
 

 

 

                          
 

       

   

   

 

           
            

 

   

    

                 

   

 

                                              

          

            
 

 

             
           

 

 

         

                                     

                                     

                                     

 

 

          

 

 

Cyngor Bwrdeistref Simi 

MERTHYR TUDFUL 

MERTHYR TYDFIL 
County Borough Counci l 

n 
' 

J 
Strafagansa Gerddorol Uwch Siryf Morgannwg Ganol 

Rhagras Merthyr Tudful 

Ffurflen Gais 

Cwblhewch y ffurflen gais yn gyflawn a’i hanfon drwy e-bost i 
mayoral@merthyr.gov.uk erbyn 12.00 pm ar 8 Tachwedd 2019 ar yr hwyraf. 

Enw Llawn …………………………………………………………………...……………………. 

Dyddiad Geni ………………………………………………………………………………………... 

Oed mewn blynyddoedd a misoedd ym mis Tachwedd 2018 ( blynyddoedd misoedd) 

Cyfeiriad llawn ……………………………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Rhif cyswllt: ( ) Cyfeiriad e-bost: …………………………………... 

Yr ysgol rydych yn ei mynychu a’ch grŵp blwyddyn ………………………………………….. 

Clwb Ieuenctid / Sefydliad Ieuenctid yr ydych yn ei fynychu (os yw’n gymwys) 
................................................................................................……………………………… 

Os ydych am wneud cais i gyfranogi yn rhagras Merthyr Tudful o’r Strafagansa Gerddorol o 
dan y categori canlynol (ticiwch ddim mwy na dau flwch) 

UNAWDYDD CANU UNAWDYDD OFFERYNNOL 

11 – 13 Mlwydd Oed ( )`` 11 – 13 Mlwydd Oed ( ) 

14 – 17 Mlwydd Oed ( ) 11 – 13 Mlwydd Oed ( ) 

18 – 24 Mlwydd Oed ( ) 18 – 24 Mlwydd Oed ( ) 

Rhowch ddisgrifiad cryno o’r darn rydych am ei berfformio? 

………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………. 
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Amlinellwch unrhyw offer technegol (sain, golau, llwyfan) ac offer fydd ei angen ar gyfer eich 
perfformiad – nodwch y bydd angen i chi ddarparu trac cefndir eich hun, offer a chyfeilydd, 
caiff union fanylion eu trafod gyda’r holl berfformwyr. Bydd clyweliadau’n cael eu trefnu cyn 
prif ddigwyddiad Rownd Derfynol Merthyr. 

………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………. 

Llofnod y Person Ifanc ……………………………………………………… 

Llofnod y Rhiant / Gofalwr (os yn iau na 18) ……………………………………… 

Os oes unrhyw ymholiadau gennych neu os ydych am drafod eich cais neu berfformiad yn 

fanwl cysylltwch â’r Cynghorydd Chris Davies, Cydlynydd Digwyddiadau Merthyr ar 07855 

332992 
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