Cofnodion Cynllunio, Adeilad Rhestredig ac Ardal
Gadwraeth a Manylion Diogelu Data:Ffeiliau Cais Cynllunio:
Mae'n rhaid i ni gadw cofrestr gyhoeddus o geisiadau cynllunio; nid yw'n ofynnol i ni gadw'r
wybodaeth hon mewn unrhyw ffurf benodol.
Mae cofrestr gyhoeddus o geisiadau cynllunio Cyngor Sir Penfro yn gyfuniad o gofnodion ar
bapur neu'n electronig sy'n cynnwys dogfennau allweddol a dogfennau nad ydynt yn
allweddol. Isod, ceir rhestr o ddogfennau allweddol sydd ar gael ar-lein i'r cyhoedd yn unol
â gofynion y Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data.

Adeilad Rhestredig ac Ardal Gadwraeth
Cadwyd ceisiadau ar gyfer adeiladau rhestredig ac ardaloedd cadwraeth ar bapur ac ar ffurf
electronig nes i'r system atal y defnydd o bapur ym mis Mawrth 2020. Mae'r dogfennau
allweddol a'r dogfennau nad ydynt yn allweddol yr un peth ar gyfer ceisiadau cynllunio ar
gyfer adeiladau rhestredig ac ardaloedd cadwraeth. Gweler y rhestrau isod.
Dogfennau allweddol:
o
o
o
o
o

o
o
o
o

ffurflenni cais
cynlluniau a lluniadau (gan gynnwys newidiadau)
dogfennau ategol (e.e. datganiadau dylunio a mynediad)
dogfennau rhwymedigaeth gynllunio
manylion am unrhyw gyfarwyddyd o dan Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 (fel
y’i diwygiwyd) a Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu)
2015 (fel y’i diwygiwyd)
Adroddiadau swyddogion (gan gynnwys Dirprwyedig a Phwyllgor)
hysbysiadau penderfynu (gan gynnwys unrhyw hysbysiadau penderfynu apêl dilynol)
materion a gedwir yn ôl a manylion a gedwir ar amod (gan gynnwys hysbysiadau
cychwyn)
dogfennau a ffotograffau cyfrinachol (a ystyrir trwy gais Rhyddid Gwybodaeth yn
unig)

Mae dogfennau allweddol golygedig ar gael i'r cyhoedd eu gweld naill ai ar ffurf electronig
neu ar bapur yn ddibynnol ar oedran y ffeil. (Gweler y tabl isod am fwy o fanylion)
Dogfennau nad ydynt yn allweddol:
Nid yw'r dogfennau hyn ar gael i'r cyhoedd. Mae’n bosibl gwneud cais am sylwadau gan
drydydd partïon o dan Ddeddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985 a byddant
ar gael yn ddibynnol ar oedran y ffeil a ph’un a yw’r dogfennau hyn ar gael o hyd. Os felly,
byddant yn cael eu darparu yn unol â gofynion y Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data.

Bydd data personol gan gynnwys enwau, cyfeiriadau, rhifau ffôn, cyfeiriadau e-bost,
llofnodion a ffurfiau o adnabod unigolion yn cael eu golygu ymlaen llaw.
Mae dogfennau allweddol a dogfennau nad ydynt yn allweddol wedi'u nodi ym Mholisi
Cadw Dogfennau'r Awdurdod Cynllunio Lleol.

