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Cyflwyniad
Yn 2017, comisiynodd y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol (‘y Comisiwn’)
Aubergine Analysis a Landman Economics i weithio gyda’r Sefydliad Cenedlaethol Ymchwil
Economaidd a Chymdeithasol (NIESR) i gyflawni Asesiad Effaith Cronnol (CIA) o effeithiau
dosbarthiadol penderfyniadau treth a gwariant ar bobl yn rhannu gwahanol nodweddion
gwarchodedig. Ceisiodd yr asesiad ateb: faint y flwyddyn mae unigolion a chartrefi yn
disgwyl colli o ganlyniad i ddiwygiadau treth a lles? Faint mae cartrefi yn ei ennill a’i golli
o’r diwygiadau i gyd, ac o faint? Faint o oedolion a phlant fydd yn syrthio islaw safon byw
digonol oherwydd newidiadau i drethi a nawdd cymdeithasol? Mae’r adroddiad hwn yn
ystyried y cwestiynau hyn mewn manylder.
Mae’r adroddiad hwn yn datblygu gwaith cynharach yn yr un maes gan y Comisiwn (EHRC,
2012; 2015) a gan NIESR a Landman Economics ar asesiadau effeithiau cronnus (Reed a
Portes, 2014). Gwnaeth adroddiad 2015 y Comisiwn, ‘Future fair financial decision-making’,
nifer o argymhellion ar gyfer ymagwedd Llywodraeth y Deyrnas Unedig i Adolygiadau o
Wariant yn y dyfodol (a phenderfyniadau treth a gwariant yn fwy cyffredinol) yng nghyddestun Dyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus (PSED). Ffocws allweddol o’r
argymhellion hynny oedd y dylai Trysorlys EM (TEM) ymestyn ei ddadansoddiad o effeithiau
dosbarthiadol cyfanredol a phenderfyniadau gwario i ddadansoddi effaith cyfanredol
penderfyniadau ar bobl yn rhannu gwahanol nodweddion gwarchodedig – hynny yw, i gynnal
CIA (EHRC, 2015). Wrth ysgrifennu hyn (Chwefror 2018), nid oedd TEM wedi gweithredu ar
yr argymhelliad hwn.
Mae’r prosiect hwn yn rhan o raglen fanwl y Comisiwn o waith ar ddiwygio lles, yn cynnwys
adolygiad cynhwysfawr o lenyddiaeth gan NIESR ar ddiwygiadau lles diweddar a rhaglenni
lles i waith (Hudson-Sharp et al., 2018).
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Methodoleg
Mae’r adroddiad yn darparu mewn cymaint o fanylder â phosibl (o ystyried argaeledd data)
dadansoddiad o’r holl newidiadau polisi a wnaed rhwng Mai 2010 ac Ionawr 2018, a fydd
wedi eu gweithredu erbyn blwyddyn ariannol 2021–22 (hyd at ddiwedd y Senedd bresennol,
os bydd yn parhau i dymor llawn). Rydym yn modelu newidiadau a gyhoeddwyd gan
Lywodraeth Ceidwadol-Democratiaid Rhyddfrydol 2010–15, Llywodraeth mwyafrif Ceidwadol
2015–17, a’r weinyddiaeth leiafrifol Geidwadol a etholwyd ym Mehefin 2017, p’un a oeddynt
wedi eu gweithredu erbyn Ionawr 2018 neu beidio. Mae’r ymchwil yn defnyddio’r model
trosglwyddo treth (TTM), model micro efelychiad a ddatblygwyd gan y Sefydliad Ymchwil
Polisi Cyhoeddus, Landman Economics a’r Resolution Foundation. Mae’r TTM yn defnyddio
data a ddwy set data yn y Deyrnas Unedig, yr Arolwg Adnoddau Teuluol (FRS) a’r Arolwg
Costau Byw a Bwyd (LCF).
Rydym yn modelu diwygiadau i’r rhannau canlynol o’r systemau treth a llesiant:
• Cyllid y Wlad
• Cyfraniadau Yswiriant Gwladol (YG)
• Trethi anuniongyrchol (TAW a thollau ecseis)
• Budd-daliadau nawdd cymdeithasol gyda phrawf modd a heb brawf modd
• Credydau treth
• Credyd Cynhwysol (CC)
• Cyflog Byw Cenedlaethol (NLW) (nid yw hyn yn rhan ffurfiol o’r system budd-daliadau a
threth, ond fe’i modelir yma).
Tra bod mwyafrif y canlyniadau yn y crynodeb hwn ar gyfer Prydain Fawr yn gyffredinol,
mae’r dadansoddiad yn yr adroddiad llawn yn cynhyrchu canlyniadau unigol ar gyfer Cymru,
Lloegr, a’r Alban.
Rydym yn cynhyrchu canlyniadau ar lefel cartref (fel y mae dadansoddiadau eraill,
megis y rhai a gynhyrchir gan TEM, fel arfer yn gwneud) a lefel unigol (nad yw nifer o
ddadansoddiadau eraill yn gwneud). Mae’r ail yn ein galluogi i ffocysu, yn benodol, mewn
mwy o fanylder ar effeithiau fesul rhyw, er, yn bwysig, mae canlyniadau mewn rhai achosion
yn fwy sensitif i dybiaethau penodol ynghylch sut y rhennir incymau mewn aelwydydd.
Rydym hefyd yn archwilio i’r effaith ar yr hawl i safon byw digonol, fel y mesurir gan dlodi
cymharol a’r mesur Safon Incwm Isafswm a gyhoeddwyd gan Sefydliad Joseph Rowntree
(JRF) (2017).
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Canfyddiadau allweddol
Dengys ein dadansoddiad fod newidiadau a gyhoeddwyd i drethi, budd-daliadau, credydau treth
a Chredyd Cynhwysol (UC) ers 2010, yn gyffredinol, yn atchweliadol, sut bynnag y’i mesurir hynny yw, mae’r effeithiau mwyaf i’w teimlo gan y rhai gydag incymau is. Bydd y rhai yn y ddau
ddegradd isaf yn colli, ar gyfartaledd, oddeutu 10% o incwm net, gyda cholledion llawer is i’r rhai
yn uwch i fyny’r dosbarthiad incwm.
Yn ogystal, dengys y dadansoddiad y bydd y newidiadau yn cael effaith anghymesur o negyddol
ar nifer o grwpiau gwarchodedig, yn cynnwys pobl anabl, grwpiau ethnig penodol, a menywod:
• Mae effeithiau negyddol yn arbennig o fawr ar gyfer aelwydydd gyda mwy o aelodau
anabl, ac unigolion gydag anableddau mwy difrifol, yn ogystal ag ar gyfer rhieni unigol ar
incymau isel.
• Ar gyfer rhai mathau o deuluoedd, mae’r colledion hyn yn cynrychioli canran fawr iawn o
incwm. Er enghraifft, ar gyfer aelwydydd gydag o leiaf un oedolyn anabl a phlentyn anabl,
mae’r colledion arian parod blynyddol cyfartalog yn ychydig dros £6,500 – dros 13% o
gyfartaledd incwm net.
• Effaith newidiadau i drethi a budd-daliadau uniongyrchol yw lleihau incwm cartrefi
Bangladeshaidd o tua £4,400 y flwyddyn ar gyfartaledd.
• Ar lefel unigol, mae menywod yn colli yn sylweddol fwy ar gyfartaledd o’r newidiadau i
drethi a budd-daliadau uniongyrchol na dynion. Mae menywod yn colli tua £400 y flwyddyn
ar gyfartaledd, a dynion dim ond £30, er bod y ffigurau hyn yn celu amrywiad sylweddol yn
y ddau ryw.

