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Horizon yn penodi Pennaeth Datblygu Strategol ar 
gyfer Wylfa Newydd 

 
 
 
 
 

Mae Pŵer Niwclear Horizon wedi cyhoeddi heddiw (28 Ionawr 2016) fod Pennaeth Datblygu 

Strategol wedi ei phenodi ar gyfer Wylfa Newydd. 

 

Mae Sasha Wynn Davies yn ymuno â thîm Wylfa Newydd o Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy lle 

mae hi’n Gyfarwyddwr Strategol (Economi a Lle).  Roedd Sasha’n arfer bod yn Bennaeth Datblygu 

Economaidd yng Nghyngor Sir Ynys Môn.  Hi hefyd oedd Cyfarwyddwr Rhaglen Ynys Ynni Môn™, 

a grëwyd i annog ymchwil a datblygu, cynhyrchu a gwasanaethu ym maes ynni lleol, gan ddod â’r 

posibilrwydd o fanteision economaidd enfawr. 

 

Yn ei swydd newydd yn Horizon, bydd Sasha’n gweithio yn swyddfa Wylfa Newydd ac yn datblygu'r 

strategaeth ar gyfer ‘ôl troed’ cyffredinol a hirdymor Wylfa Newydd yng Nghymru, gan gydlynu 

gweithgareddau megis datblygu’r gadwyn gyflenwi, seilwaith a chynlluniau sgiliau a swyddi drwy 

weithio’n agos ag amrywiaeth eang o randdeiliaid allweddol yng Nghymru.   A hithau’n Cymraes 

Gymraeg, Sasha hefyd fydd yn arwain y gwaith o ddatblygu a gweithredu cynlluniau Horizon ar 

gyfer y Gymraeg.  

 

Meddai Sasha: “Rydw i wedi credu ers tro yn y grym sydd gan brosiectau ynni mawr i drawsnewid 

yr economi leol a rhanbarthol ac i gefnogi cymunedau.  Mae Wylfa Newydd yn gyfle unwaith mewn 

oes, ac rwyf wrth fy modd o gael bod yn rhan o'r tîm sy'n gweithio i gyflawni’r prosiect.”  

 

Meddai Greg Evans, Cyfarwyddwr Gweithrediadau Pŵer Niwclear Horizon: “Mae Sasha’n dod â 

thoreth o wybodaeth a dealltwriaeth o’r economi a’r diwylliant yn lleol a rhanbarthol.  Bydd ei 

phrofiad a’i phenderfyniad yn gymorth inni sicrhau bod Wylfa Newydd nid yn unig yn orsaf bŵer o 

safon fyd-eang, ond hefyd yn un sy’n darparu cyfleoedd i genedlaethau’r dyfodol. 

 

Mae Sasha’n byw ar Ynys Môn efo’i gŵr Rhys, ac mae eu dau o blant yn mynd i'r ysgol ar yr ynys. 

 
 



 

 

 I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â: 
 
Richard Foxhall 
07807 769265 neu richard.foxhall@horizonnuclearpower.com  
 
 
Nodiadau i olygyddion: 
 

• Ffurfiwyd Pŵer Niwclear Horizon yn 2009 i ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear newydd 
yn y DU. Prynwyd y cwmni gan Hitachi Ltd o Japan ym mis Tachwedd 2012. 
 

• Bydd datblygiad Horizon ar Ynys Môn yn golygu buddsoddiad gwerth biliynau o 
bunnoedd yng Ngogledd Cymru, gan greu cyflogaeth o ansawdd da a hirdymor ac arwain at 
fanteision economaidd a chymdeithasol parhaol i'r rhanbarth. 
 

• Ewch i’n gwefan yn: www.horizonnuclearpower.com/hafan  
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