
IS-BWYLLGOR TRWYDDEDU 
 
DYDD GWENER, 8 HYDREF 2021 
 
Yn 
bressenol: 

Cynghorydd Mackie(Cadeirydd) 

 Cynghorwyr Asghar Ali a/ac Jacobsen 
 

21 :   DATGAN BUDDIANNAU  
 
Ni dderbyniwyd unrhyw ddatganiadau buddiannau. 
 
22 :   CAIS AM DRWYDDED SAFLE - MOOD LOUNGE, HEOL Y PLWCA  
 
Yn bresennol: 
 
Ymgeiswyr: Khalred Alramadan, Imad Abdullah, Cameron Paterson - Cyfreithiwr 
 
 
Cais 
 
Derbyniwyd cais am Drwydded Safle gan Mood Lounge Limited mewn perthynas â 
Mood Lounge, 119a-121 Heol y Plwca, Y Rhath, Caerdydd, CF24 3BP.  
 
Mae’r ymgeisydd wedi gwneud cais am y canlynol:  
(1) Mewn perthynas â'r gweithgareddau trwyddedadwy canlynol: (i) Darparu 
adloniant a reoleiddir ar ffurf cerddoriaeth wedi'i recordio (dan do). (ii) Darparu 
lluniaeth yn hwyr yn y nos (dan do).   
 
(2) Disgrifiad o’r Safle (fel y nodwyd gan yr ymgeisydd): "Bar shisha a sudd 
ffrwythau’n gweini bwyd a diodydd di-alcohol fel smwddis, sudd a choffi. I gyd ar un 
llawr, y tu mewn i'r man eistedd gyda ffenestri awyr agored".   
 
(3) Oni bai y nodir fel arall, gall yr eiddo fod ar agor i’r cyhoedd yn ystod yr oriau 
canlynol ac am unrhyw oriau sy’n codi yn sgil yr amseroedd ansafonol: Dydd Llun i 
Ddydd Sul: 12:00 i 02:00  
 
(4) Darparu gweithgareddau trwyddedadwy yn ystod yr oriau canlynol: (i) Darparu 
adloniant a reoleiddir ar ffurf cerddoriaeth wedi'i recordio (dan do):  Dydd Llun i ddydd 
Sul: 12:30 i 02:00 (ii) Darparu lluniaeth yn hwyr yn y nos (dan do):  Dydd Llun i Ddydd 
Sul: 23:00 i 02:00 
 
Sylwadau’r Ymgeisydd 
 
Amlinellodd yr Ymgeisydd bwyntiau allweddol y cais.   
 
Dywedodd yr Ymgeisydd eu bod wedi cytuno ar yr amodau y gofynnwyd amdanynt 
gan Heddlu De Cymru, a nododd na fu unrhyw gynrychiolaeth gan Iechyd yr 
Amgylchedd.  Dywedodd yr Ymgeisydd fod y safle'n cynnwys byrddau gwrth-sain 
cadarn. Yr unig gynrychiolaeth a oedd yn weddill oedd perchennog fflatiau preswyl 
lleol yn 129 City Road mewn perthynas ag aflonyddwch sŵn i drigolion lleol, troseddu 
a thrais.  Mae'r fflatiau preswyl 7.5 safle i ffwrdd o flaen safle'r Ymgeisydd.  Mae'r 



safle'n rhedeg y tu ôl i ffryntiadau llawr gwaelod ar hyd Heol y Plwca ar hyd 6.5 safle. 
Mae gerddi rhwng y safle a chefn y safle sy'n ffinio â Heol y Plwca. Mae fflatiau 
preswyl uwchben y safle sy'n ffinio â Heol y Plwca. Ni dderbyniwyd unrhyw sylwadau 
mewn perthynas â'r safleoedd hyn.  
 
Mae'r Ymgeisydd yn darparu gwasanaeth i'w cymuned, wedi'i dargedu at bobl sy'n 
gweithio mewn gwestai a bwytai, sy'n gorffen gweithio'n hwyr gyda'r nos ac sydd am 
ymlacio gyda ffrindiau ar ôl gwaith.  Ni chaniateir plant.  Mae'n lleoliad ysmygu.  
Mae'r gofynion adnabod ar gyfer mynediad ymhlith yr amodau y cytunwyd arnynt 
gyda Heddlu De Cymru.   
 
Gofynnodd yr Aelodau am eglurhad ar lefel y sŵn a ddisgwylir o chwarae 
cerddoriaeth.  Dywedodd yr Ymgeisydd y byddai hynny'n cerddoriaeth wedi’i recordio 
a chwaraeir drwy seinyddwyr i ddarparu sain amgylchynol lefel isel. 
 
Dywedodd yr Ymgeisydd nad oes unrhyw alcohol yn cael ei weini yn y lleoliad.  
Darperir cerddoriaeth i ddarparu awyrgylch i gleientiaid sy'n eistedd yn cael 
defnyddio'r bibell shisha.  Byddai cleientiaid yn tueddu i fwyta a smygu mewn modd 
hamddenol yn ystod eu noson yno.  
 
PENDERFYNWYD:  
 
Mae'r Is-bwyllgor wedi clywed gan yr ymgeisydd ac wedi gwrando ar yr holl 
dystiolaeth a chyflwyniadau ac wedi ystyried y deunydd ysgrifenedig.  Mae'r Is-
bwyllgor hefyd wedi ystyried Deddf Trwyddedu 2003, Canllawiau Adran 182 a'n 
Datganiad Polisi Trwyddedu ein hunain.  
 
Ystyriodd yr Is-bwyllgor hefyd y gynrychiolaeth a wnaed gan breswylydd lleol ac 
ystyriodd yr holl sylwadau ysgrifenedig a wnaed iddo. 
 
Mae’r Is-bwyllgor yn nodi eich bod, cyn y cyfarfod, wedi cytuno ar yr amodau 
arfaethedig gan Heddlu De Cymru yn Atodiad C yr adroddiad. 
 
Ar ôl ystyried eich cyflwyniad yn ofalus heddiw a'r deunydd ysgrifenedig, mae'r Is-
bwyllgor yn teimlo nad oes gan y cais arfaethedig y potensial i danseilio'r Amcanion 
Trwyddedu. 
 
Mae’r Is-bwyllgor felly yn penderfynu caniatáu'r cais. 
 
23 :   EITEMAU BRYS (OS OES RHAI)  
 
Ni nodwyd unrhyw eitemau brys. 
 
 
Daeth y cyfarfod i ben am 10.25 am 
 


