
Adroddiad i:    Pwyllgor Craffu Cymunedau 
 
Dyddiad y Cyfarfod:  20 Mawrth 2019 
 
Swyddog Arweiniol: Cyfarwyddwr Corfforaethol:  Uchelgais Economaidd a 

Chymunedol 
 
Awdur yr Adroddiad:  Cydlynydd Craffu 
 
Teitl:     Adolygiad o Dân Mynydd Llantysilio Haf 2018  
 
 

 
 
1. Am beth mae’r adroddiad yn sôn? 

  
Mae’n amlinellu pwrpas y cyfarfod ac amcanion disgwyliedig yr adolygiad. 

 
2.  Beth yw'r rheswm dros lunio’r adroddiad hwn? 
  
2.1 Briffio’r Pwyllgor am gefndir yr adolygiad; ac 
 
2.2 amlinellu’r broses a ddilynir wrth gynnal yr adolygiad. 
 
3. Beth yw’r Argymhellion? 

  
Bod y Pwyllgor yn adolygu: 

3.1 yr ymateb i’r tân a’r gwersi a ddysgwyd; a  

3.2 materion rheoli tir sy’n deillio o’r tân mynydd yn Llantysilio ar gyfer adroddiad ac 
argymhellion sydd ar ddyfod gan y Pwyllgor. 

 
4. Manylion yr adroddiad 

  
Cefndir 

4.1 Roedd haf 2018 yn eithriadol o sych.  Yn ystod y cyfnod hirfaith o dywydd sych, 
cynnodd nifer o danau gwyllt mewn rhannau amrywiol o'r DU.  Un o’r tanau hynny 
oedd yr un yn ardal Mynydd Llantysilio, ger Llangollen, o gwmpas 18 Gorffennaf 
2018.  Parhaodd y tân hwn i gynnau a diffodd yn barhaus tan 25 Medi 2018.  Rhwng 
oddeutu 19 Gorffennaf a 20 Awst 2018, effeithiwyd ar fywydau dyddiol nifer o 
drigolion lleol yn ogystal â busnesau lleol, a’r rheiny a oedd â hawliau pori ar y 
mynydd.  Mae’n bosibl y bydd yr effaith ar fywoliaeth y grŵp olaf hwnnw yn parhau 
am gyfnod hir. 

 
4.2 Mae gan rostir Mynydd Llantysilio sylfaen mawn eang, a chyfrannodd hynny at natur 

estynedig y tân.  Cafodd rhan o’r mynydd, sydd wedi’i ddynodi yn Safle o Ddiddordeb 
Gwyddonol Arbennig (SoDdGA), ei ddifrodi gan y tân dros arwynebedd o ryw 290 
hectar (oddeutu 700 acer).  Atodir map sy’n amlinellu’n fras yr ardal a effeithiwyd gan 
y tân yn Atodiad 1 er gwybodaeth.  Oherwydd natur anodd y tir a’r dynodiad 



SoDdGA, roedd nifer o asiantaethau cyhoeddus yn gysylltiedig â’r digwyddiad a’r 
gwaith o adfer y mynydd.  Mae’r gwaith adfer yn dal i fynd ymlaen a bydd yn parhau 
am sawl blwyddyn.   

 
4.3 Gan fod nifer o asiantaethau cyhoeddus a sefydliadau eraill yn gysylltiedig â’r gwaith 

o ymateb i’r tân, cynhaliodd Fforwm Gwytnwch Lleol Gogledd Cymru gyfarfod ôl-
drafodaeth ynglŷn â’r digwyddiad ar 14 Tachwedd 2018.  Atodir copi o adroddiad o’r 
cyfarfod hwnnw, sy’n amlinellu beth a fu’n llwyddiannus a pha feysydd y bydd angen 
eu gwella ar gyfer digwyddiadau tebyg yn y dyfodol, yn Atodiad 2 er gwybodaeth.  

