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Gair gan y Pennaeth
Y gynghrair ymchwil yn creu cysylltiadau 
newydd yng Nghymru
Mae’r gynghrair ymchwil Les savoirs de la gouvernance communautaire 
yn dod yn fwyfwy amlwg ym maes ymchwil. Bu timau ymchwil o 
fewn y gynghrair yn casglu data ac yn cyflwyno eu dadansoddiadau 

cyntaf mewn nifer o gyfarfodydd, gweithdai a seminarau a oedd yn cynnwys cynhadledd 
y Gymdeithas Ffrangeg er hybu gwybodaeth (Association francophone pour le savoir) 
(ACFAS) a chynhadledd Cymdeithas Wleidyddiaeth Quebec (Société québécoise de science 
politique) (SQSP) ym mis Mai 2012. 

Cyflawnwyd rhan bwysig o waith y gynghrair ymchwil gan Nathalie Plante, sy’n gyfrifol am 
gymhwyso gwybodaeth. Mae wedi cyflawni llawer. Hoffwn eich gwahodd i ddarllen gair a 
ysgrifennwyd ganddi a’i dadansoddiad o’n gwerthusiadau o weithdai. 

Yn 2012, uchafbwynt ein gweithgareddau heb amheuaeth oedd taith astudio ymchwilwyr 
cymunedol y gynghrair ymchwil i Gymru. Bu’r cyfarfodydd a gynhaliwyd dros gyfnod 
o dri diwrnod - diwrnod yn y Brifysgol yng Nghaerdydd a dau ddiwrnod yng nghanolfan 
ddiwylliannol Carnofen yn Nhresaith yng ngorllewin Cymru - yn gyfle i elwa ar wybodaeth 
gymunedol ein partneriaid. Amcan y cyfarfodydd hyn hefyd oedd cyflwyno dulliau 
gweithredu’r gynghrair ymchwil i’r bobl sy’n cyfateb i ni yng Nghymru a thrafod ymhellach 
â hwy beth yw rôl arloesi ym maes datblygu a llywodraethu cymunedol, drwy waith 
cymharu. Un o nodau eraill y prosiect oedd caniatáu i’r ymchwilwyr cymunedol sefydlu 
cyswllt cychwynnol â’r sawl a oedd yn cyfateb iddynt, a chychwyn trafodaeth adeiladol 
ynghylch dyfodol lleiafrifoedd ieithyddol. 

Yn y rhifyn hwn o’n bwletin Les savoirs de la gouvernance communautaire, mae’r 
ymchwilwyr cymunedol yn cofnodi canlyniadau’r drafodaeth gyntaf honno. Hoffwn ddiolch 
o waelod calon iddynt am ein cynnwys yn eu myfyrdodau a’u hargraffiadau o’u hymweliad 
â Chymru. Bydd y bwletin, a fydd yn cael ei gyfieithu i’r Gymraeg, yn cael ei gyflwyno i’n 
cyfeillion yng Nghymru fel cofnod o’n cyfarfod ac i ddiolch am eu croeso a’u haelioni tuag 
atom. Gwyddom fod gweithwyr ym maes gwaith cymunedol yn bobl brysur iawn. Rydym 
yn gwerthfawrogi’n fawr yr amser a dreuliodd y sawl sy’n gweithredu ym maes gwaith 
cymunedol yng Nghymru yn ein cwmni.

Gallaf dystio i ansawdd cyfoethog y trafodaethau a chyfraniadau’r amryw gyfranogwyr 
yn ystod y tri diwrnod o astudio. Deallais yn well nag erioed o’r blaen mor hanfodol yw 
gwybodaeth ymarferol a damcaniaethol, a ddatblygir yng Nghanada gan siaradwyr Ffrangeg 
ac yng Nghymru gan siaradwyr Cymraeg sy’n ymwneud â gwaith cymunedol, i ddatblygiad 
y ddwy sefyllfa. Roedd gan weithwyr yn y ddwy gymuned ieithyddol gymaint yn gyffredin. 
Er gwaethaf y rhwystrau ieithyddol, roedd yn ddiddorol iawn gweld eu bod yn siarad yr un 
iaith a’u bod yn deall ei gilydd yn hollol ddiymdrech. 

Roedd y cyfarfod yng Nghymru yn gyfle hefyd i ni gwrdd â Chomisiynydd y Gymraeg, 
Meri Huws. Fel y pwysleisia Martin Normand yn ei erthygl, ni oedd y ddirprwyaeth gyntaf o 
dramor i gwrdd â’r Comisiynydd. 

Mwynhewch y darllen! Linda Cardinal
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Bu’r flwyddyn 2011-2012 
yn un hynod brysur! Mae 
gweithgareddau cymhwyso 
gwybodaeth o fewn y 
gynghrair yn parhau i 
gyfrannu at ddatblygu ac 

integreiddio gwybodaeth ddamcaniaethol ac 
ymarferol. Mae’r gweithgareddau hynny’n 
niferus. Maent yn cynnwys seminarau y mae’r 
aelodau yn cyfrannu iddynt yn rheolaidd, 
fel y dengys eu cyfraniad eleni i seminar y 
Gymdeithas Ffrangeg er hybu gwybodaeth 
(Association francophone pour le savoir) 
(ACFAS) a gynhaliwyd fis Mai diwethaf ym 
Montreal, neu i’r gweithdy a gynhaliwyd 
hefyd ym mis Mai ar lywodraethu cymunedol 
sy’n seiliedig ar wybodaeth, a drefnwyd gan 
y gynghrair yn rhan o gynhadledd flynyddol 
Cymdeithas Wleidyddiaeth Quebec (Société 
québécoise de science politique) (SQSP) 
ym Mhrifysgol Ottawa.  Rydym hefyd yn 
trefnu gweithdai ar gyfer ein tair cynulleidfa 
gyhoeddus: yn y maes academaidd, y maes 
cymunedol a’r maes llywodraethol. Eleni, 
trefnwyd pum gweithdy ar y themâu canlynol: 
llywodraethu sefydliadau di-elw, ieithoedd 
brodorol a pholisïau ieithyddol, gwaith 
ymgysylltu a dadansoddiad gwahaniaethol o 
gymunedau Ffrangeg eu hiaith. 

Yn ogystal, bu i ni drefnu taith astudio i 
Gymru er mwyn galluogi ein partneriaid 
cymunedol i gyfarfod â’r sawl sy’n cyfateb 
iddynt yng Nghymru a chyflwyno eu 
myfyrdodau ynghylch datblygu cymunedol, 
arloesi ym maes llywodraethu, a dyfodol 
ieithoedd a diwylliannau lleiafrifol. Bu’r daith 
yn llwyddiant ysgubol fel y gallwch weld yn y 
bwletin hwn wrth ddarllen myfyrdodau’r sawl 
fu arni. 

Datblygodd y gynghrair nifer o adnoddau er 
mwyn gwerthuso ei gweithgareddau a sicrhau 
eu perthnasedd cymdeithasol. Yn 2011-2012, 
dangosodd gwerthusiad o’n gweithdai fod 
y cyfranogwyr yn dod yn bennaf o’r maes 
academaidd. A dweud y gwir, roedd bron i 

hanner (49%) y rhai a ymatebodd i holiadur 
gwerthuso yn dod o’r maes academaidd, roedd 
33% ohonynt yn weithwyr cymunedol ac 
roedd 18% yn dod o’r maes llywodraethol.  

Cadarnhaodd yr ymatebwyr fod y 
cyflwyniadau a’r trafodaethau rhwng y 
cyfranogwyr wedi eu galluogi i ddeall y 
pynciau a gyflwynwyd yn dda. Esboniodd yr 
ymatebwyr fod y pynciau’n berthnasol ac yn 
ddigon amrywiol i alluogi pawb i berchnogi’r 
elfennau a oedd yn apelio atynt fwyaf. 
Dywedodd yr ymatebwyr wrthym hefyd y 
bydd y wybodaeth a rannwyd yn y gweithdai 
yn ddefnyddiol iddynt yn eu meysydd. 
Pwysleisia’r rhan fwyaf o’r sylwadau fod y 
gweithdai yn peri i rywun feddwl, yn annog 
gwaith ymchwil ac yn gallu dylanwadu yn y 
pen draw ar arferion y cyfranogwyr.  

