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Rhagair 
 
Mae Cyngor Sir Penfro yn gyfrifol am hyrwyddo safonau addysgol uchel ac am ddarparu 
addysg gynradd ac uwchradd effeithlon.  Mae cael yr ysgolion cywir o'r math cywir yn y 
lleoedd cywir a sicrhau eu bod yn addas i'n dysgwyr yn yr 21ain ganrif yn her sy'n ein 
hwynebu ni, a phob cyngor ledled Cymru. 
 
Mae cwrdd â'r her hon yn cynnwys adolygu nifer a mathau yr ysgolion sydd gan y Cyngor yn 
ei ardal, ac asesu a yw'r defnydd gorau yn cael ei wneud o'i adnoddau a'i gyfleusterau ai 
peidio. 
 
Mae'r Cyngor yn adolygu ei ddarpariaeth ar sail: 

 Ansawdd a chynaliadwyedd darpariaeth addysgol yn y dyfodol 
 Digonedd a hygyrchedd lleoedd ysgol 
 Cyflwr, addasrwydd a safon adeiladau ysgol 
 Gwerth am arian 

 
Mae'r ddogfen ymgynghori hon yn nodi'r cynnig i ehangu'r safle, ac i gynyddu capasiti Ysgol 
Portfield.  Edrychaf ymlaen at dderbyn eich barn. 
 

Steven Richards-Downes 
Cyfarwyddwr Addysg
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1. Cyflwyniad 
 
Mae gan Gyngor Sir Penfro ddyletswydd statudol i sicrhau lleoedd ysgol digonol ac addas yn 
ei ardal ac i benderfynu a yw'n gwneud y defnydd gorau o'r adnoddau a'r cyfleusterau i 
gyflawni'r cyfleoedd y mae plant yn eu haeddu. 

 
Yn ei gyfarfod ar 14 Hydref 2021, bu Cyngor Sir Penfro yn ystyried adroddiad a oedd yn 
amlinellu cynnig i fwrw ymlaen ag ailddatblygu campws Ysgol Portfield fel rhan o Raglen 
Ysgolion yr 21ain Ganrif y Cyngor; o ganlyniad byddai hyn yn arwain at gynnydd yn nifer y 
disgyblion y mae'r ysgol yn darparu ar eu cyfer. Roedd penderfyniad y Cyngor fel a ganlyn: 
 
 
 
 
 
 
 
Mae cynnig o'r fath yn gyfystyr â newid rheoledig yng nghyd-destun Deddf Safonau a 
Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013. O ganlyniad, mae'r ddogfen hon yn cyflawni rhan o 
gyfrifoldeb y Cyngor Sir o dan y Ddeddf i ymgynghori â rhanddeiliaid priodol ac i egluro cynnig 
y Cyngor i gynyddu nifer y disgyblion y mae Ysgol Portfield yn darparu ar eu cyfer. Mae'r 
ddogfen hon yn cynnig cyfle i ymgynghorwyr gyflwyno unrhyw sylwadau, arsylwadau neu 
gynigion amgen yr hoffent gael eu hystyried, ynghyd ag egluro pam nad opsiynau eraill a 
ystyrir yw'r opsiwn a ffefrir. 
 
Bydd ymgynghori ar y cynnig hwn yn cydymffurfio â gofynion y Cod Trefniadaeth Ysgolion. O 
ganlyniad, prif bwrpas y ddogfen hon yw darparu gwybodaeth a chasglu barn rhanddeiliaid a 
nodwyd.   Am wybodaeth bellach ar y broses statudol, gweler Adran 7. 
 

  

Dylai'r Cyfarwyddwr Plant ac Ysgolion gael ei awdurdodi i 
gynnal ymgynghoriad statudol ar newid rheoledig i Ysgol 
Portfield er mwyn cynyddu nifer y disgyblion y mae'r ysgol yn 
darparu ar eu cyfer. 
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2. Ymgynghoriad 

2.1 Gyda phwy y byddwn yn ymgynghori? 

Cyrff Llywodraethu, Rhieni/Gofalwyr/Gwarcheidwaid a Staff: 

 Ysgol Portfield 

 Ysgol y Preseli 

 Ysgol Gynradd Wirfoddol a Reolir 
Dinbych-y-Pysgod 

 Ysgol Gymunedol Doc Penfro 

 Ysgol Gymunedol Priordy Monkton 

 Ysgol Harri Tudur 

 Ysgol Gynradd Wirfoddol a Reolir 
Gelliswick 

 Ysgol Gynradd Gymunedol Johnston 

 Ysgol Gynradd Gymunedol Fenton 

 Ysgol Gynradd Gymunedol Waldo 
Williams 

 Ysgol Glannau Gwaun 

 Ysgol Bro Gwaun 
 

Yr aelodau etholedig canlynol: 

 Paul Davies AS – Etholaeth  

 Samuel Kurtz AS – Etholaeth 

 Cefyn Campbell AS – Rhanbarthol 

 Joyce Watson AS – Rhanbarthol 

 Eluned Morgan AS – Rhanbarthol 

 Jane Dodds AS - Rhanbarthol 

 Stephen Crabb AS 

 Simon Hart AS 
 

 Cyng. Tim Evans  

 Cyng. Lyndon Frayling 

 Cyng. David Bryan 

 Cyng. Tom Tudor 

 Cyng. Alison Tudor 

 Cyng. John Cole 
 

 Cyngor Tref Hwlffordd  Cyngor Cymuned Pont Fadlen 

 NEU 

 NASUWT 

 UCAC 

 ATL 

 NAHT 

 ASCLE 

 UNSAIN 

 UNITE 

 GMB 

 Bwrdd Iechyd Hywel Dda 

 SNAP Cymru 

 Cymdeithas Awtistiaeth 
Genedlaethol 

 Cyfarwyddwyr Addysg Esgobaethol:   

 Tyddewi 

 Mynyw 

  

Comisiynydd Heddlu a Throseddu 
Dyfed-Powys 

Gweinidogion Cymru Estyn 

Comisiynydd y Gymraeg  

Partneriaeth Addysg De Orllewin Cymru Coleg Sir Benfro  

Cyngor Sir Caerfyrddin Cyngor Sir Ceredigion 
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2.2 Ymgynghori â phlant a phobl ifanc 

Bydd y plant a'r bobl ifanc sy'n mynychu'r holl ysgolion a nodwyd uchod yn gallu cymryd rhan 
yn y broses ymgynghori trwy eu Cynghorau Ysgol. Bydd y wybodaeth a ddarperir i blant a 
phobl ifanc yn cael ei chyflwyno mewn ffordd sy'n berthnasol i'w hoedran a'u lefel o 
ddealltwriaeth debygol ac y bydd yn unol â'r Safonau Cenedlaethol ar gyfer Cyfranogiad Plant 
a Phobl Ifanc. Bydd y wybodaeth a gesglir o'r ymgynghoriad â disgyblion yn rhan o'r 
Adroddiad Ymgynghori a fydd yn cael ei hystyried wedi hynny gan y Cyngor. 

 

2.3 Pryd mae'r cyfnod ymgynghori'n dechrau ac yn gorffen? 

BYDD Y CYFNOD YMGYNGHORI AR GYFER Y CYNNIG HWN YN CYCHWYN AR 15 
MAWRTH 2022 AC YN DIWEDDU ar 29 EBRILL 2022. 

Yn ystod y cyfnod hwn gallwch fynegi eich barn trwy ysgrifennu at y Cyfarwyddwr Addysg trwy 
ddefnyddio unrhyw un o'r dulliau canlynol: 

Llythyr at: Mr Steven Richards-Downes 
Cyfarwyddwr Addysg 
Neuadd y Sir 
Hwlffordd 
SA61 1TP 

Ffurflen Ymateb: Gweler y ffurflen yng nghefn y ddogfen hon 

Ar-lein: www.pembrokeshire.gov.uk/haveyoursay 

 

Gallwch gyflwyno'ch barn o blaid, neu yn erbyn y cynnig. Ni fydd ymatebion a dderbynnir yn 
ystod y cyfnod ymgynghori yn cael eu trin fel gwrthwynebiadau statudol.  Os ydych yn dymuno 
gwrthwynebu, bydd angen i chi wneud hynny'n ysgrifenedig yn ystod y cyfnod gwrthwynebu 
statudol a amlinellir yn Adran 7. 
 
SYLWER, DYLID DERBYN POB GOHEBIAETH DIM HWYRACH NA 5PM AR 29 EBRILL 
2022. 
 

2.4 Beth fydd yn digwydd ar ôl y broses ymgynghori? 
 

Ar ddiwedd y cyfnod ymgynghori bydd yr adborth yn cael ei goladu a'i grynhoi mewn 
Adroddiad Ymgynghori a'i gyflwyno wedyn i'r Cyngor Sir. Bydd yr adroddiad hwn ar gael i'w 
weld ar wefan y Cyngor a gellir cael copïau caled ar gais o'r cyfeiriad a nodir isod. Bydd y 
Cyngor yn ystyried yr adroddiad ac yn penderfynu a yw'n dymuno bwrw ymlaen â'r cynnig ai 
peidio.  
 
Os bydd y Cyngor yn penderfynu peidio â bwrw ymlaen, dyna ddiwedd y cynnig hwn. Fodd 
bynnag, os bydd y Cyngor yn penderfynu bwrw ymlaen, bydd Hysbysiad Statudol yn cael ei 
gyhoeddi. Cyhoeddir yr Hysbysiad Statudol ar wefan y Cyngor a'i godi yn yr ysgolion a enwir a 
lleoedd amlwg eraill yn y gymuned. Bydd copïau o'r hysbysiad ar gael i'r ysgolion perthnasol 
i'w ddosbarthu i ddisgyblion, rhieni/gofalwyr ac aelodau staff.   
 

http://www.pembrokeshire.gov.uk/haveyoursay


 

7 

 

Yn unol â Deddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013, bydd unrhyw un sy'n 
dymuno gwrthwynebu i'r cynnig yn cael cyfle i wneud hynny. Er mwyn cael eu hystyried yn 
wrthwynebiadau statudol, bydd angen cyflwyno gwrthwynebiadau yn ysgrifenedig neu drwy e-
bost, a'u hanfon at y Cyngor cyn pen 28 diwrnod o'r dyddiad y cyhoeddwyd yr hysbysiad 
statudol. 
 
Os derbynnir gwrthwynebiadau, bydd y rhain yn cael eu crynhoi i mewn i Adroddiad 
Gwrthwynebu, a gyhoeddir ar wefan y Cyngor a rhoddir gwybod i rieni/gofalwyr/gwarcheidwaid 
ei fod ar gael. Bydd yr holl ymgyngoreion a restrir yn gynharach yn yr adran hon yn derbyn 
copïau caled o'r adroddiad neu'n cael e-bost gyda dolen i'r lleoliad perthnasol ar y wefan.  
  
2.5 Eich cwestiynau 

Mae cynnwys y ddogfen hon yn debygol o ddarparu atebion i'r cwestiynau mwyaf cyffredin a 
fydd yn codi ynghylch y cynnig. Fodd bynnag, os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach, 
cysylltwch â Huw Jones ar y cyfeiriad e-bost canlynol:  
EducationConsultations@pembrokeshire.gov.uk 

  

mailto:EducationConsultations@pembrokeshire.gov.uk
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3. Y Status Quo - Cefndir 

3.1 Ysgol Portfield - Cyffredinol 

Mae Ysgol Portfield yn Ysgol Arbennig Gymunedol a gynhelir gan Gyngor Sir Penfro sy’n 
darparu addysg ar gyfer disgyblion â datganiadau o anghenion addysgol arbennig rhwng tair 
ac 19 oed. Mae’r ysgol yn darparu ar gyfer disgyblion ag ystod o anghenion addysgol 
arbennig, gan gynnwys anawsterau dysgu difrifol, anawsterau dysgu dwys a lluosog ac 
anhwylder ar y sbectrwm awtistig, yn ogystal ag anhwylderau genetig amrywiol, anawsterau 
corfforol a synhwyraidd. 

Yn ôl CYBLD 2022, roedd 168 o ddisgyblion ar y gofrestr; mae dadansoddiad o gyfnod ysgol 

ac anghenion fel a ganlyn: 

Cyfnod Nifer ar y 
Gofrestr 

Cynradd 48 

Uwchradd  70 

Ôl-16 50 

Cyfanswm 168 

 

Angen ADY/AAA Nifer 

ADHD - Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd (ADP) 4 

ASD - Anhwylder ar y Sbectrwm Awtistig 78 

BESD - Anawsterau Ymddygiadol, Emosiynol & Chymdeithasol 2 

HI - Nam ar y Clyw 1 

MSI - Nam Amlsynnwyr 2 

PMED - Anawsterau Corfforol a Meddygol 11 

PMLD - Anawsterau Dysgu Dwys a Lluosog 17 

SLCD - Anawsterau Lleferydd, Iaith a Chyfathrebu 3 

SLD - Anawsterau Dysgu Difrifol 56 

VI - Nam ar y Golwg 2 

                  Noder:  Mae gan rhai plant anghenion lluosog 

Mae’r ysgol yn gwasanaethu Sir Benfro gyfan gyda rhai disgyblion yn dod o awdurdodau lleol 
cyfagos. 

Mae prif gampws yr ysgol yn Hwlffordd yn cynnwys adeilad ysgol isaf, ar gyfer disgyblion oed 
cynradd, ac adeilad ysgol uchaf, ar gyfer disgyblion oed uwchradd. Yn ogystal â'r ddarpariaeth 
ar gampws Ysgol Portfield, mae'r ysgol yn cynnal dosbarthiadau lloeren yn Ysgol y Preseli ac 
Ysgol Uwchradd Wirfoddol a Reolir Hwlffordd.  Mae’r ysgol hefyd yn rhedeg gwasanaeth 
cymorth allgymorth ar gyfer yr awdurdod lleol sy’n cefnogi ysgolion prif ffrwd a chanolfannau 
adnoddau dysgu i gefnogi disgyblion ag AAA. 
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3.2 Niferoedd disgyblion ysgol gyfan 

Mae nifer y disgyblion ar gofrestr Ysgol Portfield dros y deng mlynedd diwethaf fel a ganlyn: 

Gwirioneddol 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

111 127 136.5 135 148 146 154 155 154 156.5 158.5 

 

3.5 Manylion yr ysgol sy'n destun y cynnig 

Ysgol Categori Categori 
Iaith 

Ystod 
Oedra

n 

Capasiti 
Ysgol 

Nifer 
Derbyn 
2021/22 

Ysgol Portfield, Oddi ar 
Portfield, Hwlffordd, SA61 
1BS  

Cymunedol 
Arbennig 

Amh 3-19 Amh Amh 

 
Mae proffil oedran y disgyblion sydd ar y gofrestr ar hyn o bryd, a'r ffigurau a gofnodwyd ar 
gyfer y pedwar cyfrifiad ysgol blynyddol blaenorol fel a ganlyn: 

 

Oedran 

(ar 31 Awst 
blaenorol) 

Ion 
2022* 

Ion 
2021 

Ion 
2020 

Ion 
2019 

Ion 
2018 

Ion 
2017 

3 1 0 3 3 1 0 

4 2 5 3 1 1 4 

5 8 3 1 1 4 5 

6 6 2 2 5 6 7 

7 5 4 9 7 8 8 

8 7 10 6 10 9 6 

9 12 6 10 11 6 7 

10 7 10 12 7 6 8 

11 15 18 15 10 14 16 

12 18 12 9 14 17 16 

13 13 9 14 17 16 18 

14 8 14 18 16 18 15 

15 16 16 17 18 16 13 

16 15 17 17 15 14 10 

17 17 18 15 10 10 10 

18 18 14 7 9 9 11 

19 0 0 0 0 0 0 

CYFANSWM 168 158 158 154 155 154 

                     * Niferoedd disgyblion Ionawr 2022 eto i'w gwirio. 
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3.6 Capasiti Ysgol 

Yn wahanol i ysgolion cynradd ac uwchradd, lle caiff Capasiti ei fesur gan ddefnyddio’r 
fformiwla “Mesur Capasiti Ysgolion yng Nghymru”, nid oes gofyniad am hyn yn achos ysgolion 
arbennig.  Mae hyn oherwydd bod gofynion disgyblion o ran gofod mewn lleoliadau o’r fath yn 
amrywio’n fawr yn dibynnu ar angen unigol a lefel y symudedd a’r cymorth sydd ei angen. Nid 
oes unrhyw ganllawiau na deddfwriaeth gydnabyddedig arall sy’n ymwneud â chyfrifo capasiti 
mewn safleoedd ysgolion arbennig presennol yng Nghymru. Bydd pob cyfeiriad at ofod ffisegol 
a chapasiti o hyn allan yn y ddogfen hon felly yn cael eu disgrifio fel “nifer y disgyblion y mae’r 
ysgol yn darparu ar eu cyfer”. 

