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Cyflwyniad
Catalog cyffredin o gwestiynau a phrosesau i’w defnyddio wrth ddethol cyflenwr yn ystod y
broses gaffael yw’r Gronfa Ddata Gwybodaeth am Gymwysterau Cyflenwyr (SQuID). Mae’n
cynnig set o gwestiynau safonol a dull dewin er mwyn i brynwyr ddewis y cwestiynau mwyaf
priodol ar gyfer pob caffaeliad unigol.
I gyflenwyr, mae’n golygu yn y lle cyntaf eu bod yn gweld dulliau mwy safonol o ddethol
cyflenwyr ar draws y sector cyhoeddus. Ym mis Medi 2015, byddwn yn lansio’r SQuID ar-lein
sy’n golygu y gellir storio ymatebion cyflenwyr i holiadur cyn-gymhwyso neu wahoddiad i
dendro blaenorol mewn cronfa ddata a’u hailddefnyddio ar gyfer sawl caffaeliad. Mae hyn
yn golygu bod y broses dendro’n cael ei symleiddio, gan arbed amser ac arian trwy leihau’r
angen i gyflenwyr ddarparu’r un wybodaeth bob tro maent yn ymateb i gais caffael.
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Panel Rheoli SQuID y Prynwyr
Dod o hyd i’r Panel Rheoli
Panel Rheoli SQuID y Prynwr yw’r rhan o’r wefan lle’r ydych yn rheoli eich holl ymarferion
Squizard a setiau cwestiynau SQuID. Er mwyn cael mynediad at y Panel Rheoli, mae’n rhaid i
chi fewngofnodi i http://www.gwerthwchigymru.gov.uk/ a mynd i’r Panel Rheoli i Brynwyr.
Hafan > Panel Rheoli’r Awdurdod >Panel Rheoli SquID y Prynwr
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Deall Panel Rheoli SQuID
Ceir rhestr isod o dermau y dylech ymgyfarwyddo â nhw cyn dechrau’r broses SQuID:
Set o gwestiynau craidd i’w defnyddio yn ystod y cam dethol yw SQuID.
Holiadur ar sail risg yw Squizard a fydd yn eich helpu i gynhyrchu’r set fwyaf priodol o
gwestiynau SQuID.
Holiaduron nad ydynt wedi’u cwblhau eto yw Squizards wedi’u cychwyn, y gellir parhau â
nhw ar unrhyw adeg.
Setiau cwestiynau wedi’u cwblhau ac sy’n barod i’w defnyddio mewn ymarfer caffael yw
SQuIDs wedi’u gorffen.
Testun a ddarperir i’r cyflenwyr ynghyd â’r cwestiynau SQuID craidd yw Arweiniad.
Ffordd gyflym i chi ddod o hyd i squizards neu SQuIDs a gynhyrchwyd gan eich cofrestriad
eich hun yw Fy SQuIDs/Squizards.
Mae rhestrau SQuIDs/Squizards y Prynwr yn dangos yr holl squizards neu SQuIDs a grëwyd
gan ddefnyddwyr yn eich sefydliad, gan gynnwys y rhai a grëwyd gennych chi’n bersonol.
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Ateb Holiadur Squizard
Sut i Ddechrau Holiadur Newydd
O’r Panel Rheoli SQuID y Prynwr dewiswch Cychwyn Squizard newydd o’r adran Rheoli
SQuIDs.
Hafan > Panel Rheoli’r Awdurdod > Panel Rheoli SQuID y Prynwr
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Cyflwynir set o gwestiynau i chi nawr:






SQuIDs Dwyieithog – Dewiswch naill ai “Creu yn Gymraeg ac yn Saesneg” neu “Creu
yn Gymraeg yn unig” yn dibynnu pa un a ydych yn dymuno cynhyrchu set
gwestiynau mewn un neu ddwy iaith. Sylwer na ellir diwygio’r opsiwn hwn ar ôl
dechrau’r squizard.
Teitl – Teitl disgrifiadol ar gyfer eich ymarfer squizard. Mae’r maes hwn yn orfodol.
Disgrifiad – Disgrifiad o’r ymarfer squizard. Mae’r maes hwn yn ddewisol.
Nodiadau – Nodiadau’n ymwneud â’r ymarfer squizard at ddefnydd mewnol yn
unig. Mae’r maes hwn yn ddewisol.

