
 
Ysgrifennydd Cwmni 

Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen  

Di-dâl  

 

Cefndir  

Bob haf ers 1947 mae Llangollen wedi llwyfannu un o wyliau diwylliannol mwyaf 

ysbrydoledig y byd. Bob blwyddyn mae tua 4,000 o berfformwyr a chymaint â 

35,000 o ymwelwyr yn ymgynnull yn y dref fach brydferth hon a'i Phafiliwn 

Rhyngwladol; i ganu a dawnsio mewn cyfuniad unigryw o gystadlu, perfformio, a 

heddwch a chyfeillgarwch rhyngwladol. 

 

Mae’r Eisteddfod yn cyrraedd ei huchafbwynt gyda chystadleuaeth fawreddog 

‘Côr y Byd’, lle bydd yr enillwyr yn cael eu coroni'n gôr cyffredinol gorau’r ŵyl. Yn 

2005 ychwanegodd Luciano Pavarotti ei enw at y gystadleuaeth i gydnabod ei 

werthfawrogiad o'r ŵyl a'i dylanwad ar ei yrfa. 

 

Y Rôl 

Mae gan Ysgrifennydd y Cwmni ran allweddol i'w chwarae wrth sicrhau bod 

gweithdrefnau'r Bwrdd yn cael eu dilyn a'u hadolygu'n rheolaidd. Dylai Ysgrifennydd 

y Cwmni hefyd roi cefnogaeth gadarn i'r Cadeirydd er mwyn sicrhau bod y Bwrdd 

yn gweithredu'n effeithiol. 

 

Mae tasgau hanfodol Ysgrifennydd Cwmni fel a ganlyn: 

 Sicrhau bod y Bwrdd yn cael ei redeg yn llyfn ac yn effeithlon, gan gynnwys 

sicrhau cyhoeddi hysbysiadau priodol o gyfarfodydd, paratoi'r agenda, 

cylchredeg papurau perthnasol a chymryd a chynhyrchu cofnodion i 

gofnodi'r busnes a drafodwyd yn y cyfarfodydd a'r penderfyniadau a wnaed 

 Sicrhau bod pob penderfyniad yn cael ei wneud yn unol â'r Memorandwm 

ac Erthyglau a pholisïau perthnasol eraill 

 Arwain ar faterion llywodraethu 

 Sicrhau cydymffurfiad â gofynion deddfwriaethol a rheoliadol amrywiol, gan 

gynnwys: 

o Cynnal cofrestrau a chofnodion statudol y cwmni, megis: cofrestr o 

Gyfarwyddwyr ac ysgrifenyddion presennol a blaenorol; cofrestr o'r holl 

aelodau, ddoe a heddiw; cofnodion Cyfarfodydd Cyffredinol a 

chyfarfodydd y Bwrdd 

o Ffeilio’r cyfrifon blynyddol yn Nhŷ'r Cwmnïau 



 
o Hysbysu Tŷ’r Cwmnïau am unrhyw newidiadau sylweddol yn strwythur 

neu reolaeth y cwmni 

o Sicrhau cydymffurfiad â holl ofynion y Comisiwn Elusennau 

o Sefydlu a chynnal swyddfa gofrestredig y cwmni fel cyfeiriad unrhyw 

gyfathrebiadau ffurfiol a sicrhau bod enw, rhif cofrestredig, gwlad 

gofrestru a chyfeiriad cofrestredig ar holl ddeunydd ysgrifennu busnes 

y cwmni (rhaid i'r manylion hyn hefyd ymddangos ar wefan, e-byst a 

ffurflenni archebu) 

o Sicrhau diogelwch dogfennau cyfreithiol y cwmni, gan gynnwys er 

enghraifft, y Dystysgrif Gorffori a Memorandwm ac Erthyglau 

Cymdeithasu 

o Penderfynu ar bolisi'r cwmni ar gyfer ffeilio a chadw dogfennau 

o Arwain ar gydymffurfio â'r Cod Llywodraethu Da 

 Cynghori Cyfarwyddwyr ynglŷn âu dyletswyddau, a sicrhau eu bod yn 

cydymffurfio â deddfwriaeth gorfforaethol a'r Memorandwm a'r Erthyglau 

 

Fel swyddog y Bwrdd, bydd Ysgrifennydd y Cwmni hefyd yn gweithio o fewn yr un 

rheolau â Chyfarwyddwr, er enghraifft, y Ddeddf Cwmnïau a Memorandwm ac 

Erthyglau Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen (gan gynnwys gwrthdaro 

buddiannau). 

 

Sgiliau Angenrheidiol 

 Sgiliau cyfathrebu llafar ac ysgrifenedig da 

 Sgiliau rhyngbersonol a'r gallu i weithio'n dda gyda phobl ar bob lefel 

 Sylw i fanylion ac agwedd drefnus tuag at waith 

 Y gallu i weithio gyda gwybodaeth rifol, ynghyd â sgiliau dadansoddi a datrys 

problemau 

 Ymagwedd ddiplomataidd a'r hyder i ddarparu cefnogaeth i staff proffil 

uchel y cwmni ac aelodau'r bwrdd 

 Sgiliau gwaith tîm 

 Cywirdeb a disgresiwn wrth drin gwybodaeth gyfrinachol 

 Dealltwriaeth gadarn o faterion llywodraethu 

 Teithi meddwl fasnachol 

 Cymhwysedd TG da gan gynnwys Microsoft Office 

 Mae profiad o gyflawni rôl ysgrifennydd cwmni yn ddymunol 

 

Gwybodaeth bellach 

Bydd y penodiad am gyfnod o 3 blynedd, ond bydd y sawl a benodir yn gymwys i'w 

hailbenodi am dymor pellach. 



 
 

Rydym yn annog ac yn croesawu ceisiadau gan unigolion o bob cefndir a 

chymuned, yn enwedig ceisiadau gan gymunedau du a lleiafrifoedd ethnig a 

grwpiau eraill sydd wedi’u tangynrychioli.  

 

Bydd pob cais yn cael ei ystyried gan Banel Enwebiadau'r  Eisteddfod sy'n cynnwys y 

Cadeirydd, yr Is-gadeirydd a'r Prif Weithredwr Dros Dro mewn rôl ymgynghorol. 

 

I gael sgwrs anffurfiol am y rôl, cysylltwch â Betsan Moses 

betsan.moses@llangollen.net. 

 

I wneud cais, anfonwch e-bost at betsan.moses@llangollen.net gan nodi naill ai Cais 

Ysgrifennydd Cwmni neu Cais Ymddiriedolwr yn y llinell bwnc, ac atodi copi o'ch CV 

a llythyr cyflwyno. 

 

Dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau: 12 hanner dydd, dydd Gwener, 31 

Gorffennaf, 2020. 

Bydd pob cais yn cael ei gydnabod. 

 

 

 


