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Hawliau a Chyfrifoldebau 
Gweithgareddau Dilynol Estynedig i Athrawon  

Priodas Drefnedig a Phriodas dan Orfod 
 
 
Mae’r gweithgareddau yn rhoi cyfleoedd i’r disgyblion gyflawni canlyniadau dysgu 
Cyfnod Allweddol 4 o’r Fframwaith ABCh ar gyfer pobl ifanc 7-19 oed yng Nghymru 
 
Nod yr adran hon yw cynorthwyo disgyblion CA4 i ddeall y gwahaniaethau rhwng priodas 

drefnedig a phriodas dan orfod. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nodyn i Athrawon 
Mae Deddf Ymddygiad Gwrthgymdeithasol, Trosedd a Phlismona 2014 
yn gwneud priodas dan orfod yn drosedd. Mae hyn yn cynnwys:  
 

• Mynd â rhywun dramor ar gyfer priodas dan orfod (os yw’r 
briodas dan orfod yn digwydd ai peidio) 

• Priodi rhywun sydd â diffyg gallu meddyliol i roi eu caniatâd i’r 
briodas (os ydynt yn cael eu rhoi dan bwysau ai peidio) 

• Mae torri Gorchymyn Amddiffyn rhag Priodas dan Orfod hefyd 
yn drosedd. 

 
Bydd y dull sifil o gael Gorchymyn Amddiffyn rhag Priodas dan Orfod 
drwy’r llysoedd teulu yn parhau i fodoli ochr yn ochr â’r trosedd er 
mwyn i ddioddefwyr allu dewis sut maent yn dymuno cael eu cynorthwyo. 
 
Gall gorfodi rhywun i briodi arwain at ddedfryd o 7 mlynedd yn y 
carchar.  
 
Gall torri Gorchymyn Amddiffyn rhag Priodas dan Orfod arwain at 
ddedfryd o hyd at 5 mlynedd yn y carchar. 
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 Cysylltiadau gyda’r Fframwaith ABCh ar gyfer pobl 
ifanc 7-19 oed yng Nghymru 

Sgiliau Ystod 
Gweithgaredd 
Ragarweiniol 
1.a Fy Mhartner 
Delfrydol 

                 

Dim yn berthnasol 

 

  Dim yn berthnasol 

1.b. Gweithgaredd y 
Gadair Boeth 

• Ystyried safbwyntiau 
gwahanol wrth wneud 
penderfyniadau a 
dewisiadau gwybodus yn 
effeithiol 

• Datblygu agwedd gadarnhaol at 
berthynas bersonol  

 
• Datblygu parch at eu hunain ac 

eraill 
2. Materion Teuluol • Gwneud a chynnal 

cyfeillgarwch a thrin 
ymddygiad yn effeithiol 
mewn perthynas 

• Deall yr ystod o werthoedd ac 
egwyddorion drwy ba rai y bydd 
pobl yn byw  

• Datblygu agwedd gadarnhaol at 
berthynas bersonol 

3. Cywir neu 
Anghywir 

•   Defnyddio gwybodaeth 
flaenorol i egluro’r 
cysylltiadau rhwng achos 
ac effaith a gwneud 
rhagfynegiadau 

• Deall yr ystod o werthoedd ac 
egwyddorion drwy ba rai y 
bydd pobl yn byw  

• Datblygu agwedd gadarnahol 
at berthynas bersonol 

4. Priodasau 
Gwahanol  

 

• Datrys gwrthdaro drwy 
sefyllfa dim ond ennill 

• Gwerthfawrogi amrywiaeth a 
chyfle cyfartal a chael eich 
cythruddo gan anghyfiawnder, 
cam-fanteisio a gwrthodiad 
hawliau dynol 

5. Gweithgaredd 
Astudiaeth Achos 
 

• Ystyried safbwyntiau 
gwahanol wrth wneud 
penderfyniadau a 
dewisiadau gwybodus yn 
effeithiol  

• Cyfathrebu teimladau a 
barn bersonol yn 
effeithiol mewn ystod o 
sefyllfaoedd drwy ystod 
eang o sefyllfaoedd  

