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Cyflwyniad
Mae'r llyfryn hwn yn cynnwys y cwestiwn a bennwyd ar gyfer safon sicrwydd gwybodaeth Cyber Essentials:

Cyber Essentials
Cynllun a gefnogir gan y llywodraeth yw Cyber Essentials sy'n canolbwyntio ar bum rheolaeth diogelwch
technegol pwysig.
Mae rhagor o wybodaeth am gynllun Cyber Essentials ar gael yn
https://www.cyberessentials.ncsc.gov.uk

Ateb y cwestiynau
Nod y llyfryn yw eich helpu i ddeall y cwestiynau a gwneud nodiadau ar y trefniadau presennol yn eich sefydliad. Er
mwyn cwblhau asesiad, rhaid i chi gofnodi eich atebion drwy lwyfan asesu ar-lein IASME.
Rhaid i chi ateb pob cwestiwn er mwyn cael eich ardystio.
Rhaid i'ch atebion gael eu cymeradwyo gan gynrychiolydd lefel Bwrdd, perchennog y busnes neu unigolyn cyfatebol. Fel
arall, ni ellir rhoi ardystiad.

Angen help?
Os bydd angen help arnoch i ddeall y cwestiynau, cysylltwch ag IASME ar +44 (0)3300 882752 neu anfonwch e-bost i

info@iasme.co.uk
Fel arall, mae gan IASME rwydwaith o Gyrff Ardystio sy'n gwmnïau sicrwydd gwybodaeth cymwys a all roi cyngor ar y
safonau ac a all eich helpu i wneud newidiadau i'ch trefniadau er mwyn cydymffurfio. Ewch i wefan IASME yn
www.iasme.co.uk i ddod o hyd i'ch Corff Ardystio agosaf.

Eich Cwmni
Yn yr adran hon mae angen i ni wybod rhywfaint am y ffordd y mae eich sefydliad wedi'i drefnu er mwyn i
ni allu gofyn y cwestiynau mwyaf priodol.
A1.1. Beth yw eich enw eich sefydliad (ar gyfer cwmnïau: fel y'i cofrestrwyd â Thŷ'r Cwmnïau)?
Rhowch enw cofrestredig llawn y cwmni sy'n cael ei ardystio. Os ydych yn ardystio endid lleol cwmni rhyngwladol,
rhowch enw'r endid lleol fel y'i cofrestrwyd â Thŷ'r Cwmnïau.
Dylai'r ardystiad gwmpasu un sefydliad; ceir achlysuron pan y gellir rhoi tystysgrif i fwy nag un cwmni. Caiff hyn ei
bennu gan y seilwaith TG. Un enghraifft fyddai lle mae'r holl gwmnïau mewn grŵp o gwmnïau yn rhannu'r un seilwaith
TG.
Os bydd cleient eisiau ardystiad ar gyfer cwmni y mae mwy nag un o'i is-gwmnïau wedi'u cofrestru â Thŷ'r Cwmnïau o
dan enwau a rhifau cofrestru gwahanol, gall pob un ohonynt gael eu cynnwys ar un dystysgrif ar yr amod eu bod yn
rhannu'r un ffin rhwydwaith.
Er enghraifft: The Stationery Group, sy'n cynnwys yr is-gwmnïau The Paper Mill a The Pen House.
Ychwanegu enw masnachu i'r ardystiad: Os yw sefydliad yn gweithredu o dan enw masnachu gwahanol i enw'r cwmni
cofrestredig, gall y sefydliad hwn gael ei gynnwys hefyd. Er enghraifft: cwmni cofrestredig sy'n masnachu fel Cwmni Y.
Defnyddir yr ateb a roddir i A1.1 i lunio'r dystysgrif CE.

[Nodiadau]

A1.2. Pa fath o sefydliad ydych chi?

“LTD/CYF” – Cwmni Cyfyngedig (Ltd/Cyf neu PLC/CCC)
“LLP” – Partneriaeth Atebolrwydd Cyfyngedig (LLP)
“CIC” – Cwmni Buddiannau Cymunedol (CIC)
“COP” – Cwmni Cydweithredol “MTL” – Cwmni Cydfuddiannol Cofrestredig Arall (Cymdeithas Budd Cymunedol, Undeb Credyd,
Cymdeithas Adeiladu, Cymdeithas Gyfeillgar)
“CHA” – Elusen Gofrestredig
“GOV” – Asiantaeth y Llywodraeth neu Gorff Cyhoeddus
“SOL” – Unig Fasnachwr
“PRT” – Partneriaeth Arall
“SOC” – Clwb/Cymdeithas Arall
“OTH” – Sefydliad Arall
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A1.3. Beth yw rhif cofrestru eich sefydliad (os oes un gennych)?
Os ydych yn gwmni cyfyngedig yn y DU, caiff eich rhif cofrestru ei ddarparu gan Dŷ'r Cwmnïau, yng Ngweriniaeth
Iwerddon, caiff y rhif hwn ei ddarparu gan y Swyddfa Cofrestru Cwmnïau. Dylai elusennau, partneriaethau a
sefydliadau eraill ddarparu eu rhif cofrestru os yw'n berthnasol.
Os yw cleient yn gwneud cais am ardystiad ar gyfer mwy nag un cwmni cofrestredig, dim ond un rhif cofrestru y gellir
ei gofnodi i gynrychioli'r grŵp cyfan.
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A1.4. Beth yw cyfeiriad eich sefydliad (ar gyfer cwmnïau: fel y'i cofrestrwyd â Thŷ'r Cwmnïau)?
Rhowch y cyfeiriad cofrestredig cyfreithiol ar gyfer eich sefydliad, os yw'n wahanol i'r prif leoliad gweithredu.

[Nodiadau]

A1.5. Beth yw eich prif fusnes?
Rhowch grynodeb o brif waith eich sefydliad.
Academia - Cyn Ysgol
Amddiffyn
Academia - Ysgolion Cynradd
Diplomyddiaeth
Academia - Ysgolion
Gwasanaethau Brys
Uwchradd
Ynni - Trydan
Academia - Academïau
Ynni - Nwy
Academia - Colegau
Ynni - Olew
Academia - Prifysgolion
Peirianneg
Awyrofod
Amgylcheddol
Amaethyddiaeth,
Cyllid
Coedwigaeth a Physgota
Bwyd
Moduro
Llywodraeth Ei Mawrhydi
Elusennau
Iechyd
Cemegion
Lletygarwch - Bwyd
Niwclear Sifil
Lletygarwch - Llety
Adeiladu
Ymgynghori

Lletygarwch - Gwestai
TG
Cudd-wybodaeth
Gorfodi'r Gyfraith (Troseddau
Difrifol a Chyfundrefnol)
Cyfreithiol
Hamdden
Gwasanaethau a Reolir Gwasanaethau TG a Reolir
Gwasanaethau a Reolir Gwasanaethau Eraill a Reolir
Gweithgynhyrchu
Y Cyfryngau
Sefydliadau Aelodaeth
Cloddio

Arall (disgrifiwch)
Fferyllol
Gwleidyddol
Gwasanaethau Post
Eiddo
Ymchwil a Datblygu
Manwerthu
Telathrebu
Trafnidiaeth - Hedfan
Trafnidiaeth - Morol
Trafnidiaeth Rheilffordd
Trafnidiaeth - Ffyrdd
Rheoli Gwastraff
Dŵr
Tramor
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A1.6. Beth yw cyfeiriad eich gwefan?
Rhowch gyfeiriad eich gwefan (os oes un gennych). Gall fod yn dudalen Facebook/LinkedIn os byddai'n well gennych.

[Nodiadau]

A1.7. Faint o'ch staff sy'n gweithio gartref?

Mae angen i unrhyw gyflogai sydd wedi'i gontractio i weithio gartref am unrhyw gyfnod o amser ar yr adeg asesu neu
y mae gofyniad cyfreithiol arno i wneud hynny, gael ei nodi fel cyflogai sy'n gweithio gartref ar gyfer Cyber Essentials.

[Nodiadau]

A1.8. Ai cais i adnewyddu ardystiad presennol yw hwn neu ai dyma'r tro cyntaf rydych wedi gwneud cais
am ardystiad?
Mae angen i ardystiad Cyber Essentials gael ei adnewyddu'n flynyddol. Os ydych wedi cael eich ardystio gan Cyber
Essentials yn flaenorol, dewiswch “Adnewyddu”. Os nad ydych wedi cael eich ardystio gan Cyber Essentials yn
flaenorol, dewiswch “Gwneud Cais am y Tro Cyntaf”.
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A1.9. Beth yw eich prif reswm dros wneud cais am ardystiad?
Nodwch y prif reswm pam rydych yn gwneud cais am ardystiad. Os oes sawl rheswm, dewiswch yr un sydd bwysicaf i
chi. Mae hyn yn ein helpu i ddeall sut mae pobl yn defnyddio ein hardystiadau.
(Os mai un o gontractau'r llywodraeth yw'r rheswm dros gael eich ardystio, rhowch enw'r contract neu'r fframwaith.
Mae'r wybodaeth hon yn ddefnyddiol i ni, ond nid yw'n ofynnol i chi ei darparu).

[Nodiadau]

A1.10. Ydych chi wedi darllen y ddogfen ‘Cyber Essentials: Gofynion ar gyfer Seilwaith TG’?

