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Diolch am ddangos diddordeb yn Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen. Yn dilyn seibiant o 

ddwy flynedd o’n gŵyl fyw rydym mewn cyfnod o newid gweithrediadol. Mae adolygiadau o’n 

strategaeth a’n llywodraethiant ar y gweill ac rydym ar y trywydd iawn i wireddu ein huchelgais i 

gynnal a thyfu’r Eisteddfod fel digwyddiad diwylliannol o bwys yng ngogledd Cymru gan gyflwyno 

rhaglen amrywiol o bwysigrwydd cenedlaethol a rhyngwladol.

Mae’n amser cyffrous i ymuno ag Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen, lle mae 75 mlynedd o draddodiad yn cyfarfod â 

thirwedd ddiwylliannol sy’n esblygu, gyda chyfle i unigolyn eithriadol arwain bwrdd, staff a gwirfoddolwyr ymroddedig tuag at y cyfnod 

nesaf o effaith a llwyddiant. Edrychwn ymlaen at glywed gennych. Diolch yn fawr.

I gefnogi’r trawsnewid hwn ac i’n helpu i gyflawni ein huchelgais rydym yn chwilio am Gadeirydd 

newydd i’r bwrdd ymddiriedolwyr i olynu Dr Rhys Davies, sydd wedi bod yn ei swydd ers 2016. Dyma 

fydd y tro cyntaf yn 75 mlynedd bodolaeth Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen i’r cadeirydd 

gael ei recriwtio drwy broses agored, allanol.
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Amdanom ni
Dechreuodd y cyfan yn 1947, gyda gweledigaeth y gallai’r hen draddodiad eisteddfodol Cymreig fod yn fodd i wella clwyfau’r Ail Ryfel Byd a 

helpu i hybu heddwch parhaol rhwng cenhedloedd.

75 mlynedd yn ddiweddarach, mae awydd ein sylfaenwyr i ddefnyddio iaith gyffredin cerddoriaeth a dawns i bontio'r pellter rhwng cymunedau 

ledled y byd yn parhau. Gyda chefnogaeth pedwar aelod o staff a thros 600 o wirfoddolwyr bob haf daw tua 4,000 o gystadleuwyr o dros 35 o 

wledydd i Safle Treftadaeth y Byd UNESCO tref hardd Llangollen. Yn ymuno â nhw y mae cynulleidfaoedd o tua 30,000 yn teithio o bell ac agos 

dros y pum diwrnod.

Mae’r Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol yn cael ei chydnabod fel un o wyliau mwyaf blaenllaw'r byd ac mae wedi'i henwebu am nifer o wobrau 

gan gynnwys Gwobr Heddwch Nobel. Dros y blynyddoedd denodd eiconau diwylliannol mawr gan gynnwys Dylan Thomas, y Fonesig Shirley

Bassey, y Manic Street Preachers a Luciano Pavarotti a ddechreuodd ei yrfa ryngwladol fel aelod côr o Modena yn Llangollen yn 1955.

Mae Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen yn gwmni cyfyngedig ac yn elusen gofrestredig a lywodraethir gan fwrdd ymroddedig o 

ymddiriedolwyr gwirfoddol. Ar hyn o bryd mae 12 ymddiriedolwr yn dod o amrywiaeth o gefndiroedd a diddordebau proffesiynol, pob un yn 

cyfrannu o’u sgiliau, eu profiad unigryw a’u hymrwymiad dwfn i'r Eisteddfod a'i chynulleidfaoedd. Yn unol â'r gyfraith elusennau nid yw 

ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw dâl am eu cyfraniad i'r cwmni. Mae'r Ymddiriedolwyr yn gwasanaethu am gyfnod cychwynnol o dair blynedd, y 

gellir ei adnewyddu am dair blynedd arall drwy gytundeb.

