
CYNGOR CYMUNED LLANGAIN  
 
Cynghorwyr Cymuned : Haydn Williams 
(Cadeirydd), Wendy Beck (Is-gadeirydd), Terry 
Griffiths, Roland Jeremy, Marilyn John, John Jones, 
Lloyd Jones, Anne-Louise Morgans & Glyn Williams. 
Cynghorydd Sir – Cyng.Daff Davies, Maesgwynne 
Mansion, Llangain,  Sir Gaerfyrddin. SA33 5AL. 
Ffôn: 241494.  Clerc - Iwan Griffiths. Ffôn: 290199.  
e-bost: iwangriffiths1234@yahoo.co.uk   
Cyfradd Gymunedol O ganlyniad i brinder  
gweddillion gan y Cyngor a’r angen i symud ymlaen â 
phrosiectau Cymunedol, penderfynodd y Cyngor i  
gynyddu’r gyfradd gymunedol i £29.23 ar gyfer y 
flwyddyn 2005-06. Mae hyn yn cymharu â chyfraddau a 
godwyd gan Gynghorau Cymuned eraill yn Sir Gâr a 
chaiff ei ddefnyddio ar gyfer prosiectau cymunedol 
arfaethedig. 
Cyfraniadau Yn ystod y flwyddyn mae’r Cyngor wedi 
rhoi cymorth ariannol i’r Eglwys Blwyf,  Capel Smyrna, 
yr Ysgol, y Neuadd Goffa, Chwaraewyr Llangain a’r 
Gymdeithas Chwaraeon a Hamdden. 
Gweithwraig Diolchwn eto i Val Bowen, Beeches, am 
lanhau’r  llochesi bysus gydol y flwyddyn. 
Hysbysiadau Dwyieithog Mae’r Cyngor yn croesawi’r 
gwahanol gymdeithasau a phwyllgorau i ddefnyddio’r 
Saesneg a’r Gymraeg wrth gyhoeddi digwyddiadau. 
Gweithgareddau’r Cyngor O ganlyniad i gnrychiolaeth   
gan y cyngor, mae marcwyr sy’n adlewyrchu wedi eu 
gosod ar yr heol ger cae chwarae Tre Ioan. Bu sawl 
achos o barcio peryglus ar y tro dall ac achosodd hyn 
gryn bryder i drigolion Cymuned Llangain. 
Wedi ceisiadau cyfnodol dros sawl blwyddyn bu’r 
Cyngor yn llwyddiannus wrth dderbyn estyniad i’r 
cyfyngiad cyflymder o 30milltir yr awr heibio Cenir, 
Heol Smyrna hyd at Cwrthir.    
Gwnaethpwyd cais i’r Cyngor Sir, a allai gostio’n 
sylweddol,  i godi lloches fysus fodern a’i rhoi ger y 
palmant blaen ar groesffordd Smyrna. Mae’r lloches 
bresennol wedi bod yno ers y 1940au ac mae’n anniogel.   
Rhown ddiolch o waelod calon i Mr & Mrs Gareth 
Williams sydd wedi creu llwybr  cerdded newydd, o’u 
gwirfodd, sy’n ymlwybro o Ddol-y-Dderwen i Heol y 
Llan ac iddo wyneb tarmac a rheilen ddiogelwch.  
Fe fydd y ‘short cut’ hwn o ddefnydd mawr i’r bobl leol. 
Symudwyd y golau stryd, a fu unwaith ger gorsaf 
bwmpio Penycoed, i’r groesffordd er mwyn goleuo’r 
gyffordd a chodwyd golau stryd newydd ar Heol y Llan 
er mwyn goleuo’r llwybr cerdded newydd. Rhoddwyd 
arwyneb newydd ar y pelmynt yn Coedlan Coedmor a 
Heol Smyrna. 
Gefeillio Gyda chydweithrediad caredig Mr Lynn 
Davies, Mae’r Cyngor wedi gwneud cais am efeillio 
posib gyda phentref Gwyddelig. Yr ydym yn disgwyl am 
ddatblygiadau pellach.  
Sbwriel Fe fyddai’r Cyngor yn ddiolchgar o gael 
cydweithrediad y cyhoedd i godi sbwriel ble bynnag y 
bo hynny’n bosib wrth gerdded ar hyd y strydoedd a’r 
lonydd.  Mae Heol y Llan yn peri i fod yn dipyn o 
broblem ar hyn o bryd.                                                   

