
Addrodiad Effaith

Cefnogir gydag arian gan



“Does ganddyn nhw ddim sêr,
adeiladu tîm maen nhm”

  Rhiant OBA



Mae Aloud yn ceisio cyflwyno 
grym canu corawl i bob 
cenhedlaeth newydd o bobl 
ifanc ledled Cymru. Drwy’r 
gweithgarwch hwn, ein 
nod yw hybu hunan-gred a 
hunanhyder, annog dyheadau, 
meithrin sgiliau a datblygu 
synnwyr o gymuned.

Credwn fod Aloud yn 
gwneud cyfraniad unigryw 
i gynnal ac adfywio tirwedd 
ddiwylliannol Cymru ac 
annog cynulleidfaoedd ledled 
Cymru a’r byd i ymwneud 
o’r newydd â thraddodiad 
rhyfeddol Cymru o ganu 
corawl sy’n sylfaen i’n 
bodolaeth.

Sefydlwyd Aloud ar ffurf 
elusen yn 2012 i weinyddu 
nifer o brosiectau corawl a 
oedd eisoes ar y gweill ledled 
y wlad. Mae’r elusen bellach 
yn cynnal gweithgareddau 
drwy dair prif ffrwd: Only 
Kids Aloud, Only Boys Aloud 
ac Academi Only Boys Aloud 
y Principality.



“Mae’n canolbwyntio mwy ar ei fywyd, ar ei benderfyni-
adau ynghylch ei ddyfodol.  Mae’n cynllunio ac yn tref-
nu mwy nag yr oedd o’r blaen.  Mae wedi dod yn fwy 

hunanddibynnol yn hytrach nag yn ddibynnol.” 
Rhiant OBA 



Dau beth sy’n cyfarwyddo’r gwaith a wnawn drwy OBA: y cyntaf 
yw ein cred yn rôl ddiwylliannol bwysig corau meibion yng 
Nghymru, sy’n draddodiadol yn dwyn cymunedau ynghyd mewn 
cyfnodau o galedi neu ddathlu. Yr ail, sydd efallai hyd yn oed yn 
bwysicach inni, yw’r awydd i sicrhau y caiff dynion ifanc Cymru 
eu hannog i fod yn uchelgeisiol am eu dyfodol a bod ganddynt y 
sgiliau bywyd i gyflawni’u potensial.

Mae Only Boys Aloud yn cynnwys rhyw 200 o fechgyn sy’n 
mynychu 14 o gorau ledled Cymru, o Gaergybi i Gwmbrân. Dan 
law arweinyddion corawl proffesiynol a phrofiadol, mae’r corau 
lleol hyn yn cwrdd bob wythnos yn ystod y tymor. Mae ein drysau 
bob amser ar agor i aelodau newydd - nid oes tâl na chlyweliad. 
O gantorion profiadol i rai sydd heb roi cynnig arni o’r blaen, gall 
unrhyw fachgen o 11 i 19 oed ymuno.

O’r ymarferion wythnosol i ddod â’r holl 200 o fechgyn ynghyd 
ar gyfer perfformiadau ar raddfa fawr, yr hyn sy’n bwysig inni yw 
cydraddoldeb o ran mynediad ac ansawdd y profiad. Mae’r ddau 
sbardun yma’n gyrru popeth a wnawn yn OBA.



Crynodeb Gweithredol

Cafodd gwerthusiad annibynnol o raglen OBA 2016-17 ei 
gomisiynu er mwyn dod i ddeall ei heffeithiau a hefyd i ganfod 
sut y gellid ei gwella.   

Roedd y gwerthusiad yn defnyddio cyfuniad o ddata ansoddol a 
meintiol a oedd yn dangos yn glir fod OBA yn sefydliad sy’n creu 
gwerth aruthrol i’r bechgyn sy’n cymryd rhan, i’w teuluoedd, i 
gapteiniaid y timau ac i’r gymuned ehangach. 

Roedd rhai themâu allweddol yn codi o’r gwerthusiad ynghylch 
beth sy’n gwneud OBA mor arbennig a sut y mae’n creu cymaint 
o werth. 

Y Gerddoriaeth

Effaith ar 
addysg y plant

Dim clyweliad

Am ddim i bawb

Anfeirniadol

Anghystadleuol 

Proffesiynoldeb ac ansawdd 

Gwerthoedd

Y peth cyntaf y mae’r rhan fwyaf 
o fechgyn, rhieni, capteiniaid ac 
arweinwyr cymdeithasol yn ei 
grybwyll sy’n arbennig ynghylch 
OBA yw ei werthoedd. 
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o aelodau OBA 
yn dweud fod eu 
canu wedi gwella 

