
CYLCHLYTHYR CYNGOR CYMUNED LLANGAIN 2010 
 
Cynghorwyr : John Jones (Cadair), Haydn   
Williams (Is-Gadair), Carl Atkins (aelod 
newydd), Terry Griffiths, Marilyn John, 
Roland Jeremy, Ann-Louise Morgans a Ralph 
Morgans (aelod newydd). Gyda tristwch 
cyfnodwn farwolaeth Glyn Williams oedd yn 
gynghorydd ers 1995. 
Cynghorydd Sir :D.B.Davies. Ffôn: 241 494  
Clerc a Swyddog Cyllid -  Iwan Griffiths.  
01267 290199. iwangriffiths12@yahoo.co.uk  
Mae’r Cyngor yn cwrdd pob thrydydd Dydd 
Iau yn y Neuadd Goffa. Mae rhybudd o’r 
cyfarfodydd ar fyrddiau’r pentre cyn bob 
cyfarfod. 
Treth Gymunedol 
Codwyd y dreth gan £0.30 (band D) o Ebrill 
2010. Bydd yr incwm o £1,000 â godwyd yn 
cael ei ddefnyddio i wella cyfleusderau’r 
ardal. 
Rhoddion 
Yn ystod y flwyddyn rhodd y cyngor cymorth 
ariannol i gymdeithasau lleol fel Eglwys 
Llangain, Capel Smyrna,Ysgol Llangain, 
Neuadd Goffa, Clybiau Ieuenctid a Bowlio’r 
pentre. Rhoddwyd gymorth hefyd i elusennau 
sy’n gweithio yn y gymuned fel Nyrsiau 
McMillan, Croes Goch, Ambulans Awyr a 
Chymdeithas Calon Cymru.  
Llwybrau Cyhoeddus 
Mae’r cyngor yn gweithio gyda’r Cyngor Sir i 
gynnal a gwella’r llwybrau .Os cewch unrhyw 
anhawster yn ystod eich taith cysylltwch â 
Chynghorwr Cymuned. ‘Rydym wedi cytuno 
i newid Llwybr(25/11) sydd yn mynd yn 
bresennol o maes parcio y Neuadd Goffa, 
drwy glôs fferm Lletyrneuadd i lwybr bydd 
yn mynd o bwynt ochr draw i Maesyrawel, 
drwy gae ac allan i Heol Lettyrneuadd gyda 
ietau newydd a peth llwybr cadarn er mwyn 
cerddwyr. 
Biniau Sbwriel  
Mae trigolion yn cael eu annog i beidio a 
gosod gwastraff tŷ, boteli gwin a baw cŵn yn y 
biniau ond i’w defnyddio ar gyfer sbwriel 
cyffredinol yn unig.  
 
 
 
 
 

 
Prosiectau 
Mae’r Cyngor wedi ennill grant Adfywiad 
Cymunedol i ddiweddaru ac ailosod panel y 
pentref. erbyn y Nadolig 2010. ‘Rydym hefyd 
yn cefnogu prosiect i ymchwilio ac i gofnodi 
enwau meysydd ym mhlwyfi Llangain, 
Llansteffan, Llanybri a Llangynog er lles 
rhesymau hanesyddol a ddiwylliadol. 
Priffyrdd 
Mae’r gwynebau’r ffyrdd ger croesffordd 
Wauncorgam Fawr a oedd yn dymchwelyd 
wedi cael eu cryfhau ac gyda amser mi fydd y 
tyllau ar ffyrdd lleiaf yn cael eu atgyweirio. 
Trefnwyd cyfarfodydd safle gyda swyddogion 
y Cyngor Sir i wella’r amlygrwydd traffig yn 
ymuno a’r HeolFawr ger croesffordd Penycoed 
Coed Cadw 
‘Rydym mewn trafodaethau gyda’r Coed Cadw 
ynglyn â gwynebau peryglus y ffyrdd a golwg 
gwael achos canghennau yn hongian uwchben 
rhwng Castell Moel a‘r Hen Gastell. 
Safle LPG ger Heol y Llan 
Mae’r cyngor wedi gweithio gyda Flogas i  
guddio’r safle a’r dolur llygad ar ôl ymgeisio 
am flynyddoedd.  
Cymorthfeydd yr Heddlu 
Cynhelir cymorthfeydd yn y Neuadd Goffa ar  
Y dydd Mercher cyntaf ym mhob mis rhwng  
2 a 3 y pnawn. Mae trigolion yn cael eu annog   
i ddefnyddio’r gwasanaeth. 
Cynllun Homewatch 
Cydlynydd – Cyngh.Roland Jeremy.  
Street Reps:  
Heol Smyrna – Peris Williams, Cnwc y Deri; 
Ger y Capel a’r Heol Fawr–Ellis Evans(No37 
Dôl-y-Dderwen – Roland Jeremy (No 37);  
Coedlan Coedmor – Brian Rowlands (No 5); 
Maesyrawel – Gary Morris (No5).  
Heol y Llan - John Jones,20A Dôl-y-Dderwen; 
Gwefan y Pentref  www.llangain.org.uk  
Mae angen person frwdfrydig yn IT i 
weinyddu’r wefan ag newyddion a gwybodaeth 
lleol yn gyson. Cysylltwch â Mags Walters, 
Cymdeithas  Twristiaeth Sir Gâr - (01269 
598140) mags@visitcarmarthenshire.co.uk  
Mae yna wybodaeth am y Cyngor Cymuned 
ar y wefan. Gobeithio fydd hyn o ddefnydd. 
 
Goleuadau Stryd Diffygiol 0845 658 0445 
neu 234567 
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