Mae'r ddogfen ar gael ar wefan Cyber Essentials NCSC a dylid ei darllen cyn cwblhau'r cwestiynau hyn.
https://www.ncsc.gov.uk/files/Cyber-Essentials-Requirements-for-IT-infrastructure-3-0.pdf
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Cwmpas Asesu
Yn yr adran hon, bydd angen i chi ddisgrifio'r elfennau o'ch sefydliad rydych eisiau eu hardystio i'r
achrediad hwn. Dylai'r cwmpas gynnwys naill ai'r sefydliad cyfan neu is-uned sefydliadol (er enghraifft,
gweithrediad cwmni rhyngwladol yn y DU). Dylid ystyried bod pob cyfrifiadur, gliniadur, gweinydd, ffôn
symudol, llechen a wal dân/llwybrydd a all gael mynediad i'r rhyngrwyd ac a ddefnyddir gan y sefydliad
hwn neu'r is-uned hon i gael mynediad at ddata neu wasanaethau sefydliadol “o fewn y cwmpas”. Dylai
pob lleoliad a berchenogir neu a weithredir gan y sefydliad hwn neu'r is-uned hon, boed yn y DU neu'n
rhyngwladol, gael ei ystyried “o fewn y cwmpas”. Nid yw cwmpas heb ddyfeisiau defnyddwyr yn
dderbyniol.
Mae'r gofynion cwmpasu wedi cael eu diweddaru i gynnwys gwasanaethau cwmwl. Ceir rhagor o
wybodaeth yn y ddogfen ‘Cyber Essentials: Gofynion ar gyfer Seilwaith f3.0’. Cyfeirir at y ddolen yng
nghwestiwn A1.10.
A2.1.

A yw cwmpas yr asesiad hwn yn cwmpasu eich sefydliad cyfan? Noder: Dim ond os yw eich asesiad yn
cwmpasu eich cwmni cyfan y bydd eich sefydliad yn gymwys i gael yswiriant seiber am ddim. Os byddwch
yn ateb “Na” i'r cwestiwn hwn, ni chewch eich gwahodd i wneud cais am yswiriant.
Byddai eich sefydliad cyfan yn cynnwys pob is-adran a phob unigolyn a dyfais sy'n defnyddio data busnes.
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A2.2. Os na chaiff y sefydliad cyfan ei gwmpasu, pa ddisgrifiad yr hoffech iddo ymddangos ar eich tystysgrif a
gwefan?
Dylai eich disgrifiad o'r cwmpas gynnwys manylion unrhyw feysydd o'ch busnes sydd â mynediad i'r rhyngrwyd ac sydd
wedi'u heithrio o'r asesiad (er enghraifft, “sefydliad cyfan ac eithrio rhwydwaith datblygu”).
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A2.3. Disgrifiwch leoliadau daearyddol eich busnes o fewn cwmpas yr asesiad hwn.
Dylech naill ai roi disgrifiad bras (h.y., Pob swyddfa yn y DU) neu restru'r lleoliadau sydd o fewn y cwmpas (h.y., siopau
manwerthu ym Manceinion a Glasgow).
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A2.4. Rhestrwch nifer y gliniaduron, cyfrifiaduron bwrdd gwaith a dyfeisiau bwrdd gwaith rhithwir o fewn
cwmpas yr asesiad hwn. Rhaid i chi gynnwys y model a'r fersiwn system weithredu ar gyfer pob dyfais.
Ar gyfer dyfeisiau Windows, bydd angen nodi'r fersiwn Edition a Feature hefyd. Rhaid cynnwys pob
dyfais sy'n cysylltu â gwasanaethau cwmwl.
Rhowch grynodeb o'r holl liniaduron, cyfrifiaduron a dyfeisiau bwrdd gwaith rhithwir a ddefnyddir i gael mynediad i
ddata neu wasanaethau sefydliadol ac sydd â mynediad i'r rhyngrwyd (er enghraifft, “Mae gennym 25 o liniaduron
DELL Vostro 5515 â fersiwn Windows 10 Professional 20H2 a 10 o liniaduron MacBook Air â MacOS Big Sur”). Mae hyn
yn berthnasol i ddyfeisiau corfforaethol a dyfeisiau personol (BYOD). Nid oes angen i chi roi rhifau cyfresol, cyfeiriadau
mac na gwybodaeth dechnegol arall.
Nid yw cwmpas heb ddyfeisiau defnyddwyr yn dderbyniol.
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A2.4.1 Rhestrwch nifer y Cleientiaid Tenau o fewn cwmpas yr asesiad hwn. Dylech gynnwys gwneuthuriad,
model a systemau gweithredu.
Er gwybodaeth yn unig y mae'r cwestiwn hwn ar hyn o bryd. O fis Ionawr 2023, bydd y cwestiwn hwn yn gofyn bod eich
cleientiaid tenau yn cael eu cefnogi ac yn derbyn diweddariadau diogelwch a chaiff ei farcio o ran cydymffurfiaeth. Mae
cleientiaid tenau o fewn y cwmpas ar gyfer pob rheolaeth arall ar hyn o bryd.

Rhowch grynodeb o'r holl gleientiaid tenau o fewn y cwmpas sy'n cysylltu â data neu wasanaethau sefydliadol. (Ceir
diffiniadau ohonynt yn y ddogfen ‘Cyber Essentials: Gofynion ar gyfer Seilwaith’ yn
https://www.ncsc.gov.uk/files/Cyber-Essentials-Requirements-for-IT-infrastructure-3-0.pdf
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A2.5. Rhestrwch nifer y gweinyddion, gweinyddion rhithwir, a gwesteiwyr gweinyddion rhithwir (hypervisor).
Rhaid i chi gynnwys y system weithredu.
Rhestrwch nifer y gweinyddion o fewn cwmpas yr asesiad hwn. Er enghraifft: 2 x VMware ESXI 6.7 sy'n lletya 8
gweinydd Windows 2016 rhithwir; 1 x Gweinydd MS 2019; 1 x Redhat Enterprise Linux 8.3.
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A2.6. Rhestrwch nifer y llechi a'r dyfeisiau symudol o fewn cwmpas yr asesiad. Rhaid i chi gynnwys y model
a'r fersiynau o'r system weithredu ar gyfer pob dyfais. Rhaid cynnwys pob dyfais sy'n cysylltu â
gwasanaethau cwmwl.
Rhaid cynnwys pob llechen a dyfais symudol a ddefnyddir i gael mynediad i ddata neu wasanaethau sefydliadol ac
sydd â mynediad i'r rhyngrwyd o fewn cwmpas yr asesiad. Mae hyn yn berthnasol i ddyfeisiau corfforaethol a
dyfeisiau personol (BYOD). Nid oes angen i chi roi rhifau cyfresol, cyfeiriadau mac na gwybodaeth dechnegol arall. Ni
ellir eithrio unrhyw lechi na dyfeisiau symudol sy'n cysylltu â gwasanaethau cwmwl o'r cwmpas ardystio.
Nid yw cwmpas heb ddyfeisiau defnyddwyr yn dderbyniol.

[Nodiadau]

A2.7. Rhestrwch y rhwydweithiau a fydd o fewn cwmpas yr asesiad hwn.
Dylech gynnwys manylion pob rhwydwaith a ddefnyddir yn eich sefydliad gan gynnwys ei enw, ei leoliad a'i ddiben
(h.y., Prif Rwydwaith yn y Pencadlys ar gyfer defnydd gweinyddol, Rhwydwaith Datblygu yn Swyddfa Malvern ar gyfer
profi meddalwedd, (rhwydwaith gweithwyr gartref- yn y DU). Nid oes angen i chi roi cyfeiriadau IP na gwybodaeth
dechnegol arall.
Dylech hefyd roi crynodeb o unrhyw weithwyr cartref a chynnwys ffin eu rhyngrwyd a gaiff ei hystyried ar gyfer yr
asesiad.
I gael canllawiau pellach, ewch i'r adran Gweithio Gartref o'r ddogfen ‘Cyber Essentials: Gofynion ar gyfer Seilwaith’.
https://www.ncsc.gov.uk/files/Cyber-Essentials-Requirements-for-IT-infrastructure-3-0.pdf
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A2.8. Rhestrwch gyfarpar rhwydwaith a fydd o fewn cwmpas yr asesiad hwn (gan gynnwys waliau tân a
llwybryddion). Rhaid i chi gynnwys gwneuthuriad a model pob dyfais a restrir.
Dylech gynnwys yr holl gyfarpar sy'n rheoli'r llif data megis llwybryddion a waliau tân. Nid oes angen i chi gynnwys
switshys na phwyntiau mynediad di-wifr nad ydynt yn cynnwys wal dân/nad ydynt yn llwybr i draffig rhyngrwyd. Nid
oes angen i chi roi cyfeiriadau IP, cyfeiriadau MAC na rifau cyfresol.
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A2.9. Rhestrwch yr holl wasanaethau cwmwl a ddarperir gan drydydd parti ac a ddefnyddir gan eich
sefydliad.
Mae angen i chi gynnwys manylion eich holl wasanaethau cwmwl. Mae hyn yn cynnwys pob math o wasanaethau –
IaaS, PaaS, a SaaS. Rhoddir diffiniadau o'r gwahanol fathau o wasanaethau cwmwl yn y ddogfen ‘Cyber Essentials:
Gofynion ar gyfer Seilwaith’ https://www.ncsc.gov.uk/files/Cyber-Essentials-Requirements-for-IT-infrastructure-30.pdf.
Noder, rhaid cynnwys gwasanaethau cwmwl o fewn cwmpas Cyber Essentials.
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A2.10. Rhowch enw a rôl yr unigolyn sy'n gyfrifol am reoli'r systemau gwybodaeth o fewn
cwmpas yr asesiad hwn.
Yr unigolyn sy'n dylanwadu ac yn gwneud penderfyniadau am gyfrifiaduron, gliniaduron, gweinyddion, llechi, ffonau
symudol a chyfarpar rhwydwaith yn eich sefydliad ddylai hwn fod. Rhaid i'r unigolyn hwn fod yn aelod o'ch sefydliad ac
nid unigolyn a gyflogir gan y darparwr TG y rhoddwyd contract allanol iddo.
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Yswiriant
Caiff pob sefydliad â phencadlys sydd wedi'i leoli yn y DU ac sydd â throsiant o lai nag £20 miliwn yswiriant
seiber awtomatig os bydd yn cyflawni ardystiad Cyber Essentials. Mae'r yswiriant yn rhad ac am ddim ond
gallwch optio allan o'r elfen yswiriant os dewiswch wneud hynny. Ni fydd hyn yn newid pris y pecyn asesu.
Os hoffech gael yr yswiriant, yna bydd angen i ni ofyn rhai cwestiynau ychwanegol a chaiff yr atebion hyn eu
hanfon at y brocer. Ni fydd yr atebion i'r cwestiynau hyn yn effeithio ar ganlyniad eich asesiad Cyber
Essentials. Mae'n bwysig bod y wybodaeth a ddarperir ar gyfer yr yswiriant mor gywir â phosibl a bod y
datganiad asesu yn cael ei lofnodi gan unigolyn ar lefel Bwrdd neu lefel uwch gyfatebol, er mwyn osgoi
unrhyw oedi wrth ddarparu'r polisi yswiriant.

