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1. Am beth mae’r adroddiad yn sôn? 

  
Adolygiad y Pwyllgor o’r tân gwyllt ar Fynydd Llantysilio yn ystod haf 2018. 

 
2.  Beth yw’r rheswm dros lunio’r adroddiad hwn? 
  
2.1 Cyflwyno canfyddiadau’r Pwyllgor, ei gasgliadau a’i argymhellion ar sail ei ymchwiliad 

i’r tân ar y mynydd; a  
 
2.2 Hwyluso trafodaethau â sefydliadau sy’n bartneriaid a rhanddeiliaid ynglŷn â’r ffordd 

orau o ymateb i ddigwyddiadau tebyg yn y dyfodol a’u rheoli, a sut i liniaru ar y perygl 
o danau tebyg yn digwydd neu’n ymledu yn y dyfodol.  

  
3. Beth yw’r Argymhellion?  

  
Bod y Pwyllgor yn: 

3.1 derbyn yr adroddiad yn ffurfiol (Atodiad 1) a’i gymeradwyo, ynghyd â’r argymhellion yn 
Adran 10 o’r adroddiad;  

 
3.2 cael trafodaethau â phartneriaid a rhanddeiliaid ynglŷn â’r ffordd ymlaen o ran lleihau’r 

perygl o ddigwyddiadau tebyg yn y dyfodol; a 
 
3.3 derbyn adroddiad ymhen chwe mis ynglŷn â’r cynnydd a wnaed wrth weithredu’r 

argymhellion yn yr adroddiad.  
 
4. Manylion yr adroddiad 

 
4.1 Yn ystod haf poeth 2018 bu tân gwyllt yn llosgi am fwy na deufis ar Fynydd Llantysilio, 

sydd wedi’i ddynodi’n Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig, rhwng mis Gorffennaf 
a mis Medi.  Achosodd y tân gryn ddifrod i’r cynefinoedd ar y mynydd a strwythur y pridd 
arno.  Pan oedd y tân yn ei anterth fe achosodd bryder mawr i drigolion lleol, ac 
anghyfleustra difrifol i fusnesau yn yr ardal.  Yn y tymor canolig a’r hirdymor, gallai 
canlyniadau’r tân amharu ar fusnesau lleol am beth amser. Gallai gael effaith drom 
hefyd ar fywoliaeth ffermwyr, yn enwedig o na fydd preiddiau’n dychwelyd i’w cynefin ar 
y mynydd oherwydd diffyg porfa.  Nid y ffermwyr yn unig sy’n elwa ar y preiddiau hyn, 
gan eu bod hefyd yn allweddol i’r gwaith cadwraeth ar y mynydd ac yn arf werthfawr 
wrth reoli’r rhostir.  Byddai colli’r defaid yn golygu colli treftadaeth y mynydd a’r grefft 



draddodiadol o reoli’r cynefin hwn, a bydd yn sicr o newid tirlun y mynydd a’r cymunedau 
cyfagos am byth.   

 
4.2 Mewn ymateb i bryderon a gododd trigolion a busnesau lleol ynglŷn â’r modd y rheolwyd 

y tân a’i effaith ar yr ardal, penderfynodd y Pwyllgor gynnal adolygiad o’r tân a’r effeithiau 
tymor byr a hirdymor ar y gymuned, busnesau a’r amgylchedd lleol. 

 
4.3 Bwriad y Pwyllgor wrth gynnal yr adolygiad hwn oedd canfod gwersi i’w dysgu o’r ymateb 

i’r tân a’r modd y’i rheolwyd, gyda’r nod o wella ymatebion amlasiantaethol i 
ddigwyddiadau tebyg yn y dyfodol.  Roedd y Pwyllgor hefyd yn awyddus i wybod a ellid 
gwella arferion rheoli tir er mwyn lliniaru ar y peryglon o danau gwyllt yn cynnau ac yn 
ymledu yn y dyfodol.  Gan fod yno rostir a choedwigoedd helaeth o fewn ffiniau Sir 
Ddinbych, credai’r Pwyllgor ei bod yn werth ymchwilio’n fanwl i’r mater. 