Bydd cartrefi gydag o
leiaf un oedolyn anabl a
phlentyn anabl

yn colli dros

£6,500

y flwyddyn

dros 13% o’u hincwm blynyddol
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• Mae rhieni unigolyn yn y cwintel isaf (y pumed isaf) o ddosbarthiad incwm aelwydydd yn
colli tua 25% o’u hincwm net, neu un bunt ym mhob pedair, ar gyfartaledd.
• Ar gyfartaledd, mae rhieni unigol anabl gydag o leiaf un plentyn anabl yn gwneud hyd yn
oed yn waeth, gan golli bron i dair o bob 10 punt o’u hincwm net. Yn nhermau arian parod,
mae eu colledion cyfartalog yn bron i £10,000 y flwyddyn.
• Rhagwelir bod tua un filiwn a hanner yn fwy o blant yn byw mewn cartrefi islaw’r llinell tlodi
cymharol o ganlyniad i ddiwygiadau.
Mae’r effeithiau negyddol hyn wedi eu hysgogi’n bennaf gan newidiadau i’r system budddaliadau, yn arbennig rhewi’r cyfraddau budd-daliadau oed gwaith, newidiadau i fudd-daliadau
anabledd a lleihad mewn cyfraddau UC. Mae’r newidiadau hefyd yn debygol o arwain at
gynnydd arwyddocaol yn y nifer o blant (yn arbennig) islaw isafswm safon byw derbyniol.
Awgryma ein hadolygiad o gynnydd ers adroddiad 2015 y Comisiwn hefyd fod gwaith
sylweddol i’w wneud o hyd i Sicrhau bod ystyriaethau cydraddoldeb yn cael eu cynnwys yn
llawn mewn penderfyniadau gan TEM, ac yn fwy cyffredinol ar draws Llywodraeth y Deyrnas
Unedig.

Mae rhieni unigol anabl
ag o leiaf un plentyn
anabl yn colli bron i
dair o bob 10 punt o’u
hincwm net
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Effeithiau dosbarthiadol
newidiadau treth a lles fesul
degradd incwm yr aelwyd
Yn gyntaf rydym yn archwilio effeithiau newidiadau i drethi a budd-daliadau yn ôl incwm yr
aelwyd. Mae Ffigwr 1 yn dangos effaith diwygiadau yn ôl incwm yr aelwyd mewn termau
arian parod (newidiadau mewn incwm dros ben blynyddol).

Ffigwr 1 Effaith ariannol diwygiadau treth a lles fesul degradd incwm net
aelwydydd, blwyddyn dreth 2021–22: Prydain Fawr
Diffygion incwm (1=tlotaf, 10=cyfoethocaf)
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Ffynhonnell: Model trosglwyddiad treth Landman
Economics yn defnyddio set data cydgyfrannog FRS
2012–13 i 2015–16, a set data cydgyfrannog LCF 2010 i
2015–16.
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Ar y cyfan, mae’r ail ddegradd - y cartrefi hynny sydd ychydig uwchben gwaelod y
dosbarthiad - yn colli’r mwyaf ar gyfartaledd o’r diwygiadau. Mae colledion arian parod yn
is yn uwch i fyny’r dosbarthiad. Mae’r wythfed a nawfed degradd yn ennill ar gyfartaledd o’r
diwygiadau, tra bod y degradd uchaf yn gweld colledion cyfartalog bach iawn (oddeutu £20
y flwyddyn). Mae’r colledion felly bron yn gyfan gwbl o fewn y chwe degradd isaf (aelwydydd
incwm is a chanol). Mae colledion arian parod ar gyfer y degradd gwaelod yn llai nag ar
gyfer yr ail ddegradd, yn bennaf oherwydd effaith UC, a ragwelir bydd yn cael cyfradd
defnyddio uwch na’r credydau treth a budd-daliadau mae’n eu disodli, gan arwain at enillion
yn ei dro ar gyfer rhai o’r aelwydydd tlotaf.
Y patrwm cyffredinol o enillion a cholledion yn ôl yw:
• Colledion arwyddocaol ar gyfartaledd o doriadau i wariant a chredydau treth
• Colledion pellach o gyflwyno UC i ddisodli credydau treth a budd-daliadau prawf modd (ac
eithrio ar gyfer y degradd isaf)
• Enillion o newidiadau i dreth incwm a chyfraniadau Yswiriant Gwladol (yn bennaf
oherwydd y cynnydd mewn termau real yn y lwfans personol di-dreth ers 2010)
• Enillion o gyflwyno’r NLW
• Colledion o newidiadau i drethu anuniongyrchol (yn bennaf oherwydd cynnydd mewn TAW
i 20% yn 2011).
Dengys Ffigwr 2 newidiadau mewn incwm net fesul degradd aelwydydd fel canran o
gyfartaledd incwm net ar gyfer pob degradd, yn hytrach nag yn nhermau arian parod. Ar y
cyfan, mae’r diwygiadau yn atchweliadol r draws y rhan fwyaf o’r dosbarthiad incwm, gyda’r
ddau ddegradd isaf yn colli 9–10% o incwm net ar gyfartaledd ac effeithiau cymharol fach ar
frig y dosbarthiad incwm. Mae’r canlyniadau dosbarthiadol yn ôl degradd incwm yr aelwyd
ar gyfer Cymru a’r Alban yn dangos effeithiau negyddol cyffredinol ychydig yn llai yn hanner
gwaelod y dosbarthiad incwm na’r dadansoddiad ar gyfer Lloegr.
Mae ein dadansoddiad yn wahanol i ddadansoddiadau tebyg gan y Trysorlys (gweler, er
enghraifft, Trysorlys EM, 2017), am nifer o resymau. Yn benodol, nid ydym yn cynnwys
effeithiau dosbarthiadol budd-daliadau mewn nwyddau gan wasanaethau cyhoeddus; rydym
yn cynnwys diwygiadau a gyflwynwyd rhwng 2010–11 a 2014–15, ac rydym yn eithrio rhai
diwygiadau y mae TEM yn modelu (ac i’r gwrthwyneb).
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Ffigwr 2 Effaith canrannol diwygiadau treth a lles fesul degradd
incwm net aelwydydd, blwyddyn dreth 2021–22: Prydain Fawr
Diffygion incwm (1=tlotaf, 10=cyfoethocaf)
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Ffynhonnell: Model trosglwyddiad treth Landman Economics yn defnyddio set data
cydgyfrannog FRS 2012–13 i 2015–16, a set data cydgyfrannog LCF 2010 i 2015–16.
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Effeithiau dosbarthiadol yn ôl
nodweddion gwarchodedig
Mae dadansoddiad o effaith diwygiadau i drethi a thaliadau trosglwyddo yn ôl nodweddion
gwarchodedig yn cynhyrchu’r casgliadau allweddol canlynol:
• Dengys dadansoddiad yn ôl ethnigrwydd yn yr aelwyd fod aelwydydd Bangladeshaidd yn wynebu
colledion cyfartalog o tua £4,400, a bod aelwydydd Pacistanaidd yn wynebu colledion cyfartalog o
tua £2,700. Aelwydydd Tsieineaidd yw’r unig grŵp ethnig i brofi enillion net cyfartalog.
• Dengys dadansoddiad yn ôl statws anabledd oedolion a phlant ym mhob aelwyd fod
aelwydydd gydag o leiaf un oedolyn a ddiffinnir yn yr FRS fel ‘anabl craidd’ ac o leiaf un
plentyn anabl yn colli oddeutu £6,500 y flwyddyn ar gyfartaledd o’r diwygiadau (gan eithrio
diwygiadau i drethu anuniongyrchol). Mae’r swm hwn yn cyfateb i un seithfed o’u cyfanswm
incwm net.
• Mae dadansoddi effaith y diwygiadau yn ôl ‘sgôr’ anabledd aelwyd yn datgelu colledion
cyfartalog o oddeutu £3,150 y flwyddyn ar gyfer aelwydydd gyda sgôr o chwech neu fwy.
Yn gyffredinol, mae aelwydydd gyda nifer fwy o anableddau yn colli mwy ar gyfartaledd na
chartrefi gyda llai o anableddau.
• Mae dadansoddi’r canlyniadau yn ôl math demograffig yn datgelu mai cartrefi gyda
phlant yw’r collwyr cyfartalog mwyaf o’r diwygiadau. Yn benodol, mae rhieni unigol yn colli
cyfartaledd o £5,250 – bron i un pumed o’u cyfanswm incwm net. Mae cyplau gyda phlant yn
colli £3,000 y flwyddyn ar gyfartaledd.
• Mae aelwydydd gyda thri neu fwy o blant yn gweld colledion arbennig o fawr (tua £5,600).
• Datgela dadansoddiad o’r canlyniadau yn ôl oed cyfartalog oedolion yn y cartref fod y
colledion mwyaf ar gyfer aelwydydd gydag oedolion ag oed cyfartalog o 35–44, a’r lleiaf ar
gyfer oed cyfartalog 65–74. Fodd bynnag, nid yw’r gwahaniaethau yn ôl oed mor fawr ag y
maent ar gyfer nodweddion gwarchodedig eraill.
Ar y cyfan, mae grwpiau gyda cholledion arbennig o fawr o’r diwygiadau yn dueddol o fod y rhai
sy’n fwyaf dibynnol ar daliadau trosglwyddo prawf modd - budd-daliadau, credydau treth a (ble
mae wedi ei gyflwyno) UC. Mae grwpiau sy’n ennill yn dueddol o fod y rhai sy’n llai dibynnol ar
drosglwyddiadau prawf modd ac sy’n elwa o’r toriadau i dreth incwm (yn arbennig y cynnydd yn
y lwfans personol di-dreth) a chyflwyno’r NLW ar gyfer cyflogeion sy’n 25 oed neu’n hŷn.

