 
flaenaf. 

Rydym yn arbenigo mewn darparu atebion holistig sy’n cwmpasu pobl, 
prosesau a thechnoleg er mwyn cyflawni lefelau priodol o ddiogelwch 
a rheoli risg, ehangu cydnerthedd corfforaethol a chynnal mantais 
gystadleuol. 

Mae ein gwasanaethau’n amrywio o ymgynghori strategol o’r radd 
flaenaf, i bensaernïaeth dechnegol a gwasanaethau diogelwch a reolir, 
monitro amddiffynnol, profion hacio ac ymyrryd datblygedig, atebion ar 
draws parthau a pherfformiad dynol. 

Rydym yn gwasanaethu Llywodraethau, gweinyddiaethau Llywodraethau 
ac asiantaethau ac yn helpu i sicrhau elfennau allweddol y Seilwaith 
Cenedlaethol Critigol, gan gynnwys Cyfleustodau, Gwasanaethau 
Ariannol, Trafnidiaeth a Chyfathrebu. 

Mae busnes QinetiQ yn seiliedig ar arbenigedd technegol, gwybodaeth 
parth dwfn, cymhwyso ac ymrwymiad ein pobl. Mae ein cwsmeriaid 
ledled y byd yn dibynnu ar ein syniadau, ein harloesi a’n trylwyrder i’w 
helpu i gyflawni eu nodau - yn aml mewn amgylcheddau lle nad oes gan 
eu nod gyfle arall i lwyddo. Eu hymddiriedaeth sydd bwysicaf i ni. 



Mae TARIAN - yr Uned Troseddau Cyfundrefnol 
Ranbarthol, a ariennir yn rhannol gan y Swyddfa Gartref, 
Llywodraeth Cymru a’r tri heddlu yn Ne Cymru, yn dîm 
amlddisgyblaethol o swyddogion yr Heddlu a staff yr 
Heddlu ar secondiad o’r tri heddlu, sef Dyfed-Powys, 
Gwent a De Cymru. Gwaith Tarian gyda phartneriaid 
ymgorfforedig megis y NCA, Asiantaeth Ffiniau’r DU, 
HMRC a’r CPS.

Gydag adrannau yn amrywio o ymchwilwyr twyll a seiberdroseddu i 
arbenigwyr adennill asedau ac arbenigwyr cudd-wybodaeth, mae’r tîm yn 
ymrwymedig i chwalu a tharfu ar Grwpiau Troseddau Cyfundrefnol ledled 
De Cymru.

EIN GWELEDIGAETH
Ein gweledigaeth yw diogelu cymunedau De Cymru rhag bygythiadau a 
risgiau Troseddau Cyfundrefnol Difrifol

EIN CENHADAETH
Ein cenhadaeth yw nodi, aflonyddu a datgysylltu’r Grwpiau Troseddau 
Cyfundrefnol sy’n achosi’r niwed mwyaf i Dde Cymru

EIN GWERTHOEDD
Rydym yn broffesiynol wrth fynd i’r afael â Throseddau Difrifol a 
Chyfundrefnol. Rydym yn ymrwymedig i gydweithredu a gweithio gyda 
phartneriaid ac asiantaethau gorfodi’r gyfraith eraill.

Mae Prifysgol De Cymru wedi bod yn gweithio ym maes diogelwch seibr 
a fforensig digidol ers dros 20 mlynedd. Caiff ei chydnabod fel Canolfan 
Ragoriaeth ar gyfer diogelwch gwybodaeth a fforensig cyfrifiadur gan 
Gymdeithas Prif Swyddog yr Heddlu (ACPO), ac mae ein campws 
Trefforest yn gartref i’r Grŵp Ymchwil Diogelwch Gwybodaeth, ac mae’n 
cynnwys labordy ymgynghori ar gyfer adfer data a gwaith fforensig. 

Ein datblygiad mwyaf diweddar yw’r Academi Diogelwch Seibr 
Cenedlaethol, sydd wedi’i lleoli ar ein Campws yng Nghasnewydd. 
Gan weithio’n agos â Llywodraeth Cymru a’r diwydiant, mae PDC wedi 
datblygu BSc mewn Diogelwch Seibr Cymhwysol, sy’n uno cyfuniad 
unigryw o gynnwys wedi’i addysgu a gwaith prosiect sydd wedi’i 
ddylunio er mwyn arfogi myfyrwyr â sgiliau technegol ac sy’n ymwneud 
â diogelwch seibr, yn ogystal â’r holl sgiliau meddal pwysig a fydd yn eu 
galluogi i fod yn weithwyr effeithiol pan fyddant yn dechrau gweithio. 
Trwy ‘sesiynau briffio byw’ ac astudio ymarferol, bydd myfyrwyr yn 
manteisio ar ddull ymarferol o fynd at broblemau bywyd go iawn a fydd 
hefyd yn ei galluogi i ennill cysylltiadau yn y diwydiant a deall beth a 
ddisgwylir ganddynt yn y gweithle pan fyddant yn graddio. 
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Mae canolfan CEMET wedi’i lleoli ym Mhrifysgol De 
Cymru, o fewn y Gyfadran Cyfrifiadura, Peirianneg a 
Gwyddoniaeth.

Credant bod arloesi yn ran hanfodol o dwf busnes. O ganlyniad, maent 
yn cefnogi busnesau yng Nghymru sy’n awyddus i greu cynhyrchion, 
datrysiadau a gwasanaethau newydd, trwy brosiectau ymchwil 
cydweithredol pwrpasol a ariennir. 

Mae CEMET yn rhagweld Cymru lle mae busnesau’n arloesi’n barhaus, 
gan ddefnyddio technolegau datblygol i ddarparu cynhyrchion a 
gwasanaethau sy’n arwain y farchnad, ac sy’n llywio’r dyfodol. Ei nod 
yw cyfrannu at amgylchedd lle mae’r wybodaeth a’r gallu i arloesi yn 
ysgogwyr busnes allweddol.

Caiff y rhaglen ei hariannu’n rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol 
Ewrop (ERDF) trwy Lywodraeth Cymru. Nod cyllid ERDF yw cryfhau 
cydlyniant economaidd a chymdeithasol yn yr Undeb Ewropeaidd.

Alert Logic yw’r darparwr arweiniol ar gyfer atebion 
Diogelwch-fel-Gwasanaeth ar gyfer seilwaith canolfannau 
data ar y safle, cwmwl a hybrid. 

Mae cyfres cynnyrch Alert Logic yn cael ei reoli’n llawn gan dîm o 
arbenigwyr, ac mae’n cynnig y mewnwelediad diogelwch dwfn a’r 
diogelwch parhaus sydd eu hangen i ddiogelu data mwyaf sensitif y 
cwmni. Mae Alert Logic yn cynnig diogelwch rhwydweithiau, systemau 
a rhaglenni bob awr o’r dydd ar gyfer dros 4,000 o sefydliadau yn fyd-
eang. Sefydlwyd yn 2002, ac erbyn hyn mae gennym swyddfeydd yng 
Nghaerdydd, Belffast a Llundain yn y DU, yn ogystal â Houston, Seattle, 
Dallas ac Austin yn yr Unol Daleithiau. 

Yn ogystal, yn 2014, agorodd ein Pencadlys EMEA yma yng Nghaerdydd, 
ac rydym bellach yn cyflogi tua 200 o staff medrus yn y DU, yn cwmpasu 
bron i holl agweddau ein busnes, gan gynnwys tua 40 o Ddadansoddwyr 
Diogelwch yn ein Canolfan Gweithrediadau Diogelwch. 

Alert Logic


