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Rhagarweiniad
Fe ddaeth Trwyddedau Teledu am ddim i bawb
dros 75 yn y Deyrnas Unedig, wedi’u hariannu
gan y Llywodraeth, i ben ar 31 Gorffennaf 2020.
O’r 1af Awst 2020, bydd unrhyw un 75
mlwydd oed neu drosodd sy ddim yn derbyn
Credyd Pensiwn (budd-dal sydd ar gael i
bensiynwyr ar incwm isel) yn gorfod talu
am eu Trwydded Deledu.
Pwrpas y canllaw yma yw helpu cynghorwyr i egluro’r
newidiadau i’r rhai oedd yn arfer dal Trwydded Deledu
dros 75 am ddim cyn 31 Gorffennaf 2020.
Mae’n cynnwys yr holl wybodaeth fydd ei hangen
arnoch pan fyddwch yn siarad â’ch cwsmeriaid,
er mwyn gallu cyfleu’r newidiadau yn glir ac effeithiol.
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Y trefniadau newydd
ar gyfer Trwyddedau
Teledu dros 75
Mae unrhyw un 75 mlwydd oed neu
drosodd sy’n derbyn Credyd Pensiwn

(budd-dal i bensiynwyr ar incwm isel)
yn gymwys i wneud cais am Drwydded Deledu am ddim. I fod yn
gymwys i gael trwydded am ddim bydd angen iddyn nhw fod yn
derbyn Credyd Pensiwn yn eu henw nhw, neu gall hyn fod yn enw
eu partner os ydyn nhw’n gwpl ac yn byw yn yr un cyfeiriad.
Fe allen nhw fod yn gymwys i gael Credyd Pensiwn, hyd yn oed
os oes ganddyn nhw bensiwn, cynilion neu’n berchen ar eu cartref
eu hunain. Fe all eu gwneud yn gymwys i gael nifer o fudd-daliadau
eraill hefyd, fel cymorth gyda chostau tai neu wresogi.

Bydd unrhyw un 75 mlwydd oed
neu drosodd sy ddim yn derbyn
Credyd Pensiwn yn gorfod talu am eu Trwydded Deledu.

Sut i weld a ydyn nhw’n gymwys i gael
Credyd Pensiwn
Os yw cwsmeriaid yn byw yng Nghymru, Lloegr neu’r Alban, ewch i
www.gov.uk/credyd-pensiwn
neu ffoniwch yr Adran Gwaith a Phensiynau ar 0800 99 1234.
Gall cwsmeriaid wneud hawliad ar lein hefyd yn
www.gov.uk/credyd-pensiwn/sut-i-wneud-cais
Ni all Trwyddedu Teledu roi cyngor i gwsmeriaid ynghylch bod yn
gymwys ar gyfer Credyd Pensiwn.
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Beth sydd wedi
digwydd hyd yn hyn?
Sut gallwch drefnu eich trwydded nesaf
yn ddiogel.

Ar lein:
• I drefnu taliadau ar gyfer eich trwydded ar lein, ewch i’n gwefan yn
tvl.co.uk/75pay a mewngofnodwch gan ddefnyddio rhif eich trwydded,
enw olaf a chôd post. Dilynwch y camau i dalu’r cyfan ar unwaith gan
ddefnyddio cerdyn debyd neu gerdyn credyd, trefnu Debyd Uniongyrchol
misol neu flynyddol neu archebu cerdyn talu’r Cynllun 75+.

FORM
FFURFLEN
A – Pay
A – in
Talu’r
one cyfan
go
ar unwaithFFURFLEN B –
Tudalen
Rhannu’r
Page 11of
ogost
2

• Os ydych yn gwneud cais am drwydded am ddim a bod angen i chi anfon
tystiolaeth atom eich bod yn derbyn Credyd Pensiwn, ond na allwch ei
Mr A B Sample
phostio, ewch i’n gwefan yn tvl.co.uk/75apply
Rhif y Drwydded Deledu
1 Sample Road
Sampletown
123456789
Sampleshire
Month
20XX
Trwy’r
post:
Sample City
Cyfeiriad trwyddedig
AB1 2CD
y Drwydded
Deledu:
YnRhif
y pecyn
yma mae
ffurflenni papur. Gallwch lenwi’r rhain
postio’n ôl
Mr J a’u
Sample
1234567890
atom yn yr amlen
barod ragdaledig. Mae hyn os ydych yn
gallu ei
phostio,
Address
line
1
neu gall rhywun ei phostio ar eich rhan.
Address line 2
Address line 3
• Dewiswch Ffurflen A i dalu’r cyfan ar unwaith
Address line 4
• Dewiswch Ffurflen B i rannu cost eich trwydded
Postcode
Cyf: Mr A B Sample, Sample House, 1 Sample Road, Sample
Town,
• Dewiswch
Ffurflen C i wneud cais am drwydded am ddim
Sample City AB1 2CD
I dalu ffi lawn y drwydded gyda

Tudalen
1o2
FFURFLEN C – Cais
am Drwydded
Deledu am ddim

Tudalen 1 o 2

XX/XX-XXXXXX/XXXXXX:XXX-XXXXXX

Rhowch rif
ffôn,
rhag ofn y bydd
angen
Rhif
y Drwydded
Deledu
i ni gysylltu
â chi.
123456789

X

Cyfeiriad trwyddedig
Mr J Sample
Address line 1
Address line 2
Consesiwn
o 50%
i bobl ddall
Address line
3
wedi’i
gymhwyso.
Address
line 4
Edrychwch
Postcodear y llyfryn amgaeëdig.

