Data

Defnyddio’r Rhif
Cyfeirnod Eiddo Unigryw
(UPRN) i wella casglu
Treth Trafodiadau Tir
yng Nghymru

YR HER
O EBRILL 2018, DAETH Y DRETH TRAFODIADAU TIR (TTT) I GYMRYD LLE’R
DRETH STAMP YNG NGHYMRU. MAE’R DRETH YN CAEL EI DEFNYDDIO
I GEFNOGI GWASANAETHAU CYHOEDDUS YNG NGHYMRU, FELLY
MAE’N BWYSIG O RAN Y LLYWODRAETH, DINASYDDION A BUSNESAU
FEL PRYNWYR EIDDO, DEFNYDDWYR GWASANAETHAU CYHOEDDUS A
THRETHDALWYR BOD Y BROSES TTT YN GYFLYM A CHYWIR.
Pan fo Awdurdod Cyllid Cymru (ACC) yn derbyn
hysbysiad ynghylch trafodiad treth, mae’r system
ddigidol yn mynd ati i bennu Rhif Cyfeirnod
Eiddo Unigryw (UPRN) ar gyfer yr eiddo o
AddressBase Premium. Drwy hyn mae modd
gwirio cywirdeb y trafodiadau treth, ac mae
modd trawsgyfeirio yn haws i setiau data eraill
sydd wedi eu cysylltu â’r UPRN. Er enghraifft, os
yw trafodiad Treth Trafodiadau Tir (TTT) ar eiddo
yn cael ei asesu ar gyfraddau amhreswyl, yna
mae modd gwirio natur fasnachol yr eiddo yn
erbyn dosbarthiad yr eiddo sydd wedi ei restru
ar AddressBase Premium.
Mae’r broses o aseinio Rhif Cyfeirnod Eiddo
Unigryw (UPRN) i drafodiadau treth yn digwydd
drwy fwydo cod post i’r system ddigidol. Mae
gwe-wasanaeth OS Places yr Arolwg Ordnans
yn cael ei ddefnyddio i lawrlwytho‘r UPRN sy’n
gysylltiedig â chyfeiriad a ddewiswyd o restr a
ddychwelwyd ar gyfer y cod post hwnnw.
Fodd bynnag, mae’n bosib i UPRN anghywir
gael ei ddychwelyd, er enghraifft ble mae
defnyddiwr yn dewis cyfeiriad anghywir
mewn camgymeriad o’r rhestr o gyfeiriadau
a ddychwelwyd, ac yna yn ei newid â llaw. Yn
yr achosion hyn, mae’r UPRN o’r detholiad
gwreiddiol yn parhau’n ‘fyw’ yn y system,
gan beri problemau yn hwyrach ymlaen yn y
broses. Fel arall, mae’r system yn caniatáu i
bobl fwydo’r cyfeiriadau â llaw ar ddechrau’r
broses, ac felly nid oes unrhyw alw ar
wasanaeth OS Places, ac o ganlyniad nid yw’r
un UPRN yn cael ei gysylltu.

Roedd ACC am gynnal arolwg o’i ddata i adnabod
pa Rifau Cyfeirnod Eiddo Unigryw oedd ar goll
neu’n anghywir, a’u cywiro lle bo angen.

YR ATEB
Gan ddefnyddio biwro gwasanaeth paru
data cyfeiriadau GeoPlace, bu modd i ACC
baru fwy neu lai’r holl ddata presennol
o gyfeiriadau gyda’r Rhifau Cyfeirnod
Eiddo Unigryw awdurdodol, gan lenwi’r
bylchau lle bo angen. Arweiniodd hyn at
gynnydd cyffredinol mewn adnabod yn
gywir gyfeiriadau drwy UPRN. Bellach mae
gan ACC fwy o hyder yn y Rhifau Cyfeirnod
Eiddo Unigryw, a’r gallu i wirio data paru
eiddo mewn dadansoddiadau data dilynol.
Mae’r broses hon wedi arbed arian yn y
tymor byr drwy osgoi’r angen i ganfod
datrysiad drud o bosib ar gyfer y system
ddigidol i fynd i’r afael â’r broblem o ddewis
cyfeiriad anghywir. Mae GeoPlace hefyd yn
cynnig nodweddion ychwanegol am eiddo
ochr yn ochr â’r Rhifau Cyfeirnod Eiddo
Unigryw gan olygu bod yr ACC yn cael mwy
o werth o’r broses. Yn hytrach na gwneud
galwadau pellach i’r gwasanaeth OS Places,
mae’r data cywir am ddosbarthiad yr adeilad
yn dod yn syth o AddressBase Premium. Ac
am fod y data yn cael ei storio erbyn hyn ar
gronfeydd data’r ACC, bu gostyngiad yn rhai
o’r camau sydd i’w gwneud â llaw.

Y CANLYNIADAU
Mae Rhifau Cyfeirnod Eiddo Unigryw
(UPRN) yn offeryn gwerthfawr o ran adnabod
eiddo a gwneud cysylltiadau awdurdodol
rhwng gwahanol gronfeydd data sydd yn
dal gwybodaeth am eiddo. Nawr bod y
data craidd wedi ei baru a’i lanhau, mae
modd defnyddio ymholiad syml i sefydlu
dosbarthiad adeilad ar gyfer eiddo - sydd
yn ddefnyddiol wrth wirio cywirdeb ffurflen
dreth. Gall cydberthyniadau rhwng setiau
data gwahanol megis rhestrau asedau ac,
er enghraifft, y gofrestr o landlordiaid yng
Nghymru, helpu i wirio bod y ffurflenni treth
cywir yn cael eu dychwelyd.

Gyda chyfeiriadau wedi eu paru â’r UPRN
bellach yn ganolog i’w system, mae ACC
eisoes wedi adnabod gwallau treth a ddylai
arwain at adfer trethi heb eu talu tu hwnt i
gost gwasanaeth paru GeoPlace.
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