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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 addysgu am briodas mewn ysgolion a goblygiadau cyfraith 

cydraddoldeb a hawliau dynol mewn cyd-destun addysg. Mae’r ddogfen hon yn 

ddefnyddiol i ysgolion, awdurdodau addysg lleol, llywodraethwyr, rhieni, athrawon, a 

staff nad ydynt yn athrawon a gyflogir gan ysgolion.  

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 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 gan ysgolion uwchradd a gynhelir ofyniad cyfreithiol i addysgu am ‘natur 

priodas’ wrth gyflenwi addysg rhyw. Hefyd mae llawer o academïau (gan 

gynnwys ysgolion rhydd) yn addysgu am y pwnc hwn, a phan ydynt yn gwneud 

felly, mae’n rhaid iddynt roi sylw i gyfarwyddyd yr Ysgrifennydd Gwladol ar 

addysg rhyw a pherthynas. Mae’n rhaid i ysgolion ddatgan y ffeithiau am 

briodas cyplau o’r un rhyw yn gywir dan gyfraith Cymru a Lloegr, mewn ffordd 

sy’n briodol i oedran a lefel dealltwriaeth ac ymwybyddiaeth y disgyblion.  

 Mae’n rhaid i addysgu am briodas gael ei wneud mewn ffordd sensitif, resymol, 

barchus a chytbwys. Mae athrawon yn destun gofynion proffesiynol, 

cwricwlwm yr ysgol, polisïau’r ysgol, a dyletswyddau gwrth-wahaniaethu tuag 

at gydweithwyr a disgyblion. 

 Nid oes unrhyw ysgol, neu athro unigol, dan ddyletswydd i gefnogi, hyrwyddo 

neu gymeradwyo priodas cyplau o’r un rhyw. Dylai addysgu fod yn seiliedig ar 

ffeithiau a dylai alluogi disgyblion i ddatblygu dealltwriaeth o’r ffordd mae’r 

deddfau’n gymwys i wahanol berthnasau. Mae’n rhaid i athrawon roi sylw  i 

gyfarwyddyd statudol ynghylch addysg rhyw a pherthynas, a chwrdd â 

dyletswyddau dan gyfraith cydraddoldeb a hawliau dynol. 
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 Yn amodol ar yr hyn uchod, nid oes unrhyw beth yn y Ddeddf sy’n effeithio ar 

hawliau ysgolion â chymeriad crefyddol i ddal i addysgu yn ôl eu 

hathrawiaethau crefyddol neu ethos. Gall unrhyw farn a fynegir am briodas 

cyplau o’r un rhyw, gan lywodraethwyr, athrawon, staff eraill yr ysgol, rhieni a 

disgyblion, adlewyrchu ethos crefyddol yr ysgol. 

 Mae llywodraethwyr, athrawon a staff nad ydynt yn athrawon mewn ysgolion, 

rhieni a disgyblion, yn rhydd i ddal eu credau crefyddol neu athronyddol eu 

hunain ynghylch priodas cyplau o’r un rhyw. Ni chyfyngir yr hawliau hyn gan 

unrhyw beth yn y Ddeddf, cyfraith addysg, neu gyfraith cydraddoldeb a hawliau 

dynol.  

 Mae hawliau blaenorol i rieni optio allan ynghylch addysg rhyw a pherthynas 

yn aros heb gael eu heffeithio gan y Ddeddf. 

Addysgu am briodas 

Gofynion cyfreithiol 

Mae ysgolion eisoes yn gyfarwydd ag addysgu am faterion sensitif fel partneriaeth 

sifil, atal cenhedlu, atgynhyrchu ac iechyd rhywiol. Dylid mabwysiadu ymagwedd 

debyg ar gyfer addysgu am briodas cyplau o’r un rhyw. Mae’r Ddeddf Addysg 1996 

a’r cyfarwyddyd statudol a baratöwyd gan yr Ysgrifennydd Gwladol dros Addysg dan 

adran 403 y Ddeddf honno’n cyflwyno sut y dylai ysgolion addysgu am ryw a 

pherthnasau. Cyhoeddwyd cyfarwyddyd tegyg ond gwahanol ar gyfer ysgolion 

Cymreig gan Lywodraeth Cymru; mae’n rhaid i ysgolion yng Nghymru roi sylw i hyn. 

