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Crynodeb Gweithredol: 

• Defnyddiodd Campws Gwyddor Data y Swyddfa Ystadegau Gwladol 

(ONS) dechnegau Gwyddor Data i ddadansoddi ymatebion testun rhydd i 

ymgynghoriad a oedd yn casglu barn ar Fil diweddar gan Lywodraeth 

Cymru - y Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru) (“y 

Bil”) - a gyflwynwyd gan Julie Morgan AC, y Dirprwy Weinidog Iechyd a 

Gwasanaethau Cymdeithasol. Roedd Pwyllgor Busnes y Cynulliad wedi 

trosglwyddo'r Bil i'r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg. 

• Diben datganedig Llywodraeth Cymru ar gyfer y Bil yw diddymu'r 

amddiffyniad cyfraith gyffredin o gosb resymol fel nad yw ar gael 

mwyach yng Nghymru i rieni na'r rhai sy'n gweithredu in loco parentis fel 

amddiffyniad mewn achosion o ymosod ar blentyn neu guro plentyn. 

Mae Llywodraeth Cymru yn nodi mai bwriad y Bil yw ategu hawliau plant 

drwy wahardd defnyddio cosb gorfforol a dileu'r amddiffyniad hwn. 

• Cynhaliodd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ymgynghoriad ar-lein 

rhwng 2 Ebrill 2019 a 14 Mai 2019 i gasglu safbwyntiau ar egwyddorion 

cyffredinol y Bil. 

• Yn ystod yr ymgynghoriad chwe wythnos hwn, daeth 650 o ymatebion i 

law. O'r 650 o ymatebion, nid yw bron i ddwy ran o dair (60.0 y cant, 

390) yn cefnogi'r Bil tra bod dros draean (36.6 y cant, 238) o'r 

ymatebwyr yn cefnogi'r Bil. Mae gweddill yr ymatebwyr naill ai'n dangos 

cefnogaeth rannol i'r Bil (3.1 y cant, 20) neu'n nodi nad oes ganddynt 

farn (0.3 y cant, 2). 

• Roedd yr ymatebwyr yn gallu ymateb mewn un o dri chapasiti gwahanol 

(a ddisgrifir yn yr adroddiad hwn fel “Mathau o Ddefnyddwyr”): 

▪ unigolyn yn ymateb ar lefel bersonol (“Unigolyn”) 

▪ unigolyn yn ymateb ar lefel broffesiynol (“Gweithiwr Proffesiynol”) 

▪ sefydliad (“Sefydliad”).  

• Roedd gwahaniaethau mawr yn yr ymatebion gan y gwahanol Fathau o 

Ddefnyddwyr. Roedd Unigolion yn fwy tebygol o beidio â chefnogi'r Bil 

http://www.assembly.wales/cy/memhome/Pages/MemberProfile.aspx?mid=245
http://www.assembly.wales/cy/bus-home/committees/Pages/Committee-Profile.aspx?cid=425
http://www.assembly.wales/cy/bus-home/committees/Pages/Committee-Profile.aspx?cid=443
http://www.assembly.wales/cy/bus-home/committees/Pages/Committee-Profile.aspx?cid=443
http://www.senedd.cynulliad.cymru/mgConsultationDisplay.aspx?id=352&RPID=1755691443&cp=yes
http://www.senedd.cynulliad.cymru/mgConsultationDisplay.aspx?id=352&RPID=1755691443&cp=yes
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nag unrhyw opsiwn arall. Roedd Gweithwyr Proffesiynol a Sefydliadau yn 

fwy tebygol o gefnogi'r Bil. 

▪ Roedd mwy na phedwar o bob pump o'r ymatebion gan Unigolion 

(562, 86.5 y cant), ac nid yw mwy na dwy ran o dair (381, 67.8 y 

cant) o'r rhain yn cefnogi'r Bil. 

▪ O'r 59 o ymatebion gan Sefydliadau (9.1 y cant), mae'r rhan fwyaf 

(52, 88.1 y cant) yn cefnogi'r Bil. 

▪ Roedd y 29 o ymatebion sy'n weddill gan Weithwyr Proffesiynol 

(4.4 y cant) ac roedd y rhan fwyaf o'r rhain (25, 86.2 y cant) hefyd 

yn cefnogi'r Bil. 

• Daeth 92.7 y cant o'r ymatebion gan Unigolion (521 allan o 562) yng 

Nghymru. Roedd gweddill yr ymatebion gan Unigolion (41) naill ai o'r tu 

allan i Gymru neu nid oedd yr ymatebwyr wedi nodi eu cod post. 

• Gofynnwyd saith cwestiwn i'r ymatebwyr i'r ymgynghoriad mewn 

perthynas â'r Bil. Roedd y rhain yn seiliedig ar gylch gorchwyl y Pwyllgor 

ar gyfer craffu ar y Bil.  