Yn ystod y flwyddyn nesaf, rydym yn 
bwriadu gweithredu’n fwy dwys i rannu 
canlyniadau gwaith ymchwil i ddulliau 
ac adnoddau, a allai fod yn arloesol, yng 
nghyfarfodydd cyffredinol blynyddol 
sefydliadau partner y gynghrair 
ymchwil. Cynlluniwyd gweithgarwch 
cychwynnol i’r perwyl hwn yn FEFSO, 
un o’n grwpiau partner. Bwriadwn roi 
sylw hefyd i’r safbwynt y bydd ein 
data’n ei gwneud yn bosibl ei gymryd 
ym maes gwleidyddiaeth gyhoeddus. 
Dylai hynny ennyn diddordeb y 
sawl sy’n gyfrifol am raglenni 
ieithoedd swyddogol mewn amryw 
weinyddiaethau llywodraethol. 

 

Hoffem eich gwahodd i gadw eich llygaid ar 
agor am lansiad ein rhaglen o fis Medi 2012 
ymlaen. 

Mwynhewch yr haf! 
Nathalie Plante 
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Ein  Cynghrair

Mae ein cynghrair wedi’i seilio ar y 
rhagdybiaeth bod grwpiau lleiafrifol 
Ffrangeg ac arweinwyr cymunedol 
yng Nghanada, sydd yn gweithio o 
fewn cyd-destun deinamig, yn dy-
muno adfer eu gallu i ddatblygu a 
dylanwadu ar sut mae eu cymuned-
au yn cael eu llywodraethu. 

Mae’r grwpiau hyn wedi nodi nifer 
o heriau yng nghyd-destun  
llywodraethiant:

Sut gall amrywiaeth yn ei hamryfal 
ffurfiau gael ei chydlynu?

Sut gall pobl ifanc chwarae rhan 
fwy canolog yn natblygiad eu 
cymunedau? 

Sut gall grwpiau gydweithio’n fwy? 

Beth yw’r dulliau newydd a 
fyddai’n eu galluogi i ymaddasu’n 
well i gyd-destunau newydd?

Sut mae lleiafrifoedd ieithyddol, ar 
draws y byd, yn profi newid? 

Gair gan y sawl sy’n gyfrifol am gymhwyso  
gwybodaeth 
Gan Nathalie Plante
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Trefnodd y gynghrair 
ymchwil a’r Uned 
Ymchwil Iaith, Polisi 
a Chynllunio sy’n rhan 
o Ysgol y Gymraeg 
gyfarfod ar 23 Ebrill 2012 

er mwyn astudio polisi iaith newydd 
Cymru, a fabwysiadwyd ym mis Ebrill 
2012. Neilltuwyd rhan gyntaf y diwrnod 
i ddau gyflwyniad, a chynhaliwyd ail ran 
y diwrnod yn swyddfeydd Comisiynydd 
newydd y Gymraeg, Meri Huws.

Mynychwyd y cyfarfod gan aelodau 
cymunedol y gynghrair ymchwil a 
myfyrwyr ôl-raddedig Ysgol y Gymraeg.

Cyflwynwyd heriau’r polisi iaith newydd 
gan Colin H. Williams, sy’n athro yn Ysgol 
y Gymraeg ac sy’n aelod o’r gynghrair 
ymchwil.  I ddechrau pwysleisiodd 
gyfraniad Bwrdd yr Iaith Gymraeg, yn 
ystod ei fodolaeth rhwng 1993 a 2012, 
at hyrwyddo’r iaith cyn mynd ati wedyn 
i gyflwyno’r materion o bwys sy’n 
gysylltiedig â’r polisi newydd a’r heriau 
sy’n wynebu Comisiynydd newydd y 
Gymraeg.  

Cyflwynodd Diarmait Mac Giolla Chriost 
o Ysgol y Gymraeg ganlyniadau ei waith 
diweddar ar gymharu rôl yr iaith yng 
ngharchardai Gogledd Iwerddon a Chymru.  
Dysgodd carcharorion, yn enwedig y sawl 
a oedd yn milwrio yn erbyn presenoldeb 
Prydain yng Ngogledd Iwerddon, yr iaith 
Wyddeleg yn yr hyn a elwid ar y pryd yn 
Jailtacht, sy’n chwarae ar y gair Gaeltacht, 
sef ardal ddynodedig at ddiben hyrwyddo’r 
iaith Wyddeleg.  Cymharodd Mac Giolla 
Chriost eu gwrthsafiad hwy â gwrthsafiad 
y Cymry.  Yn ogystal, cyflwynodd ei waith 
ar ddysgu’r Gymraeg i oedolion, caffael ail 
iaith, datblygu cwricwlwm ac integreiddio 
dysgwyr newydd yn y gymuned.  Ariennir 
yr ymchwil hwn gan Lywodraeth Cymru, 
sy’n edrych ymlaen yn eiddgar at glywed 
argymhellion yr awdur. 

Yn y prynhawn, aeth y gwahoddedigion 
o Ganada ynghyd â Colin Williams i 
swyddfa’r Comisiynydd, Meri Hughes, 
er mwyn cyfarfod â’i thîm. Esboniodd 
y Comisiynydd, a oedd yn dechrau ar ei 
swydd newydd adeg ymweliad y grŵp o 
Ganada, sut roedd hi’n gweld ei swydd.  

Pwysleisiodd y ffaith y byddai’n cyflawni 
dwy rôl, sef rheoleiddio a hyrwyddo.  
Mewn gwirionedd, mae gan y Comisiynydd 
bŵer rheoleiddio sy’n caniatáu iddi 
chwarae rôl o safbwynt amddiffyn 
anghenion siaradwyr Cymraeg.  Mae’r 
rôl hon yn ychwanegu elfen unigryw at 
ei swydd o’i chymharu â’r sefyllfa yng 
Nghanada.  Roedd y cyfarfod yn gyfle 
hefyd i gymharu dulliau gweithredu yng 
Nghymru, Ontario a New Brunswick ym 
maes cynllunio ieithyddol.  Bu profiadau 
Canada ym maes ieithoedd yn fodd i 
atgoffa’r Comisiynydd o’r heriau sydd o’i 
blaen.  

Y Gynghrair ym Mhrifysgol Caerdydd
Gan Colin H. Williams (Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd) 

Lynn Brouillette (CNFS), Jennifer Marshall (Prifysgol 
Caerdydd), Gaëtane Pharand (AOcVF), Lori-Ann Cyr 

(Diversis Inc.), Lucy Morrow (Prifysgol Caerdydd), 
Magalie-France Houle (FESFO), Diarmait Mac 

Giolla Chriost (Prifysgol Caerdydd), Martine Plourde 
(RDÉE Ontario), Mathieu Voyer (AFMNB), Linda 

Cardinal (Prifysgol Ottawa), Colin Williams (Prifysgol 
Caerdydd), Huw Thomas (Prifysgol Caerdydd), Martin 

Normand (Prifysgol Montreal).