Rhowch
rif yffôn,
rhag ofnDeledu
y bydd angen
Rhif
Drwydded
i ni gysylltu
â chi.
123456789

X

Cyfeiriad trwyddedig
Mr J Sample
Address line 1
Address line 2
Consesiwn
Address line 3o 50% i bobl ddall
wedi’i
Addressgymhwyso.
line 4
Edrychwch
ar y llyfryn amgaeëdig.
Postcode

Defnyddiwch y ffurflen yma i wneud cais
am drwydded am ddim os ydych yn 75
neu drosodd ac yn derbyn Credyd Pensiwn.

Rhowch rif ffôn, rhag ofn y bydd angen
i ni gysylltu â chi.

I rannu’r
gostddall
(hebodaliadau
chonsesiwn
i bobl
£78.75 ychwanegol),
Dylech nodi, os ydych wedi anfon eich cais atom yn barod does dim angen
un opsiwn isod.
mewn un taliad, dewiswch un opsiwn dewiswch
isod.
gwneud hyn eto.

Dros y ffôn:

Rhowch
groes
(X) PRIFLYTHRENNAU
yn y bocs perthnasol. Cwblhewch
mewn
PRIFLYTHRENNAU
drefnu taliadau
ar gyfer eich trwydded, ffoniwch ein
gwasanaeth
ffônyn y bocs perthnasol. Cwblhewch
Rhowch
groes (X)
y ffurflen
mewn
I fod y
ynffurflen
gymwys
i gael
Trwydded Deledu am ddim bydd angen i chi fod yn derbyn
Mae’n adeg trefnu eich Trwydded• Iawtomataidd
Deledu
nesaf.
gan ddefnyddio inc du.
24/7 ar 0300 790 6042 i dalu gan ddefnyddio
cerdyn
gan ddefnyddio
incdebyd
du.

Credyd Pensiwn yn eich enw chi, neu gall hyn fod yn enw eich partner os ydych yn
neu gerdyn credyd, trefnu Debyd Uniongyrchol misol neu flynyddol, neu
gwpl ac yn byw yn yr un cyfeiriad.
1
archebu cerdyn talu’r Cynllun 75+.
Trefnu Debyd Uniongyrchol Misol
Debyd Uniongyrchol Blynyddol
I gefnogi eich cais, bydd angen i chi ddarparu dogfennau i ni i brofi bod eich cartref
• Os ydych
yn gwneud
Fel y byddwch yn gwybod o bosib, fe ddaeth Trwyddedau Teledu
am ddim
i bawb cais am drwydded am ddim a bod angen i chi anfon
yn derbyn Credyd Pensiwn. Trowch drosodd i gael manylion am sut i wneud
Trowch drosodd i lenwi’r cyfarwyddyd Debyd Uniongyrchol. Peidiwch â mynd â hwn i’ch
1
tystiolaeth
dros 75 yn y Deyrnas Unedig, wedi’u hariannu gan y Llywodraeth,
i ben atom
eleni.eich bod yn derbyn Credyd Pensiwn, ond na allwch ei
hyn a chopïau o ba ddogfennau y gallwn eu derbyn.
banc - rhowch eich ffurflen wedi’i chwblhau yn yr amlenDebyd
barod Uniongyrchol
a’i phostio’n ôl atom.
Misol
phostio
na mynd
ar lein, ffoniwch 0300 790 6042* a siarad ag un o’n
O’r 1af Awst 2020, bydd unrhyw un 75 mlwydd oed neu drosodd
sy ddim
yn derbyn
Os
ydych ynHawk
mynd21365
i anfonv2
eich tystiolaeth atom drwy’r post, rhowch groes (X) yn
VERSION
326735-1
Gallwch wneud hyn ar lein hefyd yn tvl.co.uk/75pay NEU drwy ffonio 0300 790 6042.
cynghorwyr.
Credyd Pensiwn (budd-dal sydd ar gael i bensiynwyr ar incwm
isel) yn gorfod talu
Ar gyfer taliadau bob mis, dewiswch ddyddiad
sydd
fwyaf
addas
i chi.
y ddau
focs
isod,
gan ddefnyddio
inc du. Os ydych yn methu darparu eich dogfennau
am eu Trwydded Deledu.
drwy’r post, ewch i tvl.co.uk/75ymgeisio neu ffoniwch ni ar 0300 790 6042.
Cerdyn credyd neu gerdyn debyd
1af
8fed
22ain
15fed
Oherwydd y sialensiau i’r Deyrnas Unedig a achoswyd gan y coronafeirws (COVID-19),
Gallwch dalu fel hyn, un ai ar lein yn tvl.co.uk/75pay NEU drwy ein ffonio ar
fe benderfynodd y BBC aros tan nawr cyn gofyn i chi wneud trefniadau ar gyfer eich
790 6042.
Does dim angen anfon y ffurflen
yma’ndrosodd
ôl atom.i lenwi’r cyfarwyddyd Debyd Uniongyrchol. Peidiwch â mynd â hwn
Telerau ac amodau’r0300
Drwydded
Deledu
Trowch
trwydded nesaf – ac rydym yn ei gwneud mor hawdd â phosib i chi wneud hyn o gartref.
rwy’n
derbyn
Credyd
Pensiwn.
i’ch banc - rhowch eich ffurflen wedi’i chwblhau yn Ydw,
yr amlen
barod
ragdaledig
sy’n
Mae Trwydded Deledu yn gadael i chi ddefnyddio a gosod
Siec
Mae’r bryd i chi wneud cais am eich trwydded am ddim nawr os ydych yn derbyn offer derbyn teledu yn y lle trwyddedig.
amgaeëdig, a’i phostio’n ôl atom.
Rydych wedi’ch
Credyd Pensiwn, NEU ddweud wrthym sut rydych eisiau talu am eich trwydded os oes
trwyddedu i:
Rwyf wedi cynnwys llungopi o ddogfen fel tystiolaeth.
Rhowch eich siec yn daladwy i ‘Trwyddedu Teledu’,
ynghyd
â’r ffurflen
yma,
yn yr
Gallwch
wneud
hyn ar lein
hefyd
yn tvl.co.uk/75pay NEU drwy ein ffonio ar 0300 790 6042.
angen gwneud hynny bellach. Mae’r llythyr yma’n egluro sut i wneud hynny, ac mae’n
a) wylio a recordio rhaglenni wrth iddyn
nhw gael
eu dangos
ar deledu
amlen
barod
ragdaledig
sy’n amgaeëdig a’i phostio’n ôl atom.
rhoi gwybod i chi beth i’w wneud os nad oes arnoch angen trwydded erbyn hyn. neu’n fyw ar wasanaeth teledu ar lein, gan gynnwys rhaglenni wedi’u
Llofnodwch yma:
ffrydio dros y rhyngrwyd a rhaglenni lloeren o’r tu allan i’r Deyrnas
NEU
PayPoint
Annwyl <Name>,

