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Mae’r Ddeddf Priodas (Cyplau o'r Un Rhyw) 2013 (y Ddeddf) yn ymestyn priodas i 

gyplau o'r un rhyw yng Nghymru a Lloegr. Mae’r canllaw hwn yn egluro effaith 

cydraddoldeb a hawliau dynol y Ddeddf at y gweithle ac ar y ddarpariaeth o 

wasanaethau i’r cyhoedd yng Nghymru a Lloegr. Mae’r cyfaryddyd yn gymwys i 

weithleoedd a darparwyr gwasanaethau o bob maint yn y sectorau cyhoeddus, 

preifat a gwirfoddol. Mae’r ddogfen hon yn ddefnyddiol i gyflogwyr, cyflogeion, 

darparwyr gwasanaethau a chwsmeriaid.   

Mae hawliau dan ddeddfau cydraddoldeb yn amddiffyn yn erbyn gwahaniaethu ac 

aflonyddu anghyfreithlon ar sail nodweddion gwarchodedig amrywiol, gan gynnwys 

priodas a phartneriaeth sifil, crefydd neu gred, cyfeiriadedd rhywiol ac ailbennu 

rhywedd. Hefyd mae deddfau hawliau dynol yn darparu amddiffyniad yn erbyn 

gwahaniaethu wrth fwynhau hawliau penodol, ac mae’n amddiffyn yr hawliau i ryddid 

meddwl, cydwybod a chrefydd, rhyddid i ymgynnull a rhyddid mynegiant. Mae ein 

cyfarwyddyd cysylltiedig ar briodas a’r gyfraith yn trafod yr hawliau hyn yn fanylach. 

Pwyntiau allweddol 

 Mae pob swyddfa gofrestru wedi’i dynodi i gynnal priodasau sifil cyplau o’r un 

rhyw. Mae’n ofynnol i gofrestrwyr priodas, fel gweision sifil, briodi pob cwpl heb 

wahaniaethu, yn unol â’u dyletswyddau statudol.  

 Mae’r Ddeddf yn darparu bod gan sefydliadau crefyddol a’u swyddogion 

amddiffyniad cyfreithiol pendant rhag gael eu gorfodi trwy unwhyw fodd i 

gynnal neu gymryd rhan mewn priodasau crefyddol o gyplau o’r un rhyw, lle 

nad ydynt yn dymuno gwneud hynny. 

 Mae cyflogeion yn rhydd i ddal pa gred bynnag maent yn ei dewis, ai’n 

grefyddol neu’n athronyddol, ar berthnasau o’r un rhyw ac ar briodas cyplau o’r 

un rhyw; ni all cyflogwyr ymyrryd â’r hawl hon. 

 Mae cyflogeion yn rhydd i fynegi’r barnau hyn yn gyhoeddus ac yn y gwaith, 

cyhyd â nad yw hyn yn ymyrryd â hawliau pobl eraill. 

 Mae gan gyflogwyr ddyletswyddau i amddiffyn cyflogeion rhag wahaniaethu ac 

aflonyddu anghyfreithlon ar sail nodweddion gwarchodedig, gan gynnwys 
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crefydd neu gred, cyfeiriadedd rhywiol, priodas a phartneriaeth sifil ac ailbennu 

rhywedd. 

 Mae’n rhaid i ddarparwyr gwasanaethau gydymffurfio â dyletswyddau dan y 

Ddeddf Cydraddoldeb 2010 (y Ddeddf Cydraddoldeb) i beidio â 

gwahaniaethu’n anghyfreithlon yn erbyn cwsmeriaid ar sail nodweddion 

gwarchodedig, gan gynnwys crefydd neu gred, ailbennu rhywedd a 

chyfeiriadedd rhywiol. 

 Ni all darparwyr gwasanaethau masnachol drin cwsmeriaid yn llai ffafriol, neu 

wrthod darparu gwasanaethau iddynt, ar y sail eu bod yn briod ag unigolyn o’r 

un rhyw neu mewn partneriaeth sifil, yn hytrach na bod yn briod ag unigolyn o’r 

rhyw arall (neu i’r gwrthwyneb). Byddai hyn yn wahaniaethu anghyfreithlon dan 

y Ddeddf Cydraddoldeb.  

