
- 1 -

Cefnogaeth bersonol

Pwy sy’n rheoleiddio gwasanaethau Mencap?  
Mae’r rhan fwyaf o wasanaethau Mencap yn cael eu rheoleiddio sy’n golygu bod 
corff allanol yn archwilio ansawdd a diogelwch y gefnogaeth rydyn ni ei darparu. Mae 
rheoleiddio yn ein helpu i herio ein hunain i fod yn well yn barhaus ac i ymegnïo i ragori yn  
ein gwaith.

Mae ein rheolyddion yn amrywio ar draws ein rhanbarthau gyda rheolyddion neilltuol ar 
gyfer Cymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon. 

Gwasanaethau yng Nghymru
Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC)

Beth mae AGC yn ei wneud?

Yn ystod archwiliad bydd arolygwyr yn gwirio’r gwasanaeth sy’n cael ei ddarparu mewn 
amrywiaeth o ffyrdd. Gall hyn gynnwys:

• Siarad â’r bobl rydyn ni’n eu cefnogi a gwrando arnyn nhw 
• Arsylwi ar y bobl sy’n cael eu cefnogi
• Siarad â theuluoedd y bobl rydyn ni’n eu cefnogi a gwrando arnyn nhw
• Siarad â chydweithwyr Mencap a gwrando arnyn nhw
• Siarad â’r rheolwr a gwrando arno ac ymweld â gweithwyr proffesiynol y gwasanaeth
• Darllen polisïau a chofnodion perthnasol
• Dosbarthu holiaduron i bobl, gweithwyr proffesiynol a theuluoedd fel y bo’n briodol
• Edrych a yw’r gwasanaeth yn cael ei ddarparu yn Gymraeg heb i rywun orfod gofyn 

amdano a chofnodi hynny. Gelwir hyn yn ‘Gynnig rhagweithiol’.

Noda AGC unrhyw ofynion a/neu argymhellion ar gyfer gwella’r gwasanaeth yn 
adroddiadau eu harchwiliad. 

Cyhoeddir adroddiadau archwiliadau ar wefan AGC:

https://arolygiaethgofal.cymru/system/404?lang=en&_exception_statuscode=404
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Cefnogaeth bersonol

Sut mae teuluoedd yn cael eu cynnwys

Bydd rheolyddion yn siarad â theuluoedd y bobl 
rydyn ni’n eu cefnogi ac yn gwrando arnyn nhw 
yn ystod yr archwiliad. Efallai y byddan nhw 
hefyd yn gofyn i deuluoedd lenwi holiadur cyn i’r 
archwiliad ddigwydd.

Manylion cyswllt

Os hoffech chi gysylltu ag AGC, gallwch wneud 
hynny trwy:

Ffôn:  0300 7900126

Gwefan:  www.ciw.org.uk 

Mae gan AGC ffurfl en gysylltu ar-lein hefyd:

https://careinspectorate.wales/
contactus/?lang=en


