
Deddf Iechyd y Cyhoedd (Cymru) 2017, Rhan 4 : (triniaethau Arbennig): 
 
Gwybodaeth am Gynnydd Gweithredu  
 
Ionawr 2020.     Caiff y ddogfen hon ei hadolygu a'i diweddaru (yn ôl y gofyn) bob mis.  
 

 
Prif Bwyntiau 
 
Bydd y gofynion cyfreithiol presennol ar gyfer cofrestru a gorfodi ar gyfer aciwbigo, tyllu'r corff, 
electrolysis a thatŵio yn parhau yn eu lle. 
 
Mae Llywodraeth Cymru'n parhau i weithio gyda'r awdurdodau lleol (ALlau) ac ymarferwyr i 
ddatblygu systemau a deunyddiau y bydd eu hangen ar gyfer cyflenwi'r cynllun trwyddedu newydd 
yn y dyfodol. Mae hyn yn cynnwys: 
 

 Cydweithio'n agos â Swyddogion Iechyd Amgylcheddol arbenigol yng Nghymru i baratoi 
rheoliadau a chanllawiau drafft ar gyfer triniaethau arbennig; 

 Datblygu Cymhwyster Lefel 2 sydd wedi'i gymeradwyo a'i reoleiddio ar Reoli ac Atal Haint ar 
gyfer Ymarferwyr Triniaethau Arbennig, gan gynnwys treialu pecyn i diwtoriaid a deunyddiau 
cwrs a gweithio gyda rhanddeiliaid i sefydlu canolfannau hyfforddi cymeradwy yng Nghymru. 

 Gweithio gyda'r awdurdodau lleol i ddatblygu cronfa ddata ganolog ar gyfer cofrestr 
ymarferwyr a safleoedd Cymru gyfan ar-lein yn y dyfodol.   

 
Mae pob un o Awdurdodau Lleol Cymru'n dechrau gwneud trefniadau ar gyfer cyflwyno'r 
rheoliadau yn y dyfodol: 
 

 Mae'r ALlau wedi adolygu a diweddaru eu cofrestri presennol i sicrhau eu bod yn gwybod 
faint o ymarferwyr sy'n gweithredu yn gyfreithlon yn eu hardal a bod yr wybodaeth sydd 
ganddynt yn gyfoes.  Bydd llawer o ymarferwyr wedi cael llythyr yn gofyn am wybodaeth.  

 Bu ALlau yn adolygu'r gweithdrefnau a'r adnoddau sydd ar gael iddynt i gefnogi'r gwaith o 
gyflwyno a gweithredu'r rheoliadau. 

 Bu swyddogion arbenigol enwebedig wrthi'n datblygu ffioedd trwyddedu, gweithdrefnau a 
dogfennaeth, gan ymgynghori ag ymarferwyr lleol a chefnogi datblygu cwrs rheoli haint Lefel 
2 a sefydlu canolfannau hyfforddi cymeradwy i gyflenwi'r cymhwyster. Mae hyn wedi'i wneud 
trwy rwydweithiau rhanbarthol a chenedlaethol yng Nghymru.  

 Bu Swyddogion Iechyd yr Amgylchedd (EHOs) hefyd yn cefnogi cynadleddau 
ymwybyddiaeth ymarferwyr ac yn helpu yn y gweithdai rhyngweithiol a gynhaliwyd yn 2019.  

 Mae'r rhwydwaith EHO yn ymestyn y tu allan i Gymru a bu Llywodraeth Cymru'n gweithio 
gyda chydweithwyr o Lundain a Chanolbarth Lloegr sydd wedi cyflwyno cynlluniau trwyddedu 
lleol i ddysgu o'u profiadau.  

 
 

Datganiad Sefyllfa Llywodraeth Cymru 

Mae Llywodraeth Cymru'n gobeithio mynd ati i roi Rhan 4 ar waith: Triniaethau Arbennig 
Deddf Iechyd y Cyhoedd (Cymru) 2017 yn 2020.  Er hynny, gallai cyfyngiadau ar adnoddau 
cyfreithiol a phwysau gwaith sy'n gwrthdaro yn deillio o ymadael â'r UE ar 31 Ionawr lesteirio 
cynnydd.  

Mae'n annhebygol felly, y gellir rhoi Rhan 4 o'r Ddeddf ar waith yn llawn eleni, hyd yn oed pe 
bai'n cael ei dechrau, er mwyn creu'r drefn drwyddedu orfodol ar gyfer y pedair Triniaeth 
Arbennig benodedig i.e. Aciwbigo, Tyllu'r Corff, Electrolysis a Thatŵio.     



