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AT DDEFNYDD Y SWYDDFA YN UNIG
DYDDIAD DOD I
LAW
ROWND

DYDDIAD
CYFLWYNO
CYF.

GWYBODAETH AMDANOCH CHI
Enw'r Ymgeisydd

Teitl

Enw cyntaf

Cyfenw

Mae'r Cyngor yn croesawu derbyn gohebiaeth yn y Gymraeg neu yn Saesneg. Mae pecynnau ymgeisio ar gyfer
y Bwrsari Diwylliant ar gael yn y ddwy iaith a byddan nhw'n cael eu trin yn gyfartal. Nodwch eich dewis iaith.
Mae'n well gen i fod y Cyngor yn cyfathrebu â mi yn Gymraeg
Saesneg
Dwyieithog
Nodwch fanylion eich swydd
bresennol – myfyriwr, yn gweithio,
di-waith
Cyfeiriad

Dyddiad Geni

Cod Post
Os dydych chi ddim wedi byw yn y
cyfeiriad yma am 4 blynedd,
nodwch fanylion eich cyfeiriad(au)
blaenorol
Os ydych chi o dan 18 oed, nodwch
enw a chyfeiriad
rhiant/gwarcheidwad/cynrychiolydd
cyfreithiol (nodwch ba un)

Enw
Cyfeiriad (fel yr uchod/fel a ganlyn)

Cod Post
Ffôn/E-bost

Ffôn

Ffôn Symudol

E-bost

Y CAIS
Dylai'ch atebion fod yn llai na 300 gair. Mae croeso i chi barhau â'ch atebion ar ddalen ar wahân os oes angen rhagor o le
arnoch chi.

Esboniwch pam rydych chi'n meddwl y dylen ni eich ystyried ar gyfer bwrsari.
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Rhowch grynodeb o'ch profiad a thystiolaeth o'ch sgiliau/talent. Dylech amgáu unrhyw ddogfennau
ategol.

Rhowch fanylion llawn y costau sy'n gysylltiedig â'r cais.

Os ydych chi'n cyflwyno cais am help
tuag at daith/ymweliad, nodwch y
dyddiadau.

MANYLION Y CANOLWR
Ynghlwm wrth y ffurflen gais yma mae ffurflen 'cais am eirda'. Dylech chi anfon y ffurflen yma at eich
canolwr a gofyn iddyn nhw ei llenwi a'i dychwelyd atoch chi i'w gynnwys â'ch ffurflen gais chi. Noder,
dim ond ceisiadau sydd â geirda gan ganolwr ynghlwm fydd yn cael eu hystyried ar gyfer y bwrsari.
Nodwch fanylion cyswllt eich canolwr os gwelwch yn dda. Dylai hyn fod yn gyflogwr, yn gorff
llywodraethu neu'n gynrychiolydd o'ch ysgol/coleg/prifysgol/sefydliad hyfforddi/mentor.
Manylion cyswllt eich canolwr
Enw

Perthynas â chi

Cyfeiriad

Cod Post

Ffôn

E-bost

DATGANIAD
▪ Rydw i'n datgan bod yr wybodaeth sy'n cael ei chynnwys yn y cais yma'n gywir, hyd eithaf fy ngwybodaeth.
▪ Os bydd yr wybodaeth yn y cais yn newid mewn unrhyw ffordd, bydda i'n rhoi gwybod i Gyngor Rhondda Cynon
Taf ar unwaith.

Enw

.........................................................

Llofnod.......................................................

Dyddiad ......................................................
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PWYSIG
1. Os oes gyda chi unrhyw ymholiadau wrth gwblhau'r ffurflen yma, cysylltwch â’r Tîm Celfyddydau a
Diwydiannau Creadigol trwy’r ebost CreativeIndustries@rctcbc.gov.uk a fydd yn gallu eich helpu.
2. Dylech chi sicrhau eich bod yn ateb pob cwestiwn. Mae'n bosibl fydd ffurflenni cais anghyflawn
ddim yn cael eu hystyried.

BETH I'W WNEUD NESAF?
E-BOSTIWCH EICH FFURFLEN GAIS A PHOB DOGFEN ATEGOL AT:
• Naillai drwy e-bost i’r Tîm Celfyddydau a Diwylliant Creadigol
ar: CreativeIndustries@rctcbc.gov.uk <mailto:CreativeIndustries@rctcbc.gov.uk>
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