 
4.4 I hwyluso’r adolygiad estynnodd y Pwyllgor wahoddiad i bob sefydliad cyhoeddus a 

phreifat a fu’n ymwneud â’r tân, neu a gafodd eu heffeithio, i gyflwyno tystiolaeth a 
gwybodaeth i’r Pwyllgor.  Gwahoddwyd trigolion lleol hefyd i rannu eu profiadau o’r tân 
a’i ganlyniadau â’r Pwyllgor.   

 
4.5 Roedd hi’n galonogol iawn i’r Pwyllgor fod pob asiantaeth a sefydliad a fu’n ymwneud 

â’r tân a rheolaeth y mynydd wedi ymateb yn gadarnhaol i’r cais am dystiolaeth, ac wedi 
dod i’r ymchwiliad a gynhaliwyd yn Llangollen ar 20 Mawrth 2019 i ateb cwestiynau’r 
Pwyllgor ynglŷn â’r dystiolaeth a gyflwynwyd.  Roedd y Pwyllgor yn falch iawn fod 
trigolion a busnesau’r ardal wedi ymwneud yn helaeth â’r ymchwiliad drwy gyflwyno eu 
profiadau personol o’r tân a darparu tystiolaeth ar ffurf ffotograffau a fideos.  Roedd yr 
holl dystiolaeth a gyflwynwyd i’r Pwyllgor yn amhrisiadwy wrth gynnal yr adolygiad.   

 
4.6 O’r cychwyn cyntaf fe bwysleisiwyd mai’r amcan wrth adolygu’r tân a’i ganlyniadau oedd 

dysgu gwersi i’r dyfodol drwy feithrin dealltwriaeth o’r hyn a weithiodd yn dda, a pha 
agweddau y gellid eu gwella er mwyn bod yn fwy parod ar gyfer digwyddiadau tebyg yn 
y dyfodol.  Nid oedd bwriad erioed i roi bai ar unrhyw unigolyn, Gwasanaeth, sefydliad 
neu grŵp o ran y tân na’r rheolaeth ohono. 

 
4.7 Mae’r Pwyllgor wedi ystyried yr holl dystiolaeth a gyflwynwyd yn fanwl, ynghyd â’r 

atebion a roddwyd yn yr ymchwiliad yn Llangollen fis Mawrth 2019, a’r wybodaeth atodol 
a gyflwynwyd yn dilyn y cyfarfod hwnnw mewn ymateb i gwestiynau na ellid eu hateb ar 
y pryd. Yn awr felly mae’n barod i gyhoeddi ei ganfyddiadau, casgliadau ac 
argymhellion.  Mae adroddiad llawn y Pwyllgor ynghlwm yn Atodiad 1. 

 
4.8 Wrth lunio’r adroddiad hwn mae’r Pwyllgor wedi gwneud pob ymdrech i gofnodi pob 

safbwynt a gyflwynwyd iddo, gan dderbyn y gallai safbwyntiau rhai cyfranwyr wrthdaro 
â rhai eraill o bryd i’w gilydd.  Yn Rhannau 5 a 6 o’r adroddiad pwysleisir fod pob 
paragraff yn cyflwyno barn yr unigolyn, asiantaeth neu sefydliad sydd wedi darparu’r 
dystiolaeth, ac nid o reidrwydd yn adlewyrchu barn y Pwyllgor.   

 
4.9 Mae Rhan 7 o’r adroddiad yn nodi casgliadau Fforwm Gwytnwch Lleol Gogledd Cymru 

ynglŷn â’r hyn a weithiodd yn dda yn ystod ymateb y gwasanaethau a’r asiantaethau i’r 
tân ei hun.  Yn Rhan 8 ceir crynodeb o’r meysydd i’w gwella a nodwyd gan bob 
asiantaeth, sefydliad neu gorff, gan gyfeirio at ymateb i ddigwyddiad tebyg yn y dyfodol 
yn ogystal â rheoli tir. 



