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Neil Prior 
Ymgeisydd Cynghorydd 

ANNIBYNNOL Dros Ward Llanrhian 
Yn gwasanaethu ardaloedd cynghorau cymuned Llanrhian, Mathri, a Phencaer 

Amdanaf i: Wedi’n ethol yn Gynghorydd Sir yn 2017, mae wedi bod yn fraint i gynrychioli pobl a cymunedau ward Llanrhian, ac 

rwy’n ceisio eich cefnogaeth i barhau i weithio ar eich rhan. Yn ystod y pum mlynedd diwethaf, rydw i wedi gallu helpu i 

ddatrys nifer o faterion unigol, bod yn ffynhonnell ddibyniadwy o newyddion a gwybodeath trwy ysgrifennu cylchlythyr 

cymunedol yn reolaidd, ac rwyf wedi cychwyn gweithgareddau i gryfhau’r gymuned fel y prosiect Cymuned Cysylltiedig. Rwyf 

hefyd wedi cael cyfrifoldebau ychwanegol fel aelod o gabinet Cyngor Sir Benfro, lle rwyf wedi goruchwylio’r symudiad i 

weithio’n hyblyg, gan alluogi’r cyngor i leihau costiau, ac fe gychwynnais yr adolygiad allanol cyntaf o arferion gwaith y cyngor i 

helpu i ysgogi gwelliant. 

Symudodd fy nheulu i Drefin yn 1986, lle rhedodd fy rhieni siop y pentref, a mynychais i Ysgol Dewi Sant cyn astudio ym 

Mhrifysgol Caerdydd, gan symud yn ol i Sir Benfro yn 2015 ar ol gweithio mewn rolau arwain i gwmniau o’r gradd blaenaf. Ar 

hyn o bryd, mae bod yn Gynghorydd Sir yn cymryd y rhan fwyaf o’n amser, ond rwyf hefyd yn Gyfarwyddwr Anweithriadol ar 

gyfer Cymdeithas Tai ac rwy’n ymwneud a’r Gymdeithas Llywodreath Leol gyda’r pwrpas i helpu cynghorau ledled y DU i wella. 

Ar ol gweithio o fewn ac o gwmpas llywodraeth leol am bron i 20 mlynedd, rwy’n cymryd fy rol o ddifrif gydag awydd i wella 

sut i ddarparu gwasanaethau cyhoeddus er budd trigolion, a chred y gallwn greu cymunedau cryfach i ni fyw a ffynnu ynddynt. 

 

 

 

 

CYSYLLTWCH A FI:  
Gallwch ddilyn, hoffi, rhannu, a 

chysyllu a fi trwy cyfryngau 

cymdeithasol, neu e-bost neu 

ffoniwch. Gallwch chi hefyd gael 

mwy o wybodaeth am fy ngwaith a 

tanysgrifo i fy nghylchlythyr trwy fy 

ngwefan www.neilprior.co.uk  

Yr hyn yr wyf yn sefyll amdano: 
Cynrychioli’r gymuned leol: 
✓ Pwynt cyswllt i breswylwyr gyda perthynas cryf, sefydliedig o fewn CSB ac 

asiantaethau eraill 

✓ Deall a chefnogi cymunedau gwledig ar draws addysg, amaethyddiaeth, 

trafnidiaeth, seilwaith, twrisitaeth, ac iechyd 

✓ Denu buddsoddiad i’n cymunedau i wella ansawdd bywyd pobl 

Gwella gwasanaethau cyhoeddus: 
✓ Cynrychioli Cyngor Sir Benfro ar lefel genedlaethol i ddysgu oddi wrth ac i 

arwain gwelliant 

✓ Cefnogi ysgolion lleol, cynghorau cymuned, a deall amgylchedd 

cyfnewidiol y GIG 

Blaenoriaethau ar gyfer y dyfodol: 
✓ Creu darpariaeth tai fforddiadwy ar gyfer pobl leol 

✓ Parhau i adeiladu gwytnwch cymunedol ar lawr gwlad 

✓ Gweithio tuag at cael y cydbwysedd cywir ar gyfer twristiaeth cynaliadwy 

✓ I barhau i gefnogi a chynrychioli barn ag anghenion trigolion lleol 
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