Ceisiadau ar gyfer gweld dogfennau
Cofnodion Ceisiadau 1947 - 1996
Mae ffeiliau sy’n dyddio o 1947 hyd at 31 Mawrth 1996 yn cael eu cadw ar ffurf copi caled
yn unig mewn cyfleuster storio diogel o bell gan yr awdurdod lleol. Gallwch wneud cais i
weld y ffeiliau hyn trwy e-bostio planning.support.team@pembrokeshire.gov.uk. Bydd pob
un o'r ceisiadau'n cael eu hymchwilio a'u gweithredu, yn dilyn gofynion y Rheoliad
Cyffredinol ar Ddiogelu Data a'n polisi cadw dogfennau.
Noder bod yn rhaid i staff Cymorth Cynllunio wneud cais am y ffeiliau hyn i’w hadfer o Uned
Rheoli Cofnodion yr awdurdod. Wrth eu dychwelyd, bydd dogfennau pob ffeil yn cael eu
hasesu er mwyn nodi a ydynt yn allweddol neu beidio, ac felly, ar gael i’r cyhoedd (fel y
nodir uchod). Efallai bydd yn rhaid golygu’r dogfennau sy'n cynnwys gwybodaeth bersonol
neu sensitif a llofnodion, felly bydd angen caniatáu digon o amser ar gyfer y ceisiadau hyn.
Unwaith i'r gwaith hwn cael ei gwblhau, bydd modd e-bostio'r dogfennau golygedig i'r
derbynwyr, neu bydd y ffeil bapur olygedig, sy’n cynnwys y dogfennau allweddol yn unig, ar
gael i'w gweld yn Neuadd y Sir trwy apwyntiad wedi'i drefnu ymlaen llaw (yr oriau swyddfa
yw dydd Llun i ddydd Gwener rhwng 9.00am a 5.00pm) ac yn amodol ar unrhyw gyfyngiadau
COVID-19 a allai fod ar waith. Mae'n bosibl darparu copïau caled o'r dogfennau hyn am bris
rhesymol yn ddibynnol ar swm, maint a lliw pob un ddogfen a gallwn drefnu anfon y
dogfennau trwy'r post yn ystod eich ymweliad. Ein nod yw cwblhau'r dasg hon o fewn pum
diwrnod gwaith i dderbyn y cais cychwynnol. Ni allwn gyhoeddi'r dogfennau hyn ar wefan
yr awdurdod oherwydd oedran y cofnodion. (Sylwch fod maint y ffeil y gall yr awdurdod ei
hatodi ar e-bost wedi'i gyfyngu i 20mb. Lle bydd maint y dogfennau'n fwy na hyn, bydd sawl
e-bost yn cael eu hanfon). Ar ôl i'r ffeiliau papur gael eu dychwelyd i'r Uned Rheoli
Cofnodion, byddwn yn difetha'r dogfennau nad ydynt yn allweddol yn ddiogel.

Cofnodion Ceisiadau sydd wedi'u penderfynu o 1996 hyd heddiw
Mae dogfennau cynllunio hanesyddol ar gyfer ceisiadau sydd wedi'u penderfynu ac yn
dyddio o 1 Ebrill 1996 hyd heddiw bellach yn destun proses sganio yn ôl ac mae'r dogfennau
allweddol sy'n gysylltiedig â hwy (a restrwyd uchod) ar gael yn gyffredinol mewn ffurf
electronig trwy wefan yr awdurdod www.sir-benfro.gov.uk trwy ddilyn y tudalennau
Cynllunio o dan y ddolen "Chwilio am Gais Cynllunio." Nid yw dogfennau nad ydynt yn
allweddol yn cael eu cyhoeddi ar-lein ond mae'n bosibl i chi wneud cais i edrych ar unrhyw
sylwadau gan drydydd partïon, yn ddibynnol ar oedran y ffeil a ph’un a yw'r dogfennau hyn
ar gael o hyd.

