
 
NEWYDDION CYNGOR 
CYMUNED LLANGAIN 
Cynghorwyr Cymuned :  
Cadeirydd: Ann-Louise Morgans, Is Gadeirydd: 
Terry Griffiths, Roland Jeremy, Marilyn John, John 
Jones, Glyn Williams, Haydn Williams, Lloyd 
Phillips a Fred Peters a ymunodd a ni wedi proses 
etholiadau mis Mai .  
Clerc & Swyddog Ariannol :  
Mr Iwan Griffiths. Ffon:01267 290199.  
Ebost iwangriffiths1234@yahoo.co.uk 
Cynghorydd Sir: Cyng D.B.Davies, Plas 
Maesgwynne, Llangain. FfOn: 241494.  
Treth y Gymuned Cytunodd y Cyngor ar 
gynnydd 0 £3+ ar gyfer cartrefi band D i gychwyn 
ym mis Ebrill 2008. Mae hyn yn angenrheidiol 
oherwydd codiadau mewn costau sylfaenol a 
chyfraniadau'r Cyngor i brosiectau Heol.  
Gweithgareddau'r Cyngor 
Cyfraniadau  
Yn ystod y flwyddyn gwnaeth y Cyngor 
gyfraniadau ariannol i Eglwys Llangain, Capel 
Smyrna, Ysgol Llangain, y Neuadd Goffa, 
Nyrsys McMillan, Heart Foundation, Cruse, 
Ambiwlans A wyr, y Groes Goch, CAB 
Caerfyrddin a phrosiect y 'Bobby Van', 
cyfanswm 0 £850.  
Coeden Nadolig  
Unwaith eto ar gyfer Nadolig2007 trefnodd y Cyngor 
Cymuned fod Coeden Nadolig wedi'i goleuo yn cael ei 
gosod ar Groesffordd Smyrna.  
Llwybrau Cerdded  
Mae'r Cyngor yn dal i weithio gyda'r Cyngor Sir i 
gynnal a gwella lIwybrau cerdded y Gymuned er 
lIes cerddwyr. Os cewch umhyw anawsterau neu 
os welwch unrhyw waith sydd ei angen wrth ichi 
gerdded, rhowch wybod i Gynghorydd Cymuned.  
Prosiectau  
Cysgodfan Bws  
Yn dilyn pryderon ynghylch cyflwr y gysgodfan 
yng Nghroesffordd Smyrna, dymchwelodd y 
Cyngor Sir yr adeilad oedd yno ar y pryd. Yn 
hytrach nac aros tair blynedd i gael un newydd, 
mae'r Cyngor Cymuned, gyda chymorth caredig y 
Cynghorydd Sir, y Cyng D.B.Davies wedi trefnu 
cael un newydd. Dylai pobl lleol wybod  y bu'n 
rhaid i'r Cyngor Cymuned gyfrannu swm 0 
£1500,50% o'i gost er mwyn gallu gwneud hyn. 
CynlIuniwyd y gysgodfan newydd yn arbennig ar 
gyfer ei lleoliad newydd, ac mae'n ei gwneud yn 
haws i bobl sy'n aros i weld bws yn dod ac yn 
fwy addas ar gyfer y tywydd.  

 

Mae'r Cyngor hefyd wedi ail-blannu'r lleoliad 
blaenorol  fydd yn tyfu'n glawdd ffawydd di-dor 
gyda amser .  
Arwyddion Symbylu gan Gerbydau . Mae'r 
Cyngor wrthi'n trafod y posibilrwydd 0 osod dau 
arwydd wedi'u symbylu gan gerbydau gyda'r 
Adran Briffyrdd, un bob pen i'r pentref er mwyn 
atal gyrru peryglus. Os yw ein cais yn 
llwyddiannus bydd pob arwydd yn costio £2000 
i'r Cyngor Cymuned, trwy drefniant arian 
cyfatebol. Bydd y Cyngor Cymuned yn 
penderfynu ar yr amserlen pan mae'r manylion 
terfynol ar gael gan y bydd yna oblygiadau 
ariannol all effeithio lefel treth y gymuned i'r 
dyfodol.  
Cydlynydd Homewatch :Cyng. Roland 
Jeremy.  
Cynrychiolwyr Strydoedd  
Rhodfa Coedmor - Brian Rowlands (rhif 5)  
Heol yr Eglwys - John Jones, 20A Dol-y-Dderwen. 
Ger y Capel & BrifFfordd- Ellis Evans (rhif9) Dol-
y-Dderwen - Roland Jeremy (rhif37)  
Heol Smyrna - Peris Williams, Cnwc-y-Deri 
Maesyrawel -Gary Morris (rhif 5).  
Gwefan y Pentref  
Mae www.llangain.org.uk ar waith. Mae croeso 
ichi edrych ar ei gynnwys. Os hoffech wirfoddoli 
i'w ddiweddaru neu gyfrannu mewn unrhyw 
ffordd, cysylltwch a Margaret Edwards, 
Cymdeithas Twristiaeth Sir Gaerfyrddin ar 01558 
667116. margaret@localinfo.org.uk 
 Baw Cwn  
Mae pryder am leiafrif bychan o berchnogion 
cwn. Gofynnir i bob perchennog ddefnyddio'r 
biniau gwyrdd neu mynd a'r baw adref. 
Pryderon Trigolion  
Mae'r Cyngor Cymuned yn ceisio cynrychioli 
eich anghenion a'ch barn. Os ydych yn teimlo'n 
gryf am fater lleol arbennig, cysylltwch a'ch 
cynghorydd Heol neu ewch yn syth at y Cyngor 
Sir, os yn berthnasol, trwy ddefnyddio eu 
Cyfeiriadur Gwasanaethau neu ar 01267234567.  

Goleuadau Rhannol Dros Nos  
Mae'r Cyngor Sir wedi cynnig cynllun ble bydd 
rhai o'r goleuadau stryd sy'n eiddo'r Gymuned yn 
cael eu diffodd rhwng 12.30 a 5.30 y bore. Bydd 
hyn yn lleihau costau ynni ac ni fydd ond yn 
berthnasol i oleuadau gyda'r symbol 721 ar y 
postyn. Cyn i ni wneud penderfyniad gofynnir i 
bobl lleol fynegi eu barn trwy roi gwybod i'w 
Cynghorydd neu'r Clerc ar y rhif a ddangosir.  
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