Addysg rhyw a pherthynas  

Mae Adran 403 y Ddeddf Addysg 1996 yn mynnu y cyflenwir addysg rhyw a 

pherthynas mewn ysgol mewn ffordd sy’n addysgu am natur priodas a’i 

phwysigrwydd i fywyd teuluol a magu plant. Mae’n rhaid i’r addysgu a deunyddiau 

fod yn briodol ar gyfer oedran a chefndir crefyddol a diwylliannol y disgyblion.  

 

 



Deddf Priodas (Cyplau o’r un rhyw) 2013: 

Y Goblygiadau Cydraddoldeb a Hawliau Dynol o ran Darparu Addysg Ysgol 

 

 

 

 

Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol 4 

Cyhoeddiad GD.13.103-4-W  |  Fe’i diweddarwyd ddiwethaf ar 24 Mawrth 2014 

Cyfarwyddyd statudol 

Mae cyfarwyddyd yr Ysgrifennydd Gwladol ar gyfer ysgolion yn Lloegr, a 

chyfarwyddyd gwahanol ar gyfer ysgolion yng Nghymru, yn glir y dylai addysgu fod 

yn seiliedig ar ffeithiau ac y dylai alluogi disgyblion i ddatblygu dealltwriaeth o 

wahaniaeth a lleihau rhagfarn. Gweler: 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/28359

9/sex_and_relationship_education_guidance.pdf and 

http://wales.gov.uk/topics/educationandskills/schoolshome/curriculuminwales/arevise

dcurriculumforwales/sexeducation/?lang=en 

Mae hyn yn cynnwys addysgu am berthnasau lle, er enghraifft, nad yw partneriaid yn 

briod, maent o’r un rhyw neu ble mae un partner wedi mynd trwy’r broses o ailbennu 

ei rywedd. Ni ddylai addysgu am ryw a pherthnasau hyrwyddo unrhyw gyfeiriadedd 

rhywiol (paragraffau 1.30-1.32 cyfarwyddyd yr Ysgrifennydd Gwladol). 

Disgwylir i gyrff llywodraethu ysgolion a phrifathrawon ymgynghori â rhieni ac 

ymgorffori eu dymuniadau, lle mae’n bosibl, ym mholisïau’r ysgol ynghylch sut y 

bydd yr ysgol yn darparu addysg rhyw a pherthynas. Dylai’r polisïau anelu at sicrhau 

rhieni ar yr hyn a addysgir, cyn belled â phosibl. Mae’n rhaid i’r polisïau ac arferion 

fod yn gynhwysol ac anelu at atal gwahaniaethu – gan gynnwys gwahaniaethu ar 

sail cyfeiriadedd rhywiol neu ailbennu rhywedd.  

Ysgolion a gynhelir, academïau ac ysgolion rhydd 

Mae’n ofynnol i ysgolion ac academïau a gynhelir (gan gynnwys ysgolion rhydd) 

addysgu cwricwlwm cytbwys â sylfaen ledan. Mae’n rhaid iddynt addysgu cwricwlwm 

sy’n hyrwyddo datblygiad ysbrydol, moesol, diwylliannol, meddyliol a chorfforol 

disgyblion yn yr ysgol ac mewn cymdeithas, ac sy’n paratoi disgyblion am gyfleoedd, 

cyfrifoldebau a phrofiadau bywyd diweddarach (adran 78 Deddf Addysg 2002, ac 

adran 1A (1)(b) Deddf Academïau 2010).  

Mae’n rhaid i ysgolion uwchradd a gynhelir addysgu addysg rhyw, a gall ysgolion 

cynradd a gynhelir wneud hynny. Lle addysgir addysg rhyw, mae ysgolion a gynhelir 

dan ddyletswydd gyfreithiol dan adran 403 Deddf Addysg 1996 i addysgu am ‘natur 

priodas’, ac i roi sylw i gyfarwyddyd yr Ysgrifennydd Gwladol ar addysg rhyw a 

pherthynas, a gyhoeddwyd dan adran 403.  