A3.1. A yw eich pencadlys wedi'i leoli yn y DU ac a oes gennych drosiant blynyddol gros o lai nag £20m?
Mae'r cwestiwn hwn yn ymwneud â chymhwysedd eich sefydliad i gael yr yswiriant seiber sydd wedi'i gynnwys.

[Nodiadau]

A3.2. Os ydych wedi ateb “ydy/oes” i'r cwestiwn diwethaf, yna bydd eich sefydliad yn gymwys i gael yr
yswiriant seiber sydd wedi'i gynnwys os cewch eich ardystio. Os nad ydych eisiau'r elfen yswiriant,
gallwch optio allan fan hyn.
Nid oes unrhyw gost ychwanegol ar gyfer yr yswiriant. Ceir rhagor o wybodaeth amdano
yn https://iasme.co.uk/cyber-essentials/cyber-liability-insurance/

[Nodiadau]

A.3.3. Beth yw cyfanswm eich refeniw gros? Rhowch ffigur i'r £100K agosaf. Dim ond os ydych yn cael yr
yswiriant y bydd angen i chi ateb y cwestiwn hwn.
Caiff yr ateb i'r cwestiwn hwn ei anfon at y brocer yswiriant mewn perthynas â'r yswiriant seiber y byddwch yn ei gael
pan gewch eich ardystio. Byddwch mor gywir â phosibl – dylid rhoi ffigur i'r £100K agosaf.

[Nodiadau]

A.3.4. Beth yw manylion cyswllt e-bost y sefydliad ar gyfer y dogfennau yswiriant? Dim ond os ydych yn cael
yr yswiriant y bydd angen i chi ateb y cwestiwn hwn.
Caiff yr ateb i'r cwestiwn hwn ei anfon at y brocer yswiriant mewn perthynas â'r yswiriant seiber y byddwch yn ei gael
pan gewch eich ardystio, a bydd y brocer yn defnyddio'r manylion hyn i gysylltu â chi mewn perthynas â'ch dogfennau
yswiriant a gwybodaeth adnewyddu.
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Waliau Tân Ffiniau a Phyrth i'r Rhyngrwyd
Wal dân yw'r enw cyffredinol am ddyfais meddalwedd (a reolir gan brif gyfrifiadur neu gyfrifiadur canolog)
neu galedwedd sy'n rhoi diogelwch technegol rhwng eich rhwydweithiau a'ch dyfeisiau a'r Rhyngrwyd.
Cyfeirir at waliau tân yn y cwestiwn a bennir fel waliau tân ffiniau. Bydd gan eich sefydliad wal dân ffisegol,
rhithwir neu feddalwedd ar y ffin â'r rhyngrwyd. Caiff waliau tâl meddalwedd eu cynnwys hefyd ym mhob
system weithredu fawr ar gyfer Gliniaduron, Cyfrifiaduron Bwrdd Gwaith a Gweinyddion. Mae waliau tân
yn ddyfeisiau ffisegol, rhithwir neu feddalwedd pwerus, y mae angen eu ffurfweddu'n gywir er mwyn
darparu diogelwch effeithiol.
Mae cwestiynau yn yr adran hon yn gymwys i'r canlynol: Waliau Tân Ffiniau, Llwybryddion, Cyfrifiaduron,
Gliniaduron a Gweinyddion, IaaS.
A4.1. A oes gennych waliau tân ar y ffiniau rhwng rhwydweithiau mewnol, gliniaduron, cyfrifiaduron bwrdd
gwaith a gweinyddion eich sefydliad, a'r rhyngrwyd?
Rhaid bod waliau tân rhwng y rhwydwaith yn eich swyddfa a'r rhyngrwyd.
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A4.1.1 Pan nad yw dyfeisiau corfforaethol neu ddyfeisiau sy'n eiddo i'r defnyddiwr (BYOD) wedi'u cysylltu â
rhwydwaith mewnol y sefydliad, sut y gweithredir rheolaethau sy'n ymwneud â'r wal dâl?
Dylai fod waliau tân ar waith hefyd ar gyfer y rhai sy'n gweithio gartref. Os nad yw'r defnyddwyr hynny yn defnyddio
Rhwydwaith Preifat Rhithwir (VPN) corfforaethol sydd wedi'i gysylltu â'r rhwydwaith yn eich swyddfa, bydd angen
iddynt ddibynnu ar y wal dâl meddalwedd sydd wedi'i chynnwys yn system weithredu'r ddyfais sy'n cael ei defnyddio.
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A4.2. Pan fyddwch yn derbyn llwybrydd rhyngrwyd neu ddyfais wal dâl meddalwedd am y tro cyntaf, bydd
ganddo gyfrinair diofyn arno/arni. A yw'r cyfrinair cychwynnol hwn wedi cael ei newid ar bob dyfais
o'r fath?
Rhaid i'r cyfrinair diofyn gael ei newid ar bob llwybrydd a wal dân, gan gynnwys y rhai sydd â chyfrinair unigryw a
ffurfweddwyd ymlaen llaw (h.y. BT Business Hub, Draytek Vigor 2865ac).

[Nodiadau]

A4.2.1 Disgrifiwch y broses ar gyfer newid cyfrinair y wal dân.
Bydd angen i chi fod yn ymwybodol o'r ffordd y caiff y cyfrinair ar y wal dân ei newid. Rhowch ddisgrifiad cryno o'r
ffordd y gwneir hyn.

[Nodiadau]

A.4.3. A yw cyfrinair newydd y wal dân wedi'i ffurfweddu i fodloni gofynion dilysu seiliedig ar gyfrinair?
Dewiswch yr opsiwn sy'n cael ei ddefnyddio
A. Dilysu aml-ffactor, gyda chyfrinair sy'n cynnwys o leiaf 8 nod, heb unrhyw gyfyngiadau ar uchafswm y
nodau.
B. Rhwystro cyfrineiriau cyffredin yn awtomatig, gyda chyfrinair sy'n cynnwys o leiaf 8 nod, heb unrhyw
gyfyngiadau ar uchafswm y nodau.
C. Cyfrinair sy'n cynnwys o leiaf 12 o nodau, heb unrhyw gyfyngiadau ar uchafswm y nodau.

Rhoddir amlinelliad o'r rheolaethau technegol derbyniol y gallwch eu defnyddio i reoli ansawdd eich cyfrineiriau yn yr
adran newydd ‘Dilysu seiliedig ar gyfrinair’ yn y ddogfen ‘Cyber Essentials: Gofynion ar gyfer Seilwaith TG’.
https://www.ncsc.gov.uk/files/Cyber-Essentials-Requirements-for-IT-infrastructure-3-0.pdf

[Nodiadau]

A.4.4. A ydych yn newid cyfrinair y wal dân pan rydych yn gwybod neu'n amau ei fod wedi'i beryglu?
Gall cyfrineiriau gael eu peryglu os oes feirws wedi effeithio ar eich system neu os yw'r gwneuthurwr yn rhoi gwybod i
chi bod ei gynnyrch yn cynnwys gwendid o ran diogelwch. Dylech fod yn ymwybodol o hyn a gwybod sut i newid y
cyfrinair os bydd hyn yn digwydd. Wrth ddibynnu ar waliau tân meddalwedd ar ddyfeisiau defnyddwyr, bydd angen
newid y cyfrinair i gael mynediad at y ddyfais.

