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VOCAB

Cyflwyniad 

Mae’r canllawiau hyn yn amlinellu dull gweledol ar gyfer defnyddio BBC Vocab.

Trwy wneud defnydd gweledol cyson o BBC Vocab gobeithiwn wneud y 
gwasanaeth yn fwy eglur ac yn symlach i’r sawl fydd yn ei ddefnyddio.

Mae BBC Vocab yn rhaglen a ddyfeisiwyd gan Adran Cyfryngau Newydd BBC 
Cymru, a’r BBC yw deiliaid yr hawlfraint. Derbyniwyd cymorth ariannol gan 
Fwrdd yr Iaith Gymraeg. Mae’r eirfa a ddefnyddir yn y rhaglen yn seiliedig ar 
eiriadur a ddatblygwyd gan Ganolfan Bedwyr, Prifysgol Bangor. 
 
Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynghylch BBC Vocab, cysylltwch â:
cymru@bbc.co.uk 
 
Telerau ac amodau ar gyfer BBC Vocab: 
www.bbc.co.uk/cymru/vocab/vocabtandc_cy.shtml 
 
Canllawiau technegol ar gyfer BBC Vocab: 
www.bbc.co.uk/cymru/vocab/faq_cy.shtml
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Polisïau brand masnachol

Mewn byd masnachol, mae ymddygiad brand y BBC yn cael ei reoleiddio 
gan raglen gydymffurfio drylwyr. Mae ansawdd a gonestrwydd yn ein helpu i 
ddiffinio’r polisïau brand masnachol sy’n rheoli’n brand. 

Yn achos unrhyw ddefnydd o BBC Vocab:

Rhaid peidio dwyn anfri ar y BBC na’r brand.  
 
Rhaid peidio ag awgrymu bod y BBC yn cymeradwyo neu’n hyrwyddo sefydliad 
allanol neu ei weithgareddau. 
 
Rhaid peidio ag awgrymu bod penderfyniadau golygyddol y BBC yn cael eu 
dylanwadu gan fuddiannau masnachol. 
 
Rhaid peidio ag awgrymu bod yn rhaid i ddefnyddwyr brynu rhywbeth er mwyn 
cael defnyddio’r gwasanaeth. 
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Lleoliad 

Lleoliad cyson ar gyfer BBC Vocab  
 
Dylai BBC Vocab gael ei leoli yng nghornel dde uchaf pob tudalen sy’n defnyddio 
BBC Vocab.  
 
Dylai lleoliad BBC Vocab fod yn gyson ym mhob rhan o’r wefan.  
 
Dylai BBC Vocab gael ei leoli a’i ddefnyddio ar y tudalennau hynny’n unig 
sy’n cynnwys testun mewn iaith heblaw Saesneg ac sydd mewn iaith y gall ei 
chyfieithu. 
 
Ni ddylai BBC Vocab ymddangos fel pe bai wedi’i osod mewn gofod nac yn agos 
iawn at ofod hysbysebu mewn ffordd a fyddai’n awgrymu cysylltiad rhwng BBC 
Vocab a hysbyseb neu hysbyseb am y gwasanaeth a ddarperir gan BBC Vocab.  
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Cyfeiriad gweledol
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Ymddangosiad

Gellir atgynhyrchu BBC Vocab mewn lliwiau Arian neu Graffit yn unig. 
 
Dylai’r ymddangosiad a ddewiswyd gael ei ddefnyddio ar bob tudalen sy’n 
cynnwys BBC Vocab fel nad yw’r un safle’n newid rhwng yr ymddangosiad Arian 
a Graffit. 

Arian Graffit
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Parthau gwahanu

Isafswm y parth gwahanu yw 10 picsel.  
 
Mewn rhai amgylchiadau bydd angen parthau gwahanu mwy er mwyn gwahanu 
BBC Vocab oddi wrth ofod hysbysebu.  
 
Mae’r BBC yn cadw’r hawl i ofyn i logos trydydd parti a BBC Vocab i gael eu lleoli 
ymhellach oddi wrth ei gilydd na’r isafswm o 10 picsel arferol. 
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Cyfyngiadau  

Peidiwch â chywasgu nac ymestyn

Peidiwch â thorri gofynion y parth gwahanu

Peidiwch â newid y lliw 

Peidiwch â chreu unrhyw effeithiau

Peidiwch â newid y maint
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