Yn derbyn Credyd Pensiwn? Gwnewch gais am eich trwydded
am ddim nesaf.

O75/INV/BRE/02/20/E 21365

Unedig, a

b) gwylio a lawrlwytho rhaglenni’r BBC
ar alw,
ganangen
gynnwys
teleduydal
Does
dim
anfon
ffurflen yn ôl. Ewch â’r slip isod i dalu gydag arian parod neu
i fyny, ar BBC iPlayer.
Archebwch
gerdyn talu’r Cynllun 75+
gerdyn debyd yn eich PayPoint agosaf. Mae manylion
yn y llyfryn.
I wneud cais am eich trwydded am ddim nesaf edrychwch ar y llyfryn amgaeëdig Gall
neuhyn fod ar unrhyw ddyfais, gan gynnwys
setiau teledu,
Mae Credyd Pensiwn yn fudd-dal sydd ar gael i bensiynwyr ar incwm isel.
Ffurflen C – Cais am Drwydded Deledu am ddim, sy’n egluro beth fydd angen
i
cyfrifiaduron bwrdd gwaith, gliniaduron, ffonau symudol, tabledi,
Y mae
ar wahân
i bensiwn
y wladwriaeth a dyma’r unig fudd-dal a fydd yn
Dewiswch
isod
pa
mor aml rydych eisiau talu gyda cherdyn
talu’r
Cynllun
75+.
consolau gemau, bocsys digidol, peiriannau
DVD, Blu-ray a
chi ei anfon atom. Os ydych eisoes wedi gwneud hyn, fydd ddim angen i chi gysylltu
Dim ond yn angenrheidiol os ydych eisiau talu mewn PayPoint
Slip recordio
PayPoint
eich galluogi i wneud cais am drwydded am ddim.
VHS, neu unrhyw beth arall.
â ni eto.
Cynllun misol

Trefnu eich
Trwydded
Deledu nesaf

Fe allwch chi ac unrhyw un sydd fel arfer yn byw yma gyda chi:

Angen prynu trwydded? Dewiswch eich ffordd o dalu.

• Ddefnyddio a gosod offer derbyn teledu yma yn y lle trwyddedig.

Petai’n well gennych dalu’r cyfan ar unwaith, cost trwydded lliw yw £157.50.
Edrychwch ar Ffurflen A.

