
                                                                                                                                                       

 

Prisiau Domestig 

 

 

 

 

 

 

 

Ardaloedd Masnachol 

  

 Charges 

Awr gyntaf / rhan ohoni £58 

Cynnyddrannau hanner awr £30 

Pris contract (6 mis o leuaf) yr awr £42 

Triniaeth chwistrell pryfed – Cysylltwch â swyddog am amcangyfrif triniaeth (mae prisiau yn ymrywio ar sail 
maint y lleoliad) 

 

*Bydd lleihad o 25% yn nhaliadau fasnachol ar gyfer Elusennau sydd wedi’i cofrestru 
* Bydd ad-daliadau mewnol yn berthnasol i Adrannau eraill yn y Cyngor  
* Mae’r taliadau uchod yn cynnwys TAW o 20% 
 

   
 Taliadau 

 Taliadau 
Sylfaenol 

Derbynwyr Budd-
Daliadau 

Llygod mawr (tu fas) £45 £22.50 

Llygod mawr/Llygod (tu fewn), pryfed 
gwely, chwilod duon 

£22 £11 

Llygod mawr  (contract domestig o 6 mis) £91 N/A 

Llygod mawr  ( contract domestig o 6 mis fel 
ychwanegiad o driniaeth cychwynnol) 

£80 N/A 

Wasps (triniaeth a symud nyth) £69 £34.50 

Wasps (triniaeth yn unig) £49 £24.50 

Clêr  (clêr clwstwr) £69 £34.50 

Plâu niwsans eraill (triniaeth chwistrell) 
chwain, chwilod carpedi a.y.y.b) – llawr 
sengl 

£69 £34.50 

Tŷ cyfan (lan at 3 ystafell) £101 £50.50 

Tŷ   (4/5 ystafell) £135 £67.50 

Tŷ cyfan (6/7 ystafell) £168 £84 

Tŷ  cyfan fel yr uchod + pob 2 ystafell 
ychwanegol 

£34 £17 

Cyngor a gosod drap chwain £33 £16.50 

Tâl galw allan am alwad wedi’i erthylu  £28 £14 

Rheoli Pla (Bro Morgannwg yn unig) 

 

Rhaid i gleientiaid sy’n derbyn Budd-daliadau â Phrofiad Modd Rhaid (pennaeth aelwydydd) sy’n gymwys i gael gostyngiad mewn ffioedd fod yn derbyn un 
o’r Budd-daliadau Profedig Modd canlynol: 
 

- Gweinyddodd y Cyngor Fudd-dal Tai 
- Gweinyddodd y Cyngor Fudd-dal Treth Cyngor 

 
*Os ydych chi'n hawlio cyfradd ostyngol rhaid i chi fod yn Bennaeth yr Aelwyd a darparu tystiolaeth eich bod wedi derbyn naill ai Budd-dal Tai neu Fudd-dal 
Treth Cyngor. Rhaid i chi roi eich Rhif Budd-dal a chaniatâd i ni wirio'r rhif hwn gyda Budd-dal Tai / Treth y Cyngor os oes angen. Mae contractau domestig yn 
destun i daliadau ychwanegol lle mae angen mwy na dwy orsaf abwyd neu mae angen gorsafoedd abwyd metel. Ni ddarperir ad-daliadau ar ôl canslo. 
 
 