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/283599/sex_and_relationship_education_guidance.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/283599/sex_and_relationship_education_guidance.pdf
http://wales.gov.uk/topics/educationandskills/schoolshome/curriculuminwales/arevisedcurriculumforwales/sexeducation/?lang=en
http://wales.gov.uk/topics/educationandskills/schoolshome/curriculuminwales/arevisedcurriculumforwales/sexeducation/?lang=en
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Mae adran 403 yn cynnwys dyletswyddau i addysgu addysg rhyw a pherthynas 

mewn ffordd sy’n annog disgyblion i roi ‘sylw dyledus i ystyriaethyau moesol a 

gwerth bywyd teuluol’. Hefyd gall ysgolion gynnwys priodas mewn gwersi addysg 

grefyddol (RE), ac o bosibl pynciau eraill fel hanes, gwleidyddiaeth neu’r gyfraith. 

Mae llawer o academïau, gan gynnwys ysgolion rhydd, yn dewis addysgu addysg 

rhyw a pherthynas gan y gall helpu i gwrdd â’u goblygiad i ddarparu cwricwlwm 

llydan a chytbwys, i ddiogelu disgyblion, ac i hyrwyddo eu lles. Lle maent yn gwneud 

hynny, mae’n rhaid iddynt (trwy eu cytundebau cyllido) roi sylw i gyfarwyddyd yr 

Ysgrifennydd Gwladol a gyhoeddir dan adran 403.  

Ysgolion annibynnol 

Mae’n rhaid i ysgolion annibynnol addysgu cwricwlwm sy’n cydymffurfio â safonau ar 

ddatblygiad ysbrydol, moesol, diwylliannol, meddyliol a chorfforol disgyblion. Hefyd 

mae’n rhaid i’r cwricwlwm baratoi disgyblion am gyfleoedd, cyfrifoldebau a 

phrofiadau bywyd pan maent yn oedolion. (Rheoliadau Safonau Ysgolion Annibynnol 

(Lloegr) 2010). 

Mae ysgolion annibynnol, ai wedi’u hariannu’n breifat neu beidio) yn rhydd i ddewis 

sut i addysgu am briodas, ond mae’n rhaid iddynt gydymffurfio â gofynion cyfraith 

cydraddoldeb. 

Ysgolion â chymeriad crefyddol 

Gall ysgolion â chymeriad crefyddol barhau i gyflenwi addysg rhyw a pherthynas yn 

unol â’u hathrawiaethau neu ethos crefyddol neilltuol. Mae’n rhaid iddynt wneud felly 

mewn ffordd sensitif, resymol, barchus a chytbwys.  

Wrth addysgu am ryw a pherthnasau, mae’n rhaid i ysgolion â chymeriad crefyddol 

sy’n academïau neu’n ysgolion rhydd roi sylw i gyfarwyddyd yr Ysgrifennydd 

Gwladol. 

Mae’r eithriadau neilltuol ar gyfer ysgolion â chymeriad crefyddol a ddarperir dan 

gyfraith cydraddoldeb, a grynhöir isod, yn aros heb eu heffeithio gan y Ddeddf.  
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Addysg grefyddol (RE) 

Gall addysgu am briodas ddigwydd mewn gwersi RE ac mewn dosbarthiadau 

Astudiaethau Crefyddol TGAU, er enghraifft trwy drafod defodau newid byd mewn 

gwahanol grefyddau. Wrth drafod priodas mewn dosbarthiadau RE, fel mewn 

sefyllfaoedd eraill, mae’n rhaid i athrawon fabwysiadu ymagwedd ddeallus, barchus 

a chytbwys. Mae Cyngor Addysg Grefyddol Cymru a Lloegr yn cyhoeddi cod 

gwirfoddol ar gyfer athrawon addysg grefyddol, sydd ar gael ar ei wefan: 

http://religiouseducationcouncil.org.uk/media/file/Practice_Code_for_Teachers_of_R

E.pdf 

Mewn ysgolion â chymeriad crefyddol, addysgir RE yn unol ag ethos crefyddol yr 

ysgol. 