• Gwerthfawrogi amrywiaeth a 
chyfle cyfartal a chael eich 
cythruddo gan anghyfiawnder, 
cam-fanteisio a gwrthodiad 
hawliau dynol 

• Deall materion a digwyddiadau  
cyfoes lleol a byd-eang   

• Deall yr ystod o werthoedd ac 
egwyddorion drwy ba rai y bydd 
pobl yn byw  

• Y peryglon sy’n gysylltiedig â 
gweithgaredd rhywiol, yn cynnwys 
camfanteisio rhywiol posibl  
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Mae’r pwnc hwn yn un heriol i athrawon i ddelio ag ef yn yr ystafell ddosbarth. Mae 
angen sicrhau cydbwysedd a sensitifrwydd wrth drafod materion sensitif megis priodas 
drefnedig a phriodas dan orfod mewn ABCh. Cyfrifoldeb yr athro/athrawes yw rhoi mwy 
o sylw i farn i’r gwrthwyneb os yw barn gyffredinol y dosbarth yn unochrog neu’n gul. 
 
Am ragor o gyngor a chefnogaeth cyfeiriwch at y nodiadau cefnogi athrawon - Addysgu 
Materion Sensitif. Mae’r ddogfen ar gael ar y wefan hon. 
 
Gweithgaredd Rhagarweiniol 
 
Gweithgaredd 1a   Fy mahartner delfrydol 
 
Cyflwynwch bwnc fy mhartner delfrydol i’r disgyblion ac atgyfnerthwch yr angen am reolau 
sylfaenol a’r angen i barchu barn y naill a’r llall. Dechreuwch drwy ddangos y montage lluniau 
(Adnodd 1a) i’r dosbarth sy’n dangos gwahanol bobl, rhyw, oedran, ethnigrwydd, golwg 
gorfforol ac ati a sefydlwch er ein bod yn wahanol bod gennym rai pethau sy’n gyffredin, 
megis y ffaith bod y rhan fwyaf o bobl yn byw ac yn rhannu eu bywyd gyda phartner. 
Gwerthfawrogwn gyfeillgarwch a chwmni pobl eraill.  
Rhannwch y dosbarth yn grwpiau bach a gofynnwch i’r disgyblion feddwl am dair rhinwedd sy’n 
bwysig iddynt ac y byddent yn edrych amdanynt mewn partner delfrydol. Derbyniwch adborth 
a chofnodwch yr awgrymiadau ar y bwrdd gwyn. Efallai y bydd angen awgrymu rhinweddau 
eraill er mwyn rhoi proffil cytbwys e.e. teyrngarwch, sicrwydd, caredigrwydd, ffyddlondeb 
cyfeillgarwch ac ati. Trafodwch efallai ein bod ni gyd yn chwilio am bethau gwahanol yn ein 
partner delfrydol. 
 
Gweithgaredd 1b  Gweithgaredd y Gadair Boeth 
 
Negeseuon allweddol;   

• Rydym i gyd yn chwilio am rinweddau arbennig yn ein partneriaid delfrydol 
• Bydd gwahanol bethau yn dylanwadu ar sut a phwy a ddewiswch fel eich partner am 

oes 
• Ni fydd rhai pobl ifanc yn dewis eu partneriaid oes 
• Gall priodas drefnedig fod yn berthynas hapus. 

 
Cyn i’r wers ddechrau dewiswch ddau ddisgybl sy’n cytuno i gymryd rhan mewn gweithgaredd 
cadair boeth ynglŷn â pherthynas. 
Awgrymwch i’r dosbarth y byddai’r ddau ddisgybl a ddewiswyd yn gwneud pâr da a 
chyfiawnhau’r dewis a wnaed drwy roi rhesymau penodol e.e. bod y ddau ddisgybl yn byw yn yr 
un ardal; bod rhieni’r disgyblion yn adnabod ei gilydd yn dda; bod gan y ddau lygaid brown; bod 
y ddau yn hoffi gwylio pêl-droed ac ati. 
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Gwahoddwch y ‘pâr’ i flaen y dosbarth (i’r gadair boeth) a gan ddefnyddio’r rhinweddau a 
nodwyd yn flaenorol (yn 1a) fel prociadau, gofynnwch i’r ddau ddisgybl beth yw eu barn am eu 
‘partner’ newydd. Archwiliwch gyda’r pâr sut maent yn teimlo i gael gwybod eu bod yn cael eu 
rhoi’n bâr/bod yr athro neu’r athrawes yn gwneud penderfyniad pwysig o’r fath drostynt. 
 
