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004 - Rheoliadau Ystadegau'r DU (Diwygio etc.) (Ymadael â’r UE) 2021 
Dyddiad gosod yn Senedd y DU: 21 Tachwedd 2021 

Sifftio 
A fydd angen eu sifftio yn Senedd y DU?  Na 
Y weithdrefn:  Gwnaed Negyddol 
Dyddiad trafod gan Bwyllgor Offerynnau 
Statudol Ewropeaidd Tŷ'r Cyffredin 

Amherthnasol 

Dyddiad trafod gan Bwyllgor Craffu ar Is-
ddeddfwriaeth Tŷ'r Arglwyddi 

Amherthnasol 

Dyddiad y daw'r cyfnod sifftio i ben yn 
Senedd y DU  

Amherthnasol 

Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol 
(SICM) o dan Reol Sefydlog 30A (oherwydd 
eu bod yn diwygio deddfwriaeth sylfaenol) 

Dim angen   

Gweithdrefn graffu 
Canlyniad y broses sifftio    Amherthnasol 
Y weithdrefn  Gwnaed Negyddol 
Dyddiad trafod gan y Cydbwyllgor ar 
Offerynnau Statudol 

Anhysbys 

Dyddiad trafod gan Bwyllgor Offerynnau 
Statudol Tŷ'r Cyffredin 

Anhysbys 

Dyddiad trafod gan Bwyllgor Craffu ar Is-
ddeddfwriaeth Tŷ'r Arglwyddi 

Anhysbys 

Cefndir 
Bwriedir y bydd y Rheoliadau hyn yn cael eu gwneud gan Lywodraeth y 
DU yn unol ag adran 8(1), o Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018 
(“Deddf 2018”) a pharagraff 21 o Atodlen 7 i’r Ddeddf honno, ac adran 41(1) 
o Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Y Cytundeb Ymadael) 2020. 
 
Crynodeb 
Diben y diwygiadau yw cywiro diffygion mewn deddfwriaeth sy'n deillio 
o ymadawiad y Deyrnas Unedig â'r Undeb Ewropeaidd mewn perthynas 
â darparu gwybodaeth ystadegol.    
 
Bydd y Rheoliadau hyn yn dirymu cyfraith yr UE a ddargedwir mewn 
perthynas â darparu a chasglu ystadegau. Mae Aelod-wladwriaethau'r 
UE yn ddarostyngedig i lyfr statud mawr gan yr UE sy'n ymwneud â 
chynhyrchu ystadegau'r UE. Mae'r rhan fwyaf o gyfraith ystadegau'r UE 
yn gofyn am gasglu data, cynhyrchu ystadegau a throsglwyddo data o'r 
fath i'r UE er mwyn cynhyrchu ystadegau'r UE. Mae cyfraith ystadegau'r 
UE yn pennu amserlenni ar gyfer arolygon, cyfnodau cyfeirio, meini 



prawf ansawdd, dosbarthiadau a safonau y mae'n rhaid eu defnyddio ar 
gyfer ystadegau'r UE. Gan fod cyfraith ystadegau'r UE yn ymwneud ag 
ystadegau'r UE yn unig, nid yw'n rhoi unrhyw bwerau ar gyfer cynhyrchu 
ystadegau'r DU. Mae system ystadegol y DU yn cael ei rhedeg o dan 
fframwaith cyfreithiol sy'n bodoli eisoes ar wahân.  
 
Gan nad oes angen cyfraith ystadegau'r UE ar y DU i barhau i gynhyrchu 
data ystadegol, ystyrir bod cyfraith ystadegau'r UE yn ddiffygiol, yn 
ddiangen ac yn warged i fframwaith cyfreithiol y DU. Bydd data'n parhau 
i gael eu casglu, eu rheoleiddio a'u lledaenu o dan fframwaith ystadegau 
domestig y DU.  
 
Bydd y rheoliadau hefyd yn diwygio Rheoliadau Contractau Cyhoeddus 
2015, Rheoliadau Contractau Consesiwn 2016, Rheoliadau Contractau 
Cyfleustodau 2016, Rheoliadau Rhwymedigaethau Cyflenwyr Trydan 
(Diwygio a Thrydan a Eithrir) 2015 a Deddf Diogelu Data 2018 fel bod y 
cyfeiriadau ynddynt at safonau Ewropeaidd penodol yn cael effaith o 
fewn cyfraith yr UE a ddargedwir o ddiwrnod cwblhau'r Cyfnod 
Gweithredu.  
 
Datganiad gan Lywodraeth Cymru  
Mae’r Cynghorwyr Cyfreithiol yn cytuno â’r datganiad a osodwyd gan 
Lywodraeth Cymru dyddiedig 24 Tachwedd 2021 ynghylch effaith y 
Rheoliadau hyn. 
 
Mae datganiad Llywodraeth Cymru yn cadarnhau nad yw’r Rheoliadau 
hyn yn cael effaith ar gymhwysedd deddfwriaethol y Senedd na 
chymhwysedd gweithredol Gweinidogion Cymru. 
 
Cytundeb Rhynglywodraethol ar Fil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael)  
Mae'r crynodeb uchod a chynnwys y Memorandwm Esboniadol i'r 
Rheoliadau hyn yn cadarnhau eu heffaith. 
 
Nid yw'r Cynghorwyr Cyfreithiol o'r farn bod unrhyw faterion 
arwyddocaol yn codi o dan baragraff 8 o'r Memorandwm ar Fil yr Undeb 
Ewropeaidd (Ymadael) a Sefydlu Fframweithiau Cyffredin mewn 
perthynas â'r Rheoliadau hyn. 
 

 