Cyfeiriad trwyddedig

le ar unrhyw ddyfais sy’n
Petai’n well gennych rannu cost eich trwydded, gallwn drefnu taliadau bob mis, • Defnyddio offer derbyn teledu yn unrhyw
Mr J Sample
ei hun.
bob pythefnos neu bob wythnos. Fydd dim tâl ychwanegol am rannu’r gost fel hyn. rhedeg yn gyfan gwbl ar ei batrïau mewnol
Address line 1
Fe allwch chi ac unrhyw un sydd fel Address
arfer yn gweithio
Edrychwch ar Ffurflen B.
line 2 yma gyda chi:

Rhif yCynllun
Drwydded
Deledu
123456789
bob
pythefnos
Dilys tan

A

NEU

Rhannu’r gost
Edrychwch ar Ffurflen B

• Defnyddio a gosod offer derbyn teledu
mewn line
cerbydau,
cychod neu
Address
4
garafanau a ddefnyddir am resymauPostcode
busnes.

B

Ffi’r Drwydded Deledu

11

Amodau eraill. Gallwn ganslo neu newid eich trwydded. Os byddwn
yn ei chanslo, fe wnawn ni roi gwybod i chi. Os byddwn yn newid
amodau’r drwydded, byddwn yn cyhoeddi hysbysiad cyffredinol
ar wefan y BBC ac, os byddwn yn ystyried hynny’n briodol, mewn
cyfryngau cenedlaethol eraill. Gall ein Swyddogion ymweld i edrych
ar ein cofnodion ac archwilio eich offer derbyn teledu. Does dim rhaid
i chi adael iddyn nhw ddod i mewn. Rhaid i’ch offer derbyn teledu
beidio ag achosi ymyriant afresymol i dderbyniad radio neu deledu.
Hyd yn oed os oes gennych deledu du a gwyn, mae arnoch angen
trwydded lliw i recordio unrhyw deledu byw neu lawrlwytho rhaglenni’r
BBC ar iPlayer. Cysylltwch â ni i gael gwybod mwy.

Bydd Trwyddedu Teledu (gan gynnwys y BBC fel rheolydd y data, a’i gyflenwyr) yn defnyddio’r manylion a rowch (gan gynnwys
enw, cyfeiriad a rhif Yswiriant Gwladol) i weithredu system Trwyddedu Teledu ac ni fydd yn eu rhoi i unrhyw un arall, oni bai fod
hynny’n ofynnol neu’n cael ei ganiatáu gan y gyfraith. Gallwch gael gwybod mwy am sut byddwn yn cadw eich data yn ddiogel
a’ch hawliau o ran data, gan gynnwys hawliau i gael mynediad at eich data a chywirio eich data, trwy fynd ar lein i
tvl.co.uk/polisipreifatrwydd

£78.75

Rhowch y ffurflen wedi’i chwblhau yn yr amlen barod a’i phostio’n ôl atom.

Nid yw’r drwydded yma’n trwyddedu
lle y
mae
Ar ôl mannau
talu, cadwch
slip yma a’ch derbynneb PayPoint i brofi eich bod wedi’ch trwyddedu’n gywir.
Gallwch wneud hyn ar lein
tenantiaid, lojars neu westeion sy’n
talu
yn preswylio
I gael
telerau
ac amodauyno’n
llawn y Drwydded Deledu, edrychwch ar dudalen 6 y llyfryn amgaeëdig.
ar 0300 790 6042.
unig. Mae’n bosib hefyd na fydd y drwydded yn trwyddedu mannau
hunangynhwysol, mannau gyda threfniadau cyfreithiol ar wahân neu
fannau mewn safleoedd busnes sy’n cael eu defnyddio am reswm
gwahanol. Cysylltwch â ni i gael gwybod mwy.

O75/PIM1C/INS/08/20/W

Edrychwch ar Ffurflen A

31 Gorff 2021

bobDeledu
wythnosLliw
Math Cynllun
o Drwydded

• Ddefnyddio a gosod offer derbyn teledu
yma yn
y lle
Address
line
3 trwyddedig.

Talu’r cyfan ar unwaith

i

I dalu bob mis, dewiswch ddyddiad sydd fwyaf addas i chi.
Sut byddwn yn gofalu am eich data
1af
8fed
15fed
22ain

• Defnyddio a gosod offer derbyn teledu mewn cerbydau, cychod a
charafanau (ac eithrio carafanau nad ydynt yn rhai teithiol pan fydd
rhywun yn gwylio neu’n recordio’r teledu yn y lle trwyddedig).

PIM02 PIM1-2WN-08-20

Fe wnaethon ni ysgrifennu ddwywaith at holl
ddeiliaid trwyddedau dros 75 yn 2020, gan
wahodd y rhai oedd yn derbyn Credyd Pensiwn
i wneud cais am drwydded am ddim. Anfonwyd
llythyrau atgoffa pellach ym mis Chwefror a
mis Ebrill 2021 at y rhai nad oeddem wedi
clywed ganddynt eto i sicrhau eu bod yn
ymwybodol o’r camau syml oedd angen eu
cymryd i drefnu popeth.

