
Rhestr wirio gwaith
papur morgais

1. Prawf o hunaniaeth
a chyfeiriad

2. Prawf o incwm

Beth mae’r darparwyr yn gwirio? 

Dyma restr wirio o beth sydd
angen i chi wneud o flaen llaw

Wrth wneud cais am forgais, rhaid i 
ddarparwyr sicrhau nad ydych yn 
gorymestyn eich cyllideb gyda’ch 
taliadau misol, nawr ac yn y dyfodol. 
Gall y broses ymgeisio gymryd tua 
awr a hanner, felly mae’n werth 
bod yn barod o flaen llaw.
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Pasbort neu 
drwydded yrru

Copi caled o 
ddatganiad bil

Eich incwm misol Eich treuliau

Benthyciadau Cardiau
credyd

Biliau'r
cartref

Costau
byw

a. Os ydych yn gyflogedig
Rydych angen:

Ffurflenni P60 o’r ddwy flynedd ddiwethaf
Eich 3 slip cyflog diwethaf

b. Hunangyflogedig
Rydych angen:

Eich ffurflenni treth, wedi eu gwirio gan 
gyfrifydd neu gynghorydd proffesiynol
Efallai y gofynnir i chi am eich cynlluniau a 
rhagolygon incwm yn y dyfodol

c. Goramser ac/neu daliadau bonws a 
lwfansau eraill
Rydych angen:

Eich slipiau cyflog am hyd at chwe mis neu 
ffurflenni P60 o'r ddwy flynedd flaenorol

d. Incwm afreolaidd
Rydych angen:

Datganiad gan eich cyflogwr ynglŷn ag unrhyw 
incwm sy’n afreolaidd ac na ellir ei warantu, megis
tâl mamolaeth neu lwfans car

e. Incwm ymddeol
Megis pensiynau a blwydd-daliadau

f. Incwm o fuddsoddiadau ac 
eiddo rhent

g. Incwm arall
Taliadau cynhaliaeth plant, cynhaliaeth cymar, budd-
daliadau’r wladwriaeth, ail swydd neu waith llawrydd, 
credydau treth (SYLWER ni fydd pob darparwr 
benthyciadau yn ystyried credydau treth i fod yn incwm).



3. Tystiolaeth o dreuliau
Cyfrifwch eich taliadau misol a nodi’ch costau.
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Dogfennau y gallech fod eu
hangen yn brawf 

Faint sydd gennych yn ddyledus a’r taliadau misol a wnewch
ar eich cardiau credyd, cardiau siop, benthyciadau personol, 
benthyciadau gwarantedig ac ati. Cytundebau hurbrynu 
e.e. i dalu am gar, nwyddau cegin neu offer arall

Datganiadau i ddangos faint ydych chi’n ei dalu mewn 
cynhaliaeth plant neu gymar os ydych wedi ysgaru

Bydd yr union fanylion y gofynnir i chi amdanynt yn amrywio 
rhwng darparwyr, ond dylech ddisgwyl trafod eich gwariant 
rheolaidd yn yr holl feysydd hyn.
 

Yn ddibynnol ar y darparwr benthyciadau, efallai y bydd 
rhaid i chi ddarparu biliau’r cartref yn dangos eich gwariant 
neu gallant ddefnyddio model mewnol i amcangyfrif eich 
gwariant misol

Bydd yr union fanylion y gofynnir i chi amdanynt yn 
amrywio rhwng darparwyr, ond dylech ddisgwyl trafod 
eich gwariant rheolaidd yn yr holl feysydd hyn.

Dogfennau y gallech fod eu 
hangen yn brawf 

Dogfennau y gallech fod eu
hangen yn brawf 
Yn ddibynnol ar y darparwr benthyciadau, efallai y bydd 
rhaid i chi ddarparu biliau’r cartref yn dangos eich gwariant 
neu gallant ddefnyddio model mewnol i amcangyfrif eich 
gwariant misol

Bydd yr union fanylion y gofynnir i chi amdanynt yn 
amrywio rhwng darparwyr, ond dylech ddisgwyl trafod 
eich gwariant rheolaidd yn yr holl feysydd hyn. Ystyrir 
bwyd i fod yn wariant allweddol ond gallai rhai 
(e.e. diodydd) fod yn gostau byw.

