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FUNZJONIJIET 

L-għanijiet prinċipali tad-Direttorat Ġenerali (Operat) huma: 

 

 Li jipparteċipa b’mod sħiħ fl-iżvilupp u l-implimentazzjoni tal-pjanijiet strateġiċi, operattivi u 
tar-riżorsi tal-Ministeru u li jikkopera mal-istaff l-iktar anzjan biex il-Ministeru jikseb l-għanijiet 
tiegħu billi jaqsam ir-riżorsi, jipprovdi s-sapport u l-assistenza, ixerred informazzjoni ta’ 
interess tal-wieħed lejn l-ieħor, eċċ; 

 

 Li jipprovdi direzzjoni lill-kapijiet tad-Direttorati, inkluż iċ-Chief Information Officer fi ħdan l-
Uffiċċju tas-Segretarju Permanenti fit-twettiq ta’ pjani operattivi biex jgħin lill-Ministeru fl-
implimentazzjoni ta’ direttivi li għandhom x’jaqsmu mal-politika tal-Gvern; 

 

 Permezz ta’ komunikazzjoni u koperazzjoni mal-kapijiet tad-Direttorati rispettivi, jippjana, 
jiżviluppa u jiżgura li l-livelli u standards tax-xogħlijiet fl-uffiċċju tas-Segretarju Permanenti 
jkunu miksuba. Dan jiżgura li r-riżultati f’dik li hija kwalità, puntwalità u li jagħtu l-valur mixtieq 
bl-inqas spejjeż, jintlaħqu; 

 

 Li jistabbilixxi u jżomm toroq effettivi ta’ komunikazzjoni ma’ gruppi ta’ klijenti u ma’ Ministeri 
oħra, dipartimenti u aġenziji biex itejjeb il-bdil ta’ informazzjoni u ideat fuq materji ta’ interess 
komuni u jiżgura li s-servizzi u programmi huma adattati għall-ħtiġijiet tal-klijenti, kif ukoll li 
huma kompatibbli u kumplimentari ma’ inizjattivi ta’ servizzi oħra; 

 

 Li jikkoordina l-operat u l-attivitajiet tad-dipartimenti fil-Ministeru; 
 

 Li jimmaniġġja l-operat ta’ kuljum tal-Back Office Unit kif ukoll l-uffiċċji tar-Reġistrazzjoni tal-
Artijiet, tar-Reġistru Pubbliku u tan-Nutar tal-Gvern f’Għawdex. 

 

ĦIDMA 
 

Uffiċċju tan-Nutar tal-Gvern 

L-Uffiċċju tan-Nutar tal-Gvern huwa responsabbli mill-kustodja tal-Arkivji Notarili li fihom hemm 

depożitati kuntratti u testmenti. Dan l-uffiċċju, bl-għajnuna tal-Assistent Arkivist għal Għawdex, 

iċċertifika kopji ta’ kuntratti legali u kopji ta’ testmenti sew legali kif ukoll informali. Dan minbarra 

kopji oħra ta’ kuntratti informali rikjesti mill-pubbliku. Dawn l-atti jistgħu jiġu spezzjonati mill-

pubbliku li jista’ wkoll jitlob kopji ta’ dawn l-atti skont il-Liġi Notarili. Matul is-sena 2015, 1,394 

klijent talbu u ngħataw kopja ta’ kuntratti u/jew testmenti. Barra minn dan, saru regolarment 

spezzjonijiet ta’ natura informattiva u riċerka mill-pubbliku inġenerali. Matul is-sena 2015 inġabru 

€7,748.05 mill-pubbliku bħala miżata ta’ dawn is-servizzi.  

Direttorat Ġenerali (Operat) 
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Matul is-sena 2015 tkompliet it-tiswija fuq ir-Reġistri tal-Arkivju kif ukoll sar xogħol ta’ 

manutenzjoni fuq 71 Reġistru ieħor. 
 

Uffiċċju għar-Reġistrazzjoni tal-Artijiet. 

Dan l-Uffiċċju jilqa’ applikazzjonijiet rigward reġistrazzjoni ta’ propjetà f’Għawdex u Kemmuna, 

bejgħ ta’ pjanti u reġistrazzjoni ta’ charges fuq propjetajiet. L-uffiċċju rċieva l-applikazzjonijiet 

segwenti fis-sena 2015:  

 

 1,345 applikazzjoni għal reġistrazzjoni ta’ art;  

 479 charges u  

 811 riċerki uffiċċjali. 

L-uffiċċju kompla jagħmel scanning tad-dokumenti annessi ma’ kull applikazzjoni ħalli fil-futur 

dawn id-dokumenti jkunu disponibbli b’mod elettroniku.  
 