Ar ôl nodi’r atebion priodol i’r cwestiynau, dewiswch Cadw a fydd yn mynd â chi i’r holiadur
Squizard.
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Gweithio drwy eich Holiadur
Ar ôl cwblhau’r manylion rhagarweiniol ar gyfer eich holiadur, byddwch yn gweithio drwy
holiadur ar sail risg a fydd yn eich helpu i gynhyrchu’r set fwyaf priodol o gwestiynau SQuID.
Cyflawnir y broses o ateb y cwestiynau yn y tab Cwestiynau’r Squizard.
Dangosir pob cwestiwn yn ei drefn dan yr adran ‘Ateb y Cwestiwn’.
Ar ôl darllen y cwestiwn dan sylw, dylech ddewis o’r atebion sydd ar gael yn y gwymplen i’r
dde i’r cwestiwn ac yna dewis Bwrw ymlaen.
Wrth i chi ateb y cwestiynau, bydd cyfanswm y cwestiynau’n cynyddu gan ddibynnu ar eich
atebion.
Mae canllawiau ategol i brynwyr yn cyd-fynd â llawer o’r cwestiynau, a gellir eu gweld trwy
ddewis Arweiniad.
Wrth i chi ateb cwestiynau arfarnu ariannol penodol, bydd eich sgôr risg yn cynyddu fel y
dangosir wrth ‘Eich Sgôr Risg’.
Mae modd ychwanegu nodyn at unrhyw un o’ch cwestiynau trwy ddewis Nodiadau’r
Prynwr. Mae’r nodiadau hyn ar gyfer eich sefydliad eich hun yn unig ac ni fyddant yn cael eu
dangos i’r cyflenwr.
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Gallwch gadw a gadael y broses ar unrhyw adeg, a dychwelyd i gwblhau’r squizard yn
ddiweddarach. Trwy ddewis Cadw a Gadael, caiff y gwaith rydych chi wedi ei wneud hyd yn
hyn ei gadw a bydd yr ymarfer squizard yn cael ei gloi i’w olygu’n ddiweddarach, a hynny gan
eich cofrestriad chi’n unig.
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Deall yr Adrannau
Ceir chwe adran dan y tabiau ar frig tudalen y broses holiadur. Mae’r cwestiynau yn yr
adrannau holiadur wedi’u grwpio dan Squizard ac mae’r cwestiynau i’w hallforio ar ddiwedd
yr ymarfer wedi’u grwpio dan SQuID.
Yn ogystal â’r tab Cwestiynau’r Squizard a ddisgrifiwyd yn yr adran flaenorol, ceir pum tab
arall sy’n cael eu hesbonio isod:
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Holiadur – Rhestr o’r cwestiynau Squizard sydd wedi cael eu cynhyrchu i chi eu
hateb yn seiliedig ar yr atebion yr ydych wedi eu rhoi. Mae’n dangos hefyd y
nodiadau rydych chi wedi eu creu ar gyfer unrhyw gwestiwn ac, mewn rhai
achosion, pam mae cwestiwn penodol wedi cael ei gynnwys i chi ei ateb.
Pob Cwestiwn – Rhestr gynhwysfawr o’r holl gwestiynau posibl y gellid eu gofyn i chi
yn yr holiadur hwn.
Cwestiynau’r SQuID – Rhestr gynhwysfawr o holl gwestiynau’r cam cymhwyso.
Wedi cynnwys –Rhestr o holl gwestiynau’r cam cymhwyso a fydd yn cael eu
hargymell yn seiliedig ar y cwestiynau squizard a atebwyd eisoes.
Wedi eithrio – Rhestr o’r holl gwestiynau SQuID nad ydynt wedi cael eu hargymell
hyd yma yn seiliedig ar y cwestiynau a atebwyd eisoes.
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Newid eich Ateb i Gwestiwn
Os byddwch yn dymuno newid yr ateb i gwestiwn a atebwyd eisoes, gallwch wneud hyn o’r
tab Holiadur. Dylech ddewis Dychwelyd nesaf at y cwestiwn priodol i ddychwelyd i’r
cwestiwn blaenorol.
Sylwer: bydd hyn yn cael gwared ar yr holl atebion i gwestiynau sy’n dilyn yr un rydych chi’n
dewis dychwelyd iddo. Y rheswm am hyn yw y cynhyrchir y cwestiynau yn yr holiadur ar sail
eich atebion chi, ac felly mae’n rhaid ailosod y rheolau i sicrhau eich bod yn ateb y
cwestiynau cywir.
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Gorffen Holiadur Squizard
Cwblhau’r Holiadur
Ar ôl gweithio eich ffordd drwy’r holl gwestiynau yn yr holiadur, mae’n rhaid cwblhau
pedwar cam arall i orffen eich holiadur cyn allforio set cwestiynau’r SQuID.
1. Bydd cyfle i chi eithrio neu gynnwys cwestiynau’r SQuID ac ychwanegu eich
cwestiynau pwrpasol eich hun.
2. Byddwch yn gallu nodi ei bod yn orfodol i’r cyflenwr ateb rhai cwestiynau a nodi bod
cwestiynau yn rhai pasio/methu os yw ateb penodol yn golygu y byddai’r cyflenwr
yn aflwyddiannus yn y broses.
3. Pan fyddwch yn pennu cwestiynau penodol yn rhai pasio/methu, bydd yn rhaid i chi
nodi’r mesurau sy’n golygu y byddai ateb yn arwain at fod yn aflwyddiannus.
4. Bydd cyfle i chi ddiwygio’r canllaw i gyflenwyr ar gyfer pob cwestiwn.
Gallwch ddychwelyd i gam perthnasol o broses gwblhau ar unrhyw adeg gan ddefnyddio’r
llwybr briwsion bara.