Costau ymrwymedig

Costau ansawdd bywyd

Costau allweddol

Biliau
cyfleustodau Biliau dŵrY dreth

gyngor

Band eang/
Teledu/Ffôn

Rhent tir/tâl
gwasanaeth

Teithio
allweddol

Trwydded
deledu

Ffôn
symudolYswiriant

Glanhau’r
tŷ a golchi

dillad
Ffioedd

gofal plant/
ysgol

Bwyd

Cyfanswm:

Costau
hamdden

Teithio
nad yw’n
allweddolAdloniant

Anifeiliaid
anwes

Nwyddau
 gofal

personol

Gwyliau,
penwythnosau

i ffwrdd

Dillad ac
esgidiau

Trwsio’r
cartref

Nwyddau’r
cartref

Cyfraniadau
pensiwn

Hurbrynu,
car neu

fenthyciadau
banc

Benthyciad
myfyriwr

Benthyciadau/
dyledion eraillCardiau

credyd/
siop

Taliadau
cynhaliaeth
plentyn ac/
neu gymar

Cyfanswm:

Cyfanswm:



Bydd eich darparwr morgais yn gwirio i weld sut y gallai newid mewn cyfraddau llog effeithio 
ar eich taliadau morgais. Byddant yn edrych hefyd ar beth sydd ar ôl yn eich cyllideb, 
unwaith y didynnir treuliau personol.

Yna bydd y darparwr yn defnyddio hyn i gyfrifo beth yw’r uchafswm y gallwch fenthyg. 
Mae pob darparwr yn defnyddio ei gyfrifiad asesiad fforddiadwyedd ei hun felly bydd y 
swm y gallwch fenthyg a’r meini prawf fforddiadwyedd yn amrywio rhwng darparwyr.

Gwario ar y cartref – 
cyfrifo beth sy’n fforddiadwy Awgrymau da

Talwch eich dyled/cardiau credyd/benthyciadau gan eu 
bod yn mynd tuag at leihau’r swm y gallwch fenthyg
Rhowch drefn ar eich cyllideb a chwtogi ar eich gwariant
Ceisiwch beidio gorwario neu fynd dros eich 
terfyn gorddrafft
Paratowch ar gyfer y cyfarfod o flaen llaw – p’un a yw 
dros y ffôn neu wyneb yn wyneb. Bydd yn cymryd dros 
awr a hanner felly gwnewch yn siŵr eich bod yn casglu 
biliau a gwaith papur ynghyd
Sicrhewch eich bod ar y gofrestr etholiadol – ewch i 
gov.uk/register-to-vote
Gwiriwch eich adroddiad credyd ac os oes unrhyw 
broblemau, cywirwch nhw cyn gwneud y cais
Defnyddiwch ein Cyfrifiannell Fforddiadwyedd Morgais 
i weld faint y gallech ei fenthyca.

Morgeisi llog yn unig
Mae’n anodd iawn cael morgais llog yn unig nawr. Bydd 
darparwyr yn gofyn i chi esbonio a dangos prawf o’ch 
cynllun i ad-dalu’r benthyciad yn llawn pan fydd y cyfnod 
llog yn unig yn dod i ben. Byddant yn gwirio a yw’ch cynllun 
yn dal yn weithredol o leiaf unwaith yn ystod y cyfnod llog 
yn unig.

Newid morgais presennol
Os ydych chi eisiau ail-forgeisio, efallai y bydd darparwr yn 
gallu trefnu hyn heb wneud y gwiriadau fforddiadwyedd.

Bydd y darparwr yn dal angen gwneud y gwiriadau os 
ydych chi:

Yn cynyddu’r swm rydych yn ei fenthyca
Yn gwneud newid allai effeithio ar beth allwch chi fforddio 
(er enghraifft, ymestyn morgais i’ch ymddeoliad, neu’n 
tynnu rhywun oddi ar gontract y morgais).

Gweler Hefyd

Ewch i moneyadviceservice.org.uk a chwilio am:
   Cyfrifiannell fforddiadwyedd
   Faint allwch chi ei fenthyg?
   Sut i wneud cais am forgais.
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Wedi treth, mae’n dda gwybod faint o’ch incwm misol 
ydych chi'n ei wario ar eich morgais ac ymrwymiadau eraill.

Mae Bob a Barbara yn ennill £2,800 rhyngddynt. 
Mae eu morgais yn £902, ac mae ganddynt hefyd 
fenthyciad ar gyfer cegin sy’n costio £200 y mis, ond yn 
talu cardiau credyd yn llawn ac nid oes ganddynt unrhyw 
ddyled arall. 

Fodd bynnag, sut fyddai hyn yn edrych pe byddai eu  
had-daliadau misol / benthyciadau yn cynyddu; er 
enghraifft, pe byddai cyfraddau llog yn codi neu os 
byddent yn cael benthyciad i brynu car hefyd?

Er enghraifft

4. Gwirio eich �orddiadwyedd yn y dyfodol

£1190
Dechrau 
gorymestyn

£1375
Risg o ddyled a 
chyllideb anodd 
ei rheoli

£1772
Risg uchel o 
ddyled hirdymor

Cyfanswm incwm misol: £2,800

£1102 
(morgais a 
chegin)

Beth sydd ar ôl

Dan 40% = Fforddiadwy
40 - 50% = Perygl o orymestyn
50 - 60% = Gorymestyn
Dros 60% = Risg uchel o ddyled

42.5%

53%

63.3%

39.5%