O ystyried bod y ddarpariaeth a wneir gan Ysgol Portfield yn digwydd dros nifer o safleoedd, 
mae’n well disgrifio nifer y disgyblion y mae’r ysgol yn darparu ar eu cyfer ar hyn o bryd fel a 
ganlyn: 

 Darpariaeth  

 Cynradd / 
Uwchradd 

Uwchradd  Cyfanswm 

Safle Portfield 104  104 

Darpariaeth loeren  24 24 

Cyfanswm 104 24 128 

 

Yn ogystal, ac yng nghyd-destun y cynnig hwn, mae lleoliad preswyl chwe gwely yn Holly 
House gerllaw. Er nad yw hwn wedi'i neilltuo ar hyn o bryd i'w ddefnyddio gan ddysgwyr 
Portfield, bydd y cynnig yn arwain at fwy o ddefnydd. 

 

3.7 Rhagolygon o Nifer y Disgyblion 

Dylid nodi ei bod yn anodd iawn rhagweld y galw am addysg arbennig. Mae rhagamcanion yn 
dibynnu ar nifer o ffactorau ac weithiau nid yw tueddiadau hanesyddol a chyfraddau 
genedigaethau yn ddangosydd dibynadwy. Gall amrywiadau mewn anghenion unigol a 
chymhlethdod y ddarpariaeth sydd ei hangen ddatblygu ac amrywio dros amser. Serch hynny, 
mae lleoliadau arbenigol, gan gynnwys Portfield a Dosbarthiadau Adnoddau Dysgu (CAD) 
wedi gweld twf sylweddol yng nghymhlethdod anghenion yn ein darpariaeth addysgol. 
 
Mae dadansoddi tueddiadau lleoliadau mewn darpariaeth arbenigol yn anodd o ystyried nad 
oes cyfrifiad capasiti ar gyfer derbyniadau i ysgolion arbennig, yn wahanol i ddarpariaeth 
mewn ysgolion eraill. Lleolir y Dysgwyr mewn ysgol arbennig ar sail asesiad o'u hanghenion 
ac o'r herwydd ni ellir dosbarthu ysgolion arbennig fel rhai sy’n llawn.  Fodd bynnag, mae gan 
yr Awdurdod Lleol gapasiti enwol o 155 ar gyfer Portfield. 
 
Mae cydnabyddiaeth bod gan Sir Benfro ddiffyg darpariaeth ar gyfer yr anghenion mwyaf 
cymhleth o fewn addysg cyn-ysgol, darpariaeth statudol a darpariaeth ôl-16. Mae Cod ADY 
2021 yn rhoi mwy o bwyslais ar gymorth rhwng 0 a 25 oed sy’n ychwanegu dyletswyddau 
ychwanegol ar yr Awdurdod Lleol ar gyfer ymyrraeth gynnar a chymorth pan fyddant yn 
oedolion. 
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Mae gwelliannau i ddarpariaeth gofal iechyd ac arferion addysgol cynhwysol mewn ysgolion 
arbennig wedi arwain at ddisgyblion ag anawsterau ac anableddau dysgu dwys a lluosog yn 
gallu cael mynediad i Ysgol yn hytrach na lleoliadau gofal.   

Nid y cynnydd yn nifer y dysgwyr sydd angen darpariaeth arbenigol yn unig sy’n achosi 
pwysau derbyn, ond hefyd y cynnydd yng nghymhlethdodau anghenion dysgwyr sy’n 
mynychu’r ddarpariaeth sydd angen staff ychwanegol, gan gynnwys gweithwyr iechyd 
proffesiynol hynod arbenigol e.e. nyrsys, therapyddion galwedigaethol, therapyddion lleferydd 
ac iaith a ffisiotherapyddion i ddiwallu'r angen. 

Mae'r cymarebau staffio i ddysgwyr uchel hefyd yn cael effaith andwyol ar y pwysau gofod 
ffisegol, gan waethygu ymhellach effeithiau capasiti yn Portfield. 

 
Mae'n ymddangos yn anochel o ystyried gwybodaeth gan Ymwelwyr Iechyd a'r galw yn y 
Blynyddoedd Cynnar am leoliadau cyn-ysgol arbenigol, y bydd nifer y disgyblion ag anghenion 
cymhleth yn parhau i dyfu dros y 5 i 10 mlynedd nesaf. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, bu 
mwy o ddysgwyr ag anghenion sylweddol sydd angen lle mewn lleoliadau ysgolion arbennig 
nag a fu o leoedd ac nid oes llawer o gapasiti mewn lleoliadau eraill i ailfodelu darpariaeth. 
 
Mae gan boblogaeth Ysgol Portfield nifer anghymesur o isel o ddisgyblion yn y Cyfnod 
Sylfaen. Mae bron i draean yr Ysgol mewn darpariaeth ôl-16, nid yw hyn o reidrwydd yn 
adlewyrchiad o angen, ond diffyg darpariaeth briodol yn y sector trydyddol. Mae disgyblion 
felly’n aros yn Portfield tan ddiwedd Blwyddyn 13 ac yn atal mynediad cynnar i ysgol arbennig 
hyd yn oed pan fodlonir y meini prawf asesu. Mae Cod ADY 2021 yn annog ymyrraeth gynnar 
yn gosod dyletswydd statudol ar yr Awdurdod Lleol i sicrhau ymyriadau amserol ac effeithiol 
sy’n cael eu monitro a’u haddasu i sicrhau eu bod yn cyflawni’r canlyniadau dymunol ac yn 
diwallu angen. 
 
Rhagwelir y bydd nifer derbyn Portfield ar gyfer 2022-23 yn 170 ym mis Medi yn dilyn 
cytundebau panel diweddar. Mae'r nifer hwn yn debygol o gynyddu yn y blynyddoedd i ddod o 
ystyried y galw yn y Blynyddoedd Cynnar. Mae bwlch sylweddol yn narpariaeth yr Awdurdod 
Lleol, yn enwedig mewn meysydd fel cyfathrebu cymdeithasol ac Awtistiaeth a namau 
synhwyraidd mwy cymhleth. 

Mae gan yr ALl ymateb graddedig o ddarpariaeth. Mae gennym nifer o ddosbarthiadau 
arbennig ar draws y Sir, fodd bynnag, mae galw mawr yn holl ddarpariaeth CA3 a CA4 a galw 
am ddarpariaeth heb ei ddiwallu ar gyfer disgyblion Ôl-16.   

Mae Sir Benfro yn lle deniadol i fyw a gweithio ynddo ac rydym hefyd yn profi tuedd lle mae 
disgyblion ag anghenion cymhleth yn cael eu denu i adleoli i Sir Benfro. Mae gennym nifer 
cynyddol o rieni yn symud i Sir Benfro lle mae gan eu plentyn Gynllun Addysg, Iechyd a Gofal 
(EHCP), mae hyn wedi rhoi pwysau sylweddol ar drosglwyddiadau yn ystod y flwyddyn ac yn 
ychwanegu at restrau aros digroeso ac angen heb ei ddiwallu. 

 

3.9 Adeiladau / Llety 

Adeiladwyd Ysgol Portfield wreiddiol (adeilad ysgol isaf) yn y 1970au cynnar ac adeiladwyd 
adeilad ysgol uchaf newydd yn 2009. Mae adeilad yr ysgol isaf yn darparu ar gyfer disgyblion 
3-12 oed, gyda'r adeilad uchaf yn darparu ar gyfer disgyblion 11-19 oed.  Mae'r tir a'r 
adeiladau ym mherchnogaeth Cyngor Sir Penfro.  
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Mae'r ysgol uwch wedi'i graddio fel “A” (Da) ar gyfer cyflwr ac addasrwydd; mae'r ysgol isaf, 
fodd bynnag, wedi'i graddio'n “C” (Gwael) yn y ddwy elfen. Bwriedir ymgymryd ag 
ailddatblygiad sylweddol o dir yr ysgol fel rhan o Raglen Ysgolion yr 21ain Ganrif y Cyngor.   

Mae’r wybodaeth mewn perthynas â’r adeiladau eraill sydd i’w datblygu fel rhan o’r cynnig hwn 
fel a ganlyn: 

'Bloc H' – mae hwn ar hyn o bryd yn rhan o safle dros dro Ysgol Uwchradd Wirfoddol a Reolir 
Hwlffordd, ond a fydd yn dod yn wag yn dilyn ei hadleoli i adeilad newydd yn Hwlffordd ym mis 
Medi 2022. Ar sail arolwg strwythurol a gynhaliwyd ym mis Chwefror 2021, mae'r adeilad 
mewn cyflwr da ar y cyfan, ond mae angen rhywfaint o waith cynnal a chadw allanol arno. 

Tŷ Holly – adeilad unllawr pwrpasol yw hwn a ddyluniwyd i ddarparu ar gyfer anghenion pobl 
ifanc ag anableddau corfforol a dysgu ac anghenion iechyd cysylltiedig. Defnyddir y 
ddarpariaeth hon ar hyn o bryd i ddarparu gwasanaethau seibiant, cymorth a gofal i blant a 
phobl ifanc ag ystod eang o anableddau ac anghenion cymorth sy'n byw yn Sir Benfro. Mae 
hyn yn cynnwys plant a phobl ifanc ag ystod o anableddau dysgu a chorfforol, plant a phobl 
ifanc ag anabledd dysgu ysgafn sydd angen ychydig iawn o gefnogaeth, a phlant a phobl ifanc 
sydd ag anableddau dysgu dwys a lluosog sydd angen lefel uchel o gefnogaeth.  

O ystyried ei hagosrwydd, mae Ysgol Portfield yn darparu addysg i lawer o'r plant sy'n 
mynychu Tŷ Holly; mae agosrwydd yr ysgol yn golygu, i’r plant hynny sy’n mynychu’r ysgol ac 
sydd hefyd yn defnyddio gwasanaethau Tŷ Holly, eu bod yn gallu gorffen yr ysgol a gellir eu 
hebrwng yn uniongyrchol i Dŷ Holly heb fod angen cludiant arnynt yn y rhan fwyaf o achosion.  
Mae hefyd yn golygu, gyda chaniatâd Pennaeth yr ysgol, y gall staff wneud defnydd o’r gofod 
awyr agored a’r pwll hydrotherapi yn yr ysgol, pan nad yw disgyblion yn bresennol (e.e. yn 
ystod gwyliau’r ysgol).  

Fel arfer gall uchafswm o 6 o bobl ifanc aros dros nos yn Nhŷ Holly ar unrhyw un adeg.  Yn 
ogystal, mae darpariaeth i hyd at 4 o blant a phobl ifanc gael mynediad i Dŷ Holly ar gyfer 
ymweliadau ar ôl ysgol neu ymweliadau dydd.   

Mae gan Dŷ Holly ddarpariaeth hefyd i ofalu am blant ag anghenion iechyd penodol sy’n 
gysylltiedig â’u hanableddau dysgu a chorfforol, a lle bo angen gellir darparu hyfforddiant 
penodol i staff, fel arfer trwy gydweithwyr iechyd, ar ddarparu gofal dros nos diogel i bobl ifanc 
sydd angen meddyginiaeth reolaidd.   

Gall seibiant yn Nhŷ Holly gynnwys aros dros nos, ond gellir ei ddarparu hefyd ar ffurf 
ymweliadau gyda'r nos ar gyfer te, seibiant yn ystod y dydd yn ystod gwyliau, neu wyliau 
penwythnos.  Gall Seibiant/Lleoliad Brys ddarparu cymorth tymor byr iawn i bobl ifanc nad oes 
ganddynt yr un anghenion â’r rheini a fyddai’n cael seibiant fel arfer. Byddai hyn yn cael ei 
gyfyngu i sefyllfaoedd brys yn unig, a lle na ellir dod o hyd i ateb lleoli arall ar unwaith.  

Mae angen rhywfaint o waith adnewyddu a gwelliannau ar yr adeilad. Dim ond 2 o'r 6 ystafell 
wely sydd â chyfleusterau en-suite a dim ond 1 ystafell wlyb sydd ar y safle. Mae angen 
addasu’r gofod awyr agored i gefnogi pobl ifanc ag anabledd corfforol dwysach a darparu 
amgylchedd synhwyraidd sy’n cefnogi pobl ifanc ag awtistiaeth fwy cymhleth a heriol. 

Dim ond i ddarparu seibiannau byr y mae'r ddarpariaeth wedi'i chofrestru ac o ganlyniad mae 
plant na allant aros yng ngofal eu teulu yn cael eu rhoi mewn darpariaeth breswyl ddrud y tu 
allan i'r sir. Y bwriad, trwy fuddsoddi yn ein darpariaeth ysgolion arbennig gan gynnwys 
gwella'r elfen gofal / preswyl o gefnogaeth, yw lleihau ymhellach yr angen am leoliadau all-
sirol ar gyfer dysgwyr sydd â'r anghenion meddygol ac iechyd mwyaf cymhleth. 
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3.10 Ysgolion y gallai'r cynnig hwn effeithio arnynt 

Er bod holl ysgolion Sir Benfro yn debygol o gael eu heffeithio’n gadarnhaol gan y cynnig, yr 
ysgolion sydd â Chanolfannau Adnoddau Dysgu sy’n cael eu heffeithio fwyaf o ystyried y 
perthnasoedd gweithio agos rhwng y rhain ac Ysgol Portfield. 

Ceir rhagor o fanylion am yr ysgolion hyn yn ATODIAD 1. 

Ysgol Cyfeiriad 

Ysgol y Preseli Crymych, SA41 3QH 

Ysgol Gynradd Wirfoddol a Reolir 
Dinbych-y-Pysgod 

Heywood Lane, Dinbych-y-Pysgod, SA70 8BZ 

Ysgol Gymunedol Doc Penfro Bush Street, Doc Penfro, SA72 6LQ 

Ysgol Gymunedol Priordy Monkton Monkton, Penfro, SA71 4LS 

Ysgol Harri Tudur Bush, Penfro, SA71 4RL 

Ysgol Gynradd Wirfoddol a Reolir 
Gelliswick 

Ffordd Gelliswick, Hakin, Aberdaugleddau, SA73 
3RS 

Ysgol Gynradd Gymunedol Johnston Ffordd Langford, Johnston, SA62 3PY 

Ysgol Gynradd Gymunedol Fenton Portfield, Hwlffordd, SA61 1BZ 

Ysgol Gynradd Gymunedol Waldo 
Williams 

Oddi ar Portfield, Hwlffordd, SA61 1BS 

Ysgol Glannau Gwaun Ffordd Clive, Abergwaun, SA65 9DB 

Ysgol Bro Gwaun Heol Dyfed, Abergwaun, SA65 9DT 

 

3.11 Cryfderau a Gwendidau'r sefyllfa bresennol 

Ysgol Portfield 

Cryfderau Gwendidau 

 Yr unig Ysgol Arbennig yn Sir Benfro 
sy’n darparu addysg i ddisgyblion ag 
ystod o anghenion addysgol arbennig  

 Dyfarniadau cryf gan Estyn fel rhan o 
arolwg diweddaraf yr ysgol ym mis 
Tachwedd 2019.  

