
 
 
 
Eich Cynghorwyr Cymuned yw: 
Glyn Williams, John Jones, Peris Williams, Terry 
Griffiths, Margaret Jenkins, Roland Jeremy, Haydn 
Williams. 
 
Yn y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol a gynhaliwyd ar 
Fai y 15ed 2003, etholwyd Glyn Williams yn Gadeirydd 
am y flwyddyn ac etholwyd John Jones yn Is-Gadeirydd.  
O. R. Osmond yw’r Cynghorydd Sir: Ffôn: 241272 
 
Rhoddodd Mrs Gill Richards y gorau i’w swydd fel 
clerc y Cyngor ym mis Ebrill 2003 a dymuna’r Cyngor ei 
diolch am ei gwaith called yn ystod ei chyfnod yma. Ei 
holynydd yw Mrs Gill Thomas, Coracle Cottage, 38 
Tanerdy, Caerfyrddin. Ffôn : 234676.  
E-bost: gillthomasclerk@hotmail.com 
 
Mae’r Cyngor yn cwrdd ar y trydydd dydd Iau bob mis  
am 7.30 p.m. yn y Neuadd Goffa.  Rhoddir hysbys am 
bob cyfarfod yn y siop leol a chyhoeddir datganiad i’r 
wasg yn y Journal yn dilyn pob cyfarfod.  
 
Seddau’r Cyngor – O ganlyniad i’r cynnydd yn y 
gofrestr etholiadol yn Llangain, mae’r Cyngor wedi 
neilltuo 2 sedd newydd yn y Cyngor Cymuned ac felly’n 
cynyddu’r nifer o Gynghorwyr o 7 i 9.  Daw hyn i rym yn 
Etholiadau Mai 2004.  Ein gobaith yw y bydd unigolion 
iau o bob rhyw yn ymddiddori. 
 
Yr archebiant ar gyfer y flwyddyn hon yw £3,300. 
Treth y Cyngor Band D ar gyfer 2003/2004 yw £13.14.  
Dyma ostyngiad o £1.46 o’i gymharu â llynedd. Ym mis 
Mawrth fe wnaeth y Cyngor gyfrannu’r symiau canlynol 
i’r cyrff canlynol:  Eglwys Llangain £150.00, Capel 
Smyrna £150.00, Cymdeithas Chwaraeon a Hamdden 
Llangain £50.00 a Chlwb Ieuenctid Llangain £50.00. 
 
Cynllun Iaith Gymraeg    
Mae Cynllun Iaith Gymraeg y Cyngor, a gyfieithwyd gan 
Fenter Taf Myrddin, bellach wedi’i gymeradwyo gan 
Fwrdd yr Iaith Gymraeg.  Mynnwch eich copi gan y 
Clerc. 
 
Llwybrau  
Mae rhwystr yn dal i fod ar Lwybr 25/7 rhwng Llwybr 
25/9 a’r Hen Gastell a achoswyd gan ffensys a godwyd 
tra’n codi prif bibell nwy.  Bydd gwaith clirio yn dechrau 
ar lwybr 25/5 yn Heol Smyrna. 
 
 
 

 
New Community Notice Boards: 
 
Hysbysfyrddau Cymunedol Newydd 
Mae Hysbysfyrddau Cymunedol, a ariannwyd gan y 
Cyngor Cymuned, bellach wedi’u gosod ar y Groesffordd 
ac y tu allan i Swyddfa Bost y Pentref a’r Siop.  Fe’u 
cynlluniwyd ac fe’u codwyd gan Steven Jones, Penyclun, 
a thalwyd am ddeunyddiau’n unig.  Croeso i Grwpiau a 
Chymdeithasau Lleol osod hysbys yn rhoddi gwybodaeth 
am ddigwyddiadau a gweithgareddau yn y dyfodol, a 
hynny’n ddwyieithog petai’n bosib.  Mae Menter Taf 
Myrddin yn cynnig gwasanaeth cyfieithu. Tel. 676831. 
 
Cymru mewn Blodau 2003:  Rhoddwyd enw’r pentref 
ymlaen ar gyfer cystadleuaeth 2003.  Fe wnaeth Mr Lynn 
Davies gynorthwyo’r Cyng. Margaret Jenkins gyda 
phlannu a chynnal a chadw cynhwysyddion a basgedi.  
Cafwyd beirniadaeth ym mis Gorffennaf. 
 
Cystadleuaeth Pentref y Flwyddyn y ‘Rotary’ 2003:  
Cyflwynwyd y wobr 1af i Llangain yn Adrannau 
Amgylcheddol a Ieuenctid y Gystadleuaeth yn 2002.  
Rydym wedi ceisio eto eleni. 
 
Tawelyddion Traffig -  Gosodwyd arwyddion camerâu 
cyflymder ar y brif ffordd B/4312 ac wrth bob mynedfa 
i’r pentref gan fod hyn yn cael effaith bositif ar 
gyflymder y traffig. 
 
Cynnal a Chadw’r Cysgodfeydd Bws  - Cyflogwyd 
Mrs Val Bowen, Beeches, fel glanhawraig y ddwy 
gysgodfa. 
 
Bainc newydd – Ar gais yr henoed, rhoddodd y Cyng. 
Haydn Williams fainc i’r pentref ac fe’i lleolwyd wrth  
Groesffordd Smyrna. 
 
Sbwriel – Mae sbwriel yn parhau i fod yn broblem yn y 
pentref ac ystyrir dulliau amrywiol o ddelio a’r broblem 
hon. Mae’n hynod debygol y caiff Warden Sbwriel ei 
g/chyflogi a thelir yn rhannol amdano/i gan y Gymuned. 
 
Materion sy’n parhau 
Rydym wedi bod yn disgwyl ers blynyddoedd am berth 
ddeilgwymp yn hytrach na’r coed leylandii aeddfed gan 
Nwy Prydain ar safle LPG, Heol y Llan! 
 
Gwefan y Pentref Cewch fynediad i wefan a 
ddechreuwyd gan Gyngor Sir Caerfyrddin ac a luniwyd 
gan J. W. Sadler, Design Ltd drwy glicio ar 
www.llangain.com.     Ebost : info@llangain.com 
Y gobaith yw cysylltu â System Wybodaeth Sir 
Gaerfyrddin (C.I.S.) yn y dyfodol agos. 

CYLCHLYTHYR CYNGOR CYMUNED  
LLANGAIN 2003
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