Is I gadarnhau fod wedi cwblhau’r squizard dewiswch Bwch ymlaen ar ddiwedd yr holiadur
Gallwch gael gafael ar eich cwestiynau o hyd ar y pwynt hwn, drwy’r tab Holiadur neu drwy
ddewis Gweld Atebion.
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Cynnwys ac Eithrio Cwestiynau
Mae’r cam nesaf yn cyflwyno rhestr i chi o Gwestiynau’r SQuID i’w cynnwys neu eu heithrio
wrth allforio. Mae’r opsiwn gennych ar y pwynt hwn i gynnwys neu eithrio cwestiynau eich
hun.
Er mwyn eithrio cwestiwn o’r broses allforio, mae angen i chi fynd i’r tab Wedi cynnwys a
dewis Eithrio nesaf at y cwestiwn perthnasol.

I gynnwys cwestiwn i’w allforio, mae angen i chi fynd i’r tab Wedi eithrio a dewis Cynnwys
nesaf at y cwestiwn perthnasol.
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Creu Cwestiynau Pwrpasol
Mae’r opsiwn gennych chi i greu eich cwestiynau pwrpasol eich hun i’w cynnwys yn y set
gwestiynau, sy’n benodol i’ch ymarfer caffael chi. I wneud hyn, dewiswch Creu Cwestiwn.

