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Mae nifer o logos y dylid eu cynnwys ar eich 
cyhoeddiadau a deunydd cyhoeddusrwydd i 
gydnabod eich bod yn derbyn cyllid oddi wrth 
Gyngor Celfyddydau Cymru. Bydd yr union 
logos sydd i’w defnyddio yn dibynnu ar y math 
o grant a dderbyniwyd gan eich corff.
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I bawb sy’n derbyn cyllid cymorth grant

Mae Cyngor Celfyddydau Cymru yn Gorff a Noddir gan 
Lywodraeth Cymru. Dylai aelodau Portffolio Celfyddydol Cymru 
a’r rhai sy’n derbyn cyllid strategol arddangos logo Cyngor 
Celfyddydau Cymru ynghyd â logo Llywodraeth Cymru bob tro. 
Gellir gosod y stribed logo cyfunol yn y man mwyaf ymarferol a 
dylid ei ddefnyddio yn ei ffurf gywir bob tro.

Dylid defnyddio fersiwn lliw llawn y stribedi logo lle bynnag y 
bo’n bosibl. Dim ond pan fo’n fater o gost y gellir defnyddio’r 
fersiwn du neu wyn, er enghraifft, argraffiad argraffu un lliw, 
neu pan fod eglurdeb yn broblem.
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Lliw a fformat

Lliw llawn

Du

Gwyn

Tirlun
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Portread

Lliw llawn Du Gwyn
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I Dderbynwyr Grant Loteri

Dylid cydnabod cyllid Loteri Cyngor Celfyddydau Cymru 
trwy arddangos logo y Loteri Genedlaethol ar bob deunydd 
cyhoeddusrwydd ynghyd â logo Cyngor Celfyddydau Cymru a 
logo Llywodraeth Cymru. 

Lle bynnag y bo’n bosibl dylid arddangos y stribed logo cyfunol 
mewn lliw llawn. Os oes yna unrhyw anawsterau, er enghraifft, 
cyfyngiadau wrth argraffu mewn lliw, yna gellir defnyddio’r fersiwn 
mewn du neu wyn. Lluniwyd y stribed logo yn arbennig ac felly ni 
ddylid ei newid mewn unrhyw ffordd.
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Lliw a fformat

Lliw Llawn

Du

Gwyn

Tirlun (dewis 1)
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Lliw llawn

Du

Gwyn

Tirlun (dewis 2)

Cydnabod eich cyllid8



Cysylltu â ni

Gellir lawrlwytho stribedi logo cyfunol Cyngor Celfyddydau Cymru 
o’n gwefan

neu ar gais gan y Swyddog Dylunio a Chyhoeddiadau 
ann.wright@celf.cymru

Cyngor Celfyddydau Cymru
Plas Bute
Caerdydd
CF10 5AL 

Ffôn: 0845 8734 900 
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www.celf.cymru/logos


www.celf.cymru