 Mae eithriadau’n aros yn eu lle ar gyfer sefydliadau crefyddol i ofynion penodol 

y Ddeddf Cydraddoldeb, er mwyn cadw eu hethos crefyddol, ac i ganiatáu 

iddynt weithredu’n unol â’u hathrawiaethau a chredau eu dilynwyr.  

Effaith gyffredinol ar gyflogwyr a chyflogeion 

Pwrpas y Ddeddf yw ymestyn priodas i gyplau o’r un rhyw dan gyfraith Cymru a 

Lloegr, tra’n amddiffyn rhyddid meddwl, cydwybod a chrefydd ar yr un pryd.  

Darperir amddiffyniad cyfreithiol pendant dan y Ddeddf ar gyfer sefydliadau crefyddol 

a’u swyddogion pan ddewisant beidio â chynnal neu gymryd rhan mewn priodasau 

crefyddol cyplau o’r un rhyw. Mae’r Ddeddf yn datgan na ellir eu gorfodi trwy unrhyw 

fodd i wneud felly. Oherwydd eu sefyllfa gyfreithiol unigryw, ni all Eglwys Lloegr a’r 

Eglwys yng Nghymru a’u clerigwyr a swyddogion optio i mewn i briodi cyplau o’r un 

rhyw. Os yw’r naill eglwys neu’r llall yn penderfynu ei bod am wneud felly, mae 

mecanweithiau ar gael i’r ddwy ohonynt  i drefnu hyn. Trafodir hyn ymhellach yn y 

cyfarwyddyd ar briodas a’r gyfraith. 

Hefyd mae hawliau dan gyfraith cydraddoldeb a hawliau dynol yn amddiffyn 

cyflogeion yn fwy cyffredinol. Mae dyletswyddau’n perthyn i gyflogwyr dan y Ddeddf 

Cydraddoldeb i beidio â gwahaniaethu yn erbyn neu aflonyddu unigolion ar sail 

nodweddion gwarchodedig, gan gynnwys crefydd neu gred, priodas a phartneriaeth 
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sifil, ailbennu rhywedd a chyfeiriadedd rhywiol, nag i erlid unigolion sy’n cynnal 

gweithredoedd gwarchodedig dan y Ddeddf Cydraddoldeb. Mae codau ymarfer 

statudol a restrir ar ddiwedd y cyfarwyddyd hyn yn egluro’r cysyniadau a gofynion 

hynny ymhellach.  

Ar ben hynny, penderfynodd Llys Hawliau Dynol Ewrop (ECtHR) yn 2013 yn Eweida 

& Others v United Kingdom bod hawliau rhyddid crefyddol dan y Confensiwn 

Ewropeaidd ar Hawliau Dynol (y Confensiwn) yn gymwys yn y gwaith (am ragor o 

fanylion, gweler cyfarwyddyd yr EHRC ar Crefydd neu gred yn y gweithle: esboniad 

o ddyfarniadau diweddar Llys Hawliau Dynol Ewrop). Mae hyn ar gael ar: 

http://www.equalityhumanrights.com/advice-and-guidance/your-rights/religion-and-

belief/  

Mae’r Ddeddf yn amddiffyn yr hawl i ryddid mynegiant fel y’i cyflwynir yn Erthygl 10 y 

Confensiwn. Mae’r Llywodraeth yn cydnabod bod y gred y gall priodas fod rhwng 

dyn a menyw yn unig yn gred sy’n werth ei pharchu mewn cymdeithas 

ddemocrataidd.  

Gellir cyfyngu ar yr hawl i ryddid mynegiant lle mae’n briodol ac yn angenrheidiol i 

amddiffyn hawliau pobl eraill. Mae pobl yn rhydd i fynegi barn bersonol ynghylch 

priodas cyplau o’r un rhyw, gan ddibynnu ar ffurf y geiriau a ddefnyddir a’r cyd-

destun neilltuol y’i defnyddir ynddo. Mae hyn yn perthyn i bob math o gyfathrebu’n 

gyhoeddus ac yn y gweithle. Dylai unigolion sy’n mynegi cefnogaeth dros, neu 

wrthwynebiad i, briodas cyplau o’r un rhyw, yn gyhoeddus neu yn y gwaith, wneud 

hynny mewn ffordd resymol a chymhedrol.  

