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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 sut mae’r 

Ddeddf yn effeithio ar awdurdodau cyhoeddus pan ydynt yn ymarfer eu 

swyddogaethau. Mae’r ddogfen hon yn ddefnyddiol i lywodraeth ganolog a lleol, 

carchardai, ysbytai, sefydliadau addysg, ac unrhyw sefydliad arall sy’n ymarfer 

swyddogaethau cyhoeddus. 

Mae hawliau dan gyfraith 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 cyfraith 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 gan y Cofrestrydd Cyffredinol, cofrestrwyr arolygol, a chofrestrwyr yng 

Nghymru a Lloegr ddyletswyddau statudol mewn cysylltiad ag awdurdodi, 

cynnal a chofrestru priodasau cyplau o’r un rhyw yn yr un ffordd i raddau 

helaeth â sydd ganddynt ar gyfer cyplau o’r rhyw arall. 

 Mae’r Ddeddf yn amddiffyn sefydliadau crefyddol a’u swyddogion rhag gael eu 

gorfodi trwy unrhyw fodd i gynnal neu gymryd rhan mewn priodasau cyplau o’r 

un rhyw. 

 Mae’n rhaid i awdurdodau cyhoeddus weithredu yn unol â’r Ddeddf 

Cydraddoldeb 2010 (y Ddeddf Cydraddoldeb) fel nad ydynt yn gwahaniaethu’n 

anghyfreithlon wrth ymarfer eu swyddogaethau – ai fel cyflogwr, darparwr 

gwasanaethau neu wrth ymarfer swyddogaethau cyhoeddus. Mae’r 

gwaharddiadau ar wahaniaethu oherwydd crefydd neu gred, ailbennu rhywedd 

neu gyfeiriadedd rhywiol yn arbennig o berthnasol yng nghyd-destun priodas 

cyplau o’r un rhyw. 
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 Mae’n rhaid i awdurdodau cyhoeddus weithredu’n gydnaws â’r Ddeddf Hawliau 

Dynol 2010 (y Ddeddf Hawliau Dynol), gan gynnwys wrth amddiffyn rhyddid 

meddwl, cydwybod a chrefydd, rhyddid i ymgynnull, rhyddid mynegiant ac 

ammiffyniad rhag wahaniaethu.  

 Mae darpariaethau cyflogaeth, gwasanaethau a swyddogaethau cyhoeddus y 

Ddeddf Cydraddoldeb wedi’u diwygio gan y Ddeddf yn benodol i amddiffyn 

sefydliadau crefyddol a’u swyddogion nad ydynt yn dymuno priodi cyplau o’r 

un rhyw. 

 Bydd awdurdod cyhoeddus yn gweithredu’n anghyfreithlon os yw’n ceisio 

dibynnu ar ddyletswydd cydraddoldeb y sector cyhoeddus er mwyn achosi i 

unigolyn neu sefydliad ddioddef anfantais neu niwed oherwydd eu credau 

ynghylch priodas, lle nad yw hyn yn ystyriaeth berthnasol. Ni ellir defnyddio’r  

ddyletswydd cydraddoldeb er mwyn cyfiawnhau gweithred anghyfreithlon. 

 Ar brydiau, gall safbwynt unigolyn neu sefydliad ar berthnasau o’r un rhyw a 

phriodas cyplau o’r un rhyw fod yn berthnasol i’r penderfyniadau mae 

awdurdod cyhoeddus yn eu cymryd pan yw hyn yn effeithio ar hawliau pobl 

eraill. Gallai hyn gynnwys, er enghraifft, pan yw’r awdurdod yn gweithredu er 

lles gorau plant ac yn amddiffyn defnyddwyr gwasanaethau rhag wahaniaethu 

anghyfreithlon. 

 

Diffiniad o awdurdod cyhoeddus yn ôl cyfraith cydraddoldeb a 

hawliau dynol 

Dan y Ddeddf Hawliau Dynol 1998, mae’r diffiniad cyffredinol o awdurdod cyhoeddus 

yn cynnwys pob corff cyhoeddus sy’n ymarfer swyddogaethau cyhoeddus yn 

uniongyrchol. Hefyd mae’n cynnwys eraill sydd, er nad ydynt yn gyrff cyhoeddus eu 

hunain, yn cyflawni swyddogaethau cyhoeddus – ond dim ond pan ydynt yn ymarfer 

swyddogaethau o natur gyhoeddus. 

Mae’r un diffiniad cyffredinol yn gymwys at ddibenion adran 149 y Ddeddf 

Cydraddoldeb (y ddyletswydd cydraddoldeb) ond mae awdurdod cyhoeddus (at 

ddibenion y ddarpariaeth hon) yn cynnwys yn benodol y rhai hynny a restrir yn 

Atodlen 19 y Ddeddf Cydraddoldeb. 
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Gwasanaethau priodas fel swyddogaethau cyhoeddus 

Trafodwyd y cwestiwn a yw sefydliad crefyddol yn cyflawni swyddogaeth cyhoeddus 

neu beidio wrth gynnal priodas grefyddol a gydnabyddir gan gyfraith Cymru a Lloegr 

yn eang yn ystod y broses o basio’r Ddeddf yn y Senedd. Mae gan y fath briodas 

grefyddol elfennau sifil (yr unigolyn awdurdodedig yn cofrestru’r briodas) ac elfennau 

crefyddol (y ddefod grefyddol a wneir gan y swyddog) fel ei gilydd. 