81%
Roedd

erbyn hyn yn 
bwriadu ymuno â

Chôr Meibion
fel oedolyn

61%
Mae

o aelodau OBA, nad 
oedd yn bwriadu 
gwneud hynny o’r 
blaen, yn bwriadau 

eistedd lefelau A

24%
Mae

nad oedd yn 
bwriadu gwneud 
hynny o’r blaen, 

yn bwriadu mynd i 
brifysgol

53%
Mae



Effaith ar 
hyder y bechgyn

Effaith ar 
ddatblygiad 

cymdeithasol

Mae Only Boys Aloud yn cael 
ei werthfawrogi’n enfawr 
gan bawb sydd â rhan ynddo, 
mae’n effeithio’n arwyddocaol 
ar fechgyn o amrywiaeth o 
gefndiroedd, yn enwedig y rhai 
o ardaloedd difreintiedig. I rai 
unigolion, rhaid dweud fod yr 
effaith yn newid eu bywydau. 

wedi dod yn 
sylweddol well am 
weithio fel rhan 

o dîm

69%
Mae

yn dweud eu 
bod yn sylweddol 
well am wneud 

ffrindiau

64%
Mae

aelodau OBA fod eu 
hyder wedi gwella’n 

sylweddol o 
ganlyniad i fod 

66%
Dywedodd

o rieni weld 
dylanwad OBA ar y 
cynnydd yn hyder 

eu bechgyn

91%
Gallai



stori
tom

Pan ymunodd Tom ag OBA 
yn 2013, roedd yn boenus 
o swil a dihyder a heb ddim 
ffrindiau.  Dywedodd ei athro 
cerdd yn yr ysgol fod ganddo 
lais canu da a’i annog i ymuno 
ag OBA.  Roedd rhai bechgyn 
yn ei ddosbarth yn mynd i 
ymarfer cyntaf OBA, felly 
penderfynodd yntau fynd 
hefyd.  

Doedd ei deulu, er yn ei gefnogi 
i ymuno ag OBA, yn aml ddim 
yn gallu ei helpu i gyrraedd yr 
ymarferion. Mae dau o blant 
eraill yn nheulu Tom, un ag 
anabledd difrifol.  Mae’n nhw’n 
ei chael yn anodd yn ariannol.  
Mae’n mynd i’r ymarferion 
ei hunan ac weithiau mae ei 
deulu’n ei nôl ar y diwedd.   

“Mae fy nheulu’n hynod falch ohonof 
i.  Mae Dad wedi cwyno ychydig am 
gostau diesel i’m nôl o’r ymarferion 
ond rwy’n meddwl eu bod nhw hefyd 

wedi cael hwb wrth weld beth mae OBA 
wedi’i wneud i’m hyder.”



Meddai un o’r arweinwyr cymunedol am Tom: 

“Mae Tom yn fachgen hyfryd, mae bywyd yn anodd yn emosiynol iddo ac rydyn 
ni’n gwybod y gall ei fywyd teuluol fod yn llanast.  Mae wedi canfod ail deulu yn 
OBA.  Mae’n wirioneddol angerddol ynghylch canu ac mae wedi cael profiadau yma 
na fyddai byth wedi’u cael o’r blaen.  Mae mor braf ei weld yn blodeuo’n fachgen 

cymdeithasol, mwy hyderus.” 

Mae Tom yn teimlo fod OBA wedi chwarae rhan sylfaenol yn y 
ffordd y mae wedi datblygu:

“Mae OBA wedi newid fy mywyd mewn cymaint o ffyrdd.  Mae’n anhygoel sut 
mae wedi newid fy mywyd.  Fyddwn i ddim wedi breuddwydio ymuno â chôr o’r 
blaen.  Ond fe ymunais i yr un pryd â rhai o’r bechgyn yn yr ysgol ac roeddwn 

i’n fwy brwdfrydig na neb arall.  Roedd fy rhieni wedi’u syfrdanu fy mod i wedi 
ymuno.  Mae wedi rhoi hwb i’m hyder, fyddwn i ddim wedi gallu eistedd a sgwrsio 

gyda chi oni bai am OBA.” 

Penderfynodd Tom glyweld am ran unawdydd a llwyddodd ar yr 
ail dro:

“Mae’r broses o gael rhan unawdydd yn wirioneddol gofiadwy ac mae’n symbylu 
rhywun pan nad ydych chi’n cael rhan unawdydd.  Erbyn hyn, rwy’n ystyried 
clyweld am Academi, rwy’n meddwl y gallwn i fod yn ddigon da cyn bo hir.” 

Nid oedd Tom yn obeithiol ynghylch ei fywyd nag o lwyddo’n 
addysgol cyn ymuno ag OBA.  Ers hynny, mae ei hyder a’i 
ddyheadau wedi newid:

“Fe gefais i 10 TGAU’r llynedd.  Doeddwn i erioed wedi meddwl y byddai hynny’n 
bosibl, ond mi wn fod gwaith caled yn talu ac roeddwn i wedi gweithio’n galed i’w 
cael.  Fe benderfynais i aros yn yr ysgol ac astudio am lefel A, ac un o’r pynciau 

yw cerddoriaeth.  Rwy eisiau mynd i brifysgol.  Wn i ddim yn iawn beth rwy 
eisiau ei astudio, ond fe fyddwn i wrth fy modd yn mynd.  Fi fyddai’r cyntaf 

o’m teulu i fynd i brifysgol os galla i fynd i mewn.”
Mae’r cyfan o’r dyfyniadau uchod yn rhai gwirioneddol a chan fechgyn yn cymryd rhan yn OBA.  Er budd 

amddiffyn plant, cymeriad cyfansawdd yw Tom.    