Yna, mae’n rhaid i chi neilltuo’r cwestiwn newydd i adran sy’n bodoli eisoes, gan
ddefnyddio’r gwymplen cyn cynnwys testun y cwestiwn a chanllawiau i gyflenwyr. Sylwer: os
ydych chi wedi dewis cynnal ymarfer SQuID dwyieithog, mae’n rhaid i chi ddarparu’r testun
yn y ddwy iaith.
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Mae’n rhaid i chi ddarparu’r math o ateb sy’n gysylltiedig â’r cwestiwn gan ddewis o blith y
canlynol:
Gwerth Ie / Na: Gellir dewis ateb cadarnhaol neu negyddol
Rhestr o Opsiynau: Mae hwn yn cynnwys rhestr o opsiynau ymateb – rhaid dewis un opsiwn
Rhestr o Opsiynau Amlddewis: Gellir dewis mwy nag un opsiwn ymateb o’r Rhestr o Opsiynau
Amlddewis
Testun: Mae’r math hwn o gwestiwn yn caniatáu ymateb testun o hyd at 2000 o nodau
Rhifol: Mae’n rhaid rhoi ateb ar ffurf rhif
Dyddiad: Mae’r math hwn o gwestiwn yn gofyn am ddyddiad
Atodiad: Bydd gofyn i atodiad gael ei lanlwytho
Os byddwch yn dewis Rhestr o opsiynau neu Rhestr o opsiynau amlddewis, mae’n rhaid i chi
ychwanegu’r atebion posibl hefyd. I wneud hyn, dewiswch Diweddaru ac yna ychwanegwch
bob ateb posibl.

Pan fydd eich set gwestiynau wedi’i chwblhau, dewiswch Bwrw ymlaen.
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Pennu Cwestiynau Gorfodol a Pasio/Methu
Mae’r opsiwn gennych i nodi bod cwestiynau yn rhai gorfodol a/neu pasio/methu.
Mae nodi bod cwestiwn yn orfodol yn golygu bod yn rhaid i’r cyflenwr roi ateb wrth
gwblhau’r SQuID.
Mae nodi bod cwestiwn yn un pasio/methu yn golygu y gall cyflenwyr fod yn llwyddiannus
neu’n aflwyddiannus yn y broses dendro yn dibynnu ar eu hatebion i’r cwestiynau hyn.
Ar ôl cyflwyno’r cyfleuster i gyflenwyr ymateb i holiaduron SQuID ar GwerthwchiGymru, a
ddisgwylir ym mis Medi 2015, bydd cyflenwyr yn derbyn gwybodaeth am ba gwestiynau a allai
achosi iddynt fod yn aflwyddiannus cyn iddynt ddechrau llenwi’r holiadur. Os ydych chi’n allforio
eich set gwestiynau i etenderwales, dim ond y gosodiadau pasio/methu ar gyfer cwestiynau
Rhestr o Opsiynau a Rhestr o Opsiynau Amlddewis fydd yn cael eu hallforio. Hefyd, ni all
etenderwales dderbyn manylion pasio/methu ar gyfer cwestiynau Pwrpasol.
I nodi bod cwestiynau yn rhai gorfodol neu pasio/methu, dylech roi tic yn y blwch yn y golofn
berthnasol. Mae rhai cwestiynau nad oes modd eu nodi yn rhai gorfodol neu pasio/methu, a
bydd ‘Dd/g’ yn ymddangos yn y golofn yn yr achosion hynny.

Ar ôl i chi farcio eich holl gwestiynau’n briodol, dewiswch Bwrw ymlaen.
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Darparu Manylion Cwestiynau Pasio/Methu
Ar gyfer pob cwestiwn i chi ei nodi’n un pasio/methu yn y cam blaenorol, mae’n rhaid i chi
ddiweddaru’r atebion pasio/methu neu ychwanegu canllawiau pasio/methu i’r cyflenwr. I
wneud hyn, mae’n rhaid i chi ddewis Golygu nesaf at bob cwestiwn.
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Yna, mae’n rhaid i chi nodi pa ateb fyddai’n achosi i’r cyflenwr fod yn aflwyddiannus. Os yw’r
cwestiwn yn un sy’n gofyn am ateb ie/na, ateb o’r rhestr opsiynau neu’n ateb o’r opsiynau
amlddewis, gofynnir i chi ddewis yr ateb neu’r atebion a fyddai’n achosi i’r cyflenwr fethu.
Gofynnir i chi hefyd gynnwys testun i esbonio amgylchiadau pasio/methu. Ar ôl i chi
gofnodi’r manylion hyn, dewiswch Bwrw ymlaen.