 
4.10 Cyflwynir casgliadau’r Pwyllgor ei hun yn Rhan 9 o’r adroddiad.  Fe’u rhennir yn ddau 

gategori: 
 

 Rheoli tir:  fe wnaeth diffyg rheolaeth gadarn o’r tir ar y mynydd dros gyfnod estynedig 
o amser gyfrannu at yr hyd o amser y llosgodd y tân a’r dinistr a achosodd.  Felly, 
mae’n hollbwysig cyflwyno rhaglen reolaidd o weithgareddau rheoli tir er mwyn lleihau’r 
risg o danau tebyg yn achosi difrod mawr i’r amgylchedd a’r economi yn y dyfodol. 
 

 Y tân a’r rheolaeth ohono:  mae angen sicrhau llinellau cyfathrebu eglur ac agored 
bob amser rhwng pob asiantaeth sy’n ymateb i ddigwyddiad fel hyn, er mwyn hwyluso 
ymateb cydlynol a darparu gwybodaeth eglur a chywir yn gyson i’r cyhoedd a phawb 
y mae’r digwyddiad yn effeithio arnynt. 

 
4.11 Gwelir argymhellion y Pwyllgor yn sgil ei adolygiad yn Rhan 10 o’r adroddiad.  Mae’r 

argymhelliad cyntaf yn ategu barn Fforwm Gwytnwch Lleol Gogledd Cymru yn dilyn ei 
adolygiad o’r tân ar Fynydd Llantysilio, ac mae a wnelo â pharatoi ar gyfer tanau 
mynydd ac ymateb iddynt.  Mae a wnelo ail argymhelliad y Pwyllgor â chryfhau 
trefniadau gweithio amlasiantaethol wrth ymateb i ddigwyddiadau tebyg, ac elfennau 
y dylid eu cynnwys yn y Cynllun Tanau Gwyllt Rhanbarthol arfaethedig.  Mae’r trydydd 
argymhelliad yn cynnig ffordd ymlaen o ran cydlynu gweithgareddau rheoli tir ar y 
rhostir hwn a rhai eraill, gyda’r nod o leihau’r perygl o danau tebyg yn y dyfodol. Mae’r 
pedwerydd argymhelliad yn gofyn am gefnogaeth Llywodraeth Cymru drwy ei Bolisïau 
Amgylcheddol wrth sicrhau cynaladwyedd economaidd ac amgylcheddol rhostiroedd 
ucheldirol, a gofyn iddo ystyried darparu cymorth ariannol er mwyn hwyluso’r gwaith 
adfer angenrheidiol ar Fynydd Llantysilio. 

 
4.12 Wrth gyhoeddi’r adroddiad hwn dymuna’r Pwyllgor bwysleisio y bydd yno bob amser 

wersi i’w dysgu ar ôl digwyddiad mawr fel hwn, ac er gwaethaf y dinistr a achoswyd ar 
Fynydd Llantysilio a’r anghyfleustra i’r trigolion lleol, ni chollwyd unrhyw fywydau nac 
eiddo o ganlyniad i’r tân.  Dymuna’r Pwyllgor gofnodi ei ddiolch i bawb a weithiodd yn 
ddiflino mewn amgylchiadau anodd iawn er mwyn sicrhau diogelwch a lles y trigolion 
a gwarchod eu heiddo. 

 
5. Sut mae'r penderfyniad yn cyfrannu at y Blaenoriaethau Corfforaethol? 
  
 Mae blaenoriaeth gorfforaethol y Cyngor ynglŷn â’r Amgylchedd â’r nod o sicrhau fod 

yr ardal yn ddeniadol ac yn cael ei diogelu, nid yn unig er mwyn cefnogi ffyniant 
economaidd, ond hefyd er lles trigolion a chymunedau lleol.  Dymuna’r Cyngor 
gynyddu gwerth bioamrywiaeth y sir drwy ddiogelu rhywogaethau a chynefinoedd 
agored i newid er lles bywyd gwyllt a’r bobl sy’n byw ac yn ymweld â’r ardal.  Byddai 
adfer y cynefin ar Fynydd Llantysilio yn helpu i gyflawni’r flaenoriaeth gorfforaethol hon, 
gan sicrhau y caiff rhostiroedd tebyg eu rheoli’n weithredol ac yn gyson. Byddai dulliau 
rhagweithiol o reoli’r tir hefyd yn lleihau’r perygl o danau gwyllt yn achosi difrod a dinistr 
dros ardaloedd eang, ac yn cefnogi’r ymdrechion i hybu niferoedd grugieir duon, 
gwiberod a rhywogaethau eraill yn y sir. 

