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Cyflwyniad a methodoleg
Mae’r adroddiad hwn yn dangos effaith dosraniadol rhagweledig newidiadau mewn
gwariant cyhoeddus ar amrywiol grwpiau gwarchodedig yng Nghymru, Lloegr a’r Alban
hyd at flwyddyn dreth 2021/22. Mae hefyd yn dangos effaith gyfunol y newidiadau
hyn a diwygiadau treth a lles ar ‘incwm terfynol’ y grwpiau hyn (a fesurir fel incwm net
plws gwerth gwasanaethau cyhoeddus a ddefnyddir gan gartrefi). Mae’n cyd-fynd ag
adroddiad cynharach y Comisiwn, Effaith cronnol diwygiadau treth a lles, a gyflwynodd
asesiadau effeithiau cronnus (CIA) o’r newidiadau i’r systemau treth a lles (nawdd
cymdeithasol) ers Mai 2010, yn cynnwys diwygiadau a gynlluniwyd (Reed a Portes,
2018, cyfeirir ato fel ‘yr astudiaeth CIA flaenorol’ isod).
Fel yr astudiaeth CIA flaenorol, mae’r ymchwil yma’n defnyddio model micro
efelychiad Landman Economics o wariant cyhoeddus. Mae hyn yn cyfuno data
ar dueddiadau mewn gwariant cyhoeddus cyfanredol, yn cynnwys cynlluniau a
gyhoeddwyd ar gyfer gwarant yn y dyfodol, gydag arolwg micro ddata ar ddefnydd
o wasanaethau cyhoeddus gan aelwydydd. Mae hyn yn ein galluogi i amcangyfrif
effeithiau dosrannol newidiadau mewn gwariant cyhoeddus hyd at 2021/22 ac
i’w cyfuno gyda chanlyniadau treth a lles o’r astudiaeth CIA flaenorol i gynhyrchu
dadansoddiad cyffredinol o effaith yr holl ddiwygiadau ar incwm terfynol. Cymharir
newidiadau mewn gwariant y pen ar bob gwasanaeth cyhoeddus gyda senario llinell
sylfaen ble mae gwariant ar wasanaethau yn tyfu yn unol â chwyddiant. Felly mae’r
model yn mesur effaith dosrannol cynnydd neu doriadau mewn gwariant yn erbyn y
llinell sylfaen yna.
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Canfyddiadau allweddol
Effaith gyffredinol a dosrannol newidiadau i wariant cyhoeddus

Rhagweld bod gwariant cyhoeddus
cyffredinol y pen yn mynd i ostwng oddeutu

18%
(ychydig dros £900)
Lloegr

5.5%
(ychydig dan £300)
yng Nghymru

1%
(oddeutu £100)
yn yr Alban

•

Rhagwelir y bydd gwariant cyhoeddus cyffredinol y pen yn lleihau tua 18% (ychydig
dros £900) yn Lloegr rhwng 2010/11 a 2021/22, 5.5% (ychydig dan £300) yng
Nghymru ac ychydig dros 1% (tua £100) yn yr Alban. Erbyn 2021/22, bydd gwariant
cyffredinol y pen 36% yn uwch yn yr Alban nag yn Lloegr ac 17% yn uwch yng
Nghymru nag yn Lloegr.

•

Mae’r gwahaniaethau rhwng y gwledydd yn arbennig o ddwys ar gyfer cartrefi gydag
incwm is. Mae colledion arian parod ar gyfer dengraddau is yn fwy yn Lloegr nag yng
Nghymru neu’r Alban oherwydd bod graddfa gyffredinol toriadau mewn gwariant yn
llawer mwy yn Lloegr.

•

Yn Lloegr, mae’r colledion yn is (oddeutu £900) ar gyfer aelwydydd gyda’r incwm
uchaf. Mae toriadau i ysgolion, trafnidiaeth a thai yn cael yr effaith mwyaf ar gyfer
aelwydydd tlotach.