Os nad ydych yn gallu canfod cofnod cynllunio neu os nad oes gennych y cyfeirnod cynllunio
er mwyn chwilio am y ddogfen ar y ddolen, gallwch wneud cais chwilio hanes cynllunio trwy
e-bostio'r Tîm Cymorth Cynllunio ar planning.support.team@pembrokeshire.gov.uk. Fel
arall, ffoniwch ein Canolfan Gyswllt ar 01437 764551. Ar gyfer y naill opsiwn neu’r llall, bydd
angen i chi ddarparu manylion llawn cyfeiriad yr eiddo yr ydych am i ni ymchwilio iddo.
Wedyn, byddwn yn trefnu bod y dogfennau cynllunio allweddol electronig golygedig sydd ar
gael i'r cyhoedd wedi'u cyhoeddi ar-lein. Os nad ydych yn gallu cael mynediad at y
rhyngrwyd, gallwn drefnu bod yr un dogfennau yn cael eu hanfon atoch fel y nodir uchod (o
fewn gofynion y Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data).
Os nad oes gennych gyfeiriad e-bost ac felly bod angen i chi weld y dogfennau ar ffurf papur,
bydd yn rhaid i chi wneud cais i'r Tîm Cymorth Cynllunio trwy ffonio Canolfan Gyswllt yr
awdurdod ar 01437 764551. Darparwch gyfeirnod(au) y ffeil neu fanylion llawn cyfeiriad yr
eiddo rydych am i ni ymchwilio iddo, gan nodi hefyd y dogfennau rydych am eu gweld.
Byddwn yn paratoi ffeil ar ffurf papur yn cynnwys y dogfennau allweddol golygedig
perthnasol er mwyn i chi ei gweld. Felly, bydd angen caniatáu digon o amser er mwyn
ymgymryd â'r gwaith hwn. Wedyn, bydd aelod o'r tîm yn cysylltu â chi i drefnu amser sy'n
gyfleus i bawb ar gyfer eich ymweliad â Neuadd y Sir er mwyn gweld y dogfennau. Sylwch
mai oriau'r swyddfa yw dydd Llun i ddydd Gwener, 9.00am hyd at 5.00pm, yn amodol ar
unrhyw gyfyngiadau COVID-19 a allai fod ar waith. Gallwn ddarparu copïau o'r dogfennau
allweddol hyn am bris rhesymol yn ddibynnol ar swm, maint a lliw pob un ddogfen a
byddwn yn trefnu anfon eich dogfennau trwy'r post yn ystod eich ymweliad.

Ceisiadau Cynllunio Cyfredol sydd heb eu penderfynu:
Mae manylion ar gyfer ceisiadau cynllunio newydd, dilys, sydd heb eu penderfynu a'u
dogfennau allweddol golygedig cysylltiedig yn cael eu cyhoeddi ar wefan yr awdurdod yn
ogystal ag ymatebion dilynol statudol gan ymgyngoreion a gwybodaeth sydd wedi'i
diweddaru (e.e. cynlluniau diwygiedig ac ati.) Fel rhan o'r broses o wneud cais, mae'r rhain
ar gael i'w gweld ar-lein ar www.sir-benfro.gov.uk trwy ddilyn y tudalennau Cynllunio o dan
y ddolen "Chwilio am Gais Cynllunio." Mae modd i gwsmeriaid hefyd ddefnyddio’r
cyfleuster hwn er mwyn rhoi sylwadau ar gais a lanlwytho eu hatebion cysylltiedig er mwyn
iddynt gael eu hystyried gan y swyddog cynllunio. Sylwch nad yw sylwadau gan drydydd
partïon yn cael eu cyhoeddi ar y rhyngrwyd ond byddant yn cael eu cadw'n electronig o
fewn y gronfa ddata Cynllunio a'r system rheoli dogfennau electronig wrth ochr y cofnodion
cyfatebol yn unol â'n polisi cadw dogfennau. Pan fyddant ar gael, mae modd i gwsmeriaid
ofyn am gael gweld neu dderbyn copïau o'r sylwadau hyn gan drydydd partïon, yn amodol ar
ofynion y Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data sy'n ymwneud â gwybodaeth bersonol.
Gallwch weld yr Hysbysiadau Preifatrwydd Rheoli Datblygu a'r ddogfen Cadw Dogfennau ar
https://www.sir-benfro.gov.uk/addewid-preifatrwydd

Fel arall, gallwch ymweld â Neuadd y Sir o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 9.00am a
5.00pm (yn amodol ar unrhyw gyfyngiadau COVID-19 a allai fod ar waith) er mwyn gweld
manylion ceisiadau cofrestredig yn electronig gan ddefnyddio un o'r cyfrifiaduron a

ddarperir yn ardal y brif dderbynfa. Os oes angen, gallwn ddarparu copïau caled o'r
dogfennau allweddol hyn am bris rhesymol yn ddibynnol ar swm, maint a lliw pob un
ddogfen a byddwn yn trefnu anfon eich dogfennau trwy'r post yn ystod eich ymweliad.