 Cyfleoedd da i ddatblygu synergedd 
gyda gwasanaethau cyfagos ar y safle, 
yn enwedig Tŷ Holly.  

 Diffygion i safle'r ysgol, gyda gofod ac 
ystafelloedd cyfyngedig ar gael i gwrdd yn 
llawn â niferoedd ac anghenion y 
disgyblion.  

 Mae adeilad yr hen ysgol isaf yn gyfyng ac 
nid yw pob ystafell ddosbarth yn darparu 
gofod synhwyraidd addas.   Mae'r adeilad 
hwn hefyd mewn cyflwr gwael.  
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4. Safonau Cyfredol yr Ysgol  

Mewn perthynas â’r ysgol sy’n destun y cynnig hwn, dangosir dyfarniadau Estyn, y safonau a 
gyflawnir a lefel y gefnogaeth sydd ei hangen fel rhan o’r Categoreiddio Cenedlaethol fel a 
ganlyn: 

4.1 Arolygiad Estyn 

Arolygwyd yr ysgol ddiwethaf ym mis Tachwedd 2019, gan arwain at y dyfarniadau a amlinellir 
isod.  Dangosir yr argymhellion isod a dangosir crynodeb o adroddiad Estyn yn ATODIAD 2; 
gall ymgyngoreion weld yr adroddiad llawn ar wefan Estyn yn www.estyn.gov.uk. 

 Maes Arolygu  Dyfarniad 

Safonau Rhagorol 

Lles ac agweddau at ddysgu Rhagorol 

Addysgu a phrofiadau dysgu Da 

Gofal, cymorth ac arweiniad  Rhagorol 

Arweinyddiaeth a rheolaeth Da 

 

A1 - Mynd i’r afael â’r mater iechyd a diogelwch a nodwyd yn ystod yr arolygiad 

A2 - Gwella cysondeb addysgu a chymorth dysgu fel bod yr holl arfer yn cydweddu â’r arfer 
orau yn yr ysgol 

A3 - Sicrhau bod prosesau rheoli ansawdd yn canolbwyntio’n glir ar ansawdd addysgu ac 
asesu gwaith disgyblion. 
 

Mae Estyn yn arfarnu effeithiolrwydd darparwr gan ddefnyddio dyfarniadau ar raddfa pedwar 
pwynt: 

Rhagorol - Perfformiad ac ymarfer cryf iawn, parhaus  

Da - Nodweddion cryf, er y gallai fod angen gwella agweddau bach  

Digonol ac angen gwella - Mae cryfderau yn gorbwyso gwendidau, ond mae angen gwella 
agweddau pwysig  

Anfoddhaol ac mae angen gwella ar frys - Mae gwendidau pwysig yn gorbwyso cryfderau 
 

4.2 Safonau Presennol yr Ysgol 
Mae bron yr holl ddisgyblion sy’n mynychu Ysgol Portfield yn gwneud cynnydd cryf o’u 
mannau cychwyn unigol o ran y targedau yn eu cynlluniau personol. Er gwaetha’r amrywiant 
eang yn natur a chymhlethdod eu hanghenion, mae’r cynnydd y mae disgyblion yn ei wneud 
yn ystod eu cyfnod yn yr ysgol yn cefnogi datblygu’u lles a’u hannibyniaeth yn effeithiol iawn.  

Mae bron yr holl ddisgyblion yn datblygu medrau annibyniaeth a medrau bywyd buddiol 
eithriadol mewn perthynas â’u hanghenion a’u galluoedd unigol.    

Mae disgyblion hŷn yn gwella’u dealltwriaeth o’r byd gwaith drwy ystod eang o weithgareddau 
menter a lleoliadau profiad gwaith sydd wedi’u cynllunio’n dda.  (Mae hyn wedi bod yn heriol 
yn ystod COVID ond mae’r ysgol wedi parhau i ddarparu cymaint ag y gallant. Mae disgyblion 
iau a’r rheini ag anghenion mwy cymhleth yn gwneud cynnydd yr un mor gryf dros gyfnod wrth 
ddatblygu’u medrau annibyniaeth. Ar draws yr ysgol, mae’r rhan fwyaf o ddisgyblion yn 
gwneud cynnydd effeithiol iawn wrth wella’u medrau cyfathrebu.  

http://www.estyn.gov.uk/
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5. Y Cynnig 

5.1 Y Cynnig 

Ysgol Portfield yw'r unig Ysgol Arbennig ddynodedig yn Sir Benfro gyda disgyblion yn 
mynychu o'r sir gyfan. Er i adeilad yr ysgol uchaf gael ei ddatblygu fel adeilad newydd rhyw 
ddeng mlynedd yn ôl, mae adeilad yr ysgol isaf mewn cyflwr gwael iawn ac wedi’i raddio fel ‘C 
– gwael’. Ymhellach, nid yw'r adeilad hwn yn bodloni anghenion y dysgwyr mwyaf cymhleth o 
ran darpariaeth. 
 
Argymhelliad Estyn o fis Mawrth 2013 oedd “sicrhau bod yr adeiladau a’r ystafelloedd yn 
briodol i ddiwallu’r nifer cynyddol o ddisgyblion ag anghenion cymhleth”. O’r arolygiad 
diweddaraf ym mis Tachwedd 2019, dywedodd yr adroddiad arolygu “…Yn gyffredinol, fodd 
bynnag, ceir diffygion ar safle’r ysgol, a gofod ac adeiladau cyfyngedig sydd ar gael i fodloni 
niferoedd ag anghenion disgyblion yn llawn. Yn arbennig, mae adeilad isaf hŷn yr ysgol yn 
gyfyng ac nid yw pob ystafell ddosbarth yn darparu mannau synhwyraidd addas.” 
 
Cynigir gwneud y gwelliannau canlynol: 

1. Ymestyn adeilad presennol ysgol uchaf Portfield er mwyn darparu ar gyfer disgyblion 
ysgol iau; 

2. Defnyddio adeilad cyfagos ar y safle, a elwir yn ‘Bloc H’, i’w ddefnyddio gan Ysgol 
Portfield fel canolfan ôl-16.  Bydd hwn hefyd yn cael ei ddefnyddio fel gofod cymunedol; 

3. Ychwanegiad at adeilad cyfagos, a elwir yn Dŷ Holly, er mwyn darparu lleoedd gofal 
preswyl ychwanegol a llawn amser i ddysgwyr Ysgol Portfield.   Bydd hyn yn cynyddu'r 
ddarpariaeth o uned 6 gwely i 9 gwely. Rhagwelir y bydd y capasiti ychwanegol hwn yn 
caniatáu mwy o synergedd ag Ysgol Portfield, ac yn caniatáu i rai dysgwyr gael eu lleoli 
ar y safle.   

 
Mae angen i’r Cyngor gydnabod ac ymateb i ddyletswyddau statudol newydd a roddir ar y 
Cyngor i gyflawni rhwymedigaethau Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys 
Addysg (Cymru) (Deddf ALNET), a fydd yn gwaethygu’r pwysau a roddir ar bwysau capasiti yn 
y sector ysgolion arbennig.  
 
Bydd ailddatblygu Portfield yn sicrhau darpariaeth briodol ar gyfer disgyblion ag anghenion 
dysgu ychwanegol ac yn osgoi pwysau cyllidebol hirdymor ar y Cyngor. Bydd y manteision i'r 
Cyngor yn cynnwys manteision ariannol gan gynnwys osgoi costau mewn perthynas â 
lleoliadau costus iawn y tu allan i'r sir i ddysgwyr sydd â'r anghenion meddygol, ymddygiadol 
ac iechyd mwyaf cymhleth.   
 
Fel rhan o gynllunio strategol y Cyngor, rhoddir cryn bwyslais ar addysgu ein dysgwyr mwyaf 
agored i niwed yn eu cymunedau lleol er mwyn iddynt allu cael mynediad at wasanaethau lleol 
a gwaith amlasiantaethol effeithiol mewn lleoliadau sy’n agos at eu cartrefi.    
 
Wrth gynyddu capasiti, trwy greu amgylchedd ysgol arbennig hynod arbenigol ar gyfer yr 21ain 
ganrif, bydd Sir Benfro mewn sefyllfa well i ddiwallu anghenion dysgwyr sydd angen offer 
arbenigol, ymyriadau therapiwtig a mynediad at gymorth meddygol ac iechyd a fydd yn lleihau 
ein dibyniaeth ar leoliadau sector annibynnol a all gostio mwy na £400,000 y flwyddyn.  
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Mae ailddatblygiad Ysgol Portfield wedi’i gynnwys yn Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif y 
Cyngor a bydd achos busnes manwl yn cael ei baratoi a’i gyflwyno i Lywodraeth Cymru er 
mwyn sicrhau’r buddsoddiad cyfalaf angenrheidiol.  
 
Fel rhan o'r ailddatblygiad hwn, cynigir cynyddu capasiti cyffredinol yr ysgol. Mae hyn yn gofyn 
am ‘newid rheoledig’ sy’n gofyn am ddilyn proses statudol, gan gynnwys ymgynghoriad 
cyhoeddus, sy’n esbonio’r ddogfen hon.   O ganlyniad, mae cynnig y Cyngor fel a ganlyn: 
  

Dylai'r Cyfarwyddwr Plant ac Ysgolion gael ei awdurdodi i gynnal 
ymgynghoriad statudol ar newid rheoledig i Ysgol Portfield er mwyn cynyddu 
nifer y disgyblion y mae'r ysgol yn darparu ar eu cyfer. 
 
 

5.1.2 Manteision ac Anfanteision y Cynnig  

Newid Rheoledig i gynyddu nifer y disgyblion  

Manteision 

 Fel rhan o waith ailddatblygu safle Ysgol Portfield, bydd hyn yn sicrhau bod yr adeilad 
yn ddigon mawr i ddiwallu anghenion pob dysgwr. 

 Bydd ailddatblygu'r safle yn sicrhau bod y Cyngor yn mynd i’r afael â chyflwr gwael yr 
adeilad ysgol isaf presennol gan arwain at adeiladau o safon 21ain ganrif, a'r safonau 
amgylcheddol diweddaraf. 

 Mae’r cynnig yn ceisio sicrhau ein bod yn gwneud cymaint o ddefnydd â phosibl o 
adeiladau cyfagos sydd ar gael ar hyn o bryd at ddiben gwella ‘cynnig’ Ysgol Portfield.  

Anfanteision 

Bydd ailddatblygu’r safle yn gofyn am waith adeiladu ar safle addysg ‘byw’.  Mae’n anochel 
y bydd rhywfaint o darfu ar ddisgyblion a staff yn ystod y cyfnod adeiladu.  Fodd bynnag, 
bydd hyn yn cael ei reoli yn unol ag egwyddorion cynllunio prosiect sefydledig ac 
ymgysylltiad a chydweithrediad llawn gyda'r Pennaeth. Mae timau prosiect y Cyngor yn 
gyfarwydd â gweithio ar brosiectau sy’n ymwneud â safleoedd ‘byw’ a bydd y mater hwn 
wedi cael ei ystyried fel rhan o’r ymarfer dichonoldeb blaenorol. 

 

5.1.3 Effaith y cynnig 

Ysgol Portfield 

Safonau a chynnydd cyffredinol, o grwpiau penodol ac mewn sgiliau; lles ac 
agweddau at ddysgu 

O ran eu hanghenion a’u galluoedd, mae’r rhan fwyaf o ddisgyblion yn datblygu’n 
ddysgwyr hyderus sy’n mynd yn fwyfwy annibynnol yn eu dysgu wrth iddynt symud drwy’r 
ysgol. Mae’r rhan fwyaf o ddisgyblion yn ymgysylltu’n frwdfrydig â’u dysgu, yn dangos 
lefelau canolbwyntio cynaledig ac yn canolbwyntio’n arbennig o dda mewn gwersi. Mae 
llawer o ddisgyblion yn datblygu’u gwydnwch yn sylweddol wrth iddynt symud drwy’r ysgol.  
Maent yn dyfalbarhau â thasgau, a gydag anogaeth sensitif gan staff, maent yn deall y gall 
gwneud camgymeriadau eu helpu i ddysgu ac adweithio’n gadarnhaol iddynt. Disgwylir i 
hyn barhau yn dilyn gweithredu'r cynnig. 
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Ansawdd yr addysgu, ehangder, cydbwysedd a phriodoldeb y cwricwlwm, a 
darpariaeth sgiliau. 

Mae ansawdd yr addysgu yn gyson dda neu well, gan ddarparu cymorth cryf i ddisgyblion 
i’w galluogi i gyflawni’r deilliannau gorau. Defnyddir y dull llwybrau newydd yn effeithiol i 
sicrhau bod anghenion pob disgybl yn cael eu bodloni. Mae staff wedi adolygu ac wedi 
dechrau diwygio’u hymagwedd at y cwricwlwm er mwyn sicrhau ei fod yn bodloni gofynion 
dysgwyr â’r anghenion mwyaf cymhleth, ac yn mynd i’r afael yn addas â’r agenda diwygio 
addysg genedlaethol. Mae’r ymagwedd newydd hon yn ei dyddiau cynnar, fodd bynnag, 
mae’r ysgol yn darparu cwricwlwm eang ac ysgogol sy’n bodloni anghenion bron yr holl 
ddysgwyr yn llwyddiannus. Mae cyfyngiadau adeilad yr ysgol isaf yn ffactor cyfyngol ac yn 
effeithio ar yr hyn y gall athrawon ei ddarparu mewn perthynas ag ehangder a 
chydbwysedd y cwricwlwm. Mae'r amgylcheddau dysgu yn fach iawn a thra bod y staff yn 
gwneud y gorau o'r hyn sydd ganddynt, mae'r adeilad ffisegol yn gwneud darparu ar gyfer 
pob grŵp o ddisgyblion yn hynod heriol. 

Nododd Estyn yn 2019 y canlynol  - ‘Mae adeilad uchaf pwrpasol a newyddach yr ysgol yn 
cynnwys ystafelloedd dosbarth mawr a mannau awyr agored sydd wedi’u trefnu’n dda yn 
gyffredinol, ac yn cynnig adnoddau i gefnogi dysgu’n briodol.  Yn gyffredinol, fodd bynnag, 
ceir diffygion ar safle’r ysgol, a gofod ac adeiladau cyfyngedig sydd ar gael i fodloni 
niferoedd ag anghenion disgyblion yn llawn.  Yn arbennig, mae adeilad isaf hŷn yr ysgol yn 
gyfyng ac nid yw pob ystafell ddosbarth yn darparu mannau synhwyraidd addas.  Er 
gwaetha’r cyfyngiadau hyn, mae’r staff yn creu amgylchedd dysgu tawel a threfnus, y 
mae’r disgyblion yn ymateb yn gadarnhaol iddo. Bydd y cynnig yn cael effaith gadarnhaol 
sylweddol ar hyn a bydd yn mynd i'r afael â'r amgylcheddau dysgu gwael. 

