Gwasanaethu’r Gymuned
www.holyheadtowncouncil.com

CAERGYBI / HOLYHEAD
CYNGOR TREF / TOWN COUNCIL
Mae’r holl wasanaethau amgaeëdig yn cael
eu darparu gan eich Cyngor Tref

Gwasanaethau mae Cyngor Tref Caergybi yn ei ddarparu
i’r gymuned drwy Presept y Dref.
Oherwydd yr arian a godir drwy’r ‘Empire’, Swyddfa Gadael
Bagiau a llogi Neuadd y Dref, mae’r Cyngor yn gallu cadw
Presept isel a buddsoddi’r arian a godwyd trwy’r prosiectau
hyn ar gyfer gwasanaethau cymunedol eraill fel y toiledau
yn ‘Swift Square’, Teledu Cylch Cyfyng a mannau chwarae ar
gyfer y plant.
Y canlynol yw’r hyn rydych yn ei dalu os ydych
yn byw mewn Band
• Eiddo ‘A’ £ 1.47 yr wythnos
• ar gyfer Band ‘B’ £ 1.71 yr wythnos
• ar gyfer Band ‘C’ £ 1.96 yr wythnos
• ar gyfer Band ‘D’ £ 2.20 yr wythnos.
Nid yw’r Cyngor Tref yn derbyn unrhyw
Gyllid gan Drethi Busnes
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Cyllido 87% o’r gost i redeg Mynwent Maeshyfryd - ariennir 13% gan Gyngor
Cymuned Bae Trearddur.
Neuadd y Dref yn cynnwys llogi’r neuadd, llogi’r Siambr a llogi’r swyddfa
Sinema Empire
Canolfan Chwarae’r Empire
Cofadail
Rhannol gyfrifol am y Gloc y Dref
Plac coffaol Iseldiroedd ar Draeth Newry
Toiledau cyhoeddus yn ‘Swift Square’ yn y dref
System Teledu Cylch Cyfyng newydd ar gyfer y dref
Rheoli’r chwe byngalo (Penrhos Alms Houses) yn Kingsland ar gyfer yr henoed
Ardal chwarae Traeth Newry
Ardal chwarae Kingsland
Ardal chwarae Lon Llundain
Ardal chwarae Lon Llanfawr
Ardal Chwarae Hen Ffordd Ysgol Llaingoch
Ardal Chwarae Lon Newydd, Llaingoch
Torri’r glaswellt yn ardal chwarae Treseifion i helpu Cymdeithas y Preswylwyr
Cynnal gwiriadau ar y cyfarpar chwarae yng Nghanolfan Gymunedol Gwelfor
Swyddfa gadael bagiau yn y Porthladd
Mwyafrif o’r byrddau gwybodaeth o amgylch y dref
Yr holl aros fannau bysiau o amgylch Caergybi

22. Clirio sbwriel ar y Bont Geltaidd a hefyd glanhau’r gwaith dur ar gontract i Gyngor Sir
Ynys Môn
23. Cynhyrchu a dosbarthu Arwein-lyfr y Dref a chynorthwyo ymwelwyr sy’n galw i
mewn i Neuadd y Dref am wybodaeth ar leoedd diddorol i ymweld.
24. Cyfrannu at achosion elusennol lleol gan gynnwys Gŵyl Hamdden Caergybi
25. Darparu 22 o swyddi cynaliadwy yn y dref
26. 75 rhandir ym Mhlas Road
27. Goleuadau Nadolig yn y dref
28. Llogi Laser Quasar i’w logi oddi ar y safle yn Ynys Môn ac ardaloedd Bangor /
Caernarfon
29. Darparu gofod swyddfa yn Neuadd y Dref yn cynnwys GIG a’r Gwasanaeth Refeniw a
Budd-daliadau’r Cyngor Sir
30. Mae Cyngor y Dref bellach wedi cymryd drosodd y Parc yn New Park Road, Caergybi.
31. Mae’r Cyngor Tref yn ymgynghori ar Geisiadau Cynllunio ar gyfer y dref, ond mae’r
penderfyniad terfynol yn cael ei gymryd gan Bwyllgor Cynllunio’r Cyngor Sîr
32. Mae’r 16 cynghorydd yn rhoi’r gorau i’w hamser ac yn gallu hawlio lwfans o £ 150
y flwyddyn.
33. Bydd y Cyngor Tref yn parhau i weithio’n agos gyda’r holl ddatblygwyr sydd yn
dymuno dod i Gaergybi er mwyn sicrhau fod pobl leol yn cael blaenoriaeth ar gyfer y
swyddi a grëwyd, ac ar gyfer, lle bynnag y bo’n bosibl, budd cymunedol ar gyfer y dref
34. Mae’r cyfarfodydd yn agored i’r cyhoedd. Mae’r Cofnodion ar Wefan y Cyngor er
gwybodaeth
35. Mae pob disgybl Ysgol Cynradd sydd yn mynd i’r Ysgol Uwchradd yn derbyn Geiria
dur gan y Cyngor Tref.

Nid Cyngor Tref Caergybi sy’n gyfrifol am y
gwasanaethau canlynol, cysylltwch a’r Cyngor
Sîr neu’ch Cynghorydd Sîr
• Grantiau i Fusnesau neu Unigolion
• Priffyrdd yn cynnwys parcio a llinellau melyn.
• Tai.
• Penderfyniadau terfynol ar bob cais cynllunio.
• Gwasanaethau Cymdeithasol
• Goleuadau stryd
• Gwaredu gwastraff