Comisiynydd cyntaf y Gymraeg 
Ar 23 Ebrill 2012 cafodd dirprwyaeth a 
oedd yn cynnwys wyth aelod o’r gynghrair 
ymchwil gyfle i gyfarfod â Meri Huws, 
Comisiynydd cyntaf y Gymraeg.  Cafodd y 
broses o greu’r swydd hon ei sefydlu mewn 
cyfraith ym Mesur y Gymraeg 2011, sy’n 
gwneud y Gymraeg yn iaith swyddogol ac 
sy’n nodi’r swyddogaethau y mae’n rhaid 
iddi hi fel Comisiynydd eu cyflawni.  Yn 
ôl y Comisiynydd, mae’r swyddogaethau 
hynny’n cynnwys cyflwyno gofynion 
ieithyddol y Cymry gerbron y llywodraeth 
a gweithio tuag at reoliadau y bernir eu 
bod yn angenrheidiol er mwyn galluogi’r 
iaith i fod yn iaith fyw ym mhob sector yn 
y gymdeithas yng Nghymru.  Pwysleisiodd 
y Comisiynydd y byddai’n sicrhau bod y 
mesur cyfreithiol hwn yn cael ei ddehongli 
mewn ffordd arloesol a galluogol.  A hithau 

wedi ymgymryd â’i swydd yn swyddogol 
ar 1 Ebrill 2012, hwn oedd y tro cyntaf 
i’r Comisiynydd groesawu dirprwyaeth o 
dramor.

Bu aelodau’r gynghrair ymchwil a’r 
Comisiynydd yn trafod nifer o themâu: 
hawliau ieithyddol, y drafodaeth â’r 
gymdeithas sifil, hybu ieithoedd lleiafrifol, 
diwylliant gweinyddu a’r blaenoriaethau 
sy’n gyffredin i leiafrifoedd ieithyddol.  
Esgorodd y cyfarfod ar ddiddordeb byw, 
gan gynnwys diddordeb byw o safbwynt y 
Comisiynydd sy’n awyddus i ddysgu mwy 
am sefyllfa’r Ffrangeg yng Nghanada a 
chael ei hysbrydoli gan fentrau ym maes 
llywodraethu ac arloesi a ddatblygwyd 
ymhlith siaradwyr Ffrangeg sy’n byw 
mewn sefyllfa leiafrifol

Rhes gyntaf: Lynn Brouillette (CNFS), Lori-Ann 
Cyr (Diversis Inc.), Meri Huws (Comisiynydd 

y Gymraeg), Martine Plourde (RDÉE Ontario), 
Magalie-France Houle (FESFO) a Jeremy Evas 

(rheolwr strategaeth yn swyddfa’r Comisiynydd); 
Ail res: Colin Williams (Prifysgol Caerdydd), 
Mathieu Voyer (AFMNB), Gaëtane Pharand 

(AOcVF), Martin Normand (Prifysgol Montreal), 
Linda Cardinal (Prifysgol Ottawa))
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Cefais y pleser o gymryd rhan 
yn y cyfarfod ynghylch arloesi 
ac ieithoedd lleiafrifol yng 
Nghymru rhwng 22 a 27 Ebrill 
2012. Roeddwn i yno i sôn am 
wasanaethau drwy gyfrwng y 

Ffrangeg yn Ontario, yn bennaf o safbwynt y 
sector cyfiawnder. Fel cynrychiolydd rhwydwaith 
Grŵp gweithredu Ontario yn erbyn trais tuag at 
fenywod (Action ontarienne contre la violence 
faite aux femmes) (AOcVF), canolbwyntiais yn 
bennaf ar ein datblygiad fel sefydliad taleithiol.  
Er ein bod yn gweithio yn y sector cyfiawnder, 
ein cyfraniad pennaf yw’r gefnogaeth a 
roddwn i ddatblygu cymunedol mewn llawer o 
ardaloedd yn y dalaith, sy’n digwydd yn naturiol 
drwy gyfrwng gwasanaethau uniongyrchol a 
ddarperir i fenywod Ffrangeg eu hiaith sydd 
wedi dioddef trais. Drwy adain gymunedol y 
gwasanaethau uniongyrchol hynny y mae’r 
AOcVF yn llwyddo i’w gymhwyso ei hun i 
ymyrryd mewn materion sydd o bwys lleol. 
Mae hynny’n caniatáu i’r sefydliad gyfrannu’n 
weithredol i’r sector cyfiawnder ac ymateb i 
anghenion dybryd menywod Ffrangeg eu hiaith 
sy’n dioddef trais.  Fel aelod o glymblaid y sawl 
sy’n gweithredu drwy gyfrwng y Ffrangeg ym 
maes cyfiawnder, mae’r AOcVF yn gwneud yn 
siŵr ei fod yn hysbysu aelodau’r sector o sefyllfa 
ac anghenion menywod a ddaw i gysylltiad â’r 
system gyfreithiol. Mae ein sefydliad yn mynnu 
bod strategaethau a gweithdrefnau’n cael eu rhoi 
ar waith i annog siaradwyr Ffrangeg i fanteisio 
ar wasanaethau Ffrangeg. Mae’r AOcVF am i’r 
amryw weinyddiaethau taleithiol sy’n gweithio 
ym maes cyfiawnder fod yn fwyfwy amlwg a 
sicrhau bod y gwasanaethau a gynigir ganddynt 
drwy gyfrwng y Ffrangeg yn fwy hygyrch. 
Mae’n hollbwysig hefyd bod gwasanaethau 
Ffrangeg yn flaenllaw yn yr holl gynllunio sy’n 
digwydd yn y maes hwn, gyda’r bwriad o gynnig 
gwasanaeth gwell i gleientiaid Ffrangeg eu 
hiaith. 

O fynychu’r cyfarfod hwn â’r sawl sy’n 
gweithredu yng Nghymru, llwyddais i gwrdd â’r 
sawl sy’n cyfateb i mi yn y sector cyfiawnder 
yng Nghymru, sef Hywel Hughes o Rwydwaith 
Cyfiawnder Cymru. Mae Mr Hughes yn gyfrifol 
am reoli, hyfforddi a chefnogi staff penodedig 
er mwyn cynnig gwasanaethau drwy gyfrwng 
y Gymraeg i ran o’r sector cyfiawnder yng 
Nghymru.  

Mae’r gwaith a wneir yng Nghymru ym maes 
cyfiawnder yn debyg mewn sawl ffordd i’r hyn a 
wneir yn Ontario - er enghraifft, yr ymgynghori 
sy’n digwydd ymhlith y staff yng Nghymru sy’n 
gyfrifol am gynnig gwasanaethau drwy gyfrwng 
y Gymraeg, sy’n allweddol er mwyn sicrhau bod 
y gwasanaethau hynny’n gwella. Rhoddir sylw 
arbennig hefyd i ddatblygiad parhaus y staff 
yn ogystal ag amryw weithgareddau cefnogi 
er mwyn sicrhau bod y sawl sy’n gyfrifol am 
y gwasanaethau’n gallu ymateb bob amser 
i anghenion y boblogaeth. Yn ôl y profiad a 
gafwyd yng Nghymru, dylid rhoi blaenoriaeth i 
groesawu cleientiaid yn briodol. Weithiau bydd 
cleientiaid yn gyndyn o’u mynegi eu hunain 
yn eu mamiaith, rhag ofn nad yw eu hiaith yn 
ddigon da neu rhag iddynt ymddangos fel pe 
baent yn gofyn gormod. Gwelir cysylltiadau 
posibl â’r sefyllfa yn yr Ontario Ffrangeg ei 
hiaith. 

Yr hyn a’m trawodd yn y sector hwn sy’n debyg 
i’n sector ni, ac yn wir yr hyn a’m trawodd yn 
fy holl ymwneud â’r cyfranogwyr eraill yn y 
cyfarfod, oedd y consensws a oedd fel pe bai’n 
dod i’r amlwg ynghylch pwysigrwydd deall 
ein pobl yn iawn. Yn wir, i’r sawl a oedd yn 
cyfateb i mi, mae’n hanfodol bod yr anghenion 
a’r sefyllfaoedd a nodir yn deillio o blith y bobl, 
hynny yw o’r gymuned. Mae popeth yn bosibl ar 
y lefel honno, ond i lwyddo rhaid cael amodau 
ffafriol hefyd, sef yr ymrwymiad a’r ewyllys i 
fyw drwy gyfrwng eich iaith a’ch diwylliant o 
ddydd i ddydd. Er mwyn gwneud hynny, rhaid 
cael cefnogaeth hanfodol gan amryw fathau o 
lywodraeth hefyd, boed ar lefel drefol, daleithiol 
neu ffederal yn achos Canada. Am fod gan 
yr haenau hyn o lywodraeth rywfaint o bŵer, 
rhaid i’r deddfau, y rheoliadau a’r prosiectau 
ymgysylltu fod yn hael a bod ymhlith y rhai 
mwyaf ffafriol i’r lleiafrif ieithyddol. 

