Rhoi gwybod i ni am breswylwyr newydd ychwanegol
(75 mlwydd oed a throsodd) 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 aros 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.
GWNEUD CAIS AM DRWYDDED DELEDU AM DDIM I BRESWYLYDD NEWYDD SY’N 75 MLWYDD OED NEU
DROSODD
Mae hawl gan bawb sy’n 75 mlwydd oed neu drosodd i gael Trwydded Deledu dros 75 am ddim. Dylech gwblhau pob rhan
o’r ffurflen yma. Nodwch hefyd y wybodaeth am ddiogelu data a nodir isod a chofiwch sicrhau eich bod yn ei throsglwyddo
i'ch preswylwyr dros 75.
GWYBODAETH AM DDIOGELU DATA AR GYFER CEISIADAU DROS 75
Bydd y wybodaeth a rowch yn cael ei defnyddio gan yr awdurdod trwyddedu (BBC) a’i asiantiaid at ddiben prosesu’r cais
yma am Drwydded Deledu dros 75 am ddim. Gellir ei chymharu â gwybodaeth a ddarperir gan adrannau ac asiantaethau’r
llywodraeth a/neu ei datgelu iddynt, fel y caniateir gan y gyfraith.

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:
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

A yw’r preswylydd yn defnyddio set deledu yn ei stafell neu fflat?
If the resident is aged over 60 years, do they work more than 15 hours a week?

Ydi
YES

Nac ydi
NO

Dyddiad
geni’rdisabled?*
preswylydd:
Is
the resident

YES

NO

Rhif Yswiriant Gwladol:

TYSTIO I FANYLION ADNABOD ERAILL
Os bydd preswylydd yn methu darparu rhif Yswiriant Gwladol dilys (gweler uchod) yna bydd angen
prawf adnabod. Dewiswch un o blith yr mathau derbyniol o brofion adnabod isod a rhowch y rhif
cyfeirnod. Bydd angen tyst. SYLWCH: Ni all tyst fod yr ymgeisydd sy'n llenwi'r ffurflen yma.
Prawf adnabod (dewiswch UN):
Trwydded Yrru’r Deyrnas Unedig

Tystysgrif Geni’r Deyrnas Unedig

Cerdyn Adnabod Cenedlaethol

Pasport

Cyfeirnod adnabod:
Eitemau
derbyniol:
Items
accepted:
Pasport
cyfredolor
neu
Drwydded
Yrru gyfredol
y Deyrnas
(neu a expired
ddaeth i ben hyd atwith
15 mlynedd
Current
Passport
current
UK Driving
Licence
(or upUnedig
to 15 years
additional
yn of
ôl gyda
phrawf
adnabod
ychwanegol),
Tystysgrif
Geni’r
Deyrnas Unedig
(gyda
neu
proof
identity),
UK
Birth Certificate
(with
marriage
certificate
or deed
poll thystysgrif
if residentpriodashas
weithred
newid
enw os
preswylydd
wedi
newid
ei enw),
Gerdyn
Adnabod
Cenedlaethol a
changed
their
name),
oryw’r
National
Identity
Card
issued
by neu
EU/EEA
member
state.
gyflwynir gan aelod-wladwriaeth yr UE/AEE.

ENW’R TYST (Printiwch):
LLOFNOD Y TYST:

(Mae angen i hwn gael ei lofnodi gan y sawl a oedd yn dyst i’r ddogfen prawf adnabod)
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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 ad-daliad 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:

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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