CYLCHLYTHYR  2005 
 
Cynhaliwyd y Cinio Blynyddol  eleni ym Mhlasty 
Pantyrathro. Gwnaeth y cadeirydd ymadawol, y Cyng. 
John Jones, gyflwyniad i Mrs Margaret Jenkins i nodi ei 
chyfraniad hir a gwerthfawr i Gymuned Llangain gydol 
y 30 mlynedd ddiwethaf. 
Dathliad Penblwydd Hapus i Miss Maggie Howells 
Arfryn, Heol Smyrna, a ddathlodd ei phenblwydd yn 95 

oed yng Ngorffennaf. Ganwyd yn Nanlanfach ger yr 
afon, hi yw ein preswylydd hynaf ac mae wedi byw yn 
Llangain gydol ei hoes. Ymysg yr anrhegion a roddwyd 
iddi oedd ymweliad gan y Cadeirydd, y Cyng. Haydn 
Williams a’r Cynghorydd Sir Daff Davies, tusw o flodau 
a’i llun yn y ‘Carmarthen Journal’.    
Ymweliad y Côr Yr oedd Llangain yn falch iawn o 
groesawi Côr Meibion Leidekranz Oberensingen o 
Nurtingen yn yr Almaen i’r gymuned. Yn ystod eu 
hymweliad, plannodd Llywydd Etholedig y côr rosyn 
yng ngardd yr ysgol. Cafwyd eu diddanu gan blant yr 
ysgol ac aethant i ymweld â gerddi unigol.  Gwnaeth 
Haydn Williams annerch y côr yn Gymraeg yn ystod eu 
cinio yn Y Pantydderwen. Gwnaethpwyd y cyfieithiad 
Almaeneg gan Nicol Hopkins a trefnwyd yr ymweliad 
gan Mr Lynn Davies, y ddau o  Ddol-y-Dderwen.  
Gwefan Gymunedol O’r diwedd, dyma’r cyfeiriad i chi: 
www.llangain.org.uk Anogir aelodau’r cyhoedd i 
ymweld â’r wefan, a phe byddai unrhyw un am roi sylw 
neu wneud cyfraniad mewn unrhyw fodd dylid cysylltu â 
Margaret Edwards  o CIS. Ffôn : 220366. 
margaretedwards@tourlink.co.uk     
Cystadlaethau  Unwaith eto, rhoddodd Mr Lynn Davies 
ein henw ymlaen i gystadleuaeth Cymru yn ei Blodau. 
Mae ardal Morfa Bach yn Llangain isaf wedi cystadlu 
ar wahân ers 2004 pan enillion nhw’r Fedal Efydd. Caiff 
canlyniadau eleni eu cyhoeddi cyn hir. Nid oedd 
gofynion cais Cystadleuaeth Pentref y Flwyddyn yn 
ein galluogi i gystadlu yn 2005.  
Yr Ysgol Gynradd  Yn dilyn newyddion ysgytwol 
diweddar ynghylch dyfodol yr ysgol, mae’r Cyngor yn 
awyddus i annog unrhyw gefnogaeth wrth drigolion. 
Llongyfarchiadau gwresog i Mrs Angharad Jones am 
gael ei phenodi yn Bennaeth. Lansiwyd CD Rom 
hyrwyddol yn ddiweddar.  
Gweithgarwch yr Heddlu Gwaetha’r modd, bu’n rhaid 
galw ar yr heddlu unwaith eto i archwilio achosion o 
fandaliaeth ac ymddygiad aflonyddgar. Yn anffodus nid 
yw digwyddiadau o’r fath yn llesol i ddelwedd y 
Gymuned. Dylid mynd â chwynion penodol yn syth i’r 
ystafell digwyddiadau lleol ar 0845 3302000 ble fydd 
eich cwyn yn cael ei chofrestri a’i harchwilio. 
A-Z Gwasanaethau’r Cyngor Sir Mae’r llyfryn 
blynyddol hwn sydd yn gael ei dosbarthu i bob ty gan 
Cyngor Sir Gaerfyrddin yn ddefnyddiol i gysylltu a’r 
wahanol adrannau pan mae angen e.e. goleuadau stryd 
diffygiol ( mae rhif y golau ar y lamp). 
6 HYDREF : Ray Gravell yn darlledu’n fyw ar 
BBCRadioCymru o’r Pantydderwen am 8.30 a.m.  
7 HYDREF  :  Bws BBC Cymru ym maes parcio’r 
Neuadd Goffa . 1yp – 4yp. Croeso i bawb.   
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