Amddiffynir rhyddid mynegiant yn groyw dan ddarpariaethau’r Ddeddf Trefn 

Gyhoeddus 1986 (POA) ynghylch y troseddau o annog casineb ar sail crefydd neu 

gyfeiriadedd rhywiol (gweler Rhan 3A ac adrannau 29J a 29JA POA). Dan y Ddeddf, 

mae’r Senedd wedi amddiffyn ymhellach hawliau unigolion i fynegi eu barn ar 

briodas cyplau o’r un rhyw trwy drafod neu feirniadu heb wynebu unrhyw sancsiwn 

troseddol dan y POA, trwy fewnosod is-adran newydd yn adran 29JA. Er mwyn 

gwarantu na ddelir rhoi barn ar briodas cyplau o’r un rhyw yn unig gan y troseddau o 

ymddygiad bygythiol a lleferydd gasineb ar sail cyfeiriadedd rhywiol, mae Adran 

newydd 29JA (2) o’r POA yn pennu: 'nid ystyrir y bydd unrhyw drafodaeth neu 

feirniadaeth o briodas ynghylch rhyw’r partïon i’r briodas ynddi ei hunan yn fygythiol 

nag â’r bwriad o ysgogi casineb.’ Mae’n adlewyrchu’r is-adran bresennol (1) sy’n ei 

http://www.equalityhumanrights.com/advice-and-guidance/your-rights/religion-and-belief/
http://www.equalityhumanrights.com/advice-and-guidance/your-rights/religion-and-belief/
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wneud yn glir 'nid ystyrir y bydd unrhyw drafodaeth neu feirniadaeth o ymddygiad 

neu arferion rhywiol ynddi ei hunan yn fygythiol nag â’r bwriad o ysgogi casineb.’ Er 

mwyn i ymddygiad neu ymarweddiad cyhoeddus dorri ar y gyfraith droseddol, mae’r 

POA angen tystiolaeth y tu hwnt i amheuon rhesymol bod yr ymddygiad yn fygythiol 

ac â’r bwriad o ysgogi casineb ar sail crefydd neu gyfeiriadedd rhywiol. Mae’n rhaid 

cynnal yr ymchwilio, erlyn a phenderfynu ynghylch troseddau posibl, dan y POA a’r 

gyfraith droseddol yn fwy cyffredinol, yn unol â hawl unigolyn i ryddid mynegiant.   

Gallai sylwadau a wneir yn y gwaith sy’n golygu gwahaniaethu neu aflonyddu 

anghyfreithlon ar sail nodwedd warchodedig (fel crefydd neu gred ac/neu 

gyfeiriadedd rhywiol) arwain at atebolrwydd cyfraith sifil a sancsiynau i’r cyflogwr a’r 

cyflogai cyfrifol fel ei gilydd. Mae’r codau ymarfer a restrir ar ddiwedd y cyfarwyddyd 

hwn yn egluro hyn yn fanylach. 

Effaith ar gofrestrwyr 

Mae’r Ddeddf yn darparu y gall priodasau sifil cyplau o’r un rhyw ddigwydd mewn 

swyddfeydd cofrestru ac mewn safleoedd eraill a gymeradwyir ar gyfer y pwrpas 

hwn. Mae’n ofynnol i gofrestrwyr priodas, fel swyddogion cyhoeddus, ymarfer eu 

dyletswyddau statudol heb wahaniaethu; mae hyn yn golygu y disgwylir iddynt briodi 

pob cwpl, ai o’r rhyw arall neu o’r un rhyw.  