1

Mae’r FRS yn defnyddio dosbarthiad naw ffordd o anabledd sy’n galluogi nodi grŵp ‘craidd’ ac ‘ehangach’ o
bobl anabl.

2

Mae’r ‘sgôr’ anabledd yn fesur yn seiliedig ar y nifer o analluoedd i weithredu a brofi gan oedolion a phlant
mewn cartrefi FRS. Gall anallu i weithredu cynnwys anawsterau gyda golwg, dysgu, deheurwydd a chof (i
weld y rhestr llawn, gweler Adran 3.4).
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Effeithiau croestoriadol diwygiadau
Mae gan ymchwilwyr a llunwyr polisi ddiddordeb cynyddol yn effaith croestoriadol polisïau,
gan edrych ar draws mwy nag un nodwedd (yn cynnwys nodweddion gwarchodedig Deddf
Cydraddoldeb 2010) ar unwaith. Enghraifft o ddadansoddiad croestoriadol yw dadansoddiad
cydamserol o statws anabledd aelwyd a math demograffig aelwyd. Mae’r dadansoddiadau
‘dwy ffordd’ hyn yn bwysig iawn wrth edrych ar anfanteision lluosog y gallai aelwydydd ac/
neu unigolion wynebu oherwydd y cyfuniad o ddau set neu fwy o nodweddion gwarchodedig.
Mae ein dadansoddiad croestoriadol o effeithiau dosbarthiadol yn dangos yn benodol fod:
• Rhieni unigol yn y cwintel isaf o’r dosbarthiad incwm yr aelwyd yn dioddef colledion
cyfartalog arbennig o fawr o’r diwygiadau – yn gyfatebol i oddeutu 25% o’u hincwm net,
neu un bunt ym mhob pedair.
• Mae rhieni unigol gydag anabledd craidd a FRS gydag o leiaf un plentyn anabl yn gwneud
hyd yn oed yn waeth ar gyfartaledd, gan golli bron i dair o bob 10 punt o’u hincwm net. Yn
nhermau arian parod, mae eu colledion cyfartalog yn bron i £10,000 y flwyddyn.
• Mae cyplau gyda phlant mewn sefyllfa debyg (o leiaf un oedolyn anabl craidd FRS, ac o
leiaf un plentyn anabl) hefyd y profi colledion cyfartalog sylweddol: ychydig dan un o bob
pum punt o incwm net – colled arian parod cyfartalog o bron i £8,000 y flwyddyn.
• Mae rhieni unigol gyda chwech neu fwy o analluoedd i weithredu (gweler nodyn 2) yn colli
dros £11,000 ar gyfartaledd o’r diwygiadau, sydd ychydig yn fwy na 30% o’u hincwm net.
• Wrth edrych ar draws y dosbarthiad incwm cyfan, mae menywod yn colli cyfartaledd o tua
£400 o’r diwygiadau, o gymharu â £30 ar gyfer dynion.
• Ar gyfer cyplau, mae’r dybiaeth ynghylch pa bartner sy’n derbyn UC (pan y’i cyflwynir)
yn allweddol ar gyfer patrwm y canlyniadau. Os byddwn yn tybio y telir y UC i’r partner
gyda’r neillion wythnosol uchaf ym mhob cwpwl, mae colledion menywod ar gyfartaledd yn
£3,650 yn y degradd gwaelod o’r dosbarthiad incwm a £3,850 yn negradd 2. Mae’r ffigurau
cyfatebol ar gyfer menywod, os byddwn yn tybio rhaniad 50/50 o UC rhwng partneriaid, yn
golledion o tua £1,450 yn negradd 1 a £2,100 yn negradd 2.
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• Mae menywod 35–44 oed yn colli £2,200 y flwyddyn ar gyfartaledd o’r diwygiadau, o
gymharu â llai na £550 i ddynion.
• Mae’r patrwm o golledion ar gyfer dynion a menywod anabledd craidd FRS ar draws y
dosbarthiadau incwm yn debyg, gyda cholledion mwy ar gyfer dynion a menywod yn y
traean isaf (tua £1,700).
• Dengys dadansoddiad croestoriadol yn ôl anabledd ac ethnigrwydd fod y collwyr mwyaf
o’r diwygiadau yn fenywod anabl o ‘ethnigrwydd cymysg’ (gyda cholledion cyfartalog o
£2,300 y flwyddyn) a menywod anabl o ‘grwpiau ethnig eraill’ nad ydynt wedi eu dynodi
mewn rhan arall yn y categoreiddio (gyda cholledion cyfartalog o £2,350 y flwyddyn).
• Dengys dadansoddiad o’r diwygiadau yn ôl ‘sgôr’ anabledd a grŵp oedran fod colledion
cyfartalog o’r diwygiadau yn fwy ar gyfer oedolion anabl yn y grŵp oedran 18-44 nag ar
gyfer oedolion hŷn; mae rhai dros 75 gyda sgôr anabledd o 6 neu fwy yn colli ychydig
dros £600 ar gyfartaledd o’r diwygiadau, o gymharu â bron i £5,400 ar gyfer rhai dan 25
oed yn yr un grŵp.