• Mae'r ymadroddion mwyaf cyffredin (sy'n cyd-ddigwydd) (gweler 

atodiad B i gael rhagor o wybodaeth am sut y penderfynwyd ar yr 

ymadroddion sy'n cyd-ddigwydd) a ddefnyddiwyd gan ymatebwyr nad 

ydynt yn cefnogi'r Bil yn cynnwys: “child abuse, love parent, family life, 

police social service/workers, physical punishment, reasonable 

chastisement, already protect children, Welsh government, criminalise 

love parent, unintended consequences”. 

• Mae'r ymadroddion mwyaf cyffredin (sy'n cyd-ddigwydd) a 

ddefnyddiwyd gan ymatebwyr sy'n cefnogi'r Bil yn cynnwys: “physical 

punishment, corporal punishment, Welsh government, human/ children’s 

right, children young people, positive parent, defence reasonable 

punishment, committee right child, clear message”. 

• Mae'r ymadroddion pwysicaf (gweler atodiad B i gael rhagor o 

wybodaeth am sut y cyfrifir pwysigrwydd yn ystadegol) a ddefnyddiwyd 

gan ymatebwyr nad ydynt yn cefnogi'r Bil yn cynnwys: “child abuse, love 
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parent, social service, protect children, family life, discipline children, 

reasonable chastisement, criminalise parents”.  

• Mae'r ymadroddion pwysicaf a ddefnyddiwyd gan ymatebwyr sy'n 

cefnogi'r Bil yn cynnwys: “corporal punishment, human/children’s right, 

reasonable punishment, protect children, positive parent, physical abuse, 

mental health”. 

• Mae cryn dipyn o orgyffwrdd rhwng yr ymadroddion mwyaf cyffredin a'r 

ymadroddion pwysicaf sy'n dod i'r amlwg o'r ymatebion nad ydynt yn 

cefnogi'r Bil.  

• Yn yr un modd, mae cryn dipyn o orgyffwrdd rhwng yr ymadroddion 

mwyaf cyffredin a'r ymadroddion pwysicaf sy'n dod i'r amlwg o'r 

ymatebion sydd yn cefnogi'r bil.  

• Yn fanwl, o'r 650 o ymatebion: 

▪ Roedd 562 gan unigolion (sef 86.5 y cant o gyfanswm yr 

ymatebion) 

 Roedd 28.6 y cant (161 o 562) yn cefnogi'r Bil (sef 24.8 y 

cant o gyfanswm yr ymatebion) 

 Roedd 67.8 y cant (381 o 562) yn cefnogi'r Bil (sef 58.6 y 

cant o gyfanswm yr ymatebion); ac 

 Roedd 3.6 y cant (20 o 562) yn cefnogi'r Bil yn rhannol 

(sef 3.1 y cant o gyfanswm yr ymatebion);  

▪ Daeth 59 gan Sefydliadau (sef 9.1 y cant o gyfanswm yr 

ymatebion) 

 Roedd 88.1 y cant (52 o 59) yn cefnogi'r Bil (sef 8.0 y cant 

o gyfanswm yr ymatebion); 

 Nid yw 8.5 y cant (5 o 59) yn cefnogi'r Bil (sef 0.8 y cant o 

gyfanswm yr ymatebion); ac 

 Nid oes gan 3.4 y cant (2 o 59) farn ar y Bil (sef 0.3 y cant 

o gyfanswm yr ymatebion); 
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▪ Daeth 29 gan Weithwyr Proffesiynol (sef 4.4 y cant o gyfanswm yr 

ymatebion) 

 Roedd 86.2 y cant (25 o 29) yn cefnogi'r Bil (sef 3.8 y cant 

o gyfanswm yr ymatebion); ac  

 Nid yw 13.8 y cant (4 o 29) yn cefnogi'r Bil (sef 0.6 y cant 

o gyfanswm yr ymatebion). 

• Cyflwynir y fethodoleg yn Atodiad A. 
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A. Ymatebion cyffredinol, o blaid neu fel arall i'r Bil: 
Yn gyntaf, rydym yn gwahanu'r ymatebion yn ôl y math o ymateb o blaid neu 

fel arall, i'r Bil (gan anwybyddu'r categori Math o Ddefnyddiwr) ac yn eu 

mynegi fel canran o gyfanswm yr ymatebion fel y'u dangosir yn Ffigur 1 isod.  
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Ffigur 1: Cyfanswm yr ymatebion yw 650. Roedd 60.0 y cant o'r ymatebion yn 

gwrthwynebu'r Bil, ac yna roedd 36.6 y cant o'r ymatebion yn cefnogi'r Bil. 