Hysbysiad Preifatrwydd Rheoli Datblygu a'r Polisi Cadw Dogfennau
Yn unol â gofynion y Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data, bydd dogfennau'n cael eu
defnyddio, eu storio a'u cadw fel rhan o'r gofrestr cynllunio. I weld yr holl fanylion sy'n cael
eu cynnwys o fewn yr Hysbysiad Preifatrwydd Rheoli Datblygu, Hysbysiad Preifatrwydd
Trydydd Partïon a'r Polisi Cadw Dogfennau cysylltiedig cyfredol, dilynwch y ddolen ganlynol i
wefan yr awdurdod (https://www.sir-benfro.gov.uk/addewid-preifatrwydd). Mae'r dogfennau
hyn hefyd ar gael ar ffurf copi caled os gwneir cais amdanynt.

Unrhyw ymholiadau:

Am fwy o eglurhad am yr uchod, e-bostiwch eich cwestiwn at
planning.support.team@pembrokeshire.gov.uk a nodi "Ymholiad Diogelu Data" neu ffonio
Canolfan Gyswllt yr awdurdod ar 01437 764551 a gofyn am y Tîm Cymorth Cynllunio yng
nghyswllt ymholiad Diogelu Data Cynllunio. Byddwn yn ceisio ateb eich cwestiwn ac os oes
angen, byddwn yn ei gyfeirio at Dîm Diogelu Data'r awdurdod ar gyfer eglurhad pellach.

Sylwch y gallwn adolygu ein polisïau ac o ganlyniad, diweddaru ein dogfennau o dro i dro.

Rhestr o'r costau llungopïo presennol:(Sylwch fod modd i'r rhain cael eu hadolygu)

Maint y papur

Mono

Lliw

A4

10c y dudalen

30c y dudalen

A3

20c y dudalen

60c y dudalen

Matrics ffeiliau a dogfennau ceisiadau

Ffurf cadw

Ffeil/Cofnod
wedi'i gadw'n
barhaol

Gweld
dogfennau
allweddol
(golygedig yn
ôl y gofyn)

Papur

Ie (Dogfennau
nad ydynt yn
allweddol wedi'u
didoli cyn eu
gweld ac yn cael
eu dinistrio wrth
eu dychwelyd i
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Ie
Ei anfon trwy
e-bost (yn
rhad ac am
ddim)
Papur (tâl)

Ie
Ar-lein (yn
rhad ac am
ddim)
Ar gais e-bost
(yn rhad ac
am ddim)
Papur (tâl)

Cyfeiriwch
at y Polisi
Cadw
Dogfennau

Cyfeiriwch at y
Polisi Cadw
Dogfennau

Ie
Ar-lein (yn
rhad ac am
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(yn rhad ac
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Papur (tâl)
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Dogfennau
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Dogfennau

Cyfnodau
ffeiliau

1947 - 1996

1996 hyd
heddiw (wedi'u
penderfynu)

Papur neu'n
electronig
(mae'r ffeil
bapur ar gyfer
ceisiadau
cynllunio yn
cael ei dinistrio
ar ôl creu copi
electronig.
Ceisiadau ffeil
bapur ar gyfer
adeilad
rhestredig ac
ardal
gadwraeth yn
cael eu cadw)

Ie - gweler y

Ceisiadau
Cyfredol (sydd
heb eu
penderfynu):

Electronig

Ie - gweler y

Polisi Cadw
Dogfennau am
fanylion

Polisi Cadw
Dogfennau am
fanylion

Gweld
dogfennau
nad ydynt
yn
allweddol
(golygedig
yn ôl y
gofyn)
Na - y tu
allan i'r
cyfnod cadw

Dogfennau sydd
wedi'u cadw

Cyfeiriwch at y
Polisi Cadw
Dogfennau
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