 
Crynodeb o brif ofynion y system drwyddedu i ymarferwyr  
 
Rhoddwyd y Cydsyniad Brenhinol i Ddeddf Iechyd y Cyhoedd (Cymru) ym mis Gorffennaf 2017. 
Mae Rhan 4 o'r Ddeddf yn ei gwneud yn ofynnol gweithredu cynllun trwyddedu gorfodol ar gyfer 
ymarferwyr a busnesau sy'n rhoi  ‘triniaethau arbennig’ yng Nghymru. Mae ‘Triniaethau Arbennig’ 
yn cynnwys yr arferion hynny y mae angen eu cofrestru o dan Ddeddf Llywodraeth Leol 
(Darpariaethau Amrywiol) 1982, sef tatŵio (gan gynnwys colur lled-barhaol) tyllu'r corff, aciwbigo 
ac electrolysis.  
 
Mae prif ofynion y cynllun trwyddedu gorfodol yn cynnwys: 
 

 Rhaid i ymarferwyr gael eu trwyddedu i roi triniaethau arbennig (bydd yn drosedd rhoi unrhyw 
driniaethau heb fod trwydded gan yr ymarferydd); 

 

 Rhaid i safleoedd busnes neu gerbydau  gael eu cymeradwyo (bydd yn drosedd os bydd 
ymarferydd yn rhoi unrhyw driniaeth mewn safle neu gerbyd nad yw wedi ei gymeradwyo); 

 

 Bydd trwydded lawn yn ddilys am 3 blynedd, a bydd trwydded dros dro yn ddilys am 7 
niwrnod (mae hyn er mwyn i'r ymarferydd allu mynychu digwyddiadau a chynadleddau). 
Bydd yn ofyniad i ymarferwyr arddangos y drwydded ar y safle lle maent yn rhoi unrhyw 
driniaeth arbennig; 

 

 Bydd amodau'r drwydded yn ymwneud â chymhwysedd ymarferwyr, y safle lle mae 
ymarferwyr yn gweithio, yr offer a'r arferion a ddefnyddir, y cyngor a roddir cyn ac ar ôl y 
weithdrefn arbennig a'r cofnodion a gedwir gan ymarferwyr;  

 

 Bydd cymhwysedd yn ymwneud â rheoli heintiau a chymorth cyntaf yng nghyd-destun y 
driniaeth arbennig dan sylw. Bydd lefel y cymhwysedd yn ymwneud â lefel y risg sy'n 
gysylltiedig â'r driniaeth arbennig, er enghraifft ni fyddai tyllu llabed y glust yn gofyn am yr un 
lefel o gymhwysedd â thyllu'r corff. Bydd angen gwybodaeth am ofynion y Ddeddf hefyd; 

 

 Bydd angen i ymarferwyr sydd wedi'u cofrestru ar hyn o bryd symud draw at y system orfodol 
newydd a chaniateir digon o amser i roi cyfle i'r ymarferwyr hynny (a'u safleoedd) gael eu 
hasesu gan ALlau a symud draw at y system drwyddedu newydd; 

 

 Yr AALlau fydd yn gyfrifol am orfodi'r gofynion trwyddedu ac am gadw cofrestr gyhoeddus 
gyfredol. Bydd mwy o bwerau i orfodi'r ddeddfwriaeth hon na'r rhai sy'n bodoli ar hyn o bryd, 
yn ogystal â'r gallu i ddirymu trwydded a rhoi stop ar arferion anniogel ar unwaith. Bydd 
dirwyon hefyd yn ddiderfyn os bydd erlyniad llwyddiannus; 

 

 Er mwyn sicrhau bod y ddeddfwriaeth yn dal yn gyfoes wrth i driniaethau arbennig newydd 
gael eu datblygu yn y dyfodol, mae'r Ddeddf yn cynnwys deddfwriaeth bellach i 
ddiwygio/ychwanegu at y rhestr o driniaethau arbennig.  

 
Bu Llywodraeth Cymru'n cydweithio ag ymarferwyr, cymdeithasau proffesiynol a rhanddeiliaid â 
buddiant i ddatblygu cwrs achrededig pwrpasol ar reoli haint a chanllawiau cyfoes, pwrpasol ar 
gyfer y diwydiant, yn ogystal ag ystyried datblygu llwybr gyrfa strwythuredig fwy pwrpasol ar gyfer 
ymarferwyr triniaethau arbennig yng Nghymru. 

 