Gall cofrestrydd y mae ei gred grefyddol neu gred arall yn ei atal rhag ymgymryd â 

holl gyfrifoldebau ei swydd gyhoeddus yn sgil y Ddeddf archwilio’r opsiynau posibl 

gyda’i gyflogwr. Fodd bynnag, nid yw’r fframwaith cyfreithiol yn caniatáu’n benodol i 

gyflogwyr roi eithriad i unigolion rhag unrhyw ran o’u dyletswyddau fel cofrestrydd. Ni 

wnaeth y Senedd ddarparu eithriad at y diben hwn yn y Ddeddf ac felly mae’n 

debygol iawn nad yw rhoi eithriad yn opsiwn a ganiateir, er nad yw hyn wedi’i brofi’n 

benodol eto yn y llysoedd.  

Effaith ar gaplaniaid a gyflogir 

Yn aml mae caplaniaid yn cynrychioli sefydliadau crefyddol, heblaw am weithio 

mewn sefyllfaoedd nad ydynt yn grefyddol fel ysbytai, carchardai, y lluoedd arfog, 
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sefydliadau addysg uwch a phellach ac ysgolion. Mae’n bosibl y’i cyflogir gan y 

sefydliad, esgobaeth, ymddiriedolaeth elusennol leol, rhyw fath o gyngor caplaniaeth 

neu sefydliad arall. Gallant fod yn weinidogion wedi’u hordeinio, neu weinidogion 

lleyg. Gallant fod yn gyflogedig neu gallant fod yn wirfoddolwyr di-dâl neu o bosibl y 

telir honorariwm iddynt. Bydd eu hamgylchiadau ‘gwaith’ neilltuol yn berthnasol wrth 

benderfynu a yw darpariaethau cyflogaeth cyfraith cydraddoldeb ac amddiffyniadau 

hawliau dynol yn gysylltiedig. 

Nid amddiffynnir caplaniaid sy’n gweithio ar sylfaen wirfoddol dan ddarpariaethau 

cysylltiedig â gwaith y Ddeddf Cydraddoldeb. Fodd bynnag, mae gan gaplaniaid 

gwirfoddol hawliau rhyddid crefyddol (Erthygl 9) a rhyddid mynegiant (Erthygl 10) a 

ymgysylltir yn eu gwaith fel caplaniaid i awdurdodau cyhoeddus, fel ysgolion, 

carchardai neu ysbytai. Mae gan y Wladwriaeth, gan gynnwys awdurdodau 

cyhoeddus, oblygiadau yn ôl y gyfraith i amddiffyn yr hawliau hynny ac i weithredu’n 

gydnaws â’r hawliau hynny. 

Yn ystod recriwtio i gyflogaeth a hynt eu cyflogaeth, amddiffynnir caplaniaid yn erbyn 

gwahaniaethu anghyfreithlon ar sail crefydd neu gred, a rhag erledigaeth 

anghyfreithlon os ydynt wedi cynnal gweithred warchodedig dan y Ddeddf 

Cydraddoldeb.  

Mae caplaniaid mewn sefyllfa wahanol i gyflogeion a deiliaid swyddi eraill gan eu 

bod yn rhwym wrth yr athrawiaethau, penderfyniadau a chyfyngiadau a orfodir yn 

gyfreithlon gan y sefydliad crefyddol maent yn gysylltiedig ag ef. Felly ni allant briodi 

cyplau o’r un rhyw lle mae eu sefydliad crefyddol wedi penderfynu peidio ag optio i 

mewn, neu os ydynt yn glerigwyr Eglwys Lloegr neu’r Eglwys yng Nghymru. Mae hyn 

oherwydd, dan yr amgylchiadau hyn, nid awdurdodir caplaniaid i wneud hynny gan y 

gyfraith.  

Mae’r Ddeddf yn darparu amddiffyniad i swyddogion crefyddol , gan gynnwys 

caplaniaid, rhag gael eu gorfodi trwy unrhyw fodd i briodi cyplau o’r un rhyw. Felly os 

ydynt yn perthyn i sefydliad sydd wedi optio i mewn i briodasau cyplau o’r un rhyw, 

mae’r Ddeddf yn datgan na ellir eu gorfodi i gynnal y fath briodas os ydynt yn dewis 

peidio â gwneud hynny. 