 
Rhannwch y dosbarth yn grwpiau bach a gofynnwch i’r disgyblion drafod eu barn ynglŷn â 
rhywun arall yn dewis pwy fydd eu partner.  Rhowch adborth o’u safbwyntiau i’r dosbarth 
cyfan.  
 
Trafodwch gyda’r dosbarth bod gan lawer o bobl ifanc briodas drefnedig sy’n gariadus, hapus 
a llwyddiannus.  

 
Gweithgaredd 2.  Materion Teuluol 
 
Eglurwch i’r dosbarth bod llawer o bobl ifanc yn cael priodasau trefnedig. Os yn briodol, 
cyfeiriwch yn ôl at wers y Swyddog Heddlu Cymunedol Ysgolion ‘Hawliau a Chyfrifoldebau’ a/ 
neu defnyddiwch erthyglau newyddion cyfredol sy’n ymwneud â’r pwnc. 
 
Mewn parau gofynnwch i’r disgyblion ateb y cwestiwn canlynol: 

Beth yw priodas drefnedig? 
Rhowch adborth i’r dosbarth cyfan a chofnodwch ymatebion y disgyblion ar y bwrdd.   
Dangoswch y diffiniad o briodas drefnedig (Adnodd 2a) a phwysleiswch y ffaith er y gall y 
teulu wneud trefniadau ar gyfer y briodas mae’r dewis o bartner yn parhau gyda’r bobl ifanc. 
Rhannwch y dosbarth yn grwpiau bach i drafod y cwestiwn canlynol:  

Pam mae teuluoedd yn trefnu priodasau? 
Gallai atebion posibl gynnwys:  
 
Statws    Caste (Dosbarth) 
Diwylliant     Crefydd/Cred 
Anrhydedd/Izzat   Traddodiad 
Rhesymau economaidd              Atal perthynas anaddas 
Ymrwymiadau teuluol  Cryfhau cysylltiadau teuluol 
Dinasyddiaeth  
 
Derbyniwch adborth a chasglwch atebion ar y bwrdd gwyn.   
 
Ychwanegwch rai atebion eraill o’r rhestr uchod. Efallai y bydd yn angenrheidiol i ddatblygu 
ac egluro rhai o’r atebion a roddwyd.   
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Dosbarthwch set o gardiau didoli (Adnodd 2b) i bob grŵp. Gofynnwch i’r grwpiau ddidoli’r 
cardiau yn ddatganiadau sy’n disgrifio priodasau trefnedig a’r rhai hynny sy’n disgrifio dewis 
rhydd neu briodasau cariad. Rhowch adborth o’r canlyniadau i’r dosbarth cyfan. Trafodwch 
fod elfennau cadarnhaol a negyddol mewn unrhyw berthynas - boed yn briodas drefnedig 
neu’n briodas seiliedig ar gariad. Dylai fod yn amlwg bod llawer o’r datganiadau yn berthnasol 
i’r ddau fath o drefniadau priodi. 
 
Gweithgaredd 3   Cywir neu Anghywir? 
 
Gweithgaredd mewn parau/grŵp bychan i herio mythau a datblygu dealltwriaeth gywir o 
briodasau trefnedig a phriodasau dan orfod.  
Diffinnir priodas drefnedig fel:   

pan fydd y teuluoedd yn cymryd rôl flaenllaw mewn dewis partner priodas, ond gadewir y 
dewis p’un ai i briodi i’r ddau berson. 

Priodir gyda chydsyniad llawn a rhydd y ddau berson. (Adnodd 2a) 
Diffinnir priodas dan orfod fel: 

pan fo un neu ddau berson ddim yn, neu ddim yn gallu, cydsynio i’r briodas ac y defnyddir 
pwysau a chamdriniaeth.   (Adnodd 3a) 

Mae PowerPoint o’r cwis (Adnodd 3b) ar gael i gefnogi’r gweithgaredd a dalen waith (Adnodd 
3c) er mwyn i’r disgyblion roi eu hatebion. 
 