 
4.4 Ar ôl y tân roedd nifer o gynghorwyr sir sy’n cynrychioli’r ardal leol yn credu bod 

agweddau penodol ar y digwyddiad yn haeddu archwiliad manwl, sef: 
  (i) y tân a'r ymateb aml-asiantaeth i'r digwyddiad; a  
  (ii) effaith y tân ar yr ardal leol, yr amgylchedd a busnesau 

  
 Rhannwyd safbwyntiau’r cynghorwyr lleol gan gynghorwyr sir eraill a deimlai y 

byddai’n fuddiol adolygu’r meysydd uchod er mwyn gweld a oes gwersi i’w dysgu o’r 
ffordd yr ymatebwyd i’r digwyddiad a’r ffordd y cafodd ei reoli er mwyn helpu i: 

(i) lunio datrysiadau ymarferol y gellid eu defnyddio i wella ymatebion aml-
asiantaeth i argyfyngau tebyg yn y dyfodol; a  

(ii) canfod a oes modd defnyddio arferion rheoli tir yn well er mwyn atal 
lledaeniad tanau, neu ynysu tanau yn y dyfodol. 

Dyma’r rheswm dros drefnu’r cyfarfod presennol a gwahodd amrywiaeth o fudd-
ddeiliaid a sefydliadau i fynychu. 
 
Yr adolygiad a sut y caiff ei gynnal 

4.5 Mae’n bwysig pwysleisio mai nid gosod bai ar unrhyw unigolyn, gwasanaeth, 
sefydliad neu grŵp am y tân a’r ymateb iddo yw pwrpas yr adolygiad hwn, ond yn 
hytrach i ddeall a dysgu o’r digwyddiad i helpu i wella dulliau ymateb a rheoli 
digwyddiadau tebyg yn y dyfodol. 

 
4.6 Pwrpas y cyfarfod presennol yw derbyn a chyfnewid gwybodaeth gan ystod eang o 

asiantaethau, sefydliadau a budd-ddeiliaid eraill a oedd yn gysylltiedig â'r tân a'r 
rheiny a effeithiwyd ganddo, yn ogystal â chlywed gan yr asiantaethau, sefydliadau 
ac unigolion hynny sy'n gysylltiedig â rheoli'r mynydd a'i ddefnyddio fel tir pori.   

 
4.7 Bydd y Pwyllgor yn eistedd mewn dwy sesiwn.  Ceir amlinelliad cryno o gynnwys y 

ddwy sesiwn isod: 
 
 Sesiwn 1: Adolygiad o’r ymateb i’r tân a’r gwersi a ddysgwyd: 
 Yn ystod y sesiwn hon bydd y Pwyllgor yn ystyried datganiadau gan yr asiantaethau 

a'r sefydliadau canlynol, neu eu cynrychiolwyr, ynglŷn â'u hymgysylltiad â'r 
digwyddiadau: 

(i) Gwasanaeth Rhanbarthol i Gynllunio Rhag Argyfwng Gogledd Cymru 
(Atodiad 3(a)) 
(ii) Cyfoeth Naturiol Cymru     (Atodiad 3(b)) 
(iii) Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru  (Atodiad 3(c)) 
(iv) Heddlu Gogledd Cymru   (dim datganiad ysgrifenedig) 
(v) Gwasanaethau Cefn Gwlad Cyngor Sir Ddinbych (Atodiad 3(d)) 
(vi) Gwasanaeth Gwarchod y Cyhoedd Cyngor Sir Ddinbych (Atodiad 3(e)) 



(vii) Gwasanaeth Priffyrdd Cyngor Sir Ddinbych  (Atodiad 3(f)) 
(viii) Gwasanaeth Cwsmeriaid, Cyfathrebu a Marchnata Cyngor Sir Ddinbych 

(Atodiad 3(g)) 
(ix) Cymdeithas Porwyr Bwlch yr Oernant   (Atodiad 3(h)) 
(x) Ystad Llantysilio      (Atodiad 3(i)) 
(xi) Dŵr Cymru Welsh Water     (Atodiad 3(j)) 
(xii) Hafren Dyfrdwy      (Atodiad 3(k)) 
(xiii) Cyngor Cymuned Llantysilio    (Atodiad 3(l)) 

