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(CEISIADAU DRWY’R POST YN UNIG) Amgaeaf siec/archeb bost am £ …………………………………… yn daladwy i
………………………………………………… ac wedi ei chroesi “/& Gwmni/” ynghyd ag amlen wedi ei chyfeirio gyda stamp

Ffurflen 18(W)

GWYBODAETH AM DYSTYSGRIFAU GENI
TYSTYSGRIF SAFONOL
Mae hon yn gopi cyflawn o’r cofnod geni ac mae’n cynnwys manylion am y rhieni a’r cofrestru.

TYSTYSGRIF FER
Enw, cyfenw, rhyw, dyddiad geni ac ardal geni yn unig y mae’r dystysgrif fer yn ei dynodi. Mae hi’n ofynnol i chi nodi’r union ddyddiad a’r man
geni ynghyd ag enw llawn a chyfenw’r sawl yr ydych eisiau ei d/thystysgrif ef/hi, yn ogystal â (mor bendant â phosibl) enwau a chyfenwau’r rhieni
a chyfenw’r fam cyn priodi. Os ydych chi eisiau tystysgrif geni fer ac yn medru rhoi manylion llawn, a fyddech chi cystal â chwblhau’r ffurflen dros
y ddalen. Oni roddir manylion llawn mae’n bosibl na roddir tystysgrif fer i chi.
TYSTYSGRIF AT DDIBENION PENODOL
Mae tystysgrifau at ddibenion statudol penodol (ee Budd-dâl Plant a Nawdd Cymdeithasol) ar gael hefyd. Os gofynnwyd i chi gael tystysgrif o’r fath
a fyddech chi cystal â thicio’r blwch priodol yn 5C dros y ddalen.

GWYBODAETH AM DYSTYSGRIFAU MABWYSIADU
Mae manylion am fabwysiadu yng Nghymru a Lloegr yn cael eu cadw gan y Cofrestrydd Cyffredinol. Mae’r rhain yn ymwneud â phobl sydd wedi
cael eu mabwysiadu ers 1 Ionawr 1927 dan y Deddfau Mabwysiadu. Mae tystysgrif safonol yn gopi cyflawn o’r cofnod yng Nghofrestr y Plant
Mabwysiedig sydd, yn hytrach na chynnwys manylion am rieni a chofrestru’r geni, yn rhoi’r dyddiad geni (os yw’n wybyddus) a manylion am y
mabwysiad a’r rhieni sydd wedi mabwysiadu. Dangos yr enw yn unig a wna’r dystysgrif fer ac ni cheir unrhyw gyfeiriad at fabwysiadu. Dylid
cyflwyno ceisiadau am Dystysgrifau Mabwysiadu yn ysgrifenedig i’r Adoptions Section, Office for National Statistics, Smedley Hydro, Birkdale,
Southport, PR8 2HH. PEIDIWCH Â DEFNYDDIO’R FFURFLEN HON I’R PERWYL HWNNW.

CEISIADAU POST
Os ydych chi’n cyflwyno cais drwy’r post a fyddech chi cystal â chwblhau’r ffurflen hon a chynnwys amlen wedi ei chyfeirio gyda stamp ynghyd
â’r ffi berthnasol mewn sterling. Gellir cael manylion am gost tystysgrifau o unrhyw swyddfa gofrestru. Dylid gwneud sieciau/archebion post yn
daladwy i …………………………………………………………… ac wedi eu croesi "/& Gwmni/". PEIDIWCH Â GYRRU ARIAN PAROD.
Dylid gyrru’r ffurflen hon at Gofrestrydd Arolygol yr ardal lle cafwyd yr enedigaeth:

PEIDIWCH â defnyddio’r ffurflen hon ar gyfer cyflwyno ceisiadau i’r COFRESTRYDD CYFFREDINOL.

CHWILIADAU O’R MYNEGEION GENI
Nid oes gan Gofrestrydd Arolygol mo’r staff i ymgymryd â chwiliadau o natur amhendant neu hir. Fel arfer, bydd chwiliad o’r mynegeion geni yn
cael ei wneud lle nad ydyw’n cwmpasu cyfnod sy’n fwy na 5 mlynedd, a dim ond lle rhoddwyd gwybodaeth fanwl am gofrestriad y geni. Os bydd
angen chwiliad ehangach, bydd angen i’r ymgeisydd neu rywun ar ei ran/rhan, wneud CHWILIAD CYFFREDINOL o’r mynegeion. Os bydd angen
rhagor o wybodaeth arnoch chi, gweler isod ac yna holwch y Cofrestrydd arolygol.

CHWILIADAU CYFFREDINOL YN SWYDDFA’R COFRESTRYDD AROLYGOL
Mae’r mynegeion yn swyddfa’r Cofrestrydd Arolygol yn ymwneud â genedigaethau, priodasau a marwolaethau a gymerodd le yn ardal y Cofrestrydd
penodol hwnnw/honno yn unig.
Mae CHWILIAD CYFFREDINOL yn chwiliad o’r mynegeion a wneir yn bersonol gan yr ymgeisydd neu gan rywun ar ei ran/rhan yn ystod cyfnod
o faint fynnir o oriau olynol ond heb fod yn fwy na chwech. Gall y sawl sy’n gwneud CHWILIAD CYFFREDINOL, ar ôl gwneud trefniant gyda’r
Cofrestrydd Arolygol, weld mynegeion cofrestrau’r genedigaethau, priodasau a marwolaethau, ond nid y cofrestrau eu hunain. Gellir cael tystysgrif
ar gyfer unrhyw gofnod a welir ar ôl cwblhau ffurflen gais a thalu’r ffi berthnasol.
Os yw’r sawl sy’n gwneud CHWILIAD CYFFREDINOL yn ansicr ynghylch a yw cyfeiriad a gafwyd yn y mynegeion yn ymwneud â’r cofnod y
mae ef/hi yn chwilio amdano, bydd y Cofrestrydd Arolygol, ar ôl cael gwybodaeth fanwl ar gyfer canfod y cofnod, yn cyfeirio at y gofrestr er mwyn
cadarnhau’r manylion hynny. Ar ffurf tystysgrif yn unig y caniateir rhoi gwybodaeth ychwanegol o’r cofnod. Mae’r gost o archwilio’r wyth cofnod
cyntaf wedi ei gynnwys yn ffi’r CHWILIAD CYFFREDINOL, ond codir ffi ychwanegol am bob cofnod arall a archwilir oni roddir tystysgrif o’r
cofnod, ac yn yr achos hwnnw ffi’r dystysgrif yn unig fydd yn daladwy.

