
               CYLCHLYTHYR CYNGOR 
Cynghorwyr Cymuned: Wendy Beck (Cadeirydd), 
Roland Jeremy (Is-Gadeirydd), 
Terry Griffiths, Marylin John, John Jones, 
Ann-Louise Morgans, Glyn Williams, Haydn 
Williams ac ein Cynghorydd newydd, sef 
Lloyd Phillips, Hendy.  
Clerc a Swyddog Cyllid: 
Mr Iwan Griffiths.  Ffôn : 290199. 
E-bost iwangriffiths1234@yahoo.co.uk  
Cynghorydd Sir : Cyngh. D.B.Davies, 
Plas Maesgwynne, Llangain. Ffôn:  241494. 
Mae’r Cyngor yn cwrdd ar drydydd dydd Iau y 
mis am 7.15 yn y Neuadd Goffa. Bydd 
hysbysiadau’r cyfarfodydd yn cael eu 
harddangos ar yr hysbysfwrdd cyn pob cyfarfod.  
Treth Gymunedol  Cytunodd y Cyngor yn eu 
cyfarfod yn Ionawr i gadw’r Dreth Gymunedol 
ar gyfer 2006/07 i £29.96, sef ond cynnydd o 
70c ers y flwyddyn gynt. 
  
Gweithgareddau’r Cyngor 
Rhoddion 
Yn ystod y flwyddyn mae’r Cyngor wedi rhoi 
cymorth ariannol i Eglwys Llangain, Capel 
Smyrna, Ysgol Llangain, y Neuadd Goffa, Apêl 
Eisteddfod yr Urdd, Nyrsys Cancr McMillan a 
Gofal am yr Henoed Sir Gâr.   
Goleuadau’r Stryd 
Gyda chymorth wrth y Cyngor Sir, gosodwyd tri 
golau newydd yn yr ardal. Mae hi’n fwriad 
gosod golau arall ger Y Forlan ar Heol Smyrna. 
Palmentydd a Mannau Pasio. 
Mae sawl hen arwyneb palmant wedi cael eu 
hadnewyddu a bydd y mannau pasio ar Heol 
Smyrna yn cael eu diweddaru â rhai newydd 
sbon yn ystod gwyliau’r haf.  
Rhaglen Cynnal a Chadw’r Llwybrau 
Cerdded  
Mae’r Cyngor wedi llunio cais i’r Awdurdod 
Lleol am grant er mwyn gwella rhai o’r llwybrau 
cerdded o fewn y plwyf.   
Coeden Nadolig 
Unwaith eto gwnaeth y Cyngor Cymuned gytuno i 
drefnu addurno Coeden Nadolig ar gyfer Croesfan 
Smyrna yn Nadolig 2005.  Yn anffodus cafodd y 
goeden ei fandaleiddio y noson gyntaf ar ôl ei gosod 
gan ddinistrio sawl golau a symud y goeden o’i lle. 
Diolch i gymorth ambell Gynghorydd a masnachwr a 
wnaeth roi amser o’i gwirfodd a’i gwneud hi’n bosib i 
ni adfer yr arddangosfa, er yn llai ei maint,  gan 
sicrhau y byddai gan drigolion a chyfeillion Llangain        
eu Coeden Nadolig unwaith eto gan ledaenu’r neges 
na fydd fandaliaid yn ennill y dydd! 
 

CYMUNED LLANGAIN 2006    
Homewatch  
Cydlynydd:Cyngh. Roland Jeremy. 
Cynrychiolwyr Strydoedd 
Rhodfa Coedmor - Brian Rowlands ( rhif 5) 
Heol yr Eglwys- John Jones, 20A Dol-y-Dderwen. 
Ger y Capel & Heol Fawr. - Ellis Evans (rhif 9) 
Dol-y-Dderwen - Roland Jeremy (rhif 37) 
Heol Smyrna – Peris Williams, Cnwc-y-Deri 
Maesyrawel -Gary Morris (rhif 5). 
Pe bai unrhyw un am i’w pethau gwerthfawr 
gael eu marcio â phen is-goch, bydd angen 
iddynt gysylltu â Roland Jeremy. PC Colin 
Murphy yw Plismon y Gymdogaeth ac mae 
modd cysylltu ag ef ar Ffôn : 0845 330 2000. 
O fewn y misoedd nesaf fe fydd Plismon arall, 
Plismon rhan-amser a Swyddog  Plismona 
Cymunedol ar y Tîm Ardal a dylai fod mwy o 
bresenoldeb gan yr heddlu yn yr ardal. 
Gwefan y Gymuned 
Mae www.llangain.org.uk yn gweithio ond 
maen angen ychydig o waith ailddylunio a 
rhagor o newyddion lleol rheolaidd arni. Os oes 
diddordeb, byddwn wir y croesawi 
disgybl/myfyriwr lleol i ymgymryd â’r gwaith 
fel rhan o brosiect ysgol/rhan o gwrs 
TGAU/AS/Lefel Uwch yn Ysgol Llangain / 
Ysgol Bro Myddin / Queen Elizabeth High. 
Edrychwch ar gynnwys y wefan, ac os hoffwch 
wirfoddoli i ddiweddaru/cyfrannu mewn unrhyw 
ffordd, cysylltwch â Margaret Edwards, 
Cymdeithas Twristiaeth Sir Gâr ar 
01558  667116. margaret@localinfo.org.uk  
Hysbysiadau Dwyieithog  
Mae’r cyngor yn gwahodd y gwahanol 
gymdeithasau a phwyllgorau i ddefnyddio’r 
Saesneg neu’r Gymraeg wrth hysbysebu 
digwyddiadau. Gydag  ychydig aildrefnu, nid 
yw’n debygol y bydd angen defnyddio rhagor o 
bapur nac angen gwario mwy o arian! 
Cystadlaethau 
Ar ôl bron 30 mlynedd o gystadlu mewn 
cystadlaethau pentrefi lleol ac ennill ar lefel leol, 
sirol a chenedlaethol ar sawl achlysur, 
penderfynodd y cyngor ddod â’r bennod hon i 
ben. Daethpwyd i’r penderfyniad anffodus ond 
realistig yma o ganlyniad i batrwm newydd 
bywyd y pentref.    
Grid Cenedlaethol/ Lein Beipiau 
Cysylltwch â Cyngor Sir Gâr ynghylch unrhyw 
niwed personol/pryderon ar 222440. 
Sadwrn 30 Medi 2006 am 2 o’r gloch 
Gwasanaeth Ailgysegru’r Gofeb Rhyfel sydd 
newydd gael ei hadnewyddu i’w gynnal ger 
Nghofadail Llangynog. 
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