Roedd 3.1 y cant o'r ymatebion yn cefnogi'r Bil yn rhannol ac ni fynegodd 0.3 y 

cant o'r ymatebion unrhyw farn ar y Bil. Mae'r ymatebion uchod yn dangos y 

ffigur cronnus ar gyfer gwahanol Fathau o Ddefnyddwyr (Unigolion, 

Sefydliadau a Gweithwyr Proffesiynol). 
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B. Ymatebion wedi'u categoreiddio o blaid neu fel arall i'r Bil: 
Roedd yr ymatebwyr yn gallu ymateb o dan dri gwahanol Math o Ddefnyddiwr 

(Unigolyn / Gweithiwr Proffesiynol / Sefydliad). Felly, rydym yn dosbarthu'r 

ymatebion yn ôl y math o ymateb o blaid y Bil ar gyfer pob categori Math o 

Ddefnyddiwr ac yn eu mynegi fel canran o gyfanswm yr ymatebion fel y'u 

dangosir yn Ffigur 2.  
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Math o ddefnyddiwr Nifer yr ymatebion Canran cyfanswm yr 
ymatebion 

Unigolyn 562 86.5 

Sefydliad 59 9.1 

Gweithiwr Proffesiynol 29 4.4 

 

Math o 
ddefnyddiwr 

Cefnogaeth i’r Bil Nifer yr 
ymatebion 

Canran 
cyfanswm yr 
ymatebion 

Unigolyn Nac ydw 381 58.6 

Yn rhannol 20 3.1 

Ydw 161 24.8 

Sefydliad Dim barn 2 0.3 

Nac ydw 5 0.8 

Ydw 52 8 

Gweithiwr 
Proffesiynol 

Nac ydw 4 0.6 

Ydw 25 3.8 

 
 

Ffigur 2: Ymatebion wedi'u categoreiddio yn ôl Math o 

Ddefnyddiwr/categorïau o blaid neu fel arall i'r Bil: Cyflwynwyd y rhan fwyaf o'r 

ymatebion gan Unigolion (86.5 y cant), ac yna Sefydliadau (9.1 y cant) a 

Gweithwyr Proffesiynol (4.4 y cant). Mae Unigolion nad ydynt yn cefnogi'r Bil 

yn cyfateb i 58.6 y cant o'r holl ymatebion. Roedd 24.8 y cant o'r holl ymatebion 

gan Unigolion sy'n cefnogi'r Bil ac roedd 3.1 y cant o'r holl ymatebion gan 

Unigolion sy'n cefnogi'r Bil yn rhannol. Daeth 8 y cant o'r holl ymatebion gan 

Sefydliadau sy'n cefnogi'r Bil. O'r 1.1 y cant sy'n weddill o'r ymatebion a ddaeth 

i law gan Sefydliadau, nid yw 0.8 y cant yn cefnogi'r Bil ac nid oes gan 0.3 y 

cant farn. Yn olaf, daeth 3.8 y cant o'r ymatebion cyffredinol gan Weithwyr 

Proffesiynol sy'n cefnogi'r Bil ac roedd 0.6 y cant o'r ymatebion gan Weithwyr 

Proffesiynol yn gwrthwynebu'r Bil. 
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C. Ymatebion wedi'u categoreiddio yn ôl categori yr ymatebydd 

(Math o Ddefnyddiwr): 
Gan fod y rhan fwyaf o'r ymatebion wedi dod gan Unigolion, nid oedd cyfran yr 

ymatebion a gafwyd gan Sefydliadau a Gweithwyr Proffesiynol yn amlwg iawn 

yn Ffigur 2. Felly, mae'n werth gwahanu'r ymatebion ar sail y math o 

ymatebydd a delweddu'r math o ymatebion a gafwyd o dan dri chategori 

gwahanol ar wahân. Gwnaethom gategoreiddio tair set wahanol o wybodaeth 

yn seiliedig ar y Math o Ddefnyddiwr a'r math o ymateb o ran cefnogaeth i'r Bil 

a dangosir y wybodaeth ddilynol yn Ffigur 3. 

 

Ffigur 3: Ymatebion wedi'u categoreiddio yn ôl eu cefnogaeth neu fel arall i'r Bil 

ar gyfer pob Math o Ddefnyddiwr. Fel y dangosir uchod, mae'r rhan fwyaf o'r 

ymatebion gan Unigolion yn gwrthwynebu'r Bil (67.8 y cant). Roedd y 

gwrthwyneb yn wir am yr ymatebion a gafwyd gan y Sefydliadau (88.1 y cant o 

blaid y Bil) a'r Gweithwyr Proffesiynol (86.2 y cant o blaid y Bil). Fodd bynnag, 

dylid nodi mai maint sampl cyffredinol yr ymatebion yn y categori Unigolion 

yw'r uchaf (562 o ymatebion) ac yna Sefydliadau (59 o ymatebion) a Gweithwyr 

Proffesiynol (29 o ymatebion) a, phan ystyrir pob math o ddefnyddiwr gyda'i 

gilydd, nid yw'r rhan fwyaf o'r ymatebion o blaid y Bil (390 o'r 650 o ymatebion 

- 60 y cant). 
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D. Ymatebion unigol wedi'u categoreiddio yn ôl rhanbarth (y tu 

allan i Gymru/o Gymru): 
Nodwyd rhanbarth yr ymatebwyr o'r wybodaeth cod post sydd ar gael o'r set 

ddata. Dim ond ar gyfer ymatebion Unigolion (562) yr oedd y wybodaeth hon 

yn berthnasol, a dangosir y rhaniad yn ôl y rhanbarthau isod yn Ffigur 4. O'r 

562 o ymatebion unigol, gwelwn fod 92.7 y cant (521 o 562) wedi dod o 

Gymru.  
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Cefnogaeth 
i’r Bil 