Olrhain, monitro a darparu cymorth dysgu, datblygiad personol a diogelu. 

Mae prosesau sefydledig gan yr ysgol sy’n galluogi staff i olrhain a monitro cynnydd 
disgyblion yn hynod effeithiol. Ceir ystod bwrpasol o asesiadau sy’n cyfateb yn dda i 
anghenion a galluoedd disgyblion. Mae arweinwyr a staff addysgu yn defnyddio 
deilliannau’r asesiadau hyn yn fedrus i sicrhau bod eu cynllunio o ran y cwricwlwm yn 
darparu profiadau dysgu gwerthfawr i’r holl ddisgyblion bron. Yn ddiweddar, mae’r ysgol 
wedi mireinio’i system olrhain i gyflwyno olrhain medrau cyfathrebu er mwyn cryfhau’r 
broses fonitro. Disgwylir i hyn barhau yn dilyn gweithredu'r cynnig. 

Ansawdd ac effeithiolrwydd arweinwyr a rheolwyr, prosesau hunanarfarnu a 
chynllunio gwella, dysgu proffesiynol, a'r defnydd o adnoddau. 

Mae arweinyddiaeth Portfield yn gryf. Mae prosesau hunanarfarnu cadarn ar waith sy’n 
galluogi arweinwyr i nodi cryfderau yn ogystal â meysydd i’w gwella yn glir. Gweithredir ar 
unrhyw feysydd gwella yn gyflym er mwyn i ddisgyblion yr ysgol gael y deilliannau gorau 
posibl. Mae ffocws ar ddatblygiad proffesiynol ac mae’n arwain at addysgu a deilliannau 
dysgu gwell i ddisgyblion. Nid oes unrhyw reswm i gredu y bydd hyn yn newid yn dilyn 
gweithredu'r cynnig. 

Effaith debygol y cynigion ar allu’r ysgol i gyflwyno’r cwricwlwm llawn. 

Bydd datblygiad arfaethedig Portfield yn sicrhau bod darpariaeth gyfartal i bob disgybl.  
Bydd yn galluogi athrawon i ddiwallu anghenion pob disgybl yn fwy effeithiol.  Bydd 
ailddatblygu'r ysgol isaf yn sicrhau bod yr amgylchedd dysgu yn cefnogi cyflwyno'r 
cwricwlwm a bydd yn fwy hygyrch i bob dysgwr.    
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Bydd cynyddu'r ystod o leoedd ychwanegol ar gyfer cyfarfod yn galluogi'r ysgol i ddod yn 
ganolbwynt hyfforddi sy'n darparu cymorth y mae mawr ei angen ar gyfer holl Ganolfannau 
Dysgu Lleol yr awdurdod lleol.  Bydd angen i'r adeilad newydd hefyd sicrhau bod digon o 
leoedd i'r ystod o weithwyr proffesiynol eraill o'r maes iechyd a gofal cymdeithasol allu 
gweithredu'n effeithiol o'r ysgol. Dylai’r adeilad newydd hefyd gofio y dylai’r ddarpariaeth 
hon, yn ddelfrydol, allu cefnogi disgyblion sydd angen darpariaeth arbenigol o’r meithrin 
hyd at 25 oed.    

Bydd datblygu’r safle fel canolbwynt ar gyfer darpariaeth arbenigol yn galluogi’r ysgol i 
ddatblygu fel canolfan ragoriaeth gan ddarparu’r gefnogaeth gywir i ddisgyblion ar draws 
Sir Benfro mewn ffordd gost-effeithiol..  

I ba raddau y byddai’r cynnig yn cefnogi’r targedau yn y Cynllun Strategol Cymraeg 
mewn Addysg (CSGA) a gymeradwywyd a sut y byddai’r cynnig yn ehangu neu’n 
lleihau’r ddarpariaeth Gymraeg.  

Nid oes darpariaeth arbenigol arwahanol ar gyfer dysgwyr cyfrwng Cymraeg ag AAA neu 
ADY sylweddol yn Sir Benfro.  Mae gan Portfield safle lloeren yn Y Porth (Ysgol Preselli) i 
gefnogi dysgwyr ADY y mae'r Gymraeg yn iaith gyntaf iddynt.  Mae Cod ADY 2021 yn 
gosod dyletswydd ar Awdurdodau Lleol i sicrhau Darpariaeth Dysgu Ychwanegol yn 
Gymraeg lle bo hyn yn briodol ac yn berthnasol.  Er nad yw’r cynnig hwn yn darparu 
darpariaeth cyfrwng Cymraeg arwahanol, rhoddir cyfleoedd i ddysgwyr ddysgu Cymraeg 
yn unol â’u gallu a’r cwricwlwm newydd ac mae’n cefnogi CSGA y Cyngor.  

Yr effaith ar ddarpariaeth AAA a sut y bydd cynigion yn cyfrannu'n fwy cyffredinol at 
wella ansawdd addysg a chymorth i blant ag AAA. 

Mae Deddf ALNET 2018 a Chod ADY (Cymru) 2021 yn gosod fframwaith statudol newydd 
ar y Cyngor i gefnogi pob dysgwr ag Anghenion Dysgu Ychwanegol.  

Ategir y fframwaith statudol newydd gan dri amcan trosfwaol, sef: 

 Fframwaith deddfwriaethol unedig i gefnogi pob plentyn o oedran ysgol gorfodol neu iau 
ag anghenion dysgu ychwanegol (ADY) ac i gefnogi pobl ifanc ag ADY sydd mewn ysgol 
neu addysg bellach (AB);  

 Proses integredig, gydweithredol o asesu, cynllunio a monitro'r gefnogaeth a ddarperir i 
ddysgwyr ADY sy'n hwyluso ymyriadau cynnar, amserol ac effeithiol; a   

 System deg a thryloyw ar gyfer darparu gwybodaeth a chyngor, ac ar gyfer datrys 
pryderon ac apeliadau.   

 
Cefnogir yr amcanion hyn gan 11 nod craidd pellach yn y Ddeddf gan gynnwys: 
 

 Ystod oedran 0 i 25; 

 Cynllun statudol sengl unedig;  

 Mwy o gyfranogiad gan blant a phobl ifanc; 

 Dyheadau uchel a deilliannau gwell; 

 Mwy o gydweithio; 

 Osgoi anghytundebau a datrys anghytundebau ynghynt; 

 System ddwyieithog; 

 Ffocws ar nodi anghenion yn gynnar a rhoi ymyriadau amserol ac effeithiol ar waith sy'n 
cael eu monitro a'u haddasu i sicrhau eu bod yn cyflawni'r deilliannau dymunol. 
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Bydd buddsoddi ac ehangu capasiti darpariaeth ysgolion arbennig y Cyngor yn sicrhau ei 
fod yn cyflawni ei rwymedigaethau statudol yn llwyddiannus. 

 

5.2 Gwybodaeth Ysgol Allweddol  

Lleoliad Ysgol Portfield, Oddi ar Portfield, Hwlffordd, SA61 1BS 

Categori Ysgol Arbennig Gymunedol 

Trefniadau Derbyn Panel Cynhwysiant Cyngor Sir Penfro sy’n gwneud y 
penderfyniad terfynol ar leoli disgyblion.  Gwahoddir 
rhieni a phlant i gwrdd â staff ac i edrych o gwmpas yr 
ysgol cyn gwneud cais am le ac i drafod anghenion y 
plentyn a’r ddarpariaeth sydd ar gael.  Asesir pob 
disgybl gan y Seicolegwyr Addysg a rheoleiddir 
mynediad i Ysgol Portfield rhwng yr ysgol, yr holl 
wasanaethau sy’n ymwneud â’r plentyn, yr Awdurdod 
Lleol a’r rhieni/gofalwyr/gwarcheidwaid.  Bydd gan bob 
disgybl sy’n mynychu’r ysgol Ddatganiad o Anghenion 
Addysgol Arbennig neu gyfwerth. 

Ystod Oedran 3-19 

Capasiti / Nifer Derbyn  

(nifer y disgyblion y mae’r ysgol 

yn darparu ar eu cyfer) 

Cynigir bod nifer y disgyblion y mae’r ysgol yn darparu 
ar eu cyfer yn cynyddu i 226 o ddysgwyr, 3-19 oed.   
Gellir ychwanegu 9 dysgwr arall drwy gynnwys y 
ddarpariaeth a fwriedir ar gyfer Tŷ Holly, fel a ganlyn: 
 

Lleoliad Llefydd 

Portfield 193 

Lloeren 24 

Is-gyfanswm 217 

Tŷ Holly 9 

Cyfanswm 226 

 
Fel Ysgol Arbennig, nid oes gan Ysgol Portfield Nifer 
Derbyn. 

Nifer y Lleoedd Meithrin  Amh 

Categori Iaith Cyfrwng Saesneg 

Llety arfaethedig  Bwriedir mynd i'r afael â chyflwr gwael adeilad yr ysgol 
isaf trwy ymestyn adeilad yr ysgol uchaf.  Bydd hyn yn 
cynnig lle at hyd at 108 o fyfyrwyr ag anghenion dysgu 
amrywiol mewn amgylchedd sy'n gydnaws ag arferion 
addysgu a dysgu yn yr 21ain ganrif.  Ar ôl cwblhau a 
symud i mewn, bydd yr adeilad ysgol isaf presennol yn 
cael ei ddymchwel. 

Bydd adeilad presennol Tŷ Holly, gerllaw Ysgol 
Portfield, yn cael ei adnewyddu a'i ymestyn i ddarparu 
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darpariaeth breswyl i fyfyrwyr Ysgol Portfield.  Yn 
ogystal, bydd y bloc ‘H’, sydd ar hyn o bryd yn rhan o 
safle Ysgol Uwchradd Wirfoddol a Reolir Hwlffordd 
gerllaw, yn cael ei adnewyddu a’i ailfodelu i gynnwys 
darpariaeth ôl-16 ar gyfer Ysgol Portfield ac at ddefnydd 
cymunedol. 

Darpariaeth AAA  Bydd yr ysgol yn parhau i ddarparu ar gyfer disgyblion 
ag ystod o anghenion addysgol arbennig, gan gynnwys 
anawsterau dysgu difrifol, anawsterau dysgu dwys a 
lluosog ac anhwylderau'r sbectrwm awtistig, yn ogystal 
ag anhwylderau genetig amrywiol, anawsterau corfforol 
a synhwyraidd. 

Llywodraethu  Bydd corff llywodraethu Ysgol Portfield yn parhau ac yn 
parhau i fod yn gyfrifol am yr ysgol. 

Cludiant Ysgol Bydd trefniadau cludiant yn parhau i fod yn unol â’r 
gyfraith a pholisi'r Cyngor.  

 

5.3 Rhagamcanion Disgyblion 

Fel yr amlinellwyd ym mharagraff 3.7, mae'n anodd iawn rhagweld y galw am addysg 
arbennig.  

Mae rhagamcanion yn dibynnu ar nifer o ffactorau ac weithiau nid yw tueddiadau hanesyddol 
a chyfraddau genedigaethau yn ddangosydd dibynadwy. Gall amrywiadau mewn anghenion 
unigol a chymhlethdod y ddarpariaeth sydd ei hangen ddatblygu ac amrywio dros amser.  
 
Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, bu mwy o ddysgwyr ag anghenion sylweddol sydd angen lle 
mewn lleoliad ysgol arbennig neu Ddosbarthiadau Adnoddau Dysgu (CAD) nag a fu o leoedd.  
I gynorthwyo gyda hyn ac i leihau lleoliadau y tu allan i'r sir, mae'r Gyfarwyddiaeth Addysg 
wedi ceisio atebion creadigol i fynd i'r afael ag angen o fewn cyfyngiadau capasiti Portfield.   
Mae’r Cyngor wedi cynyddu nifer y disgyblion yn y Canolfannau Adnoddau Dysgu y byddai 
llawer ohonynt yn bodloni meini prawf y Cyngor ar gyfer darpariaeth Ysgolion Arbennig.    
 
Er bod y Cod ADY yn gosod dyletswydd ar dderbyniadau Awdurdodau Lleol i ffafrio 
derbyniadau prif ffrwd, mae’r Cod hefyd yn ei gwneud yn ofynnol i’r Awdurdod Lleol roi 
ymyriadau amserol ac effeithiol ar waith sy’n cael eu monitro a’u haddasu i sicrhau eu bod yn 
cyflawni’r deilliannau dymunol.  
 
Rhoddir anawsterau o ran derbyniadau i ysgolion arbennig, gan nad oes gan ysgolion 
arbennig gyfrifiadau capasiti, yn wahanol i ddarpariaeth ysgolion eraill.  Lleolir Dysgwyr ar sail 
asesiad o'u hanghenion ac o'r herwydd ni ellir dosbarthu ysgolion arbennig fel rhai sy’n llawn.   
Mae capasiti enwol a chytûn wedi'i osod ar 155 ond mae pwysau sylweddol i gynyddu'r 
capasiti, yn enwedig o fewn y Cyfnod Sylfaen.  
 
Mae’r rhagolygon niferoedd disgyblion a amlinellir isod yn adlewyrchu poblogaeth yr ysgol os 
caiff y cynnig ei weithredu. Mae hyn yn adlewyrchu capasiti presennol yr adeilad a’r 
ddarpariaeth lloeren, mae’r angen ehangach am ddarpariaeth arbenigol yn fwy ond mae’n cael 
ei ddiwallu drwy atebion creadigol drwy ehangu’r Canolfannau Adnoddau Dysgu presennol.  



 

21 

 

Rhagolygon Disgyblion 2021 - 2025 

 Gwirioneddol Rhagolwg 

 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Ysgol Portfield 158 166 170 170 170 170 170 

 

5.4 Sut bydd y newidiadau arfaethedig yn effeithio ar ddisgyblion?  

Y cynnig yw cynyddu nifer y disgyblion y mae’r ysgol yn darparu ar eu cyfer, ac ni fydd hyn yn 
effeithio ar ddisgyblion sy’n mynychu’r ysgol ar hyn o bryd.   Fodd bynnag, o ystyried natur 
adeiladu ar safle ysgol ‘fyw’, mae peth aflonyddwch i ddysgwyr a staff yn anochel. Bydd 
dysgwyr sy'n defnyddio adeilad yr ysgol isaf ar hyn o bryd yn parhau i wneud hynny tra bydd y 
gwaith adeiladu'n digwydd, ond byddant wedyn yn adleoli i'r adeilad newydd pan fydd wedi'i 
gwblhau.   
 

5.5 Asesiadau Effaith 

Mae’r canlynol yn cynrychioli asesiad y Cyngor o effaith y cynnig ar y gymuned, cydraddoldeb, 
cludiant a staff.  Yn ogystal, mae’r Asesiad Effaith Integredig a gyflwynwyd i’r Cyngor Llawn 
ym mis Hydref 2021 wedi’i gynnwys yn ATODIAD 3. 

5.5.1 Effaith ar y Gymuned 
Bydd y cynnig yn cael effaith gadarnhaol ar y gymuned yn rhinwedd buddsoddiad yn yr ysgol i 
ychwanegu a gwella cyfleusterau/llety y mae mawr eu hangen.  Bydd hyn yn galluogi'r ysgol i 
gynnig cyfleusterau o'r fath i'r gymuned.  Er enghraifft, bydd y cynnig i ddefnyddio’r bloc ‘H’ 
cyfagos fel adnodd 16+ / cymunedol yn galluogi’r ysgol i gynnig hyn i’r gymuned.  Yn yr un 
modd, bydd lleoliad Cae Pob Tywydd (ATP) cyfagos nid yn unig yn darparu gwell cyfleusterau 
i'r ysgol, ond bydd hefyd yn galluogi defnyddio hwn fel adnodd cymunedol.  

