
Blaenraglen 2021-22 

Mawrth  2021

Cynghrair Rheoleiddwyr ar gyfer 
Gwella Datblygiad Seilwaith



Blaenraglen RAPID 2021-22

2

Mae’r ddogfen hon yn nodi blaenoriaethau cyflawni 2021-22 ar gyfer Cynghrair Rheoleiddwyr 
ar gyfer Datblygiad Seilwaith (cyflenwad dŵr) (RAPID). Mae’n cwmpasu’r cyfnod o 01 Ebrill 
2021 i 31 Mawrth 2022. Mae blaenraglen RAPID yn cyd-fynd â blaenraglen 2021-22 Ofwat ac 
mae’n cynnwys mwy o fanylion am sut y byddwn yn cyflawni’r cerrig milltir RAPID sydd yn y 
rhaglen honno. Mae rhaglen 2021-22 yn adeiladu ar gynnydd RAPID yn erbyn ei blaenraglen 
2020-21. Nodir hyn yn adroddiad cynnydd blynyddol RAPID.

Sefydlwyd RAPID yn 2019. Mae’n bartneriaeth sy’n cynnwys y tri rheoleiddiwr dŵr yn Lloegr 
- Ofwat, Asiantaeth yr Amgylchedd (EA) a’r Arolygiaeth Dŵr Yfed (DWI). Rydym yn gweithio 
gyda rhanddeiliaid, yn manteisio ar gyfleoedd i wella rheoleiddiad a chael gwared ar 
rwystrau, gan gynorthwyo’r sector i ymateb i heriau adnoddau dŵr hirdymor tra’n hyrwyddo 
budd gorau defnyddwyr dŵr, y gymdeithas a’r amgylchedd. 

Bwriedir i raglen RAPID fod o fudd i Gymru a Lloegr. Mae rhaglen 2021-22 yn adeiladu ar waith 
RAPID yn 2020-21 pan wnaethom ymgysylltu â Llywodraeth Cymru, Cyfoeth Naturiol Cymru 
a chwmnïau sy’n gwasanaethu Cymru. Yn 2020, ymunodd Cyfoeth Naturiol Cymru â grŵp 
cynghori RAPID gan ein galluogi i weithio’n agosach wrth symud ymlaen.

Ynglŷn â’r ddogfen hon 

https://www.ofwat.gov.uk/publication/ofwat-forward-programme-2021-22-cymraeg/
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Mae newid yn yr hinsawdd yn realiti heddiw. Mae newidiadau i batrymau tywydd o ganlyniad i 
newid yn yr hinsawdd yn golygu bod dosbarthiad glawiad yn dod yn llai dibynadwy ar draws y 
wlad. Bydd y newid a ragwelir i hafau sychach a phoethach a gaeafau gwlypach a chynhesach 
yn effeithio ar argaeledd dŵr yn gyffredinol. Ac mae dŵr yn anghenraid sylfaenol bywyd pob 
dydd. Er y rhagwelir y bydd prinder dŵr yn fwyaf difrifol yn ne a de-ddwyrain Lloegr, mae 
sychder difrifol sydd angen ei reoli yn risg ledled y wlad . 

Mae’r Fframwaith Cenedlaethol ar gyfer Adnoddau Dŵr a luniwyd gan EA yn nodi’r anghenion 
dŵr hirdymor ar gyfer Lloegr, gan gynnwys cyflenwadau dŵr cyhoeddus. Er mwyn diwallu’r 
angen hwn bydd angen buddsoddiad sylweddol mewn seilwaith i gynyddu cyflenwadau 
ynghyd â gweithredu uchelgeisiol i reoli’r galw am ddŵr. Bydd rheoli’r galw yn cynnwys 
helpu pobl a diwydiant i ddefnyddio dŵr yn effeithlon a lleihau colledion o bibellau cwmnïau 
dŵr a chwsmeriaid. Bydd buddsoddi i gynyddu’r cyflenwad yn cynnwys opsiynau newydd i 
gynhyrchu, storio a symud dŵr i’r man lle mae ei angen. Mae angen i’r opsiynau a ddatblygir 
hefyd gynorthwyo gydag adferiad natur, sicrhau enillion net amgylcheddol a defnyddio pŵer 
natur lle bo hynny’n briodol.