•

Yn yr Alban, mae’r colledion mwyaf o doriadau (ychydig dros £450 y flwyddyn) yn
syrthio ar rai o’r aelwydydd incwm isaf (ond nid yr isaf), ond mae gan aelwydydd
cyfoethocach golledion ychydig yn fwy na rhai tlotach. Toriadau i ysgolion, ac i
wariant addysg uwch (AU) ac addysg bellach (AB), yw’r prif resymau dros golledion.

•

Yng Nghymru, mae effaith toriadau gwariant yn codi a gostwng mwy yn ôl dengradd
incwm yr aelwyd nag yn Lloegr neu’r Alban. Mae toriadau i wariant AU ac AB yn cael
yr effaith mwyaf o unrhyw un categori gwariant.
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•

Mae gwahaniaethau mewn tueddiadau gwariant yn y tair gwlad o ganlyniad i dwf poblogaeth
cyflymach yn Lloegr o gymharu â Chymru a’r Alban; gwahanol flaenoriaethau gwariant rhwng
Llywodraethau’r Alban a Chymru; a chyllido mwy hael yn yr Alban oherwydd cynnydd penodol
i’r Alban mewn treth incwm.

•

Mae’r toriadau mwyaf i wariant addysg uwch (AU) ac addysg bellach (AB) (yng Nghymru a
Lloegr) a gwariant tai cymdeithasol (Lloegr) (a fydd wedi gostwng o tua 80% erbyn 2021/22).
Mae cyllid blynyddoedd cynnar (Cymru a Lloegr), cyllid cludiant a’r Heddlu (Lloegr) a gwariant
AB/AU (Yr Alban), oll wedi eu torri rhwng 30 a 50%. Mae’r cynnydd mwyaf mewn gwariant o
ran canrannau ar gyfer blynyddoedd cynnar a thai cymdeithasol (y ddau yn yr Alban).

Effaith yn ôl nodweddion gwarchodedig a math demograffig yr aelwyd
•

Yn Lloegr a’r Alban, mae aelwydydd duon yn profi’r toriadau cyffredinol mwyaf mewn
gwariant mewn termau arian parod. Mae aelwydydd Gwyn ac (ethnigrwydd cymysg yn
Lloegr) yn colli llai ar gyfartaledd o’r newidiadau gwariant na grwpiau ethnig eraill. Yng
Nghymru, mae’r nifer o aelwydydd yn cynnwys oedolion lleiafrif ethnig yn y data yn rhy fach i
ni allu dadansoddi patrymau toriadau yn ôl ethnigrwydd.

•

Yn Lloegr, mae aelwydydd gyda mwy o anableddau (a fesurir yn ôl y nifer o anableddau
swyddogaethol a gofnodwyd ar draws holl aelodau’r aelwyd) yn dioddef colledion llawer
mwy (dros £2,900 y flwyddyn) na’r rhai gyda llai o anableddau, yn bennaf oherwydd toriadau
i ofal cymdeithasol. Yng Nghymru, mae’r ‘graddiant anabledd’ yn llawer llai dwfn, tra bod
aelwydydd yn yr Alban gyda mwy o anableddau yn gwneud ychydig yn well nag aelwydydd
heb anabledd, oherwydd cynnydd mewn gwariant ar ofal cymdeithasol, iechyd a thai
cymdeithasol.

•

Mae aelwydydd ble mae oedolion dan 55 oed ar gyfartaledd yn profi colledion mwy o
newidiadau i wariant nag aelwydydd hŷn. Mae aelwydydd ble mae oedolion yn 18-24 oed
ar gyfartaledd yn profi’r colledion mwyaf o newidiadau i dreth, lles a gwariant cyhoeddus fel
canran o incwm terfynol.