Nodyn i Athrawon 
Beth yw Anrhydedd neu Izzat? 

Mae Izzat yn cyfeirio at y syniad o anrhydedd a geir mewn rhai diwylliannau. Mae’n 
berthnasol yn y cymunedau Hindŵ, Mwslim a Sîc ac ar draws rhywiau. Mae cynnal eich enw 
da eich hun a’ch teulu (yn arbennig i fenywod) yn rhan o gysyniad izzat, fel y mae dial os 
caiff izzat rhywun ei niweidio. Mae rhai unigolion yn dioddef yr hyn a elwir yn Drais o ran 
Anrhydedd.  Gall hyn fod yn ddifrifol iawn.  Cafodd rhai pobl eu hymosod arnynt a’u lladd 
yn enw ‘anrhydedd’. 

Beth yw’r drefn caste (dosbarth)? 

Mae’r drefn caste yn gosod pobl mewn grwpiau galwedigaethol. Bu’n rhan o gymdeithas 
India am ganrifoedd. Mae ei sail mewn crefydd ac ar rannu gwaith. Mae gosod 
dosbarthiadau mewn trefn hierarchaidd yn agwedd ar grefydd Hindŵ. Nid yw crefyddau 
eraill yn India yn dilyn y drefn hon.  Mae’r drefn caste yn penderfynu’r math o swyddi gall 
person gael a’r rhyngberthynas gymdeithasol y gallent eu cael (yn cynnwys priodi).	  
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1. Mae priodi dan orfod dim ond i’w gael yn y gymuned Asiaidd.  
Anghywir; Gall priodi dan orfod ddigwydd mewn unrhyw gymuned. Er enghraifft ceir achosion 
yn ymwneud â theuluoedd o’r Dwyrain Canol, Ewrop ac Affrica. 
 
 
2. Mae priodasau dan orfod dim ond yn digwydd dramor.  
Anghywir: Mae rhai priodasau dan orfod yn digwydd yn y DU gyda’r ddau berson ifanc yn byw 
yn y DU, tra bod eraill yn golygu bod partner yn dod o dramor. 
 
3. Bu’r traddodiad o briodas drefnedig yn cael ei arfer mewn sawl gwlad am ganrifoedd. 
Cywir: Lle bo teuluoedd y ddau berson ifanc yn chwarae rôl flaenllaw mewn dewis partner 
priodas am resymau traddodiadau diwylliannol neu grefyddol ond mae’r dewis i dderbyn y 
trefniant ai peidio yn parhau gyda’r bobl ifanc.  
 
4. Mater sy’n effeithio ar fenywod yn unig yw priodi dan orfod. 
Anghywir: Mae’r rhan fwyaf o achosion yn ymwneud â menywod ifanc neu ferched rhwng 13 a 
30 oed, er bod tystiolaeth bod cynifer â 15 y cant o ddioddefwyr yn ddynion. 
 
5. Mae gan rieni yr hawl i ddewis pwy fydd eu plant yn eu priodi. 
Anghywir:  Mae Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn (UNCRC) yn diogelu 
hawliau pobl ifanc i ddweud yr hyn maent yn feddwl ddylai ddigwydd, pan fo oedolion yn 
gwneud penderfyniadau sy’n effeithio arnynt, a bod eu barn yn cael ei ystyried (Erthygl 12) a 
dylai Llywodraethau sicrhau y caiff plant eu gofalu amdanynt yn iawn, eu hamddiffyn rhag 
trais, camdriniaeth ac esgeulustod gan eu rhieni neu unrhyw un arall sy’n gofalu amdanynt 
(Erthygl 19)   

*Am ragor o wybodaeth gweler 
www.uncrcletsgetitright.co.uk  a  www.cymru.gov.uk 

 
6. Mae priodas dan orfod yn anghyfreithlon yn y DU.      
Anghywir: Nid oes trosedd benodol o ‘orfodi rhywun i briodi’ yng Nghymru a Lloegr. Fodd 
bynnag, gall troseddau gael eu cyflawni megis cipio a thrais rhywiol. Gall y cyflawnwyr - rhieni 
neu aelodau’r teulu fel arfer - gael eu herlyn am droseddau yn cynnwys cynllwynio, ymddygiad 
bygythiol, ymosod a dwyn (pasbort), bygythiadau i ladd a charcharu. Cynigir newid i’r gyfraith 
yn 2013. Yna daw priodi dan orfod yn drosedd.  
 
