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Y Cynghorwyr Cymuned yw:   
Peris Williams (Cadeirydd);  Roland Jeremy (Is-
gadeirydd); Haydn Williams; Margaret Jenkins; 
Terry Griffiths; Glyn Williams; John Jones.  
Mae’r Cyngor yn cwrdd ar drydydd dydd Iau 
bob mis am 7:30 yh yn Y Neuadd Goffa. 
Dangosir hysbysiadau o bob cyfarfod ar ddau 
hysbysfwrdd y pentref a chyhoeddir datganiad 
i’r wasg yn y Carmarthen Journal ar l bob 
cyfarfod. 
Y braesept eleni yw £4500.  Treth y Cyngor 
Band D am 2000/2001 yw £18.54 (Llansteffan 
£19.04, Llangynog £21.32) sy’n golygu 
gostyngiad o 14% ers llynedd. 
Ym mis Mawrth gwnaeth y Cyngor y rhoddion 
canlynol:  Eglwys Llangain-£150;  Capel 
Smyrna-£150; Clwb Ieuenctid Llangain -£250; y 
Samariaid-£50; CWFM £25; Childline Cymru-
£25. 
I ddathlu’r mileniwm newydd mae’r Cyngor wedi 
prynu ceiliog gwynt fel rhodd i’r pentref.  Lleolir 
y ceiliog gwynt ar fur y Neuadd Goffa a dylai 
gymryd ei le yn fuan. 
Datryswyd nifer o bynciau yn ystod y 
flwyddyn: 
• Adeiladwyd y palmant rhwng y Sgwar a 

Brynderi. 
• Codwyd arwydd enw newydd Maes yr Awel. 
• Derbyniodd Nwy Prydain gyfrifoldeb am 

sgrinio’r safle PH ar hyd y ffordd fawr a 
byddant yn newid y conifferod am berthi 
collddail.  Er hynny mae rhaid i ochr y safle 
aros fel ffens achos y byddai sgrin coed yn 
rhwystr i lif yr awyr. 

• Mae’r Cyngor Sir wedi penderfynu mynd 
ymlaen i osod gorlif storm o Orsaf Bwmpio 
Penycoed. 

• Mae PIW yn adeiladu’r pedwar t  olaf yn Nol 
y Dderwen ac wedi cwblhau’r rhain fe 
adeiledir y llwybr troed. 

 
Dylai’r biniau sbwriel nawr gael eu gwac u gan 
y Cyngor Sir yn wythnosol. 
 
 
 

Mae’r Cyngor Cymuned wedi dewis bod yn 
rhan o gynllun partneriaeth newydd “Gwerth 
Gorau” gyda’r Cyngor Sir a Hyder er cyflenwi 
goliadau cyhoeddus.  Bydd y cynllun, sydd yn 
cynnwys taliadau cynnal a chadw yn ogystal  
thrydan, yn golygu gostyngiad yng nghostau 
presennol goliadau y Cyngor Cymuned.  
Yn dilyn cais gan y trigolion bydd golau ffordd 
newydd yn mynd mewn yn Heol Llangynog. 
Mae’r broblem o or-gyflymdra wedi parhau i 
beri gofid eleni.  Cynhaliodd yr Heddlu arolwg 
o drafnidiaeth yn Heol Smyrna a ddangosodd 
fod mwyafrif o’r gyrwyr yn torri’r terfyn 
cyflymdra o 30 mya, ond polisi’r Heddlu yw i 
beidio ag erlyn gyrwyr sydd o dan 40 mya.  
Mae’r heddlu yn derbyn mai dim ond pan fo’r 
heddlu yn bresennol fydd targedu’r troseddwyr 
cyflymdra yn effeithiol a’r ffordd orau o leihau 
cyflymdra gyffredinol yw trwy fabwysiadu 
mesurau i ostegu trafnidiaeth.  Mae’r Cyngor 
Cymuned wedi gofyn i’r Cyngor Sir ystyried dodi 
camera cyflymdra yn y pentref fel rhan o’u 
strategaeth rheoli cyflymdra. 
Mae polisi y Cyngor Sir am ddosrannu tai yn 
dod yn fwyfwy yn achos pryder.  Mae’r Cyngor 
Cymuned yn anfodlon fod y Cyngor Sir yn pallu 
rhoi blaenoriaeth i drigolion hen neu anabl neu 
i bobl leol wrth ddosrannu’r tai unllawr ym 
Maes yr Awel.  Mae’r Cyngor wedi ysgrifennu i’r 
AS a’r AC lleol gan fynegi eu hanfodlonrwydd ’r 
polisi hwn.  
Enillodd Llangain Adran yr Amgylchedd o 
Gystadleuaeth Pentref y Flwyddyn Rotari Sir 
Gaerfyrddin am yr ail flwyddyn yn ddilynol 
ac mae’r Cyngor wedi ceisio eto eleni.  Mae’r 
pentref hefyd yn cystadlu yn y Cystadleuaeth 
Cymru yn ei Blodau ac fe brynwyd cafn plannu 
newydd i’r Sgwar.  Bydd y barnu am y ddwy 
gystadleuaeth yn digwydd yn ystod y misoedd 
nesaf.  Gwerthfawrogir cydweithrediad pawb 
wrth gadw’r pentref yn daclus ac yn glir o 
sbwriel.  
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