Sefydlwyd RAPID i hwyluso cydweithredu trawsreoleiddiol ar ddatblygu prosiectau seilwaith 
cyflenwi dŵr strategol ac i fynd i’r afael â materion sy’n ymwneud â’u datblygiad gyda’r 
bwriad o sefydlu fframwaith rheoleiddio parhaus ar gyfer prosiectau o’r fath. Goruchwylir 
RAPID gan Fwrdd a gadeirir gan Brif Swyddog Gweithredol Ofwat, gydag aelodau o uwch 
dimau arweinyddiaeth pob un o’r rheoleiddwyr partner (Ofwat, EA a DWI). Mae gan RAPID dair 
rôl, sy’n rhyng-gysylltiedig.

1.1  Cyflwyno’r broses gatiau

Rôl gyntaf RAPID yw rhoi trosolwg o’r broses gatiau a sefydlwyd i gefnogi, adolygu a herio 
datblygiad a chyflawniad y datrysiadau adnoddau dŵr strategol a ariennir fel rhan o adolygiad 
prisiau 2019. Dylai’r datrysiadau hyn fod yn barod ar gyfer adeiladu yn y cyfnod rheolaeth 
prisiau nesaf, 2025-30, ac eithrio ar gyfer y rhai ar y llwybr carlam a ddylai fod yn weithredol 
erbyn diwedd 2027. Mae 18 datrysiad wedi’u cynnig hyd yma – 17 fel yr amlinellwyd yn y 
penderfyniadau terfynol PR19: atodiad datrysiadau adnoddau dŵr rhanbarthol strategol a 
datrysiad ychwanegol o drosglwyddiad uniongyrchol o gronfa ddŵr Havant Thicket a ymunodd 
wrth gât un carlam. Rydym yn annog datrysiadau pellach i ymuno yn ystod y rhaglen. Os bydd 
y datrysiadau yn y rhaglen yn symud i’r cam adeiladu, bydd y sector yn buddsoddi hyd at  
£14 biliwn mewn seilwaith newydd.

Mae RAPID yn arwain asesiad y datrysiadau wrth bob gât ac yn gwneud argymhellion i 
Ofwat ynglŷn â chyllido datrysiadau. Mae asesiad RAPID yn ceisio sicrhau bod y datrysiadau 
ar y trywydd cywir ac yn symud ymlaen mewn modd sy’n rhoi gwerth i gwsmeriaid a’r 
amgylchedd. Lle bo’n briodol, gall ein hargymhellion gynnwys mesurau dros dro i reoli risgiau 
tymor byrrach a nodwyd trwy waith perchnogion datrysiadau.

1.  Her gwytnwch adnoddau dŵr a rôl RAPID

https://www.gov.uk/government/publications/meeting-our-future-water-needs-a-national-framework-for-water-resources
https://www.ofwat.gov.uk/publication/pr19-final-determinations-strategic-regional-water-resource-solutions-appendix
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Ffigur 1.1 Proses gatiau ar gyfer datrysiadau adnoddau dŵr rhanbarthol 
strategol posibl

1.2  Gweithredu’r Fframwaith Cenedlaethol

Yr ail o rolau RAPID yw gweithredu fel galluogwr i roi’r Fframwaith Cenedlaethol Adnoddau 
Dŵr ar waith yn effeithiol. Mae hyn yn cynnwys cydlynu gwaith cydweithredol y pump grŵp 
adnoddau dŵr rhanbarthol a chefnogi cadeirydd annibynnol yr Uwch Grŵp Llywio. Mae hefyd 
yn cynnwys nodi, olrhain a lliniaru risgiau sy’n gysylltiedig â datblygu cynlluniau rhanbarthol 
a chefnogi cydgysylltiad ar draws llywodraeth a rheoleiddwyr yng Nghymru a Lloegr. 