Rhanbarth Nifer yr 
ymatebion gan 

unigolion 

Canran cyfanswm 
yr ymatebion gan 

unigolion 

Nac ydw Y tu allan i 
Gymru/heb nodi 

24 4.3 

Cymru 357 63.5 

Yn rhannol Cymru 20 3.6 

Ydw Y tu allan i 
Gymru/heb nodi 

17 3 

Cymru 144 25.6 

 
 

Ffigur 4: Ymatebion unigol wedi'u dosbarthu yn ôl rhanbarth yr ymatebwyr. 

Daeth 92.7 y cant o'r ymatebion gan Unigolion o Gymru (63.5 y cant nad ydynt 

yn cefnogi'r Bil a 25.6 y cant sy'n cefnogi'r Bil yn llawn a 3.6 y cant yn cefnogi'r 

Bil yn rhannol). Roedd gweddill yr ymatebion gan Unigolion (7.3 y cant) o'r tu 

allan i Gymru neu nid oedd yr ymatebwyr wedi nodi eu cod post. 
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E: Yr ymadroddion mwyaf cyffredin sy'n cyd-ddigwydd lle atebodd 

ymatebwyr nad ydynt yn cefnogi'r Bil (390 o ymatebion): 
Canolbwyntiwyd ar ganfod y themâu mwyaf cyffredin yn yr ymatebion gan 

ddefnyddio cydleoliad geiriau, sef mynegiadau o sawl gair sy'n cyd-ddigwydd 

yn gyffredin e.e. 'Efrog Newydd', 'Gwallt cyrliog','Awyr las'. Dylech gyfeirio at 

Atodiadau A a B am fanylion technegol pellach.  
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Ffigur 5: (Top) Siart far yn dangos yr ymadroddion mwyaf cyffredin (sy'n cyd-

ddigwydd) a'u cyfrif amlder pan atebodd ymatebwyr NAC YDW i gefnogi'r Bil 

lle mae'r echelin-y yn dangos amlder yr ymadroddion mwyaf cyffredin (sy'n 

cyd-ddigwydd). Mae maint testun mwy yn y cwmwl geiriau (gwaelod) yn 

cynrychioli ymadroddion a ddefnyddir yn amlach. Dylech gyfeirio at Atodiadau 

A a B ar werthuso ymadroddion sy'n cyd-ddigwydd. 

Yn ogystal â dod o hyd i ymadroddion a ddefnyddir yn aml yn yr ymatebion, 

gallwn hefyd ddarganfod y cyd-destun ar gyfer ymadroddion allweddol. Mae 

hyn yn arbennig o bwysig pan fydd ymadrodd allweddol tebyg yn ymddangos 

mewn ymatebion sy'n cefnogi/gwrthwynebu'r Bil. Dangosir rhai o'r 

ymadroddion mwyaf cyffredin (sy'n cyd-ddigwydd) ynghyd â rhai o sylwadau'r 

ymatebwyr nad ydynt yn cefnogi'r Bil isod. 

Child abuse: ‘there is currently sufficient legislation in place to deal with child abuse’, 

‘interpreting smacking as child abuse is erroneous’, ‘banning smacking would criminalise 

innocent parents whilst real child abusers could be overlooked’, ‘this will waste precious public 

resources that should be focused on child abuse’… 

Love parent: ‘a loving parent will know far better than anyone else what their own child needs’, 

‘it is quite wrong to criminalise loving parents who want to bring their children up to be 

responsible citizens’, ‘loving parents demonstrate their love by teaching their children right from 

wrong’… 

Family life: ‘the state is already interfering too much in family life’, ‘family life will be disrupted 

as parents will be afraid to reasonably discipline their children’, ‘ do you really want to see 

children put into the care system when their parents are those best placed to bring them up 

even if their views differ from yours and when their of family life demonstrates loving care’… 