Er bod y gwaith a’r manteision yn ymddangos 
yn gadarnhaol yn y ddwy wlad, neges y 
cyfranogwyr oedd y dylid parhau i chwilio am, 
adnabod ac, yn wir, cynyddu ffyrdd o bwyso 
ar lywodraethau’r ddwy wlad er mwyn iddynt 
gyflawni a chynyddu eu hymrwymiadau a’u 
cyfrifoldebau tuag at siaradwyr Ffrangeg yn 
achos Canada a siaradwyr Cymraeg yn achos 
Cymru. 

Grŵp gweithredu Ontario yn erbyn trais tuag at fenywod 
yn cyfarfod â Rhwydwaith Cyfiawnder Cymru 
Gan Gaëtane Pharand (AOcVF) 

Ein hathroniaeth  

Cydweithio a chymharu yw sail ein 
hathroniaeth a dulliau gweithredol 
gan gynnwys y canlynol:

Datblygu strategaethau 
gweithredol,

Cydweithredu parhaus i werthuso 

Datblygu dulliau newydd o feddwl 
am ein cymunedau a gwella’n 
dealltwriaeth a’n gwybodaeth trwy 
ddefnyddio methodoleg sydd yn 
canolbwyntio ar gydweithio ac 
ar  ddatblygu dulliau ymchwil ar y 
cyd (ee, arolygon, gridiau ar gyfer 
dadansoddi a gwerthuso data,  
ac ati). 

Athroniaeth o weithredu a 
seiliwyd ar ddeialog barhaus 
ac ar gymhariaeth gyson gyda 
lleiafrifoedd ieithyddol tebyg mewn 
mannau eraill.

Mae’r athroniaeth hon yn 
meithrin agwedd feirniadol er 
mwyn datblygu annibyniaeth 
ein  partneriaid cymunedol wrth 
iddynt elwa  ar ddulliau newydd o 
weithredu—dulliau a ddylai fod yn 
werthfawr i bob un o gymunedau 
Ffrangeg Canada.
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Roedd ymweld â Chymru gyda’n tîm o wyth 
person o Ganada ddiwedd mis Ebrill yn debyg 
i wireddu breuddwyd. Ar ôl tair blynedd o 
waith ac ymdrech ar brosiect braf fel hwn, sy’n 
agos iawn at fy nghalon ac yr wyf yn credu’n 
gryf ynddo, roedd y daith hon yn gam pwysig 

iawn a’m galluogodd i barhau i fyfyrio ynghylch Ffederasiwn 
Ieuenctid yr Ontario Ffrangeg ei Hiaith (Fédération de la jeunesse 
franco-ontarienne) (FESFO) a’r gymuned leiafrifol Ffrangeg ei 
hiaith yng Nghanada. Dyna beth oedd cyfarfodydd dymunol a 
chyd-drafod buddiol!

Un o’r elfennau a’m trawodd fwyaf yn ystod ein hymweliad a’n 
trafodaethau oedd y graddau y mae pobl ifanc wrth wraidd pob 
gweithgaredd a phob sefydliad, ymhlith y Cymry ac ymhlith fy 
nghydweithwyr yng Nghanada. Yn anffodus, ni chefais gyfle i 
gyfarfod â’r sawl sy’n cyfateb i mi yng Nghymru – a hynny am 
resymau a oedd y tu hwnt i’n rheolaeth – ond gwelais yn glir 
fod pobl ifanc yn weithgar ac yn flaenoriaeth ym mhob sector. 
Cefais fy mhlesio gan hynny, am ein bod yn gweld yr un duedd 
yn yr Ontario Ffrangeg ei hiaith. Mae’r FESFO yn bodoli ers 35 
mlynedd er mwyn sicrhau bod pobl ifanc sy’n siarad Ffrangeg 
yn Ontario yn cymryd rhan lawn yn natblygiad eu cymuned. 
Am y rheswm hwnnw, mae bob amser yn werthfawr gweld bod 
sefydliadau eraill yn cefnogi ein hymdrechion ac yn sylweddoli 
mor bwysig ac, yn wir, mor angenrheidiol yw gweithio gyda 
phobl ifanc mewn sefyllfa leiafrifol, hyd yn oed yr ochr draw i’r 
Iwerydd!

Fe’m synnwyd o weld bod Cymru yn wynebu’r un anawsterau a’r 
un sefyllfaoedd newydd o safbwynt yr iaith a phobl ifanc. Gwêl 
rhai pobl ifanc a rhai oedolion ifanc fod yr iaith yn gyfle i gael 
swydd, heb fod ganddynt unrhyw ymlyniad wrth ei diwylliant 
o safbwynt emosiynol nac o safbwynt eu hunaniaeth. At hynny, 
esboniodd y sawl sy’n cyfateb i ni yng Nghymru fod Cymry 
Cymraeg ifanc yn gallu profi ansicrwydd ieithyddol ac y gallant 
roi’r gorau i siarad Cymraeg, rhag ofn nad ydynt yn ddigon da 
neu nad ydynt yn ‘siarad yr iaith yn dda’. Gwelir yr un sefyllfa 
yma yng Nghanada. 

Her arall debyg yw’r ffaith bod pobl ifanc yn gadael eu 
cymunedau. Yn yr Ontario Ffrangeg ei hiaith, rydym yn 
wynebu’r duedd anffodus hon ers rhai blynyddoedd. Mae 
pobl ifanc yn gadael eu hardaloedd gwledig er mwyn dilyn 
astudiaethau uwch mewn canolfannau trefol, ac nid ydynt yn 
dychwelyd. Mae’r Cymry yn wynebu’r un her: mae pobl ifanc yn 

gadael cadarnleoedd yr iaith Gymraeg ac yn mynd i’r brifddinas, 
Caerdydd, neu ddinasoedd Ewropeaidd eraill. Sut mae mynd i’r 
afael â’r her hon?

Ceir gwahaniaeth bach diddorol rhwng ein dwy sefyllfa, sef ein 
ffyrdd gwahanol o ddeall y cysyniad o hunaniaeth ‘ddwyieithog’ 
a’r cysyniad o ‘leiafrif’. Mae’r Cymry y bu i ni gyfarfod â hwy 
yn eu hadnabod eu hunain fel pobl ‘ddwyieithog’ yn aml yn 
hytrach nag fel pobl ‘sy’n siarad Cymraeg’. Yng Nghanada, 
mae’n well gan bobl eu hadnabod eu hunain fel pobl sy’n siarad 
Ffrangeg, a chaiff hunaniaeth ‘ddwyieithog’ ei hystyried yn 
aml yn fygythiad neu’n gam tuag yn ôl. Ai dyna ydyw mewn 
gwirionedd? Caiff y cysyniad o ‘leiafrif’ ei ddefnyddio’n aml 
yn ein trafodaethau yng Nghanada, ond nid yng Nghymru. 
Defnyddir y gair ‘lleiafrifol’ mewn dogfennau ac ymchwil 
swyddogol, ond nid yw’r Cymry’n gyffredinol yn eu hystyried eu 
hunain yn lleiafrif.

I gloi, roedd ein trafodaethau a’n sgyrsiau i gyd yn hynod 
ddiddorol yn fy marn i, a byddaf yn parhau i fyfyrio 
ymhellach yn ystod camau olaf ein prosiect ymchwil ‘Parhad 
arweinyddiaeth’ gyda thîm y gynghrair ymchwil. Diolch o galon i 
bawb a wnaeth y daith yn bosibl!

