
 

 

 
 
 

SEICOLEGYDD CYNORTHWYOL – MANYLEB Y PERSON 
 

 HANFODOL DYMUNOL DULL ASESU 

CYMWYSTERAU 

 
 Gradd Seicoleg lefel 2:1 neu uwch 

(neu gyfatebol) sy'n eich gwneud 
yn gymwys i gael Aelodaeth 
Raddedig o Gymdeithas Seicolegol 
Prydain (BPS). 

Profiad neu gymhwyster 
pellach mewn iechyd meddwl 
a/neu ymchwil (e.e. Tystysgrif 
ôl-raddedig mewn CBT). 

Ffurflen gais 
Tystysgrifau 
Geirdaon  

PROFIAD 
 

 

 Profiad o weithio gydag oedolion 
sydd ag anhwylderau meddyliol 
cymhleth (LD, MH, ABI neu unrhyw 
broblemau seicolegol eraill) 

 Tystiolaeth o ddefnyddio Dull 
Cefnogi Ymddygiad Positif  

 Tystiolaeth o ddylunio a 
gweithredu Cynlluniau Cefnogi 
Ymddygiad 

 Tystiolaeth o ddefnyddio’r Model 
Cefnogi Gweithredol 

 Tystiolaeth o gymhwysedd yn 
defnyddio pecynnau prosesu 
geiriau ac ystadegau seiliedig ar TG  

Profiad o weithio gyda phobl 
sydd ag anghenion cymhleth a 
chefndiroedd fforensig 
 
Profiad o ddeall asesiadau ac 
ymyriadau seicolegol  
 
Profiad o ddefnyddio dulliau 
CBT 
 
Profiad o asesiadau a 
datganiadau risg ffurfiol fel 
HCR-20, SVR-20 a/neu fodelau 
tebyg. 

Ffurflen gais 
Cyfweliad 
Geirdaon  

SGILIAU / 
GWYBODAETH / 
CYMHWYSEDD 

 Gwybodaeth am Iechyd Meddwl ac 
Anabledd Dysgu a materion 
seicolegol cysylltiedig eraill. 

 Sgiliau cyfathrebu da (llafar ac 
ysgrifenedig) gan gynnwys y gallu i 
gyflwyno gwybodaeth ffeithiol 
sydd wedi’i hysgrifennu’n dda. 

 Dealltwriaeth o gyfrinachedd 

 Gallu cynnal cofnodion cywir, 
perthnasol a chlir. 

 Gallu gweithio mewn tîm 
amlddisgyblaethol. 

 Dangos y sgiliau sy'n berthnasol i 
gynnal asesiad seicometrig a / neu 
ymyriadau seicolegol rhagnodol 
dan oruchwyliaeth seicolegydd 
cymwysedig. 

 Gallu cynllunio a chyflwyno 
cyflwyniadau addysgu/hyfforddi 

Gallu dangos defnydd o 
ymarfer sy'n seiliedig ar 
dystiolaeth, dangos ymarfer 
moesegol / arfer da. 
 
Gwybodaeth am 
ddeddfwriaeth yn y Sector 
Gofal Annibynnol 
 
Tystiolaeth o sgiliau TG 
datblygedig e.e. CLAIT neu 
sgiliau ymarferol 

 

Ffurflen gais 
Cyfweliad 
Geirdaon  



 

 

SGILIAU / 
CYMHWYSEDD 
(Parhad) 

 Gallu cyfleu syniadau neu 
gysyniadau cymhleth iawn mewn 
ffyrdd sy'n hygyrch ac yn hawdd eu 
deall. 

 Gallu gweithredu eich safbwyntiau 
a’ch sgiliau dadansoddol mewn 
amrywiaeth o sefyllfaoedd lle mae 
mwy nag un canlyniad yn bosibl. 

 Gallu gweithio'n annibynnol, rheoli 
eich llwyth gwaith eich hun, 
blaenoriaethu gwaith a bodloni 
terfynau amser 

 Gwybodaeth o’r radd flaenaf am 
ddylunio a methodoleg ymchwil 

 Gallu trin offer profi seicolegol 
cymhleth 

 Gallu cynnal cronfeydd data 
archwilio neu ymchwil cyfrifiadurol  

  

PERSONOL  Trwydded yrru lawn a mynediad at 
gerbyd i gynnal unrhyw 
ddyletswyddau angenrheidiol o 
fewn y swydd. 

 Gallu addasu i newid. 

 Gallu ymgymryd ag ystod lawn o 
weithgareddau. 

 Meddu ar ymagwedd greadigol 
tuag at ddatrys problemau 

 Cofnod presenoldeb da 

 Cyflwyniad proffesiynol 

 Ymrwymiad i ddatblygiad 
proffesiynol parhaus trwy 
hyfforddiant a goruchwyliaeth. 

 Saesneg o safon ar lafar ac yn 
ysgrifenedig 

 Sgiliau gwrando ac arsylwi da 

Hyblygrwydd 
 
 
 
Dwyieithog (siarad Cymraeg a 
Saesneg) 

Cyfweliad 

 

 