Mae menywod
35-44 oed yn
colli dros £ 2,200
y flwyddyn o’r
diwygiadau ar
gyfartaledd, o’i
gymharu â llai na
£ 550 i ddynion
© Thinkstock

14

Effaith cronnol diwygiadau treth a lles

Effaith dosbarthiadol
diwygiadau penodol
Rydym hefyd yn cyflwyno canlyniadau dosbarthiadol ar gyfer amrywiaeth o bolisïau
penodol, yn benodol:
• Y terfyn dau blentyn ar daliadau Budd-daliadau Tai, credydau treth a UC ar gyfer
hawlwyr newydd a phlant newydd hawlwyr presennol o 2017 ymlaen.
• Trosglwyddiad hawlwyr y Lwfans Byw i’r Anabl (DLA) i’r Taliad Annibyniaeth Personol
(PIP).
• Y rhewi yng nghyfraddau’r mwyafrif o fudd-daliadau oed gwaith, credydau treth
a UC am bedair blynedd o 2016–17 ymlaen (hynny yw, nid yw cyfraddau’r taliadau
hyn yn cael eu huwchraddio yn unol â chwyddiant am bedair blynedd).
• Diddymu’r cymhorthdal ystafell sbâr (‘treth ystafell wely’) – lleihad mewn Budddal Tai ar gyfer aelwydydd mewn tai cymdeithasol a bennir i fod ag ystafelloedd gwely
‘sbâr’.
• Lleihad yn y lwfansau gwaith yn UC – y swm y gall hawlwyr UC ennill cyn y bydd eu
UC yn dechrau cael ei leihau ar 63% ar gyfer pob £1 o incwm mewn enillion gros.
• Pecyn o ddiwygiadau sydd i’w gyflwyno’n fuan yn yr Alban, yn cynnwys
newidiadau i gyfraddau treth incwm, cynyddu Lwfans Gofalydd a’r Grant Dechrau’n
Deg ar gyfer mamau ar incwm isel.
Ein casgliadau allweddol parthed effaith y polisïau hyn yw:
• Yng Nghymru a Lloegr, mae pedwar o’r pum polisi a ddadansoddwyd - y rhewi
uwchraddio wedi 2015 ar daliadau trosglwyddo; toriadau i lwfansau gwaith yn UC;
y terfyn dau blentyn ar Fudd-dal Tai, credydau treth a UC; a chael gwared ar y
cymhorthdal ystafell sbâr (‘Treth ystafell wely’) - yn cael yr effaith fwyaf ar neu’n agos
at waelod y dosbarthiad incwm. Ar y cyfan, mae aelwydydd yn Lloegr yn negradd 2 y
dosbarthiad incwm yn colli tua £1,100 y flwyddyn ar gyfartaledd o’r diwygiadau. Mae
hyn yn cyfateb i dros 5% o’u hincwm net.
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• Mae’r rhewi ar uwchraddio, y terfyn dau blentyn a’r toriadau i lwfansau gwaith UC yn
cael effaith arbennig o fawr ar aelwydydd Pacistanaidd a Bangladeshaidd yn Lloegr,
gydag aelwydydd Bangladeshaidd yn colli cyfartaledd o bron i £2,150 o’r diwygiadau,
ac aelwydydd Pacistanaidd yn colli bron i £1,900 ar gyfartaledd.
• Mae aelwydydd gyda sgôr anabledd o 6 neu fwy yn Lloegr yn colli cyfartaledd o £520
y flwyddyn o’r broses ailasesu DLA-PIP, ac oddeutu £1,200 o’r pum diwygiad a fodelir
yma.
• Mae’r toriadau i lwfansau gwaith UC yn cael yr effaith negyddol mwyaf ar gyfer
aelwydydd gyda phlant. Mae rhieni unigol yn dioddef yn arbennig o wael o’r polisi hwn,
gyda cholledion cyfartalog o ychydig dros £500 y flwyddyn.
• Mae aelwydydd yng Nghymru a Lloegr gyda thri neu fwy o blant yn colli o leiaf £900
y flwyddyn ar gyfartaledd erbyn 2021/22 o’r terfyn dau blentyn ar y rhan fwyaf o fudddaliadau, credydau treth a UC a gyflwynwyd yn 2017.
• Mae effaith y pecyn o ddiwygiadau penodol i’r Alban yn llawer mwy blaengar nag
unrhyw un o’r diwygiadau eraill a grybwyllir yma, gydag aelwydydd yn y degradd uchaf
yn colli dros £1,000 y flwyddyn ar gyfartaledd, o gymharu â llai na £50 ar gyfartaledd
yn negradd 1 i 4.
• Cyplau ac aelwydydd Unedau Budd-daliadau Lluosog yw’r collwyr cyfartalog mwyaf yn
ôl math demograffig o’r pecyn o ddiwygiadau yn yr Alban, gyda cholledion cyfartalog o
rhwng £300 a £400 y flwyddyn.
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Mae’r rhewi uwchraddio,
y terfyn dau blentyn,
a’r toriadau i lwfansau
gwaith UC yn cael effaith
arbennig o fawr ar
aelwydydd Pacistanaidd a
Bangladeshaidd yn Lloegr
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Effaith diwygiadau ar y nifer o
oedolion a phlant mewn aelwydydd
islaw safon byw digonol
Mae’r adroddiad yn amcangyfrif y nifer o gartrefi, oedolion a phlant sy’n syrthio islaw
safon byw digonol o ganlyniad i’r diwygiadau i drethi a thaliadau trosglwyddo. Mae’r hawl i
safon byw digonol yn ystyriaeth allweddol ar gyfer gwerthuso hawliau dynol y diwygiadau
treth a lles ym Mhrydain ers 2010.
Mae’r adroddiad yn defnyddio dau fesur o safon byw digonol, a ddiffinnir fel a ganlyn:
• Llinell tlodi gymharol Llywodraeth y Deyrnas Unedig, a ddefnyddir yn ei gyhoeddiad
‘Cartrefi Islaw’r Incwm Cyfartalog’ (HBAI) (DWP, 2017). Rydym yn defnyddio’r diffiniad
Wedi Costau Byw (AHC) o incwm yn y crynodeb hwn: diffinnir aelwyd i fod mewn tlodi
os yw ei incwm dros ben (wedi ei addasu i ystyried maint yr aelwyd) yn is na 60% o
incymau aelwydydd AHC canolrif.
• Y Safonau Incwm Isafswm (MIS): mesur o ddigonoldeb incwm a ddatblygwyd gan
ymchwilwyr ym Mhrifysgol Loughborough ar gyfer Sefydliad Joseph Rowntree
(JRF, 2017).
Dengys Tabl 1 y nifer o chyfrannau o blant ac oedolion yn byw mewn aelwydydd, yn
ogystal â’r nifer a chyfran o aelwydydd, sydd islaw’r llinell tlodi cymharol AHC, cyn
ac wedi’r diwygiadau. Mae canlyniadau yn rhagweld y bydd tlodi plant yn cynyddu’n
arwyddocaol erbyn 2021/22 o ganlyniad i’r diwygiadau treth a lles rhwng 2010 a 2017,
gan arwain at 1.5 miliwn yn ychwanegol o blant mewn tlodi (cynnydd o dros 10 pwynt
canran). Tra bydd y nifer o oedolion mewn tlodi a’r gyfradd tlodi cyffredinol hefyd yn
codi, mae’r cynnydd yma’n llawer is – tua 700,000 (1.4 pwynt canran) ar gyfer oedolion
a 400,000 (1.4 pwynt canran) ar gyfer aelwydydd. Mae hyn yn adlewyrchu’r ffaith fod y
toriadau i fudd-daliadau a chredydau treth, ac effeithiau andwyol UC, yn cael eu teimlo’n
anghymesur mewn aelwydydd gyda phlant.

