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Mae gorfodi rhywun i briodi yn drosedd (o dan Ddeddf Trosedd a Phlismona 2014) a rhywbeth a all arwain at ddioddefaint gydol oes i'r 
dioddefwr yn sgil camdriniaeth gorfforol a rhywiol a chaethiwed. 

Priodas "wedi'i threfnu" yw un sydd â chydsyniad y ddwy ochr ac mae'n gwbl gyfreithlon a derbyniol.  Phriodas dan orfod yw pan nad yw 
un neu'r ddau barti wedi cytuno i'r briodas a phan fo ofn/gorfodaeth neu rym yn ffactor.

Nid yw hyn yn rhywbeth sy'n digwydd i bobl yn eu harddegau neu bobl ifanc yn unig, mae'n effeithio ar bobl o bob oed rhywiau a llawer 
o wahanol genedligrwydd.

PAM Y MAE'N BWYSIG

Yn yr achosion gwaethaf, pan fo dioddefwr Priodas dan Orfod yn gwrthsefyll y briodas neu’n gadael y briodas yn ddiweddarach,  gall 
arwain at herwgipio, ymosod ar y dioddefwr a hyd yn oed ei lofruddio. Yn aml ni fydd cymunedau'n barod i ofyn am help gan eu bod 
yn drwgdybio awdurdod neu’n ofni dwyn gwarth ar eu teulu/cymuned a chael eu 'diarddel'.  Mae gorfodi plant i briodi yn gam-drin 
plant ac yn rhoi plant a phobl ifanc mewn perygl o gael eu cam-drin yn gorfforol, yn emosiynol ac yn rhywiol.

Gall y ffactorau isod, gyda'i gilydd neu'n unigol fod yn arwydd 
bod rhywun yn ofni y caiff ei orfodi i briodi, neu fod priodas dan 
orfod wedi digwydd eisoes:  Yn cwestiynu ac yn rhoi plant a phobl 
ifanc mewn perygl o gael eu cam-drin yn gorfforol, yn emosiynol 
ac yn rhywiol.
• Addysg - triwantiaeth o wersi, cymhelliant isel yn yr ysgol, 

canlyniadau arholiadau gwael, cyfnodau estynedig o 
'absenoldeb awdurdodedig' ar gyfer salwch neu'n 
goruchwylio ymrwymiadau teuluol, tynnu'n ôl yn 
answyddogol o'r ysgol/Coleg/Prifysgol, hanes am frodyr a 
chwiorydd eraill sy'n colli addysg a priodi'n gynnar; 

•  Iechyd - unan-niweidio, ceisio cyflawni hunanladdiad, 
anhwylderau bwyta, iselder, unigrwydd; 

•  Cyflogaeth - perfformiad neu bresenoldeb gwael, dewisiadau 
gyrfaol cyfyngedig, peidio â chael gweithio, rheolaeth ariannol 
afresymol e.e. atafaelu cyflogau/incwm;

•  Hanes y teulu - brodyr a chwiorydd wedi eu gorfodi i briodi, 
anghydfodau teuluol, trais a cham-drin domestig, ffoi o gartre, 
cyfyngiadau afresymol e.e. restiad yn y tŷ 

•  Ymddygiad peryglus fel bod ar goll o gartref neu 
Gamfanteisio’n Rhywiol ar Blant

1. Gwrandewch yn ofalus ac edrychwch yn ofalus ar yr amgylchedd y maent ynddo! 
2. Cofiwch bob amser, y 'rheol un cyfle'! Ymarfer 
3. Mewn achosion brys ffoniwch yr heddlu ar 999, fel arall, cyfeiriwch at Ofal Cymdeithasol Plant 
4. Cysylltwch ag arbenigwyr lleol (Cynghorwyr Annibynnol ar Drais Domestig, llochesau, Unedau Amddiffyn y Cyhoedd yr Heddlu) neu'r 

Uned Priodasau dan Orfod Genedlaethol am gymorth a chyngor (020 7008 0230) 
5. PEIDIWCH â cheisio cyfryngu na chynnwys aelodau o’r teulu a’r gymuned na thrafod pryderon am Briodas dan Orfod gyda nhw 
6. Byddwch yn hynod ofalus

Ydyn ni wedi cwblhau hyfforddiant e-ddysgu’r Swyddfa Gartref ‘Priodas dan Orfod’? Ydyn ni’n glir ynghylch ein cyfrifoldebau o ran 
priodas dan orfod? 
Ydyn ni’n barod i ganfod cliwiau cudd am y broblem hon? 
Fyddwch chi’n ddewr, yn ymyrryd ac o bosib achub bywyd?
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PRIODAS DAN ORFOD


