
 

 

 

 

 

21 Tachwedd 2022 

Annwyl Mark, 

Rwyf yn ysgrifennu yn dilyn adroddiad y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r 
Cyfansoddiad ar Gytundebau Rhyngwladol a ystyriwyd ar 26 Medi 2022. Bu'r adroddiad 
yn trafod, ymhlith cytundebau rhyngwladol eraill, yr Ail Brotocol Ychwanegol i Gonfensiwn 
Cyngor Ewrop ar Seiberdroseddu ac yn tynnu sylw at eich rôl mewn perthynas â 
“diogelwch gwladol gan gynnwys gwrthderfysgaeth a seiberddiogelwch”.  

Mae seiberddiogelwch yn faes sy'n datblygu'n gyflym, gyda llawer o gyfleoedd. Rwy'n 
edrych ymlaen at ddilyn datblygiad Canolfan Seiberddiogelwch newydd De Cymru. Bydd 
sector seiberddiogelwch cryf yn dod â swyddi o ansawdd uchel ac yn cefnogi llu o 
fusnesau arloesol.  

Yn ogystal â bod yn ddiwydiant sy’n llawn bwrlwm sy'n dod i'r amlwg yn ei rhinwedd ei 
hun, mae seiberddiogelwch wrth gwrs hefyd yn gwbl hanfodol ar gyfer diogelu ein 
busnesau a chyrff y sector cyhoeddus rhag niwed posibl. Yn hynny o beth, mae'n 
hanfodol ein bod yn sicrhau bod gan Gymru weithlu seiberddiogelwch medrus iawn. 

Yn dilyn ymlaen o adroddiad y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad, 
byddwn yn awyddus i glywed eich barn am yr Ail Brotocol Ychwanegol i Gonfensiwn 
Cyngor Ewrop ar Seiberdroseddu.  

Hoffwn hefyd gael rhagor o fanylion am y ffordd y mae Llywodraeth Cymru'n cefnogi ac 
yn hybu seiberddiogelwch a'r diwydiant yn ehangach. A fyddech cystal â rhoi gwybod i 
mi: 

Pwyllgor yr Economi,  
Masnach a Materion Gwledig 
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— 
Welsh Parliament 
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Mark Drakeford AS 
Prif Weinidog 

https://senedd.cymru/media/wvsnxbjs/cr-ld15379-w.pdf
https://www.coe.int/en/web/cybercrime/-/second-additional-protocol-to-the-cybercrime-convention-adopted-by-the-committee-of-ministers-of-the-council-of-europe
https://www.coe.int/en/web/cybercrime/-/second-additional-protocol-to-the-cybercrime-convention-adopted-by-the-committee-of-ministers-of-the-council-of-europe
https://llyw.cymru/canolfan-arloesi-newydd-i-gefnogi-cymru-i-ddod-yn-arweinydd-byd-eang-ym-maes-seiberddiogelwch


 

 

• Yn ogystal â'r gefnogaeth ariannol i'r Ganolfan, pa waith y mae Llywodraeth 
Cymru wedi'i wneud i ddatblygu sgiliau ein gweithlu yn ymwneud â risg real, 
llywodraethu a sgiliau seiberddiogelwch polisi? 

• A oes gan Lywodraeth Cymru unrhyw gynlluniau i helpu i roi hwb i gyflogadwyedd 
pobl yn y diwydiant seiberddiogelwch ar ôl cymhwyso? 

• Ar hyn o bryd, dynion sy’n gweithio yn y sector seiberddiogelwch yn bennaf. A 
fydd Llywodraeth Cymru'n cymryd unrhyw gamau i annog mwy o fenywod i 
weithio yn y sector? 

Nodaf hefyd fod Llywodraeth y DU wedi gorchymyn Nexperia BV i werthu 86 y cant o'i 
gyfran yn Nexperia Newport Limited, y gwneuthurwr lled-ddargludyddion yng 
Nghasnewydd a enwyd yn flaenorol yn Wafer Fab. Cyfeiriodd y gorchymyn at ddau 
reswm dros y gwerthiant gorfodol: 

• Technoleg a gwybodaeth ymarferol a allai ddeillio o ailgyflwyno gweithgareddau 
lled-ddargludyddion cyfansawdd posibl ar safle Casnewydd, a'r potensial i'r 
gweithgareddau hynny danseilio galluoedd y DU; a  

• Gallai lleoliad y safle hwyluso mynediad at arbenigedd technolegol a gwybodaeth 
ymarferol yng Nghlwstwr De Cymru ("y Clwstwr"), a gall y cysylltiadau rhwng y 
safle a'r Clwstwr atal y Clwstwr rhag bod yn rhan o brosiectau sy'n berthnasol i 
ddiogelwch cenedlaethol yn y dyfodol. 

Nodaf o'r sylw yn y newyddion y dywedodd Llywodraeth Cymru fod cyhoeddiad 
Llywodraeth y DU wedi dod ag eglurder sydd i’w groesawu, ac mai ei blaenoriaeth yw 
diogelu swyddi. Gan y byddwch chi nawr wedi cael amser i ystyried ffeithiau'r mater, 
allech chi nodi unrhyw oblygiadau fel rydych chi’n eu gweld nhw o'r gwerthiant hwn ac 
unrhyw gamau y bydd Llywodraeth Cymru yn eu cymryd o ganlyniad i hynny? 

Rwy’n anfon copi o’r llythyr hwn at Huw Irranca-Davies AS, Cadeirydd y Pwyllgor 
Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad a Delyth Jewell AS, Cadeirydd y Pwyllgor 
Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon a Chysylltiadau Rhyngwladol. 

Cofion cynnes, 

 

Paul Davies AS 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1118369/NWF_Final_Order_Public_Notice_16112022.pdf
https://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-63656816
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