5.5.2 Effaith Cydraddoldeb 
Mae’r cynnig yn annhebygol o arwain at unrhyw effaith negyddol ar y nodweddion 
gwarchodedig a nodir yn Neddf Cydraddoldeb 2010. Mae'r asesiad llawn ynghlwm fel 
ATODIAD 4. 

5.5.3 Effaith ar y Gymraeg  
Mae asesiad Effaith ar y Gymraeg ynghlwm yn ATODIAD 5. Ni fydd y cynnig yn effeithio ar y 
Gymraeg. 
 
5.5.4 Effaith ar Gludiant 
Mae Mesur Teithio gan Ddysgwyr (Cymru) 2008 yn gosod dyletswydd ar y Cyngor i asesu 
anghenion teithio dysgwyr o dan 19 oed. Mewn perthynas â dysgwyr ag anghenion dysgu 
ychwanegol / anableddau, mae Polisi Cludiant Ysgol y Cyngor yn nodi y darperir cludiant ar 
gyfer disgyblion cymwys yn unol â’r meini prawf canlynol: 

 Nid yw'r disgybl, oherwydd ei anabledd, yn gallu defnyddio'r cludiant ysgol arferol a 
ddarperir ar gyfer disgyblion o oedran ysgol gorfodol sy'n cael addysg gynradd neu 
addysg uwchradd, fel y'i diffinnir uchod, ac nid yw'n gallu defnyddio unrhyw ddull arall o 
deithio fel car teulu neu gerbyd Motability. 

 Mae'r disgybl yn byw o fewn dwy filltir i ysgol gynradd y dalgylch neu o fewn tair milltir i 
ysgol uwchradd y dalgylch ond nid yw’r gallu cerdded i'r ysgol, ac nid yw'n gallu 
defnyddio unrhyw ddull arall o deithio, fel car teulu neu gerbyd Motability. 
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 Mae Panel Cynhwysiant y Cyngor yn argymell y dylid gosod disgybl mewn ysgol nad 
yw'n ysgol y dalgylch a bod y meini prawf uchod yn cael eu bodloni. 

 Rhaid i gyngor meddygol gan Ymgynghorydd Meddygol y disgybl gadarnhau'r gofynion 
uchod.  Ni dderbynnir cyngor gweithiwr proffesiynol meddygol arall. 

Ni fydd y cynnig i gynyddu nifer y disgyblion y mae’r ysgol yn darparu ar eu cyfer yn effeithio ar 
ddarpariaeth cludiant, ac eithrio lletya dysgwyr ychwanegol. 

5.5.5 Effaith ar Staff 
Mae’n anochel y bydd y cynnig yn effeithio ar amrywiol staff addysgu a staff nad ydynt yn 
addysgu, ond dim ond i’r graddau y bydd ailddatblygu safle’r ysgol yn arwain at rai newidiadau 
gweithredol angenrheidiol yn ystod y gwaith adeiladu. Mae’n annhebygol y bydd gostyngiadau 
staff yn codi o ganlyniad i’r cynnig, gan mai’r pwrpas yw cynyddu capasiti’r ysgol. Mae'r holl 
staff a'u hundebau llafur yn ymgyngoreion statudol i'r cynnig hwn.  

 

5.6 Cyllid 

Ariennir Ysgol Portfield yn unol â fformiwla sydd i raddau helaeth yn seiliedig ar ddisgyblion a 
dyma’r cyllid a ddirprwyir i’r corff llywodraethu ar gyfer gwariant refeniw yr ysgol. Rhennir cyllid 
disgyblion yn ôl oedran y dysgwyr, gyda'r holl gyllid ôl-16 yn cael ei dderbyn yn uniongyrchol 
gan Lywodraeth Cymru.   Mae Ysgol Portfield hefyd yn derbyn cyllid ychwanegol gan 
Lywodraeth Cymru a'r Consortiwm Rhanbarthol fel yr amlinellir isod. 

 
Ar gyfer blwyddyn ariannol 2021/22, derbyniodd Ysgol Portfield y cyllid dirprwyedig a 
ganlyn: 
 

Disgrifiad £ 

Arweinyddiaeth / Llwyth Gwaith  211,657 

Cyllid Disgyblion 3-16 1,960,444 

Cyllid cysylltiedig ag Adeiladau a Thiroedd  347,971 

Cyllid cysylltiedig â Chinio Ysgol ac Arlwyo  39,918 

Cyllid cysylltiedig ag allgymorth  31,962 

Cyllid Ôl-16 (gan LlC)  1,051,122 

Is-gyfanswm (cyllid craidd)  3,643,074 

  

Cyllid Grant Datblygu Disgyblion (gan LlC)  47,150 

Grant Gwella Ysgolion (gan y Consortiwm 
Rhanbarthol)  

13,961 

Cyfanswm Cyllid  3,704,185 

 
 
5.6.1 Costau disgyblion 
Mae'r costau cyfredol fesul disgybl, h.y. ar gyfer 2021/22, fel a ganlyn: 

 Disgyblion 
Ionawr 
2021 

Cyllid Craidd Cost fesul 
disgybl 

 Lleoedd £ £ 

Ysgol Portfield 158.5 3,643,074 22,985 
Noder: Yn seiliedig ar Ddatganiad Cyllideb Addysg 2021/22 (Adran 52 o Ddeddf Safonau a Fframwaith Ysgolion 1998) 
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5.6.2 Arbedion Refeniw 
Mae'n annhebygol y bydd unrhyw arbedion refeniw sylweddol yn deillio o'r cynnig hwn. Fodd 
bynnag, o ystyried oedran a ffabrig yr adeilad ysgol isaf presennol, rhagwelir y bydd y cynnig i 
ailddatblygu safle'r ysgol yn arwain at gostau rhedeg is oherwydd gwell priodweddau 
gwresogi/awyru/inswleiddio adeiladau newydd. Ymhellach, bydd defnyddio’r bloc ‘H’ fel 
cyfleuster ôl-16 a chymunedol yn galluogi’r ysgol i archwilio cyfleoedd creu incwm, a fyddai’n 
arwain at arbedion refeniw. Fodd bynnag, nid yw'n bosibl mesur y rhain ar hyn o bryd. 
 
5.6.3 Buddsoddiad Cyfalaf 
Mae buddsoddiad cyfalaf yn cael ei geisio gan Fand B o Raglen Ysgolion yr 21ain Ganrif y 
Cyngor.   Ar sail y wybodaeth ddiweddaraf sydd ar gael, y cwmpas costau cymeradwy ar gyfer 
y prosiect yw £20.3 miliwn. 

Ni ragwelir y bydd unrhyw dderbyniadau cyfalaf yn cael eu gwireddu fel rhan o'r cynnig hwn. 

5.6.4 Teitl y tir a’r adeiladau 
Mae Ysgol Portfield a'r safle y mae wedi'i leoli ynddo ym mherchnogaeth Cyngor Sir Penfro.   
Nid oes angen trosglwyddo na gwaredu tir nac adeiladau fel rhan o'r cynnig hwn. 
 

5.7 Risgiau a Gwrth Fesurau 

Risg Gwrth Fesur 

1 Methu cael cymeradwyaeth 
hysbysiad statudol perthnasol a 
rhwymedigaethau Statudol Addysg 
erbyn y dyddiadau priodol.   

- Sicrhau fod yr holl opsiynau'n cael eu 
hystyried yng ngoleuni Cod Trefniadaeth 
Ysgolion 2018 (y Cod); 

- Sicrhau bod digon o amser yn cael ei 
ddyrannu i gyflawni'r broses; 

- Ymgynghori ag ymgyngoreion statudol 
priodol. 

 

2 Gallai oedi wrth ddod i 
benderfyniad ar y cynnig hwn 
ymestyn y defnydd o adeilad sydd 
mewn cyflwr gwael iawn, gan 
barhau i fod yn straen ar 
adnoddau’r ysgol a’r ALl. 
 

- Sicrhau bod y broses trefniadaeth ysgolion 
yn cael ei chynnal yn unol â'r Cod;  

- Cynnal deialog gyson gyda Phennaeth 
Ysgol Portfield i sicrhau ei fod yn 
ymwybodol o gerrig milltir y rhaglen, ac ati. 
 

3 Gallai methu â bwrw ymlaen â’r 
broses statudol olygu na fydd 
Llywodraeth Cymru yn 
cymeradwyo’r achos busnes dros 
fuddsoddiad cyfalaf. 
 

 Sicrhau bod y broses trefniadaeth ysgolion 
yn cael ei chynnal yn unol â'r Cod;  

 Sicrhau bod yr holl wybodaeth sydd ar gael 
i’r rhai sy’n gwneud penderfyniadau er mwyn 
gwneud penderfyniadau gwybodus.  
 

4 Bydd oedi wrth ddod i benderfyniad 
ar y newid rheoledig hwn yn 
effeithio ar y penderfyniadau a 
wneir mewn perthynas â 
buddsoddiad cyfalaf 21G. 

 Sicrhau bod y broses trefniadaeth ysgolion 
yn cael ei chynnal yn unol â'r Cod;  

 Sicrhau bod yr holl wybodaeth a cherrig 
milltir mewn perthynas â'r broses 
trefniadaeth ysgolion yn cael eu rhannu â 
thîm Cyfalaf Llywodraeth Cymru; 
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6. Opsiynau Amgen a Ystyriwyd  

Y cynnig, fel yr amlinellir yn Adran 5, yw cynyddu capasiti Ysgol Portfield a bydd hyn yn cael ei 
wneud fel rhan o ailddatblygu’r ysgol, fel y’i cynhwysir ym Mand B o Raglen Ysgolion yr 21ain 
Ganrif y Cyngor.   Ystyriwyd yr opsiynau canlynol fel rhan o'r ymarfer dichonoldeb a 
gynhaliwyd i ddatblygu rhestr hir o opsiynau ar gyfer y prosiect cyfalaf.   
 

Disgrifiad Sylw 

Gwneud Dim 

 

- Mae'r ysgol isaf mewn cyflwr gwael 
iawn a byddai angen ôl-groniad 
sylweddol o waith cynnal a chadw i 
fynd i'r afael â'r materion hyn. 

- Nid yw'n mynd i'r afael â'r galw am 
leoedd ôl-16 neu leoedd preswyl. 

- Mae disgyblion a staff yn parhau i fod 
ar wahân ar draws dau adeilad.  

 
Diystyru 

Adnewyddu ac ymestyn adeilad yr ysgol isaf - 
ôl-16 - defnyddio Bloc H.   

Yn cynnwys darpariaeth ar gyfer lleoedd gofal 
preswyl llawn amser o safon uchel 
ychwanegol ar gyfer dysgwyr Ysgol Portfield 
trwy adnewyddu Tŷ Holly gerllaw ac adeiladu 
cyfleuster tair ystafell wely ychwanegol ar y 
safle.  

- Angen symud disgyblion yn ystod y 
cyfnodau adnewyddu ac adeiladu. 

- Mynd i'r afael â'r galw am leoedd ôl-16 
a phreswyl. 

- Byddai disgyblion a staff yn parhau i 
fod ar wahân ar draws dau adeilad. 

 
Diystyru 

Estyniad i'r adeilad uchaf gan ddefnyddio tir o 
fewn cwrtil safle Portfield a/neu dir sy'n eiddo 
i CSP ar safle HHVC (Portfield) - defnydd ôl-
16 o Floc H. 

Yn cynnwys darpariaeth ar gyfer lleoedd gofal 
preswyl llawn amser o safon uchel 
ychwanegol ar gyfer dysgwyr Ysgol Portfield 
trwy adnewyddu Tŷ Holly gerllaw ac adeiladu 
cyfleuster tair ystafell wely ychwanegol ar y 
safle.  

- Gall disgyblion a staff aros ar eu 
hadeilad(au) presennol yn ystod y 
cyfnod adeiladu. 

- Mynd i'r afael â'r galw am leoedd ôl-16 
a phreswyl. 

- Cydleoli disgyblion a staff mewn un 
adeilad. 

- Estyniad newydd wedi'i ddylunio'n 
benodol i ofynion cleientiaid. 

- Mae dymchwel yr adeilad isaf yn rhoi 
sgôp i wella parcio a mynediad i 
gerbydau o amgylch y safle. 

 
Ffefrir 

Adeilad newydd ar gyfer yr ysgol isaf naill ai 
ar dir arall o fewn cwrtil safle Portfield a/neu 
dir sy'n eiddo i CSP ar safle HHVC (Portfield) 
- defnydd ôl-16 o Floc H. 

Yn cynnwys darpariaeth ar gyfer lleoedd gofal 
preswyl llawn amser o safon uchel 
ychwanegol ar gyfer dysgwyr Ysgol Portfield 

- Gall disgyblion a staff aros ar eu 
hadeilad(au) presennol yn ystod y 
cyfnod adeiladu. 

- Mynd i'r afael â'r galw am leoedd ôl-16 
a phreswyl.  

- Adeilad newydd wedi'i ddylunio'n 
benodol i ofynion cleientiaid. 
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Disgrifiad Sylw 

trwy adnewyddu Tŷ Holly gerllaw ac adeiladu 
cyfleuster tair ystafell wely ychwanegol ar y 
safle.  

- Mae dymchwel yr adeilad isaf yn rhoi 
sgôp i wella parcio a mynediad i 
gerbydau o amgylch y safle. 

- Yn gwella'r sefyllfa bresennol ond nid 
yw'n cyd-leoli disgyblion a staff yn 
llawn mewn un adeilad.   

 
Diystyru 

 

7. Y Broses Statudol 

Bydd y broses statudol a ddilynir mewn perthynas â'r cynnig a gynhwysir fel rhan o'r ddogfen 
hon yn cydymffurfio â Deddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013 ac yn benodol, y 
Cod Trefniadaeth Ysgolion (011/2018).  Bydd y broses a'r amserlen fel a ganlyn: 

 Dyddiad Proses 
15 Mawrth 2022 Cyhoeddi Dogfen Ymgynghori  

 Digwyddiadau ymgynghori ag ysgolion a'r gymuned 
ehangach 

 

Ymgynghoriad â disgyblion 

29 Ebrill 2022 Dyddiad cau ar gyfer derbyn sylwadau ar y cynnig 

O leiaf 2 wythnos 
cyn cyhoeddi 

Hysbysiad 
Statudol  

Cyhoeddi Adroddiad Ymgynghori  
 

- Adroddiad Ymgynghori yn cael ei gyflwyno i'r Cyngor 
Cyngor i benderfynu a ddylid cymeradwyo cyhoeddi hysbysiad 

statudol  
Os caiff ei gymeradwyo - symud ymlaen i'r Hysbysiad Statudol 

Os na chaiff ei gymeradwyo - daw'r cynnig i ben 
 

 

O fewn 26 wythnos 
i ddiwedd y cyfnod 

ymgynghori 

Cyhoeddi Hysbysiad Statudol 
Os caiff ei gymeradwyo, bydd yr Hysbysiad Statudol yn cael ei gyhoeddi 
ar wefannau’r Cyngor Sir ac unrhyw gynigydd arall a’i arddangos yn yr 
ysgolion a enwir a lleoedd amlwg eraill yn y gymuned. Bydd copïau o'r 
hysbysiad ar gael i'r ysgolion perthnasol i'w ddosbarthu i ddisgyblion, 
rhieni/gofalwyr ac aelodau staff.  
 
