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01/ Cynnwys
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Nod y canllawiau hyn yw cynnig cymorth
ymarferol ar gyfer cydnabod cefnogaeth y Coleg
Cymraeg Cenedlaethol (Coleg Cymraeg) yn
ariannol neu fel arall ar gyfer gweithgaredd y
bydd prifysgolion yn tynnu sylw atynt. Yn ogystal
dylid cydnabod cyfraniad y Coleg wrth hysbysebu
unrhyw swydd, ysgoloriaeth neu gymrodoriaeth y
mae’r Coleg yn cyfrannu ati mewn unrhyw ffordd.

02/ Y Logoteip

Mae’n hollbwysig i’r Coleg Cymraeg fod y brand,
a’r hyn mae’n ei gynrychioli, yn cael ei ddeall
yn glir a bod safonau cyson yn cael eu cynnal
er mwyn cyfathrebu negeseuon craidd ar ran y
sector addysg uwch cyfrwng Cymraeg.

06/ Teip corfforaethol

03/ Isafswm meintiau a pharthau gwahardd
04/ Palet Corfforaethol
05/ Defnydd anghywir o’r logoSecondary

07/ Is Frandiau
— Gwerddon
— Y Porth
— Tystysgrif Sgiliau Iaith Gymraeg
08/ Gwybodaeth Bellach

02/ Y logo teip
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Mae dyluniad logo teip y Coleg Cymraeg yn
dangos symlrwydd, modernrwydd, statws ac
ansawdd. Mae gan y logo teip dri gymhwysiad prif
liw. Melyn tywyll, gwyn a du: Prif liw corfforaethol
i’w ddefnyddio gyda llenyddiaeth marchnata a
hysbysebion.

Mae dyluniad
logoteip y Coleg yn
dangos symlrwydd,
modernrwydd, statws
swyddogol ac ansawdd.
Mae gan y logoteip dri
gymhwysiad prif liw.
Melyn, Du a Gwyn:
Prif liwiau corfforaethol
i’w ddefnyddio gyda’r holl
lenyddiaeth marchnata
mewnol ac ati..
Gall y logo gael ei
atgynhyrchu mewn lliwiau
spot, CMYK ac RGB.
(Gellir gweld manyleb lliw
llawn ar dudalen 0.4)

03/ Isafswm meintiau a
pharthau gwahardd
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Isafswm Meintiau

Isafswm Meintiau

Y maint lleiaf y gellir atgynhyrchu’r prif logo yw
16mm mewn uchder.

16 mm

Parthau Gwahardd
Dylid defnyddio gofod clir o amgylch y logo bob
amser i ganiatáu i logo’r Coleg wneud y gorau
o’i bresenoldeb ac i amlygu ei hun yn glir. Mae
“parth gwahardd” 10mm (isafswm) yn gweithredu
fel ardal ddiogelu o amgylch logo’r Coleg gan
rwystro unrhyw elfennau graffeg rhag ymyrryd â’r
logo. Lle bynnag y bo’n bosibl dylai’r gofod fod
hyd yn oed yn fwy.
Parthau Gwahardd

10 mm

Parth gwahardd

04/ Palet Corfforaethol
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Mae’r logo wedi ei greu gan ddefnyddio dau prif
liiw sef melyn a du.

PANTONE 123 U
—
CMYK
0 24 94 0

100%

Lliwiau Gwe / Sgrin
Mae ffeiliau RGB ar gyfer defnydd sgrin. Gallai
hwn fod ar gyfer eich gwefan, eich blog neu ar
gyfer hysbyseb deledu.

100%
CMYK
0 0 0 100

Mae’r palet corfforaethol yn rhan hollbwysig
o’r ddelwedd newydd. Bydd cysondeb o ran
defnyddio lliwiau o fewn y palet yn sicrhau y
cedwir teimlad unol o fewn unrhyw ddyluniad.
Lliwiau Argraffu
Defnyddir gwerthoedd PANTONE & CMYK
ar gyfer argraffu yn unig. Gellir defnyddio lliwiau
Pantone i sicrhau cyfatebiad union gywir. Os na
fydd hyn yn bosibl, defnyddiwch ddadansoddiad
CMYK amgen a restrir.

