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22 Mawrth 2022 
Annwyl Huw, 
 
Rwyf yn ysgrifennu i'ch hysbysu i Dŷ'r Arglwyddi gytuno ar welliant 64A i'r Bil Cenedligrwydd 
a Ffiniau ar 8 Mawrth, sy'n mewnosod cymal 62 newydd yn Rhan 4 o'r Bil, a atodir isod.     
 
Mae'r Bil bellach wedi cyrraedd ei Gyfnodau Terfynol a bydd Tŷ'r Cyffredin yn ystyried 
gwelliannau Tŷ'r Arglwyddi heddiw. Yn anffodus, nid yw hyn yn gadael unrhyw gyfle i'r 
Senedd ystyried a chraffu ar y gwelliant cyn i'r Cyfnod Terfynol gael ei gwblhau. Mae hyn 
hefyd yn golygu bod Llywodraeth y DU yn bwrw ymlaen â'r Bil heb sicrhau cydsyniad 
deddfwriaethol gan y Senedd, nac yn wir gan unrhyw un o'r Llywodraethau Datganoledig. 
Mae hyn yn gyfan gwbl annerbyniol ac yn torri confensiwn Sewel.  
 
Roedd yn fwriad gennyf osod SLCM am y gwelliant hwn. Er hynny, cafodd y Bil ei Drydydd 
Darlleniad yn Nhŷ'r Arglwyddi ar 14 Mawrth ac mae bellach wedi dechrau ar Gyfnodau 
Terfynol ystyried gwelliannau ('Ping Pong'). Yn ystod y cam hwn, mae'n debygol y bydd 
gwelliannau y cytunwyd arnynt yn Nhŷ'r Arglwyddi yn cael eu gwrthdroi ac y caiff 
gwelliannau pellach eu gwneud.  
 
O gofio bod amseroedd ansicr ac annisgwyl o'n blaenau o ran amserlen Senedd y DU a 
Llywodraeth y DU a phroses y Bil, rwyf wedi penderfynu dal yn ôl o ran gosod SLCM 
ynghylch cymal 62 newydd a gyflwynwyd gan welliant 64A. Pan fydd sicrwydd ynghylch y 
Bil, a phan fydd y canlyniadau ar lefel y DU yn glir, byddaf yn cymryd camau priodol mewn 
ymateb i unrhyw welliannau pellach a wneir. 
 
Yn gywir, 

 
Jane Hutt AS/MS 
Y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol 
Minister for Social Justice  
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62 Age assessments: restrictions 
 
(1) Age assessments under section 54 or 55 must only be undertaken if there is significant 
reason to doubt the age of the age-disputed person. 
 
(2) A person conducting age assessments under section 54 or 55 must be a local authority 
social worker. 
 
(3) Age assessments must be undertaken in accordance with the Association of Directors of 
Children’s Services Age Assessment Guidance or equivalent guidance in Scotland, Wales 
and Northern Ireland.  
 
(4) When an age assessment is conducted, a process must be used that allows for an 
impartial multi-agency approach, drawing on a range of expertise, including from—  
(a) health professionals,  
(b) psychologists,  
(c) teachers,  
(d) foster parents,  
(e) youth workers,  
(f) advocates,  
(g) guardians, and  
(h) social workers.  
 
(5) When making regulations under section 56, the Secretary of State must not specify 
scientific methods unless the Secretary of State receives written approval from the relevant 
medical, dental and scientific professional bodies that the method is both ethical and 
accurate beyond reasonable doubt for assessing a person’s age.  
 
(6) Any organisation developed to oversee age assessments must be independent of the 
Home Office.  
 
(7) The standard of proof for an age assessment is reasonable degree of likelihood. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