Rydym yn sylweddoli efallai na fydd yn bosib i chi adael eich cartref ar hyn
o bryd. Gallwch drefnu eich trwydded nesaf mewn amryw o ffyrdd ac mae’n
bwysig eich bod yn dewis y dull sy’n gwneud i chi deimlo fwyaf cyfforddus.
Gallwch ddod o hyd i rif eich Trwydded Deledu ar gornel de uchaf y llythyr a
anfonwyd atoch.

hefyd yn tvl.co.uk/75pay NEU drwy ein ffonio
000000000000000000
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Beth sy’n digwydd nawr?
Hyd yma, mae dros 9 o bob 10 cwsmer dros 75 wedi
gwneud trefniadau ar gyfer eu Trwydded Deledu, boed
hynny’n wneud cais am drwydded am ddim os ydynt yn
derbyn Credyd Pensiwn, neu dalu am drwydded os oes
angen gwneud hynny. Prynwyd dros 2.8 miliwn o
drwyddedau a chawsom dros 780,000 o geisiadau am
drwydded am ddim.
Rydym eisiau gwneud popeth o fewn ein gallu i helpu’r rhai sydd heb wneud
trefniadau eto i fod wedi’u trwyddedu’n gywir.
Ym mis Gorffennaf byddwn yn ysgrifennu at weddill y cwsmeriaid sydd heb
wneud trefniadau eto.
Byddwn yn cadarnhau y bydd y cyfnod trawsnewid estynedig a roddwyd yn
ei le oherwydd Covid-19 yn dod i ben ar 31 Gorffennaf 2021. Bydd y llythyr
hefyd yn cynnwys gwybodaeth am y camau syml i’w cymryd i drefnu popeth
ac egluro bod cyngor a chefnogaeth ar gael petai ar bobl angen hynny.
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Gwneud cais am
Drwydded Deledu
am ddim
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Sut i wneud cais

I wneud cais am drwydded am ddim,
bydd angen i gwsmeriaid ddarparu copi
o un dudalen o ddogfen sy’n dangos
eu bod nhw (neu eu partner) yn derbyn
Credyd Pensiwn.

Trwy’r post:
Mae Trwyddedu Teledu wedi ysgrifennu at bob cwsmer dros
75, gyda ffurflen gais (Ffurflen C – Cais am Drwydded
Deledu am ddim). Dylai deiliaid trwydded gwblhau’r ffurflen
a’i dychwelyd at Drwyddedu Teledu, ynghyd â llungopi o’u
tystiolaeth o Gredyd Pensiwn, yn yr amlen barod ragdaledig.
Petai cwsmeriaid yn hoffi i ni ailanfon ffurflen gais, gallant wneud
cais trwy ffonio 0300 790 6042* i siarad â chynghorydd.

Does dim angen i Drwyddedu Teledu weld y gwir swm sy’n
cael ei dderbyn, ond rhaid i’r ddogfen:

O gartref:
Os bydd cwsmeriaid yn methu gadael eu cartref, neu petai’n well
ganddyn nhw beidio â gwneud hynny, gallant fynd i
tvl.co.uk/75ymgeisio neu ffonio 0300 790 6042* a chael gair
â chynghorydd.

• ddangos enw llawn deiliad y drwydded neu enw
eu partner
• cynnwys cyfeiriad cartref deiliad y drwydded
• bod wedi’i dyddio o fewn y 12 mis diwethaf.
Gallai hyn fod yn gopi o dudalen flaen llythyr gan yr Adran
Gwaith a Phensiynau neu’r Gwasanaeth Pensiwn.

 ae cynghorwyr ar gael o ddydd Llun i ddydd Gwener, rhwng
M
8:30am a 6:30pm. Mae cost galwadau ar gyfradd leol y cwsmer.

*
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Ffyrdd o dalu am
Drwydded Deledu
Mae yna nifer o wahanol ffyrdd o dalu
am Drwydded Deledu.
Os bydd deiliaid trwydded yn dewis talu’r cyfan ar
unwaith, cost trwydded lliw yw £159.00. Petai’n well
ganddynt rannu’r gost, yna gellir trefnu taliadau bob
mis, bob pythefnos neu bob wythnos.
Mae Trwyddedu Teledu wedi ysgrifennu at bob
cwsmer oedd â Thrwydded Deledu dros 75 am ddim ar
31 Gorffennaf 2020, i egluro’r dewis llawn o opsiynau
talu. Mae’n bwysig fod cwsmeriaid yn dewis yr opsiwn
sy’n gweithio orau iddyn nhw.

i

Os yw deiliad y drwydded yn ddall
(â nam difrifol ar eu golwg)

Mae’n bosib y gallant wneud cais am gonsesiwn o 50%. Mae
trwydded lliw gyda chonsesiwn i bobl ddall yn costio £79.50.
Dylech nodi, os yw cwsmer wedi rhoi gwybod i Drwyddedu
Teledu yn y gorffennol eu bod wedi’u cofrestru’n ddall, a bod
eu llythyr a ffurflenni yn dangos bod y consesiwn i bobl ddall
wedi’i gymhwyso, does dim angen iddyn nhw ddarparu copïau o
ddogfennau eto.
Mae mwy o wybodaeth i’w chael ar dudalen 14 y canllaw yma.