[Nodiadau]

A4.5. A oes gennych unrhyw wasanaethau sydd wedi'u galluogi y gellir cael mynediad atynt yn allanol o'ch
llwybrydd rhyngrwyd, wal dân caledwedd neu wal dân meddalwedd?
O bryd i'w gilydd, efallai y caiff eich wal dân ei ffurfweddu er mwyn caniatáu i system ar y tu mewn ddod yn hygyrch o'r
rhyngrwyd (er enghraifft: gweinydd VPN, gweinydd post, gweinydd FTP, neu wasanaeth y mae eich cwsmeriaid yn cael
mynediad ato). Cyfeirir at hyn weithiau fel '“agor porth”. Mae angen i chi ddangos achos busnes dros wneud hyn
oherwydd gallai beri risgiau diogelwch. Os nad ydych wedi galluogi unrhyw wasanaethau, atebwch Nac oes”. Mae'r
rhan fwyaf o waliau tân yn rhwystro pob gwasanaeth yn ddiofyn.

[Nodiadau]

A4.5.1 A oes gennych achos busnes wedi'i ddogfennu ar gyfer pob un o'r gwasanaethau hyn?
Dylai'r achos busnes gael ei ddogfennu a'i gofnodi. Rhaid i achos busnes gael ei gymeradwyo ar lefel bwrdd a dylai
risgiau cysylltiedig gael eu hadolygu'n rheolaidd.

[Nodiadau]

A.4.6. Os oes gennych wasanaethau sydd wedi'u galluogi ar eich wal dân, a oes proses gennych i sicrhau y
cânt eu hanalluogi mewn modd amserol pan na fydd eu hangen mwyach? Mae angen disgrifio'r
broses.

Os nad oes angen i wasanaeth gael ei alluogi mwyach ar eich wal dân, rhaid i chi ei ddileu er mwyn lleihau'r risg y caiff
ei beryglu. Dylai fod gennych broses rydych yn ei dilyn i wneud hyn (h.y., pryd y caiff gwasanaethau eu hadolygu, pwy
sy'n penderfynu dileu'r gwasanaethau, pwy sy'n cadarnhau bod hyn wedi cael ei wneud).

[Nodiadau]

A.4.7. A ydych wedi ffurfweddu eich waliau tân ffiniau er mwyn sicrhau eu bod yn rhwystro pob gwasanaeth
arall rhag cael ei hysbysebu i'r rhyngrwyd?
Mae'r rhan fwyaf o waliau tân yn rhwystro pob gwasanaeth o'r tu mewn i'r rhwydwaith rhag cael ei gyrchu o'r
rhyngrwyd yn ddiofyn, ond bydd angen i chi gadarnhau gosodiadau eich wal dân.

[Nodiadau]

A4.8. A yw eich waliau tân ffiniau wedi cael eu ffurfweddu i ganiatáu mynediad at eu gosodiadau ffurfweddu
dros y rhyngrwyd?
Weithiau, mae sefydliadau yn ffurfweddu eu wal dân er mwyn galluogi pobl eraill (fel cwmni cymorth TG) i newid y
gosodiadau drwy'r rhyngrwyd. Os nad ydych wedi gosod eich waliau tân fel eu bod yn hygyrch i bobl y tu allan i'ch
sefydliad neu os yw gosodiadau ffurfweddu eich dyfeisiau ond yn hygyrch drwy gysylltiad VPN, yna dylech ateb “nac
ydyn” i'r cwestiwn hwn.

[Nodiadau]

A4.9. Os ydyn, a oes gofyniad busnes wedi'i ddogfennu ar gyfer y mynediad hwn?
Rhaid eich bod wedi gwneud penderfyniad yn y busnes bod angen i chi ddarparu mynediad allanol i'ch llwybryddion
a'ch waliau tân. Rhaid i'r penderfyniad hwn fod wedi'i ddogfennu (h.y., wedi'i ysgrifennu i lawr).

[Nodiadau]

A4.10. Os ydyn, a yw'r mynediad i'r gosodiadau wedi'i ddiogelu naill ai gan ddull dilysu aml-ffactor neu drwy
ganiatáu cyfeiriadau IP dibynadwy yn unig ar y cyd â phroses ddilysu a reolir i gael mynediad i'r
gosodiadau? Eglurwch pa opsiwn a ddefnyddir.

Os ydych yn caniatáu mynediad uniongyrchol i osodiadau ffurfweddu drwy ryngwyneb allanol eich llwybrydd neu wal
dân, rhaid i'r rhyngwyneb hwn gael ei ddiogelu gan un o'r ddau opsiwn.

[Nodiadau]

A.4.11.A oes waliau tân meddalwedd wedi'u galluogi ar bob un o'ch cyfrifiaduron bwrdd gwaith, gliniaduron
a gweinyddion?

Rhaid i'ch wal dân meddalwedd gael ei ffurfweddu a'i galluogi bob amser, hyd yn oed wrth eistedd y tu ôl i wal dân
ffiniau ffisegol/rhithwir mewn swyddfa. Gallwch gadarnhau'r gosodiad hwn ar gyfrifiaduron Mac yn yr adran ‘Security
& Privacy’ o dan ‘System Preferences’. Gallwch gadarnhau hyn ar liniaduron Windows drwy fynd i ‘Settings’ a chwilio
am “Windows firewall”. Ar Linux, defnyddiwch “ufw status”.

[Nodiadau]

A.4.12.Os nad ydyn, ai'r rheswm am hyn yw nad yw waliau tân meddalwedd wedi'u gosod yn ddiofyn ar
gyfer y system weithredu rydych yn ei defnyddio? Rhestrwch y systemau gweithredu.
Prin iawn yw'r systemau gweithredu lle nad oes waliau tân meddalwedd ar gael. Gallai enghreifftiau gynnwys
systemau Linux wedi'u mewnblannu neu weinyddion pwrpasol. Er mwyn osgoi amheuaeth, mae waliau tân
meddalwedd ar gael ar gyfer pob fersiwn o Windows, macOS a phob dosbarthiad Linux cyffredin fel Ubuntu.

[Nodiadau]

Ffurfweddiad Diogel
Yn aml, nid yw cyfrifiaduron a Gwasanaethau Cwmwl sydd wedi'u gosod yn ddiofyn yn ddiogel. Yn aml,
gall gosodiad ‘allan o'r bocs’ gynnwys cyfrif gweinyddol â chyfrinair diofyn safonol sy'n hysbys i'r cyhoedd,
un neu fwy o gyfrifon defnyddwyr diangen wedi'u galluogi (weithiau gyda breintiau mynediad arbennig) a
chymwysiadau neu wasanaethau rhagosodedig ond diangen. Mae pob un o'r rhain yn risgiau diogelwch.
Mae cwestiynau yn yr adran hon yn gymwys i'r canlynol: Gweinyddion, Cyfrifiaduron Bwrdd Gwaith,
Gliniaduron, Cleientiaid Tenau, Llechi, Ffonau Symudol, IaaS, PaaS a SaaS.

A5.1. Lle y gallwch wneud hynny, a ydych wedi dileu neu analluogi'r holl feddalwedd a gwasanaethau nad
ydych yn eu defnyddio ar eich gliniaduron, cyfrifiaduron bwrdd gwaith, cleientiaid tenau, gweinyddion,
llechi, ffonau symudol a gwasanaethau cwmwl? Disgrifiwch sut rydych yn gwneud hyn.
I weld y cymwysiadau sydd wedi'u gosod ar Windows, ewch i ‘Start Menu’, ar macOS agorwch ‘Finder -> Applications’
ac ar Linux, agorwch ‘software package manager (apt, rpm, yum). Rhaid i chi ddileu neu analluogi'r holl gymwysiadau,
cyfleustodau system a gwasanaethau rhwydwaith nad oes angen eu defnyddio o ddydd i ddydd. Mae angen i chi
gadarnhau eich gwasanaethau cwmwl ac analluogi gwasanaethau nad oes angen eu defnyddio o ddydd i ddydd

[Nodiadau]

A5.2. A ydych wedi sicrhau mai dim ond cyfrifon defnyddwyr angenrheidiol a ddefnyddir yn rheolaidd wrth
ymgymryd â'ch busnes sydd ar eich gliniaduron, cyfrifiaduron, gweinyddion, llechi, dyfeisiau symudol a
gwasanaethau cwmwl?
Rhaid i chi ddileu neu analluogi unrhyw gyfrifon defnyddwyr nad oes angen eu defnyddio o ddydd i ddydd ar eich holl
ddyfeisiau a gwasanaethau cwmwl. Gallwch weld eich cyfrifon defnyddwyr ar Windows drwy dde-glicio ar ‘Start‘ ->
‘Computer Management’ -> ‘Users’. Ar macOS, ewch i ‘System Preferences’ -> ‘Users & Groups’, ac ar Linux
defnyddiwch “cat/etc/passwd”

[Nodiadau]

A5.3. A ydych wedi newid y cyfrinair diofyn ar gyfer pob cyfrif defnyddiwr a gweinyddwr ar bob un o'ch
cyfrifiaduron bwrdd gwaith, gliniaduron, cleientiaid tenau, gweinyddion, llechi a ffonau symudol mewn
ffordd sy'n bodloni gofynion dilysu seiliedig ar gyfrinair Cyber Essentials?
Bydd cyfrinair sy'n anodd ei ddyfalu yn unigryw. Ni fydd yn cynnwys geiriau cyffredin neu amlwg fel “cyfrinair” neu
“gweinyddol” na chyfresi rhifau y mae'n hawdd eu dyfalu fel “12345”.