Gallai caplaniaid weithio mewn sefyllfaoedd nad ydynt yn grefyddol, fel ysbytai, 

carchardai neu brifysgolion, ond nid yw hyn yn cyfyngu ar eu rhyddid i ddal eu 

credau eu hunain ynghylch priodas cyplau o’r un rhyw. Fel gweinidogion crefydd, 
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mae gan gaplaniaid ddisgwyliad cyfiawnadwy y caniateir iddynt weithredu’n unol â’u 

credau. Ni ddylai’r hyn maent yn ei wneud a’i ddweud yn y cyd-destun hwnnw’n 

gyffredinol effeithio ar sut maent yn cael eu trin yn y gweithle. 

Gallai barn caplaniaid ar briodas cyplau o’r un rhyw fod yn berthnasol ynghylch 

recriwtio a chyflogi. Byddai’n gyfreithlon, er enghraifft, i gyflogwr posibl ymholi mewn 

cyfweliad ynghylch barn caplan ar berthnasau o’r un rhyw a phriodas cyplau o’r un 

rhyw er mwyn penderfynu a fyddai’r unigolyn yn cadw at bolisïau cydraddoldeb y 

gweithle ac/neu gyflenwi gwasanaethau’n gyfartal i bawb heb wahaniaethu yn erbyn, 

neu’n aflonyddu, defnyddwyr gwasanaeth yn anghyfreithlon. 

Pensiynau 

Mae’r Llywodraeth wedi penderfynu, ac eithrio cyplau priod o’r rhyw arall lle mae un 

cymar yn newid ei rywedd cyfreithiol, y caiff aelodau cwpl priod o’r un rhyw eu trin yn 

yr un ffordd â phartneriaid sifil ynghylch pensiwn y wladwriaeth ar gyfer cymar neu 

gymar sy’n goroesi a buddion goroeswr mewn cynlluniau pensiwn galwedigaethol. 

Effaith hyn oll yw y gallai’r cyfnod y gellir cronni hawliau i fuddion goroeswr fod yn 

gyfyngedig. Mae ein cyfarwyddyd ar briodas a’r gyfraith yn darparu eglurhad pellach 

ar y pwynt neilltuol hwn.  

Ar hyn o bryd mae’r Llywodraeth yn cynnal adolygiad (fel a gyflwynir yn y Ddeddf) er 

mwyn deall yn llawn y goblygiadau o gydraddoli hawliau pensiwn galwedigaethol 

mewn cynlluniau preifat a chyhoeddus fel ei gilydd. Cyhoeddir y canlyniad erbyn 1 

Gorffennaf 2014. 

Newidiadau i’r Ddeddf Cydraddoldeb 

Fel a eglurir yn fanylach yn ein cyfarwyddyd cysylltiedig ar briodas a’r gyfraith, mae 

eithriadau blaenorol o’r gofyniad i beidio â gwahaniaethu mewn cysylltiad â gwaith ar 

sail cyfeiriadedd rhywiol neu grefydd neu gred yn aros yn eu lle ar gyfer sefydliadau 

ynghylch crefydd neu gred. 

Diwygiwyd Atodlen 3 y Ddeddf Cydraddoldeb gan y Ddeddf er mwyn atal sefydliadau 

crefyddol a’u swyddogion rhag gael eu herio’n llwyddiannus dan Ran 3 y Ddeddf 
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honno (ynghylch y ddarpariaeth o wasanaethau ac ymarfer swyddogaethau 

cyhoeddus) pan ydynt yn dewis i beidio â chymryd rhan mewn priodasau crefyddol 

cyplau o’r un rhyw. 

Effaith ar ddarparwyr gwasanaethau masnachol 

Mae gwrthodiad i ddarparu gwasanaethau i gwsmeriaid oherwydd cyfeiriadedd 

rhywiol yn golygu gwahaniaethu anghyfreithlon ar sail cyfeiriadedd rhywiol dan y 

Ddeddf Cydraddoldeb. O ganlyniad, mae’n anghyfreithlon i unigolion a sefydliadau 

sy’n darparu gwasanaethau i’r cyhoedd (ai am dâl neu beidio) wrthod darparu’r 

gwasanaethau hynny i gyplau o’r un rhyw os byddent yn darparu’r gwasanaethau 

hynny i gyplau o’r rhyw arall. Gallai hyn godi, er enghraifft, yng nghyd-destun priodas 

cwpl o’r un rhyw lle ceisir gwasanaethau gwerthwr masnachol blodau neu 

ffotograffydd ar gyfer y briodas a lle byddai’r darparwr yn barod i ddarparu’r 

gwasanaeth hwnnw ar gyfer cwpl o’r rhyw arall.  