|
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Talu’r cyfan ar
unwaith
Os yw’n well gan ddeiliaid trwydded dalu
am eu Trwydded Deledu mewn un taliad,
gallant:
• drefnu Debyd Uniongyrchol blynyddol
• talu gyda cherdyn debyd neu gerdyn credyd
• talu trwy siec.
Gallant dalu mewn siop PayPoint hefyd ar ôl derbyn ffurflen
‘Talu’r cyfan ar unwaith’ yn y post.
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Debyd Uniongyrchol Blynyddol
Fe ddylen nhw un ai:
• g
 wblhau’r ffurflen (‘Ffurflen A – Talu’r cyfan ar unwaith’),
gan gynnwys y cyfarwyddyd Debyd Uniongyrchol ar y cefn, a’i
hanfon yn ôl at Drwyddedu Teledu yn yr amlen barod ragdaledig,
• n
 eu fewngofnodi yn tvl.co.uk/75talu gyda rhif eu trwydded,
enw olaf a chôd post,
• n
 eu ffonio’r gwasanaeth ffôn awtomataidd 24/7 ar
0300 790 6042*.
Unwaith y bydd eu Debyd Uniongyrchol wedi’i drefnu, byddwn yn
anfon eu Trwydded Deledu newydd atynt. Ni fyddwn yn casglu
unrhyw daliadau nes byddant wedi derbyn hon yn y post.

Cerdyn debyd neu gerdyn credyd
Fe ddylen nhw un ai:

 ae cynghorwyr ar gael o ddydd Llun i ddydd Gwener,
M
rhwng 8:30am a 6:30pm. Mae cost galwadau ar gyfradd
leol y cwsmer.

*

• fewngofnodi yn tvl.co.uk/75talu gyda rhif eu trwydded, enw olaf a
chôd post,
• neu ffonio’r gwasanaeth ffôn awtomataidd 24/7 ar 0300 790 6042*.

|
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Talu’r cyfan ar
unwaith (parhad)
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Siec
Dylai cwsmeriaid ysgrifennu siec am £159.00 yn daladwy i
‘Trwyddedu Teledu’, ei llofnodi a’i dyddio cyn ei dychwelyd gyda’r
ffurflen (‘Ffurflen A – Talu’r cyfan ar unwaith’) at Drwyddedu
Teledu, gan ddefnyddio’r amlen barod ragdaledig.

Mewn PayPoint
Dylech nodi, ni all cwsmeriaid dalu fel hyn hyd nes byddant
wedi derbyn y ffurflen (‘Ffurflen A – Talu’r cyfan ar unwaith’)
yn y post.
I dalu fel hyn, dylai cwsmeriaid:
• F
 ynd â’r slip talu ar waelod y ffurflen ‘Talu’r cyfan ar unwaith’
i unrhyw siop PayPoint.
• M
 ae cefn Ffurflen A yn dangos eu lleoliadau PayPoint agosaf.
Neu gallant ddod o hyd i’w safle agosaf yn paypoint.com/locator
• Gallant ddewis talu gydag arian parod neu gerdyn debyd.
Unwaith y byddant wedi talu, dylai deiliaid trwydded gadw’r slip
PayPoint a’r dderbynneb i brofi eu bod wedi’u trwyddedu’n gywir.

|
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Rhannu’r gost
Mae Trwyddedu Teledu wedi cyflwyno cynllun talu
newydd, o’r enw Cynllun 75+, sydd wedi’i gynllunio’n
arbennig i helpu pobl i symud o drwydded am ddim
i drwydded y mae’n rhaid talu amdani. Y mae ar gael
yn unig i bobl sy’n 75 mlwydd oed neu drosodd, ac
oedd â Thrwydded Deledu am ddim o’r blaen.
Mae’r Cynllun 75+ yn gadael i’r cwsmer rannu cost eu trwydded
(heb unrhyw dâl ychwanegol) gyda thaliadau bob mis, bob pythefnos
neu bob wythnos.
Gall cwsmeriaid ddewis trefnu Debyd Uniongyrchol bob mis, neu wneud
cais am gerdyn talu’r Cynllun 75+.
Ar ôl 31 Gorffennaf 2021, ni fydd cwsmeriaid yn gallu ymuno â’r Cynllun
75+ bellach. Ond, bydd unrhyw un sy’n cofrestru ar gyfer y Cynllun 75+
cyn diwedd Gorffennaf 2021 yn gallu parhau i rannu cost eu trwydded i’r
flwyddyn nesaf. Bydd angen derbyn ceisiadau erbyn 28 Gorffennaf er
mwyn gallu trefnu cynlluniau talu unrhyw ymunwyr newydd mewn da bryd.
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Rhannu’r gost
trwy Ddebyd
Uniongyrchol Misol
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Debyd Uniongyrchol Misol y Cynllun 75+
Fe ddylen nhw un ai:
• g
 wblhau’r ffurflen (‘Ffurflen B – Rhannu’r gost’), gan gynnwys
y cyfarwyddyd Debyd Uniongyrchol ar y cefn, a’i phostio’n ôl at
Drwyddedu Teledu gan ddefnyddio’r amlen barod ragdaledig,
• m
 ewngofnodi gyda rhif eu trwydded, enw olaf a chôd post yn
tvl.co.uk/75talu
• neu ffonio’r gwasanaeth ffôn awtomataidd 24/7 ar 0300 790 6042*.
Unwaith y bydd eu Debyd Uniongyrchol wedi’i drefnu, byddwn yn
anfon eu cynllun talu a’u Trwydded Deledu newydd atynt. Ni fyddwn yn
casglu unrhyw daliadau nes byddant wedi derbyn y rhain yn y post.