7. Gellir cyfiawnhau priodi dan orfod ar sail grefyddol. 
Anghywir: Mae pob prif ffydd yn condemnio prodi dan orfod. Mae cydsynio’n wirfoddol yn 
rhagofyniad priodasau Cristnogol, Iddewig, Hindŵ, Mwslim a Sîc. 
 
8. Gall priodasau trefnedig fod yn llwyddiannus a hapus. 
Cywir  
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9. Ni ellir gwneud dim i atal person ifanc rhag cael ei gymryd/chymryd allan o’r DU gan ei rieni 
ar gyfer priodas dan orfod. 
Anghywir: Gall gorchymyn gwarchod priodas dan orfod (FMPO) gael ei roi gan lys yn y DU i 
atal person ifanc rhag cael ei gymryd allan o’r DU gan ei rieni 
 
10. Gall priodasau trefnedig ganiatáu i bobl ifanc ddewis eu partneriaid. 
Anghywir:  Er y gall teuluoedd ddewis darpar bartneriaid ar gyfer eu plant bydd cyfle gan yr 
unigolion i ddewis pwy maent yn eu hoffi. Gallant wrthod y rhai hynny nad ydynt yn eu hoffi! 
 
Gweithgaredd 4. Priodasau Gwahanol  
 
Rhannwch y dosbarth yn grwpiau bach.  Dosbarthwch un cerdyn neges gwefan rhwydweithio 
cymdeithasol (rhif 1 -3) i bob grŵp (Adnodd 4a).  Mae’r cardiau wedi eu rhifo er mwyn cael 
adborth mewn trefn gronolegol.  Gofynnwch i’r grwpiau drafod yr astudiaeth achos ac ateb y 
cwestiynau a ofynnir ar y cardiau (mewn dosbarthiadau mwy eu maint efallai y bydd angen 
paratoi 2 set o gardiau a chael 2 grŵp yn trafod yr un neges). Rhowch adborth y cardiau gan 
ofalu datgelu’r ‘stori’ drwy ddelio â’r cardiau neges gwefan rhwydweithio cymdeithasol yn eu 
tro (mae allwedd isod sy’n egluro’r byrfodau a ddefnyddir ac un y gellir ei argraffu fel rhan o 
Adnodd 4a).    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ar y wefan rhwydweithio cymdeithasol mae sawl cymeriad yn anfon negeseuon i’w gilydd, yn yr 
un modd ag y byddech yn ei wneud ar Facebook mewn neges grŵp.   
Mae parti yn digwydd mewn tŷ ymhen ychydig ddiwrnodau ac mae’r sgwrs ynglŷn â phwy sy’n 
mynd.    
Dosbarthwch neu dangoswch y senario gyntaf. 
Rhoddir disgrifiadau o adnoddau’r senario isod ar gyfer defnydd yr athro/athrawes. 

soz – sori 
whysa – pam hynny? 
tbh – i fod yn onest 
bf – cariad 
dyou – wyt ti 
wana - eisiau 
probs – mwy na thebyg 
yanno – ti’n gwybod 
	  

:) – Gwenu 
:( - Wyneb trist 
:D – Chwerthin neu wyneb 
hapus  
:/ - Wyneb pryderus neu 
ofidus 
;) – Wyneb yn wincio 
:L – wyneb “lol” 
O.o – Wyneb wedi drysu 
Lol – chwerthin yn uchel 
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Disgrifiad o Senario 1  
 

Mae un o’r cymeriadau o’r enw Jo, sy’n 19 oed ar ei broffil, yn datgan y bydd yn fwy na 
thebyg ddim yn cael caniatâd i fynd i’r parti. Mae’r cymeriadau eraill yn anfon negeseuon 
ato yn gofyn pam na chaiff fynd. 
 
