
Atebion 
Tasg 1 – Beth yw’r gwaith? 

1. Arolygydd sleidiau dŵr.
2. Cywir neu Anghywir:

Cywir Anghywir 
1. Mae’r person sy’n gwneud y swydd yn treulio’r rhan fwyaf o’i 

amser mewn swyddfa. 
 

2. Mae’r swydd wedi ei lleoli mewn un ganolfan yn unig. 
 

3. Rhaid gwneud rhywfaint o waith ysgrifennu yn y swydd hon. 
 

4. Mae cymryd rhan mewn cyfarfodydd yn rhan o’r gwaith. 
 

5. Gall y teithio fod yn ddiflas iawn weithiau. 
 

6. Rhaid i’r person sy’n gwneud y swydd hon fedru siarad yn 
rhwydd â phobl. 

 

7. Mae mwynhau yn rhan bwysig o’r swydd hon. 
 

8. Nid yw’r swydd yn addas i berson ofnus. 
 

4. rhoi gwybodaeth
5. anffurfiol

Unigol Lluosog 
swydd swyddi 
cwmni cwmnïau 
gwesty gwestai 

gwersyll gwersylloedd 
gwlad gwledydd 
môr moroedd 

adroddiad adroddiadau 
mantais manteision 

anfantais anfanteision 
cyfle cyfleoedd 
awr oriau 

maes awyr meysydd awyr 
rhiant rhieni 



Tasg 2 – Gwaith gwahanol 

Swydd 1 Swydd 2 Swydd 3 
Cyflog £22,000 y flwyddyn £25,000 + treuliau £20 yr awr 

Disgrifiad o’r 
gwaith 

• sefyll wrth felt
• didoli’r creision –

tynnu’r rhai sydd wedi
llosgi oddi ar y belt

• cymryd rhan mewn
cyfarfodydd staff

• mynd o gwmpas
gwestai /
gwersylloedd gwyliau
i wneud yn siwr bod y
sleidiau dŵr yn
ddigon o hwyl ac yn
ddiogel

• ysgrifennu
adroddiadau

• cymryd rhan mewn
cyfarfodydd staff

• aros / ciwio
• (e.e. am offer

arbennig, am
docynnau ac ati)

Pa fath o 
berson sy'n 
gallu gwneud 
y gwaith yma?

Mae angen: 
• amynedd
• llygad da
• dod ymlaen gyda

phobl

Mae angen: 
• bod yn fentrus a

di-ofn
• bod yn heini
• gallu dod ymlaen yn

dda gyda phobl
• mwynhau sleidiau

dŵr

Mae angen: 
• amynedd
• traed da a chefn cryf
• gallu dod ymlaen yn

dda gyda phobl

Manteision • cyflog da
• ffatri lân, gynnes,

gydag ystafell staff
fawr

• staff cyfeillgar
• (swydd wych i rywun

sy’n hoffi creision)

• teithio
• gwneud ffrindiau

cael hwyl yn y gwaith

• cyfarfod â phobl
ddiddorol

• dim gorbenion

Anfanteision • rhoi pwysau ymlaen i
ddechrau

• wedi dechrau gwirio
creision tu allan i’r
gwaith

• swydd ddiflas yn y
glaw a’r oerfel

• treulio llawer o
amser mewn
meysydd awyr

• Mae’n gallu bod yn
swydd ddiflas, yn
enwedig os yw’r
tywydd yn wael ac os
nad yw pobl eisiau
siarad â chi.


