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© - Coleg Plismona Cyfyngedig (2021) 

Trwyddedir y cyhoeddiad hwn o dan delerau Trwydded Anfasnachol y Coleg f1.1, ac 

eithrio lle nodir fel arall. I weld y drwydded hon, ymwelwch college.police.uk/non-
commercial-college-licence  

Lle rydym wedi nodi unrhyw wybodaeth sy'n hawlfraint trydydd parti, bydd angen i 

chi gael caniatâd y deiliaid hawlfraint dan sylw. Gall y cyhoeddiad hwn gynnwys 

gwybodaeth sector cyhoeddus wedi'i thrwyddedu o dan y Drwydded Llywodraeth 

Agored f3.0 yn nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-
licence/version/3/  

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â'r cyhoeddiad hwn, ffoniwch 0800 

4963322 neu e-bostiwch 

mailto:contactus@college.pnn.police.ukC:\Users\Asus\Downloads\e-bostiwch 
at:contactus@college.pnn.police.uk 

Crëwyd y ddogfen hon gyda'r bwriad o wneud y cynnwys yn hygyrch i'r ystod 

ehangaf o bobl, waeth beth fo'u hanabledd neu nam. I ymholi ynglŷn â chael y 

ddogfen hon mewn ffurf amgen byddwch cystal â galw 0800 4963322 neu anfonwch 

e-bost at contactus@college.pnn.police.uk   

 

  

https://www.college.police.uk/non-commercial-college-licence
https://www.college.police.uk/non-commercial-college-licence
http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/version/3/
http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/version/3/
mailto:contactus@college.pnn.police.uk
mailto:contactus@college.pnn.police.uk
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Proses asesu ar-lein y Coleg Plismona  

Datganiad ymgeisydd 

Cyfrinachedd 
Byddwch yn cael mynediad at ddeunyddiau a phrosesau asesu ar-lein a 

ddefnyddiwn i asesu addasrwydd ymgeiswyr ar gyfer rôl cwnstabl yr heddlu. Mae 

cywirdeb ein hasesiad ar-lein yn bwysig i ni, ac mae'n ofynnol i bob ymgeisydd 

wneud y canlynol. 

 Gweithredu yn unol â'r egwyddorion a safonau ymddygiad sydd wedi'u cynnwys 

yn ein Cod Moeseg bob amser. Gall methu â gwneud hyn arwain at ddiswyddiad 

os ydych yn llwyddiannus. 

 Cadw cyfanrwydd deunyddiau asesu: 

o byddwch yn cwblhau pob ymarfer 

o ni wnewch gopïo/record ymarferion neu unrhyw ran ohonynt 

o ni fyddwch yn ymwneud â hyfforddi ymgeiswyr eraill ar ôl cael mynediad at y 

deunyddiau asesu 

o ni fyddwch yn trafod nac yn datgelu'r wybodaeth a welwch yn ystod y broses 

asesu 

o byddwch yn cwblhau pob ymarfer gennych chi'ch hun heb unrhyw help gan 

unrhyw un arall 

 Rhowch wybod i un o'r tîm asesu os ydych chi wedi bod yn rhan o'r gwaith o 

ddatblygu, neu asesu ymgeiswyr sy'n cymryd rhan yn y broses. 

Adroddir am unrhyw ymgeisydd y canfyddir ei fod/bod wedi datgelu gwybodaeth am 

gynnwys yr ymarferion (er enghraifft, rhannu cynnwys ar gyfryngau cymdeithasol) i'w 

llu recriwtio. Os canfyddir bod yr honiadau yn wir, gall hyn arwain at ddiddymiad cais 

yr ymgeisydd. 

Cod ymddygiad 
Mae'n hanfodol bod safonau proffesiynol uchel mewn perthynas ag ymddygiad, iaith 

ac ymddangosiad yn cael eu cynnal trwy gydol unrhyw asesiad ar-lein. Bydd hyn yn 

https://www.college.police.uk/What-we-do/Ethics/Ethics-home/Pages/Code-of-Ethics.aspx
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helpu i sicrhau ei fod yn cael ei gynnal mewn amgylchedd lle mae holl aelodau'r tîm 

yn teimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi ac yn gyffyrddus i gyflawni eu rôl.  

Ni fydd unrhyw iaith hiliol, rhywiaethol, homoffobaidd neu wahaniaethol yn cael ei 

ddioddef.  

Ni fydd unrhyw aflonyddu hiliol, rhywiaethol neu unrhyw fath arall neu fwlio yn cael ei 

ddioddef.  

Y broses asesu  
Dim ond gydag un heddlu y caniateir i ymgeiswyr sefyll y broses asesu ar-lein. Rhaid 

i chi hysbysu'ch heddluoedd ar unwaith os ydych chi wedi derbyn gwahoddiadau i 

gwblhau'r broses asesu ar-lein gyda lluoedd lluosog neu os ydych chi eisoes wedi 

cwblhau'r broses asesu gyda heddlu arall o fewn y tri mis diwethaf.  

Gall ymgeiswyr sy'n dymuno ail-gymryd y broses asesu ar-lein ail-sefyll ymhen tri 

mis o'r pwynt y byddwch chi'n derbyn eich canlyniadau. Dim ond dwywaith o fewn 

cyfnod o 12 mis y gall ymgeiswyr roi cynnig ar y broses asesu.  

Cydnabyddiaeth 
Unwaith y byddwch chi'n gyfforddus â'r hyn sy'n cael ei ofyn gennych chi, trwy fynd 

ymlaen i'r broses asesu ar-lein rydych chi'n cadarnhau eich bod chi wedi darllen a 

deall y wybodaeth hon. Os na allwch roi'r cadarnhad hwn, efallai na fyddwch yn gallu 

symud ymlaen gyda'ch asesiad ar-lein. 

Os oes unrhyw beth yn yr uchod nad ydych yn ei ddeall, neu os oes gennych unrhyw 

gwestiynau, cysylltwch â'ch heddlu recriwtio. 

 

Pob lwc! 
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Ynglŷn â'r Coleg 

Ni yw'r corff proffesiynol ar gyfer y gwasanaeth 

heddlu yng Nghymru a Lloegr. 

Gan gydweithio â phawb ym maes plismona, rydym 

yn rhannu'r sgiliau a'r wybodaeth sydd eu hangen ar 

swyddogion a staff i atal troseddu a chadw pobl yn 

ddiogel. 

Rydyn ni'n gosod y safonau mewn plismona i 

adeiladu a chadw ymddiriedaeth y cyhoedd ac rydyn 

ni'n helpu'r rhai mewn plismona i ddatblygu'r 

arbenigedd sydd ei angen i fodloni gofynion heddiw 

a pharatoi ar gyfer heriau'r dyfodol. 

college.police.uk 
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