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Incwm Misol
Cyflogau (swydd rhan-amser) £170.24

Budd-daliadau (Lwfans Ceisio Gwaith a Thai)

Incwm arall

Cyfanswm yr incwm £170.24

Gwariant Misol 
Benthyciadau £10

Rhent £400

Cardiau Credyd/siop

Treth gyngor £32.34

Trydan/nwy £20

Ffôn symudol/llinell dir £10

Bwyd/pethau i’r tŷ £60

Cinio/snacs

Sigaréts

Golchi

Trwydded teledu £12

Presgripsiynau

Teithio £45

Dillad

Gofal plant £20

Hamdden

Cynilion £10

Gwariant arall

Cyfanswm y gwariant £619.34

Faint y mae angen i mi ei gael i fyw?
(Gwariant llai incwm) £449.10

BRIFF BUSNES:
SALON HARDDWCH BELLA

Cyllideb byw bersonol
Mae Bella eisoes wedi adolygu ei 
gwariant hanfodol a’r gwariant sydd 
ddim yn hanfodol ac wedi pennu 
cyllideb byw bersonol; sef y swm lleiaf o 
arian y bydd angen i’w busnes ei wneud 
bob mis i’w chynnal.
Er mwyn cael digon i dalu am ei 
gwariant personol, bydd angen i’r 
busnes dalu isafswm o £450 y mis iddi.

Briff y busnes 
Mae Salon Harddwch Bella yn fusnes therapi 
harddwch sydd wedi’i leoli yng nghanol tref brysur. 
Bella Atkinson, sy’n unig fasnachwr, yw perchennog 
y busnes a hi sy’n ei weithredu. Mae’r busnes yn 
cynnig triniaethau harddwch safonol ond yn arbenigo 
mewn triniaethau i’r wyneb. Mae’r busnes yn cynnig 
gwasanaethau i’w gleientiaid, ond mae cynnyrch yn 
rhan o ddarparu’r gwasanaethau hynny (hylifau, farnis 
ewinedd ac yn y blaen) yn ogystal ag amser Bella. 

Enghraifft
Dyma enghraifft o gyllideb byw bersonol y gellid ei defnyddio i ddangos sut y gallai Bella,  
Daryll neu ryw berson ifanc arall gofnodi gwariant personol.
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BRIFF BUSNES:
GWASANAETHAU GARDDIO DARRYL

Cyllideb byw bersonol
Mae Darryl eisoes wedi adolygu ei 
wariant hanfodol a’r gwariant sydd  
ddim yn hanfodol ac wedi pennu 
cyllideb byw bersonol; sef y swm lleiaf  
o arian y bydd angen i’w fusnes ei 
wneud bob mis i’w gynnal.
Er mwyn cael digon i dalu am ei wariant 
personol, bydd angen i’r busnes dalu 
isafswm o £450 y mis iddo.

Briff y busnes 
Mae Gwasanaethau Garddio Darryl yn cynnig 
gwasanaethau garddio a thirlunio lleol.  Mae’r busnes 
ym mherchnogaeth, ac yn cael ei weithredu gan 
unig fasnachwr, sef Darryl McIntyre. Mae ei dalgylch 
yn ymestyn dros ardal o ddeng milltir lle ceir nifer o 
deuluoedd cefnog sy’n byw mewn tai mawr. 
Mae’r tasgau y mae’n eu prisio yn rheolaidd yn 
cynnwys torri lawntiau a thocio gwrychoedd.  Mae’r 
busnes yn cynnig gwasanaethau i’w gleientiaid, sy’n 
golygu bod yn rhaid i Darryl hefyd roi pris ar gyfer ei 
amser a’i lafur.