RGB
253 198 0

PANTONE Black U
—
CMYK
0 0 0 100

90%

90%
CMYK
0 0 0 90

85%

85%
CMYK
0 0 0 85

75%

75%
CMYK
0 0 0 75

65%

65%
CMYK
0 0 0 65

55%

55%
CMYK
0 0 0 55

45%

45%
CMYK
0 0 0 45

RGB
28 28 27

05/ Defnydd anghywir o’r
logo
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01

02

03

04

Peidiwch byth â newid ongl
logo’r Coleg Cymraeg

Peidiwch byth â newid
logo’r Coleg drwy ei
ymestyn neu ei gywasgu

Peidiwch a defnyddio
outline ar gyfer y logo a’r
tecst

Peidiwch a gosod y logo o
fewn unrhyw siapau unigol

05

06

07

08

Atgynhyrchwch logo’r
Coleg dim ond yn y lliwiau
a ddarperir.

Peidiwch byth â newid
trwch nod y logo

Peidiwch byth ag addasu
logo’r Coleg na’r elfennau
sydd ynddo

Peidiwch a defnyddio’r
tecst heb y logo

Rhaid i ddelwedd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol
gynnal ymddangosiad cyson ac o ganlyniad fyth
wyro o’r nodau a ddangoswyd yn gynharach yn
yr adran hon. Mae’r enghreifftiau a ddangosir
gyferbyn yn dangos nifer o ddefnyddiau anghywir
ar y logo.

06/ Teip corfforaethol
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ITC Avant Garde
Gothic Std Book a
ddefnyddir ar gyfer
atgynhyrchu’r logo.

ITC Avant Garde
Gothic Std Book

Teip teulu Helvetica
Neue LT Std dylid ei
defnyddio fel y prif
deip ar bob deunydd
i’w argraffu. Mae’n
ffres, yn hawdd ei
darllen ac yn creu
teimlad o hygyrchedd
a modernrwydd.

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!@£$%^&*()?/

O ran penawdau, dylid
defnyddio cyfuniad
Helvetica Neue LT Std
55 Roman a 75 Bold.
Dylid defnyddio
Helvetica fel y ffont
eilaidd ar gyfer pob
cyfathrebu ar y we.
Mae’n ffont
gwe-gyfeillgar.

Helvetica Neue LT Std
55 Roman
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!@£$%^&*()?/
Helvetica Neue LT Std
75 Bold

07/ Is-frandiau: Gwerddon

Glas
Corfforaethol

Du
Corfforaethol

PANTONE
5483 U

PANTONE
426 U

Pantone (Argraffu)

Gwerddon – cylchgronau
academaidd cyfrwng
Cymraeg. Mae brand
Gwerddon yn is-frand i
frand cyffredinol y Coleg
Cymraeg. Dylai’r logo
gadw at ganllawiau’r
‘Coleg’ o ran ffontiau
mewnol, lleoliad y logo
ac ati. Mae’r lliwiau a
ddefnyddir ar gyfer y logo
wedi eu nodi ar y llaw dde.

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!@£$%^&*()?/

12
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13

Glas
Corfforaethol

Du
Corfforaethol

CMYK
62 00 21 31

CMYK
00 00 00 99

CMYK (Argraffu)

07/ Is-frandiau: Y Porth

07/ Is-frandiau: Tystysgrif
Sgiliau Iaith Gymraeg
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Oren
Corfforaethol

Du
Corfforaethol

PANTONE
159 U

PANTONE
426 U

Pantone (Argraffu)

Y Porth – llwyfan e-ddysgu
cyfrwng Cymraeg
cenedlaethol ar gyfer
y sector addysg uwch.
Mae brand ‘Y Porth yn isfrand i frand cyffredinol y
Ganolfan. Dylai’r logo gadw
at ganllawiau’r ‘Ganolfan’
o ran ffontiau mewnol,
lleoliad y logo ac ati. Mae’r
lliwiau a ddefnyddir ar gyfer
y logo wedi eu nodi ar y
llaw dde.

Oren
Corfforaethol

Du
Corfforaethol

CMYK
00 66 100 7

CMYK
00 00 00 99

CMYK (Argraffu)
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08/ Gwybodaeth Bellach

Am wybodaeth bellach ynglyn
â’r canllawiau hyn ewch i
www.colegcymraeg.ac.uk
am fanylion cyswllt ein
swyddogion.
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