 
 Sesiwn 2: Adolygu trefniadau rheoli tir:  yn ystod y sesiwn hon bydd y Pwyllgor yn 

ystyried datganiadau gan yr asiantaethau a'r sefydliadau canlynol, neu eu 
cynrychiolwyr, ynglŷn â'u hymgysylltiad â rheoli tir y mynydd: 

 
(i) Cyfoeth Naturiol Cymru     (Atodiad 4(a)) 
(ii) Gwasanaethau Cefn Gwlad Cyngor Sir Ddinbych (Atodiad 4(b)) 
(iii) Ystad Llantysilio  (Mr Tate)    (Atodiad 4(c)) 
(iv) Cymdeithas Porwyr Bwlch yr Oernant (yn gynwysiedig yn Atodiad 3(h)) 
(v) Cyngor Cymuned Llantysilio    (Atodiad 4(d)) 
(vi) Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru (os yw’r Gwasanaeth yn teimlo 

ei bod yn briodol iddo gyfrannu – gweler Atodiad 3(c)) 

 Gwahoddwyd pob un o’r sefydliadau a enwir uchod i ddarparu datganiadau 
ysgrifenedig byr ynglŷn â’u hymgysylltiad ag un neu'r ddwy agwedd sy'n destun 
adolygiad.  Atodir y datganiadau ysgrifenedig a dderbyniwyd yn atodiadau 3(a) i 3(l) 
a 4(a) i 4(d) 

   
4.8 Bydd pob asiantaeth, sefydliad neu gynrychiolydd, gan gynnwys y rheiny nad ydynt 

wedi cyflwyno datganiadau ysgrifenedig, yn cael dim mwy na 5 munud i gyflwyno eu 
crynodebau ac yn dilyn pob cyflwyniad bydd y Pwyllgor yn gofyn cwestiynau i’r 
cynrychiolwyr.  Gofynnir i sefydliadau ddarparu ymatebion ysgrifenedig llawn ar ôl y 
cyfarfod i ateb unrhyw gwestiynau a godwyd yn y cyfarfod na allai’r 
cynrychiolydd/cynrychiolwyr a oedd yn bresennol eu hateb yn ddigonol.  

4.9 Ar ôl i’r Pwyllgor orffen gofyn cwestiynau, os oes digon amser, gwahoddir aelodau o’r 
cyhoedd sy’n bresennol ac sydd wedi hysbysu’r Cyngor o flaen llaw eu bod yn 
dymuno annerch y pwyllgor ynglŷn â’r tân neu faterion rheoli tir, i wneud hynny cyn 
diwedd y sesiwn berthnasol.  Bydd aelodau o’r cyhoedd sy’n dymuno annerch y 
cyfarfod yn cael dim mwy na 3 munud i gyfleu eu pwyntiau.  Dylai aelodau o’r 
cyhoedd gysylltu â Rhian Evans, Cydlynydd Craffu Cyngor Sir Ddinbych i gofrestru 
eu ceisiadau i annerch y cyfarfod erbyn 12 hanner dydd, 19 Mawrth 2019.  Rhif ffôn:  
01824 712554 neu e-bost  rhian.evans@denbighshire.gov.uk  

 
4.10 Caiff darpariaeth ei gwneud ar y dydd i alluogi unrhyw un sy’n bresennol yn y 

cyfarfod i ysgrifennu cwestiwn y credant sy’n berthnasol. Caiff y cwestiwn hwnnw ei 
anfon at y sefydliad(au) perthnasol a bydd eu hymateb dilynol yn cael ei ystyried yn 
ofalus gan y Pwyllgor ynghyd â’r holl wybodaeth berthnasol arall.  

4.11 Gan mai pwrpas y cyfarfod yw cyfnewid gwybodaeth a chael trafodaeth gyhoeddus 
am y digwyddiad a materion rheoli tir yn y dyfodol, ni chaiff unrhyw gasgliadau nac 
argymhellion ffurfiol eu llunio ar ddiwedd y cyfarfod ei hun.  Caiff yr holl wybodaeth a 
gesglir ei choladu ac os na ellir darparu ateb i unrhyw gwestiynau neu wybodaeth yn 
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y cyfarfod, gofynnir i bob parti perthnasol eu darparu’n ysgrifenedig a byddant yn cael 
eu cynnwys fel rhan o’r dystiolaeth gyffredinol y gall y Pwyllgor ei hystyried wrth 
baratoi ei ganfyddiadau a’i gasgliadau, ac wrth ddrafftio ei adroddiad. 