Dwy iaith, dau ddiwylliant, dau gyfandir, un flaenoriaeth: pobl ifanc 
Gan Magalie-France Houle (FESFO)



Bu’r ymweliad â 
Chymru, a’m cyfarfod 
â chynrychiolydd 
Menter a Busnes 
yn benodol, yn 
brofiad buddiol 

tu hwnt. Roedd y cyfarfod yn fodd i 
mi gymharu ein harferion o safbwynt 
datblygu economaidd mewn cyd-destun 
lleiafrifol a dod yn ymwybodol o’r ffaith 
bod cymunedau eraill hefyd yn ceisio 
gwarchod eu hiaith a hwyluso ffyniant eu 
diwylliant, sef y diwylliant Cymraeg yn y 
cyd-destun hwn. 

Yn ystod y ddau ddiwrnod o weithdai a 
gynhaliwyd yn Nhresaith yng ngorllewin 
Cymru, roedd cyflwyniadau pob un 
o’r sawl a oedd yn cyfateb i ni yng 
Nghymru yn ddiddorol. Amlygwyd llu o 
bwyntiau cyffredin, ond sylweddolwyd 
yn fuan iawn hefyd bod ein dulliau 
gweithredu’n gallu gwahaniaethu’n 
fawr.  Hoffwn neilltuo amser yn benodol 
i drafod y tebygrwydd a’r gwahaniaethau 
yn ein harferion o safbwynt datblygu 
economaidd a chymunedol. 

Mae’r sawl sy’n cyfateb i mi, sef 
Catherine Rees, yn Ddirprwy Brif 
Weithredwr Menter a Busnes. Sefydliad 
preifat di-elw yw Menter a Busnes 
sy’n bodoli ers 1989. Mae ei hanes yn 
rhyfeddol. Fe’i sefydlwyd â chyllid 
grant gwerth 80 000 doler a llafur dau 
weithiwr cyflogedig, ac erbyn heddiw 
mae wedi cyrraedd sefyllfa ragorol lle 
mae’n annibynnol yn ariannol. Yn wir, 
mae gan y sefydliad 50 o weithwyr - 
mae 45 ohonynt naill ai’n weithwyr dan 
gontract neu’n weithwyr annibynnol 
- ac mae ganddo gyllideb o 6 miliwn 
doler. Y weledigaeth sy’n llywio 
gweithredoedd y sefydliad yw’r dyhead 

i fod yn fenter flaenllaw o safbwynt 
datblygu economaidd cyfrwng Cymraeg a 
dwyieithog, sy’n rhagori mewn cynllunio 
a darparu gwasanaethau arloesol. 

Mae sectorau gweithgarwch Menter a 
Busnes yn debyg i rai RDÉE Ontario. 
Mae’r sefydliad yn gweithio i atgyfnerthu 
capasiti cymunedau Cymraeg eu hiaith 
drwy gyfrwng mentrau sy’n hwyluso 
trafodaethau economaidd yn Gymraeg, 
gweithdai arwain a llywodraethu, a 
chefnogaeth i brosiectau a busnesau 
Cymraeg. Mae Menter a Busnes hefyd 
yn ymwneud â sectorau sy’n gysylltiedig 
â chefn gwlad, amaethyddiaeth a’r 
diwydiant bwyd, drwy brosiectau sy’n 
ymwneud â chyswllt ardaloedd gwledig 
â’r rhyngrwyd, hyfforddiant ar dechnoleg 
i ffermwyr, a mentrau hybu cynnyrch 
amaethyddol rhanbarthol. I gloi, mae gan 
Menter a Busnes adain entrepreneuriaeth 
sy’n cynnig gwasanaethau i fentrau sydd 
ar gychwyn a mentrau sy’n bodoli eisoes.  

Mae Menter a Busnes yn ategu ei 
weledigaeth drwy sicrhau bod ymchwil a 
datblygu wrth wraidd ei genhadaeth.  Fel 
hyn, gall y sefydliad hybu arloesedd yn 
y modd y mae’n darparu ei wasanaethau 
a gall fod yn ffynhonnell o wybodaeth 
berthnasol a chyfredol am anghenion y 
gymuned ac am dueddiadau gwleidyddol, 
cymdeithasol a masnachol. 

Sylwais hefyd ar debygrwydd rhwng 
RDÉE Ontario a Menter a Busnes o 
safbwynt cynllun cyflwyno’r broses 
waith. Mae’n debyg i’r broses o 
ddatblygu cymunedol economaidd yr 
ydym ni’n ei defnyddio, o safbwynt 
hyblygrwydd y model a pharhad y 
dull gweithredu. Caiff y prosiectau eu 
cynllunio, eu treialu, eu datblygu a’u 
gwerthuso cyn iddynt gael eu rhoi ar 

waith a’u hatgynhyrchu fel arferion 
llwyddiannus. Y cam olaf un yw 
cofnodi’r canlyniadau, a all arwain yn 
ei dro at gynlluniau newydd i sefydlu 
mentrau sy’n ymateb i’r anghenion 
newydd a nodwyd er mwyn cywiro’r 
problemau a amlygwyd yn y canlyniadau. 

Ym maes gwerthuso, dangosodd y sawl 
sy’n cyfateb i mi ddiddordeb mawr yn y 
defnydd a wneir o’r adnodd dadansoddi 
gwahaniaethol a fyddai, yn ôl yr hyn a 
ddywedodd, yn caniatáu iddi amlygu 
canlyniadau ‘Cymraeg’ eu mentrau yn 
well.

Yr agwedd fwyaf diddorol i mi, sy’n 
agwedd y byddwn yn ei thrafod eto yn y 
dyfodol heb os, yw annibyniaeth ariannol 
Menter a Busnes. Afraid dweud nad yw’r 
cyd-destun presennol yng Nghanada 
ac Ontario yn galluogi twf sefydliadau 
di-elw sydd, fel ninnau, yn dibynnu ar 
grantiau. 

Roedd Catherine Rees hefyd yn llawn 
brwdfrydedd o gyfarfod am y tro cyntaf 
â rhywun arall sy’n gweithio ym maes 
datblygu economaidd mewn cyd-destun 
lleiafrifol.  Roedd ganddi ddiddordeb 
mawr yn ein harferion o safbwynt 
cadw pobl ifanc Ffrangeg eu hiaith 
yn ein hardaloedd, ac roedd ganddi 
ddiddordeb mawr hefyd yn ein mentrau 
sy’n ymwneud â chefn gwlad. Rydym yn 
gobeithio ymwneud â’n gilydd eto yn y 
dyfodol, ac o ganlyniad i’r cyswllt cyntaf 
hwn mae dau grŵp lleiafrifol yn dod at ei 
gilydd o’r diwedd i ddeall a chefnogi ei 
gilydd yn well. 

RDÉE Ontario a Menter a Busnes: rhannu diddordeb ac arferion 
Gan Martine Plourde (RDÉE Ontario) 
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Lynn Brouillette

Iechyd yn Ffrangeg, 
iechyd yn Gymraeg: 
llawer o dir cyffredin 
er gwaetha’r ddau gyd-
destun cwbl wahanol 

Mae systemau 
iechyd Canada a Chymru yn wahanol 
ar sawl lefel. Ar y llaw arall, ceir rhai 
heriau sy’n rhyfeddol o debyg. Gallwn 
synhwyro’n fuan iawn bod prinder 
gweithwyr proffesiynol sy’n gallu 
cynnig gwasanaeth yn iaith y claf - yn 
Gymraeg yng Nghymru yn yr achos 
hwn. Yn yr ardal hon o Brydain Fawr, yn 
wahanol i Ganada, ni chaiff hyfforddiant 
ei gynnig drwy gyfrwng y Gymraeg 
i weithwyr proffesiynol ym maes 
iechyd. O ganlyniad, mae gweithwyr 
proffesiynol yn aml yn gyndyn o gynnig 
gwasanaethau drwy gyfrwng yr iaith am 
nad ydynt yn teimlo’n ddigon cyfforddus 
gyda therminoleg feddygol Gymraeg. 
Down ar draws yr un ffenomenon yng 
Nghanada lle mae gweithwyr proffesiynol 
Ffrangeg eu hiaith neu rai sy’n gefnogol 
i’r iaith yn ddihyder yn eu gallu i gynnig 
gwasanaethau drwy gyfrwng y Ffrangeg 
am amryw resymau, sy’n cynnwys y 
ffaith eu bod wedi cael eu hyfforddi 
drwy gyfrwng y Saesneg neu’u bod wedi 
gweithio am gyfnod hir mewn sefyllfa lle 
câi’r iaith Saesneg ei defnyddio’n bennaf. 
Mae hynny’n golygu y gallant hwy hefyd 
fod yn gyndyn o gynnig gwasanaethau 
iechyd drwy gyfrwng y Ffrangeg. 

