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Uchelgais Gogledd Cymru:
Rydym yn hyderus ac yn gydlynol, yn canolbwyntio ar wella llesiant economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol y 
rhanbarth.

Rydym am weld y rhanbarth yn datblygu mewn modd cynaliadwy, gyda chyfleoedd i bobl ennill sgiliau newydd ar gyfer 
y dyfodol a datblygu gyrfaoedd gwerth chweil. Rydym am weld busnesau’n tyfu a chymunedau’n ffynnu.

Byddwn yn gwneud hyn gan hefyd hyrwyddo ein hiaith, ein diwylliant a’n treftadaeth ac yn unol â nodau llesiant Cymru.

Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru:
Mae’r Bwrdd yn gyd-bwyllgor, a’r corff gwneud penderfyniadau sy’n gyfrifol am  arwain, rhoi cyfeiriad strategol a chyflawni’r 
Cynllun Twf.

Cynllun Twf Gogledd Cymru:
Cytundeb a fydd yn cynhyrchu cyfanswm o dros £1 biliwn o fuddsoddiad ar gyfer y Gogledd. Mae’r cytundeb yn sicrhau 
cyllid o £120 miliwn gan Lywodraeth Cymru a £120 miliwn gan Lywodraeth y DU, dros 10-15 mlynedd, i fuddsoddi yn y 
portffolio o brosiectau’r Cynllun Twf. 

Diffiniadau:
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Ein Brand
Wrth gynhyrchu deunyddiau cyfathrebu sy’n dangos logo Uchelgais Gogledd Cymru, mae’n hanfodol eich bod yn darllen 
ac yn deall y wybodaeth sydd wedi’i chynnwys yn y canllawiau hyn.

Y Broses Gymeradwyo:
Cyn cyhoeddi unrhyw ddeunyddiau cyfathrebu gan ddefnyddio brand Uchelgais Gogledd Cymru, rhaid i broflenni gael 
eu hanfon i’n tîm Cyfathrebu a derbyn cymeradwyaeth. 

Am ymholiadau ynghylch y broses gymeradwyo neu am gyfarwyddyd pellach, cysylltwch â’r tîm Cyfathrebu ar  
cyfryngau@uchelgaisgogledd.cymru



Canllawiau Brand

Diffiniadau

Ein Brand

Ein Logo

Y Gymraeg

Cysondebau

Gosod ar Gyhoeddiadau eraill

Mae ein prif logo yn cynnwys pum darn trionglog 
a’n henw, ‘Uchelgais Gogledd Cymru | Ambition 
North Wales’. Maent wedi’u gosod gyda’i gilydd 
ac yn sefydlog, ni ddylid eu haddasu. 

Waeth beth fo iaith y deunydd cyfathrebu, bydd 
y logo bob amser yn ddwyieithog, ac ni ddylid 
addasu hyn. 

Mae’r logo ar gael yn y ffurfiau a ganlyn:  

 ▪ JPG ar gyfer cyhoeddi pen-desg (MS Word, 
PowerPoint, ac ati) 

 ▪ EPS/ SVG ar gyfer argraffu ansawdd uchel
 ▪ JPG neu PNG ar gyfer y we 

Dylid gwneud ceisiadau am y logo i:          
cyfryngau@uchelgaisgogledd.cymru

Ein Logo
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Logo: Beth i beidio gwneud 

Gorestyn Newid lliwiau

Newid didreiddedd Newid y gosodiad

Ychwanegu unrhyw effeithiau Defnyddio geiriau yn unig

Cylchdroi

Newid graddfa y logo

Ystof neu ystumio
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Maint isafswm
Dylai’r logo ddilyn yr canllawiau maint ar gyfer 
defnydd argraffu neu digidol.

Argraffu: 10mm

Digidol: 40px

Bylch
Dylai’r logo fod gyda digon o le o’i gwmpas, yn fertigol 
a llorweddol. Defnyddiwch uchder ‘Ambition North 
Wales’ fel amcan i fesur.

Defnyddio’r logo
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Rhaid derbyn caniatâd ysgrifenedig gan dîm Cyfathrebu Uchelgais Gogledd Cymru cyn y 
gall sefydliad allanol arddangos ein logo. 

Bydd y meini prawf a ganlyn yn berthnasol: 

 ▪ Rhaid defnyddio’r prif logo lliw llawn neu’r fersiwn tirlun.

 ▪ Wrth osod ein logo ar gefndir lliw, sicrhewch bod digon o wrthgyferbyniad.

 ▪ Sicrhewch bod digon o le o amgylch ein logo sy’n gyfartal â’r uchder o’r llinell lorweddol i 
waelod y logo. 

Gosod ar Gyhoeddiadau eraill:
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Y Gymraeg:
Dylai ein holl deunyddiau cyfathrebu gael eu cyhoeddi’n ddwyieithog. Am ganllawiau 
pellach ar hyn cyfeiriwch at Gomisiynydd y Gymraeg.
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Cysondebau:
Rhaid defnyddio’r teitlau cymeradwy wrth gyfeirio at yr isod, ac ni ddylid eu haddasu na’u byrhau mewn testun ysgrifenedig.

 ▪ Uchelgais Gogledd Cymru | Ambition North Wales

 ▪ Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru neu’r Bwrdd Uchelgais Economaidd

 ▪ Cynllun Twf Gogledd Cymru neu’r Cynllun Twf

 ▪ Bwyd-amaeth a Thwristiaeth

 ▪ Cysylltedd Digidol

 ▪ Arloesi mewn Gweithgynhyrchu Gwerth Uwch

 ▪ Tir ac Eiddo

 ▪ Ynni Carbon Isel
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