•

Yn Lloegr a’r Alban, mae aelwydydd gyda phlant yn profi colledion mwy na’r rhai heb blant,
yn bennaf oherwydd toriadau i wariant ar ysgolion. Yn Lloegr, mae aelwydydd uned budddaliadau lluosog (MBU) gyda phlant, cyplau gyda phlant a rhieni unigol oll yn colli rhwng
£5,500 a £3,600 yn ddibynnol ar ryw a math o aelwyd. Yng Nghymru, mae colledion ar gyfer
cyplau gyda phlant ac aelwydydd rhieni unigol yn llai, oherwydd hwb i wariant ar ysgolion
fesul aelwyd.

•

Yn Lloegr, roedd effeithiau cyffredinol newidiadau gwariant ar gyfer cyplau un rhyw (yn
wrywaidd neu fenywaidd) yn debyg i rai ar gyfer cyplau rhyw cymysg heb blant. Yng Nghymru
a’r Alban, roedd y nifer o gyplau un rhyw yn y data yn rhy fach i gynhyrchu dadansoddiad
dibynadwy.

Diffinnir uned budd-dal gan yr Adran Gwaith a Phensiynau fel oedolyn sengl neu gwpl sy’n oedolion.
Aelwydydd MBU yw’r rhai ble mae mwy nag un uned budd-dal yn byw yn yr un cyfeiriad.
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•

Yn yr Alban, mae cyplau ac aelwydydd MBU gyda phlant yn gwneud yn llawer gwaeth
na grwpiau eraill. Mae rhieni unigol yn wynebu colledion cyfartalog llawer llai na mathau
eraill o aelwydydd gyda phlant, oherwydd cynnydd mewn gwariant ar ofal cymdeithasol,
tai a blynyddoedd cynnar. Mae aelwydydd heb blant yn ennill ychydig ar gyfartaledd.

•

Yng Nghymru a Lloegr, mae pensiynwyr sengl yn gwneud yn well ar gyfartaledd nag
unrhyw grŵp arall.

Effaith gyfunol diwygiadau treth a lles a newidiadau gwariant
cyhoeddus eraill ar incwm terfynol

Cafodd y pumed tlotaf o bobl yn
Lloegr eu heffeithio gwaethaf gan
doriadau i les a gwariant cyhoeddus
•

Mae aelwydydd tlotach yn colli mwy ar gyfartaledd fel cyfran o incwm terfynol (h.y.
incwm net plws gwerth y gwasanaethau cyhoeddus a dderbyniwyd) na rhai mwy
cyfoethog. Mae’r patrwm atchweliadol hwn yn arbennig o amlwg yn Lloegr, ble mae’r
ddwy ddengradd dlotaf yn dioddef colledion o 11% ar gyfartaledd. Mae hyn o gymharu
ag ychydig neu fawr ddim effaith yn y ddwy ddengradd uchaf. Yn yr Alban, mae’r patrwm
dengradd yn dal yn atchweliadol, ond mae’r gwahaniaeth rhwng aelwydydd mwy
cyfoethog a tlotach yn llai, tra bod Cymru yn syrthio rhywle rhwng y ddau.

•

Yn Lloegr, mae aelwydydd Duon ac ethnigrwydd ‘Arall’ yn profi cyfartaledd o tua 9% i
9.5% o golledion o incwm terfynol – tua thair gwaith yn uwch nag ar gyfer aelwydydd
Gwyn ac aelwydydd ble mae oedolion o wahanol grwpiau ethnig. Yn yr Alban, mae’r
colledion mwyaf ar gyfer aelwydydd Duon (tua 6.5%); tra bod aelwydydd Gwyn yn colli
ychydig dan 1%.

•

Ym mhob un o’r tair gwlad, mae aelwydydd gyda mwy o bobl anabl yn gweld colledion
mwy fel canran o incwm terfynol. Mae’r effaith yn fwy yn Lloegr, ble mae’r aelwydydd
mwyaf anabl yn dioddef colledion o 10.5% o incwm terfynol, nag yn yr Alban neu Gymru
(4.5% i 5%).