Tynnu plant allan o wersi  

Mae gan rieni’r hawl gyfreithiol i dynnu eu plant allan o’r cyfan neu ran o addysg 

rhyw a pherthynas. Nid yw’r hawl i optio allan yn gymwys i wersi lle addysgir 

atgynhyrchu, fel gwersi bioleg. Nid yw’r Ddeddf yn newid y sefyllfa hon. 

Hefyd mae gan rieni’r hawl i dynnu eu plant allan o ddosbarthiadau RE dan adran 

405 y Ddeddf Addysg 1996. Nid yw’r Ddeddf yn newid y sefyllfa hon. 

Rhyddid mynegiant a rhyddid meddwl, cydwybod a chrefydd 

Mae cyfraith hawliau dynol yn amddiffyn rhyddid meddwl, cydwybod a chrefydd 

(Erthygl 9 y Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau Dynol) a rhyddid mynegiant (Erthygl 

10). Mae hyn yn cynnwys yr hawl i unigolion fynegi eu barn yn rhydd yn gyhoeddus 

ac yn y gwaith, ond mae’r ddwy hawl yn amodol ar gyfyngiadau i amddiffyn hawliau 

a rhyddid pobl eraill.  

Mae athrawon, staff eraill yr ysgol, llywodraethwyr, rhieni a disgyblion i gyd yn rhydd 

i ddal pa farn bynnag maent yn ei dewis ar briodas cyplau o’r un rhyw, gan gynnwys 

barn y dylai priodas fod rhwng dyn a menyw yn unig. Mae’r Llywodraeth yn 

cydnabod fod y gred y gall priodas fod rhwng dyn a menyw yn unig yn gred sy’n 

haeddu parch mewn cymdeithas ddemocrataidd.  

http://religiouseducationcouncil.org.uk/media/file/Practice_Code_for_Teachers_of_RE.pdf
http://religiouseducationcouncil.org.uk/media/file/Practice_Code_for_Teachers_of_RE.pdf


Deddf Priodas (Cyplau o’r un rhyw) 2013: 

Y Goblygiadau Cydraddoldeb a Hawliau Dynol o ran Darparu Addysg Ysgol 

 

 

 

 

Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol 7 

Cyhoeddiad GD.13.103-4-W  |  Fe’i diweddarwyd ddiwethaf ar 24 Mawrth 2014 

Mae unigolion yn rhydd i fynegi barn gadarnhaol a negyddol 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 gymwys i bob math o gyfathrebu yn gyhoeddus ac yn y 

gweithle. Dylai unigolion sy’n mynegi cefnogaeth o blaid, neu wrthwynebiad i, 

briodas cyplau o’r un rhyw, yn gyhoeddus neu yn y gwaith, wneud hynny mewn 

ffordd resymol a chymhedrol, er mwyn sicrhau eu bod yn ystyried, a heb dorri ar, 

hawliau a rhyddid pobl eraill. Lle mae’n berthnasol, mae angen i athrawon addysgu’r 

ffeithiau am ystyr gyfreithiol priodas yng Nghymru a Lloegr mewn ffordd sensitif, 

rhesymol a phriodol er mwyn cydymffurfio â goblygiadau proffesiynol a chyfreithiol, a 

pholisïau ac arferion yr ysgol. Bydd hyn yn cynnwys darparu gwybodaeth ffeithiol 

gywir am y gyfraith wrth gyflenwi gwersi. 

Gall ysgolion â chymeriad crefyddol barhau i addysgu safbwynt eu ffydd neilltuol ar 

briodas a pherthnasau o’r un rhyw cyhyd ag y gwneir hyn mewn ffordd briodol, 

rhesymol, proffesiynol a sensitif (a chyhyd ag y maent yn addysgu’r ffeithiau, lle 

mae’n berthnasol, am y gyfraith ynghylch priodas yng Nghymru a Lloegr). 

Dylai polisïau ac arferion mewn ysgolion adlewyrchu pwysigrwydd yr hawl i ryddid 

mynegiant, gan ystyried yr amgylchiadau neilltuol dan sylw. Bydd hyn yn helpu i 

sicrhau y gwneir penderfyniadau priodol a chyfiawnadwy mewn sefyllfaoedd pan 

yw’n rhaid i ystyriaethau sy’n cystadlu, fel yr hawl i ryddid mynegiant a hawliau pobl 

eraill, gael eu cydbwyso. 