Yn union fel Canada, mae Cymru 
yn darparu adnoddau ac yn gwneud 
ymdrech i gynnig hyfforddiant i weithwyr 
proffesiynol er mwyn iddynt allu 
cynnig gwasanaethau’n hyderus ac yn 
argyhoeddedig yn iaith y claf. Felly, yn 
y ddwy wlad, mae strategaethau ar waith 
er mwyn pwyso ar weithwyr proffesiynol 
i gynnig gwasanaethau iechyd yn 
weithredol yn yr iaith leiafrifol.  

 

Lori-Ann Cyr

Atebion o’r sector 
preifat ar gyfer 
datblygu cymunedol 

Ymhlith pethau eraill, 
rhoddodd y daith 
i Gymru gyfle i ni 

archwilio’r atebion a gyflwynwyd gan 
wahanol gyfranogwyr i sicrhau bod 
iaith leiafrifol yn parhau’n iaith fyw. O 
gymharu’r ddau adnodd a ddatblygwyd 
gan y sector preifat, sef y ‘strategaeth 
cynllunio ieithyddol’ yng Nghymru a’r 
‘Outil i-préparation pour communautés’ 
yng Nghanada, gwelwn lawer o 
debygrwydd yn y dull gweithredu a’r nod. 
Diddorol iawn fu nodi bod y ddwy fenter 
a oedd yn bresennol wedi dod i fodolaeth 
yn sgîl angen cymunedol i ymateb i her 
benodol. Yn ogystal, gwelir tir cyffredin 
rhwng y ddau adnodd a gyflwynwyd o 
safbwynt yr ewyllys i fesur, cynllunio, 
gweithio law yn llaw gyda chymunedau 
a dylanwadu ar y sawl sy’n gwneud 
penderfyniadau. 

O ystyried mewnfudo, mae’r Cymry yn 
gweld mewnfudo fel bygythiad, a hynny 
am resymau sy’n benodol i hanes eu 
cymunedau. Os bu hynny’n wir ar un adeg 
yn achos y gymuned Ffrangeg ei hiaith 
yng Nghanada, mae’r gymuned honno’n 
gweld mewnfudo fel llwybr sy’n arwain 
at ateb erbyn hyn. Nid oes gan yr iaith 
Gymraeg statws mewn gwledydd eraill 
ar wahân i gymuned ym Mhatagonia, ac 
mae siaradwyr Cymraeg yn ifanc ac mae 
eu niferoedd yn cynyddu. Nid yw hynny o 
reidrwydd yn wir yn y Ganada Ffrangeg ei 
hiaith sydd mewn sefyllfa leiafrifol. 

Mathieu Voyer

Grym gweithredu o’r 
gwaelod i fyny

Am wlad brydferth! 
Bryniau gwyrdd ym 
mhob man, ac wn i 
ddim beth i’w ddweud 

am y bensaernïaeth o’i chymharu â’n 
pensaernïaeth ni sydd mor ddiddychymyg 
yn aml. Gallwn sôn am lawer o bethau 
ynghylch ein cyfarfodydd â’r Cymry, 
ond yr hyn a’m trawodd fwyaf yw’r 
tebygrwydd mawr rhwng y Cymry a 
siaradwyr Ffrangeg y tu allan i Quebec. 
Er y gellid credu y byddai gan y lleiafrif 
Ffrangeg eu hiaith yng Nghanada fwy o 
adnoddau i hybu’r iaith, oherwydd ein 
hawliau ieithyddol, dangosodd Cymru i 
ni fod y gwrthwyneb yn wir. Yn niffyg 
unrhyw hawl ieithyddol unigol neu 
dorfol, mae’r Cymry wedi llwyddo i 
hybu a chynyddu statws eu hiaith mewn 
gwasanaethau cyhoeddus, er enghraifft 
drwy gyfrwng Bwrdd yr Iaith sydd wedi 
troi’n Gomisiwn y Gymraeg yn ddiweddar. 
Ymddengys, felly, fod yr iaith Gymraeg 
yn cael ei hyrwyddo i raddau helaeth gan 
rym y gymuned, hynny yw o’r gwaelod, tra 
gwelwyd yr iaith Ffrangeg yng Nghanada 
yn cael ei hyrwyddo’n aml drwy gyfrwng 
deddfau a thrwy’r llysoedd, hynny yw oddi 
uchod. Er ein bod yn byw ac yn gweithredu 
mewn dau gyd-destun cwbl wahanol, yr 
un yw ein heriau a’n problemau yn aml. 
Fel ninnau, rhaid i’r Cymry frwydro’n 
gyson yn erbyn canfyddiadau’r mwyafrif 
ynghylch y lleiafrif, sy’n aml yn negyddol. 
Rhaid i bob un ohonom frwydro am 
wasanaeth neu am arwyddion dwyieithog. 
Yn rhy aml o lawer mae pobl ifanc yn 
siarad Saesneg ymysg ei gilydd yn hytrach 
na Chymraeg neu Ffrangeg.  Yn fy marn i, 
mae dyfyniad o ‘Animal Farm’ gan George 
Orwell yn crynhoi sefyllfa’r iaith Gymraeg 
yng Nghymru a’r iaith Ffrangeg yng 
Nghanada yn dda: Mae’r anifeiliaid i gyd 
yn gyfartal, ond mae rhai’n fwy cyfartal 
na’i gilydd. Dyna pam y mae siaradwyr 
Cymraeg a siaradwyr Ffrangeg fel ei 
gilydd yn gweithio bob dydd yn eu ffyrdd 
eu hunain i hybu eu hiaith.  

Y cyd-destun Cymreig yn rhyfeddol o debyg: rhai argraffiadau 
Gan Lynn Brouillette (CNFS), Lori-Ann Cyr (Diversis Inc.) a Mathieu Voyer (AFMNB)
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Am ddau ddiwrnod 
bu dau ar bymtheg o 
bobl o Gymru, Ontario 
a New Brunswick yn 
mynychu gweithdy yn 
Nhresaith yng Nghymru 

ar strategaethau arloesol a bywiogrwydd 
cymunedau ieithyddol lleiafrifol. Roedd 
y bobl hyn yn cynrychioli’r sectorau 
canlynol: datblygu cymunedol, yr economi, 
llywodraethu trefol, mewnfudo, ieuenctid, 
cyfiawnder ac iechyd (gweler y rhaglen 
ar-lein). O blith y cyflwyniadau, roedd 
cyflwyniad Linda Cardinal o Brifysgol 
Ottawa a chyflwyniad Bethan Williams o 
Gymdeithas yr Iaith yn fodd i ddiffinio’r 
cyd-destunau gwleidyddol-gymdeithasol 
a chyfansoddiadol y mae cymunedau 
Cymraeg a Ffrangeg eu hiaith yn esblygu 
ynddynt. Yna, gefeilliwyd pob cyfranogwr 
o Ganada â chyfranogwr o Gymru a oedd 
yn dod o’r un sector gweithgarwch, a 
chafodd pawb gyfle i gyflwyno arfer a allai 
fod yn arloesol i fenter eu grŵp ac a allai 
fod o fudd i fywiogrwydd eu cymunedau 
perthnasol. I gloi, cymerodd Martin 
Normand o Brifysgol Montreal, John Glyn 
o Brifysgol Aberystwyth a Selwyn Williams 
o Brifysgol Bangor ran mewn trafodaeth 
ford gron ar thema’r cyfarfod. 

