
Fframwaith  
Gwerthuso a 
Monitro (EMF) 
Beth ydyw?
Mae’r Fframwaith Gwerthuso a Monitro (EMF) yn declyn a fydd yn ein 
helpu i wybod a yw’r Cynllun Mawr yn arwain at newidiadau cadarnhaol i 
bobl ag anabledd dysgu ar lefel unigolyn, cymuned a chymdeithas.

Our 
Big Plan

Canlyniadau’r Cynllun Mawr
Mae gennym bedwar nod mawr yr ydym am eu cyflawni fel y gallwn wneud 
y DU’r lle gorau yn y byd i bobl ag anabledd dysgu i arwain bywydau hapus 
ac iach. Gelwir y nodau hyn yn Ganlyniadau’r Cynllun Mawr.



Canlyniadau’r Pedwar Cynllun Mawr

Mae gen i ansawdd bywyd gwych. 
Rydyn am newid ar gyfer unigolion fel bod y bobl rydyn ni’n eu cefnogi a’u 
teuluoedd yn cael ansawdd bywyd gwych.

1

Mae gen i’r un hawliau a chyfleoedd â phawb arall
Rydyn ni eisiau newid ar draws cymdeithas y DU fel bod gan bobl ag anabledd 
dysgu yr un hawliau a chyfleoedd â phawb arall.

3

Teimlaf yn rhan o fy nghymuned 
Rydyn ni eisiau newid mewn cymunedau fel bod pobl ag anabledd dysgu yn 
teimlo’n rhan o’u cymuned. Gall y gair ‘cymuned’ olygu gwahanol bethau i 
wahanol bobl. Gallai cymuned fod yn grŵp o ffrindiau, y stryd rydych chi’n byw 
arni, grŵp ar-lein, ac ati.  

2

Rydym yn sefydliad ffyniannus, gan wneud newid 
cadarnhaol yn bosibl
Rydyn ni eisiau newid o fewn Mencap fel ei fod yn sefydliad llwyddiannus sy’n 
gweithio gydag eraill i wneud newid cadarnhaol yn bosibl i bobl ag anabledd 
dysgu a’u teuluoedd. 

4



Mwy o Wybodaeth
Os hoffech wybod mwy am Fframwaith Gwerthuso a Monitro’r Cynllun Mawr, 
cysylltwch â Carla Barrett (carla.barrett@mencap.org.uk) a Marie Loeb  
(marie.loeb@mencap.org.uk).

Tystiolaeth
Tystiolaeth yw’r wybodaeth sydd ei hangen arnom i ddangos ein bod wedi 
cyflawni ein Canlyniadau Cynllun Mawr.

Byddwn yn casglu tipyn o wybodaeth er mwyn deall pa newid cadarnhaol y 
mae’r Cynllun Mawr wedi’i gael ar bobl ag anabledd dysgu.

• Byddwn yn gofyn am, ac yn casglu straeon am fywydau a phrofiadau pobl 

rydyn ni’n eu cefnogi a’u teuluoedd.

• Byddwn yn gofyn i gydweithwyr, gwirfoddolwyr, a phobl y tu allan i’r 

sefydliad am eu profiad gyda Mencap.

• Byddwn yn gofyn i’r bobl rydyn ni’n eu cefnogi a’u teuluoedd sut maen 

nhw’n teimlo am Mencap.

• Byddwn yn casglu data swyddogol gan y llywodraeth a mannau eraill.

• Byddwn yn casglu gwybodaeth am ein gweithgareddau.    