•

Mae aelwydydd ble mae oedolion yn 18-24 oed ar gyfartaledd yn profi canlyniad gwaeth
nag unrhyw grŵp oedran arall yn y tair gwlad.

•

Mae rhieni unigol sydd yn fenywod yn bennaf yn colli llawer mwy nag unrhyw fath
demograffeg arall o ran incwm terfynol yn y tair gwlad. Yn Lloegr, mae eu colledion yn tua
18.7%, o gymharu â 10.5% yng Nghymru a 7.6% yn yr Alban. Yn Lloegr a’r Alban, mae
aelwydydd rhieni unigol benywaidd yn profi mwy o golledion na rhai gwrywaidd.
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Mae aelwydydd unig riant yn colli
mwy nag unrhyw fath demograffig
arall o ran incwm terfynol ym
mhob un o’r tair gwlad

Yn Lloegr, mae eu colledion oddeutu
18.7%, o’i gymharu â 10.5% yng
Nghymru a 7.6% yn yr Alban

•

Yn y tair gwlad, mae aelwydydd gyda thri neu fwy o blant yn profi mwy o golledion
na rhai gyda llai neu dim plant, yn bennaf oherwydd toriadau i nawdd cymdeithasol
a hefyd y cyfyngiad 2 blentyn i Fudd-dal Tai, credydau treth a Chredyd Cynhwysol a
gyflwynwyd yn 2017. Mae effaith y grŵp hwn fwyaf yn Lloegr.

7

Argymhellion polisi
Lliniaru effeithiau negyddol newidiadau i wariant cyhoeddus
Rydym yn argymell fod Llywodraethau’r Deyrnas Unedig, yr Alban a Chymru:
•

Yn lliniaru effeithiau negyddol anghymesur ar aelwydydd tlotach a grwpiau gwarchodedig
o ganlyniad i newidiadau i’r system treth a lles a thoriadau i wariant ar wasanaethau
cyhoeddus yn arwyddocaol. Gellid gwneud hyn (er enghraifft) trwy gynyddu cyfraddau
budd-daliadau gyda phrawf modd, credydau treth a Chredyd Cynhwysol, a thrwy gynyddu
gwariant ar wasanaethau cyhoeddus sy’n darparu mewn ffyrdd eraill fel iechyd, gofal
cymdeithasol, addysg a thai cyhoeddus.

•

Ystyried Adolygiad o Wariant nesaf Llywodraeth y Deyrnas Unedig a chynlluniau
gwariant Llywodraethau’r Alban a Chymru, yr effaith debygol ar grwpiau gwarchodedig ac
effeithiau ar gyfer aelwydydd tlotach o ganlyniad i newidiadau pellach mewn gwariant.

•

Gofyn i Adolygiad Gwariant nesaf Llywodraeth y Deyrnas Unedig, a chynlluniau gwariant
Llywodraethau’r Alban a Chymru, gynnwys asesiad effaith cydraddoldeb (EIA). Dylai’r
EIAs gynnwys CIA o’r effaith ar grwpiau gwarchodedig, yn dangos sut mae effeithiau
dosraniadol yn amrywio ar draws grwpiau; dadansoddi ac esbonio unrhyw wahaniaethau
mawr mewn deilliannau sy’n effeithio’n andwyol ar grwpiau gwarchodedig; a hefyd
ystyried yr effeithiau ar gyfer aelwydydd tlotach o newidiadau pellach mewn gwariant.

•

Cyhoeddi esboniad manwl o’r broses maent yn defnyddio i sicrhau bod yr Adolygiad o
Wariant a chynlluniau gwario yn cydymffurfio’n llawn gyda Dyletswydd Cydraddoldeb y
Sector Cyhoeddus; arddangos fod mesurau atchweliadol yn rhai dros dro, angenrheidiol,
cymesur ac nad ydynt yn gwahaniaethu ac nad ydynt yn tanbrisio lefel isafswm craidd o
amddiffyniad ac yn sefydlu unrhyw fesurau lliniarol gofynnol i ddiogelu hawliau pobl.

