
 
 

Fforwm Iaith Gymraeg 
 

Cylch Gorchwyl 
 

Y Prif Swyddog Tân Cynorthwyol, Richard Fairhead, sydd gan gyfrifoldeb dros y Gymraeg yng 
Ngwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru.  
 
Y Fforwm Iaith Gymraeg yw’r grŵp  strategol ar gyfer y Gymraeg yn y Gwasanaeth.   
 
Mae’r Fforwm yn gyfrifol am reoli a goruchwylio sut y mae’r Gwasanaeth yn cydymffurfio â 
gofynion Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011 a Safonau’r Gymraeg sydd wedi cael eu gosod ar yr 
Awdurdod Tân.   
 
Mae amcanion cyfarfodydd y Fforwm fel a ganlyn; 
 

 Gwneud yn siŵr bod y Gwasanaeth yn cydymffurfio â’i ddyletswyddau yn unol â 
gofynion Safonau’r Gymraeg a bod y safonau hyn yn cael eu prif ffrydio yn y 
Gwasanaeth  

 Gweithio yn unol â Chynllun Gweithredu’r Gwasanaeth ar gyfer Safonau’r Gymraeg  

 Monitro datblygiad y Gwasanaeth o ran ei allu o safbwynt y Gymraeg 

 Monitro darpariaeth ddwyieithog y Gwasanaeth yn ei gymunedau  

 Monitro polisi’r Gwasanaeth o ran defnyddio’r Gymraeg yn fewnol er mwyn adnabod, 
hyrwyddo a hwyluso mentrau i annog gweithleoedd dwyieithog, a pharhau i helpu i godi 
statws y Gymraeg yn y Gwasanaeth.  

 Monitro sylwadau neu gwynion mewn perthynas â darparu Gwasanaeth dwyieithog, fel 
y bo’n briodol  

 Helpu i gyfathrebu cyfrifoldebau’r Gwasanaeth tuag at gefnogi a rhannu negeseuon ac 
amcanion allweddol ymhlith staff mewn gwahanol adrannau.  

 
Bydd gan y Fforwm gysylltiad â ‘Grŵp Iaith’ y Pwyllgor Materion Cenedlaethol sydd yn cynnwys 
cynrychiolwyr o’r tri Gwasanaeth Tân ac Achub yng Nghymru.  

 
Bydd y Fforwm hefyd yn cydnabod buddion cydweithio a rhannu arferion gorau gyda phartneriaid 
eraill o’r gwasanaethau brys wrth iddo gwrdd â’i gyfrifoldebau fel sefydliad dwyieithog.  Bydd 
cynrychiolwyr o’r gwasanaethau hyn yn cael eu gwahodd i fynychu cyfarfodydd y Fforwm.   

 
Bydd y Fforwm yn cyfarfod pob chwarter a bydd yr eitemau canlynol yn cael eu cynnwys ar yr 
agenda bob amser;  

 
1. Safonau’r Gymraeg a Chynllun Gweithredu 
2. Gallu’r Gwasanaeth o ran y Gymraeg – monitro blynyddol, Hyfforddiant a Datblygiad ac 

adroddiadau Rheoli Systemau Gwybodaeth 
3. Hyrwyddo gweithleoedd dwyieithog  
4. Sylwadau a chwynion mewn perthynas â’r Strategaeth Iaith Gymraeg a Safonau  