Ymhellach, sefydlwyd eisoes yn y llysoedd ei fod yn anghyfreithlon i berchnogion 

busnes gwely a brecwast wrthod ystafell ddwbl i gwpl mewn partneriaeth sifil ar y sail 

ei fod yn cyfyngu ystafelloedd dwbl i gyplau priod. 

Mae’r Ddeddf Cydraddoldeb yn gwahaniaethu rhwng sefydliadau crefydd neu gred y 

mae eu hunig neu brif bwrpas yn fasnachol a’r rhai hynny nad yw eu hunig neu brif 

bwrpas yn fasnachol o ran gweithredu’r eithriadau i ddyletswyddau’r Dddeddf 

Cydraddoldeb ynghylch darparu gwasanaethau, defnyddio a chael gwared ar 

safleoedd, ac aelodaeth o, a buddion a ddarperir gan, gymdeithasau. Bwriedir hyn i 

alluogi sefydliadau crefydd neu gred i weithredu yn ôl eu hathrawiaethau neu 

bwrpasau neu’n unol â daliadau a ddelir yn gryf gan nifer sylweddol o’u dilynwyr. 

Mae’n gymwys i sefydliadau y mae eu prif pwrpas yn cynnwys ymarfer, cynyddu neu 

addysgu arfer neu egwyddorion crefydd neu gred, ac i alluogi pobl i dderbyn unrhyw 

fuddiant neu ymgysylltu ag unrhyw weithgaredd o fewn fframwaith y grefydd neu 

gred honno. Mae’r eithriad hwn hefyd yn cynnwys pobl sy’n gweithio ar ran, neu dan 

nawdd, y sefydliad crefydd neu gred. 

Mae sefydliadau crefydd neu gred nad yw eu hunig neu brif bwrpas yn fasnachol yn 

rhydd i gyfyngu aelodaeth, cyfranogiad mewn gweithgareddau, darpariaeth o 

nwyddau, cyfleusterau neu wasanaethau a chael gwared ar neu ddefnyddio 
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safleoedd am resymau sy’n perthyn i grefydd neu gred, neu gyfeiriadedd rhywiol heb 

dorri ar ddarpariaethau’r Ddeddf Cydraddoldeb (rhannau 3,4, a 7 yn ei dro) ynghylch 

gwasanaethau, safleodd ac/neu gymdeithasau.  

Ar ben hynny, mae’n gyfreithlon i sefydliadau crefydd neu gred gyfyngu aelodaeth, 

cyfranogiad mewn gweithgareddau, darpariaeth o nwyddau, cyfleusterau neu 

wasanaethau a chael gwared ar neu ddefnyddio safleoedd am resymau sy’n perthyn 

i grefydd neu gred, (ond nid cyfeiriadedd rhywiol) at ddiben meithrin neu gynnal 

cysylltiadau da rhwng unigolion o wahanol grefyddau neu gredau.  

Nid yw pob un o’r eithriadau hynny’n perthyn i unrhyw beth a wneir gan y sefydliad 

crefyddol ar ran, neu o dan delerau contract gydag, awdurdod cyhoeddus.  

Effaith y ddyletswydd cydraddoldeb 

Ar ben eu dyletswyddau fel cyflogwyr a darparwyr gwasanaethau, mae gan 

awdurdodau cyhoeddus gwahanol ddyletswyddau dan y Ddeddf Cydraddoldeb; 

eglurir y rhain yn ein cyfarwyddyd ar gyfer awdurdodau cyhoeddus. Maent yn 

cynnwys dyletswyddau gwrth-wahaniaethu wrth gynnal swyddogaethau cyhoeddus a 

dyletswydd i roi sylw dyledus i faterion cydraddoldeb fel a gyflwynir yn adran 149 y 

Ddeddf Cydraddoldeb (sy’n hysbys fel y ddyletswydd cydraddoldeb).  