Bydd oddeutu

1.5 miliwn

ychwanegol o blant mewn
tlodi erbyn 2021/22
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Mae’r cynnydd a ragwelir mewn tlodi plant ar gyfer Cymru a’r Alban (tua 8 pwynt canran yn y
ddwy wlad) yn llai nag ar gyfer Lloegr (ychydig dan 11 pwynt canran).
Mae’r rhagolygon hyn yn gyson gyda dadansoddiadau eraill, er enghraifft y rhai gan Hood a
Waters (2017) ar gyfer y Deyrnas Unedig, a Reed a Stark (2018) yn yr Alban.

Tabl 1 - Cyfraddau tlodi cymharol amcangyfrifol AHC ar gyfer aelwydydd,
plant ac oedolion cyn ac wedi diwygiadau, 2012/22: Cymru, Lloegr, a’r Alban
Mesur
tlodi

Niferoedd (miliynau)
Llinell
sylfaen

Diwygio

Canran y grŵp

Newid

Llinell
sylfaen

Diwygio

Newid

Lloegr
Aelwydydd

4.49

4.90

+0.41

18.4%

20.1%

+1.7

Plant

4.01

5.37

+1.36

31.4%

42.1%

+10.7

Oedolion

9.09

9.77

+0.68

20.3%

21.8%

+1.5

Aelwydydd

0.39

0.41

+0.02

15.9%

16.8%

+0.8

Plant

0.24

0.32

+0.08

25.1%

33.1%

+8.0

Oedolion

0.67

0.70

+0.03

16.1%

16.9%

+0.8

Aelwydydd

0.25

0.27

+0.02

17.6%

18.6%

+1.0

Plant

0.20

0.25

+0.05

29.6%

37.4%

+7.7

Oedolion

0.46

0.49

+0.03

18.3%

19.3 %

+1.0

Aelwydydd

5.14

5.59

+0.45

18.2%

19.7%

+1.6

Plant

4.44

5.94

+1.49

30.9%

41.3%

+10.4

10.22

10.96

+0.74

19.9%

21.3%

+1.4

Yr Alban

Cymru

Prydain Fawr

Oedolion

Sylwer: Y rheswm pam nad yw’r ffigwr newid yn cyd-fynd â’r gwahaniaeth rhwng y
canrannau llinell sylfaen a diwygio yw oherwydd talgrynnu.
Ffynhonnell: Dadansoddiad model trosglwyddiad treth Landman Economics yn
defnyddio set data cydgyfrannog FRS 2012–13 i 2015–16.
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Roedd casgliadau allweddol eraill o’n dadansoddiad o effaith diwygiadau treth a lles o
2010 i 2018 ar y rhagolwg cyfradd tlodi ar gyfer 2021/22 fel a ganlyn:
• Rhagwelir y bydd y gyfradd tlodi plant ar gyfer plant mewn cartrefi rhieni unigol ym
Mhrydain Fawr yn cynyddu o ychydig dros 37% i ychydig dros 62% o ganlyniad i’r
diwygiadau – cynnydd o bron i 25 pwynt canran.
• Yn ôl grŵp ethnig aelwyd, rhagwelir y bydd y cynnydd mwyaf mewn pwyntiau canran
tlodi plant ar gyfer aelwydydd Pacistanaidd (dros 19 pwynt canran), aelwydydd Du
(ychydig dan 14 pwynt canran), aelwydydd Bangladeshaidd (ychydig dan 14 pwynt
canran) ac aelwydydd ‘Asiaidd arall’ (12.5 pwynt canran).
• Rhagwelir y bydd tlodi plant ar gyfer aelwydydd sy’n cynnwys plant anabl yn cynyddu
o 18.5 pwynt canran.
• Rhagwelir y bydd y cynnydd yng nghyfradd tlodi plant yn llawer uwch ar gyfer
aelwydydd gyda thri neu fwy o blant (16.5 pwynt canran) nag ar gyfer aelwydydd
gyda dau neu lai o blant.