Nid yw’r gweithgareddau optio i mewn ac optio allan a gyflwynir yn adran 2 y Ddeddf 

yn swyddogaethau o natur gyhoeddus; yn hytrach maent yn swyddogaethau preifat 

(trafodir hyn yn llawnach yn y cyfarwyddyd ar briodas a’r gyfraith). Er enghraifft, 

mae’r penderfyniad gan berchennog neu ymddiriedolwr adeilad i ymgeisio i’r adeilad 

gael ei gofrestru ar gyfer priodas cwpl o’r un rhyw yn benderfyniad mewnol, nid yn 

swyddogaeth gyhoeddus. Felly nis cynhwysir yn y Ddeddf Hawliau Dynol na’r 

swyddogaethau cyhoeddus na darpariaethau eraill y Ddeddf Cydraddoldeb; ni allai 

fod yn destun adolygiad barnwrol ychwaith yn ôl barn yr EHRC a’r Llywodraeth. 

Y llysoedd sy’n gorfod dehongli’r ddeddfwriaeth a phenderfynu’r pwyntiau hyn yn y 

pen draw os digwydd eu bod yn cael eu dilyn a’u hystyried trwy ymgyfreitha. 

Amddiffyn rhyddid crefyddol 

Ni ellir defnyddio cyfraith cydraddoldeb a hawliau dynol er mwyn gorfodi sefydliadau 

crefyddol na’u swyddogion i gymryd rhan mewn priodasau crefyddol cyplau o’r un 

rhyw. Mae digon o amddiffyniad yn y Ddeddf a dan gyfraith cydraddoldeb a hawliau 

dynol i atal y fath orfodi. Darperir amddiffyniad crefyddol penodol i gymryd i gyfrif yr 

hawliau dan y Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau Dynol (y Confensiwn) yn adran 2 

y Ddeddf, sy’n ei wneud yn glir na ellir gorfodi unrhyw sefydliad crefyddol  na 

swyddog sefydliad crefyddol  trwy unrhyw fodd i gynnal neu gymryd rhan mewn 

priodasau cyplau o’r un rhyw.  

Amddiffynir rhyddid crefyddol unigol a chasgliadol gan y Confensiwn. Hawliau mwyaf 

nodedig y Confensiwn yn hyn o beth yw Erthyglau 9 (rhyddid meddwl cydwybod a 

chrefydd), 10 (rhyddid mynegiant), 11 (rhyddid i ymgynnull yn heddychlon a rhyddid i 

ymgysylltu) ac 14 (gwahardd gwahaniaethu wrth weithredu hawliau’r Confensiwn). 
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Ymhellach, nid yw’r hawl i briodi dan Erthygl 12 yn galw ar Wladwriaethau i ddarparu 

priodas ar gyfer cyplau o’r un rhyw. Fodd bynnag, os yw Gwladwriaeth yn darparu 

priodas ar gyfer cyplau o’r un rhyw, mae’n rhaid iidi wneud hynny heb wahaniaethau 

anghyfiawnadwy dan Erthygl 14.  

 

Mae’r hawliau hynny, gan eu cymryd yn unigol (lle mae’n bosibl) ac yn gasgliadol, yn 

cyflwyno rhwystrau aruthrol i unrhyw ymgais i orfodi sefydliadau crefyddol anfodlon 

neu eu swyddogion i gynnal neu gymryd rhan mewn priodasau crefyddol cyplau o’r 

un rhyw. Mae bron yn anochel y byddai unrhyw ymgais i orfodi sefydliadau crefyddol 

a’u swyddogion i wneud hynny’n methu. 

Rhyddid mynegiant 

Mae gan awdurdodau cyhoeddus ddyletswyddau uniongyrchol a gorfodadwy i 

amddiffyn hawliau dynol, sy’n cynnwys gweithredu’n gydnaws â’r hawl i ryddid 

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

Erthygl 10 y Confensiwn. Felly gall unigolion fynegi barn gadarnhaol neu negyddol 

ynghylch priodas cyplau o’r un rhyw. Mae ein cyfarwyddyd ar briodas a’r gyfraith yn 

egluro hyn yn fanwl. 

Amddiffynir rhyddid mynegiant yn bendant 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  i mewn i 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 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 
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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 

rhyddid mynegiant unigolyn.   

Deddf Cydraddoldeb a’r ddarpariaeth o wasanaethau 

Mae’r Ddeddf yn benodol yn diwygio’r gwasanaethau a darpariaethau cyflogaeth a 

gynhwysir yn Rhannau 3 a 5 y Ddeddf Cydraddoldeb, fel nad yw’n wahaniaethu 

anghyfreithlon i sefydliad crefyddol na’i swyddogion wrthod cynnal, cydsynio i a 

chymryd rhan fel arall mewn priodas grefyddol am yr unig reswm ei bod yn ymwneud 

â chwpl o’r un rhyw. Mae hawliad ynghylch cyflogaeth neu un sy’n gysylltiedig â 

gwasanaethau dan y Ddeddf Cydraddoldeb sy’n herio’r fath wrthodiad yn sicr o 

fethu. Trafodir hyn ymhellach yn ein cyfarwyddyd ar briodas a’r gweithle a chyflenwi 

gwasanaethau. 