Mae Defra, Llywodraeth Cymru a’r rheoleiddwyr partner wedi ymrwymo i weithio gyda 
defnyddwyr dŵr i helpu i ddarparu dull wedi’i weddnewid ar gyfer cynllunio adnoddau 
dŵr, gan alinio anghenion cenedlaethol, rhanbarthol a lleol. Mae RAPID yn chwilio am 
ddatrysiadau cydweithredol i faterion sy’n dod i’r amlwg, gan weithio gyda chronfa ehangach 
o reoleiddwyr sy’n cynnwys Cyfoeth Naturiol Cymru a Natural England (NE). Dylai’r rhaglen o 
ddatrysiadau adnoddau dŵr strategol sy’n symud ymlaen trwy’r broses gatiau ddod i’r amlwg 
trwy’r broses gynllunio ranbarthol. 

Mae RAPID hefyd yn datblygu ac yn defnyddio tystiolaeth i helpu i lunio cynlluniau 
rhanbarthol, yn enwedig pan fo angen safbwynt cenedlaethol, fel y modelu adnoddau dŵr 
cenedlaethol.
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1.3  Datblygu’r fframwaith rheoleiddiol a masnachol ar gyfer seilwaith 
adnoddau dŵr

Trydedd rôl RAPID yw datblygu’r fframwaith rheoleiddiol a masnachol i gefnogi’r gwaith 
o gyflawni seilwaith adnoddau dŵr yn amserol. Rydym yn gofyn i’r sector dŵr ddatblygu 
adnoddau dŵr mewn ffordd newydd gan gydnabod y gallai fod angen i’r trefniadau 
rheoleiddiol a masnachol presennol newid i gefnogi hyn.

Mae’n anochel y bydd y lefel hon o newid yn datgelu heriau a materion. Rydym wedi ymrwymo 
i wella’r fframwaith rheoleiddio presennol fel bod materion sy’n dod i’r amlwg, boed yn 
gyfleoedd, bylchau neu rwystrau, yn cael sylw trwy ein gwaith i gefnogi pob rheoleiddiwr 
sy’n bartner. Efallai y bydd y gwaith hwn yn datgelu risgiau i gwsmeriaid neu’r amgylchedd 
yn y tymor byrrach, cyn y cyflawnir y seilwaith yn y rhaglen RAPID. Pan ddaw hyn i’r amlwg, 
byddwn yn gweithio gyda’r rheoleiddwyr partner a’r cwmnïau i hwyluso lliniaru risg.

Rydym yn disgwyl i nifer o ddatrysiadau fod yn barod ar gyfer eu hadeiladu yn gynnar yn 
y cyfnod rheolaeth prisiau nesaf. Efallai y bydd yr agenda adfer Gwyrdd hefyd yn cyflymu 
rhai datrysiadau. Yng ngoleuni hyn, rydym wedi meddwl yn ofalus am sut y byddwn yn 
blaenoriaethu’r gwaith sydd ei angen i gefnogi’r cylchoedd cynllunio adnoddau dŵr a pennu 
prisiau. Mae hyn yn cynnwys ystyried a yw’r dull cylchol presennol ar gyfer rheoleiddio yn dal 
yn briodol ar gyfer sicrhau canlyniadau hirdymor i gwsmeriaid a’r amgylchedd neu a fyddai 
dull tymor hwy yn rhoi mwy o fudd.
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Fe fydd 2021-22 yn flwyddyn gyffrous. Mae RAPID yn cynllunio rhaglen uchelgeisiol, a fydd 
yn cael ei chyfateb gan nifer o gerrig milltir pwysig yn yr agenda cynllunio rheoli adnoddau 
dŵr, gan gynnwys y grwpiau rhanbarthol yn cyhoeddi cynlluniau rhanbarthol drafft ar gyfer 
ymgynghori am y tro cyntaf. Mae cyd-destun y pandemig parhaus hefyd yn golygu y gallai fod 
angen i’r rhaglen fod yn hyblyg. 