Police social service/workers: ‘our police and social workers are already overstretched’, ‘the 

police and social services have better things to be doing than interfering in healthy stable 

families’, ‘police and social services will be overwhelmed and distracted from serious cases that 

really do need their attention’… 

Physical punishment: ‘the law already bans abusive and excessive physical punishment so there 

is no need for this bill’, ‘it can be much more damaging for parents to resort to shouting 

swearing etc rather than keeping control and giving reasonable and appropriate physical 

punishment’, ‘there is no evidence that mild physical punishment harms children and the 

government even upheld this in a consultation last year’, ‘whilst I accept there are 

circumstances in which it could be harmful to use physical punishment there are also all sorts of 

non physical punishments that are equally damaging.’… 

Welsh government: ‘the Welsh Government has the responsibility to listen to the voice of the 

Welsh people and not to ignore it’, ‘this bill should be thrown out immediately and the Welsh 

Government should use their resources to address real and pressing issues regarding children 

such as educational standards.’… 
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F: Yr ymadroddion mwyaf cyffredin sy'n cyd-ddigwydd lle atebodd 

ymatebwyr eu bod yn cefnogi'r Bil (238 o ymatebion): 

Canolbwyntiwyd ar ganfod y themâu mwyaf cyffredin yn yr ymatebion gan 

ddefnyddio cydleoliad geiriau, sef mynegiadau o sawl gair sy'n cyd-ddigwydd 

yn gyffredin e.e. 'Efrog Newydd', 'Gwallt cyrliog', 'Awyr las'. Dylech gyfeirio at 

Atodiadau A a B am fanylion technegol pellach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cyfrif amlder 
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Ffigur 6: (Top) Siart far yn dangos yr ymadroddion mwyaf cyffredin (sy'n cyd-

ddigwydd) a'u hamlder pan atebodd ymatebwyr YDW i gefnogi'r Bil lle mae'r 

echelin-y yn dangos amlder yr ymadroddion mwyaf cyffredin (sy'n cyd-

ddigwydd). Mae maint testun mwy yn y cwmwl geiriau (gwaelod) yn cynrychioli 

ymadroddion a ddefnyddir yn amlach. Dylech gyfeirio at Atodiadau A a B ar 

werthuso ymadroddion sy'n cyd-ddigwydd. 

Yn ogystal â dod o hyd i ymadroddion a ddefnyddir yn aml yn yr ymatebion, 

gallwn hefyd ddarganfod y cyd-destun ar gyfer ymadroddion allweddol. Mae 

hyn yn arbennig o bwysig pan fydd ymadrodd allweddol tebyg yn ymddangos 

mewn ymatebion sy'n cefnogi/gwrthwynebu'r Bil. Dangosir rhai o'r 

ymadroddion mwyaf cyffredin (cyd-ddigwydd) ynghyd â rhai o sylwadau'r 

ymatebwyr sy'n cefnogi'r Bil isod. 

Physical punishment: ‘I believe that physical punishment of children is the abuse of the most 

vulnerable people who need protecting and nurturing not hurting’,’ physical punishment does 

not work and because it does not work there is a danger of it escalating into physical abuse and 

in some cases lead to the death of a child’, ‘there is extensive research evidence that physical 

punishment is ineffective and it can cause considerable harm’, ‘removing the reasonable 

punishment defence acknowledges children’s status in society as holders of human rights and is 

consistent with the due regard duty in the rights of children and young persons wales measure 

2011’… 

Welsh government: ‘extremely pleased the Welsh Government is leading the way in the UK and 

taking this forward’, ‘the proposal put forward by the Welsh Government will ensure that Welsh 

law is consistent with the UK’s international human rights obligations and will provide children 

with equal protection against criminal assault as that presently enjoyed by adults in Wales’, ‘I 

believe removing the defence of reasonable punishment in law in Wales will help to safeguard 

children from assault and is in line with the Welsh Government’s commitment to children’s 

rights’… 

Committee right child/United Nations: ‘the United Nations Committee on the Rights of the 

Child recognises that any physical punishment of children however minor is incompatible with 

the human rights of children and has called for it to be abolished’, ‘international treaty bodies 

have repeatedly called for the UK to legislate to remove the reasonable punishment defence 

including recommendations from the UN Committee on the Rights of the Child which repeated 

this call for the fourth time in June 2016. International human rights bodies are unequivocal in 

stating that children have the same right to legal protection from assault as adults.’… 

Clear message: ‘a total ban on all physical punishment of children is clear and unambiguous 

whereas the current defence of reasonable chastisement is open to interpretation and can 

create confusion uncertainty and gives a clear message that children the most vulnerable 

members of our society do not enjoy equal rights to adults’, ‘this clear message removes any 

legal loop holes regarding parental physical chastisement of children in Wales which will be no 

longer be defensible under the legislation’… 
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G: Yr ymadroddion pwysicaf lle atebodd ymatebwyr nad ydynt yn 

cefnogi'r Bil (390 o ymatebion): 
Mewn set amrywiol o ymatebion, nid yw'n ddigon i ganolbwyntio ar 

ymadroddion sy'n digwydd (neu'n cyd-ddigwydd) yn aml yn unig. Mae'r un mor 

ddymunol tynnu ymadroddion allweddol amlwg/pwysig allan ar draws yr holl 

ymatebion - rydym yn cyflawni hyn drwy werthuso'r sgôr amlder term, amlder 

dogfen gwrthdro (TF-IDF) ar gyfer ymadroddion yn yr ymatebion. Po uchaf yw'r 

sgôr TF-IDF, y mwyaf pwysig/amlwg yw'r ymadrodd. Dylech gyfeirio at 

Atodiadau A a B am fanylion technegol pellach (gan gynnwys diffiniad o sgôr 

TF-IDF) ar werthuso ymadroddion pwysig. 