[Nodiadau]

A5.4. A ydych yn rhedeg gwasanaethau allanol sy'n rhoi mynediad at ddata (na ddylai fod ar gael i'r
cyhoedd) i ddefnyddwyr ar draws y rhyngrwyd?
Efallai bod eich busnes yn rhedeg meddalwedd sy'n galluogi staff neu gwsmeriaid i gael mynediad at wybodaeth ar
draws y rhyngrwyd i wasanaeth allanol a gaiff ei letya ar y rhwydwaith mewnol neu'r ganolfan data cwmwl. Gallai fod
yn weinydd VPN, yn weinydd post neu'n gymhwysiad rhyngrwyd a gaiff ei letya'n fewnol (SaaS neu PaaS) rydych yn ei
ddarparu i'ch cwsmeriaid fel cynnyrch. Ym mhob achos, mae'r cymwysiadau hyn yn rhoi gwybodaeth sy'n gyfrinachol
i'ch busnes a'ch cwsmeriaid na fyddech eisiau iddi fod ar gael i'r cyhoedd.

[Nodiadau]

A5.5. Os ‘ydych’, pa ddull dilysu seiliedig ar gyfrinair rydych yn ei ddefnyddio?
A. Dilysu aml-ffactor, gyda chyfrinair sy'n cynnwys o leiaf 8 nod, heb unrhyw gyfyngiadau ar uchafswm y
nodau.
B. Rhwystro cyfrineiriau cyffredin yn awtomatig, gyda chyfrinair sy'n cynnwys o leiaf 8 nod, heb unrhyw
gyfyngiadau ar uchafswm y nodau.
C. Cyfrinair sy'n cynnwys o leiaf 12 o nodau, heb unrhyw gyfyngiadau ar uchafswm y nodau.
Rhoddir amlinelliad o'r rheolaethau technegol derbyniol y gallwch eu defnyddio i reoli ansawdd eich cyfrineiriau yn yr
adran newydd ‘Dilysu seiliedig ar gyfrinair’ yn y ddogfen ‘Cyber Essentials: Gofynion ar gyfer Seilwaith TG’.
https://www.ncsc.gov.uk/files/Cyber-Essentials-Requirements-for-IT-infrastructure-3-0.pdf

[Nodiadau]

A5.6. Disgrifiwch y broses sydd ar waith ar gyfer newid cyfrineiriau pan gredwch eu bod wedi cael eu
peryglu.
Gall cyfrineiriau gael eu peryglu os oes feirws wedi effeithio ar eich system neu os yw'r gwneuthurwr yn rhoi gwybod i
chi bod ei gynnyrch yn cynnwys gwendid o ran diogelwch. Dylech fod yn ymwybodol o hyn a gwybod sut i newid y
cyfrinair os bydd hyn yn digwydd.

[Nodiadau]

A5.7. Pan nad ydych yn defnyddio dull dilysu aml-ffactor, pa opsiwn rydych yn ei ddefnyddio i ddiogelu eich
gwasanaeth allanol rhag ymosodiadau (brute-forcing)?
Rhaid i'r gwasanaeth allanol a ddarperir gennych gael ei osod er mwyn arafu neu atal ymgeisiau i fewngofnodi os yw'r
enw defnyddiwr a'r cyfrinair anghywir wedi cael eu nodi sawl gwaith. Mae hyn yn golygu y bydd llai o gyfle gan
droseddwyr seiber i barhau i roi cynnig ar gyfrineiriau gwahanol (brute-forcing) yn y gobaith o gael mynediad.

[Nodiadau]

A5.8. A oes gennych bolisi cyfrineiriau wedi'i ddogfennu sy'n rhoi canllawiau i holl ddefnyddwyr y
gwasanaeth allanol?
Rhaid i'r polisi cyfrineiriau gynnwys y canlynol: canllawiau ar sut i ddewis cyfrineiriau hwy er enghraifft ‘Tri Gair ar
Hap’, peidio â defnyddio'r un cyfrinair ar gyfer cyfrifon gwahanol, pa gyfrineiriau y gellir eu hysgrifennu i lawr a lle y
gellir eu storio, ac a ellir defnyddio rheolwr cyfrineiriau.

[Nodiadau]

A5.9. A yw “auto-run” neu “auto-play” wedi'i analluogi ar bob un o'ch systemau?
Gosodiad yw hwn sy'n rhedeg meddalwedd yn awtomatig ar DVD neu gof bach. Gallwch analluogi “auto-run” neu
“auto-play” ar Windows drwy fynd i ‘Settings’, ar macOS drwy fynd i ‘System Preferences’ ac ar Linux drwy'r ap
gosodiadau ar gyfer eich dosbarthiad. Mae'n dderbyniol dewis yr opsiwn lle y caiff defnyddiwr ei annog i ddewis yr hyn
fydd yn digwydd bob tro y bydd yn mewnosod cof bach. Os ydych wedi dewis yr opsiwn hwn, gallwch ateb “ydy” i'r
cwestiwn hwn.

[Nodiadau]

Cloi Dyfeisiau
A5.10. Pan fydd angen i ddefnyddiwr fod yn bresennol, a ydych yn gosod dull cloi ar eich dyfeisiau i gael
gafael ar y feddalwedd a'r gwasanaethau a osodwyd?
Mae angen i ddulliau cloi dyfeisiau fel gwybodaeth fiometrig, cyfrinair neu PIN, gael eu galluogi er mwyn atal
mynediad heb awdurdod i ddyfeisiau y gellir cyrchu data neu wasanaethau sefydliadol arnynt.

Mae hwn yn ofyniad newydd o ran Cyber Essentials. Ceir rhagor o wybodaeth yn y ddogfen ‘Cyber Essentials:
Gofynion ar gyfer Seilwaith f3.0’. https://www.ncsc.gov.uk/files/Cyber-Essentials-Requirements-for-ITinfrastructure-3-0.pdf

[Nodiadau]

A5.11. Pa ddull rydych yn ei ddefnyddio i ddatgloi'r dyfeisiau?
Ceir rhagor o wybodaeth yn y paragraff Manylion Datgloi Dyfeisiau o dan Ffurfweddiad Diogel yn y ddogfen ‘Cyber
Essentials: Gofynion ar gyfer Seilwaith TG’.
Dim ond pan gaiff y manylion eu defnyddio i ddatgloi dyfais y gellir defnyddio PIN ag o leiaf chwe nod ac ni fydd yn
rhoi mynediad at ddata a gwasanaethau sefydliadol heb ddefnyddio dull dilysu pellach.

[Nodiadau]

Rheoli diweddariadau diogelwch
Er mwyn diogelu eich sefydliad, dylech sicrhau bod eich holl feddalwedd yn gyfredol bob amser gyda'r
diweddariadau diogelwch diweddaraf. Os ydych yn defnyddio system weithredu nad yw'n cael ei chefnogi
mwyach ar unrhyw rai o'r dyfeisiau o fewn eich cwmpas (er enghraifft Microsoft Windows
XP/Vista/2003/Windows 7/Server 2008, MacOS High Sierra, Ubuntu 17.10), ac nid yw'r gwerthwr yn rhoi
diweddariadau i chi, yna ni chewch eich ardystio. Caiff ffonau symudol a llechi eu cynnwys o fewn y
cwmpas a rhaid iddyn nhw hefyd ddefnyddio system weithredu sy'n cael ei chefnogi o hyd gan y
gwneuthurwr.
Mae cwestiynau yn yr adran hon yn gymwys i'r canlynol: Gweinyddion, Cyfrifiaduron Bwrdd Gwaith,
Gliniaduron, Llechi, Cleientiaid Tenau, Ffonau Symudol, Llwybryddion, Waliau Tân, gwasanaethau cwmwl
IaaS a PaaS.
A6.1. A gaiff pob system weithredu a chadarnwedd ar eich dyfeisiau ei chefnogi gan werthwr sy'n
cynhyrchu diweddariadau diogelwch rheolaidd?
Ymhlith y systemau gweithredu hŷn nad ydynt yn cael eu cefnogi'n rheolaidd mwyach mae Windows XP/Vista/Server
2003, mac OS Mojave, iOS 12, iOS 13, Android 8, ac Ubutu Linux 17.10. Mae'r gofyniad hwn yn cynnwys y gadarnwedd
ar eich Waliau Tân a'ch Llwybryddion. Mae'n bwysig cadw cofnod o'ch systemau gweithredu a deall pan fyddant yn
cyrraedd diwedd eu hoes. Bydd y rhan fwyaf o'r prif werthwyr wedi cyhoeddi dyddiadau diwedd oes ar gyfer eu
systemau gweithredu a'u cadarnwedd.

[Nodiadau]

A6.2. A yw'r holl feddalwedd ar eich dyfeisiau yn cael ei chefnogi gan gyflenwr sy'n cynhyrchu datrysiadau
rheolaidd ar gyfer unrhyw broblemau diogelwch?

Rhaid i'r holl feddalwedd a ddefnyddir gan sefydliad gael ei chefnogi gan gyflenwr sy'n darparu diweddariadau
diogelwch rheolaidd. Rhaid i feddalwedd nas cefnogir gael ei dileu o ddyfeisiau. Mae hyn yn cynnwys fframweithiau ac
ategion fel Java, Adobe Reader a .NET.

