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Cymru gynaliadwy yw nod systemau Cynllunio morol a 
daearol yng Nghymru.

Mae cyd-gynllunio a rheoli’r parth arfordirol yn caniatáu 
datblygu fydd yn deall yr heriau penodol sy’n deillio o’r 
berthynas ddeinamig rhwng pwysau naturiol a phwysau 
datblygu o fewn ardaloedd arfordirol gan ymateb iddynt.

Bydd hyn yn helpu i sicrhau bod yr ardaloedd arfordirol yn cael 
eu cynllunio mewn ffordd gynaliadwy o safbwynt cymdeithasol, 
amgylcheddol, diwylliannol ac economaidd; gan greu 
cymunedau arfordirol sy’n ecolegol ac yn ffisegol gadarn ac sy’n 
gallu addasu yn gymdeithasol ac yn economaidd.

Bydd y Fframwaith Datblygu Cenedlaethol a’r Cynllun Morol 
Cenedlaethol yn nodi cyfleoedd ac yn llywio datblygiadau ar y tir 
a’r môr, gan gefnogi penderfyniadau integredig a chydweithio 
ar draws ffiniau ar y môr a’r tir.

Gallai pwysau ar y tir  
gynnwys:

• Datblygiadau mawr ar yr  
arfordir

• Porthladdoedd, harbyrau a 
chyfleusterau hamdden

• Twristiaeth, hamdden a 
chyfleusterau adloniant

• Ynni adnewyddadwy

• Amddiffynfeydd arfordirol

• Ceblau o dan y môr. 

Gallai’r pwysau ar y môr 
gynnwys:

• Gwaredu gwastraff

• Pysgota Môr

• Dyframaethu

• Hwylio hamdden

• Carthu sianeli mordwyo

• Chwaraeon dŵr ac ymdrochi

• Cloddio am agregau morol

• Cynhyrchu pŵer y llanw a’r 
tonnau.

Mae’n bosibl y bydd y pwysau yn gorgyffwrdd a bydd angen 
cynllunio gofalus i osgoi effeithiau negyddol ac i fanteisio ar 
bob cyfle.

Bydd hyn yn cynnwys yr effaith ar adnoddau dŵr, 
treftadaeth, tirwedd a morweddau ac o lygredd (dŵr, sŵn, 
aer, ysbwriel).

Mae angen ystyried effaith gronnol pob defnydd o’r 
amgylchedd arfordirol, hyrwyddo gweithgareddau 
cydweddol ar y cyd, a helpu i osgoi neu liniaru gwrthdaro 
rhwng defnyddwyr lle medrir. 

Mae hyn yn cynnwys defnydd megis pysgodfeydd, 
hamddena ac amddiffyn.

Cynllunio Morol a daearol yng Nghymru
MOROL
• Datganiad Polisi Morol

• Cynllun Morol Cenedlaethol Cymru

• Trwyddedu

• Polisi Cynllunio Cymru
• Fframwaith Datblygu Cenedlaethol
• Cynlluniau Datblygu Strategol a Lleol

• Datblygiadau o Arwyddocâd Cenedlaethol
• Caniatâd Cynllunio

Y TIR

SYSTEM CYNLLUNIO’R TIR

SYSTEM CYNLLUNIO MOROL

Ynni

Pysgodfeydd

Ceblau o  
dan y Môr

Dyframaethu

Porthladdoedd a Llongau

Treftadaeth a Thirwedd
Cymunedau’r Arfordir 

Twristiaeth a Hamdden

Amddiffyn

Agregau

Amddiffynfeydd  
Arfordirol

12 milltir forol Gymedr y marc distyll

Gymedr penllanw’r 
gorllanw 

Y Glannau Ar y môr  
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