 
 
Ar ôl sgwrs fer, mae Jo yn datgelu bod ei dad yn erbyn yfed alcohol oherwydd yn y 
gorffennol byddai ei dad ef yn mynd yn dreisgar tuag ato ac mae’n credu y bydd rhai o’r 
ieuenctid yn dod ag alcohol i’r parti. Mae’n pryderu y bydd Jo yn mynd yn rhan o’r cyfan. 

Gofynnwch i’r disgyblion roi cyngor i Jo. Beth ddylai ei wneud? Trafodwch gyda’r dosbarth. 
Ystyriwch faterion megis yr oedran cyfreithlon i brynu alcohol (18) ac a yw’n synhwyrol i 
yfed alcohol o gwbl cyn yr oedran hwnnw. Gan fod Jo yn 19 a ddylai fod gan ei rieni unrhyw 
hawl i roi barn? 

 
Disgrifiad o Senario 2 

 
Mae un o’r cymeriadau eraill, Amina, yn ateb i’r sgwrs ac yn dweud na all fynd i’r parti am ei 
bod yn cyfarfod â bachgen y mae ei rhieni wedi trefnu iddi ei gwrdd. Mae un o’r 
cymeriadau eraill o’r enw Nadia yn holi ai ei chariad ydyw ac mae hi’n dweud na - dim ond 
eisiau iddi ddod i’w adnabod ac mae’n lanlwytho llun. Yna mae Amina yn gwahodd yr 
ieuenctid eraill i roi eu barn.   
Mewn grwpiau gofynnwch i’r disgyblion ysgrifennu ymateb i neges Amina. Adborth  
dosbarth cyfan. 

 
Disgrifiad o Senario 3 
 

Mae’r negeseua yn parhau gyda Suba yn dweud wrth y grŵp o ffrindiau bod ei rieni yn 
gwneud trefniadau iddo fynd dramor i briodi merch nad yw erioed wedi ei chyfarfod yn lle 
mynd i brifysgol fel y mae’n dymuno ei wneud. 
Gofynnwch i’r disgyblion drafod pa gyngor y dylent ei roi i Suba.   

  
Adborth dosbarth cyfan  

 
Dosbarthwch y cerdyn neges rhwydweithio cymdeithasol, Senario 4 (rhif 4), i bob grŵp. 
Gofynnwch i’r grwpiau ystyried y neges derfynol ac ateb y cwestwin a osodwyd.   
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Disgrifiad o Senario 4 
 

Nawr mae’r negeseuon ar y rhwydwaith cymdeithasol yn dechrau trafod y syniad o briodas 
dan orfod a ddim yn gallu gwneud eich dewis eich hun ynglŷn â phartner. Gofynnir y 
cwestiwn olaf gan holi a oes unrhyw un y gall Suba fynd atynt i siarad a chael help.    
Trafodwch y posibiliadau ar gyfer Suba.  Mae llawer o ganlyniadau difrifol ar ei gyfer ac 
efallai ar gyfer ei deulu a’i ddarpar briod. Cyfeiriwch y disgyblion at y rhestr o 
asiantaethau (Adnodd 6a) 
Mae’n debyg na fydd y disgyblion yn gwybod am lawer o ffynonellau cymorth a 
chefnogaeth ar gyfer pobl ifanc yn y sefyllfa hon. Adborth dosbarth cyfan. 

 
Gweithgaredd 5. Gweithgaredd astudiaeth achos 
 
    Rhannwch y dosbarth yn grwpiau bach.  

Mae gwahanol ddulliau cyflwyno y gellir eu defnyddio. 
 
Naill ai: 
      Chwaraewch set o 3 DVD byr a grëwyd gan yr Uned Priodas Dan Orfod o’r enw: Right to 
Choose - Spotting the Signs of Forced Marriage 
      http://www.youtube.com/results?search_query=spotting+the+signs+forced+marriage  
      Mae pob clip DVD yn cyflwyno priodas dan orfod o wahanol safbwynt.    
     
               a)  Nayana 

Yn y clip hwn mae Nayana yn siarad am wyliau pryd y bydd yn cyfarfod partner 
addas.  Mae ganddi syniad delfrydol iawn am y trefniadau. Mae ei rhieni wedi ei 
thwyllo ac mae’r realiti yn peri pryder. Caiff ei gorfodi i briodi ac aros dramor. 
b)  Jess 
Mae Jess, ffrind ysgol i ddioddefwr priodas dan orfod, yn gofidio am ei ffrind ond 
mae’n ddrwg ganddi na wnaeth rywbeth i helpu i’w chadw’n ddiogel. 
c) Azim 

Mae’r DVD hwn yn cyflwyno priodas dan orfod o safbwynt bachgen o’r enw Azim    
sy’n cael ei orfodi i briodi merch o ddewis ei rieni.  Mae ei deulu yn gofidio am y 
cywilydd mae Azim yn ei achosi drwy fod mewn perthynas â merch leol. 