[Nodiadau]

A6.2.1 Rhestrwch eich Porwyr Rhyngrwyd.
Rhestrwch yr holl borwyr rhyngrwyd sydd wedi'u gosod ar eich dyfeisiau, er mwyn i'r aseswr allu deall yr hyn rydych yn
ei ddefnyddio a chadarnhau ei fod yn cael ei gefnogi. Er enghraifft: Chrome – Fersiwn 89; Safari – Fersiwn 14

[Nodiadau]

A6.2.2 Rhestrwch eich meddalwedd Diogelu rhag Maleiswedd.
Rhestrwch yr holl feddalwedd Diogelu rhag Maleiswedd rydych yn eu defnyddio, gan gynnwys y fersiynau ohonynt, er
mwyn i'r aseswr allu deall yr hyn rydych yn ei ddefnyddio a chadarnhau ei fod yn cael ei gefnogi. Er enghraifft: Sophos
Endpoint Protection V10; Windows Defender; Bitdefender Internet Security 2020.

[Nodiadau]

A6.2.3 Rhestrwch y Cymwysiadau E-bost sydd wedi'u gosod ar ddyfeisiau defnyddwyr a'r gweinydd.
Rhestrwch yr holl gymwysiadau e-bost rydych yn eu defnyddio, gan gynnwys y fersiynau ohonynt, er mwyn i'r aseswr
allu deall yr hyn rydych yn ei ddefnyddio a chadarnhau ei fod yn cael ei gefnogi. Er enghraifft: MS Exchange 2016,
Outlook 2019.

[Nodiadau]

A6.2.4 Rhestrwch yr holl Gymwysiadau Office a ddefnyddir i greu data sefydliadol.
Rhestrwch yr holl Gymwysiadau E-bost rydych yn eu defnyddio, gan gynnwys y fersiynau ohonynt, er mwyn i'r aseswr
allu deall yr hyn rydych yn ei ddefnyddio a chadarnhau ei fod yn cael ei gefnogi. Er enghraifft: MS 365; Libre office,
Google workspace, Office 2016.

[Nodiadau]

A6.3. A yw'r holl feddalwedd wedi'i thrwyddedu yn unol ag argymhellion y cyhoeddwr?

Rhaid i bob meddalwedd gael ei thrwyddedu. Mae'n dderbyniol defnyddio meddalwedd agored am ddim ar yr amod
eich bod yn cydymffurfio ag unrhyw ofynion trwyddedu. Dylid nodi, os na phrynir trwyddedau blynyddol ar gyfer rhai
systemau gweithredu, caledwedd a chymwysiadau, ni cheir diweddariadau diogelwch rheolaidd.

[Nodiadau]

A6.4. A gaiff pob diweddariad diogelwch risg uchel neu gritigol ar gyfer systemau gweithredu a chaledwedd
ei osod o fewn 14 diwrnod i'w ryddhau?
Rhaid i chi osod unrhyw ddiweddariadau o'r fath o fewn 14 diwrnod bob tro. Os na allwch fodloni'r gofyniad hwn bob
amser, ni fyddwch yn cydymffurfio mewn perthynas â'r cwestiwn hwn. Nid yw'n ofynnol i chi osod prif ddiweddariadau
(feature updates) na diweddariadau opsiynol er mwyn bodloni'r gofyniad hwn, dim ond diweddariadau diogelwch risg
uchel neu gritigol.

[Nodiadau]

A6.4.1 A gaiff pob diweddariad ei weithredu ar gyfer systemau gweithredu drwy alluogi
awtoddiweddariadau?
Mae'r rhan fwyaf o ddyfeisiau yn cynnwys yr opsiwn i alluogi awtoddiweddariadau. Rhaid i hyn gael ei alluogi ar
unrhyw ddyfais lle y bo'n bosibl.

[Nodiadau]

A6.4.2 Lle nad yw awtoddiweddariadau yn cael eu defnyddio, sut rydych yn sicrhau bod pob diweddariad
diogelwch risg uchel neu gritigol ar gyfer pob system gweithredu a chaledwedd yn cael ei weithredu o
fewn 14 diwrnod i'w ryddhau?
Nid yw'n bosibl gweithredu awtoddiweddariadau bob amser. Nodwch sut y caiff unrhyw ddiweddariadau eu
gweithredu pan nad yw awtoddiweddariadau wedi cael eu ffurfweddu

[Nodiadau]

A6.5. A gaiff pob diweddariad diogelwch risg uchel neu gritigol ar gyfer cymwysiadau (gan gynnwys unrhyw
ffeiliau cysylltiedig ac unrhyw ategion fel Java, Adobe Reader a .Net) ei osod o fewn 14 diwrnod i'w
ryddhau?

Rhaid i chi osod unrhyw ddiweddariadau o'r fath o fewn 14 diwrnod bob tro. Os na allwch fodloni'r gofyniad hwn bob
amser, ni fyddwch yn cydymffurfio mewn perthynas â'r cwestiwn hwn. Nid yw'n ofynnol i chi osod prif ddiweddariadau
(feature updates) na diweddariadau opsiynol er mwyn bodloni'r gofyniad hwn, dim ond diweddariadau diogelwch risg
uchel neu gritigol.

[Nodiadau]

A6.5.1 A gaiff pob diweddariad ei weithredu ar gyfer cymwysiadau drwy alluogi awtoddiweddariadau?
Mae'r rhan fwyaf o ddyfeisiau yn cynnwys yr opsiwn i alluogi awtoddiweddariadau. Dylid galluogi
awtoddiweddariadau lle y bo'n bosibl.

[Nodiadau]

A6.5.2 Lle nad yw awtoddiweddariadau yn cael eu defnyddio, sut rydych yn sicrhau bod pob diweddariad
diogelwch risg uchel neu gritigol ar gyfer pob cymhwysiad yn cael ei weithredu o fewn 14 diwrnod
i'w ryddhau?
Nodwch sut y caiff diweddariadau eu gweithredu pan nad yw awtoddiweddariadau wedi cael eu ffurfweddu.

[Nodiadau]

A6.6. A ydych wedi dileu unrhyw feddalwedd ar eich dyfeisiau nad yw'n cael ei chefnogi mwyach ac nad
yw'n cael diweddariadau rheolaidd ar gyfer problemau diogelwch mwyach?

Rhaid i chi ddileu meddalwedd hŷn o'ch dyfeisiau pan na chaiff ei chefnogi mwyach gan y gwneuthurwr. Gallai
meddalwedd o'r fath gynnwys fersiynau hŷn o borwyr gwe, systemau gweithredu, fframweithiau fel Java a Flash, ac
unrhyw feddalwedd cymwysiadau.

[Nodiadau]

A6.7. Lle mae meddalwedd nas cefnogir yn cael ei defnyddio, a yw'r dyfeisiau hynny wedi cael eu symud i
is-set ar wahân ac a yw mynediad i'r rhyngrwyd wedi'i ddileu? Sut rydych yn gwneud hyn?
Er gwybodaeth yn unig y mae'r cwestiwn hwn. O fis Ionawr 2023, bydd y cwestiwn hwn yn ei gwneud yn ofynnol i
bob meddalwedd nas cefnogir gael ei symud i is-set ar wahân. Bydd yn ofynnol hefyd i ddileu mynediad i'r
rhyngrwyd. Caiff y cwestiwn ei farcio o ran cydymffurfiaeth.
Bydd angen i feddalwedd na chaiff ei dileu o ddyfeisiau pan na chaiff ei chefnogi mwyach gael ei gosod yn ei his-set ei
hun a dylid atal mynediad i'r rhyngrwyd, ar y ffordd i mewn ac ar y ffordd allan.
Diffinnir is-set fel rhan o'r sefydliad y caiff ei rhwydwaith ei wahanu oddi wrth weddill y sefydliad gan wal dân neu
VLAN.

[Nodiadau]

Rheoli Mynediad Defnyddwyr
Mae'n bwysig mai dim ond yr adnoddau a'r data sydd eu hangen arnynt i gyflawni eu rolau y caiff
defnyddwyr fynediad atynt, a dim mwy. Mae angen i bob defnyddiwr feddu ar gyfrifon unigryw ac ni ddylai
fod yn cyflawni tasgau beunyddiol fel anfonebu neu ddelio â negeseuon e-bost pan fo wedi mewngofnodi
fel defnyddiwr â breintiau gweinyddwr sy'n caniatáu gwneud newidiadau sylweddol i'r ffordd y mae eich
systemau cyfrifiadurol yn gweithio.
Mae cwestiynau yn yr adran hon yn gymwys i'r canlynol: Gweinyddion, Cyfrifiaduron Bwrdd Gwaith,
Gliniaduron, Llechi, Cleientiaid Tenau, Ffonau Symudol, IaaS, PaaS a SaaS.
A7.1. Ai dim ond ar i'r broses o greu cyfrifon defnyddwyr gael ei chymeradwyo y rhoddir cyfrifon o'r fath i
ddefnyddwyr? Disgrifiwch y broses.
Rhaid i chi sicrhau mai dim ond ar ôl iddynt gael eu cymeradwyo gan unigolyn sydd â rôl arwain yn y busnes y caiff
cyfrifon defnyddwyr (fel manylion mewngofnodi i liniaduron a chyfrifon ar weinyddion) eu rhoi.

