
 

   
 

 

Disgrifiad Swydd – Cynghorydd Iechyd Meddwl 
(Gwaith achos)  

Y Rôl  

Tîm newydd yw'r Tîm Cynghori Iechyd Meddwl, a fydd yn rhan o'r adran Cymorth Ychwanegol i 
Fyfyrwyr, sy'n gyfrifol am fyfyrwyr ag anableddau yn ogystal â myfyrwyr mewn amgylcheddau 
diogel. Mae Cymorth Ychwanegol i Fyfyrwyr ei hun yn rhan o'r gwasanaethau Cymorth Myfyrwyr 
ehangach.  

Bydd deiliad y rôl Cynghorydd Iechyd Meddwl newydd yn gyfrifol am roi cymorth ymyraethol un-i-
un i fyfyrwyr â salwch neu gyflyrau iechyd meddwl parhaus neu gymhleth, sy'n wynebu 
anawsterau difrifol â'u hastudiaethau o ganlyniad uniongyrchol i'w hiechyd meddwl, ac sydd wedi 
cael eu hatgyfeirio at y gwasanaeth gan staff mewn unedau eraill yn y Brifysgol. Yn ogystal, bydd 
y Cynghorwyr Iechyd Meddwl hefyd yn gyfrifol am weithio'n agos gyda chydweithwyr eraill a 
sefydliadau allanol i gydgysylltu cymorth i fyfyrwyr sy'n profi argyfwng ac yn wynebu risg o 
hunan-niweidio.  

Bydd gan ddeiliad y swydd brofiad helaeth o ddarparu cymorth i oedolion ag anawsterau iechyd 
meddwl a gweithio mewn cyd-destun amlasiantaethol mewn lleoliad cymunedol, iechyd neu 
addysg (yn ddelfrydol ym maes addysg i oedolion neu addysg uwch). Bydd yn meddu ar brofiad 
o gynnal asesiadau iechyd meddwl, rhoi ymyriadau sy'n canolbwyntio ar ddatrysiadau ar waith a 
rheoli risgiau ar lefel yr unigolyn ac ar lefel y gwasanaeth.  

Cyfrifoldebau Allweddol  

• Darparu cymorth ymyraethol arbenigol i fyfyrwyr sy'n wynebu anawsterau iechyd meddwl 
parhaus a/neu gymhleth, neu sy'n profi argyfwng, ac sydd wedi cael eu hatgyfeirio at y 
gwasanaeth gan staff y Brifysgol  

• Cynnal a rheoli llwyth o achosion iechyd meddwl gan sicrhau bod safonau proffesiynol 
priodol yn cael eu cynnal, bod achosion yn cael eu huwchgyfeirio mewn modd amserol a 
phriodol, a bod risgiau'n cael eu rheoli yn unol â pholisïau'r Brifysgol  

• Helpu i ddatblygu llwybrau atgyferio clir a rhesymegol at y gwasanaeth cymorth iechyd 
meddwl i aelodau eraill o'r staff, a phennu pwyntiau atgyfeirio priodol er mwyn gwneud 
atgyfeiriadau at wasanaethau cymorth mewnol eraill yn ogystal â gwasanaethau cymorth 
allanol  

• Cefnogi myfyrwyr sy'n profi argyfwng iechyd meddwl a gweithredu fel pwynt cyswllt â 
gwasanaethau cymorth mewnol ac allanol lle y bo'n briodol  

• Gweithio gyda staff ym mhob rhan o'r Brifysgol er mwyn helpu myfyrwyr i weld a deall yr 
effaith y mae eu hiechyd meddwl yn ei chael ar eu gallu i ymgymryd â'u hastudiaethau a 
gwneud cynnydd yn effeithiol, yn unol â Pholisi Addasrwydd i Astudio'r Brifysgol, a 
chymryd camau i'w galluogi i ymgymryd â'u hastudiaethau'n effeithiol, ac ymgysylltu â 
myfyrwyr eraill a staff yn unol â pholisïau'r Brifysgol  



 

   
 

• Helpu i hyrwyddo iechyd meddwl a llesiant yn y Brifysgol, gweithredu fel pwynt cyswllt ar 
gyfer cyngor arbenigol, a darparu cymorth a hyfforddiant i aelodau eraill o staff sy'n 
gweithio gyda myfyrwyr ag anawsterau iechyd meddwl  

• Gweithio mewn partneriaeth â rhanddeiliaid mewnol a darparwyr gwasanaethau allanol i 
leihau rhwystrau i lwyddiant a chynnydd yn y byd academaidd i fyfyrwyr ag anawsterau 
iechyd meddwl parhaus a/neu gymhleth.  

