
1 
 Amdanoch chi 

Mr  Mrs  Miss Ms  Teitl arall  Eich enwau cyntaf neu enwau eraill (mewn llythrennau bras)

Eich cyfenw neu enw teuluol (mewn llythrennau bras)  Eich dyddiad geni

2 Am ail gyflogwr neu gyflogwr arall eich partner neu chithau (fel gweithwyr cyflogedig).

Chi  Eich Partner

Enw’r cyflogwr

Cyfeiriad llawn y cyflogwr, 
gan gynnwys y cod post

Teitl y swydd, neu disgrifiwch 
y swydd yn gryno

Cyflog neu dâl

Didyniadau:

Treth Incwm

Yswiriant Gwladol

Unrhyw didyniadau 
eraill:

      

 / / 

£ bob £ bob

£ bob £ bob

£ bob
  Cyn treth    Ar ôl treth

£ Bob
  Cyn treth    Ar ôl treth

£ bob
Manylion:

£ bob
Manylion:

 Canllawiau

Edrychwch yn y 
Canllawiau i weld 
a oes angen ichi 
gynnwys manylion 
eich partner 

 

 TysTiolaeTh

Defnyddiwch dudalennau’r ffurflen hon i barhau â’ch atebion
i’r cwestiynau ar ffurflen CRM15, a restrir gyferbyn.
n	Defnyddiwch gymaint o gopïau o dudalen ag y mae arnoch  

eu hangen.
n	Gallwch ddefnyddio rhannau o dudalen yn unig (er enghraifft,  

efallai y byddwch am ddangos nifer o ddidyniadau o gyflog, yn unig).

          Cwestiwn   Defnyddiwch:   
 2 tudalen 1
 5 tudalen 2
 13 tudalen 3
  24 a 25 tudalen 4

Cwestiwn     Defnyddiwch
26 a 28                tudalen 5
29                         tudalen 6 

Parhau â'r cwestiynau
yn y Datganiad Ariannol ar gyfer Cymorth 
Cyfreithiol mewn Achosion Troseddol (Ffurflen 
CRM15)

Ffurflen 
CRM15C
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5 Yr ail fusnes, partneriaeth, swydd cyfarwyddwr neu gyfranddaliad y rhoesoch wybod i ni 
amdano yng nghwestiwn 3 ar ffurflen CRM15, neu fusnes, partneriaeth, swydd cyfarwyddwr 
neu gyfranddaliad arall. 

Chi  Eich Partner
         Cyfanswm trosiant yn  
                 y 12 mis diwethaf

Cyfanswm y tyniadau yn 
              y 12 mis diwethaf

Cyfanswm yr elw yn y
12 mis diwethaf

Canran cyfran yr elw

Cyflog cyfarwyddwr neu gydna
 byddiaeth a dderbyniwyd

Cyfanswm incwm o werthu 
cyfranddaliadau  

Enw masnachol y busnes 
neu’r bartneriaeth 

Y cyfeiriad masnachu neu’r 
cyfeiriad cofrestredig

Mewn busnes ag unrhyw 
un arall?   Na  Ydw Eu henw(au):  Na    Ydy  Eu henw(au):

Natur y busnes 

Faint o bobl sy’n gweithio i’r 
busnes?

Y dyddiad y dechreuodd 
y busnes fasnachu

£ bob £ bob

£ bob £ bob

£ bob £ bob

£  £  

£  £  

y cant (%) y cant(%)

 Canllawiau 
 TysTiolaeTh

Efallai na fydd 
rhannau o’r 
cwestiwn hwn yn 
berthnasol i chi 
nac i'ch partner.

Os nad ydych chi’n 
credu bod blwch 
yn berthnasol, 
nodwch hynny yn 
y blwch. 

Os yw’r cwestiwn 
yn gofyn am swm 
o arian, a £DIM 
yw’r swm, rhowch 
DIM.
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13 Ewch ymlaen i ddisgrifio sut rydych chi a’ch partner yn talu eich biliau ac am eich costau 
beunyddiol pan nad ydych yn cael incwm o unrhyw rai o'r ffynonellau rydym wedi gofyn i chi 
amdanynt mewn cwestiynau blaenorol.