 

Sgôr TF-IDF 
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Ffigur 7: (Top) Siart far sy'n dangos yr ymadroddion pwysicaf a'u sgorau TF-IDF 

(amlder term, amlder dogfen gwrthdro) pan atebodd yr ymatebwyr NAC YDW i 

gefnogi'r Bil lle mae'r echelin-y yn dangos pwysau'r ymadroddion 

allweddol/pwysig. Po uchaf yw'r sgôr TF-IDF, y mwyaf pwysig/amlwg yw'r 

ymadrodd. Mae'r maint testun mwy yn y cwmwl geiriau (gwaelod) yn 

cynrychioli ymadroddion sydd â phwysau/pwysigrwydd uwch. Dylech gyfeirio 

at Atodiadau A a B ar werthuso ymadroddion pwysig. 
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H: Yr ymadroddion pwysicaf lle atebodd ymatebwyr eu bod yn 

cefnogi'r Bil (238 o ymatebion): 
Mewn set amrywiol o ymatebion, nid yw'n ddigon i ganolbwyntio ar 

ymadroddion sy'n digwydd (neu'n cyd-ddigwydd) yn aml yn unig. Mae'r un mor 

ddymunol tynnu ymadroddion amlwg/pwysig allan ar draws yr holl ymatebion 

- rydym yn cyflawni hyn drwy werthuso'r sgôr amlder term, amlder dogfen 

gwrthdro ar gyfer ymadroddion yn yr ymatebion. Po uchaf yw'r sgôr TF-IDF, y 

mwyaf pwysig/amlwg yw'r ymadrodd. Dylech gyfeirio at Atodiadau A a B am 

fanylion technegol pellach (gan gynnwys diffiniad o sgôr TF-IDF) ar werthuso 

ymadroddion pwysig. 

 

 

Sgôr TF-IDF 
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Ffigur 8: (Top) Siart far sy'n dangos yr ymadroddion pwysicaf a'u sgorau TF-IDF 

(amlder term, amlder dogfen gwrthdro) pan atebodd yr ymatebwyr YDW i 

gefnogi'r Bil lle mae'r echelin-y yn dangos pwysau'r ymadroddion 

allweddol/pwysig. Po uchaf yw'r sgôr TF-IDF, y mwyaf pwysig/amlwg yw'r 

ymadrodd. Mae'r maint testun mwy yn y cwmwl geiriau (gwaelod) yn 

cynrychioli ymadroddion sydd â phwysau/pwysigrwydd uwch. Dylech gyfeirio 

at Atodiadau A a B ar werthuso ymadroddion pwysig. 
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Atodiad A: 

Strwythur y set ddata: glanhau ac anhysbysu 
Darparwyd yr ymatebion i'r ymgynghoriad ar-lein ar egwyddorion cyffredinol y 

Bil i Gampws Gwyddor Data yr ONS mewn fformat ffeil csv. Dadansoddwyd y 

set ddata gan ddefnyddio cod rhifol a ddatblygwyd gan y Campws Gwyddor 

Data ac a ysgrifennwyd yn Python, sef iaith raglennu at ddibenion cyffredinol. 

Mae'r holl ganlyniadau a ddarperir yn gwbl atgynyrchadwy ar yr amod bod gan 

rywun fynediad at y data a'r algorithm a ddatblygwyd gan y Campws y gellir ei 

ddarparu am ddim gan y Campws.  

Un o'r camau cyntaf wrth gymhwyso technegau gwyddor data yw glanhau 

data. Gwnaethom lanhau'r set ddata drwy dynnu'r colofnau hynny lle'r oedd 

gwerthoedd coll. Y ffurf ar y set ddata a gafwyd o'r porth ar-lein (Smart Survey) 

ar ôl gwneud hynny oedd 650 X 32 h.y. mae gan y set ddata 650 o ymatebion 

ac roedd gan bob ymateb penodol 32 o briodoleddau gwahanol. Fodd bynnag, 

canolbwyntiwyd ar y priodoleddau sy'n berthnasol i'r dadansoddiad yn unig, ac 

mae rhai ohonynt i'w gweld yn Ffigur Atodiad.1. Gan fod y set ddata yn 

cynnwys gwybodaeth bersonol sensitif, cafodd y set ddata ei hanhysbysu cyn 

iddi gael ei dadansoddi (gan ddileu enwau a chyfeiriadau e-bost a nodi lleoliad 

y tu mewn/y tu allan i Gymru yn hytrach na'r codau post gwirioneddol). 