Fel ym mlaenraglen 2020-21, rydym wedi grwpio ein blaenoriaethau cyflawni yn bump thema:

• datblygu diwylliant cadarnhaol ac ysgogi perfformiad; 
• darparu goruchwyliaeth effeithiol o’r datrysiadau strategol; 
• ymgysylltu â phobl a sefydliadau; 
• sicrhau gwytnwch adnoddau dŵr hirdymor effeithiol; ac  
• archwilio a mynd i’r afael â chyfleoedd, bylchau a rhwystrau rheoleiddio a masnachol. 

Bydd cadw’r themâu yn gyson trwy gydol oes RAPID yn ein galluogi i werthuso ein heffaith, yn 
enwedig trwy nodi tueddiadau dros amser. Rydym yn disgrifio pob un o’r meysydd hyn yn fwy 
manwl mewn tudalennau dilynol ac yn crynhoi’r pethau y gellir eu cyflawni yn nhabl 1.

2.1  Datblygu diwylliant cadarnhaol ac ysgogi perfformiad

Rydym am wneud RAPID yn lle gwych i weithio. Erbyn hyn mae gennym dîm cryf sy’n cynnwys 
staff o’r tri rheoleiddiwr partner ac rydym yn ceisio adeiladu ar hyn trwy gyflwyno talent 
gynnar ym meysydd peirianneg, economeg, rheoli prosiect a pholisi rheoleiddio, gan symud i 
ddiwylliant o ‘hunan feithrin’ yn hytrach na phrynu arbenigedd i mewn. Fel tîm cyfun gallwn 
gynnig cyfleoedd gwych i’n pobl ddatblygu eu sgiliau a’u profiad. Byddwn yn asesu ein 
cynnydd gan ddefnyddio arolwg pobl y gwasanaeth sifil ac arolwg ‘insights discovery’.

2.2  Darparu goruchwyliaeth effeithiol o’r datrysiadau strategol

Fel y dangosir yn ffigur 1.1, mae dwy gât yng nghyfnod 2021-22 – cyflwyniadau gât un safonol 
ym mis Gorffennaf a chyflwyniadau gât dau carlam ym mis Medi. Byddwn hefyd yn adolygu’r 
modd y cyflawnir mesurau adfer cwmni o gât un carlam.

Bydd RAPID yn gweithio gyda’r rheoleiddwyr partner i asesu’r cynnydd a wnaed o ran datblygu 
pob datrysiad yn amserol ac i ddarparu cyngor ac argymhellion i Ofwat fel y gall Ofwat wneud 
penderfyniadau ar gyllido parhaus wedi’i glustnodi ar gyfer datblygu datrysiadau, fel y 
dangosir yn ffigur 2.1. Byddwn yn gweithio gyda Chyfoeth Naturiol Cymru fel bod ystyriaethau 
deddfwriaethol a pholisi Cymru yn rhan o’r broses asesu ar gyfer y datrysiadau hynny sy’n 
effeithio ar Gymru neu a allai fod o fudd i Gymru. Byddwn yn cyhoeddi’r hyn yr ydym wedi’i 
ddysgu o’r asesiadau gatiau ac yn defnyddio ein profiad i wella ein paratoadau ar gyfer cynnal 
y broses ar gyfer y gatiau nesaf ac i fwydo i’n rhaglen o dan y themâu RAPID eraill. 

2.  Blaenraglen 2021-22 – beth fydd RAPID yn ei 
wneud eleni

https://www.insights.com/products/insights-discovery/
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Ffigur 2.1 Proses asesu gatiau ar gyfer datrysiadau adnoddau dŵr rhanbarthol 
strategol posibl

2.3  Ymgysylltu â phobl a sefydliadau

I fod yn effeithiol, mae angen i ni siarad gyda a gwrando ar ystod eang o bobl a sefydliadau. 
Byddwn yn parhau i ymgysylltu â rhanddeiliaid cenedlaethol er mwyn datblygu perthynas, 
ceisio barn a deall eu safbwyntiau, gan gynnwys CCW a rhanddeiliaid yng Nghymru.