Amddiffynnir rhyddid mynegiant yn bendant dan ddarpariaethau’r Ddeddf Trefn 

Gyhoeddus 1986 (POA) ynghylch y troseddau o ysgogi 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 

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 
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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.   

Effaith cyfraith cydraddoldeb 

Y dyletswyddau gwrth-wahaniaethu 

Mae gan ysgolion gyfrifoldebau dan gyfraith cydraddoldeb fel cyflogwyr ac fel cyrff 

addysg, fel awdurdodau cyhoeddus, ac fel ddarparwyr gwasanaethau (lle, er 

enghraifft, maent yn llogi cyfleusterau neu safleoedd i’r cyhoedd). Hefyd mae gan 

athrawon oblygiadau dan gyfraith cydraddoldeb fel cyflogeion ysgolion ac fel 

darparwyr addysg. 

Fel cyflogwyr a darparwyr gwasanaethau, mae’n rhaid i ysgolion beidio â 

gwahaniaethu’n anghyfreithlon ac mae’n rhaid iddynt beidio ag aflonyddu nag erlid 

ymgeiswyr swydd, cyflogeion, cyn-gyflogeion a defnyddwyr gwasanaethau ar sail 

nodweddion gwarchodedig. At ddibenion y cyfarwyddyd hwn, y nodweddion 

gwarchodedig mwyaf perthnasol yw grefydd neu gred, ailbennu rhywedd a 

chyfeiriadedd rhywiol. Eglurir y dyletswyddau hyn mewn codau ymarfer a addasir i 

bob cyd-destun, a restrir ar ddiwedd y cyfarwyddyd hwn. 

Ar ben hynny, mae’n rhaid darparu mynediad disgyblion a’r ddarpariaeth o addysg a 

gwasanaethau cysylltiedig mewn ysgolion heb wahaniaethu, aflonyddu nag erlid 

anghyfreithlon. Nid yw darpariaethau’r Ddeddf Cydraddoldeb 2010 (y Ddeddf 

Cydraddoldeb) yn amddiffyn disgyblion rhag aflonyddu gan ddisgyblion eraill. Fodd 

bynnag, mae’r darpariaethau  ar wahaniaethu’n golygu bod gan ysgolion oblygiad i 

sicrhau bod bwlio gan ddisgyblion sy’n gysylltiedig â nodwedd warchodedig yn cael 

ei drin â’r un lefel o ddifrifoldeb ag unrhyw fath arall o fwlio.  

Eithriadau rhag gyfraith cydraddoldeb 

Mae’r eithriadau cyffredinol yn y Ddeddf Cydraddoldeb sy’n galluogi ysgolion â 

chymeriad crefyddol a sefydliadau crefyddol eraill i weithredu’n unol â’u 

hathrawiaethau ac ethos crefyddol heb eu newid gan y Ddeddf. Mae ein 
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cyfarwyddyd ar briodas a’r gyfraith yn rhestru darpariaethau’r Ddeddf Cydraddoldeb 

ynghylch eithriadau perthnasol. 

Mae’r Ddeddf Cydraddoldeb a’r Ddeddf Safonau a Fframwaith Ysgolion 1998 yn 

caniatáu i ysgolion â chymeriad crefyddol orfodi gofynion yn perthyn i grefydd neu 

gred ac ymddygiad cysylltiedig pan ydynt, er enghraifft, yn recriwtio, hyrwyddo neu 

gael gwared ar staff dan amgylchiadau penodol. Nid yw’r darpariaethau hyn yn cael 

eu heffeithio gan y Ddeddf. 

Nid yw dyletswyddau gwrth-wahaniaethu ysgolion ynghylch nodwedd warchodedig 

crefydd neu gred (adran 85(2) y Ddeddf Cydraddoldeb) yn gymwys i weithredoedd 

addoli ac arferion crefyddol mewn ysgolion, os ydynt yn ffurfio rhan o’r cwricwlwm 

neu beidio. Caniateir i ysgolion gynnwys ystod lawn o faterion a phynciau yn eu 

cwricwlwm addysgu.  