Cyhoeddir yr Hysbysiad Statudol ar ddiwrnod ysgol a bydd yn caniatáu 
cyfnod o 28 diwrnod ar gyfer gwrthwynebiadau. Rhaid i 15 o'r diwrnodau 
hyn (ac eithrio'r diwrnod cyhoeddi) fod yn ddiwrnodau ysgol.  

28 diwrnod ar ôl 
dyddiad yr 
Hysbysiad 
Statudol  

Dyddiad cau ar gyfer derbyn gwrthwynebiadau i'r cynnig  

O fewn 16 wythnos 
i ddiwedd y Cyfnod 
Gwrthwynebu  

Penderfynu ar y cynnig  

I’w cadarnhau Gweithredu’r cynnig 
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Cyhoeddir yr holl adroddiadau a restrir uchod ar wefan y Cyngor Sir gyda 
rhieni/gofalwyr/gwarcheidwaid ac aelodau staff yr ysgolion perthnasol yn cael gwybod eu bod 
ar gael.  Bydd yr holl ymgyngoreion a restrir yn Adran 2 y ddogfen hon yn derbyn copïau caled 
o'r adroddiad neu'n cael e-bost gyda dolen i'r wefan berthnasol. 



 

27 

 

ATODIAD 1 

Manylion yr ysgolion yr effeithir arnynt 

Enw’r Ysgol Categori Iaith 

Categori 

Ystod 

Oedran 

Disgyblion 

Meithrin Ionawr 

2022 

Cyfanswm 

NOR 

Ionawr 

2022 

Gradd 

Cyflwr 

Gradd 

Addasrwydd 

Ysgol y Preseli Cymunedol AB2A 11-19 Amh 786 C C 

Ysgol Gynradd Wirfoddol a Reolir 
Dinbych-y-Pysgod 

Gwirfoddol a 

Reolir 

CS 

3-11 

20 257 A A 

Ysgol Gymunedol Doc Penfro Cymunedol 81 649 A A 

Ysgol Gynradd Gymunedol Cil-

maen 

Cymunedol 27 226 B C 

Ysgol Harri Tudur Cymunedol 11-19 Amh 1260 A A 

Ysgol VC Gelliswick  Gwirfoddol a 

Reolir 

3-11 

70 557 A A 

Ysgol GG Johnston  Cymunedol 32 250 A A 

Ysgol GG Fenton Cymunedol 60 413 C C 

Yagol G Waldo Williams Cymunedol 16 231 C C 

Ysgol Glannau Gwaun Cymunedol 
Dwy 

Ffrwd 

29 276 A A 

Ysgol Bro Gwaun Cymunedol EW 11-16 Amh 565 B B 

Noder: 

 Mae niferoedd y disgyblion fel ag yr oeddynt ym mis Ionawr 2021 ac yn cynnwys disgyblion Canolfannau Adnoddau Dysgu  

 Mewn perthynas â graddau Cyflwr ac Addasrwydd  
o A = Da  
o B = Boddhaol (cyflwr) / Rhesymol (addasrwydd)  
o C = Gwael 

 Categori Iaith  AB2A = Dwyieithog, CS = Cyfrwng Saesneg, EW = Saesneg gyda Defnydd Sylweddol o’r Gymraeg 
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Ysgol Capasit
i 
 

Nifer 
Derbyn 

Nifer Gwirioneddol ar y Gofrestr 
(Net o Ddisgyblion Rhan Amser ac 

Uned) 

Rhagolyon Disgyblion 
(Net o Ddisgyblion Rhan Amser ac 

Uned) 
 2021 2021/22 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 
Ysgol y Preseli 1018 164 907 882 807 792 795 782 773 772 771 784 

Ysgol Gynradd 

Wirfoddol a Reolir 

Dinbych-y-Pysgod 

318 45 250 260 279 261 248 227 225 214 200 189 

Ysgol Gymunedol Doc 

Penfro 

633 90 540 538 594 572 547 566 554 541 541 557 

Ysgol GG Cil-maen 188 26 175 173 197 174 175 178 187 188 191 198 

Ysgol Harri Tudur 1343 244 1173 1130 1149 1223 1216 1244 1253 1261 1251 1238 

Ysgol VC Gelliswick 480 68 456* 440 484 453 438 441 435 418 433 444 

Ysgol GGl Johnston  210 30 203 210 235 191 201 200 206 202 203 203 

Ysgol GG Fenton 355 50 360 357 382 342 344 343 344 346 348 347 

Yagol Gymunedol 

Waldo Williams 

326 30 210* 216* 244 231 232 221 211 204 207 194 

Ysgol Glannau Gwaun 240 E12/W21 221 237 251 211 217 221 206 197 203 205 

Ysgol Bro Gwaun 526 105 498 461 469 518 506 549 592 617 605 623 

 

* - Niferoedd cyfunol disgyblion yr ysgolion cyfansoddol blaenorol: 

 Mae Ysgol Wirfoddol a Reolir Gelliswick yn cynnwys hen Ysgol Gymunedol Hakin ac Ysgol Wirfoddol a Reolir Hubberston 

 Mae Ysgol Gymunedol Waldo Williams yn cynnwys hen Ysgol Feithrin a Babanod Mount Airey ac Ysgol Iau VC Hwlffordd. 
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Ysgol Dyddiad 
arolygiad 

diweddaraf 
Estyn  

Dyfarniadau Estyn Sylwadau 

Safonau Lles ac 
agweddau at 

ddysgu  

Addysgu a 
phrofiadau 

dysgu 

Gofal, 
cymorth ac 
arweiniad  

Arweinyddia
eth a 

Rheolaeth 
Ysgol y Preseli Tachwedd 

2016 
Perfformiad Presennol - Da 

Rhagolygon ar gyfer Gwella - Da 
 

Ysgol Gynradd 

Wirfoddol a 

Reolir Dinbych-

y-Pysgod 

Ionawr 2018 Digonol ac 
angen gwella 

 

Da Digonol ac 
angen gwella 

Da Da  

Ysgol 

Gymunedol Doc 

Penfro 

Tachwedd 
2016 

Perfformiad Presennol - Da 
Rhagolygon ar gyfer gwella - Rhagorol 

 

Ysgol GG Cil-

maen 

Ebrill 2016 Perfformiad Presennol - Da 
Rhagolygon ar gyfer Gwella - Da 

 

Ysgol Harri 

Tudur 

Tachwedd 
2018 

Anfoddhaol ac 
angen 

gwelliant ar 
frys 

 

Anfoddhaol ac 
angen 

gwelliant ar 
frys 

Digonol ac 
angen gwella 

Anfoddhaol ac 
angen 

gwelliant ar 
frys 

Digonol ac 
angen gwella 

Wedi'i monitro gan Estyn yn 
dilyn yr arolygiad. 

Ysgol VC 

Gelliswick  

Ionawr 2019 Da 
 

Da Digonol ac 
angen gwella 

Da Da  

Ysgol GG 

Johnston  

Mai 2017 Perfformiad Presennol - Digonol 
Rhagolygon ar gyfer gwella - Digonol 

Wedi’i monitro gan Estyn yn 
dilyn yr arolygiad ac ymweliad 
gan Estyn ym mis Tachwedd 
2018.  Yn dilyn hynny, tynnwyd 
yr ysgol oddi ar y rhestr o 
ysgolion yr oedd angen eu 
hadolygu gan Estyn. 

Ysgol GG 

Fenton 

Rhagfyr 2019 Digonol ac 
angen gwella 

 

Da Digonol ac 
angen gwella 

Da Digonol ac 
angen gwella 

Wedi'i roi ar restru Adolygu 
dilynol gan Estyn. 
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Ysgol Dyddiad 
arolygiad 

diweddaraf 
Estyn  

Dyfarniadau Estyn Sylwadau 

Safonau Lles ac 
agweddau at 

ddysgu  

Addysgu a 
phrofiadau 

dysgu 

Gofal, 
cymorth ac 
arweiniad  

Arweinyddia
eth a 

Rheolaeth 
Ysgol 
Gymunedol 
Waldo Williams 

Ni chynhaliwyd unrhyw arolygiadau ers sefydlu'r ysgol. 

Ysgol Glannau 
Gwaun 

Gorffennaf 
2019 

Digonol ac 
angen gwella 

 

Da Digonol ac 
angen gwella 

Da Digonol ac 
angen gwella 

Wedi’i monitro gan Estyn yn 
dilyn yr arolygiad ac ymweliad 
gan Estyn ym mis Chwefror 
2021.  Yn dilyn hynny, tynnwyd 
yr ysgol oddi ar y rhestr o 
ysgolion yr oedd angen eu 
hadolygu gan Estyn. 

Ysgol Bro 
Gwaun 

Hydref 2019 Da 
 

Da Da Da Da  
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ATODIAD 2 
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Templed Asesiad Effaith Integredig (IIA). 

Rhowch ddisgrifiad o'r camau gweithredu yr ydych yn eu hystyried / cynllunio 

Mae astudiaethau dichonoldeb i ganfod yr opsiynau a ffefrir ar gyfer ailddatblygu Ysgol 
Portfield wedi'u cwblhau yn dilyn ymgysylltu sylweddol â defnyddwyr, swyddogion ac aelodau.   
Cyflwynwyd hwn i Fwrdd Rhaglen Strategol Ysgolion yr 21ain Ganrif ar 5 Gorffennaf 2021, ac 
i'r Cabinet ar 6 Medi 2021.   

 

Ysgol Portfield 

Y dewis a ffefrir yw estyniad i’r ‘adeilad uchaf’ presennol gan ddefnyddio tir o fewn cwrtil safle 
Portfield a/neu dir sy’n eiddo i CSP ar safle Ysgol Uwchradd Hwlffordd (Portfield).   Byddai bloc 
‘H’ yr olaf yn cael ei ddefnyddio fel canolfan ôl-16 yr ysgol.  Mae’r cynnig hwn hefyd yn 
cynnwys darpariaeth ar gyfer lleoedd gofal preswyl llawn amser ychwanegol o safon uchel ar 
gyfer myfyrwyr Ysgol Portfield drwy adnewyddu adeilad presennol Tŷ Holly a thrwy adeiladu 
cyfleuster tair ystafell wely ychwanegol ar y safle. 

Amcangyfrifir y bydd y gost yn £20.3 miliwn. 

Yn ei gyfarfod ar 6 Medi, penderfynodd y Cabinet argymell i'r Cyngor:  

Cymeradwyo’r opsiynau a ffefrir, fel y nodir yn yr adroddiad, ar gyfer Ysgol Portfield a 
Chanolfan Ddysgu Sir Benfro / UCD a diwygio cwmpas ariannu Band B y Cyngor yn unol â 
hynny. 

 

 

A OES ANGEN IIA? 

Nid oes angen IIA ar gyfer: 

▪ Adroddiadau pwyllgor nad oes angen penderfyniad ffurfiol arnynt (gweler isod)  
▪ Adroddiadau pwyllgor lle mae angen penderfyniad ffurfiol ond dim ond ar gyfer cam 
cychwynnol prosiect ac a ddychwelir yn derfynol, penderfyniad ffurfiol yn ddiweddarach (e.e. 
cais i adolygu, amlinelliad o amserlen y prosiect ac ati) 
▪ Adroddiadau pwyllgor er gwybodaeth yn unig (fel cofnodion rhai cyfarfodydd Bwrdd) 
▪ Ymatebion drafft i drydydd parti (gan gynnwys ymgynghoriadau) 
▪ Ymatebion i Rybuddion o Gynnig 

 

FEL ARALL LLENWCH Y CWESTIYNAU SGRINIO CANLYNOL:  

ATODIAD 3 
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1). A fydd angen cyflwyno adroddiad ffurfiol i'r Cyngor, y Cabinet, y Pwyllgor Cynllunio neu Aelod 

Cabinet Annibynnol neu Gyfarwyddwr drwy'r Gwasanaethau Pwyllgor ar gyfer y camau gweithredu sy'n 

cael eu hystyried / a gynllunnir? 

Ymateb: Ticiwch 

Ie (efallai y bydd angen IIA – ewch i C2 isod)   

Na   (ni fydd angen IIA – nid oes angen unrhyw gamau pellach)  

Ddim yn siŵr (ewch i C2)  

 

Nodwch enw’r pwyllgor yma  ………………Cyngor……………….. 

 

Nodwch ddyddiad y pwyllgor yma  ……14 Hydref 2021…………… 

 

Nodwch y dyddiad cau ar gyfer adroddiad y pwyllgor yma ……24 Medi 2021…….. 

 

2). A oes angen penderfyniad ffurfiol ar y camau gweithredu sy’n cael eu hystyried / eu cynllunio – yn 

debygol: 

a) o beri i’r awdurdod lleol perthnasol fynd i wariant sy’n sylweddol, neu wneud arbedion sy’n sylweddol neu  

b) o fod yn arwyddocaol o ran ei effeithiau ar gymunedau sy’n byw neu’n gweithio mewn ardal sy’n cynnwys 

dwy ward neu adrannau etholiadol neu fwy. 

Ymateb: Ticiwch 

Ie (bydd angen IIA)   

Na (efallai y bydd angen IIA o hyd – gweler C3 isod)  

Ddim yn siŵr (ewch i C3)  

 

3). Mae’r camau gweithredu sy’n cael eu hystyried / cynlluniedig yn gofyn am benderfyniad ffurfiol sy’n 

ymwneud ag un neu fwy o’r canlynol (ticiwch bob un sy’n berthnasol) 

Ymateb: Ticiwch os yn 
berthnasol  

Pennu cyllideb y Cyngor a chyfraddau Treth y Cyngor   

Cynllun Llesiant Sir Benfro  

Cynllun(iau) corfforaethol neu wasanaeth cyfan    

Plant, pobl ifanc a / neu gyfiawnder ieuenctid   

Pobl agored i niwed   

Trafnidiaeth a  /neu hawliau tramwy  

Tai  

Diogelwch cymunedol  

Y Gymraeg  

Datblygu, neu ddiwygio, is-ddeddfau lleol  
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Datblygu Polisi newydd (mae polisi yn system fwriadol o egwyddorion i 
arwain penderfyniadau a chyflawni canlyniadau rhesymegol. Datganiad o 
fwriad yw polisi a chaiff ei weithredu fel gweithdrefn neu ganllaw)  

 

Diwygio Polisi cyfredol   
 

▪ Mae angen IIA – cwblhewch weddill y templed  

▪ Nid oes angen IIA / nid yw'n ymddangos bod angen IIA   

YSTYRIED Y TYMOR HIR A HELPU I ATAL PROBLEMAU RHAG DIGWYDD NEU WAETHYGU 

 

Disgrifiwch sut mae’r camau gweithredu sy’n cael eu cynllunio yn ystyried y tymor hir a sut byddant yn 

helpu i atal problemau rhag digwydd neu waethygu (gweler y ddogfen Ganllaw – Deddf Llesiant 

Cenedlaethau’r Dyfodol am amlinelliad o ‘broblemau hirdymor’).  

Bydd y buddsoddiad cyfalaf sydd ei angen ar gyfer y prosiect uchod yn sicrhau y gellir 
darparu’r ddarpariaeth addysg ar gyfer y disgyblion mwyaf agored i niwed yn Sir Benfro yn y 
llety gorau posibl, ac felly’n ystyried y tymor hir.    
Mewn perthynas ag ysgol Portfield, bydd y buddsoddiad yn mynd i'r afael ag adeiladau sydd 
mewn cyflwr gwael iawn ac yn rhoi cyfleoedd i ddisgyblion ffynnu o fewn amgylchedd dysgu 
21ain Ganrif sy'n briodol i'w hanghenion.  
 