 

Sgiliau a phrofiad  

Hanfodol  

• Gradd gyntaf neu gymhwyster proffesiynol cyfatebol ym maes nyrsio iechyd meddwl, 
seicoleg, gwaith cymdeithasol, cwnsela neu faes arall sy'n berthnasol i'r rôl hon 

• Tystiolaeth o ddatblygiad proffesiynol parhaus gan gynnwys ardystiad mewn un ymyriad 
arbenigol o leiaf (e.e. therapi gwybyddol ymddygiadol, therapi sy'n canolbwyntio ar 
ddatrysiadau, therapi gwybyddol sy'n seiliedig ar ymwybyddiaeth ofalgar, hyfforddi ac ati)  

• Dealltwriaeth amlwg o'r ddeddfwriaeth sy'n ymwneud ag iechyd meddwl, cydraddoldeb a 
diogelu data, gyda phrofiad o egluro'r ddeddfwriaeth hon i amrywiaeth eang o unigolion 
mewn modd sensitif, clir a rhesymegol  

• Gwybodaeth am yr amrywiaeth o anawsterau iechyd meddwl y gall myfyrwyr eu hwynebu 
yng nghyd-destun addysg uwch a sut y gall y rhain effeithio ar eu gallu i ymgymryd â'u 
hastudiaethau, gwneud cynnydd a llwyddo, a dealltwriaeth o'r anawsterau hyn 

• Y gallu i fod yn wydn yn emosiynol a gweithio mewn modd digynnwrf, proffesiynol a 
hyblyg wrth ddelio ag unigolion sydd mewn trallod, sydd wedi cynhyrfu, neu sy'n profi 
argyfwng iechyd meddwl  

• Profiad o ddarparu cymorth un-i-un i oedolion ag anawsterau iechyd meddwl, neu 
anawsterau emosiynol neu seicolegol, ac asesu eu hanghenion cymorth cyn rhoi 
ymyriadau priodol sy'n canolbwyntio ar ddatrysiadau ar waith  

• Profiad o weithio ar sail llwyth achosion, a monitro risgiau'n weithredol, gan ymateb yn 
briodol i unigolion mewn argyfwng, blaenoriaethu achosion, a chadw cofnodion cywir ac 
amserol yn unol â deddfwriaeth diogelu data  

• Profiad o weithio mewn amgylchedd amlasiantaethol, gyda'r gallu i feithrin cydberthnasau 
gwaith cynhyrchiol ac effeithiol â myfyrwyr a staff ar bob lefel, drwy ddefnyddio 
amrywiaeth o sgiliau rhyngbersonol gan gynnwys sgiliau gwrando yn empathetig, sgiliau 
dylanwadu a negodi effeithiol, a sgiliau hwyluso a datrys anghydfodau 

• Profiad o ddarparu hyfforddiant ar ymwybyddiaeth iechyd meddwl, a rhoi cymorth 
goruchwylio i gydweithwyr pan fyddwch yn gweithio gyda'ch gilydd gyda myfyrwyr ag 
anawsterau iechyd meddwl  

• Gallu gweithio'n annibynnol, defnyddio eich menter eich hun a gwneud penderfyniadau 
amserol er mwyn sicrhau bod problemau'n cael eu datrys yn effeithiol, gan gynnwys 
gwybod pryd i uwchgyfeirio mater 

• Sgiliau cyfathrebu effeithiol ar lafar ac yn ysgrifenedig a'r gallu i gyflwyno gwybodaeth, 
cyngor a chanllawiau a allai fod yn gymhleth neu'n anodd eu deall, mewn modd clir a 
rhesymegol sy'n diwallu anghenion y gynulleidfa fwriadedig ac sy'n ddealladwy iddynt  



 

   
 

• Ymrwymiad cadarn i ragoriaeth wrth weithio â phoblogaeth amrywiol o fyfyrwyr, yn unol â 
chenhadaeth, gwerthoedd a blaenoriaethau strategol y Brifysgol 

 

Dymunol:  

• Achrediad fel Hyfforddwr Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl  

• Aelodaeth o gorff proffesiynol perthnasol (e.e. Cymdeithas Cwnsela a Seicotherapi 
Prydain, Cymdeithas Seicolegol Prydain, Rhwydwaith Cynghorwyr Iechyd Meddwl 
Prifysgolion, Cyngor Seicotherapi y Deyrnas Unedig)  

Bydd angen i ddeiliad y swydd gael gwiriad manwl gan y Gwasanaeth Datgelu a 
Gwahardd neu Disclosure Scotland ar gyfer y rôl hon.  


