
 

 

29 Medi 2021 

Annwyl Weinidog 

Cynigion ar gyfer Canolfan Ganser Felindre newydd 

Mae'r cynigion ar gyfer Canolfan Ganser Felindre newydd yn arwyddocaol ar gyfer darparu gwasanaethau 

canser yn ne Cymru, ac maent yn parhau i fod yn fater o ddiddordeb sylweddol i’r cyhoedd. Byddwn yn 

ddiolchgar pe gallech roi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r Pwyllgor am safbwynt Llywodraeth Cymru ar y 

model clinigol sy'n sail i'r newidiadau arfaethedig i wasanaethau canser Felindre, gan gynnwys pa gamau 

a gymerwyd mewn ymateb i'r prif gasgliadau ac argymhellion a wnaed ar 1 Rhagfyr 2020 gan 

Ymddiriedolaeth Nuffield yn ei gyngor annibynnol ar y model arfaethedig ar gyfer gwasanaethau oncoleg 

trydyddol anlawfeddygol yn ne-ddwyrain Cymru. 

Byddwch yn ymwybodol bod Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon y Bumed Senedd wedi 

trafod materion yn ymwneud â'r cynigion gyda'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ar y 

pryd ym mis Medi 2020, ac wedi ysgrifennu ato ar 22 Rhagfyr. Atodaf y llythyr hwnnw er hwylustod. 

Yn gywir 
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Vaughan Gething AS 

Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol 

Llywodraeth Cymru 
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Annwyl Weinidog 

Cynigion ar gyfer Canolfan Ganser Felindre newydd 

Fel y byddwch yn ymwybodol, mae hwn yn fater sydd o ddiddordeb mawr i'r Pwyllgor, yn anad dim 

oherwydd y nifer fawr o sylwadau y mae Aelodau unigol wedi'u derbyn gan unigolion pryderus a 

chlinigwyr ynghylch y cynigion ar gyfer ffurf a lleoliad y ganolfan newydd. Gwnaethom drafod rhai 

o'r pryderon hyn gyda chi yn ystod ein cyfarfod ar 30 Medi. 

Erbyn y pwynt hwn, roedd Ymddiriedolaeth Felindre wedi cyhoeddi ei bod wedi penodi 

Ymddiriedolaeth Nuffield i gynnal adolygiad o’r cynigion, a chytunodd y Pwyllgor y byddai’n aros 

am ganlyniad yr adolygiad hwnnw cyn penderfynu a ddylid cymryd unrhyw gamau pellach. 

Mae Aelodau’r Pwyllgor bellach wedi cael cyfle i ystyried Adolygiad Nuffield, ond yn anffodus mae 

ein blaenraglen waith yn golygu na fydd yn bosibl inni neilltuo rhagor o amser y Pwyllgor i’r mater 

hwn. Fodd bynnag, rydym yn teimlo'n gryf, o ystyried arwyddocâd y prosiect ar gyfer y rhanbarth 

cyfan, a'r symiau sylweddol o arian a gaiff ei fuddsoddi, mae angen gwneud gwaith o hyd. 

Fel y soniwyd pan wnaethom gyfarfod o'r blaen, nid pryderon cynllunio lleol yw ein diddordeb o 

ran y mater hwn, ond yn hytrach y dewisiadau clinigol sy'n cael eu hystyried wrth wneud 

penderfyniadau terfynol am y ganolfan newydd. 



Ar y cam hwn, ac er gwaethaf y rôl bosibl y bydd gennych chi yn ddiweddarach fel un sy’n gwneud 

penderfyniad, rydym ni o’r farn bod angen i Lywodraeth Cymru sicrhau ei bod wedi gwneud 

popeth o fewn ei gallu i fod yn fodlon bod y cwestiynau perthnasol ynghylch prosiect mor bwysig 

wedi cael eu gofyn, a’u hateb, cyn bod penderfyniad terfynol yn cael ei wneud. Gofynnwn ichi 

gymryd y camau angenrheidiol yn hyn o beth. 

 

Yn gywir 

 

 

Dr Dai Lloyd AS 

Cadeirydd y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon 
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