Bydd y gyfradd tlodi
plant ar gyfer plant
mewn cartrefi rhiant
unigol yn cynyddu

37% i 62%

3

Diffinnir grwpiau ethnig aelwydydd yn nhermau ethnigrwydd yr oedolion yn yr aelwyd. Felly, er enghraifft,
bydd aelwyd ‘Du’ yn un ble mae’r holl oedolion yn yr aelwyd yn Ddu.
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Enillwyr a chollwyr o ddiwygiadau
Yn ogystal ag amcangyfrif effaith ddosbarthiadau cyfartalog y diwygiadau treth a lles fesul
degradd a grŵp gwarchodedig, rydym hefyd yn cyfrifo’r gyfran o enillwyr a chollwyr o’r
pecyn diwygio yn gyffredinol. Mae’r dadansoddiad yn dangos bod bron i hanner (47.3%)
aelwydydd Prydain Fawr yn colli o newidiadau i drethi uniongyrchol, budd-daliadau,
credydau treth, UC a’r NLW (a gyfrifir yn defnyddio data o’r FRS).
Ar y cyfan, mae ychydig dros hanner aelwydydd Prydain Fawr (52.2%) yn elwa o‘r
diwygiadau a grybwyllwyd i drethi uniongyrchol, taliadau trosglwyddo a’r cynnydd yn y
NLW (nid yw’r rhai sy’n weddill yn ennill na cholli). Fodd bynnag, mae’r gyfran o enillwyr a
chollwyr yn amrywio’n sylweddol o fewn grwpiau penodol:
• Mae aelwydydd tlotach yn llawer mwy tebygol nag aelwydydd mwy cyfoethog o golli o’r
diwygiadau. Mae mwy na saith o bob deg cartref o’r pumed isaf dosbarthiad incwm net
yn colli o’r diwygiadau. Yn y cyfamser, mae pedwar o bob pump aelwyd yn y nawfed
degradd yn elwa ohonynt.
• Mae bron i bedwar o bob pum cwpwl heb blant yn elwa o’r diwygiadau, ond llai nag
un o bob saith rhiant unigol, a llai nag un o bob chwe phensiynwr sengl, yn elwa o’r
diwygiadau.
• Mae’r mwyafrif o aelwydydd heb blant yn elwa o’r diwygiadau, tra bod mwy na thri
chwarter aelwydydd gyda thri o blant yn colli.
• Mae’r mwyafrif o bobl Gwyn yn elwa o’r diwygiadau, ond mae tri chwarter aelwydydd
Pacistanaidd yn colli ohonynt.
• Mae dau bumed o aelwydydd gyda ‘sgôr’ anabledd aelwyd o sero yn elwa o’r
diwygiadau, tra bod saith o bob deg aelwyd gyda sgôr o chwech neu fwy yn colli.
Mae’r adroddiad hefyd yn dadansoddi dosbarthiad maint yr enillion a cholledion o’r
diwygiadau. Mae’r casgliadau allweddol fel a ganlyn:
• Mae dosbarthiad maint enillion a cholledion yn datgelu od mwy na thri pumed o
aelwydydd rhieni sengl yn colli o leiaf 10% o’u hincwm net o’r diwygiadau, a bron i
ddau bumed yn colli mwy nag 20% o’r hincwm net.
• Mae dros ddau bumed o aelwydydd gyda thri neu fwy o blant yn colli o leiaf 10% o’u
hincwm net o’r diwygiadau, tra bod dros bumed yn colli dros 20%.
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Effaith y diwygiadau ar ysgogiadau
gwaith
Yn yr adroddiad hwn, nid ydym yn ceisio meintoli effaith newidiadau i ysgogiadau ariannol
yn deillio o’r diwygiadau ar gyfraddau cyflogaeth. Fodd bynnag, awgryma ein dadansoddiad
o dueddiadau mewn cyfraddau cyflogaeth ar wahanol fathau o aelwydydd yn awgrymu
ei bod yn hynod annhebygol fod gwelliannau yn yr ysgogiadau ariannol i weithio yn
brif sbardun y gwahaniaethau mewn cyfraddau cyflogaeth rhwng gwahanol is-grwpiau
demograffig. I raddfa helaeth, mae’r cynnydd mewn cyflogaeth ers 2010 wedi bod yn ‘lanw
sy’n codi ac yn codi pob cwch’, hynny yw, mae pob grŵp wedi elwa, waeth beth yw eu
nodweddion demograffig.
Mae ein dadansoddiad o effaith diwygiadau treth a lles yn ôl statws gwaith oedolion mewn
gwahanol aelwydydd yn dangos lleihad sylweddol mewn cefnogaeth mewn gwaith i
deuluoedd gyda phlant ar gyfartaledd. Nid yw hyn yn gwella ysgogiadau ariannol i weithio,
ac nid yw wedi bod yn un o’r ffactorau sy’n sbarduno cynnydd sylweddol mewn tlodi mewn
gwaith ar gyfer aelwydydd gyda phlant yn y blynyddoedd diweddar (Hick a Lanau, 2017).

© Shutterstock/Robert Hoetink.

Yn olaf, waeth pa ffactorau a sbardunodd y cynnydd mewn cyflogaeth mesuredig, mae
dros draean o rieni unigol (grŵp sydd wedi gweld toriadau mawr i daliadau trosglwyddo
prawf modd) yn dal ddim mewn gwaith yn 2017. Mae’r diffyg tystiolaeth fod y toriadau hyn
wedi cynyddu cyfraddau cyflogaeth yn arwyddocaol, a’r ffaith fod cynnydd mewn cyfraddau
cyflogaeth yn ymddangos i fod wedi ei sbarduno’n bennaf gan ffactorau eraill, yn ei gwneud
yn anodd cyfiawnhau’r toriadau.