Byddwn yn parhau i fireinio a datblygu ein dull ar gyfer gweithio gyda’r rheoleiddwyr partner 
a’r gymuned reoleiddio yn ehangach.

Byddwn yn hyrwyddo ein dull ar gyfer gweddnewid adnoddau dŵr trwy roi cyhoeddusrwydd 
i’r fframwaith cenedlaethol, symud i gynllunio rhanbarthol a’r broses gatiau a gwerthuso ein 
heffaith trwy ail gynnal ein harolwg 2020.

2.4  Sicrhau gwytnwch adnoddau dŵr hirdymor effeithiol 

Er bod pob un o’r grwpiau rhanbarthol yn canolbwyntio ar anghenion rhanbarthol, bydd 
RAPID yn parhau i ganolbwyntio ar y darlun cenedlaethol gan gynnwys trwy nodi, olrhain a 
lliniaru’r risgiau sy’n gysylltiedig â datblygu cynlluniau rhanbarthol tra’n herio’r grwpiau i 
arloesi ac archwilio cyfleoedd i sicrhau budd ehangach. Byddwn yn meithrin cydgysylltiad 
ar draws rheoleiddwyr i sicrhau adborth strategol, amserol a chydgysylltiedig i’r grwpiau 
rhanbarthol yn ogystal ag ymyriadau eraill lle bo angen.

Er mwyn cefnogi’r gwaith o wneud penderfyniadau yn yr hirdymor, bydd RAPID yn darparu 
cyfeiriad strategol i ddatblygu a defnyddio tystiolaeth megis allbynnau modelu adnoddau dŵr 
ar raddfa genedlaethol, y prosiect dadansoddi bylchau opsiynau a meincnodi costau seilwaith 
dŵr mawr, i helpu i siapio a herio cynlluniau rhanbarthol. Bydd RAPID yn parhau i weithredu’n 
gynhwysol wrth lywodraethu’r prosiectau tystiolaeth hyn, gan ddefnyddio cynrychiolwyr o’r 
sector dŵr i helpu i lywio’r gwaith a’r argymhellion. Byddwn hefyd yn gweithio gyda chwmnïau, 
CCW a llywodraethau i ddatblygu polisi ar sut y dylid ystyried barn cwsmeriaid mewn 
penderfyniadau sy’n ymwneud â’r opsiwn gorau neu’r rhaglen orau o opsiynau.

Cyflwyniad Asesiad gan 
RAPID

Ofwat yn  
cyhoeddi 

penderfynia-
dau drafft

Cyfnod  
cynrychio- 

laeth

Asesiad gan 
RAPID

Ofwat yn  
cyhoeddi 

penderfynia-
dau terfynol 

ar gyllido

https://www.ofwat.gov.uk/publication/meeting-regional-and-national-water-resources-needs-gap-analysis-of-the-current-strategic-infrastructure-scheme-portfolio/
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2.5  Archwilio cyfleoedd, bylchau a rhwystrau rheoleiddiol a masnachol 

Bydd RAPID yn parhau i weithio ar y cyd â’r rheoleiddwyr i lunio’r fframweithiau masnachol 
ar gyfer opsiynau adnoddau strategol ac i ystyried lle mae tensiynau a chyfaddawdau polisi 
rhwng effaith leol ac angen cenedlaethol.

Yn 2021-22, rydym yn bwrw ymlaen â blaenoriaethau polisi a fydd â goblygiadau i’r fframwaith 
rheoleiddio yn y dyfodol trwy weithgorau: safoni; prisio, cymhellion a risg; gweithrediadau 
cydgysylltiedig; a sicrwydd cyflenwad. Dangosir ein dull yn ffigur 2.2 isod.

Ffigur 2.2 Rhaglen Fframweithiau Rheoleiddio a Masnachol

Byddwn yn cefnogi gwaith pob rheoleiddiwr i ddatblygu ei fframwaith rheoleiddio, gan 
gynnwys RAPID yn mewnbynnu argymhellion polisi i ddatblygiad y fframwaith PR24.

