Rhoi gwybod i ni am breswylwyr newydd ychwanegol (74 mlwydd oed ac iau) ar

Drwydded Deledu Gonsesiwn ar gyfer
Llety Gofal Preswyl (ARC)

www.tvlicensing.co.uk

Rhaid cwblhau’r ffurflen yma mewn PRIFLYTHRENNAU. Cofiwch sicrhau eich bod yn cwblhau’r adrannau
perthnasol lle nodir hynny. Bydd y wybodaeth yma’n cael ei defnyddio i roi gwybod i ni am breswylwyr
newydd yn symud i lety sy’n dod dan Drwydded Deledu gonsesiwn ARC yn unig. NODYN PWYSIG: Cofiwch
wneud yn siwr bod pob preswylydd yn ymwybodol ei bod yn ofynnol iddyn nhw ddal y Drwydded Deledu ffi
lawn berthnasol neu Drwydded Deledu dros 75 am ddim tra’n disgwyl y cais ychwanegol yma. Ni ddylai
preswylwyr gymryd eu bod wedi’u trwyddedu gan drwydded gonsesiwn ARC nes bydd Trwyddedu Teledu
wedi cadarnhau hynny. Defnyddiwch ffurflenni ychwanegol yn ôl yr angen.
Mae mwy o wybodaeth i’w chael yn tvlicensing.co.uk/reducedfee
ADRAN 1: MANYLION PRESWYLWYR (I’w gwblhau ar gyfer pob preswylydd newydd)
PRESWYLYDD UN:
Enw llawn y preswylydd:
Y dyddiad y symudodd y preswylydd i mewn neu y daeth yn gymwys (DD/MM/BBBB):

Oedran y preswylydd:

Cyfeiriad (gan gynnwys stafell neu floc):
Côd post
ARC/Cynllun:
Does
the resident
use a TV Set in their room or flat?

Rhif y Cynllun: 7 0 0

YES

NO

yw’rresident
preswylydd
yn defnyddio
deledu
ei stafell
fflat?
IfAthe
is aged
over 60set
years,
doyn
they
workneu
more
than 15 hours a week?

Ydi
YES

Nac NO
ydi

yw’r
preswylydd
dros 60 mlwydd oed, a yw’n gweithio mwy na 15 awr yr wythnos?
IsOsthe
resident
disabled?*

Ydi
YES

Nac NO
ydi

*A
person
is disabled
(i) their sight, hearing or speech is substantially impaired; (ii) they have
a mental disorder;
A yw'r
preswylydd
ynif:anabl?*
Ydi
Nac ydior
(iii) they are physically substantially disabled by an illness or any impairment present from birth or otherwise.

PRESWYLYDD DAU (os yw’n berthnasol):
Resident full name:
Enw llawn y preswylydd:

Resident age:

Date resident moved in or became eligible (DD/MM/YYYY):

Y dyddiad y symudodd y preswylydd i mewn neu y daeth yn gymwys (DD/MM/BBBB):

Oedran y preswylydd:

Address (including room or block):
Cyfeiriad (gan gynnwys stafell neu floc):
Scheme number: 7 0 0 0
Côd post ARC/Cynllun:

ARC/Scheme postcode:
Rhif y Cynllun: 7 0 0

A yw’r preswylydd yn defnyddio set deledu yn ei stafell neu fflat?

Ydi

Nac ydi

Os yw’r preswylydd dros 60 mlwydd oed, a yw’n gweithio mwy na 15 awr yr wythnos?

Ydi

Nac ydi

A yw'r preswylydd yn anabl?*

Yd

Nac ydi

PRESWYLYDD TRI (os yw’n berthnasol):
Resident full
full name:
name:
Resident
Enw llawn y preswylydd:
Date resident
resident moved
moved in
in or
or became
became eligible
eligible (DD/MM/YYYY):
(DD/MM/YYYY):
Date

Resident age:
age:
Resident

Y dyddiad y symudodd y preswylydd i mewn neu y daeth yn gymwys (DD/MM/BBBB):

Address (including
(including room
room or
or block):
block):
Address
Cyfeiriad (gan gynnwys stafell neu floc):
Scheme number:
number: 7
70
00
00
0
Scheme
Côd post ARC/Cynllun:

Oedran y preswylydd:

ARC/Scheme postcode:
postcode:
ARC/Scheme
Rhif y Cynllun: 7 0 0

A yw’r preswylydd yn defnyddio set deledu yn ei stafell neu fflat?

