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TEMPLED CYLLIDEB FYW BERSONOL 
Pan mae gennych chi ychydig o arian i fyw arno drwy’r wythnos, mae angen i chi allu 
gwneud iddo bara. Y ffordd orau i wneud hyn ydi gwneud cyllideb.

Os ydych chi am gyfrifo’r holl arian rydych chi’n ei wario a’i gael yn fanwl, gallwch lenwi’r gyllideb 
fanylach ar y dudalen nesaf.

Dyma’r camau i’w dilyn i wneud hyn:

1. Dechreuwch drwy gyfrif faint o arian sydd gennych 
chi bob wythnos a’i ysgrifennu yn y blwch hwn:

2. Amcangyfrifwch faint y mae angen i chi ei wario ar 
bethau gwirioneddol bwysig a’i ysgrifennu yn y blwch 
hwn:

3.  Tynnwch yr ail swm o’r swm cyntaf a nodwch faint 
o arian sydd ar ôl yn y blwch hwn. Dyma faint o arian 
sydd gennych chi ar ôl i’w wario:

4.  Gwnewch benderfyniad am yr eitemau eraill rydych 
chi’n eu prynu sydd ddim mor bwysig a rhowch 
amcangyfrif o’r cyfanswm yn y blwch hwn:

5.  Tynnwch y swm diwethaf o’r un uwchben. Dyma faint 
o arian fydd gennych chi ar ôl i’w ddefnyddio mewn 
ffyrdd eraill. Fe allech chi ei gynilo.

Cyfanswm yr arian:
£

Pethau hanfodol:
£

Balans:
£

Pethau sydd ddim yn 
hanfodol:
£

Gweddill sydd ar gael:
£



TEMPLED CYLLIDEB FYW BERSONOL 
Fe allwch chi gadw llygad ar faint rydych chi’n wario bob wythnos, bob pythefnos neu bob 
mis, yn dibynnu ar ba mor aml mae gennych chi incwm yn dod i mewn. Dyma enghraifft o 
sut i gyfrifo eich cyllideb fyw bersonol.

Incwm Bob wythnos Bob pythefnos Bob mis
Cyflogau

Goramser

Budd-daliadau

Incwm arall

Cyfanswm yr incwm

Taliadau allan Bob wythnos Bob pythefnos Bob mis
Benthyciadau

Rhent

Cardiau credyd/siopau

Treth Gyngor

Trydan/nwy/dŵr

Ffôn symudol/llinell dir

Bwyd/pethau i’r tŷ

Cinio/snacs

Sigaréts

Golchi

Trwydded teledu

Presgripsiynau

Teithio

Dillad

Gofal plant

Hamdden

Cynilion

Gwariant arall 

Cyfanswm y gwariant

Beth sydd ar ôl?


