
 

 

 

Pam y mae hyn yn bwysig 
• Mae lleihau nifer y bobl ifanc nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant (NEET) yn lleihau 

effaith tlodi a'r gost ehangach i gymdeithas o wasanaethau cymorth, dibyniaeth ar fudd-daliadau a 
throseddu. 

• Mae mwyhau cyfleoedd bywyd plant yn hanfodol, a sicrhau bod cynifer o bobl ifanc â phosibl yn gallu 
camu ymlaen i'r chweched dosbarth mewn ysgolion, i Golegau Addysg Bellach, i gael prentisiaethau, 
neu i gael hyfforddiant neu waith. 

• Mae'n galluogi pobl ifanc i gyfrannu'n gadarnhaol at eu cymunedau lleol. 
 

Mesurau Llwyddiant 

1.8% o ddisgyblion Blwyddyn 11 a 

4.9% o ddisgyblion Blwyddyn 13 
nad ydynt mewn Addysg, Cyflogaeth a Hyfforddiant (NEET) 
(Y flwyddyn flaenorol - Bl. 11: 1.4% a Bl. 13: 3.0%) 
 

Egluro'r Canlyniadau 
• 1.8%, neu 32 o ddisgyblion Blwyddyn 11 yn NEET, sy'n cyfateb i 96.1% o ddisgyblion, neu 1,743 o 

ddisgyblion sy'n dal mewn Addysg, Cyflogaeth neu Hyfforddiant. Roedd nifer fach o ddisgyblion (38), naill 
ai heb ymateb i gysylltiad neu yr oedd yn hysbys eu bod wedi gadael Sir Gaerfyrddin. Y canlyniad oedd y 
14eg gorau yng Nghymru ac roedd yn uwch na chyfartaledd Cymru o 1.6%. 

• 4.9% neu 33 allan o 673, o ddisgyblion Blwyddyn 13 yn NEET, a dim ond 41 o ddisgyblion oedd naill ai 
heb ymateb i gysylltiad neu yr oedd yn hysbys eu bod wedi gadael yr ardal.  Mae'r ffactorau sy'n 
effeithio ar y canlyniad yn cynnwys cost gynyddol addysg uwch, ymwybyddiaeth pobl ifanc o gyfleoedd 
hyfforddiant a gwaith, a diffygion ysgolion o ran clustnodi'r bobl ifanc hyn yn dilyn canlyniadau Safon 
Uwch. Byddwn yn ceisio data ansoddol i wella'r sefyllfa hon. 

 Mae'r nifer sy'n NEET wedi codi am y tro cyntaf mewn 3 blynedd  
Mae nifer y bobl ifanc NEET ym Mlwyddyn 11 yn Sir Gaerfyrddin wedi cynyddu ychydig am y tro cyntaf 
mewn tair blynedd. Fodd bynnag mae'r ffigwr o 1.8% yn dal i fod yn is na 2016/17. Yn siomedig, rydym 
hefyd wedi gweld cynnydd yn nifer y bobl ifanc NEET ym Mlwyddyn 13. Byddwn yn parhau i weithio i 
sicrhau y bydd ein holl bobl ifanc yn parhau mewn addysg, cyflogaeth a hyfforddiant yn y gweithle.  

Amcan Llesiant 4 
Dechrau'n Dda - Sicrhau bod pob person ifanc mewn Addysg, 

Cyflogaeth neu Hyfforddiant ac yn dilyn llwybrau dysgu a gyrfaol 
cynhyrchiol

Blwyddyn 11 

Blwyddyn 13 



 

Y cynnydd a wnaed 

 Rydym wedi parhau i gyflawni elfennau lleol prosiectau Cam Nesa a Chronfa Gymdeithasol Ewrop, gan 
ddarparu gwasanaethau cymorth i bobl ifanc sydd mewn perygl o ddod yn NEET. Mae cyllid ar gyfer 
Cynnydd wedi cael ei gadarnhau tan 2022 ac rydym yn disgwyl cyhoeddiad ynghylch parhad cyllid Cam 
Nesa. Wrth chwilio am ddewisiadau eraill y tu hwnt i gyllid Cronfa Gymdeithasol Ewrop, rydym wedi 
defnyddio'r Alternative Learning Company i ddarparu ar gyfer 33 o ddysgwyr Cyfnod Allweddol 4. 
Mae'r fenter hon bellach yn cael ei gwerthuso. 

 

 Rydym yn cydweithio â'r adran Adfywio a Phenaethiaid Ysgolion Uwchradd i alinio'r llwybrau dysgu i'r 
Fargen Ddinas. Bydd y cwricwlwm lleol sydd i'w lansio cyn bo hir yn helpu i sefydlu'r llwybrau hyn.  

 

 Rydym wedi parhau i drafod cyfleoedd ar gyfer prentisiaethau yn y sir gyda Choleg Sir Gâr gan 
gynnwys cynnig galwedigaethol gwell i bobl ifanc yn ardal Llanelli.  

 

 Rydym wedi cynyddu cyfranogiad gyda phobl ifanc, megis drwy eu cynnwys wrth recriwtio staff a 
chasglu eu barn a'u sylwadau i ddylanwadu ar gynllunio busnes a phennu blaenoriaethau yn ein 
Gwasanaeth Cymorth Ieuenctid, er mwyn ymgysylltu'n effeithiol â phlant a phobl ifanc sy'n NEET.   Fel 
Cyngor roeddem wedi cyflogi 15 o Brentisiaid yn 2017-19 a 18 o Raddedigion.   

 

 Mae darparu Fframwaith Ymgysylltu a Datblygu Ieuenctid Llywodraeth Cymru yn Sir Gaerfyrddin yn 
cynnwys adnabod pobl ifanc sydd fwyaf mewn perygl o ymddieithrio, broceru a chydlynu cymorth, 
olrhain a throsglwyddo pobl ifanc drwy'r system addysg, darpariaeth i ddiwallu anghenion a nodwyd a 
datblygu'r sgiliau cyflogadwyedd a'r cyfleoedd i gael cyflogaeth. Mae'r gwaith hwn yn cael ei 
ddarparu'n bennaf drwy Wasanaeth Cymorth Ieuenctid y Cyngor Sir, ynghyd ag ysgolion, Coleg Sir Gâr, 
darparwyr hyfforddiant, sefydliadau gwirfoddol a Gyrfa Cymru.  
Mae grŵp o bobl ifanc wedi gwirfoddoli er mwyn trawsnewid y llecyn o 

amgylch y cronlyn yn ardal Tanerdy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bydd hyn yn cefnogi eu gobeithion o gael gwaith 
yn y dyfodol, yn cael effaith enfawr ar 
ddatblygiad eu sgiliau, eu hunan-barch a'u hyder 
 

 
 

Yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol  
dros Addysg a Phlant 
Y Cynghorydd Glynog Davies 

Cliciwch yma i gael gweld ein cynnydd manwl 
o ran yr amcan hwn.  

 

https://www.carmarthenshire.gov.wales/media/1220325/wbo-4.pdf