Fodd bynnag, y tu allan i briodas ei hunan, mae’r Ddeddf Cydraddoldeb yn cyfyngu 

ar y graddau y gall sefydliadau yn gysylltiedig â chrefydd neu gred weithredu 

cyfyngiadau ynghylch cyfeiriadedd rhywiol lle mae’r sefydliad yn darparu 

gwasanaethau ar ran, a dan gontract gydag, awdurdod cyhoeddus.  

Weithiau bydd safbwynt unigolyn neu sefydliad ar berthnasau o’r un rhyw ac/neu  

briodas cyplau o’r un rhyw yn berthnasol i’r ffordd mae’n cael ei drin gan awdurdod 

cyhoeddus. Ar y mwyafrif o achlysuron, ni ddylai fod yn berthnasol i benderfyniadau i 

ddarparu mynediad i gyfleusterau sydd ar gael i’w llogi. Fodd bynnag, gallai fod yn 

berthnasol i benderfyniadau ar gyllid cyhoeddus, er enghraifft ar ffurf grantiau; neu 

gontractau caffael i gyflenwi gwasanaethau cyhoeddus, lle mae hawliau pobl eraill yn 

gysylltiedig. Bydd angen penderfynu hyn ar sylfaen achos wrth achos, gan gymryd i 

gyfrif amgylchiadau neilltuol a ffactorau perthnasol i’w hystyried ym mhob achos. 

Dylai awdurdodau cyhoeddus osgoi gwneud rhagdybiaethau anwarantedig y caiff 

hawliau pobl eraill eu torri dim ond oherwydd bod unigolyn neu sefydliad yn cytuno 

neu’n anghytuno â phriodas cyplau o’r un rhyw. Lle mae pryderon perthnasol, dylid 

eu harchwilio er mwyn cynorthwyo dealltwriaeth, i sefydlu tystiolaeth o effaith 
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anffafriol bosibl, ac i alluogi awdurdodau cyhoeddus i wneud penderfyniadau 

cyfreithlon â sylfaen dda. 

Nid yw’r Ddeddf Cydraddoldeb yn mynnu bod awdurdodau cyhoeddus yn 

mabwysiadu ymagwedd ‘un ateb sy’n addas i bawb’ tuag at ymarfer swyddogaethau 

cyhoeddus. Gallai’r fath ymagwedd arwain at wahaniaethu anuniongyrchol. Nid atelir 

awdurdodau cyhoeddus rhag ddarparu gwasanaethau mewn ffyrdd gwahanol ar 

gyfer grwpiau gwahanol, cyhyd â nad yw hyn yn arwain at unrhyw wahaniaethu 

gwaharddedig ar sail nodwedd warchodedig. 

Er enghraifft, mae’r Ddeddf Cydraddoldeb yn caniatáu i awdurdodau cyhoeddus 

gymryd camau gweithredu cyfreithlon, cadarnhaol i fynd i’r afael ag anghenion 

gwahanol ac i annog mwy o gyfranogiad ar gyfer y fath grwpiau. Hefyd mae 

darpariaethau eraill y Ddeddf Cydraddoldeb yn caniatáu gwasanaethau a dargedir 

tuag at bobl sy’n rhannu nodwedd warchodedig yn amodol ar ofynion penodol (er 

enghraifft, wrth ddarparu gwasanaethau un rhyw neu wasanaethau’n gysylltiedig â 

chrefydd).  

Effaith y ddyletswydd cydraddoldeb 

Mae’r ddyletswydd cydraddoldeb yn gosod dyletswydd gyffredinol ar awdurdodau 

cyhoeddus a’r rheini sy’n ymarfer swyddogaethau cyhoeddus i roi ‘sylw syledus’ wrth 

ymarfer eu swyddogaethau i dri mater: (a) cael gwared ar ymddygiad (fel 

gwahaniaethu, aflonyddu ac erledigaeth) a waherddir gan y Ddeddf, (b) cynyddu 

cyfle cyfartal rhwng pobl sy’n rhannu nodwedd warchodedig a’r rhai hynny nad 

ydynt, ac (c) meithrin cysylltiadau da rhwng pobl 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 

agwedd ar gydraddoldeb uwchben un arall. Ni ellid defnyddio’r ddyletswydd 

cydraddoldeb i anfanteisio sefydliadau crefyddol na’u swyddogion yn 
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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 

pellach. 

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 sefydliadau crefyddol 

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

dynol ar gyfer y ddarpariaeth o addysg ysgol 

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

dynol ar gyfer y gweithle a chyflenwi gwasanaethau 

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.

doc 

Cod Ymarfer Deddf Cydraddoldeb 2010  - Gwasanaethau, Swyddogaethau 

Cyhoeddus a Chymdeithasau 

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