 
4.12 Caiff casgliadau'r Pwyllgor ac unrhyw argymhellion eu cyhoeddi yn ddiweddarach ar 

ôl ymgynghori ynghylch cywirdeb â’r sefydliadau sy'n cymryd rhan. 
 
5. Sut mae'r penderfyniad yn cyfrannu at y Blaenoriaethau Corfforaethol? 
  

Bydd archwilio materion sy’n ymwneud â'r tân a rheoli tir yn yr ardal a dysgu gwersi 
ohonynt yn cefnogi'r Cyngor i gyflawni blaenoriaethau corfforaethol Yr Amgylchedd a 
Chymunedau Cryf.  

 
6. Faint fydd hyn yn ei gostio a sut fydd yn effeithio ar wasanaethau eraill? 
  

Amser swyddogion yw’r costau sy’n gysylltiedig â chynnal yr adolygiad hwn yn 
bennaf. Bydd unrhyw gostau eraill yn cael eu cwmpasu gan gyllideb bresennol Y 
Gyfraith, AD a Gwasanaethau Democrataidd. 

 
7. Beth yw prif gasgliadau'r Asesiad o Effaith ar Les?  
 
 Amherthnasol 
 
8. Pa ymgynghoriadau a gynhaliwyd gyda Chraffu ac eraill? 

  
Mae’r adolygiad ei hun yn cynnwys proses ymgynghori â phob budd-ddeiliaid sy’n 
gysylltiedig â’r tân a/neu rheoli’r mynydd er mwyn dysgu gwersi a fydd yn gwella 
ymatebion aml-asiantaeth i ddigwyddiadau tebyg yn y dyfodol, helpu i atal 
digwyddiadau rhag troi yn ddigwyddiadau mawr ac achosi difrod eang. 
 

9. Datganiad y Prif Swyddog Cyllid 
  
Amherthnasol.  

 
10. Pa risgiau sydd yna ac oes yna unrhyw beth y gallwn ei wneud i'w lleihau? 
 

Trwy adolygu’r camau a gymerwyd i ymateb i’r tân, yn ogystal ag arferion rheoli tir yn 
yr ardal, a dysgu gwersi ohonynt, y nod yw sicrhau bod ymatebion i ddigwyddiadau 
tebyg yn y dyfodol mor effeithiol ag sy'n bosibl, a bod pob cam gweithredu posibl yn 
cael ei gymryd yn rheolaidd i atal digwyddiadau tebyg rhag digwydd a throi yn 
ddigwyddiadau mawr sydd â photensial i beryglu bywydau, eiddo a busnesau, a 
chreithio'r dirwedd.  
 

11. Pŵer i wneud y Penderfyniad 
 
11.1 Adran 21 Deddf Llywodraeth Leol 2000  
 
11.2 Mewn perthynas â datblygu polisi ac adolygu, mae Adran 7.4.1 o Gyfansoddiad y 

Cyngor yn pennu y gall Craffu “gysylltu â sefydliadau allanol eraill sy’n gweithredu yn 
yr ardal, boed yn genedlaethol, rhanbarthol neu leol, i sicrhau gwelliant i fuddiant 



pobl leol trwy weithio ar y cyd” tra bo Adran 7.4.2(e) yn datgan y gall Craffu “adolygu 
a chraffu perfformiad cyrff cyhoeddus yn yr ardal a gwahodd adroddiadau ganddynt 
trwy ofyn iddynt annerch y Pwyllgor Craffu a phobl leol am eu gweithgareddau a’u 
perfformiad.”  
 
Swyddog Cyswllt: 
Cydlynydd Craffu 
Ffôn:  01824 712554 