 ae cynghorwyr ar gael o ddydd Llun i ddydd Gwener,
M
rhwng 8:30am a 6:30pm. Mae cost galwadau ar gyfradd
leol y cwsmer.

*
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Rhannu’r gost
gyda cherdyn
talu’r Cynllun 75+
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Cerdyn talu’r Cynllun 75+
Unwaith y bydd cwsmeriaid wedi derbyn cerdyn y Cynllun 75+,
gallant ei ddefnyddio i dalu dros y ffôn, gyda cherdyn debyd neu
gerdyn credyd. Neu gallant fynd â’r cerdyn i dalu mewn unrhyw
safle PayPoint gydag arian parod neu gerdyn debyd.
Mae lleoliadau PayPoint cyfleus i’w cael yn
paypoint.com/locator

Sut i archebu cerdyn talu’r Cynllun 75+
Fe ddylen nhw un ai:
• g
 wblhau’r ffurflen (‘Ffurflen B – Rhannu’r gost’), gan nodi pa mor
aml maen nhw eisiau talu (taliadau bob mis, bob pythefnos neu bob
wythnos), a’i phostio’n ôl at Drwyddedu Teledu gan ddefnyddio’r
amlen barod ragdaledig,
• n
 eu fewngofnodi yn tvl.co.uk/75talu gyda rhif eu trwydded,
enw olaf a chôd post,
• neu ffonio’r gwasanaeth ffôn awtomataidd 24/7 ar 0300 790 6042*.

Beth sy’n digwydd nesaf:
 ae cynghorwyr ar gael o ddydd Llun i ddydd
M
Gwener, rhwng 8:30am a 6:30pm. Mae cost
galwadau ar gyfradd leol y cwsmer.

*

Byddwn yn anfon cerdyn talu’r Cynllun 75+, cynllun talu a
Thrwydded Deledu at ddeiliaid trwydded yn y post. (Fydd eu taliad
cyntaf ddim yn ddyledus nes byddant wedi derbyn y rhain.)

|
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Gwneud cais am
gonsesiwn i bobl
ddall
Mae Trwydded Deledu gyda chonsesiwn i bobl
ddall yn costio £79.50 (consesiwn o 50% ar
ffi safonol trwydded lliw).
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• B
 ydd deiliaid trwydded yn derbyn ffurflen gais gan Drwyddedu
Teledu yn y post, sy’n gadael iddyn nhw nodi’r ffordd yr hoffen
nhw dalu am eu trwydded – un ai ‘Talu’r cyfan ar unwaith’
(Ffurflen A) neu ‘Rhannu’r gost’ (Ffurflen B).
• I wneud cais am gonsesiwn i bobl ddall, dylai deiliaid trwydded
roi croes yn y bocs ar Ffurflen A os ydyn nhw’n bwriadu
talu’r cyfan ar unwaith, neu Ffurflen B os ydyn nhw eisiau
rhannu’r gost.
• P
 an fyddan nhw’n dychwelyd y ffurflen, bydd angen iddyn nhw
gynnwys llungopi o un o’r dogfennau canlynol:
- CVI (Tystysgrif Nam ar y Golwg)
- Tystysgrif BD8

Dylech nodi
Os yw cwsmer wedi rhoi gwybod i Drwyddedu Teledu yn y
gorffennol eu bod wedi’u cofrestru’n ddall, a bod eu llythyr
a ffurflenni yn dangos bod y consesiwn i bobl ddall wedi’i
gymhwyso, does dim angen iddyn nhw ddarparu copïau o
ddogfennau eto.

-T
 ystysgrif neu ddogfen gan Awdurdod Lleol sy’n dangos eu bod
wedi’u cofrestru’n ddall (â nam difrifol ar eu golwg)
-T
 ystysgrif gan Offthalmolegydd (llawfeddyg llygaid), sy’n datgan
eu bod yn ddall (â nam difrifol ar eu golwg).
Ddylen nhw ddim anfon dogfennau gwreiddiol.
Dylai’r ffurflen wedi’i chwblhau a llungopi o’r ddogfen gael eu
hanfon yn ôl at Drwyddedu Teledu gan ddefnyddio’r amlen barod
ragdaledig.Dim ond drwy’r post y gellir gwneud cais am gonsesiwn
i bobl ddall.