Ydi

Nac ydi

Os yw’r preswylydd dros 60 mlwydd oed, a yw’n gweithio mwy na 15 awr yr wythnos?

Ydi

Nac ydi

A yw'r preswylydd yn anabl?*

Ydi

Nac ydi
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A YW’N OFYNNOL TALU?
Os yw’r ffi o £7.50 ar gyfer y Drwydded Deledu gonsesiwn ARC eisoes wedi’i thalu yn ystod y cyfnod
trwyddedu presennol ar gyfer y llety, ni fydd angen talu unrhyw ffi bellach. Os yw’r preswylydd blaenorol yn
75 mlwydd oed neu drosodd yna byddwn yn ystyried bod y ffi wedi’i thalu.
Os yw’r preswylydd dan 75 mlwydd oed a’r ffi ar gyfer y Drwydded Deledu gonsesiwn ARC heb ei thalu ar
gyfer y flwyddyn yma ar gyfer y llety yma, bydd angen i chi wneud taliad gan ddefnyddio un o’r dulliau
canlynol:
Trosglwyddiad BACS

Côd didoli:
Rhif y cyfrif:
Enw’r cyfrif:
Cyfeirnod:

Eich cyfeirnod BACS:

Siec neu Archeb Bost

60-80-09
Yn daladwy i:
30287561
Postiwch at:
CBS TVL Telebanking
Cyfeirnod 10 Digid eich Cynllun
CLC (e.e. 7000123456)

Trwyddedu Teledu
Concessionary TV Licensing Centre,
TV Licensing,
Darlington
DL98 1TL

Sylwch: Am resymau diogelwch byddwn yn bancio sieciau ac archebion post cyn gynted ag y byddwn yn eu
derbyn. Os byddwn yn darganfod nad yw’r preswylydd/preswylwyr a enwir ar y ffurflen yma’n gymwys i gael
trwydded gonsesiwn, byddwn yn ad-dalu unrhyw arian a dalwyd cyn gynted ag y bydd y prosesu wedi'i
gwblhau. Cofiwch gynnwys eich taliad BACS lle bo’n briodol.
AD-DALU TRWYDDED BRESENNOL
Os oes gan breswylydd ei Drwydded Deledu ei hun sy’n ddilys o hyd, dylech gynnwys ei Drwydded Deledu
wreiddiol gyda’r ffurflen yma ac os yw’n gymwys i gael Trwydded Deledu gonsesiwn ARC gallwn anfon yr addaliad priodol at y preswylydd trwy siec. Neu, gallwn anfon yr ad-daliad yn syth i gyfrif banc preswylydd os
darperir y wybodaeth ganlynol:
Enw’r preswylydd:

Enw’r cyfrif:

Rhif y cyfrif:

Côd didoli:

Cyfeiriad blaenorol:

Rhif y Drwydded Deledu:

Enw’r preswylydd:

Enw’r cyfrif:

Rhif y cyfrif:

Côd didoli:

Cyfeiriad blaenorol:

Rhif y Drwydded Deledu:

Enw’r preswylydd:

Enw’r cyfrif:

Rhif y cyfrif:

Côd didoli:

Cyfeiriad blaenorol:

Rhif y Drwydded Deledu:

ADRAN 2: DATGANIAD (Rhaid i’r Gweinyddwr neu’r Rheolwr lofnodi)
Mae’r wybodaeth a roddais yn gywir hyd eithaf fy ngwybodaeth ac mae’r cynllun yn parhau i fodloni’r meini
prawf ar gyfer y Drwydded Deledu gonsesiwn ARC. Ni fu unrhyw newidiadau gweinyddol a fyddai'n effeithio
ar ei gymhwysedd.
PRINTIWCH EICH ENW LLAWN:
EICH LLOFNOD:
Teitl eich swydd:

Gweinyddwr / Rheolwr (Dilëwch fel bo’n briodol)

Eich cyfeiriad e-bost*:

Rhif cyswllt*:

Dyddiad:
*Dylech nodi: Bydd eich cyfeiriad e-bost a'ch rhif cyswllt yn cael eu defnyddio’n unig er mwyn cysylltu â chi i gynorthwyo i
brosesu’r cais yma.

Gallwch ddychwelyd y ffurflen yma atom mewn un o ddwy ffordd:
• E-bostiwch gopi o’r ffurflen wedi’i chwblhau a’i llofnodi at enquiries@tvlicensing.co.uk
• Postiwch gopi wedi’i gwblhau atom yn: Concessionary TV Licensing Centre, Darlington DL98

1TL
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