
P-04-489 Deddf genedlaethol i Gymru ar dai fforddiadwy ac 

â blaenoriaeth 

Geiriad y ddeiseb: 

Rydym yn galw ar Gynulliad Cenedlaethol Cymru i annog Llywodraeth Cymru 

i lunio Deddf genedlaethol i Gymru ar dai er mwyn rheoli r broses o godi tai 

newydd yn unol ag anghenion lleol a chenedlaethol o ran gallu 

cynaliadwyedd a fforddiadwyedd: i w reoli gan arolygiaeth annibynnol 

unigryw i Gymru a phanel amcanestyniadau tai Cymru. Dylai tua 80% o r holl 

dai newydd a godir yng Nghymru, p un ai i w rhentu neu u gwerthu, fod yn 

dai fforddiadwy i ddiwallu anghenion lleol (wedi u prisio yn gymesur â 

chyflogau cyfartalog awdurdod lleol) gyda blaenoriaeth i breswylwyr yr 

awdurdod lleol (pobl sydd wedi byw neu weithio n ddi-dor yn yr ardal am 10 

mlynedd neu fwy, neu sydd â chysylltiadau gwaith, busnes neu bartner/teulu 

agos arall yn yr ardal). Bydd hyn yn sicrhau bod y rhan fwyaf o lif yr arian 

lleol yn cylchredeg o fewn economïau lleol, gan eu cadw n iach i ddatblygu o 

fewn eu modd.Mae hwn yn bolisi tebyg i r rhai a weithredir mewn parciau 

cenedlaethol yn Lloegr fel y Peak District a Rhosydd Gogledd Swydd Efrog. 

 

Gwybodaeth ategol: 

a bod 

cymdeithasol a gallu seilwaith yr awdurdodau lleol a Chymru gyfan. Gellid 

codi nifer lleiaf sylfaenol o dai / fflatiau newydd yn ôl disgresiwn 

awdurdodau lleol o dan ganllawiau a gytunwyd arnynt, gydag unrhyw dai / 

fflatiau newydd eraill a godir yn gorfod mynd drwy broses graffu gan 

Lywodraeth Cymru ac arolygiaeth tai annibynnol a gaiff ei sefydlu i Gymru. 

Gall prisiau tai uchel anghymesur mewn sawl ardal yng Nghymru olygu yn 

aml 

amcanestyniadau tai anghynaladwy a luniwyd gan weision sifil o bell. 
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