Fel elusen sydd wedi’i seilio ar ddathlu amrywiaeth ddiwylliannol, rydym yn cydnabod yr angen i’n bwrdd gynnal a chynnal ethos gwreiddiol yr 

Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol o gynhwysiant, ynghyd â sicrhau bod yr Eisteddfod yn parhau i wneud cyfraniad sylweddol i lesiant diwylliannol, 

cymdeithasol ac economaidd Llangollen a Chymru. Rydym yn chwilio am Gadeirydd a fydd yn rhannu ein huchelgais a'n gwerthoedd ac a all roi 

o’u hamser, eu gwybodaeth a'u sgiliau yn wirfoddol i wneud gwahaniaeth i gymdeithas. Mae bwrdd Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen 

wedi ymrwymo i sicrhau bod yr Eisteddfod yn agored, yn hygyrch, yn amrywiol, yn deg, yn gynhwysol ac yn fforddiadwy i bawb. Rydym yn annog 

pobl o bob cefndir i fynegi diddordeb mewn bod yn Gadeirydd i ni.

Dyma’r tro cyntaf yn 75 mlynedd bodolaeth yr Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol wedi ceisio penodi Cadeirydd ei hymddiriedolwyr trwy broses 

Recriwtio allanol. Yn dilyn y broses chwilio, ac ar argymhelliad y pwyllgor enwebu, bydd y Cadeirydd yn cael ei benodi/phenodi yn y Cyfarfod 

Cyffredinol Blynyddol cyntaf o aelodau yn dilyn Eisteddfod haf 2022.
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Mae Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen yn 

chwilio am unigolyn eithriadol i arwain y sefydliad fel 

Cadeirydd y bwrdd. Bydd gan yr ymgeisydd delfrydol 

brofiad elusennol eisoes ar lefel bwrdd, uwch weithredwr 

neu gyfarwyddwr, dealltwriaeth lawn o'r sgiliau sydd eu 

hangen ar gyfer llywodraethu da, galluoedd meithrin 

perthynas rhagorol ac angerdd am y celfyddydau.

Fel Cadeirydd byddwch yn gweithio'n agos gyda'r 

Cynhyrchydd Gweithredol a’ch cyd-ymddiriedolwyr i 

ddatblygu'r cynllun busnes ac i sicrhau bod Eisteddfod 

Gerddorol Ryngwladol Llangollen yn parhau i ffynnu ac i 

gynhyrchu celf a chyfleoedd newydd uchelgeisiol o fewn 

seilwaith sy’n effeithio ar fywyd cymunedol a dinesig 

mewn ffordd gadarnhaol.

Amdanoch chi
• Sicrhau bod Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen a’i chynrychiolwyr 

yn gweithredu o fewn fframwaith cyfreithiol a rheoleiddiol y sector ac yn unol 

â gweithdrefnau dogfen lywodraethiant y sefydliad.

• Pennu cyfeiriad a datblygiad cyffredinol Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol 

Llangollen trwy lywodraethiant dda a strategaeth gynllunio gadarn.

• Arwain ar ddatblygiad y bwrdd, gan sicrhau bod ei benderfyniadau yn cael 

eu gweithredu.

• Gweithredu fel arweinydd a chynrychiolydd yr elusen a’r bwrdd 

ymddiriedolwyr, gan gynnal gwerthoedd craidd Eisteddfod Gerddorol 

Ryngwladol Llangollen.

• Eirioli dros Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen mewn modd diduedd 

ar lwyfan lleol, cenedlaethol  a rhyngwladol.

• Cynllunio’r cylch blynyddol o gyfarfodydd bwrdd a chyfarfodydd aelodau, 

gosod agendâu a chadeirio’r cyfarfodydd.

• Fel ymddiriedolwr arweiniol, cefnogi a dal y Cyfarwyddwr Gweithredol i gyfrif 

am redeg yr elusen.

• Gydag ymddiriedolwyr eraill a’r Cyfarwyddwr Gweithredol, recriwtio aelodau 

ag ystod amrywiol o sgiliau, profiad a gwybodaeth i'r bwrdd ymddiriedolwyr.

• Mynychu'r Eisteddfod flynyddol bob mis Gorffennaf fel prif gynrychiolydd y

sefydliad.