 
      Ar ôl i chi ddangos pob clip gofynnwch i’r grwpiau ystyried y cwestiynau canlynol   
      (Adnodd 5a):  

1. Disgrifiwch y sefyllfa a ddangosir yn y clip DVD 
2. Sut ydych chi’n meddwl mae’r cymeriad yn teimlo? 
3. Beth ydych chi’n feddwl all ddigwydd nesaf? 
4. Pa gyngor fyddech chi’n ei roi i’r prif gymeriad? 
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Neu: 
Dosbarthwch y cerdyn senario (Adnodd 5b) i bob grŵp.  Gofynnwch i’r grwpiau ddarllen y 
senarios ac ateb y cwestiynau ar y cardiau.  Adborth dosbarth cyfan.   

     
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Nodyn i Athrawon  
Mae’r senarios yn amrywio o ran eu cymhlethdod. Mae rhai senarios yn cyflwyno’r 
canlyniad mwyaf eithafol oherwydd bod y dioddefwr yn marw. Mae peth amwysedd ynglŷn 
ag achos y farwolaeth - ond gwneir yr awgrym bod y farwolaeth wedi ei hachosi gan 
aelod/au o’r teulu. 
Efallai yr hoffech gyfeirio at y diffiniad o briodas drefnedig (Adnodd 2a) a phriodas dan 
orfod (Adnodd 3a). 
	  

Rhoddir y wybodaeth ganlynol fel y gall yr athro/athrawes drafod canlyniad 
gwirioneddol y senario gyda’r disgyblion os yn briodol. 
 
Stori Rashida 
Llwyddodd mam Rashida, gyda chymorth y swyddfa dramor, i ddod â Rashida yn ôl i 
Brydain. Mae ei brodyr a'i chwiorydd yn dal ym Mhacistan. 
Stori Rahala 
Symudodd Rahala at ei mam-gu a’i cefnogodd hi a helpu i’w hamddiffyn rhag ei thad. 
Parhaodd ef i fygwth Rahala a gwnaeth gynlluniau i’w hanfon ymaith i briodi. Bu’n rhaid 
i Rahala guddio gyda help ei mam-gu. 
Stori Shafna 
Hysbyswyd yr heddlu bod Shafna wedi marw o 'wenwyn bwyd’ ac iddi gael ei chladdu 
ym Mhacistan.  
Stori Delight 
Gwaethygodd ymddygiad ac agwedd Delight a gwnaeth golli sawl arholiad. Dywedodd ei 
ffrindiau ei bod wedi dweud wrthyn nhw yn ddiweddar ei bod yn ofni priodas dan orfod 
neu o leiaf ofn cael ei gadael yn Nigeria. Ni chlywodd neb ganddi wedyn. 
Stori Fatima 
Ar ôl y briodas gadawyd Fatima ym Mhacistan tra dychwelodd ei rhieni adref. 
Stori Suzy 
Dywedwyd wrth yr Awdurdod Lleol bod Suzy wedi disgyn i’w marwolaeth ar daith teulu 
tra roedd dramor gyda’i rhieni. Rhieni Suzy oedd yr unig dystion. 
 