[Nodiadau]

A7.2. Ai drwy ddefnyddio enw defnyddiwr a chyfrinair unigryw y ceir mynediad i bob cyfrif defnyddiwr a
chyfrif gweinyddol?
Rhaid i chi sicrhau na ellir cael mynediad i unrhyw ddyfeisiau heb ddefnyddio enw defnyddiwr a chyfrinair.
Ni ddylid rhannu cyfrifon.

[Nodiadau]

A7.3. Sut rydych yn sicrhau eich bod wedi dileu, neu wedi analluogi, unrhyw gyfrifon ar gyfer staff nad ydynt
yn eich sefydliad mwyach?
Pan fydd unigolyn yn gadael eich sefydliad, bydd angen i chi ei atal rhag cael mynediad i unrhyw rai o'ch systemau.

[Nodiadau]

A7.4. A ydych yn sicrhau mai dim ond y breintiau sydd eu hangen arnynt i wneud eu swydd gyfredol sy'n
cael eu rhoi i'r staff? Sut rydych yn gwneud hyn?
Pan fydd aelod o'r staff yn newid swydd, efallai y bydd angen i chi newid y caniatadau sydd ganddo hefyd er mwyn
sicrhau mai dim ond y ffeiliau, y ffolderi a'r cymwysiadau sydd eu hangen arno i wneud ei waith bob dydd y bydd
ganddo fynediad atynt.

[Nodiadau]

Cyfrifon Gweinyddol
Fel arfer, cyfrifon defnyddwyr â breintiau mynediad arbennig (e.e. cyfrifon gweinyddol) sydd â'r lefel uchaf
o fynediad at wybodaeth, cymwysiadau a chyfrifiaduron. Pan gaiff ymosodwyr fynediad at y cyfrifon
breintiedig hyn, gallant achosi'r difrod mwyaf oherwydd, fel arfer, gallant gyflawni gweithredoedd fel
gosod meddalwedd maleisus a gwneud newidiadau. Mae mynediad arbennig yn cynnwys breintiau
ychwanegol i rai defnyddwyr arferol.
Nid yw'n dderbyniol gweithio mewn modd “gweinyddwr” breintiedig o ddydd i ddydd.
Mae cwestiynau yn yr adran hon yn gymwys i'r canlynol: Gweinyddion, Cyfrifiaduron Bwrdd Gwaith,
Gliniaduron, Llechi, Cleientiaid Tenau, Ffonau Symudol, IaaS, PaaS a SaaS.
A7.5. A oes proses ffurfiol ar waith gennych i roi mynediad i rywun i systemau ar lefel “gweinyddwr” ac a
allwch gadarnhau sut y caiff y broses hon ei chofnodi?
Rhaid bod gennych broses ffurfiol, sydd wedi'i hysgrifennu i lawr, rydych yn ei dilyn wrth benderfynu rhoi mynediad i
rywun i systemau ar lefel gweinyddwr. Gall y broses hon gynnwys cymeradwyaeth gan unigolyn sy'n
berchennog/cyfarwyddwr/ymddiriedolwr/partner yn y sefydliad.

[Nodiadau]

A7.6. Fel sefydliad, sut rydych yn sicrhau bod cyfrifon ar wahân yn cael eu defnyddio i gyflawni tasgau
gweinyddol (fel gosod meddalwedd neu wneud newidiadau ffurfweddu)?
Rhaid i chi ddefnyddio cyfrif gweinyddwr gwahanol i'r cyfrif defnyddiwr safonol wrth gyflawni tasgau gweinyddol fel
gosod meddalwedd. Mae defnyddio cyfrifon gweinyddwr drwy'r dydd yn golygu y gallai'r ddyfais gael ei pheryglu gan
faleiswedd. Rhaid i wasanaethau cwmwl gael eu gweinyddu drwy gyfrifon ar wahân.

[Nodiadau]

A7.7. Sut mae'r sefydliad yn atal cyfrifon gweinyddwr rhag cael eu defnyddio i gyflawni tasgau bob dydd fel
pori'r we neu gael mynediad at negeseuon e-bost?
Rhaid i chi sicrhau na chaiff cyfrifon gweinyddwr eu defnyddio i gyrchu gwefannau neu lawrlwytho negeseuon e-bost.
Mae defnyddio cyfrifon o'r fath yn y ffordd hon yn golygu y gallai'r ddyfais gael ei pheryglu gan faleiswedd. Dylid
lawrlwytho meddalwedd a diweddariadau fel defnyddiwr safonol ac yna'u gosod fel gweinyddwr. Efallai na fydd angen
datrysiad technegol arnoch i wneud hyn, gallai fod yn seiliedig ar weithdrefn a pholisi da a hyfforddiant rheolaidd i'r
staff.

[Nodiadau]

A7.8. A ydych yn cadw cofnod ffurfiol o ba ddefnyddwyr sydd â chyfrifon gweinyddwr yn eich sefydliad?
Rhaid i chi lunio rhestr neu gofnod ffurfiol o'r holl bobl sydd â chyfrifon gweinyddwr.

[Nodiadau]

A7.9. A ydych yn adolygu pwy y dylai gael mynediad gweinyddol yn rheolaidd?
Rhaid i chi adolygu'r rhestr o bobl sydd â mynediad gweinyddwr yn rheolaidd. Yn dibynnu ar eich busnes, gallai hyn fod
yn fisol, yn chwarterol neu'n flynyddol. Dylid dileu mynediad gweinyddol unrhyw ddefnyddwyr nad oes angen y
mynediad hwnnw arnynt mwyach i gyflawni eu rôl.

[Nodiadau]

Dilysu Seiliedig ar Gyfrinair
Mae pob cyfrif yn ei gwneud yn ofynnol i'r defnyddiwr gael ei ddilysu. Lle y defnyddir cyfrinair i wneud
hyn, dylid defnyddio'r mesurau diogelwch canlynol:
•

Caiff cyfrineiriau eu diogelu rhag ymosodiad sy'n gysylltiedig â dyfalu cyfrineiriau.

•

Defnyddir rheolaethau technegol i reoli ansawdd cyfrineiriau.

•

Caiff pobl eu helpu i ddewis cyfrineiriau unigryw ar gyfer eu cyfrifon gwaith.

•

Mae yna broses sefydledig ar gyfer newid cyfrineiriau yn brydlon os bydd yr ymgeisydd yn gwybod
bod y cyfrinair neu'r cyfrif wedi'i beryglu neu os yw'n amau hynny.

Mae'r gofyniad hwn wedi'i ddiweddaru. Ceir rhagor o wybodaeth yn y ddogfen ‘Cyber Essentials:
Gofynion ar gyfer Seilwaith f3.0’. https://www.ncsc.gov.uk/files/Cyber-Essentials-Requirements-for-ITinfrastructure-3-0.pdf
A7.10. Disgrifiwch sut rydych yn diogelu cyfrifon rhag ymgeisiau i ddyfalu cyfrineiriau (brute-forcing) yn eich
sefydliad?
Ymgais yw hon i ddarganfod cyfrinair drwy roi cynnig ar bob cyfuniad posibl o lythrennau, rhifau a symbolau nes eich
bod yn darganfod yr un cyfuniad cywir sy'n gweithio.
Ceir rhagor o wybodaeth am sut i ddiogelu cyfrifon rhag unigolion sy'n ceisio dyfalu cyfrineiriau (brute-forcing) yn yr
adran ‘Dilysu seiliedig ar gyfrinair’ o dan yr adran ‘Rheoli Mynediad Defnyddwyr’ yn y ddogfen ‘Cyber Essentials:
Gofynion ar gyfer Seilwaith TG’. https://www.ncsc.gov.uk/files/Cyber-Essentials-Requirements-for-IT-infrastructure-30.pdf

[Nodiadau]

A7.11. Pa reolaethau technegol a ddefnyddir i reoli ansawdd y cyfrineiriau yn eich sefydliad?
Rhoddir amlinelliad o'r rheolaethau technegol derbyniol y gallwch eu defnyddio i reoli ansawdd eich cyfrineiriau yn yr
adran newydd ‘Dilysu seiliedig ar gyfrinair’ yn y ddogfen ‘Cyber Essentials: Gofynion ar gyfer Seilwaith TG’.
https://www.ncsc.gov.uk/files/Cyber-Essentials-Requirements-for-IT-infrastructure-3-0.pdf

[Nodiadau]

A7.12. Eglurwch sut rydych yn annog pobl i ddefnyddio cyfrineiriau unigryw a chryf.
Mae angen i chi helpu'r unigolion hynny sydd â mynediad at ddata a gwasanaethau sefydliadol drwy roi gwybod
iddynt sut y dylent fynd ati i ddewis cyfrinair cryf ac unigryw.
Ceir rhagor o wybodaeth yn yr adran ‘Dilysu seiliedig ar gyfrinair’ o dan yr adran ‘Rheoli Mynediad Defnyddwyr’ yn y
ddogfen ‘Cyber Essentials: Gofynion ar gyfer Seilwaith TG’. https://www.ncsc.gov.uk/files/Cyber-EssentialsRequirements-for-IT-infrastructure-3-0.pdf

[Nodiadau]

A7.13. A oes gennych bolisi cyfrineiriau wedi'i ddogfennu sy'n cynnwys proses y gellir ei rhoi ar waith os
credwch fod cyfrineiriau neu gyfrifon wedi cael eu peryglu?
Rhaid i chi feddu ar broses sefydledig sy'n nodi sut y gellir mynd ati i newid cyfrineiriau yn brydlon os credwch fod
cyfrinair neu gyfrif wedi cael ei beryglu neu os byddwch yn amau hynny.