Ffigur Atodiad.1: Crynodeb o'r set ddata a gafwyd yn dangos y priodoleddau perthnasol a 

ddefnyddiwyd yn y dadansoddiad. 

https://datasciencecampus.ons.gov.uk/
https://datasciencecampus.ons.gov.uk/
https://www.python.org/
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Set ddata: grwpio cychwynnol mewn gwahanol gategorïau:  
 

• 'Math o ddefnyddiwr': Gofynnwyd i'r ymatebwyr gyflwyno eu barn o dan 

dri chapasiti gwahanol: Unigolion, Gweithwyr Proffesiynol a Sefydliadau. 

Cyfanswm yr ymatebion a gafwyd o dan y tri chategori gwahanol hyn yw 

650. 

 

• 'Cefnogaeth i'r Bil': Gofynnwyd i'r ymatebwyr fynegi eu cefnogaeth neu 

fel arall i'r Bil drwy ddewis un o'r atebion a ganlyn i'r cwestiwn '1.1. A 

ydych yn cefnogi egwyddorion y Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb 

Resymol) (Cymru)?: NAC YDW, YDW, YN RHANNOL, DIM BARN. 

 

• Rhannwyd yr ymatebion yn gyntaf yn ôl priodoleddau canlynol y set 

ddata: 'Math o ddefnyddiwr' a 'Cefnogaeth i'r Bil'. Wedi hynny, casglwyd 

yr ymatebion ym mhob categori ar gyfer y saith cwestiwn a ganlyn:  

 

'Amlinellwch eich rhesymau dros eich ateb i gwestiwn 1.1' 

 

'A ydych yn credu bod angen deddfwriaeth i gyflawni’r hyn y mae’r Bil 

hwn yn ceisio’i gyflawni?' 

 

'A oes gennych unrhyw sylwadau am unrhyw rwystrau posibl rhag 

gweithredu’r Bil?' 

 

'A ydych yn credu bod y Bil yn ystyried y rhwystrau posibl hyn?' 

 

‘A ydych yn credu bod unrhyw ganlyniadau anfwriadol yn deillio o’r Bil?’ 

 

'A oes gennych farn ar oblygiadau ariannol y Bil (fel y'u nodir yn Rhan 2 

o’r Memorandwm Esboniadol)?'  

 

'A oes gennych unrhyw bwyntiau eraill yr hoffech eu gwneud am y Bil 

hwn?' 
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Atodiad B: 

Set ddata: yr ymadroddion (sy'n cyd-ddigwydd) mwyaf cyffredin a 

phwysig 

• Mae'r rhan fwyaf o dechnegau gwyddor data yn dibynnu ar nifer fawr o 

ddata hyfforddi i hyfforddi modelau dysgu peiriant gyda'r gobaith y gellir 

defnyddio'r modelau hyn yn hyderus wedyn ar gyfer dadansoddiad 

rhagfynegol ar y data prawf (nas gwelir). Yn y senario presennol, roedd 

nifer yr ymatebion testun rhydd yn gymharol fach i lawer o dechnegau 

prosesu iaith naturiol, gan gynnwys modelu pynciau fod yn effeithiol.  

• Felly, gwnaethom ganolbwyntio ar y technegau gwyddor data hynny nad 

ydynt yn dibynnu'n fawr ar faint y data hyfforddi. Gwnaethom 

ddechrau'r dadansoddiad cloddio testun gan gyfuno'r ymatebion yn 

gyntaf o dan ddau brif gategori - cefnogaeth lawn neu wrthwynebiad i'r 

Bil (gan anwybyddu'r categorïau Math o Ddefnyddiwr a Rhanbarth). 

Roedd rhannu'r ymatebion o dan y ddau gategori hyn yn ein galluogi i 

gasglu nifer sylweddol o ymatebion er mwyn caniatáu i dechnegau 

gwyddor data ddewis yr ymadroddion (sy'n cyd-ddigwydd) mwyaf 

cyffredin a phwysig/allweddol yn yr ymatebion i'r Bil.  

Yr ymadroddion mwyaf cyffredin (sy'n cyd-ddigwydd): 

• Perfformiwyd y dadansoddiad drwy ddewis i ddechrau yr ymadroddion 

mwyaf cyffredin yn yr ymatebion o dan y ddau gategori uchod. 

Canolbwyntiwyd ar ganfod cydleoliad geiriau, sef mynegiadau o sawl gair 

sy'n cyd-ddigwydd yn gyffredin e.e. 'Efrog Newydd', 'Gwallt cyrliog'. 