Byddwn yn parhau i ddefnyddio arbenigedd, syniadau newydd ac arloesedd o’r sector, 
sectorau eraill sy’n defnyddio dŵr, ymgynghoriaeth a phanel ymgynghorol Ofwat.
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Tabl 1 Crynodeb o’r cynllun cyflawni 2021-22

Thema Cyflawniadau 
Chwarter 1

Cyflawniadau 
Chwarter 2

Cyflawniadau 
Chwarter 3

Cyflawniadau 
Chwarter 4

Datblygu 
diwylliant 
cadarnhaol 
ac ysgogi 
perfformiad 

Canolbwyntio ar les 
a datblygiad staff 
a chreu diwylliant 
cefnogol

Dod â thalent 
gynnar i mewn 
gan ddefnyddio 
rhaglenni 
graddedigion a 
phrentisiaethau 
Ofwat

Adborth yn 
cadarnhau bod 
RAPID yn dîm 
gwych i weithio a 
thyfu ynddo 

Asesu pa mor dda 
y mae RAPID wedi 
datblygu staff 
sy'n dychwelyd i 
reoleiddwyr partner 

Darparu 
goruchwyliaeth 
effeithiol ar 
ddatrysiadau 
strategol 

Hwyluso datblygiad 
materion 
datrysiadau trwy 
ymgysylltu â 
rheoleiddwyr a 
chwmnïau

Asesiad gât 1 ar 
gyfer datrysiadau 
llwybr safonol

Asesiad gât 2 ar 
gyfer datrysiadau 
llwybr carlam 

Cyhoeddi dysgu 
o gatiau 2021. 
Cynnwys dysgu 
mewn dulliau ar 
gyfer asesiadau 
gatiau yn y dyfodol 

Ymgysylltu 
â phobl a 
sefydliadau 

Nodi heriau 
rhanddeiliaid ac 
annog datblygiad 
datrysiadau newydd 

Mireinio, ehangu 
a datblygu gwaith 
trawsreoleiddiwr 
ymhellach, gan 
gynnwys gyda 
CCW, NE a Chyfoeth 
Naturiol Cymru

Hyrwyddo a phrofi 
dysgu RAPID gyda 
rhanddeiliaid

Cynnal arolwg â 
rhanddeiliaid, 
adrodd ar 
berfformiad a nodi 
cynlluniau ar gyfer y 
flwyddyn i ddod 

Sicrhau 
gwytnwch 
adnoddau 
dŵr hirdymor 
effeithiol 

Datblygiad gallu 
modelu efelychiad 
system ddŵr ar 
raddfa genedlaethol 
yn mynd rhagddo

Cefnogi grwpiau 
rhanbarthol i alinio 
cynlluniau a rheoli 
risgiau a materion 

Datblygu gallu 
meincnodi costau 
seilwaith ar raddfa 
fawr yn mynd 
rhagddo

Cefnogi 
rheoleiddwyr, 
llywodraethau 
Cymru a’r DU i 
alinio cynlluniau 
rhanbarthol drafft â 
disgwyliadau polisi

Archwilio 
cyfleoedd, 
bylchau a 
rhwystrau 
rheoleiddiol a 
masnachol 

Ymgynghori 
ar y syniadau 
cychwynnol ynglŷn 
â rheoleiddio 
seilwaith adnoddau 
dŵr aml-haen, aml-
sector, ar raddfa 
fawr

Mewnbynnu 
argymhellion polisi 
i ddatblygiad y 
fframwaith PR24 
ac ymgysylltu â 
gwaith cynllunio 
a gweithredu 
cydgysylltiedig

Ymgynghoriadau 
fframweithiau'r 
dyfodol ar faterion 
rheoleiddiol a 
masnachol 

Argymhellion polisi 
a'r potensial ar 
gyfer canllawiau 
diwygiedig ar brisio 
a chontractau
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