Mewn perthynas â’r nodau Llesiant unigol, mae’r rhain yn gyson â’r rhai a nodir fel rhan o’n 
Rhaglen Amlinellol Strategol Band B Ysgolion yr 21ain Ganrif.  

 

Nodwch pa rai o nodau llesiant Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol y bydd y prosiect yn cyfrannu 

atynt (ticiwch bob un sy’n berthnasol)  

 Cymru lewyrchus  Cymru gydnerth  Cymru fwy cyfartal  Cymru iachach 

 Cymru o gymunedau cydlynol   Cymru sy’n gyfrifol ar lefel fyd-eang 

 Cymru â diwylliant bywiog lle mae’r Gymraeg yn ffynnu 

 

INTEGREIDDIO A CHYDWEITHIO  

Sut bydd y camau gweithredu sy'n cael eu cynllunio yn cyfrannu at gyflawni'r Cynllun Corfforaethol 

cyffredinol?  

Mae'r buddsoddiad a nodir uchod yn cyfrannu at yr amcanion canlynol gyda'r Cynllun 
Corfforaethol:  
 
Wb01 – Addysg:  Bod Sir Benfro yn lle gwych i ddysgu, byw a thyfu 
Wb03 – Economaidd:  Byddwn yn gweithio gyda phartneriaid i hyrwyddo Sir Benfro fel lle 
gwych i ymweld ag ef, byw a gweithio ynddo 
WB06 – Trawsnewid:  Technoleg; Diwylliant a Pherthynas 
 

 

Sut mae'r cwrs gweithredu sy'n cael ei gynllunio yn gysylltiedig â chynlluniau, polisïau neu strategaethau 

lleol, rhanbarthol neu genedlaethol eraill? 
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Lleol a Chenedlaethol: Rhaglen Ysgolion a Cholegau yr 21ain Ganrif  
 

 

Tua faint o amser fydd y camau gweithredu yr ydych yn eu hystyried / cynllunio yn ei gymryd i'w rhoi ar 

waith?  

 

 Dan flwyddyn   1 – 3 blynedd   3 – 10 mlynedd   10 mlynedd + 

 

Rhowch ddisgrifiad o sut y bydd y camau gweithredu yr ydych yn eu hystyried / cynllunio yn cael eu rhoi 

ar waith.  Cyfeiriwch at unrhyw drefniadau caffael / cydweithio / partneriaeth / cydweithio  

Yn amodol ar gymeradwyaeth gan y Cyngor, bydd swyddogion yn paratoi achos busnes yn 

unol ag achosion busnes y sector cyhoeddus a Llyfr Gwyrdd Trysorlys EM gan ddefnyddio’r 

model pum achos. Ar ôl ei gwblhau, bydd hyn yn cael ei ystyried gan yr aelodau yn unol â 

threfniadau llywodraethu cymeradwy’r Cyngor ar gyfer Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif. Yn 

amodol ar gymeradwyaeth, bydd yr achos busnes yn cael ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru lle 

bydd yn mynd trwy broses tri cham:  

1. Grŵp Craffu Achosion Busnes  
2. Panel Buddsoddiad Addysg  
3. Cymeradwyaeth gan y Gweinidog Addysg.  

 

O ystyried gwerthoedd y prosiectau priodol, bydd yn ofynnol cyflwyno'r canlynol:  

 Achos Amlinellol Strategol (SOC)  

 Achos Busnes Amlinellol (OBC)  

 Achos Busnes Llawn (FBC).  
 

Mewn perthynas â chaffael, mae cymeradwyo'r Achos Busnes Amlinellol yn darparu cytundeb 

y gellir cynnal proses dendro ac mae hawl i hawlio costau cymwys yr aethpwyd iddynt ar y 

prosiect hyd yma. Cyflwynir yr Achos Busnes Lawn yn dilyn caffael, h.y. pan fydd costau 

contract yn hysbys, ond cyn llofnodi’r contract.  

 

 

YMGYSYLLTU A RHOI SYLW I WYBODAETH BERTHNASOL 

Er mwyn ateb y cwestiynau isod bydd angen i chi ddarparu tystiolaeth o ymgysylltu neu ymgynghori a 

rhoi sylw i'r wybodaeth berthnasol sydd gennym. 

 

Disgrifiwch ganlyniadau'r gwaith ymgysylltu yr ydych wedi'i wneud gyda'r grwpiau a amlinellir yn NHABL 

1 y ddogfen Ganllaw.  Os nad ydych wedi gwneud gwaith ymgysylltu â grŵp penodol, nodwch pam. 
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Prosiect Portfield 

 12/02/2020 - Cyfarfod cychwynnol wedi'i gynnal yn Ysgol Portfield i ystyried opsiynau 
posibl ar gyfer buddsoddiad cyfalaf - mynychwyd gan MW, CM, Anthony Hayward a 
Gareth Edwards (CSP) a Paul Hughes, Caroline Ball a Gareth Wilcox (Ysgol Portfield) 

 13/11/2020 – cyfarfod wedi'i gynnal drwy Skype i graffu a chadarnhau pa opsiynau y 
dylid eu cyflwyno i Dîm Technegol CSP i'w dadansoddi a'u costio yn dilyn penderfyniad 
y Bwrdd Rhaglen Strategol ar 29 Hydref 2020 i fwrw ymlaen â gwaith dichonoldeb ar 
gyfer prosiect wedi’i ariannu gan ‘Ysgolion a Cholegau'r 21ain Ganrif’ yn Ysgol Arbennig 
Portfield – mynychwyd gan Huw Jones, MW a Gareth Edwards (sylwch fod Gareth 
Edwards wedi cyfarfod o’r blaen â Damien Hewitt, Pennaeth newydd Portfield, i ganfod 
ei farn ef a’r Bwrdd Llywodraethol) 

 03/12/2020 – cyfarfod wedi’i gynnal drwy Skype i drafod opsiwn pellach a gynigiwyd gan 
y Gwasanaeth Cynhwysiant ac Ysgol Portfield – mynychwyd gan MW a GE  

 19/05/2021 – cyflwyniad i aelodau Cabinet CSP ar yr opsiynau a chanlyniad yr 
astudiaethau dichonoldeb 

 26/05/2021 – cyflwyniad i'r Bwrdd Rheoli Rhaglen Strategol ar yr opsiynau a chanlyniad 
yr astudiaethau dichonoldeb 

 

 

Disgrifiwch pa wybodaeth berthnasol sydd gennym mewn perthynas â grwpiau I – T yr ydych wedi'u 

hystyried. Os oes gwybodaeth berthnasol benodol sydd gennym nad ydych wedi ei hystyried, nodwch 

pam 

 

Ar sail y gwaith ymgysylltu yr ydych wedi’i wneud a’r wybodaeth berthnasol yr ydych wedi’i hadolygu, a 

fyddech cystal â nodi pa effeithiau yr ydych wedi’u nodi ar gyfer grwpiau I – T. 

Fel sefydliad addysgol, mae Ysgol Portfield yn darparu darpariaeth addysgol hanfodol i 
ddisgyblion agored i niwed, a bydd gan rai ohonynt nodweddion person mewn grwpiau I-T. 
Mae hyn yn berthnasol i ddisgyblion a rhieni. Gellir ystyried bod y buddsoddiad cyfalaf yn cael 
effaith gadarnhaol arbennig ar y rhai ag anableddau (Grŵp P). 
 
Bydd y buddsoddiad cyfalaf arfaethedig yn gwella amgylcheddau dysgu gwael yn sylweddol ar 
gyfer y disgyblion mwyaf agored i niwed yn y system addysg yn Sir Benfro, fel y dangosir gan 
raddau cyflwr swyddogol yr adeiladau priodol a sylwadau ac argymhellion amrywiol Estyn.   
Bydd y buddsoddiad nid yn unig yn gwella cyflwr adeiladau ond bydd hefyd yn ychwanegu 
capasiti mawr ei angen.   
 
Gan y bwriedir adeiladu ar safle addysg ‘byw’, mae’n anochel y bydd peth aflonyddwch i 
ddisgyblion a staff yn ystod y cyfnod adeiladu. Cynigir y bydd cyn lleied â phosibl o symud 
dysgwyr, os o gwbl.    

 

Lle nad oes effeithiau / effeithiau niwtral neu negyddol wedi’u nodi, dywedwch wrthym sut y gallech 

ail-ddylunio’r camau gweithredu yr ydych yn eu hystyried / cynllunio i sicrhau canlyniadau mwy ffafriol 

i’r grwpiau hynny yn ystod y cyfnod gweithredu. 
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Bydd yr effeithiau negyddol a nodir uchod yn cael eu rheoli yn unol â phrotocolau cynllunio 
prosiect sefydledig ac ymgysylltiad a chydweithrediad llawn gyda'r Pennaeth. Mae timau 
prosiect y Cyngor yn gyfarwydd â gweithio ar brosiectau sy’n ymwneud â safleoedd ‘byw’ a 
bydd y mater hwn wedi cael ei ystyried fel rhan o’r ymarfer dichonoldeb. 

 

EFFEITHIAU AR YR GYMRAEG  

Gan ystyried canlyniadau gwaith ymgysylltu â siaradwyr Cymraeg (grŵp U), dywedwch wrthym pa 

newidiadau y gellid eu gwneud i’r camau gweithredu rydych yn eu hystyried / cynllunio i leihau unrhyw 

effeithiau negyddol / gwella unrhyw effeithiau niwtral / cadarnhaol ar (a) cyfleoedd i bersonau 

ddefnyddio’r Gymraeg a (b) peidio â thrin y Gymraeg yn llai ffafriol na’r Saesneg  

Nid yw'r cynnig yn cael unrhyw effaith ar y Gymraeg gan nad oes cynnig i newid y 
ddarpariaeth, dim ond i wella ac ehangu'r amgylchedd dysgu.  
Darperir darpariaeth cyfrwng Cymraeg o ddarpariaeth lloeren (Y Porth) yn Ysgol y Preseli. 

 

EFFEITHIAU AMGYLCHEDDOL  

Dywedwch wrthym pa newidiadau y gellid eu gwneud i'r camau gweithredu rydych yn eu hystyried / 

cynllunio i leihau unrhyw effeithiau negyddol / gwella unrhyw effeithiau niwtral / cadarnhaol ar yr 

amgylchedd  

Bydd y cynllun arfaethedig ar gyfer Ysgol Portfield yn cael ei adeiladu i safon Ysgolion a 
Cholegau’r 21ain Ganrif LlC ac, fel y cyfryw, bydd yn rhaid iddo gadw at delerau ac 
amodau llym mewn perthynas â chynaliadwyedd ac effaith amgylcheddol, fel: 

 Rhaid i’r cyllid gyfrannu at gyflawni amcanion llesiant Llywodraeth Cymru sydd 
wedi’u cynnwys yn Rhaglen Lywodraethu Llywodraeth Cymru. Bydd gofyn i ni 
weithio mewn ffordd gynaliadwy (egwyddor datblygu cynaliadwy) wrth gyflawni’r 
Dibenion (y cyllid grant) er mwyn sicrhau ein bod yn gweithio mewn ffordd 
ataliol, integredig, hirdymor a chydweithredol sy’n cynnwys pobl sy’n 
adlewyrchu’r amrywiaeth Cymru; 

 Mae'n rhaid i ni gael graddiad cyffredinol o “rhagorol” o dan fframwaith asesu 
'teulu' methodoleg Asesiad Amgylcheddol y Sefydliad Ymchwil Adeiladu 
(BREEAM) gan gynnwys asesiad Dylunio a Chaffael ac Asesiad Ôl-Adeiladu, os 
yw'n berthnasol; 

 Mae'n rhaid i ni sicrhau y cyflawnir sgôr effeithlonrwydd ynni EPC o A drwy 
ymgorffori nodweddion dylunio addas i wella effeithlonrwydd ynni o fewn yr 
adeilad a byddwn, lle bo'n briodol, yn defnyddio deunyddiau o ffynonellau 
cynaliadwy; 

 Rhaid i brosiectau fod yn destun prawf cyn-gwblhau i ddangos bod adeiladau 
sydd wedi'u cwblhau yn cydymffurfio â'r safonau acwstig a nodir ym Mwletin 
Adeiladau 93; 

 Rhaid cyflwyno cynllun i gadarnhau bod lefel y cynnwys wedi'i ailgylchu a'i 
ailddefnyddio yn y cynhyrchion a'r deunyddiau a ddewiswyd o leiaf 15% o 
gyfanswm gwerth y deunyddiau a ddefnyddir.  

 
 

EFFAITH AR ADNODDAU  

Disgrifiwch sut y byddai'r camau gweithredu yr ydych yn eu hystyried / cynllunio yn effeithio ar 

wasanaethau CSP perthnasol eraill yn ystod ei weithrediad (gan dynnu ar ganlyniadau unrhyw waith 

ymgysylltu â Grŵp A yr ydych wedi'i wneud)? 
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Mae Band B Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif wedi’i gynnwys yng Nghynllun Ariannol Tymor 
Canolig y Cyngor sydd wedi’i gymeradwyo gan y Cyngor. Mae cost amcangyfrifedig y prosiect 
arfaethedig ar gyfer Portfield o fewn cyfanswm cwmpas cost rhaglen Band B ac felly ni fydd yn 
effeithio ar wasanaethau CSP eraill yn ystod ei weithrediad. 
 
Derbyniodd y Rhaglen Amlinellol Strategol ar gyfer Band B gymeradwyaeth y Cyngor ym mis 
Gorffennaf 2017. 
 

 

Disgrifiwch sut y byddai unrhyw effeithiau negyddol posibl yn cael eu rheoli  

Ni nodwyd unrhyw effeithiau negyddol. 

 

Disgrifiwch sut y byddai’r camau gweithredu rydych yn eu hystyried / cynllunio yn effeithio ar staff 

perthnasol CSP (a staff sefydliadau eraill os yw’n berthnasol) yn ystod eu gweithrediad. 

Bydd y buddsoddiad cyfalaf arfaethedig yn Ysgol Portfield yn gwella'n sylweddol yr 
amgylcheddau dysgu ar gyfer disgyblion a staff fel ei gilydd.  Mae Estyn wedi gwneud 
dyfarniadau o’r blaen ynghylch cyflwr adeiladau perthnasol yn Portfield, ac eir i’r afael â’r rhain 
yn dilyn gweithredu’r cynigion. 

 

Disgrifiwch sut y byddai unrhyw effeithiau negyddol posibl yn cael eu rheoli  

Ni nodwyd unrhyw effeithiau negyddol. 

 

Darparwch ddisgrifiad o ba adnoddau ariannol y byddai'r camau gweithredu yr ydych yn eu hystyried / 

cynllunio yn eu defnyddio yn ystod eu gweithrediad 

Bydd gwariant cyfalaf yn cael ei ariannu gan grant Llywodraeth Cymru i dalu am 75% o’r gost.  
Bydd y 25% sy'n weddill yn cael ei ariannu gan CSP trwy fenthyca, sydd wedi'i gymeradwyo fel 
rhan o becyn Band B 21C ac sydd wedi'i gynnwys yn y CATC. 
 

 

Pa effaith y mae pob un o'r ffactorau canlynol yn debygol o'i chael ar yr adnoddau sydd ar gael i 

gyflawni'r camau gweithredu yr ydych yn eu hystyried / cynllunio yn ystod eu gweithrediad? 