Gellir dod o hyd i gwestiynau sydd i’w diweddaru o hyd yn y tab Yn yr arfaeth, a gellir dod o
hyd i gwestiynau rydych chi wedi eu diweddaru eisoes yn y tab Diweddarwyd. Ar ôl i chi eu
diweddaru i gyd, dewiswch Bwrw ymlaen.
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Diwygio Canllawiau Cwestiynau SQuID
Y cam olaf wrth gwblhau’r Holiadur yw gwneud unrhyw newidiadau gofynnol i’r canllawiau
ategol sy’n cael eu hallforio gyda’r cwestiynau SQuID.
Os hoffech olygu’r canllawiau ar gyfer unrhyw gwestiwn, dylech ddewis Golygu nesaf at y
canllawiau perthnasol.
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Ar ôl i chi ddewis golygu’r canllawiau, dangosir y canllawiau presennol y gellir eu diwygio yn
ôl y gofyn.
Os dewisoch chi i greu’r Squid yn y Gymraeg a’r Saesneg, yna cewch yr opsiwn i olygu’r
canllawiau yn y ddwy iaith.

Ar ôl i chi wneud y newidiadau gofynnol, dewiswch Cadw.
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Gorffen eich Holiadur ar gyfer ei Allforio
Y cam olaf wrth gwblhau eich Holiadur yw dewis Gorffen ar y dudalen ganllawiau. Gofynnir i
chi gadarnhau eich bod wedi gorffen. Ni ellir diwygio’r SQuID eto ar ôl i chi gadarnhau hyn.
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Allforio’r Cwestiynau SQuID
Ar ôl cwblhau eich Holiadur SQuID, bydd yr opsiwn gennych i allforio’r holl gwestiynau i
fformat Excel neu Word, yn ogystal â’r opsiwn i allforio’r canlyniadau yn y fformat ffurfwedd
priodol ar gyfer eu mewnforio i’r system Bravo (etenderwales).
Byddwch yn mynd i’r dudalen allforio’n awtomatig ar ôl cwblhau holiadur. Gallwch hefyd ei
chyrraedd o Banel Rheoli SQuID y Prynwyr a dewis yr ymarfer SQuID pethnasol.
Dylech ddewis yr eicon perthnasol er mwyn allforio i Excel neu Word.
Os byddwch yn dymuno allforio i ffurfwedd ar gyfer lanlwytho i etenderwales, dylech ddewis
y ffurfwedd briodol o’r gwymplen ac yna dewis Allforio. Gweler yr adran nesaf am fanylion
ar sut i lanlwytho eich set gwestiynau i etenderwales.
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Lanlwytho eich set gwestiynau i etenderwales
Sylwer y bydd rhai systemau’n lawrlwytho’r ffeil Excel o GwerthwchiGymru â gosodiad
“Protected View”, nad yw’n cael ei ganiatáu yn system etenderwales. Mae’n rhaid i chi
wneud y canlynol cyn lanlwytho’r ffeil i etenderwales:
Agor y ffeil a allforiwyd.
Ar frig y daflen waith, dewis “Enable Editing”.
Cadw’r ffeil.
Yna gallwch ei lanlwytho i etenderwales.
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Cloi a datgloi eich Squizard
Pan fyddwch yn creu ymarfer Squizard, bydd yn cael ei gloi’n awtomatig i’ch cofrestriad
defnyddiwr. Mae hyn yn golygu na all unrhyw ddefnyddiwr arall ei ddiwygio. Os bydd angen
defnyddiwr arall i gwblhau eich ymarfer, gallwch ei ddatgloi o’r rhestr ‘SQuIDs y mae’r
prynwr wedi’u cychwyn’ trwy ddewis ‘Datgloi’.

Os na fydd y defnyddiwr sydd wedi cloi’r ymarfer squizard ar gael, gall staff cymorth
GwerthwchiGymru ei ddatgloi yn dilyn cais drwy’r e-bost.

Rhagor o wybodaeth
Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau am broses greu neu ddull ar-lein SQuID, cysylltwch â
thîm cymorth GwerthwchiGymru ar 0844 561 0672 neu help@sell2wales.gov.uk
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