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28 Chwefror 2022 
 

 
Annwyl Elin, 
 
Rwy’n ysgrifennu atoch ynghylch Bil y DU, sef Bil yr Heddlu, Troseddu, Dedfrydu a’r 
Llysoedd (y Bil) a'n cynnig i geisio cynnal dadl ar gynnig cydsyniad deddfwriaethol ddydd 
Mawrth 1 Mawrth. 
 
Cyflwynwyd y Bil yn Nhŷ'r Cyffredin ar 9 Mawrth 2021 a chafodd ei drosglwyddo ymlaen i'r 
sesiwn Seneddol bresennol. Gosodwyd memorandwm cydsyniad deddfwriaethol gennym ar 
28 Mai 2021 a thri memorandwm atodol (Memoranda Rhifau 2-4) cyn y ddadl ar gydsyniad 
deddfwriaethol a gynhaliwyd ar 18 Ionawr 2022 pan bleidleisiodd y Senedd i gydsynio i un 
cynnig ond gwrthod y cynnig arall. 
 
Cyflwynodd Llywodraeth y DU ei gwelliannau terfynol i'r Bil ar 21 Chwefror ac mae'r 
Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol heddiw wedi gosod memorandwm atodol 
(Memorandwm Rhif 5). Bydd y Bil yn dychwelyd i Dŷ'r Cyffredin ar gyfer cyfnod ystyried y 
gwelliannau terfynol ("Ping Pong") heddiw. Gan fod y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol 
wedi ymrwymo i wneud hynny yn ystod y ddadl ar gydsyniad deddfwriaethol a gynhaliwyd ar 
18 Ionawr, mae Memorandwm Rhif 5 hefyd yn ymdrin â gwelliannau perthnasol y cytunwyd 
arnynt yn ystod cyfnod Adrodd Tŷ'r Arglwyddi ar 17 Ionawr.   
 
Rydym yn awyddus i roi’r cyfle i'r Senedd drafod a phleidleisio ar gydsynio i gynnwys y 
gwelliannau hyn yn y Bil mewn dadl arall yn y Senedd y cynigiwn ei chynnal ddydd Mawrth 
1 Mawrth. 
 
Fel y nodir yn y memorandwm atodol (Memorandwm Rhif 5) ar y Bil hwn a osodwyd 
heddiw, er ein bod yn argymell bod y Senedd yn rhoi ei chydsyniad i rai darpariaethau yn y 
Bil sy'n gwneud darpariaeth o fewn materion datganoledig, ni allwn argymell bod y Senedd 
yn rhoi ei chydsyniad i rai darpariaethau eraill. Felly, fel yn ystod y ddadl flaenorol ar 18 
Ionawr, cynigiwn fod y Senedd yn cael cyfle i bleidleisio ar ddau Gynnig Cydsyniad 
Deddfwriaethol ar wahân. 
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Yn unol â'r Rheolau Sefydlog, bydd y ddau gynnig yn gofyn i'r Senedd gymeradwyo'r 
cymalau perthnasol i'w hystyried gan Senedd y DU. Fodd bynnag, bydd un cynnig yn 
cynnwys y cymalau yr ydym yn argymell bod y Senedd yn rhoi cydsyniad iddynt drwy 
gytuno ar y cynnig a bydd y cynnig arall yn cynnwys y cymalau yr ydym yn argymell bod y 
Senedd yn atal cydsyniad iddynt drwy bleidleisio yn erbyn y cynnig. 
 
Mae'r Bil bellach yn y cyfnod ‘Ping Pong’, felly, o ystyried hynt y Bil ac amseriad cyflwyno'r 
gwelliannau, bydd angen inni gyflwyno cynnig sy'n ceisio atal y Rheolau Sefydlog er mwyn 
cynnal y ddadl yfory. Ni allwn osod y cynnig i atal y rheolau sefydlog a gosod y cynigion 
cydsyniad deddfwriaethol eu hunain nes bod canlyniad y pleidleisiau ar y gwelliannau yn 
Nhŷ'r Cyffredin heddiw yn hysbys.  Felly, mae'n bosibl y bydd angen cyflwyno'r cynigion 
yfory ar y diwrnod y cynigiwn fod y ddadl yn cael ei chynnal.  O ganlyniad, yn unol â Rheol 
Sefydlog 33.8, rydym yn gofyn am eich cytundeb, ymlaen llaw, i’r posibilrwydd o gyflwyno'r 
cynigion yfory, a fyddai'n llai na'r un diwrnod gwaith angenrheidiol cyn y ddadl arfaethedig. 
Byddem bob amser, lle bo hynny’n bosibl, yn ceisio rhoi cymaint o rybudd ffurfiol â phosibl 
i'r Senedd a byddem am osgoi atal y Rheolau Sefydlog. Fodd bynnag, yn achos y Bil hwn, 
rydym o'r farn ei bod yn bwysig bod y Senedd yn cael dweud ei dweud o ystyried effaith 
sylweddol y darpariaethau ar Gymru. 
 
Rwy'n anfon copi o'r llythyr hwn at Huw Irranca-Davies AS, Cadeirydd y Pwyllgor 
Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad, Jenny Rathbone AS, Cadeirydd y Pwyllgor 
Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol a holl Aelodau'r Senedd. 
 
Cofion,  

 
Lesley Griffiths AS/MS 
Y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd 
Minister for Rural Affairs and North Wales, and Trefnydd 
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Y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol 
Minister for Social Justice 
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Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd 
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.  
 
We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding 
in Welsh will not lead to a delay in responding.   

 
Huw Irranca-Davies MS 
Chair 
Legislation, Justice and Constitution Committee 
And Members of the Senedd  
Senedd Cymru 
 
SeneddLJC@senedd.wales 

 
 
 
 

24 February 2022  
 
 

 
Dear Huw, 
 
I am writing to inform you the UK Government tabled its final amendments on 22 February 
2022 regarding the Policing, Crime, Sentencing and Courts Bill (the Bill). The Bill will return 
to the House of Commons for consideration of final amendments stage on 28 February. 
 
Some of the amendments tabled will require a Supplementary Legislative Consent 
Memorandum (Memorandum No 5) (SLCM) which I will lay on or before 28 February 
subject to full analysis of the provisions. The SLCM will also address any relevant 
amendments agreed by the House of Lords on 17 January.    
 
I will be seeking to hold a further Senedd debate on 1 March, which will once again ask the 
Senedd to debate and vote on legislative consent in respect of the Bill. If the debate is 
scheduled, I will again be recommending consent be given to some amendments and the 
withholding of consent to others. Therefore I intend to lay two motions for debate once the 
SLCM has been laid.      
 
Given the timing of the amendments and the stage at which the Bill is at, which are outside 
of our direct control, it is not possible to provide the Senedd with sufficient time for scrutiny. 
However, it is important for the Senedd to have the opportunity to have a final say on what 
continues to be a long and complex piece of legislation with significant impacts for Wales.   
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My officials will continue to liaise with the UK Government regarding the Bill, and I will keep 
you updated as appropriate.  
 
This letter is being copied to Jenny Rathbone MS, Chair of the Equality and Social Justice 
Committee.  
 
Yours sincerely, 

 
Jane Hutt AS/MS 
Y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol 
Minister for Social Justice  
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