[Nodiadau]

A7.14. A ydych wedi galluogi Dilysu Aml-ffactor ar bob un o'ch gwasanaethau cwmwl?
Lle mae eich systemau a'ch gwasanaethau cwmwl yn cefnogi Dilysu Aml-ffactor, er enghraifft neges destun, cod
mynediad untro, hysbysiad gan ap dilysu, rhaid i chi ei alluogi ar gyfer defnyddwyr a gweinyddwyr. Ceir rhagor o
wybodaeth yng nghanllawiau NCSC ar Ddilysu Aml-ffactor. https://www.ncsc.gov.uk/guidance/multi-factorauthentication-online-services

[Nodiadau]

A7.15. Os nad ydych, ai'r ffaith nad yw Dilysu Aml-ffactor ar gael ar gyfer rhai o'ch gwasanaethau cwmwl
yw'r rheswm am hynny? Rhestrwch y gwasanaethau cwmwl nad ydynt yn caniatáu dilysu aml-ffactor.
Mae'n ofynnol darparu rhestr o wasanaethau cwmwl a ddefnyddir, nad ydynt yn darparu dull Dilysu Aml-ffactor.

[Nodiadau]

A7.16. A yw dull Dilysu Aml-ffactor ar waith ar gyfer pob un o weinyddwyr eich gwasanaethau cwmwl?
Rhaid i bob cyfrif gweinyddwr ar wasanaeth cwmwl ddefnyddio dull Dilysu Aml-ffactor ar y cyd â chyfrinair sy'n
cynnwys o leiaf 8 nod.

[Nodiadau]

A7.17. A yw dull Dilysu Aml-ffactor ar waith ar gyfer pob un o ddefnyddwyr eich gwasanaethau cwmwl?

Er gwybodaeth yn unig y mae'r cwestiwn hwn. O fis Ionawr 2023, bydd y cwestiwn hwn yn ei gwneud yn ofynnol i
bob cyfrif defnyddiwr gael ei ddiogelu gan ddull Ddilysu Aml-ffactor ar wasanaethau cwmwl a chaiff ei farcio o ran
cydymffurfiaeth.

Rhaid i bob un o ddefnyddwyr eich gwasanaethau cwmwl ddefnyddio dull Dilysu Aml-ffactor ar y cyd â chyfrinair sy'n
cynnwys o leiaf 8 nod.

[Nodiadau]

Diogelwch rhag maleiswedd
Fel arfer, defnyddir maleiswedd (fel feirysau cyfrifiadurol) i ddwyn neu ddifrodi gwybodaeth. Yn aml,
defnyddir maleiswedd ar y cyd â mathau eraill o ymosodiadau fel ‘gwe-rwydo’ (cael gwybodaeth drwy
dwyll) a gwefannau rhwydweithiau cymdeithasol (y gellir chwilio drwyddynt am wybodaeth sy'n
ddefnyddiol i haciwr) er mwyn ymosod ar sefydliad mewn ffordd benodol. Mae datrysiadau
gwrthfaleiswedd (gan gynnwys meddalwedd gwrthfeirysau) ar gael gan gyflenwyr masnachol. Mae rhai
ohonynt am ddim, ond fel arfer cânt eu darparu ar ffurf pecynnau meddalwedd a chefnogaeth cyflawn.
Mae maleiswedd yn datblygu'n barhaus, felly mae'n bwysig bod y cyflenwr yn cynnwys llofnodion
maleiswedd a chyfleusterau canfod hewristig a gaiff eu diweddaru mor aml â phosibl. Gall cynhyrchion
gwrthfaleiswedd hefyd helpu i gadarnhau a yw gwefannau yr ydych yn ymweld â nhw yn faleisus.
Mae cwestiynau yn yr adran hon yn gymwys i'r canlynol: Gweinyddion, Cyfrifiaduron Bwrdd Gwaith,
Gliniaduron, Llechi, Cleientiaid Tenau, Ffonau Symudol, IaaS, PaaS a SaaS.
A8.1. A yw pob un o'ch cyfrifiaduron bwrdd gwaith, gliniaduron, llechi a ffonau symudol yn cael eu diogelu
rhag maleiswedd drwy naill ai
A - meddalwedd wrthfaleiswedd a/neu:
B - cyfyngu ar y cymwysiadau a osodir i set gymeradwy (h.y., defnyddio Storfa Apiau a rhestr o
gymwysiadau cymeradwy) a/neu:
C - profi cymwysiadau (sandboxing) (h.y., gan ddefnyddio peiriant rhithwir)?
Dewiswch yr holl opsiynau a ddefnyddir yn eich sefydliad ar gyfer eich holl ddyfeisiau. Bydd angen i'r rhan fwyaf o
sefydliadau sy'n defnyddio ffonau clyfar a gliniaduron safonol ddewis opsiwn A ac opsiwn B.

[Nodiadau]

A8.2. Os Opsiwn A: Lle y mae meddalwedd gwrthfaleiswedd wedi'i gosod, a yw'n cael ei diweddaru'n
ddyddiol ac a yw'n sganio ffeiliau yn awtomatig pan geir mynediad atynt?

Fel arfer, dyma'r gosodiad diofyn ar gyfer meddalwedd gwrthfaleiswedd. Gallwch gadarnhau'r gosodiadau hyn yn y
sgrin ffurfweddu ar gyfer eich meddalwedd gwrthfeirysau. Gallwch ddefnyddio unrhyw gynnyrch gwrthfeirysau a
ddefnyddir yn gyffredin, p'un a yw am ddim neu p'un a ydych yn talu amdano, ar yr amod y gall fodloni'r gofynion yn y
cwestiwn hwn. Er mwyn osgoi amheuaeth, mae Windows Defender yn addas at y diben hwn.

[Nodiadau]

A8.3. Os Opsiwn A: Lle y mae meddalwedd gwrthfaleiswedd wedi'i gosod, a yw'n gallu sganio tudalennau
gwe rydych yn ymweld â nhw a'ch rhybuddio am wefannau maleisus?
Dylai fod gan eich meddalwedd gwrthfeirysau ategyn ar gyfer eich porwr gwe neu'r system weithredu ei hun sy'n atal
mynediad at wefannau y gwyddys eu bod yn rhai maleisus. Ar Windows 10, gall SmartScreen gyflawni'r swyddogaeth
hon.

[Nodiadau]

A8.4. Os Opsiwn B: Lle rydych yn defnyddio storfa apiau neu broses llofnodi cymwysiadau, a gaiff
defnyddwyr eu hatal rhag gosod cymwysiadau heb eu llofnodi?

Mae'r rhan fwyaf o ffonau symudol a llechi yn eich atal rhag gosod cymwysiadau heb eu llofnodi yn ddiofyn. Fel arfer,
rhaid i chi sicrhau rheolaeth freintiedig (“root”) neu ddileu'r cyfyngiadau ar ddyfais (“jailbreak”) er mwyn caniatáu
cymwysiadau heb eu llofnodi.

[Nodiadau]

A8.5. Os Opsiwn B: Lle rydych yn defnyddio storfa apiau neu broses llofnodi cymwysiadau, a ydych yn
sicrhau mai dim ond cymwysiadau sydd wedi cael eu cymeradwyo gan eich sefydliad y mae
defnyddwyr yn eu gosod ac a ydych yn dogfennu'r rhestr hon o gymwysiadau cymeradwy?
Rhaid i chi lunio rhestr o gymwysiadau cymeradwy a sicrhau mai dim ond y cymwysiadau hyn y mae defnyddwyr yn eu
gosod ar eu dyfeisiau. Mae hyn yn cynnwys dyfeisiau sy'n eiddo i gyflogeion. Gallwch ddefnyddio meddalwedd Rheoli
Dyfeisiau Symudol i fodloni'r gofyniad hwn, ond nid oes rhaid i chi ddefnyddio'r feddalwedd hon os gallwch fodloni'r
gofynion gan ddefnyddio polisi da, prosesau a hyfforddiant staff.

[Nodiadau]

A8.6. Os Opsiwn C: Lle rydych yn profi cymwysiadau (sandboxing), a ydych yn sicrhau na all y cymwysiadau
yn yr amgylchedd profi (sandbox) gael mynediad at storfeydd data, perifferolion sensitif a'ch
rhwydwaith lleol? Disgrifiwch sut rydych yn gwneud hyn.
Os ydych yn defnyddio peiriant rhithwir i brofi cymwysiadau (sandboxing), gallwch bennu'r gosodiadau hyn o fewn
opsiynau ffurfweddu'r feddalwedd peiriant rhithwir fel arfer.

[Nodiadau]

Mae cydymffurfio â phroffil Cyber Essentials yn nodi bod eich sefydliad wedi cymryd y camau a nodir yn nogfennau
Cynllun Cyber Essentials HMG. Nid yw'n rhoi sicrwydd bod y sefydliad yn rhydd rhag gwendidau seiber ac nid yw IASME
Consortium Limited na'r Corff Ardystio yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw ddibyniaeth y gall sefydliadau ardystiedig
neu unrhyw unigolyn neu gorff arall ei rhoi ar y dystysgrif.

