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Y Cynghorwyr Cymuned yw:   
Roland Jeremy (Cadeirydd); Margaret Jenkins (Is-
gadeirydd); Peris Williams; Haydn Williams; 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 £4000.  Treth y Cyngor Band D 
am 2001/2002 yw £16.62  sy’n golygu gostyngiad o 
£1.92 ers llynedd. Ym mis Mawrth gwnaeth y Cyngor 
y rhoddion canlynol: Eglwys Llangain-£90;  Capel 
Smyrna-£90;Chwaraewyr Llangain -£90; y Neuadd 
Goffa-£40; Bobath Cymru -£90. Yn ogystal gwnaeth y 
Cyngor gyfraniad o £100 i’r Clwb Ieuenctid er cof am 
James Preece. 
Cafwyd nifer o lwyddiannau yn ystod y flwyddyn: 
• Gwyrwyd llwybr FP25/10 yn Heol Coedmor. 
• Gosodwyd systemau carthffosiaeth newydd yn 

Heol Coedmor-Dol y Dderwen a Plas Cwrt Hir-
Towy Lodge. 

• Newidiwyd safle’r golau stryd ger “Troon” heb 
gost i’r Cyngor. 

• Enillodd Llangain y categori “Bywyd Cymunedol” 
o’r gystadleuaeth Pentref y Flwyddyn y Rotari. 

Mae sawl problem yn aros: 
• Er bod Nwy Prydain wedi derbyn cyfrifoldeb am 

sgrinio y Safle LP yn Nol y Dderwen, nid 
ymgymerwyd eto ag unrhyw waith i greu perth a 
chlawdd ar hyd y ffordd fawr.  Mae’r Cyngor yn 
cysylltu ’r Adran Gynllunio am y mater. 

• Ni osodwyd carthffosiaeth storm yng Ngorsaf 
Bwmpio Penycoed oherwydd sawl 
gwrthwynebiad.  Gan nad yw’r Cyngor Sir bellach 
yn gyfrifol am gynnal y cyfarpar, mae’r Cyngor 
Cymuned yn gofyn am gadarnhad y bydd y 
Cyfarwyddwr Cynllunio yn gwrthwynebu unrhyw 
geisiadau cynllunio sy’n gofyn am brif 
garthffosiaeth. 

Bydd y Cyngor yn parhau ’i ymgyrch am fesurau 
i leddfu’r traffig.  Mae’r Cyngor Cymuned wedi bod 
yn galw am y fath mesurau ers nifer o flynyddoedd 
ond mae’r mater wedi bod o bwys arbennig yn y 
misoedd diwethaf yn dilyn marwolaeth drychinebus 
James Preece.  Cwrddodd Cynghorwyr  swyddogion 
Heddlu Dyfed-Powys i drafod y broblem ac yn dilyn y 
cyfarfod cytunodd yr Heddlu i fonitro’r sefyllfa draffig 
yn y pentref.  Mae cais y Cyngor am gamera 
cyflymder wedi ei wrthod gan y Cyngor Sir am y 
flwyddyn bresennol ond caiff ei ystyried eto wedi’r 

Nadolig.  Mae’r Cyngor wedi gofyn am fesurau eraill i 
leddfu’r traffig yn y cyfamser. Mae’r Cyngor hefyd yn 
poeni am broblem o or-gyflymder yn Heol Smyrna a 
gofynnwyd am ragor o arwyddion 30 mya. 
Cwrddodd y Cyngor  Christine Gwyther AC i 
drafod gofidion am bolisi dosrannu tai ym Maes yr 
Awel.  Cred y Cyngor yw y dylid rhoi blaenoriaeth i 
bobl hen neu anabl ac i’r rhai sydd angen y fath llety 
ac sydd eisiau aros o fewn y gymuned.  Mae’r Cyngor 
Sir wedi cadarnhau y gosodir y tai yn unol ’u polisi 
yn y drefn ganlynol:  os yw’r ymgeisydd neu ei 
g r/wraig yn bensiynwr; os yw’r ymgeisydd neu ei 
g r/wraig yn anabl a bod eisiau llety unllawr arnynt; 
unrhyw ymgeisydd arall.  Os bydd unrhyw un eisiau 
cymorth gan y Cyngor Cymuned i gael un o’r tai, 
rhowch eich cais ar bapur i’r Cyngor.  Bydd y Cyngor 
wedyn yn gallu trafod eich cais gyda’r Adran Tai. 
Gwnaed ymdrechion i gael cyflenwad nwy i’r 
pentref.  Mae Transco ar hyn o bryd yn gosod prif 
bibell pwysedd uchel o Bontiets i Fancyfelin sy’n 
rhedeg trwy dir yn agos i ganol y pentref.  Gofynnodd 
y Cyngor a fyddai’n bosibl i gysylltu Llangain ar yr un 
pryd oherwydd dangosodd arolwg o’r trigolion lefel 
sylweddol o ddiddordeb mewn cael cyflenwad nwy.  
Dylai unrhyw un sydd am ychwanegu eu henw at y 
rhestr gysylltu  R Jeremy.  Yn anffodus er 
cefnogaeth Nick Ainger a Christine Gwyther mae 
Transco wedi gwrthos cysylltu Llangain gan nad oes 
rheidrwydd cyfreithiol iddynt gysylltu unrhyw eiddo 
sydd dros 23 medr o brif bibell.  Maent hefyd yn 
mynnu nad yw’r bibell nwy newydd yn ymestyn y 
system trosglwyddo nwy pwysedd isel.  Mae’r Cyngor 
wedi cysylltu  Chyngor Cymuned Llansteffan i fesur 
maint eu diddordeb cyn mynd ati i ystyried cael 
cyflenwad nwy trwy ddarparwr nwy arall. 
Mae Llangain eto wedi ceisio yn y cystadlaethau 
Cymru yn ei Blodau a Pentref y Flwyddyn.  Bydd y 
barnu yn digwydd ym mis Gorffennaf/ Awst a 
gwerthfawrogir cymorth pawb wrth gadw’r pentref yn 
l n ac yn rhydd o sbwriel.  Yn anffodus os bydd 
sbwriel yn parhau i fod yn gymaint o broblem bydd 
rhaid i’r Cyngor ystyried mesurau i ddatrys y 
broblem.  Bydd cost y mesurau hyn yn cwympo ar y 
gymuned mewn Treth y Cyngor uwch. 
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