
Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen  

 

Trysorydd 

 

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 dod ynghyd yn y dref fach brydferth hon 

yng Nghymru 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 Swydd 

Bydd y sawl a benodir yn gyfrifol am y canlynol:  

• sicrhau bod yr Elusen yn cadw cyfrifon cywir; 

• adolygu perfformiad ariannol yr Elusen; 

• llunio ac adolygu polisïau ariannol a buddsoddi'r Elusen; 

• sicrhau bod gan yr Elusen systemau ariannol cadarn ac effeithiol; 

• ymgysylltu â staff cyllid yr Elusen a chynorthwyo gyda cheisiadau ariannu 

os oes angen; 

• ymgysylltu ag archwilwyr annibynnol yr Elusen; 

• adrodd am faterion ariannol i aelodau'r Bwrdd a'r Pwyllgor Cyllid. 

 

Bydd y sawl a benodir yn gweithio’n agos gyda’r Swyddog Cyllid Arweiniol a 

staff ac Ymddiriedolwyr yr Eisteddfod (y Bwrdd). 



 

Profiad a Sgiliau 

• Profiad o lunio a goruchwylio strategaethau a pholisïau ariannu corff o 

natur a maint yr Eisteddfod. 

• Hyder wrth ddehongli dogfennau cyllid a chyfleu materion ariannol i 

gynulleidfa leyg a dadansoddi tueddiadau ariannol. 

• Profiad o ddarparu cyngor buddsoddi strategol i Ymddiriedolwyr ac 

Uwch Swyddogion corff o faint a natur yr Eisteddfod. 

• Profiad o ymgysylltu â staff cyllid ac archwilwyr annibynnol. 

• Profiad o lywodraethu. 

• Y gallu i weithio'n adeiladol gyda'r Ymddiriedolwyr, y Tîm Rheoli a’r  

Pwyllgor Cyllid. 

• Cynghori'r Bwrdd ar sut i gyflawni ei gyfrifoldebau ariannol. 

• Dealltwriaeth drylwyr o waith yr Eisteddfod. 

• Parodrwydd i gymryd rhan mewn cyfarfodydd gyda'r Swyddog Cyllid 

Arweiniol a staff Eisteddfod. 

• Parodrwydd i fynychu cyfarfodydd achlysurol gyda'r nos ac ar 

benwythnosau. 

• Mae profiad cyfrifeg, gan gynnwys cymhwyster cyfrifyddu 

cydnabyddedig (ACA neu debyg) yn ddymunol ond nid yn hanfodol. 

 

Fel swyddog i’r Bwrdd, bydd y Trysorydd 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). 

 

Gwybodaeth bellach 

Bydd y penodiad am gyfnod o 3 blynedd, ond bydd y person a benodir yn 

gymwys i'w ailbenodi 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 eu tangynrychioli. 

 

Bydd pob cais yn cael ei ystyried gan Banel Enwebu’r Eisteddfod. 

 

Am drafodaeth anffurfiol am y swydd, cysylltwch â Betsan Moses 

betsan.moses@llangollen.net. 

 

I wneud cais, e-bostiwch recruitment@llangollen.net yn nodi Cais Trysorydd 

yn y llinell pwnc, ac atodwch gopi o'ch CV a'ch llythyr eglurhaol. 

 

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 5pm, dydd Iau, 14 Hydref 2021. 

 

Bydd pob cais yn cael ei gydnabod. 