Ffactor Effaith debygol 

Chwyddiant  Bydd chwyddiant ar ddeunyddiau crai yn rhoi pwysau ar 
gyllidebau ac mae'n debygol o gael effaith sylweddol ar 
gostau prosiectau. Ar hyn o bryd yr unig gyllid sydd ar 
gael yw'r hyn sydd wedi'i gytuno fel rhan o becyn Band B.  
Os nad yw hyn yn ddigonol, bydd yn rhaid ceisio cyllid 
ychwanegol trwy fenthyciad neu grant ychwanegol gan 
LlC. 

Cyfraddau llog / cost benthyca  Os ydym yn benthyca ein 25%, byddai unrhyw gynnydd 
uwchlaw ein cyfraddau sydd wedi'u cynnwys yn y CATC 
a'r strategaeth gyfalaf yn bwysau ariannol ychwanegol. 
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Ffactor Effaith debygol 

Arbrisiant cyfalaf   Dim effaith yn ystod y gweithredu 
 

Dibrisiant cyfalaf  Dim effaith yn ystod y gweithredu 
 

Costau nas rhagwelwyd (e.e. 
costau datblygu cyfalaf nas 
rhagwelwyd, cwymp yn y 
gwasanaeth a gaffaelwyd, 
gweithio mewn partneriaeth ac ati)   

Byddai costau nas rhagwelwyd uwchlaw pecyn Band B yn 
bwysau ariannol ar yr Awdurdod. 

 

Disgrifiwch sut bydd unrhyw ddiffygion mewn adnoddau ariannol angenrheidiol yn cael eu rheoli yn 

ystod y cyfnod gweithredu (er mwyn lleihau’r risg o effeithiau negyddol ar adnoddau’r sefydliad yn ei 

gyfanrwydd)  

Mae rheolwyr prosiect yn prisio prosiectau peirianwyr yn barhaus er mwyn sicrhau bod y 
prosiectau'n aros o fewn y gyllideb - fodd bynnag mae rhai cyfyngiadau i'r hyn y gellir ei roi ar 
werth heb effeithio ar ansawdd a rhaglen y prosiect. 
Er y gellid gwrthbwyso costau uwchlaw’r gyllideb prosiect y cytunwyd arni hyd at y lefel sy’n 
weddill ym mhecyn Band B, byddai unrhyw gynnydd yng nghostau’r prosiect uwchlaw hyn yn 
gofyn am gais i Lywodraeth Cymru i gynyddu’r pecyn i ymdopi â’r cynnydd. 
Byddai hyn hefyd yn effeithio ar gost benthyca i'r Awdurdod gan y byddai'n rhaid iddo ariannu 
25% o'r cynnydd ychwanegol. 
Pe bai'r cynnydd yng nghostau'r prosiect yn sylweddol uwch na phecyn Band B, byddai'n rhaid 
i'r Awdurdod wneud penderfyniad a fyddai'n ddichonadwy i barhau â'r prosiect. 
Mae'r tîm cyfalaf a thrysorlys yn rhagweithiol wrth fonitro cyfraddau'r PWLB i sicrhau gwerth am 
arian. 
Mae'r Awdurdod yn rhagweithiol o ran monitro gwasanaethau caffael, ymgysylltu â 
chontractwyr i sicrhau bod unrhyw faterion yn cael eu hamlygu'n gynnar ac y gellir eu datrys i 
leihau'r effaith ar brosiectau a'r Awdurdod. 
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ATODIAD 4 

Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb – Hydref 2021 

Nodweddion 
Gwarchodedig 

Ysgolion Presennol Cynnig Effaith 

Oedran Mae Ysgol Portfield yn cynnig darpariaeth 
pob oed i ddisgyblion 3-19 oed  

Ni fydd y cynnig hwn yn arwain at newid i ystod oedran yr 
ysgol.   
 

Dim newid 

Anabledd Er bod Ysgol Portfield yn hygyrch i 
ddefnyddwyr anabl i raddau helaeth, mae 
Cynllun Hygyrchedd yr ysgol yn nodi rhai 
materion sydd angen sylw.    

Bydd yr holl lety sy'n elwa o fuddsoddiad cyfalaf o'r 
Rhaglen 21C yn gwbl hygyrch.   

 

Cadarnhaol 

Hil Nid oes unrhyw wahaniaethu yn erbyn hil yn 
y Polisi Derbyn  

Ni fydd y cynnig yn effeithio ar hil disgyblion sy'n 
mynychu'r ysgol.   Yn yr un modd, ni fydd unrhyw newid i 
Bolisi Derbyn y Cyngor.  

Dim newid 

Crefydd a Chred Mae Ysgol Portfield yn Ysgol Arbennig 
Gymunedol  

Bydd yr ysgol yn parhau i fod yn Ysgol Arbennig 
Gymunedol.  

Dim newid 

Rhyw Ysgol arbennig rhyw cymysg yw Ysgol 
Portfield  

Bydd yr ysgol yn parhau i fod yn ysgol rhyw gymysg.  Dim newid 

Priodas neu 
bartneriaeth sifil 

Mae’r ysgol yn cwrdd â’r gofynion i gydymffurfio â Deddf Cydraddoldeb 2010 o fewn Cynllun Strategol yr 
ysgol  

Dim newid 

Beichiogrwydd 
a mamolaeth 

Dim newid 

Cyfeiriadedd 
Rhywiol 

Dim newid 

Ailbennu 
rhywedd 

Dim newid 
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ATODIAD 5 

ASESIAD EFFAITH AR Y GYMRAEG – GWANWYN 2022  

Mae’r asesiad hwn wedi’i gynnal yn unol â’r canllawiau a amlinellir yn Atodiad C y Cod Trefniadaeth Ysgolion.   

Gwybodaeth am gategori iaith yr ysgol  Mae Ysgol Portfield wedi'i dynodi'n Ysgol Cyfrwng 
Saesneg.   Fodd bynnag, lleolir darpariaeth lloeren (Y 
Porth) yn Ysgol y Preseli yng Nghrymych.   Dynodwyd 
yr ysgol hon yn ysgol uwchradd ddwyieithog. 

Gwybodaeth am gategori iaith unrhyw ysgol amgen  Ysgol Portfield yw unig Ysgol Arbennig ddynodedig y 
sir, ac felly nid oes darpariaeth amgen. 

Gwybodaeth am safonau’r Gymraeg yn yr ysgol ac unrhyw ysgol 
amgen.  

 Mae Ysgol Portfield yn falch o ddathlu'r iaith 
Gymraeg a'i diwylliant mewn amrywiaeth o ffyrdd; 

 Ar safle'r Porth, addysgir y disgyblion trwy gyfrwng 
y Gymraeg mewn nifer o bynciau; 

 Ar bob safle, mae gan yr ysgol ethos o ddathlu'r 
etifeddiaeth Gymreig ac mae'r holl ddisgyblion yn 
profi ac yn dysgu Cymraeg achlysurol trwy gydol y 
dydd, sy'n berthnasol i'w sgiliau a'u galluoedd.   
Anogir yr holl ddisgyblion a staff i arbrofi gyda 
Chymraeg llafar; 

 Mae dysgu Cymraeg fel ail iaith wedi’i wreiddio ar 
draws y cwricwlwm, ac mae disgyblion yn cymryd 
rhan mewn dysgu am eu diwylliant, treftadaeth a 
thraddodiadau Cymreig trwy gerddoriaeth, dawns, 
stori, ymweliadau addysgol, ymwelwyr â’r ysgol, 
celf perfformio a chyfranogiad blynyddol yn yr Urdd 
a Mentrau Ysgolion y Dreftadaeth Gymreig. 

Gwybodaeth am weithgareddau ar ôl ysgol sy’n darparu cyfleoedd 
ychwanegol i ddefnyddio’r Gymraeg yn yr ysgol ac unrhyw ysgol 
amgen (e.e. yr Urdd, clybiau Mentrau Iaith) 

Gwybodaeth ynghylch a yw’r ysgol yn darparu cyfleusterau i aelodau’r 
gymuned ddysgu Cymraeg, neu’n ymgymryd â gweithgareddau trwy 
gyfrwng y Gymraeg, a ble y gellir darparu unrhyw gyfleusterau amgen.  

Nid oes gan yr ysgol gyfleusterau dysgu oedolion a 
chymunedol ar hyn o bryd.   Fodd bynnag, fel rhan o’r 
cynnig, mae hwn yn gyfle y gallai’r corff llywodraethu 
ddymuno manteisio arno ar ôl cwblhau’r prosiect. 
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A allai fod yn briodol darparu cyfleusterau ychwanegol ar ôl ysgol 
mewn unrhyw ysgol arall er mwyn sicrhau safonau pellach yn y 
Gymraeg.  

Nid oes unrhyw gynnig i gau Ysgol Portfield a dyma'r 
unig Ysgol Arbennig ddynodedig yn Sir Benfro.   Tra 
bod safle Ysgol Portfield yn darparu addysg cyfrwng 
Saesneg i'w dysgwyr, mae darpariaeth loeren yn Ysgol 
y Preseli (Y Porth).  Mae disgyblion sy’n mynychu’r 
Porth fel arfer yn cymryd rhan lawn yng 
ngweithgareddau Ysgol y Preseli, gan gynnwys: 

 Cofrestru boreol ynghyd â disgyblion eraill a 
phresenoldeb yn y gwasanaeth boreol; 

 Cynrychioli eu ‘Tai’ a chymryd rhan ym 
mabolgampau’r ysgol ac eisteddfod yr ysgol; 

 Presenoldeb mewn dosbarthiadau amrywiol, 
e.e. Celf, Ffotograffiaeth, Dylunio a Thechnoleg, 
Mathemateg ac Addysg Gorfforol 

 
Mae cyfranogiad o’r fath wedi’i gyfyngu oherwydd y 
pandemig oherwydd yr angen i gynnal ‘swigod’. 
 

Sut y gellid cefnogi ymgysylltiad rhieni a disgyblion ag unrhyw ysgol 
amgen ac unrhyw loywi iaith penodol y mae’n ei gynnig (e.e. sut bydd 
disgyblion yn cael eu cynorthwyo i gymryd rhan mewn gweithgareddau 
a ddarperir gan yr Urdd, Mentrau Iaith. 

Sylwadau a ddarparwyd gan fforwm addysg cyfrwng Cymraeg yr 
awdurdod lleol.  

Nid yw'r Fforwm Cymraeg wedi rhoi sylw ar y cynnig 
hwn. 

Gwybodaeth am sut mae’r cynnig yn cyd-fynd â Chynllun Strategol 
Cymraeg mewn Addysg yr awdurdod ac unrhyw gamau gweithredu y 
bydd eu hangen yn y dyfodol o ganlyniad i’r newid i barhau i 
gydymffurfio â’r cynllun neu gyrraedd targedau yn y cynllun.  

Mae’r cynnig yn cyd-fynd â Chanlyniad 6 CSGA 2022-
2031, h.y. 
“parhau i sicrhau bod pob cam rhesymol yn cael ei 
gymryd i sicrhau bod pob dysgwr ag AAA neu ADY 
neu anghenion sy’n dod i’r amlwg yn gallu cael 
cymorth gan ysgolion prif ffrwd y Cyngor, ysgolion 
arbennig a gwasanaethau cynghori trwy gyfrwng y 
Gymraeg i sicrhau ein bod yn cydymffurfio â Deddf 
ALNET 2018 a sicrhau ein bod yn cynnig system 
ddwyieithog i ddysgwyr ADY”. 
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Newid Rheoledig i Ysgol Portfield –  

Cynyddu nufer y disgyblion y mae’r ysgol yn darparu ar 
eu cyfer 

 

1) Nodwch pa un o'r canlynol sy'n adlewyrchu'ch barn ar y cynnig:   

Gwneud newid rheoledig i Ysgol Portfield i gynyddu nifer y 
disgyblion y mae'r ysgol yn darparu ar eu cyfer 

Ticiwch un 

os gwelwch 

yn dda  

Nid wyf yn teimlo'n gryf un ffordd na'r llall   

Rwy'n cefnogi'r cynnig  

Nid wyf yn cefnogi'r cynnig  

  

2) Darparwch unrhyw ddewisiadau amgen sydd gennych yn lle’r cynnig. 

 

 

 

 

 

3) Rhowch unrhyw sylwadau eraill ar y cynnig. 
 

 

 

 

Amdanoch chi: 

4). Dywedwch wrthym beth yw eich diddordeb yn yr ymgynghoriad?(Ticiwch bob un sy'n 
berthnasol) 
 

 Rhiant plentyn cyn-ysgol     Ysgol Portfield 

 Staff     Arall _______________________ 

 Rhiant   

 Llywodraethwr   

 Preswylydd lleol      

 Arall _______________________   
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5). Ydych chi? ((ticiwch un yn unig os gwelwch yn dda)) 
 

 Yn 16 oed neu'n iau   Yn 65 oed neu'n hŷn 

 yn 17 - 24 oed   Mae'n well gennyf beidio â 
dweud 

 yn 25 - 64 oed    
 

 
 
6). Ym mha iaith y mae'n well gennych gyfathrebu?  
 

 Saesneg  Cymraeg  Mae'n well gennyf beidio â 
dweud 

 Arall (nodwch fanylion)    
 

        ____________________________ 
 
7). A yw eich gweithgareddau o ddydd i ddydd wedi'u cyfyngu gan salwch neu gyflwr sydd 
wedi para, neu y disgwylir iddo bara, am 12 mis neu fwy? (ticiwch un yn unig os gwelwch yn 
dda) 
 

  Oes  Nac oes   Mae'n well gennyf beidio â 
dweud 

 

 
 

 

8). Ydych chi'n darparu gofal i rywun (19 oed neu'n iau) y mae ei weithgareddau o ddydd i 
ddydd wedi'u cyfyngu gan salwch neu gyflwr sydd wedi para, neu y disgwylir iddo bara, am 
12 Mis neu fwy? (ticiwch un yn unig os gwelwch yn dda) 
 

  Oes  Nac oes   Mae'n well gennyf beidio â 
dweud 

 
 
 

9). Beth yw eich crefydd? (ticiwch un yn unig os gwelwch yn dda) 
 

 Dim crefydd  Sikh 

 Cristion (pob enwad)   Mae'n well gennyf beidio â dweud 

 Bwdhaidd  Arall, nodwch fanylion 

 Hindw   

 Iddewig   ____________________________ 

 Mwslim   
 

 
 

Ticiwch y blwch os ydych am gael gwybod am gyhoeddi'r Adroddiad Ymgynghori. 
 
DIM OND os ydych am gael copi o'r adroddiad ar yr ymgynghoriad y gofynnir i chi 
ddarparu manylion e-bost a chyfeiriad post.  Mae’r wybodaeth arall a ofynnir gennych 
ar gyfer Monitro Cydraddoldeb, ac fe'i defnyddir at ddibenion ystadegol yn unig. 
 
Enw mewn llythrennau breision....................................   E-bost…….................................... 
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Cyfeiriad................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................. 
 
Oni bai eich bod yn gofyn i ni beidio, byddwn yn sicrhau bod unrhyw sylwadau a 
wnewch ar gael i'r cyhoedd fel rhan o'r Adroddiad yr Ymgynghoriad. 
 
Ticiwch y blwch hwn os nad ydych yn dymuno i'ch sylwadau fod ar gael i'r cyhoedd. 
 
 
Bydd yr holl wybodaeth yn cael ei thrin yn unol â Deddf Diogelu Data 2018. 
 
Anfonwch y ffurflen hon at: Y Cyfarwyddwr Addysg, Cyngor Sir Penfro, Neuadd y Sir, 
Hwlffordd, SA61 1TP erbyn 5pm fan bellaf ar 29 Ebrill 2022. 

 
Diolch am eich amser. 

 

 

 

 