Cyfrifoldebau allweddol
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• Mae'r bwrdd yn cyfarfod yn ffurfiol o leiaf chwe gwaith y 

flwyddyn, trwy gyfuniad o gyfarfodydd wyneb yn wyneb 

a hybrid.

• Nid yw cyfarfodydd fel arfer yn fwy na dwy awr o hyd.

• Mae'r Cadeirydd yn mynychu Cyfarfodydd Cyffredinol 

Blynyddol/Cyfarfodydd Cyffredinol Brys aelodau'r cwmni  

sy’n cael eu cynnal ddwywaith y flwyddyn.

• Efallai y bydd achlysuron penodol pan fydd angen i'r 

Cadeirydd fynychu digwyddiad fel cynrychiolydd 

Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen.

• Penodir Ymddiriedolwyr am gyfnod o hyd at chwe 

blynedd (dau dymor o dair blynedd).

• Arweinyddiaeth gadarn, ysgogi cydweithrediad, cymell pobl i gefnogi 

syniadau a mentrau a chynorthwyo magu hyder a gwella sgiliau ac 

arbenigedd.

• Meddwl strategol a chynllunio busnes.

• Profiad o gadeirio cyfarfodydd ar lefel weithredol neu anweithredol.

• Sgiliau cyfathrebu a meithrin perthynas o'r radd flaenaf, gallu datblygu 

perthnasoedd cynhyrchiol ag allwedd partneriaid.

• Yn wleidyddol graff, yn rhwydweithiwr dylanwadol a da o fewn y sectorau 

cyhoeddus a phreifat; ac yn wybodus am ddiwylliant a gwleidyddiaeth Cymru.

• Hanes o ymrwymiad i gydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant.

• Dealltwriaeth o ffynonellau cyllid sefydliadol a dyngarol.

• Rhwydwaith a phroffil o fewn y  diwydiannau creadigol.

• Yn llythrennog yn ariannol a phrofiad o weithio gyda chyllidebau sylweddol.

Sgiliau Ymrwymiad Amser
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Sut i wneud cais
Mae’r ymgynghorydd annibynnol Gregory Nash yn ein cefnogi gyda'r gwaith o chwilio am Gadeirydd. Os hoffech, yn y lle cyntaf, gael sgwrs 

gyfrinachol gydag ef am y cyfle, cysylltwch ag ef a bydd yn falch o drefnu amser hwylus gyda chi. Yna, gyda chytundeb pawb, bydd Gregory yn 

trefnu sgwrs ddilynol gyda'r Cynhyrchydd Gweithredol, Camilla King.

Os penderfynwch fynegi diddordeb mewn ymuno â ni fel Cadeirydd yr ymddiriedolwyr anfonwch eich CV atom gyda llythyr cyflwyno - ar ddim 

mwy na dwy ochr A4 - yn amlinellu'r sgiliau, y profiad a'r rhinweddau y teimlwch y gallwch eu cynnig i'r rôl gan ddweud wrthym pam yr hoffech fod 

yn Gadeirydd ein bwrdd ar yr adeg hon.

Dylid anfon datganiadau o ddiddordeb i recruitment@llangollen.net dim hwyrach na 10:00 ddydd Llun 24 Mehefin 2022.

Os oes angen y wybodaeth hon arnoch mewn fformat gwahanol, neu os byddai'n well gennych gyflwyno cais ffeil fideo neu sain rhowch wybod i 

Gregory Nash a gallwn hwyluso hyn.

Bydd cyfweliadau ar gyfer y rôl yn cael eu cynnal trwy Zoom yn yr wythnos sy’n dechrau 27 Mehefin 2022 a gwahoddir yr ymgeisydd llwyddiannus i 

fynychu’r Eisteddfod rhwng 07-10 Gorffennaf 2022, cyn y cyhoeddiad swyddogol.
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Mae Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen yn gwmni cyfyngedig trwy warant, cwmni cofrestredig rhif 1165311, rhif elusen gofrestredig 504620.

Rydym yn ddiolchgar am gefnogaeth ein cyllidwyr:
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