Nid yw gostyngiadau
sylweddol i gefnogaeth
mewn gwaith i deuluoedd
yn gwella cymhellion
ariannol i weithio ac wedi
bod yn un o yrwyr mwy o
dlodi mewn gwaith
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Goblygiadau ein casgliadau
Dengys ein dadansoddiad fod y newidiadau i drethi a thaliadau trosglwyddo (budddaliadau, credydau treth a chyflwyno UC) a gyhoeddwyd ers 2010, ar y cyfan, yn
atchweliadol, sut bynnag y mesurir y newidiadau. O ganlyniad, mae’r effeithiau mwyaf yn
taro’r rhai ar yr incwm isaf. Mae hyn yn wir hyd yn oed pan fydd cynnydd o enillion gros o
NLW yn cael eu hystyried.
Yn ogystal, bydd y diwygiadau yn cael effaith anghymesur o negyddol ar nifer o grwpiau
gwarchodedig, yn cynnwys pobl anabl, grwpiau ethnig penodol a menywod, ac effeithiau
arbennig o negyddol ar grwpiau croestoriadol sy’n wynebu anfanteision lluosog (er
enghraifft, rhieni unigol gyda phlant anabl).
Digwyddodd y diwygiadau hyn yn erbyn cefndir o ymroddiad clir a chyffredinol gan
Lywodraeth y Deyrnas Unedig i leihau’r diffyg; mae newidiadau i drethi a budddaliadau yn amlwg yn ganlyniad anochel i hyn. Fodd bynnag, nid oedd yr union
gyfuniad o ddiwygiadau a weithredwyd yn anochel, nac ychwaith yr effaith ar y grwpiau
gwarchodedig a gododd.
Mae’r Deyrnas Unedig yn Wladwriaeth sy’n Barti i’r Cyfamod Rhyngwladol ar
Hawliau Economaidd, Cymdeithasol a Diwylliannol (ICESCR), sy’n cynnwys yr hawl i
nawdd cymdeithasol. Mae Pwyllgor y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Economaidd,
Cymdeithasol a Diwylliannol wedi arsylwi fod yn rhai i fudd-daliadau fod yn #ddigonol
o ran swm a hyd’ i sicrhau safon byw digonol; yn ogystal, dylai unrhyw ostyngiadau (a
sbardunir, er enghraifft, gan ystyriaethau polisi economaidd ehangach) fod yn rhai dros
dro, angenrheidiol a chymesur (Swyddfa’r Uchel Gomisiynydd ar gyfer Hawliau Dynol,
2016). Nid yw’r asesiadau effaith a gyhoeddodd Llywodraeth y Deyrnas Unedig ynddynt
eu hunain yn dynodi yr ystyriwyd y rhwymedigaethau hyn; nac ychwaith ydynt yn dynodi
fod y Llywodraeth wedi talu dyledus i’r Ddyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus
(PSED) ac effaith y diwygiadau ar grwpiau bregus.
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Gwnaeth adroddiad y Comisiwn Future fair financial decision-making (EHRC, 2015) nifer
o argymhellion yn cynnwys:
• Fod angen gwelliannau i ansawdd y data a ddefnyddiwyd ar gyfer asesiadau effaith
• Y dylai TEM ymestyn ei ddadansoddiad o effeithiau dosbarthiadol cyfanredol a
phenderfyniadau gwario i ddadansoddi effaith cyfanredol/cronnol penderfyniadau ar
bobl yn rhannu gwahanol nodweddion gwarchodedig
• Dylid gwella cwmpas a thystiolaeth yn asesiad TEM o effaith yr Adolygiad o Wariant ar
gydraddoldeb (a gyhoeddwyd ar y cyd â phob prif Adolygiad o Wariant)
• Dylid monitro mesurau yr Adolygiad o Wariant i gael gwell dealltwriaeth o’u heffaith ar
grwpiau gwarchodedig.
Mae ymateb Llywodraeth y Deyrnas Unedig i adroddiad y Comisiwn wedi bod yn siomedig.
Nid ydym yn cwestiynu ymddiriedaeth, ymroddiad na gwaith caled y swyddogion yn
TEM a rhannau eraill o Lywodraeth y Deyrnas Unedig ar y materion hyn. Fodd bynnag,
er gwaethaf ymroddiadau ar lefel uchel i Sicrhau bod ystyriaethau cydraddoldeb yn gael
sylw priodol mewn penderfyniadau ariannol, a rhywfaint o awgrym y cafwyd cynnydd yn
fewnol ar ansawdd y data a materion argaeledd, ychydig o dystiolaeth gadarn sydd fod
yr argymhellion penodol wedi eu hystyried yn briodol na gweithredu arnynt. Ymddengys
nad yw’r Effaith ar Ddadansoddiad Cydraddoldeb a gyhoeddwyd a’r dadansoddiad
dosbarthiadol i gyd-fynd ag Adolygiad o Wariant 2015 yn cynrychioli unrhyw gynnydd
arwyddocaol o ddogfennau cymharol a gynhyrchwyd yn 2010.
Ymddengys nad yw’r diffyg tystiolaeth barhaus o asesiad o’r effaith cronnol ar grwpiau
gwarchodedig yn gyson gyda’r PSED. Fodd bynnag, mae’r Archwiliad Gwahaniaeth
Hil diweddar, er nad yn uniongyrchol gysylltiedig, yn dangos fod y gallu dadansoddol
angenrheidiol i ddelio â materion cydraddoldeb ar gael yn Llywodraeth y Deyrnas Unedig.
Wrth symud ymlaen, mae hefyd angen rhoi’r egwyddorion sy’n sail i’r archwiliad ar waith
wrth lunio polisi.
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Argymhellion polisi
Lliniaru effeithiau negyddol diwygiadau
Mae yna angen pendant i Lywodraeth y Deyrnas Unedig ystyried sut i liniaru’r effeithiau
negyddol mawr yma, yn arbennig o ystyried yr effeithiau anghymesur ar gyfer rhai
grwpiau gwarchodedig, a’r diffyg tystiolaeth fod yr effeithiau hyn, a mesurau lliniaru posibl,
wedi eu hystyried gan TEM. Rydym felly’n argymell, fel mater o frys, fod Llywodraeth y
Deyrnas Unedig yn adolygu’r lefel o fudd-daliadau lles i sicrhau eu bod yn darparu safon
byw digonol ar gyfer aelwydydd sy’n dibynnu’n rhannol neu’n gyfan gwbl ar daliadau
trosglwyddo.
Mae diwygiadau penodol sydd wedi cael effaith arbennig o andwyol ar safonau byw
ar gyfer grwpiau penodol yn cynnwys, ond nid wedi eu cyfyngu i, nifer o’r diwygiadau
penodol a ddadansoddir ym Mhennod 6. Mae’r rhain yn cynnwys:
• Y rhewi ar uwchraddio am bedair blynedd ar y mwyafrif o fudd-daliadau, credydau treth
a pharamedrau UC ar gyfer oedolion oed gwaith a theuluoedd o 2016-17 ymlaen, sy’n
cael effaith anghymesur ar deuluoedd rhiant unigol gydag incwm isel.
• Y terfyn dau blentyn ar gyfer Budd-dal Tai, credydau treth a UC s ddaeth i rym yn Ebrill
2017. Mae hyn, o fwriad, yn cael effaith arbennig o fawr ar aelwydydd gyda mwy na
dau o blant, ond mae hefyd yn cael effaith anghymesur ar rai grwpiau ethnig.