30% yn dweud y bu 
gwelliant yn eu 
bywyd cymdeithasol

“Roeddwn i wastad yn mynd am 
yr hyn oedd yn ddigon da, ond ar 
ôl ymuno ag OBA, rwy’n chwilio am 

berffeithrwydd ym mhopeth.”

“Mae’n anodd cyfleu mewn geiriau 
gymaint mae hyn wedi newid ar ei 
fywyd na pha mor falch a diolchgar 

ydw i fel mam.”

yn dweud eu bod yn 
gallu ymdrin yn well 
â phwysau

46%
wedi dod yn 
sylweddol well am 
wrando ar bobl eraill

53%



66% yn dweud eu bod yn 
fwy hunan hyderus

36%
yn dweud eu bod yn 
fwy disgybledig mewn 
gwaith ysgol ac mewn 
ymarferion cerdd



Stori
Rhys

Daw Rhys o deulu cerddorol.  Mae ei fam a’i dad yn chwarae 
offerynnau a’i chwaer yn canu mewn côr lleol ac yn chwarae 
yng ngherddorfa’r ysgol.  Mae Rhys wastad wedi bod wrth ei 
fodd yn canu a pherfformio ac mae’n dyheu am gael gyrfa yn y 
celfyddydau:

“Mae OBA wedi fy helpu i gael profiadau cerddorol newydd ac wedi rhoi cyfleoedd 
i mi -  cyfleoedd ‘na all arian eu prynu’.  Rwy’n siŵr y bydd o help i mi yn nes 
ymlaen.  Rwy’n gobeithio bod yn berfformiwr, efallai yn ganwr, neu fynd yn 

athro cerdd.”

Llwyddodd Rhys i ennill lle yn Academi:

“Roeddwn i’n nerfus yn y clyweliad er nad oeddwn i’n poeni gormod.  Roeddwn 
i’n gwybod eu bod eisiau i mi wneud fy ngorau a’u bod yn chwilio am botensial.  

Mae’n gyfle i gynyddu eich gwybodaeth.” 

Mae mam Rhys wedi gweld newid yn ei mab ac yn y bechgyn eraill 
yn y côr:

“Mae Rhys wedi cael rhai cyfloedd rhyfeddol drwy OBA Ond magu ei hyder yw’r 
peth pwysicaf. Mae’n debyg fod Rhys wedi helpu rhai o’r bechgyn eraill ar ochr 

gerddorol pethau a bod hynny wedi gwneud sawl un yn fwy agored - y rhai oedd 
yn llai hyderus o’r blaen. Efallai nad oedd gan rai ohonyn nhw lawer o ffrindiau 
a bod bechgyn eraill yn pigo arnyn nhw am fod yn wahanol.  Mae Rhys yn hoffi 

sgwrsio gyda’r bechgyn eraill ac eisiau iddyn nhw deimlo’n gartrefol - 
yn enwedig y rhai iau.”



Mae Rhys yn wirioneddol deimlo ei fod wedi elwa ar OBA ac 
Academi:

“Mae [OBA] wedi helpu cymaint i wella fy llais.  Yn Academi, rydych chi’n dysgu cymaint 
– mae fy neinameg wedi gwella.” 

Roedd hefyd yn sôn am drefniant OBA:

“Beth rwy’n hoffi ynghylch y system yw nad oes raid i chi gael clyweliad, mae’n rhoi 
cyfle i bawb.  Mae’n braf nad oes raid i neb dalu.  Dim clyweliad, dim ffioedd.  Dim ond 

Academi y mae’n rhaid i ni dalu a dim ond £50 i fynd i wlad Belg.”

Ac meddai ei fam:

“Rwy’n cytuno ei bod yn braf nad oes yna glyweliadau na ffioedd.  Fe fydden ni’n gallu 
talu am hyn ond mae yna rai, yn bendant, na fyddan nhw’n gallu talu’r ffioedd.” 

Mae pob un o’r dyfyniadau uchod yn wir a chan fechgyn sy’n cymryd rhan yn OBA.  Er budd diogelwch 
plant,  mae Rhys yn gymeriad cyfansawdd.



For more information visit

aloud.cymru
or e-mail us on

hello@thealoudcharity.com

Find out more/Dar gan fy ddwch mwy:

www.aloud.cymru/boys

hello@thealoudcharity.com

@onlyboysaloud