Mae’r ddyletswydd cydraddoldeb yn gosod dyletswydd gyffredinol ar awdurdodau 

cyhoeddus a’r rhai hynny sy’n ymarfer swyddogaethau cyhoeddus i roi ‘sylw dyledus’ 

i dri mater: a) cael gwared ar ymddygiad (fel gwahaniaethu, aflonyddu ac 

erledigaeth) a waherddir gan y Ddeddf, b) cynyddu cyfle cyfartal rhwng y rhai hynny 

sy’n rhannu nodwedd warchodedig a’r rhai hynny nad ydynt, ac c) meithrin 

cysylltiadau da rhwng y rhai hynny sy’n rhannu nodwedd warchodedig a’r rhai hynny 

nad ydynt .  

Mae’r ddau fater olaf yn perthyn i’r nodweddion gwarchodedig o oedran, anabledd, 

ailbennu rhywedd, beichiogrwydd a mamolaeth, hil, crefydd neu gred, rhyw a 

chyfeiriadedd rhywiol. Nid ydynt yn perthyn i’r nodwedd warchodedig o briodas a 

phartneriaeth sifil.  

Nid yw’r ddyletswydd i roi ‘sylw dyledus’ yn ddyletswydd i gyflenwi canlyniadau 

rhagnodedig neu neilltuol. Nid yw’n ddyletswydd, er enghraifft, i flaenoriaethu un 
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agwedd ar gydraddoldeb uwchben un arall. Ni ellid defnyddio’r ddyletswydd 

cydraddoldeb i anfanteisio sefydliadau crefyddol na’u swyddogion yn 

anghyfiawnadwy sy’n dewis ymarfer eu hawl dan y Ddeddf i beidio â chynnal neu 

gymryd rhan mewn priodasau crefyddol cyplau o’r un rhyw. 

Mae codau ymarfer yr EHRC ar y ddyletswydd cydraddoldeb yn darparu rhagor o 

gyfarwyddyd ar sut mae’r agwedd hon ar gyfraith cydraddoldeb yn gweithredu, gan 

gynnwys manylion pellach ar ystyr pob nodwedd warchodedig a’r cyd-destunau 

maent yn gymwys, neu nad ydynt yn gymwys, ynddynt - gweler isod am fanylion. 

Gwybodaeth bellach 

Mae’r EHRC wedi cyhoeddi cyfres o ddogfennau cyfarwyddyd cyfannol: 

Deddf Priodas (Cyplau o’r Un Rhyw) 2013: y goblygiadau cydraddoldeb a hawliau 

dynol ar gyfer priodas a’r gyfraith yng Nghymru a Lloegr 

Deddf Priodas (Cyplau o’r Un Rhyw) 2013: y goblygiadau cydraddoldeb a hawliau 

dynol ar gyfer awdurdodau cyhoeddus 

Deddf Priodas (Cyplau o’r Un Rhyw) 2013: y goblygiadau cydraddoldeb a hawliau 

dynol ar gyfer sefydliadau crefyddol 

Deddf Priodas (Cyplau o’r Un Rhyw) 2013: y goblygiadau cydraddoldeb a hawliau 

dynol ar gyfer y ddarpariaeth o addysg ysgol 

Canllaw cyflym i’r Ddeddf Priodas (Cyplau o’r Un Rhyw) 2013 

Gweler hefyd y codau ymarfer statudol dilynol: 

Cod Ymarfer Deddf Cydraddoldeb 2010 - Cod Ymarfer Statudol Cyflogaeth  

http://www.equalityhumanrights.com/uploaded_files/EqualityAct/employment_code.d

oc  

Cod Ymarfer Deddf Cydraddoldeb 2010  - Gwasanaethau, Swyddogaethau 

Cyhoeddus a Chymdeithasau 

http://www.equalityhumanrights.com/uploaded_files/EqualityAct/services_code.doc 
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