• Defnyddiwyd Gensim i ganfod yn awtomatig ymadroddion cyffredin ac 

ymadroddion aml-air o ffrwd o frawddegau. Mae Gensim yn llyfrgell 

ffynhonnell agored ar gyfer modelu testun heb ei oruchwylio a phrosesu 

iaith naturiol, gan ddefnyddio dulliau dysgu peiriant ystadegol modern. 

• Mae'n bosibl y gall rhai ymadroddion allweddol ymddangos mewn 

ymatebion o ran cefnogaeth ac o ran gwrthwynebiad i'r Bil. Felly mae'r 

adroddiad hwn hefyd yn cyd-fynd â thablau html sy'n dangos cyd-destun 

yr ymadroddion hyn sy'n codi'n aml (e.e. 'physical punishment' fel 

ymadrodd sy'n ymddangos yn y ddau gategori: 'NAC YDW' ac 'YDW'). 

• Wrth ganfod ymadroddion sy'n cyd-ddigwydd, gallwn ddefnyddio dau 
baramedr: min_count a throthwy i sicrhau mai dim ond ymadroddion 
allweddol ystyrlon sy'n cael eu nodi gan ein model. Mae min_count yn 

https://en.wikipedia.org/wiki/Natural_language_processing
https://en.wikipedia.org/wiki/Latent_Dirichlet_allocation
https://radimrehurek.com/gensim/models/phrases.html
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anwybyddu pob ymadrodd sydd â chyfanswm y cyfrif a gasglwyd sy'n is 
na hyn ac mae'r trothwy yn cynrychioli trothwy ar gyfer ffurfio'r 
ymadroddion (mae uwch yn golygu llai o ymadroddion). Defnyddiwyd 
min_count=10 a throthwy=5 i ganfod yr ymadroddion mwyaf cyffredin 
(sy'n cyd-ddigwydd).  

Yr ymadroddion pwysicaf: 

• Mewn set amrywiol o ymatebion, nid yw'n ddigon i ganolbwyntio ar 

ymadroddion sy'n digwydd (neu'n cyd-ddigwydd) yn aml yn unig. Mae'r 

un mor ddymunol tynnu ymadroddion allweddol amlwg/pwysig allan ar 

draws yr holl ymatebion. Rydym yn defnyddio TF-IDF/TFIDF, sy'n fyr am 

amlder term, amlder dogfen gwrthdro, sef ystadegyn rhifiadol y bwriedir 

iddo adlewyrchu pa mor bwysig yw gair i ymateb mewn casgliad o 

sylwadau. Mae'r gwerth TF-IDF yn cynyddu yn gymesur i'r nifer o 

weithiau y mae gair yn ymddangos yn y ddogfen a chaiff ei wrthbwyso 

gan nifer y dogfennau yn y corpws sy'n cynnwys y gair, sy'n helpu i 

addasu ar gyfer y ffaith bod rhai geiriau'n ymddangos yn amlach yn 

gyffredinol (mae geiriau cyffredin 'a', 'the', 'of', 'at' ac ati yn codi'n aml 

iawn, ond nid ydynt yn cyfleu llawer o ystyr ar eu pen eu hunain). 
 

• Er enghraifft, ystyriwch ymateb sy'n cynnwys 20 o eiriau lle mae'r 

ymadrodd 'good-discipline' yn ymddangos deirgwaith. Amlder y term 

(h.y., TF) ar gyfer 'good-discipline' wedyn yw (3/20) = 0.15. Os tybiwn fod 

gennym 5000 o ymatebion a bod yr ymadrodd 'good-discipline' yn 

ymddangos mewn 10 o'r rhain, cyfrifir amlder dogfen gwrthdro (h.y., 

IDF) fel log (5000/10) = 2.69. Felly, y pwysau TF-IDF yw cynnyrch y 

niferoedd hyn: 0.15 * 2.69 = 0.4035. Felly roedd y TF-IDF yn caniatáu inni 

gynyddu pwysau'r ymadrodd allweddol hwn o 0.15 i 0.40. 
 

• Defnyddiwyd Scikit-learning, sef llyfrgell meddalwedd dysgu peiriant am 

ddim arall ar gyfer iaith raglennu Python i ddewis ymadroddion pwysig 

yn seiliedig ar eu pwysau TF-IDF.  
 

• Yn yr adrannau sy'n ymwneud â'r geiriau mwyaf cyffredin a phwysig 

rydym yn gosod y siartiau bar a'r allbynnau cwmwl geiriau ar gyfer yr 

ymadroddion pwysicaf a'r ymadroddion sy'n cyd-ddigwydd amlaf, gyda'r 

maint testun mawr yn y cymylau geiriau yn cynrychioli termau sydd â 

phwysau uwch (naill ai o ran amlder cyd-ddigwyddiad neu bwysau TF-

IDF).    

https://en.wikipedia.org/wiki/Tf%E2%80%93idf
https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.feature_extraction.text.TfidfVectorizer.html