Roedd y cyfraniadau i gyd yn cyfeirio at 
un elfen, sef pwysigrwydd gwybodaeth er 
mwyn grymuso lleiafrifoedd ieithyddol. I’r 
sawl a oedd yn bresennol, wrth gymhwyso’r 
wybodaeth y maent yn ei chynhyrchu, 
mae’r cymunedau ieithyddol lleiafrifol yn 
cyfrannu at eu bywiogrwydd ac yn annog 
ymrwymiad yn ogystal â chyfranogiad eu 
haelodau mewn prosiectau arloesol. Mae’r 
broses sy’n arwain at brosiectau arloesol yn 
cynhyrchu gwybodaeth sy’n haeddu cael ei 
lledaenu, a gall y gwaith lledaenu hwnnw 
greu amodau ffafriol ar gyfer newidiadau 
mwy sylweddol yn y maes. Dyna’n union 
a wnaeth y gweithdy hwn, sef galluogi’r 
cyfranogwyr i ledaenu’r wybodaeth 
hon a rhannu eu dadansoddiadau a’u 
hargraffiadau ynghylch arloesi. 

Mae’n bosibl adnabod y wybodaeth sy’n 
haeddu cael ei lledaenu yn ystod pob un o’r 
camau sy’n perthyn i’r broses arloesi.  Cam 
hollbwysig ymhlith y camau hynny yw’r 
un sy’n ymwneud ag adnabod anghenion 
a syniadau i’w cyflwyno er mwyn ymateb 
iddynt.  Ymhlith yr agweddau cyffredin 
niferus sy’n perthyn i’r grwpiau o Gymru a 
Chanada, gwelwyd eu bod yn rhannu’r un 
anghenion a bod yr atebion a ddatblygwyd 
yn debyg i’w gilydd. 

Yr angen cyntaf a rannwyd yw’r angen 
i gynhyrchu data dibynadwy a dulliau o 
fesur eu canlyniadau yng nghyd-destun 
eu gweithgareddau. Mae ar y grwpiau 
angen adnoddau er mwyn dadansoddi 
eu sefyllfaoedd. Mae’r adnoddau hyn yn 
angenrheidiol gan fod Canadiaid sy’n 
siarad Ffrangeg a’r Cymry yn esblygu 
mewn cyd-destun lle caiff dulliau rheoli 
sy’n canolbwyntio ar ganlyniadau eu 
mynnu a lle mae’r canlyniadau hynny’n 
angenrheidiol er mwyn cyfiawnhau 
gofynion gerbron y Wladwriaeth a’r 
mwyafrif sy’n mynd yn llai parod i 
gydymdeimlo. Mae’r angen hwn yn 
ymddangos yn bennaf ym maes datblygu 
economaidd a chynllunio ieithyddol. Mae’n 
codi cwestiynau ac yn ennyn beirniadaeth, 
ond mae’r angen am ddata dibynadwy a 
gwaith dadansoddi gwahaniaethol yn ôl yr 
iaith yn parhau.

Arloesedd a bywiogrwydd cymunedau  
ieithyddol lleiafrifol 

Nodau

Astudio, gwerthuso, cymharu a 
ffurfioli llywodraethiant cymunedol 
sy’n seiliedig ar wybodaeth.

Nodi strategaethau pendant ar gyfer 
gweithredu.

Lledaenu dealltwriaeth newydd o 
rôl llywodraethiant cymunedol wrth  
ysgogi lleiafrifoedd Ffrangeg  
a ieithyddol 

Cwestiynau Ymchwil

Beth yw’r wybodaeth a’r arferion 
arloesol newydd posibl ym maes 
datblygu cymunedol?

Sut maent yn cyfrannu at adfywiad 
llywodraethiant cymunedol?

Sut y gall y wybodaeth fwyaf 
arloesol gael ei thrawsblannu neu 
ei gwau i mewn i strategaethau ar 
gyfer gweithredu?

John Glyn (Prifysgol Aberystwyth), Lynn Brouillette 
(CNFS), Gaëtane Pharand (AOcVF), Gareth Ioan 
(Iaith Cyf), Magalie-France Houle (FESFO), Dilys 

Davies (Canolfan Tresaith). suite à la page 9

Gan Martin Normand (Prifysgol Montreal) 



Yr ail angen a rannwyd oedd yr angen i 
unigolion a grwpiau gydweithio. Oherwydd 
maint cymdeithasau sifil lleiafrifol a 
phrinder adnoddau, rhaid i grwpiau ddod 
o hyd i ddulliau o rannu eu harbenigedd 
a’u gwybodaeth. Mae’r cydweithio hwn 
yn arwain at ddatblygu dulliau arloesol o 
gynyddu bywiogrwydd cymunedau, hyrwyddo 
ymgysylltu a dangos i’r mwyafrif bod gan 
leiafrifoedd ieithyddol hefyd rywbeth i’w 
gyfrannu er lles pawb. Mae’r maes sy’n 
ymwneud â bwrdeistrefi a’r maes sy’n 
ymwneud â mewnfudo wedi adnabod yr 
angen i gychwyn arferion y gall y mwyafrif eu 
hadnabod ac y gellir eu hintegreiddio mewn 
gwaith llywodraethu yn eu sefyllfa hwy.

Yr angen olaf a rannwyd yw’r angen am 
hyfforddiant. Daw hyfforddiant yn yr iaith 
leiafrifol yn fater allweddol cyn gynted 
ag y bydd angen gweithwyr proffesiynol 
ac arweinwyr ar y cymunedau i sicrhau 
bod gwasanaethau’n cael eu darparu a bod 
gweithgareddau’n parhau. Y brif broblem yn 
yr achos hwn yw cael mynediad i raglenni 
hyfforddiant, ond rhaid cael y rhaglenni hyn. 
Nodwyd yr angen hwn ym maes ieuenctid, 
iechyd a chyfiawnder. 

I grynhoi, mae gan gymunedau ieithyddol 
lleiafrifol broblemau cyffredin o ran eu 
bywiogrwydd a’u parhad. Ymddengys fod 
yn rhaid iddynt arloesi er mwyn parhau i 
ddatblygu, er gwaethaf eu hadnoddau prin. 
Dan yr amodau hyn, gall cymhwyso a lledaenu 
gwybodaeth gyfrannu hefyd at rymuso 
cymunedau. A dweud y gwir, mae cyfarfodydd 
rhwng cymunedau lleiafrifol, megis y cyfarfod 
a gynhaliwyd yn Nhresaith, yn ein harwain i 
feddwl mwya’n y byd y byddant yn arloesi, 
mwya’n y byd y byddant yn gallu parhau. 

Ymunodd aelodau newydd â’r tîm yn 
2011-12. Yn ein partneriaeth â’r Ganolfan 
genedlaethol hyfforddiant ym maes 
iechyd (Centre national de formation en 
santé) (CNFS), mae Lynn Brouillette 
wedi cymryd lle Anne Poisson. Mae Anne 
Poisson bellach yn gweithio fel cydlynydd 
ymchwil cymhwysol yn Collège Boréal. 
Hoffem ddymuno’n dda iddi! Diolch i 
Lynn am ymuno â’r tîm. Ei gorchwyl 
cyntaf yn y gynghrair oedd ymuno â grŵp 
o bartneriaid cymunedol a mynd i Gymru i 
gyflwyno’r CNFS. Mae Éric Champagne, 
athro cynorthwyol yn yr Ysgol 
Astudiaethau Gwleidyddol ym Mhrifysgol 
Ottawa, hefyd yn ymuno â’r tîm ymchwil 
fel cyd-ymchwilydd. 

