
Elusen cofrestredig ydy Cymdeithas Gymunedol Mwmbwls. Cafodd eu creu i wella’r cyfleusterau 
sydd ar gael ym Mharc Underhill. Bydd yr Elusen yn sicrhau bod y cronfa yn cael eu ddefnyddio 
yn y cymuned lleol yn unig. Yn Gorffenaf 2018 llofnodwyd cytundeb gyda Cyngor Abertawe i 
gymryd Prydles ar y Parc am 125 o flynyddoedd.  

Mae’r Cymdeithas yn nawr  barod i ddechrau’r cam cyntaf o’r cynllyn cyffrous hwn. 

Bydd y byddsoddiad o £2m yn darpar cae pob tywydd sy’n ei weld yn blaenoriaeth allweddol gan 
pobl lleol. Bydd yr incwm yn helpu diogelu dyfodol y Parc. 
 

Yn ystod y cam cyntaf bydd gwahanol cyfleusterau yn agos i’r pafiliwn sydd eisos yn bodoli 
gynnwys ystafelloedd newid, cyfleusterau anabl, lle storio, fisio/ystafell meddygol, cyfleusterau 
cyhoeddus, siop twc, siop coffi/caffe, ystafell cymunedol. Yn y lle hyblyg deiniadol hyn yn ystod 
yr wythnos bydd na gymysgwch o wahanol gweithgareddau gan gynnwys cyfarfodydd y cyhoedd, 
partion plant digwyddiadau llogi preifat a llawer fwy. Bydd y siop goffi yn croeso rhieni, plant, 
cerddwyr cwn a ddrigiolion lleol. Yn ystod dwirnodau gemau a gyfnod hyforddi bydd y     
cyflestaerau yn dod i fyw wrth ddarparu lle bendigedig i bobl i gwrdd cyn gem ac ar ol hyfforddi. 
 

Cyn bydd Cymdeithas Gymunedol Mwmbwls yn cyflwyno cais cynllunio manwl ar gyfer y      
cynygion hyn gofynwn am gymorth a sylwadau o’r cymuned lleol ac yn enwedig o bobl sydd yn 
defnyddio’r Parc. Os gennych unrhyw sylwadau neu awgrym gallwch llenwi Ffurflen Cyswllt ar ein 
wefan www.gounderhill.co.uk 
 

Mae’r Cymdeithas yn chwilio am gymorth ariannol oddiwrth bysnesau lleol a rhoddwr unigol i 
helpu gwneud y gwelliant hyn. Mae Cyngor Cymunedol Mwmbwls yn barod i fuddsoddi £150,000  
yn y cynllun yn 2019- 20 os gall y Cymdeithas dod o hyd i arian cyfatebol.  Os ydych chi’n teimlo 
gallwch chi helpu byddwn yn hapus iawn I glywed wrthoch. Danfonwch Ebost I                      
community@gounderhill.co.uk os gwelwch yn dda. 

Am fwy o fanylion ewch i’r wefan  www.gounderhill.co.uk sydd hefyd a ffilm 3D. 

A PARK, PAVILION & PITCH TRANSFORMATION PROJECT. 

FOR COMMUNITY. FOR SPORT. FOR MUMBLES. 
CYNLLUN TRAWSNEWID Y PARC, PAFILIWN, A CAE CHWARAE. 

I’R GYMUNED. I CHWARAEON. I MWMBLWS. 
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Mae cynllun Go Underhill yn gael cymorth a rhan daliad gan Cyngor Gymunedol Mwmblws  

 

Café        

 

Dilynwch ni ar Facebook a Twitter  

 

 Allweth Ystafelloedd 

1 Cyntedd 

2 Toiledau 

3 Ystafelloedd Newid 

4 Ystafelloedd Cawod 

5 Ystafell Offeiriant 

6 Gegin 

7 Siop Twc 

8 Caffe ac Ystafell Gymunedol 

9 Stordy  

10 Swyddfa’r Rheolwr 

11 Ystafell ffisio 

http://www.mumbles.gov.uk
https://en-gb.facebook.com/GoUnderhill/
https://twitter.com/underhill_go
https://twitter.com/underhill_go
https://en-gb.facebook.com/GoUnderhill/

