
 

 
 
 
 
 
 

Arweinydd Côr Only Boys Aloud: Swydd Ddisgrifiad 
 
Mae gan Arweinyddion Côr Only Boys Aloud (OBA) rôl allweddol i’w chwarae yn darparu gwaith Elusen 
ALOUD, drwy arwain ymarferion wythnosol corau OBA yn ystod y tymor ysgol. Mae’r arweinyddion yn 
gweithio mewn parau ac mae eu cyfrifoldebau’n cynnwys paratoi’r bechgyn ar gyfer perfformiadau ond 
hefyd, ac yn hollbwysig, cyflwyno’u hunain fel unigolion i’w hedmygu drwy rannu sgiliau, magu hyder ac 
ysbrydoli dyheadau ymhlith aelodau ein corau.  
 
Mae’n hanfodol i Arweinydd Côr OBA:  
- fod yn arweinydd brwd, egnïol ac ysbrydoledig.   

- fod â phrofiad o arwain corau a/neu ddysgu cerddoriaeth i bobl ifanc. 

- fod yn llysgennad balch dros elusen ALOUD a’i gwaith ar bob achlysur. 

- fod yn drefnus a phroffesiynol ar bob achlysur. 

- fod yn brydlon ac wedi paratoi'n drylwyr ar gyfer pob ymarfer/digwyddiad. (Gan sicrhau fod ganddynt yr 
holl gerddoriaeth a’r offer angenrheidiol, fydd wedi ei ddarparu.)  

- fod yn weithgar a rhagweithiol yn recriwtio aelodau newydd. 

- fod yn gyfathrebwr clir ac effeithiol. (Gydag aelodau OBA, cyd-Arweinyddion Côr OBA, Arweinwyr 
Cymunedol gwirfoddol a thîm ALOUD drwy'r sianeli priodol.) 

- edrych yn daclus ym mhob ymarfer a digwyddiad. (Fe ddarperir dillad ALOUD wedi eu brandio.) 

- fod yn ymroddedig i egwyddorion o gydraddoldebeb ac amrywiaeth. 

 
Mae’n ddymunol i Arweinydd Côr OBA: 
- fedru cyfathrebu yn y Gymraeg. (Yn ysgrifenedig ac/neu ar lafar.) 
- fod â dealltwriaeth o ddefnyddio llwyfannau digidol. 
 
Mae cyfrifoldebau gweinyddol penodol yr Arweinyddion Côr yn cynnwys:  
- Cyflwyno cofrestri presenoldeb electronig o fewn 12 awr i ymarfer neu ddigwyddiad. 

- Defnyddio Porth OBA ac annog y bechgyn i’w ddefnyddio’n gyson.  

- Mynychu cyfarfodydd a sesiynau hyfforddi Arweinyddion Cׅôr yn ôl y galw.  

- Cadw mewn cysylltiad agos a chyson â staff Elusen ALOUD fydd yn cefnogi’r Arweinyddion Côr yn eu rôl. 
- Bod yn ymwybodol a gweithredu’r polisïau Elusen ALOUD canlynol: (Mae copïau o'r polisïau ar gael ar 
Borth OBA)  

• Polisi Cyfle Cyfartal  

• Polisi Amddiffyn Plant, Pobl Ifanc ac Oedolion Bregus 

• Polisi Iechyd a Diogelwch  

• Polisi Iaith Gymraeg  

• Polisi Trin Data  

• Polisi Ymarfer Covid 

• Polisi Treuliau (i gael gwybodaeth am dreuliau y gellir eu hawlio)  
 
Bydd gwiriadau DBS a hyfforddiant Amddiffyn Plant yn cael eu darparu i bob Arweinydd Côr, yn unol â’r 
polisi Amddiffyn Plant, Pobl Ifanc ac Oedolion Bregus.  
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