Mae Lynn Brouillette 
yn uwch-weinyddwr 
yn y Consortiwm 
cenedlaethol 
hyfforddiant ym maes 
iechyd (Consortium 
national de formation 
en santé) ers mis Medi 
2007. Mae ganddi radd 

meistr mewn gweinyddu busnes a diploma 
mewn addysg o Brifysgol Laurentienne yn 
ogystal â bagloriaeth mewn gwyddoniaeth 
(Daeareg Chwaternaidd) o Brifysgol 
Ottawa. Bu’n gweithio am bedair blynedd 
ar bymtheg yn y system golegol yn 
Ontario, yn benodol ym maes rheoli 
prosiectau a gweinyddu yn Collège Boréal 
yn Sudbury. Yn ogystal, cyn gweithio yn 
y system golegol, bu Lynn Brouillette 
yn gweithio am rai blynyddoedd fel 
daearegydd gyda Chomisiwn Daearegol 
Canada. Yn ogystal, mae ganddi lawer 
o brofiad o wneud gwaith gwirfoddol 
mewn amryw sefydliadau yn Ontario, 
gan gynnwys cynghorau gweinyddu 
Cymdeithas Ganadaidd-Ffrengig Ontario 
(Association canadienne-française de 
l’Ontario) (ACFO), Grŵp gweithwyr 

Ffrangeg eu hiaith ym maes iechyd a 
gwasanaethau cymdeithasol Ontario 
(Regroupement des intervenants 
francophones de la santé et des services 
sociaux de l’Ontario) (RIFSSSO) a 
Chlymblaid siaradwyr Ffrangeg er hybu 
llythrennedd a hyfforddiant sylfaenol yn 
Ontario.

Mae Éric Champagne 
yn athro cynorthwyol 
mewn gweinyddiaeth 
gyhoeddus yn yr 
Ysgol Astudiaethau 
Gwleidyddol ym 
Mhrifysgol Ottawa. 
Mae ei feysydd ymchwil 

cyfredol yn ymwneud â llywodraethu ar 
sawl haen yng Nghanada (y cysylltiadau 
rhwng yr haen ffederal, y taleithiau a’r 
bwrdeistrefi), diwygio’r sector cyhoeddus 
mewn gwledydd sy’n datblygu, a 
llywodraethu metropolitanaidd yn yr 
Unol Daleithiau a Chanada. Cyn ymuno â 
Phrifysgol Ottawa ym mis Ionawr 2009, 
bu’n gweithio am ryw ddeng mlynedd fel 
gweinyddwr rhaglenni ac ymgynghorydd 
i Fanc y Byd ym maes diwygio’r sector 
cyhoeddus mewn gwledydd sy’n datblygu. 
Tan yn ddiweddar iawn, roedd hefyd 
yn ymgynghorydd strategol ym maes 
gweinyddu a llywodraethu cyhoeddus 
i lywodraeth Canada. Derbyniodd 
Éric Champagne ei ddoethuriaeth 
mewn astudiaethau trefol o’r Sefydliad 
Cenedlaethol Ymchwil Gwyddonol. 
Rhwng 1998 ac 1999, bu’n Gymrawd 
Trefol Rhyngwladol yn y Sefydliad 
Astudiaethau Polisi ym Mhrifysgol Johns 
Hopkins. Mae gan Éric Champagne 
ddiploma meistr i reolwyr ym maes 
Gweinyddu a Datblygu Sefydliadau o 
Brifysgol Fielding yn ogystal â gradd 
meistr mewn cynllunio gwlad a thref a 
datblygu rhanbarthol o Brifysgol Laval. 

Dychwelodd Selma K. Sonntag wedi cyfnod o chwe wythnos yn Athrofa Jawaharla 
Nehru ar gyfer Astudiaethau Uwch yn New Delhi (India) lle bu’n gweithio fel 
ymchwilydd gwadd ar brosiect a oedd yn dwyn y teitl ‘Economi Wleidyddol 
Amrywiaeth Ieithyddol yn India’.  Rhoddodd gyflwyniad dan y teitl ‘Dadansoddiad 
Gwleidyddol o Gosmopolitaniaeth Ieithyddol’ mewn seminar ‘Iaith, Crefydd a Thrais’ 
yn Athrofa Astudiaethau Uwch India yn Shimla.

Newyddion o dramor  

Aelodau newydd

suite à la page 9

suite de la page 8
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Newyddion am ein haelodau

Cyhoeddiadau 

Martin Normand, Le développement en contexte. Quatre 
temps d’un débat au sein des communautés francophones m 
inoritaires (1969-2009), Sudbury, Éditions Prises de 
parole, 2012, 161 t.

Martin Normand, 
L’innovation dans la 
gouvernance communautaire. 
Volume 2: Recension des écrits, 
Cynghrair ymchwil Les 
savoirs de la gouvernance 
communautaire, Prifysgol 
Ottawa, Ottawa, 2012, 23 t. 

John Walsh, ‘Language policy 
and language governance: a 
case study of Irish language 
legislation’, Language Policy, 
13 Ebrill 2012, SpringerLink.

Rhestr bostio
Er mwyn cael y newyddion diweddaraf am ein datblygiadau 
a’n digwyddiadau a chael gwybodaeth berthnasol am 
lywodraethu cymunedol, cofiwch ymuno â’n rhestr bostio.  
Anfonwch air atom yn y cyfeiriad canlynol er mwyn 
cofrestru: aruc@uottawa.ca. 

Diolchiadau 
Rydym yn ddiolchgar i Gyngor Ymchwil Gwyddorau 
Dynol Canada (Conseil de recherches en sciences humaines 
du Canada) (CRSH) am y nawdd ariannol a roddir i’n 
gweithgareddau.  Diolch hefyd i Gyfadran Gwyddorau 
Cymdeithasol Prifysgol Ottawa am ei chefnogaeth i’n holl 
waith.  

Er mwyn tanysgrifio i’n bwletin, anfonwch air atom yn y 
cyfeiriad canlynol: aruc@uottawa.ca

Pour vous inscrire au bulletin,  
écrivez-nous : aruc@uottawa.ca.

Bydd Rémi Léger yn athro cynorthwyol yn yr adran wleidyddiaeth ym Mhrifysgol Simon Fraser o fis Medi 2012 ymlaen.  Bydd 
yn cwblhau ei gwrs ôl-ddoethuriaeth yn y gynghrair ymchwil, ac yn dilyn hynny bydd ganddo statws cyd-ymchwilydd o fewn 
y tîm.  Llongyfarchiadau i Rémi.  

Bydd Édith Leclerc o Brifysgol Quebec yn Outaouais (UQO) yn dechrau ar gwrs ôl-ddoethuriaeth yn y gynghrair ymchwil ym 
mis Medi 2012.  Bydd ei phrosiect ymchwil yn ymwneud â rheoli coedwigoedd yn y Ganada Ffrangeg ei hiaith.  Bydd yn rhan 
o’r tîm sy’n ymchwilio i arferion arloesol ym maes rheoli coedwigoedd yn New Brunswick dan oruchwyliaeth Guy Chiasson a 
Mathieu Voyer.  Llongyfarchiadau i Édith.  

3ydd Fforwm Cenedlaethol Ymchwil y Consortiwm Cenedlaethol Hyfforddiant ym maes Iechyd (CNFS): Canlyniadau ymchwil 
ar gyfer gweithredu yn y maes, rhwng 26 a 28 Mehefin ym Mhrifysgol Laurentienne, Sudbury, Ontario.

Mae Martin Normand newydd gyhoeddi ei waith cyntaf, sef Le développement en contexte. Quatre temps d’un débat au sein 
des communautés francophones minoritaires (1969-2009), gydag Éditions Prises de parole, 2012.

Mae cyfrolau 1 a 2 yr adroddiad ymchwil L’innovation dans la gouvernance communautaire wedi eu cyfieithu i’r Saesneg, 
ac maent ar gael ar ein gwefan: Innovation in Community Governance. Volume 1: Catalogue of Practices ac Innovation in 
Community Governance. Volume 2: Literature Review. 

http://www.sciencessociales.uottawa.ca/aruc-cura/fra/documents/000340_001329409151_CommuniqueNormand.pdf
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