• Lleihad mewn lwfansau gwaith yn y Credyd Cynhwysol.
• Cymhorthdal ystafell sbâr (‘Treth ystafell wely’) ar gyfer tenantiaid tai’r sector
cymdeithasol a bennir i fod ag ystafelloedd gwely gormodol.
• Ailasesu llwyth gwaith taliadau DLA ar gyfer PIP (nodwn, fodd bynnag, y bydd yr
effeithiau hyn yn cael eu lliniaru’n sylweddol o ganlyniad i ddyfarniad diweddar yr Uchel
Lys yn erbyn Llywodraeth y Deyrnas Unedig). Mae hyn yn cael effaith anghymesur ar
bobl anabl, yn arbennig y rhai sy’n fwyaf difrifol anabl.
Rydym felly’n argymell fod Llywodraeth y Deyrnas Unedig yn adolygu’r mesurau
penodol hyn, gyda’r bwriad o liniaru eu heffaith cyffredinol ac, yn benodol, ar grwpiau
gwarchodedig.
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Gwella tryloywder gwneud penderfyniadau
Rydym yn gwneud yr argymhellion canlynol i TEM:
• O flaen llaw i’r Adolygiad o Wariant nesaf, dylai TEM gyhoeddi esboniad manwl
o’r broses y bydd yn ei defnyddio i sicrhau bod proses yr Adolygiad o Wariant yn
cydymffurfio’n llawn â’r PSED.
• Dylai TEM alw ar grŵp cynghori annibynnol, yn seiliedig ar fodel y Grŵp Her Annibynnol
2010, i gynghori ar effaith cydraddoldeb yr Adolygiad o Wariant nesaf. Darparodd y
Grŵp Her Annibynnol gyngor mewnol ar effeithiau tebygol yr Adolygiad o Wariant ac
roedd ganddo gynrychiolaeth fewnol ac allanol.
• Dylai pob digwyddiad cyllidol (Cyllidebau ac Adolygiadau o Wariant) gynnwys asesiad
effaith cydraddoldeb (EIA). Dylai hyn gorffori CIA o’r effaith ar grwpiau gwarchodedig,
yn dangos sut mae effeithiau dosbarthiadol yn amrywio ar draws grwpiau. Yn ogystal,
dylai’r EIA drafod ac esbonio unrhyw wahaniaeth mawr mewn deilliannau sy’n effeithio’n
andwyol ar grwpiau gwarchodedig.
• Dylai TEM baratoi CIA ar gyfer pob digwyddiad cyllidol, yn ogystal â dadansoddi
effaith mesurau treth neu nawdd cymdeithasol unigol allweddol. Dylid cyflawni’r
dadansoddiadau hyn, ble fo’n bosibl, ar lefel unigol ac ar gyfer aelwydydd a
theuluoedd, gan ddangos yn glir y tybiaethau a wneir. Dylai’r dadansoddiadau gynnwys
dadansoddiad croestoriadol: dylai’r dadansoddiad ddadagregu grwpiau trwy gyfuniadau
o wahanol nodweddion gwarchodedig, gan gydnabod y bydd hyn wedi ei gyfyngu gan
faint sampl y data a ddefnyddir i gyflawni’r asesiad.
Dylai Llywodraethau Cymru a’r Alban hefyd gyhoeddi EIAs o’r mesurau treth unigol a
nawdd cymdeithasol allweddol maent yn bwriadu eu cyflwyno.
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Gwella data ar gyfer asesiadau effeithiau cronnus
Rydym yn gwneud yr argymhellion canlynol i wella ansawdd data ar gyfer CIAs:
• Nid oedd yn bosibl i ni ddarparu asesiadau effaith ar gyfer rhai nodweddion
gwarchodedig (er enghraifft, cyfeiriadedd rhywiol), oherwydd diffyg argaeledd data i
ymchwilwyr Trwydded Defnyddiwr Terfynol. Felly dylai Llywodraeth y Deyrnas Unedig
asesu pa gamau i’w cymryd i ddarparu data o’r fath.
• Dylid adolygu’r holiadur FRS i alluogi asesiad effaith o rai o’r diwygiadau lles o leiaf
ble na ellir eu modelu ar hyn o bryd oherwydd cyfyngiadau data. Yn benodol, dylid
cynnwys gwybodaeth ynghylch pa hawlwyr budd-daliadau sydd wedi eu sancsiynu a
pham (a hefyd am sancsiynau dan y Credyd Cynhwysol) yn y set data FRS.
• Ble mae cyfyngiadau maint sampl yn rhwystr i asesiad effaith cywir (er enghraifft, ar
gyfer yr LCF, ac ar gyfer rhai o’r dadansoddiadau croestoriadol yn defnyddio’r FRS),
dylai Llywodraeth y Deyrnas Unedig ystyried dyrannu mwy o adnoddau i gasglu data.
Byddai hyn yn cynyddu maint sampl y setiau data hyn i lefelau digon uchel ar gyfer
dadansoddiad cadarn.
• Dylai Llywodraeth Cymru ddyrannu adnoddau digonol i alluogi sampl hybu ar gyfer yr
FRS ac LCF yng Nghymru. Mae maint sampl presennol yr FRS ac LCF yn rhy fach
i ganiatáu dadansoddiad cadarn o rhai o’r nodweddion gwarchodedig (yn arbennig
ethnigrwydd).
• Dylid addasu’r holiadur LCF i gynnwys cwestiwn anabledd neu gwestiynau tebyg i’r
rhain yn yr FRS. Byddai hyn yn galluogi cynnal asesiad o effaith newidiadau i drethu
anuniongyrchol yn ôl statws anabledd aelwyd.
• Gellir cyflawni cynnydd mewn maint sampl, ac ychwanegiad cwestiwn anabledd i’r
LCF, yn haws yn rhan o’r newidiadau i ddod i’r protocol casglu data LCF (ble bydd yr
LCF yn cael ei uno â’r Arolwg Cyllid y Cartref (HFS) o 2017-18). Bydd ehangu maint
sampl yr is-sampl gwariant LCF yn yr HFS, a chynnwys cwestiwn neu gwestiynau
anabledd yng nghynnwys y modiwl data HFS yn gwneud yr LCF yn fwy addas i’r diben
ar gyfer gwaith CIA yn y dyfodol.
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Cysylltau
Mae’r cyhoeddiad hwn ac adnoddau cydraddoldeb a hawliau dynol cysylltiedig ar gael
ar wefan y Comisiwn: www.equalityhumanrights.com.
Gellir cyfeirio unrhyw gwestiynau a sylwadau parthed y cyhoeddiad hwn at:
correspondence@equalityhumanrights.com. Mae’r Comisiwn yn croesawu
eich adborth.

Fformatau amgen
Mae’r cyhoeddiad hwn hefyd ar gael fel ffeil Microsoft Word o
www.equalityhumanrights.com. Am wybodaeth ar gael mynediad at gyhoeddiadau’r
Comisiwn ar ffurf amgen, cysylltwch â:
correspondence@equalityhumanrights.com.

EASS
Am gyngor, gwybodaeth neu arweiniad ar faterion cydraddoldeb, gwahaniaethu neu
hawliau dynol, cysylltwch â’r Gwasanaeth Cynghori a Chefnogaeth Cydraddoldeb,
gwasanaeth am ddim ac annibynnol.

Gwefan

www.equalityadvisoryservice.com

Ffôn

0808 800 0082

Ffôn testun

0808 800 0084

Oriau

09:00 tan 19:00 (Llun i Wener)
10:00 tan 14:00 (Sadwrn)

Post

FREEPOST EASS Helpline FPN6521
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