•

Sicrhau bod y dadansoddiadau hyn gan bob llywodraeth yn hygyrch i’r cyhoedd ac yn
amodol i unrhyw graffu ystyrlon gan y Senedd, y cyhoedd a grwpiau gwarchodedig a allai
fod wedi eu heffeithio’n andwyol gan y penderfyniadau.

Ym mhob un o’r tair
gwlad, mae gan aelwydydd
â mwy o bobl anabl
golledion mwy o faint fel
canran incwm terfynol
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Mae’r effaith yn fwy yn Lloegr,
lle bo’r aelwydydd mwyaf
anabl yn dioddef colledion
o 10.5% incwm terfynol,
nag yn yr Alban neu
Gymru (4.5% i 5%)

Gwella data ar gyfer asesiadau effaith newidiadau i wariant cyhoeddus
Er mwyn gwella safon data ar gyfer CIAs ar wariant cyhoeddus, argymhellwn fod
llywodraethau’r Deyrnas Unedig, yr Alban a Chymru:
•

Yn darparu mwy o wybodaeth genedlaethol, ranbarthol a lleol ar ddefnydd o
amrywiol wasanaethau cyhoeddus, yn cynnwys ar wasanaethau gofal cymdeithasol;
gwasanaethau cymorth cyfreithiol; cyfleusterau hamdden a ariennir yn gyhoeddus (er
enghraifft, amgueddfeydd ac orielau, parciau ac ati); a gwasanaethau tân.

•

Gwella safon data ar ddefnydd plant o wasanaethau iechyd yn Arolwg Iechyd Lloegr,
Arolwg Iechyd yr Alban ac Arolwg Iechyd Cymru.

•

Cyhoeddi dadansoddiad mwy manwl os cesglir data ar nodweddion gwarchodedig a
chymryd camau i unioni’r hepgoriad hwn os nad. Ble nad oes data ar gyfer grwpiau
penodol, e.e. pobl o wahanol ethnigrwydd yng Nghymru, cynyddu, hybu neu gronni
samplau fel fo angen.
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Casgliadau
Digwyddodd y newidiadau hyn mewn gwariant cyhoeddus yn erbyn cefndir o
ymroddiad clir a chyffredinol gan Lywodraeth y Deyrnas Unedig i leihau diffyg ariannol.
Roedd toriadau mewn gwariant ar y gwasanaethau, ynghyd â lleihad mewn gwariant
ar fudd-daliadau a chredydau treth, yn elfen allweddol o’r strategaeth lleihau diffyg, a
byddai wedi bod yn angenrheidiol i gyflawni lleihad yn y diffyg ariannol yn absenoldeb
cynnydd mewn trethi ac/neu dwf economaidd mawr.
Mae’r gwahanol batrwm o effeithiau dosrannol toriadau gwariant a welwyd yng
Nghymru a’r Alban, o gymharu â Lloegr, yn dangos nad oedd graddfa gyffredinol
toriadau gwariant yn Lloegr, na’u heffaith uniongyrchol ar grwpiau gwarchodedig, yn
anochel.
Fel mae ein dadansoddiad o ddiwygiadau nawdd cymdeithasol wedi dangos, nid
yw asesiadau effaith Llywodraeth y Deyrnas Unedig ynddynt eu hunain yn dynodi
yr ystyriwyd ei rhwymedigaethau dan gyfamodau hawliau dynol rhyngwladol; nac
ychwaith ydynt yn dynodi fod y Llywodraeth wedi talu sylw digonol i’r Ddyletswydd
Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus (PSED) ac effaith y diwygiadau ar grwpiau
difreintiedig.
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