Gellir cyflwyno Gorchmynion Gwarchod Priodas Dan Orfod er mwyn cynorthwyo i 
warchod pobl mewn perygl o gael eu gorfodi i briodas dan orfod neu sydd mewn 
priodas dan orfod. Bydd y Gorchymyn yn cynnwys amodau a chyfarwyddiadau 
cyfreithiol rwymol sy’n newid ymddygiad y person/au sy’n ceisio gorfodi’r dioddefwr i 
briodi. Gall rhywun sy’n anufuddhau i’r Gorchymyn gael ei anfon i garchar am hyd at 2 
flynedd. 
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Mae’n bwysig gwneud yn glir i ddisgyblion os ydynt yn ddioddefwyr posibl priodas dan 
orfod nad oes angen iddynt dderbyn y sefyllfa. Bydd mynd yn erbyn dymuniadau’r teulu 
yn anodd ond mae help ar gael. Gallant siarad â’u Swyddog Heddlu Cymunedol Ysgolion 
(SHCY) a fydd yn eu helpu i gael y cymorth a’r gefnogaeth sydd eu hangen arnynt. 
 
Mae hefyd yn bwysig bod gan ffrindiau sydd â phryderon am eu cyfoedion hefyd yn 
dweud wrth oedolyn y gallant ymddiried ynddo/ynddi. Eto gall hwn/hon fod yn SHCY neu 
eu Pennaeth Blwyddyn neu Cefnogaeth Fugeiliol yr Ysgol. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mae’r Uned Priodas dan Orfod www.fco.gov.uk/forcedmarriage yn darparu cyngor manwl 
a gall roi arweiniad ar bob agwedd o’r pwnc.	  

Nodyn i Athrawon  
Os bydd plentyn yn datgelu gwybodaeth am briodas dan orfod cysylltwch â’ch Athro 
Diogelu Ysgol a’r Heddlu ar unwaith. Peidiwch â chysylltu â’r rhieni nag aelodau o’r teulu.   
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SEFYDLIADAU ALL HELPU 
Mae’r wybodaeth a ddarperir isod ar gael fel adnodd y gellir ei argraffu a’i roi i’r disgyblion 
(Adnodd 6a). 
 

Uned Priodas dan Orfod 
 

Mae’r Uned Priodas dan Orfod yn fenter ar y cyd gyda’r Swyddfa Gartref. 
Cysylltwch â’r Uned Priodas dan Orfod am fanylion gwasanaethau rhanbarthol  
neu ewch i 

www.fco.gov.uk/forcedmarriage 
 

Yn ogystal â’r Uned Priodas Dan Orfod, mae nifer o sefydliadau a all roi cyngor 
cyfrinachol a gwybodaeth: 
 
Mae Karma Nirvana http://www.karmanirvana.org.uk/contact/ yn rhedeg y Llinell 
Gymorth Rhwydwaith Anrhydedd Genedlaethol, 0800 5999 247, sydd nid yn unig ar 
gyfer dioddefwyr ond hefyd gweithwyr proffesiynol sydd angen cyngor. Mae gan yr holl 
drinwyr galwadau brofiad o asesu risg achosion o briodasau dan orfod a chamdriniaeth 
yn seiliedig ar anrhydedd. Mae’r llinell ffôn ar agor rhwng 9.30am a 5.00pm o ddydd 
Llun i ddydd Gwener (heblaw am ddydd Llun cyntaf pob mis lle mae ar agor rhwng 
1.00pm a 5.00pm). 
 
BAWSO (Cymdeithas Menywod Du yn Camu Allan) 029 2064 4633 
 
Sefydliad Henna (Caerdydd) 029 2049 6920 
 
MEWN Cymru (Rhwydwaith Menywod Lleiafrifoedd Ethnig Cymru) 
www.mewn-cymru.org.uk 
 
Cymorth i Fenywod Cymru 02920 390 874 

 



	  

	   13	  

Gall sefydliadau eraill gynnig gwybodaeth: 
 

Forward 0208 960 4000 
(Ar gyfer menywod Affricanaidd) 
 
Honour Network 0800 5999 247 
(Cyngor i ddynion a menywod) 
 
Sefydliad Hawliau Menywod y Cwrdiaid a’r Iraniaid (IKWRO) 0207 920 6460 
 
Llinell Gymorth Genedlaethol Trais Domestig 0808 200 0247  
(Rhadffôn 24 awr) 
 
Llinell Gymorth Amddiffyn Plant NSPCC 0808 800 5000 
 
Heddlu - Mewn Argyfwng - 999 
 
Shelter 0808 800 4444 
(Am gyngor tai) 
 
Respond 0207 383 0700 
(Anableddau Dysgu) 

 
 
 
 
 


