
 

CYNGOR CYMUNED LLANGAIN 
CYLCHLYTHYR NEWYDDION 

1999 
 
 

Cynhaliwyd etholiad Cyngor Cymuned ar y 
10fed o Fehefin 1999.  Etholwyd y canlynol fel 
cynghorwyr: 
 
• Margaret Jenkins 
• Peris Williams 
• Terry Griffiths 
• Haydn Williams 
• John Jones 
• Glyn Williams 
• Roland Jeremy 
 
Yn y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol a gynhaliwyd 
ar y 17eg o Fehefin fe etholwyd Margaret Jenkins 
yn Gadeirydd am y flwyddyn ac fe etholwyd Peris 
Williams yn Is-gadeirydd.  Mae Arthur Harries yn 
parhau fel y Cynghorwr Sir. 
 
Ymddeolodd Peris Williams o’i swydd fel Clerc 
i’r Cyngor ym mis Mawrth eleni. Mae’r Cyngor yn 
ddiolchgar iawn i Peris am yr holl waith caled a 
wnaeth yn ystod ei bum mlynedd fel Clerc. Ei 
olynydd fel Clerc yw Elaine Collins o Dre Ioan. 
Mae’r Cyngor yn cwrdd o hyd ar drydydd dydd 
Iau bob mis am 7:30 y.h. yn y Neuadd Goffa. 
Ymddangosir rhybuddion o bob cyfarfod ar y 
ddau hysbysfwrdd ac fe gyhoeddwyd datganiad i’r 
wasg yn y Carmarthen Journal ar l pob 
cyfarfod. 
 
Y praesept eleni yw £5190 – yr un peth  
llynedd.  Ym mis Mawrth fe dalodd y Cyngor y 
cyfraniadau canlynol:  Eglwys Llangain-£150; 
Capel Smyrna-£150; Neuadd Goffa-£90; Pwyllgor 
Mileniwm Llangain-£200; Cymdeithas 
Chwaraeon a Hamdden Llangain -£1000. 
 
Mae’r Cyngor wedi parhau i ddioddef oedi 
mawr gan Gyngor Sir Caerfyrddin, yngl n ag 
ymateb i ohebiaeth yn ogystal  gwneud y gwaith 
a geisiwyd.  Mae’r Cyngor Sir wedi cadarnhau eu 
bwriad i ddechrau gwaith ar lwybrau troed rhwng 
Sgwar Smyrna a Brynderi yn ystod diwedd mis 
Medi neu ddechrau mis Hydref eleni. Mae’r 
Cyngor Sir hefyd wedi trefnu gosod carthffos 
gerrig ar y B4312 er mwyn atal d r rhag llifo dros 
y ffordd yn ystod glaw trwm.  Mae’r materion na 
weithredwyd arnynt hyd yn hyn yn cynnwys 
darparu arwydd stryd i Maesyrawel a pheintio’r 
b ngalos. 
 

Mae’r Cyngor hefyd yn aros am ganlyniadau 
arolwg o lif y sustem carthffosiaeth yng Ngorsaf 
Bwmpio Penycoed.  
 
Mae’r Cyngor wedi parhau i boeni’n arw am y 
broblem o or-gyflymdra yn y pentref ac mae 
wedi dodi pwysau yn gyson ar y Cyngor Sir a’r 
Heddlu i fonitro’r sefyllfa ar yr heol fawr ac ar 
Heol Smyrna. Gwnaed rhai profion cyflymdra gan 
yr Heddlu ar y groesffordd ac fe wnaed trefniadau 
i osod Dadansoddwr GK er mwyn monitro maint 
y traffig a’i gyflymdra. Disgwylir y canlyniadau. 
Ar destun tebyg anfonwyd llythyr at y Cyngor Sir 
yngl n ’r broblem o bwysau traffig sydd yn 
digwydd yn Nhre Ioan ar amserau prysur. Mae’r 
Cyngor wedi gofyn i’r Cyngor Sir newid 
gweithrediadau y goliadau traffig i helpu lleddfu 
ar y sefyllfa. Anfonwyd llythyr o gefnogaeth i’r 
Gweithgor yn Nhre Ioan sydd yn ymladd yn erbyn 
y cynigion i newid trefn y ffyrdd yn Nhre Ioan a 
fyddai’n gwaethygu’r sefyllfa yn sylweddol. 
 
Mae sbwriel yn parhau i fod yn broblem o fewn 
y pentref ac mae cyflwr yr arosfannau bws yn 
peri pryder. Mae’r Cyngor yn edrych mewn i’r 
posibilrwydd o osod arhosfan newydd ei wedd ar 
y groesffordd yn lle’r hen un presennol.  
Gobeithir y bydd Antur Cwm Taf / Teifi yn talu 
am hyn trwy’r Gymdeithas Gymunedol. 
 
Mae pob un o 13 o lwybrau troed Llangain ar 
agor ac mae cynlluniau i wneud gwelliannau 
pellach ar y gweill os bydd y Cyngor yn 
llwyddiannus wrth geisio arian grant gan y 
Cyngor Sir o dan Raglen Gymunedol Cynnal a 
Chadw Llwybrau Troed.  Disgwylir penderfyniad 
o hyd ar wyriad llwybr FP25/10, Heol Coedmor.  
Bu dwy garfan o wirfoddolwyr Prydeinig ac estron 
yn treulio amser yn y pentref llynedd wrth iddynt 
weithio ar welliannau yng Nghoedwig y Castell 
Gwyrdd.  Rhoddwyd llety iddynt yn Neuadd yr 
Eglwys a buont yn mwynhau croeso cynnes yn 
Nhafarn Pantydderwen a’r Diwrnod Hwyl a Sbri. 
 
Llynedd enillodd Llangain yr adran 
Amgylchedd o gystadleuaeth Pentref y 
Flwyddyn Rotari Sir Gaerfyrddin ac mae’r 
Cyngor wedi ceisio eto eleni. Mae’r pentref hefyd 
wedi ceisio yng nghystadleuaeth Cymru yn ei 
Blodau ac fe fydd y dyfarnu am y ddwy 
gystadleuaeth yn digwydd yn fuan. 
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