 

 

 Canllawiau 
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24 Cyfeiriad, a chod post, os yw'n berthnasol, unrhyw eiddo neu ddarn o dir ychwanegol
    

25 Manylion am y tir neu’r eiddo sydd â’r cyfeiriad a roesoch yng nghwestiwn 24

 1  Canran yr eiddo neu’r tir rydych chi a’ch partner yn berchen arno (gweler y panel ochr)

2  Oes rhywun arall yn berchen ar gyfran o’r eiddo neu’r tir hwn (gweler y panel ochr)?
  Nac oes    Oes  Eu henw(au) a’u perthynas â chi

3  Oes morgais y mae angen ei dalu?
  Nac oes    Oes  Cyfanswm sy’n ddyledus

  

4  Beth yw’r amcangyfrif o werth marchnad yr eiddo neu’r tir hwn?

5  Math o eiddo

 Preswyl:   Tŷ teras   Byngalo   Tŷ sengl   Tŷ pâr  

   Fflat neu Faisonette   Math arall o eiddo  Esboniwch:

Nifer yr ystafelloedd gwely

 
Masnachol:  Ar gyfer beth y mae’r eiddo masnachol yn cael ei ddefnyddio?

 
 

Tir:  Maint  Sut y defnyddir y tir?

                                                   Cod post

 Canllawiau 
1 Peidiwch 

â chynnwys y 
ganran y mae 
benthyciwr 
morgais yn 
berchen arni.

2  Peidiwch â 
chynnwys y gyfran 
y mae benthyciwr 
morgais yn 
berchen arni.

 Canllawiau 

 Canllawiau 

  

  

  

 

 erw

£  

£  

Chi Partner   y cant (%)   y cant (%)
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 Cynilion rydych chi wedi’u datgan ar ffurflen CRM15 sydd gennych chi neu eich partner yn y Deyrnas 
Unedig neu dramor.

Enw’r banc, y gymdeithas 
adeiladu neu ddeiliad arall y 
cynilion 

Cod didoli 
neu
enw’r Gangen

Rhif y Cyfrif Math o gyfrif Balans

  

Yn enw pwy mae’r 
cyfrif?

 £ 

  Gorddrafft

Chi Eich Ar y cyd 
            Partner
        

 £ 

  Gorddrafft

Chi Eich Ar y cyd
 Partner
        

£ 

  Gorddrafft

Chi Eich Ar y cyd
 Partner
        

£ 

  Gorddrafft

Chi Eich Ar y cyd
 Partner
        

£ 

 Gorddrafft

Chi Eich Ar y cyd
 Partner
        

£ 

  Gorddrafft

Chi Eich Ar y cyd
 Partner
        

£ 

  Gorddrafft

Chi Eich Ar y cyd
 Partner
        

£ 

 Gorddrafft

Chi Eich Ar y cyd
 Partner
        

£ 

  Gorddrafft

Chi Eich Ar y cyd 
                             Partner
        

28                     Tystysgrifau Cynilion Cenedlaethol ychwanegol rydych chi neu eich partner yn berchen arnynt.

Rhif Cwsmer (neu Rif y Deiliad) Rhif Cwsmer (neu Rif y Deiliad)

Rhif Tystysgrif
 
Rhif Tystysgrif

Rhif Tystysgrif

Cyfanswm gwerth y Tystysgrifau Cynilion Cenedlaethol 

26

£ 

  

  

  

  

  

  

  

  

 Canllawiau

 TysTiolaeTh

 Canllawiau 
 TysTiolaeTh 

Cofiwch gynnwys 
gyfrifan gwag 
neu gyfrifau sydd 
mewn gorddrafft
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29 Buddsoddiadau rydych chi wedi’u datgan ar ffurflen CRM15 rydych chi neu eich partner yn 
berchen arnynt yn y Deyrnas Unedig neu dramor.

Disgrifiwch bob buddsoddiad Gwerth

 
 

 Canllawiau 
 TysTiolaeTh 

  

  

£ 

£ 

  

  

  

£ 

£ 

£ 

  

  

  

£ 

£ 

£ 

  

  

  

£ 

£ 

£ 

  

  

  

£ 

£ 

£ 

  

  

  

£ 

£ 

£ 

  

  

  

£ 

£ 

£ 

  

  

  

  

£ 

£ 

£ 

£ 
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