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Cynhyrchwyd ar ran: AQA, CCEA, OCR, Pearson a CBAC 
 
 

Dyddiadau allweddol yn y gylchred arholiadau – cyfres arholiadau Mehefin 2022 
 
 

Mae dyddiadau allweddol ar gyfer prif gyfres arholiadau cymwysterau TGAU, TAG a Phroject sydd hefyd yn gyffredin i holl gyrff dyfarnu'r CGC. 

 
Mae'r rhain yn cynnwys dyddiadau ar gyfer trefniadau mynediad, cofrestriadau, cyflwyno marciau a asesir gan y ganolfan, cyhoeddi canlyniadau a dyddiadau 

terfynol ar gyfer gwasanaethau ar ôl canlyniadau. 
Dylai staff y ganolfan sydd â chyfrifoldebau addysgu a gweinyddol fod yn ymwybodol o'r dyddiadau hyn. 

 

Mae dyddiadau i'w gweld ar amserlenni ac yn nogfennau cyrff dyfarnu amrywiol a'r CGC.  Fodd bynnag, weithiau mae'n anodd dod o hyd i ddyddiad syml yn gyflym 
pan fo angen. 

 
Mae'r dyddiadau y mae 'angen eu gwybod' ar gyfer cyfres arholiadau Mehefin 2022 wedi'u rhestru ar tudalen 2. 
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Dyddiadau allweddol yn y gylchred arholiadau – cyfres arholiadau Mehefin 2022 

 
Tymor yr Hydref 2021/22 
 

Dyddiad 
Allweddol 

Disgrifiad Cymhwyster 
Arholiad 
Cyfres 

Categori 

03/12/2021 Dyddiad olaf i'r data sylfaen fod ar gael gan y cyrff dyfarnu 
TGAU TAG 
Projectau 

Mehefin 2022 Cofrestriadau  

 
 
Tymor y Gwanwyn 2021/22 

 
Dyddiad 

Allweddol 
Disgrifiad Cymhwyster 

Arholiad 
Cyfres 

Categori 

31/01/2022 
Dyddiad olaf ar gyfer archebu papurau wedi'u haddasu gan ddefnyddio Trefniadau Mynediad Ar-lein 
(AAO) 

TGAU TAG Mehefin 2022 Trefniadau Mynediad 

31/01/2022 
Dyddiad olaf i gyflwyno Ffurflen CGC/CCA – trefniadau consortiwm canolfan ar gyfer gwaith a asesir gan y 
ganolfan gan ddefnyddio Porth Gweinyddu Canolfannau (CAP) 

TGAU TAG Mehefin 2022 Asesu gan y ganolfan 

21/02/2022 Dyddiad olaf i gyflwyno cofrestriadau TGAU TAG Mehefin 2022 Cofrestriadau  

21/03/2022 
Dyddiad olaf i wneud cais am drefniadau trosglwyddo ymgeiswyr gan ddefnyddio Porth Gweinyddu 
Canolfannau (CAP) 

TGAU TAG Mehefin 2022 Paratoi at arholiadau 

31/03/2022 
Dyddiad olaf i brosesu ceisiadau am drefniadau mynediad gan ddefnyddio Trefniadau Mynediad Ar-lein 
(AAO) 

TGAU TAG Mehefin 2022 Trefniadau Mynediad 

 
 
Tymor yr Haf 2021/22 

 
15/05/2022 Dyddiad olaf i gyflwyno marciau wedi'u hasesu gan y ganolfan (AQA, OCR, Pearson a CBAC) TAG Mehefin 2022 Asesu gan y ganolfan 

16/05/2022 Dyddiad yr arholiad cyntaf ar yr amserlen gyffredin TGAU TAG Mehefin 2022 Amser Arholiad 

16/05/2022 
Dyddiad cyntaf i gyflwyno ceisiadau am ystyriaeth arbennig ar gyfer arholiadau wedi'u hamserlennu i gyrff 
dyfarnu 

TGAU TAG Mehefin 2022 Amser Arholiad 

28/06/2022 Dyddiad yr arholiad olaf ar yr amserlen gyffredin TGAU TAG Mehefin 2022 Amser Arholiad 

05/07/2022 Dyddiad olaf i gyflwyno ceisiadau am ystyriaeth arbennig i gyrff dyfarnu TGAU TAG Mehefin 2022 Amser Arholiad 

17/08/2022 Rhyddhau canlyniadau'n gyfyngedig i ganolfannau'n unig 
TAG 

Project Estynedig 
Mehefin 2022 Canlyniadau 

18/08/2022 Cyhoeddi canlyniadau i ymgeiswyr 
TAG 

Project Estynedig 
Mehefin 2022 Canlyniadau 

24/08/2022 Rhyddhau canlyniadau'n gyfyngedig i ganolfannau'n unig 
TGAU 

Projectau Lefel 1 a 2 
Mehefin 2022 Canlyniadau 

25/08/2022 Cyhoeddi canlyniadau i ymgeiswyr 
TGAU 

Projectau Lefel 1 a 2 
Mehefin 2022 Canlyniadau 
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Nodiadau: 
 
1. Cynghorir bod canolfannau sy'n cofrestru ymgeiswyr ar gyfer cymwysterau CCEA TAG a TGAU yng Ngogledd Iwerddon yn cyfeirio at ddogfennau gweinyddu CCEA i weld 

dyddiadau allweddol, amserlenni a therfynau amser ar gyfer cyflwyno marciau a asesir gan y ganolfan, cyfres arholiad Mehefin 2022. 

 

 
2. Dylai canolfannau sy'n cofrestru ymgeiswyr ar gyfer cymwysterau TAG a TGAU sy'n cael eu rheoleiddio gan CBAC Cymwysterau Cymru edrych ar y wybodaeth am ddyddiadau 

allweddol ar wefan CBAC. 
 

 
3. Arholiadau TGAU, cyfres arholiadau Mehefin 2022: cynghorir canolfannau i gyfeirio at ddogfennau gweinyddu cyrff dyfarnu gan fod amrywiadau o fewn a rhwng cyrff dyfarnu ar 

gyfer cyflwyno marciau a asesir gan y ganolfan. 

 
 

4. Cynghorir canolfannau i gyfeirio at ddogfennau gweinyddu cyrff dyfarnu gan y gall corff dyfarnu ganiatáu i ganolfannau gyflwyno ceisiadau am ystyriaeth arbennig yn ymwneud 
â chydrannau asesiadau di-arholiad cyn 16 Mai 2022. 