|
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Pryd y mae angen
Trwydded Deledu
Mae arnoch angen Trwydded Deledu i wneud
unrhyw rai o’r canlynol: gwylio neu recordio
rhaglenni teledu’n fyw ar unrhyw sianel;
ffrydio rhaglenni’n fyw trwy wasanaeth teledu
ar lein; lawrlwytho neu wylio rhaglenni’r
BBC ar BBC iPlayer.
Gall hyn fod ar unrhyw ddyfais, gan gynnwys setiau teledu,
cyfrifiaduron, gliniaduron, ffonau symudol, tabledi, consolau
gemau, bocsys digisol a pheiriannau recordio DVD/VHS.
Cewch wybod mwy yn tvl.co.uk/gwirio (yn Saesneg)
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Cwestiynau cyffredin
Rydym wedi cynnwys ambell ateb i gwestiynau gan eich cwsmeriaid am y newidiadau:
C

Os mai’r cwsmer yw deiliad
y Drwydded Deledu, a’u
cartref yn derbyn Credyd
Pensiwn ond yn enw eu
partner. A oes angen iddyn
nhw drosglwyddo’r Drwydded
Deledu iddyn nhw?
Nac oes, os ydyn nhw’n gwpl sy’n byw yn yr
un cyfeiriad, fe all eu tystiolaeth o Gredyd
Pensiwn fod un ai yn enw deiliad y drwydded
neu yn enw eu partner.

C

A oes angen i’r cwsmer fod yn
derbyn Credyd Gwarant A HEFYD
Gredyd Cynilion i wneud cais am
Drwydded Deledu am ddim?
Mae’r Drwydded Deledu am ddim i bobl 75 mlwydd oed a
throsodd yn gymwys i’r rhai sy’n derbyn y naill ran neu’r
llall o Gredyd Pensiwn – Credyd Gwarant neu Gredyd
Cynilion (neu’r ddau).

C

Os nad yw’r cwsmer yn derbyn
Credyd Pensiwn ond eu bod yn derbyn
budd-daliadau eraill, a allan nhw
wneud cais am Drwydded Deledu am
ddim o hyd?
Credyd Pensiwn yw’r unig fudd-dal a fydd yn galluogi
cwsmeriaid dros 75 i wneud cais am drwydded am ddim.

Mae cynghorwyr ar gael o ddydd Llun i ddydd Gwener, rhwng 8:30am a 6:30pm. Mae cost galwadau ar gyfradd leol y cwsmer.

*
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Cwestiynau cyffredin (parhad)
C

Mae fy nghwsmer wedi colli’r amlen
ddychwelyd a anfonwyd atynt. I ble
mae angen anfon eu ffurflenni ar ôl eu
cwblhau?

C

Does ar gwsmeriaid ddim angen Trwydded Deledu os na
fyddan nhw, neu unrhyw un arall sy’n byw yn y cyfeiriad
yma: byth yn gwylio neu’n recordio rhaglenni teledu’n
fyw ar unrhyw sianel; byth yn ffrydio rhaglenni’n fyw
trwy wasanaeth teledu ar lein; a byth yn lawrlwytho
neu’n gwylio rhaglenni’r BBC ar BBC iPlayer. Mae hyn yn
berthnasol i unrhyw ddyfais y maen nhw’n ei defnyddio.
Os yw hyn yn wir, gallant roi gwybod i Drwyddedu Teledu
trwy ffonio 0300 790 6042*.

Gallant eu hanfon at TV Licensing, PO Box 578,
Darlington DL98 1AN. Neu, os ydyn nhw’n gwneud
cais am Drwydded Deledu am ddim, gallant fynd i
tvl.co.uk/75ymgeisio neu gael gair â chynghorydd drwy
ffonio 0300 790 6042*.

C

Os yw’r cwsmer eisiau prynu
Trwydded Deledu du a gwyn,
sut mae gwneud hynny?
Bydd angen iddyn nhw ffonio Trwyddedu Teledu ar
0808 196 8174.

Beth ddylai cwsmeriaid ei wneud os
nad oes arnyn nhw angen Trwydded
Deledu erbyn hyn?

C

Pryd all fy nghwsmeriaid ddisgwyl
derbyn eu Trwydded Deledu newydd?
Gall fod yn ychydig wythnosau cyn iddyn nhw dderbyn
eu trwydded newydd. Os bydd unrhyw broblemau, bydd
Trwyddedu Teledu yn cysylltu â nhw.

Mae cynghorwyr ar gael o ddydd Llun i ddydd Gwener, rhwng 8:30am a 6:30pm. Mae cost galwadau ar gyfradd leol y cwsmer.

*
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Sut i gysylltu â ni
Diolch am ddarllen y canllaw yma i gyfleu’r
newidiadau i’r Drwydded Deledu i bobl dros 75.
Os hoffech gael mwy o wybodaeth am ein gwaith
cysylltiadau cymunedol gyda sefydliadau elusennol
a grwpiau cymunedol, anfonwch e-bost atom yn:
<Add email address here>

Gallwch ein dilyn ar Twitter hefyd yn
@tvlicensingnews

|

GORF F ENNA F 2021

‹ YN ÔL I’R CYNNW YS

|

18

