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1 Mae hon yn ddogfen fyw ac felly gall newid. Caiff ei hadolygu a’i diweddaru yn flynyddol, neu’n gynt os bydd angen. 
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1. DIBEN 

Rhoi cyfeiriad a chanllaw er mwyn sicrhau bod HTW yn sefydlu ac yn arfer proses cynnwys cleifion a’r 

cyhoedd (PPI) yn effeithiol yn ei holl waith. 

 

2. CWMPAS A DYLETSWYDDAU 

Bydd Grŵp Sefydlog PPI yn gwneud y canlynol:  

 Darparu cyngor i HTW er mwyn cryfhau’r berthynas gyda sefydliadau cleifion a gofalwyr a sicrhau bod 

barn cleifion, gofalwyr ac aelodau’r cyhoedd yn cael ei defnyddio’n effeithiol i lywio proses gwneud 

penderfyniadau HTW. 

 Cynorthwyo HTW i wella’n barhaus sut mae’n cynnwys cleifion, gofalwyr a’r cyhoedd yn ei holl waith.  

 Cefnogi HTW i gynnwys sefydliadau cleifion a gofalwyr yn ei brosesau adolygu tystiolaeth a sicrhau 

bod safbwyntiau cleifion a’r cyhoedd yn cael eu cynrychioli’n deg. 

Efallai hefyd y gofynnir i gynrychiolwyr cleifion/y cyhoedd ar y Grŵp Sefydlog PPI i ddirprwyo ar gyfer 

Partneriaid Cyhoeddus ar Grŵp Asesu a Phanel Arfarnu HTW pe bai angen. 

 

3. PWERAU DIRPRWYEDIG AC AWDURDOD 

Sefydlwyd HTW drwy argymhelliad Gweinidogaethol i gefnogi dull strategol a chenedlaethol ar gyfer 

canfod, arfarnu a mabwysiadau technolegau iechyd nad ydynt yn feddyginiaethau mewn lleoliadau 

iechyd a gofal. 

Cyfeiriwch at Gylch Gorchwyl a Threfniadau Gweithredu HTW. 

Mae’r Grŵp Sefydlog PPI yn cynghori HTW fel yr amlinellir yn adran 2. 

 

4. AELODAETH 

Bydd Aelodaeth y Grŵp yn cynnwys:  

 Partneriaid Cyhoeddus HTW sy’n gwasanaethu ar Grŵp Asesu HTW 

 Partneriaid Cyhoeddus HTW sy’n gwasanaethu Banel Arfarnu HTW 

 Cynrychiolwyr Sefydliadau Ambarél Cleifion (o leiaf dau) 

 Cynrychiolwyr/cynghorwyr PPI  

 Arweinydd PPI HTW 

 Ysgrifenyddiaeth a chefnogaeth weithredol HTW  
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5. PENODI AELODAU A CHEFNOGAETH 

Penderfynir ar aelodaeth y Grŵp Sefydlog PPI gan Arweinydd PPI HTW a Chyfarwyddwr HTW. 

Penodir aelodau yn gyntaf am isafswm o 12 mis cyn y caiff eu rôl ar y Grŵp ei hadolygu’n ffurfiol. Yn 

ystod y cyfnod hwn gall aelod ymddiswyddo neu gael ei dynnu o’r grŵp gan Dîm Rheoli HTW. Unwaith ei 

fod wedi’i sefydlu, ychwanegir aelodau newydd yn raddol. Bydd hyd arferol penodiadau yn ddwy flynedd, 

gyda’r posibilrwydd o ail dymor. 

Bydd Ysgrifenyddiaeth HTW yn mynychu ac yn rhoi cefnogaeth i gyfarfodydd y Grŵp Sefydlog PPI. Ni fydd 

y rheolau o ran hyd aelodaeth yn berthnasol i’r aelodau hyn neu Arweinydd PPI HTW. 

Darperir treuliau a chefnogaeth yn unol â pholisïau perthnasol Ymddiriedolaeth GIG Felindre. 

 

6. CYFARFODYDD GRŴP SEFYDLOG PPI 

Cynhelir cyfarfodydd 4 gwaith y flwyddyn. Bydd cyfleusterau deialu i mewn ar gael ar gyfer aelodau sy’n 

methu mynychu’n bersonol. 

 

7. PERTHYNAS AC ATEBOLRWYDD 

Bydd y Grŵp Sefydlog PPI yn gwreiddio safonau corfforaethol, blaenoriaethau a gofynion Ymddiriedolaeth 

GIG Felindre, e.e. cydraddoldeb a hawliau dynol, pan fydd yn cynnal ei fusnes. 

 

8. TREFN CYFARFODYDD 

Bydd Ysgrifenyddiaeth HTW yn penderfynu pa eitemau fydd yn ymddangos ar yr agenda mewn 

ymgynghoriad â’r Arweinydd PPI a Chyfarwyddwr HTW.  

Gall aelodau o’r Grŵp Sefydlog PPI hefyd gyflwyno eitemau i’w hystyried. Dylai unrhyw aelod sy’n 

dymuno i eitem gael ei hystyried ar gyfer agenda hysbysu’r Ysgrifenyddiaeth 

(healthtechnology@wales.nhs.uk) cyn gynted â phosibl.  

Caiff yr agenda a’r papurau eu dosbarthu i aelodau’r Grŵp Sefydlog PPI o leiaf 5 diwrnod gwaith cyn 

cyfarfodydd. Gellir derbyn papurau a gyflwynir mewn cyfarfod gyda chytundeb penodol y Cadeirydd a 

dim ond mewn amgylchiadau eithriadol.  

Ni thrafodir unrhyw fusnes arall yn y cyfarfod, ond bai y caniateir hynny gan y Cadeirydd. 

Caiff eitemau na fydd wedi’u cwblhau eu cario ymlaen i’r cyfarfod nesaf neu eu cwblhau’n electronig. 

Llunnir nodyn gweithredu o’r cyfarfod gan Ysgrifenyddiaeth HTW. Efallai y caiff cyfarfodydd eu recordio 

er mwyn cynorthwyo gyda chadw cofnodion y cyfarfod. Os felly, ceisir caniatâd aelodau ar ddechrau’r 

cyfarfod a bydd y recordiad yn cael ei ddileu pan fydd cofnodion y cyfarfod wedi’u cymeradwyo. 

 

9. ADRODD A THREFNIADAU SICRWYDD 

Cyflwynir diweddariad ar waith Grŵp Sefydlog PPI yng nghyfarfodydd Panel Arfarnu HTW a gynhelir yn 

fuan. 

 

 

mailto:healthtechnology@wales.nhs.uk