Y ddyletswydd cydraddoldeb 

Hefyd mae gan ysgolion ac academïau a gynhelir oblygiadau cadarnhaol dan 

ddyletswydd cydraddoldeb y sector cyhoeddus (adran 149 y Ddeddf Cydraddoldeb), 

sy’n hysbys hefyd fel y ddyletswydd cydraddoldeb. 

Mae’r ddyletswydd cydraddoldeb yn gosod dyletswydd gyffredinol ar awdurdodau 

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

dyledus’ 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 y rhai hynny 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 olaf yn perthyn i’r nodweddion 

gwarchodedig o oedran, anabledd, ailbenny 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 uwchlaw un arall. Ni ellid defnyddio’r ddyletswydd 

cydraddoldeb i anfanteisio unigolion neu sefydliadau’n anghyfiawn dim ond 

oherwydd eu credau ynghylch priodas cyplau o’r un rhyw.  



Deddf Priodas (Cyplau o’r un rhyw) 2013: 

Y Goblygiadau Cydraddoldeb a Hawliau Dynol o ran Darparu Addysg Ysgol 
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Mae codau ymarfer a chyfarwyddyd technegol yr EHRC yn darparu rhagor o 

gyfarwyddyd ynghylch sut mae cyfraith cydraddoldeb yn gweithredu, gan gynnwys 

manylion pellach am ystyr pob nodwedd warchodedig a’r cyd-destunau maent yn 

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

Yr hawl i addysg 

Mae Erthygl 2 Protocol 1 y Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau Dynol yn darparu i 

rieni’r hawl i ddewis addysg ar gyfer eu plant sy’n adlewyrchu eu daliadau crefyddol 

neu athronyddol neilltuol. Yn y Deyrnas Unedig, mae’r hawl hon yn gymwys dim ond 

cyn belled ag ei bod yn gyson â’r ddarpariaeth o addysg effeithlon ac yn osgoi 

gwariant cyhoeddus afresymol. Ar  ben hynny, mae cyfraith achos wedi sefydlu nad 

oes angen i’r Wladwriaeth ddarparu addysg o fath neu ansawdd neilltuol. Ni thorrir ar 

yr hawl hon cyhyd ag y rhoddir gwybodaeth grefyddol ac athronyddol (ac addysg 

berthynas) o fewn y system addysg mewn ffordd wrthrychol, sy’n adlewyrchu 

amrywiaeth a sy’n destun dadansoddi a chraffu beirniadol.  

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 gweithle a chyflenwi gwasanaethau 

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

  



Deddf Priodas (Cyplau o’r un rhyw) 2013: 

Y Goblygiadau Cydraddoldeb a Hawliau Dynol o ran Darparu Addysg Ysgol 

 

 

 

 

Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol 11 

Cyhoeddiad GD.13.103-4-W  |  Fe’i diweddarwyd ddiwethaf ar 24 Mawrth 2014 

Gweler hefyd y codau ymarfer a dogfennau cyfarwyddyd EHRC 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 

Cyfarwyddyd Technegol ar Ddyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus yn 

Lloegr 

 http://www.equalityhumanrights.com/uploaded_files/PSD/technical_guidance_on_th

e_public_sector_equality_duty_england.pdf 

 

Cyfarwyddyd Technegol ar Ddyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus yng 

Nghymru 

http://www.equalityhumanrights.com/uploaded_files/PSD/technical_guidance_on_the

_public_sector_equality_duty_wales.pdf 

Cyfarwyddyd Technegol ar gyfer Ysgolion yn Lloegr 

http://www.equalityhumanrights.com/uploaded_files/EqualityAct/PSED/ehrc263_cod

e_england_v3.pdf 

Yr hyn mae Cyfraith Cydraddoldeb yn ei Olygu i Chi fel Darparwr Addysg yng 

Nghymru: Ysgolion 

http://www.equalityhumanrights.com/uploaded_files/Wales/PSED_Wales_docs/educ

ation_nsg_wales_-_final.pdf 
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