
Am ragor o wybodaeth am y Pwyllgor Economi, Seilwaith a Sgiliau a’i waith ar 
awtomeiddio yng Nghymru, ewch i: www.cynulliad.cymru/seneddess

AWTOMEIDDIO A DEALLUSRWYDD  
ARTIFFISIAL YNG NGHYMRU

Bydd cynnyrch domestig gros y DU hyd at 10.3% yn uwch yn 2030 o ganlyniad i 
Ddeallusrwydd Artiffisial – sy’n cyfateb i £232 biliwn yn ychwanegol – gan ei wneud yn 
un o’r cyfleoedd masnachol mwyaf yn economi heddiw sy’n prysur newid * (PwC).

Dim ond 7% o bobl sy’n credu y bydd awtomeiddio yn effeithio arnynt. Fodd bynnag, yn 
ôl Future Advocacy, ‘mae cyfran y swyddi sydd â risg uchel yn sgil 
awtomeiddio erbyn dechrau’r 2030au yn amrywio o 22% i dros 39%’.

Yng Nghymru, Alun a Glannau Dyfrdwy oedd yr ardal a gâi ei heffeithio 
fwyaf, gydag ardaloedd eraill sy’n cynnwys llawer o weithgynhyrchu yn 
cael eu heffeithio’n sylweddol hefyd. 

Mae Llywodraeth Cymru wedi comisiynu adolygiad Arloesi Digidol, o 
dan arweiniad yr Athro Phil Brown o Brifysgol Caerdydd, i ystyried y 
materion hyn. Disgwylir yr adroddiad terfynol yn gynnar yn 2019.

Y broblem yng Nghymru yw na all y 
mwyafrif helaeth, yn enwedig busnesau 
bach a chanolig, gyfrannu at agenda 
awtomeiddio. Pan fyddwn ni’n siarad â 
busnesau, nid yw hyn ar agenda neb, a 
sefyllfa debyg ydyw â’r sector cyhoeddus.
Yr Athro Calvin Jones 
Prifysgol Caerdydd

DARLLEN 
PELLACH

BETH DDYWEDODD 
Y TYSTION 

Bydd y rhan fwyaf o blant ysgol gynradd 
yn cael eu hunain mewn swyddi nad ydynt 
eto’n bodoli. Felly, sut ydym ni’n dechrau 
annog busnesau i feddwl am gynllunio dros 
y tymor hir ac ymgysylltu â chymunedau?
Catherine Phillips 
Business in the Community

DYWEDODD TYSTION WRTHYM 
Y DYLAI LLYWODRAETH CYMRU:

 ◆ Sicrhau bod y system addysg yn cefnogi 
dysgu gydol oes

 ◆ Harneisio sgiliau arbenigwyr sy’n arwain 
y byd yng Nghymru

 ◆ Llunio strategaeth i fanteisio ar fuddion 
awtomeiddio a lleihau’r risgiau yn ei 
sgil.

 ◆ The Future of employment 
Carl Benedikt Frey† and Michael A. Osborne

 ◆ The Impact of AI in UK 
Constituencies: Where will 
automation hit hardest? 
Future Advocacy

 ◆ The economic impact of artificial 
intelligence on the UK economy 
PWC

 ◆ A Brave New World 
Business in the Community

http://www.assembly.wales/seneddeis
https://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/academic/The_Future_of_Employment.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5621e990e4b07de840c6ea69/t/59e777fcd7bdce3041b57ac3/1508341775530/FutureAdvocacy-GeographicalAI.pdf
https://www.bitc.org.uk/sites/default/files/a_brave_new_world_bitc_accenture_report_november_2016.pdf
https://www.bitc.org.uk/sites/default/files/a_brave_new_world_bitc_accenture_report_november_2016.pdf
https://www.pwc.co.uk/economic-services/assets/ai-uk-report-v2.pdf