 
  



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

Byddai’n rhaid ymchwilio ymhellach i’r costau ar gyfer sefydlu a chynnal swydd 
Swyddog Rheoli Ucheldir/Rhostir, i ganfod a oes unrhyw gyllid allanol ar gael i 
ariannu’r swydd, neu a ellid ei hariannu ar y cyd ag asiantaethau eraill sy’n 
bartneriaid. 

 
7. Beth yw prif gasgliadau’r Asesiad o’r Effaith ar Les?  

 
Nid yw’n ofynnol gwneud Asesiad o Effaith ar Les ar gyfer yr adroddiad hwn, gan mai 
ei ddiben yw cyflwyno argymhellion y Pwyllgor yn sgil ei adolygiad o’r tân a’i 
effeithiau.  
 

8. Pa ymgynghoriadau a gynhaliwyd gyda Chraffu ac eraill? 
 
 Rhannwyd adroddiad drafft y Pwyllgor a’i ganfyddiadau, casgliadau ac argymhellion 

â phob gwasanaeth, asiantaeth a sefydliad a gymerodd ran yn yr adolygiad, er mwyn 
sicrhau cywirdeb.      

 
9. Datganiad y Prif Swyddog Cyllid 

 
Er bod yr argymhelliad am swydd Swyddog Rheoli Ucheldir/Rhostir yn cael ei gefnogi 
mewn egwyddor, fel unrhyw swydd ychwanegol, mae’n bwysig bod cyllid yn cael ei 
ganfod cyn y gymeradwyaeth derfynol. Mae angen cyflawni mwy o waith yn y maes 
er mwyn cadarnhau bod cyllid hirdymor wedi cael ei sicrhau. 

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

Cynhaliodd y Pwyllgor yr ymchwiliad a’r adolygiad mewn ymateb i bryderon trigolion 
a busnesau yn sgil y tân gwyllt difrifol hwn.  Wedi cynnal yr adolygiad, dod i 
gasgliadau a llunio argymhellion, nod y Pwyllgor yw sicrhau trefniadau gweithio 
amlasiantaethol effeithiol wrth ymateb i ddigwyddiadau mawr ac argyfyngau yn y 
dyfodol, a mynd ati i sicrhau trefniadau gweithio effeithiol rhwng yr holl randdeiliaid er 
mwyn lliniaru ar y peryglon o danau gwyllt yn cynnau ar laswellt ac eithin ac mewn 
mannau eraill, gan achosi dinistr mawr mewn byr o dro.  

 
11. Pŵer i wneud y Penderfyniad 
  

 Deddf Llywodraeth Leol 2000 
 

Mae Adran 7.2.3 o Gyfansoddiad y Cyngor yn nodi y gall Craffu ystyried unrhyw fater 
sy’n effeithio ar ardal y Cyngor neu’r trigolion.  

  
Mae Adran 7.4.1(d) o'r Cyfansoddiad yn nodi y gall Craffu feithrin cyswllt â chyrff allanol 
eraill sy'n gweithredu yn yr ardal, boed yn genedlaethol, rhanbarthol neu leol, i sicrhau 
mwy o fudd i’r bobl leol drwy gydweithio. 
 
Mae Adran 7.4.2(e) o’r Cyfansoddiad yn datgan y gall Craffu adolygu a chraffu ar 
berfformiad cyrff cyhoeddus eraill yn yr ardal a gwahodd adroddiadau oddi wrthynt 



drwy ofyn iddynt annerch y Pwyllgor Archwilio a phobl leol am eu gweithgareddau a'u 
perfformiad.  
 
 
Swyddog Cyswllt: 
Cydlynydd Craffu 
Ffôn:  01824 712554 


