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  CEFNDIR

   AELODAETH Y TASGLU CYDRADDOLDEB HILIOL

Bydd Tasglu Cydraddoldeb Hiliol Caerdydd yn arwain camau gweithredu cydlynol a strategol i fynd i’r afael ag 
anghydraddoldeb yn y ddinas. 

Bydd y Tasglu’n gyfrifol am hyrwyddo rhaglen o newid a thrawsnewid er mwyn creu dinas decach i’n preswylwyr Du a 
Lleiafrifoedd Ethnig.  

Rydym yn chwilio am geisiadau i ymaelodi â’r Tasglu gan unigolion sydd â mewnwelediad a diddordeb mewn hil, ethnigrwydd 
a hawliau dynol sydd â’r gallu, y profiad, y cyfle a’r dylanwad i wneud newidiadau yn eu sector, eu diwydiant a’u sefydliadau.

Bydd Aelodau’r Tasglu Cydraddoldeb Hiliol yn cefnogi Cadeirydd y Tasglu, y Cynghorydd Saeed Ebrahim, i gyflawni 
rhaglen waith sy’n cyflawni’r amcanion canlynol:

• Gweithio gyda chymunedau a sefydliadau Caerdydd i wella a blaenoriaethu cydraddoldeb hiliol er mwyn sicrhau 
dinas gynhwysol, gydlynol, ffyniannus a chynrychioliadol;

• Arwain datblygwyr polisïau a strategaethau Caerdydd i sicrhau bod cydraddoldeb hiliol yn cael ei gynnwys yn eu 
holl waith;

• Defnyddio pŵer cynnull y Cyngor i hyrwyddo cydraddoldeb hiliol yn y sectorau cyhoeddus, preifat a gwirfoddol, gan 
weithio’n agos, lle bo angen, gyda Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Caerdydd; 

• Cydlynu camau gweithredu ac argymhellion i hybu cydraddoldeb hiliol, gan ganolbwyntio ar ffrydiau gwaith â 
blaenoriaeth wedi’u nodi trwy ymgynghori â phreswylwyr BAME y ddinas;

• Adrodd am gynnydd o ran cydraddoldeb hiliol ac effaith gyffredinol anghydraddoldeb a gwahaniaethu ar 
gymunedau BAME yng Nghaerdydd.

Bydd Aelodau’r Tasglu Cydraddoldeb Hiliol yn mynychu cyfarfodydd y Tasglu unwaith bob tri mis tan ddiwedd 
gweinyddiaeth bresennol y Cyngor. Mae’n ofynnol i ymgeiswyr i’r Tasglu Cydraddoldeb Hiliol gadarnhau eu bod yn 
gallu bodloni’r ymrwymiad hwn yn eu ffurflen gais. 

O ran yr ymrwymiad amser, rhagwelir y bydd angen i Aelodau’r Tasglu fod yn gallu mynychu cyfarfod hanner diwrnod 
unwaith bob tri mis. Mae disgwyl i aelodau wneud pob ymdrech i fynychu pob un o gyfarfodydd y Tasglu.

   TALIADAU CYDNABYDDIAETH

Caiff treuliau awdurdodedig, megis costau teithio i gyfarfodydd y Tasglu, eu had-dalu ar gyfer pob aelod. 

Os oes amgylchiadau personol neu ariannol a fyddai’n rhwystr i’ch cyfranogiad, rhowch wybod i ni ar eich ffurflen 
gais ac, os cewch eich rhoi ar y rhestr fer ar gyfer aelodaeth y Tasglu, byddwn yn ystyried unrhyw gymorth posibl y 
gallwn ei gynnig i’ch galluogi i gymryd rhan.
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Sefydliadau’r Sector Gwirfoddol a Chymunedol Gwasanaethau Cyhoeddus

Cyflogwyr Mawr a Mentrau Bach a Chanolig 
(BBaCh)

Diwylliant a’r Celfyddydau

Addysg, gan gynnwys Addysg Bellach ac Uwch Chwaraeon

Undebau Llafur Children and Young People

   CANLLAWIAU GWNEUD CAIS

Er mwyn cyflawni ein huchelgeisiau ar gyfer y Tasglu Cydraddoldeb Hiliol, rydym yn croesawu ceisiadau gan breswylwyr o 
safon uchel yng Nghaerdydd, a’r rheini sydd â chyswllt â, a diddordeb amlwg, yng Nghaerdydd, sy’n bodloni ein manyleb 
person. 

I wneud cais i ymaelodi â’r Tasglu Cydraddoldeb Hiliol, cwblhewch y ffurflen gais ar ein gwefan.

Wrth gwblhau eich datganiad personol ar y ffurflen gais, nodwch sut rydych yn bodloni’r fanyleb person ganlynol: 

Gwybodaeth

• Gwybodaeth am gydraddoldeb hiliol ac ymrwymiad iddo

• Gwybodaeth am faterion polisi cymdeithasol ac economaidd allweddol sy’n effeithio ar gymunedau Pobl Dduon a 
Lleiafrifoedd Ethnig yng Nghaerdydd a Chymru

Profiad

• Profiad o weithio mewn partneriaeth er mwyn cyflawni nodau cyffredin

Sgiliau

• Y gallu i feithrin perthnasoedd cryf, ymgysylltu ag eraill a chyfathrebu’n effeithiol

Cofiwch egluro yn eich datganiad cais sut y byddwch yn bodloni’r fanyleb person hon.

Rydym yn croesawu ceisiadau gan unigolion sydd â phrofiad yn un neu ragor o’r meysydd canlynol:

   SUT I WNEUD CAIS

Anfonwch eich ffurflen gais wedi’i llenwi i timcydraddoldeb@caerdydd.gov.uk erbyn y dyddiad cau, sef dydd 
Gwener 18 Medi 2020, erbyn 5pm.

Byddwch yn cael gwybod am ganlyniad eich cais erbyn dydd Gwener 2 Hydref 2020 fan bellaf. 
Yn anffodus ni allwn roi adborth unigol i ymgeiswyr aflwyddiannus.