Uffiċċju tar-Reġistru Pubbliku 

Matul l-2015, 3,033 noti ta’ insinwa kienu reġistrati f’dan l-uffiċċju, filwaqt li kien hemm 1,881 nota 

ta’ ipoteka. Kien hemm ukoll 538 nota ta’ riferenza relatati ma’ ipoteki u 13-il ipoteka legali. 

Ipoteka revokabbli kien hemm waħda. In-numru ta’ ċedoli li għandhom x’jaqsmu mal-fidi ta’ ċnus 

dwar propjetà immobbli f’Għawdex u Kemmuna kienu jammontaw għal 48. Kien hemm ukoll 31 

mandat ta’ inibizzjoni u 15-il subbasta. 

In-numru totali ta’ Atti reġistrati fis-Sezzjoni tal-Istat Ċivili kienu: 

Twelidijiet 291 

Żwiġijiet 205 

Imwiet 313 
 

In-numru ta’ ċertifikati maħruġa mis-Sezzjoni tal-Istat Ċivili kienu: 

Estratt tat-Ċertifikati  5,735 

Ċertifikati dettaljati    493 
 

Fl-2015 ir-Reġistru taż-Żwiġijiet ipproċessa 217-il applikazzjoni taż-żwieġ u 4 applikazzjonijiet tal-

Unjoni Ċivili. Matul l-istess sena kien hemm: 

Żwiġijiet Reliġjużi 143 

Żwiġijiet Ċivili   69 

Unjoni Ċivili    3 

Fl-2015, riċerki dwar trasferimenti u ipoteki kif ukoll riċerki testamentarji kienu ordnati minn dan l-

Uffiċċju. L-istess riċerki ġew mqassma wkoll minn dan l-Uffiċċju.  
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Sezzjoni tar-Reġistru Pubbliku, Taqsima ta’ Inputtjar u Verifika 

L-ammont totali taċ-ċertifikati tal-mewt li kienu mdaħħla fis-sistema ta’ inputtjar matul is-sena 

2015 kien ta’ 137,042 (li jwasslu sar-reġistri tas-sena 1863) filwaqt illi t-total taċ-ċertifikati tal-

mewt li kienu vverifikati matul l-istess sena kien ta’ 29,115 (li jwasslu sar-reġistri tas-sena 1979). 
 
Mill-banda l-oħra t-total taċ-ċertifikati tat-twelid li kienu vverifikati kien ta’ 23,945 (li jwasslu 
sar-reġistri tas-sena 1927). 
 

Sezzjoni Salarji (Diviżjoni tas-Saħħa) 

Din is-sezzjoni tipproċessa l-aġġustamenti kollha fis-salarji inklużi benefiċċji u s-sahra tal-

impjegati kollha fid-Diviżjoni tas-Saħħa. 

 Il-funzjonijiet imwettqa minn din it-taqsima kienu: 

 Il-ħlas tas-salarji tal-impjegati li jaħdmu fid-Diviżjoni tas-Saħħa;  

 Ir-risposti għal mistoqsijiet tal-impjegati dwar is-salarju tagħhom kif ukoll il-ħruġ ta’ 

dokumenti mitluba relatati mar-Riżorsi Umani; 

 Il-koordinazzjoni mas-Sezzjoni tal-Personnel fid-Diviżjoni tas-Saħħa dwar ċirkustanzi li 

jikkonċernaw l-attendenza, it-trasferimenti, ir-riżenji u t-tibdil fis-sigħat tal-impjegati; 

 Il-ħruġ ta’ rapporti relatati mal-pagi u salarji; 

 L-ipproċessar tal-pagamenti meħtieġa lill-entitajiet governattivi u mhux governattivi li 

jipprovdu s-servizzi tagħhom lid-Diviżjoni tas-Saħħa; 

 It-tfassil tal-iskedi tal-pagi u l-multipayments b’rabta mal-lista tal-ħlas supplimentari; 

 L-iċċekkjar tal-istatistika fuq l-Employee Payment Screen; 

 Il-kontroll proviżorju u verifika mill-ġdid tal-lista tal-pagi finali; 

 Il-ħolqien ta’ data temporanja dwar is-salarju ta’ kull impjegat; 

 Il-kalkoli tal-ħlasijiet li jirrigwardjaw ir-rosters; 

 Tlestija tal-Formola A, li tintbagħat lis-Sezzjoni tas-Salarji Ċentrali għall-proċessar meħtieġ; 

 Il-ħruġ ta’ multi payments dovuti lill-impjegati li rriżenjaw. Dawn jinkludu arretrati ta’ ftehimiet 

ġodda; 

 Il-ġbir ta’ data b’ konnessjoni mas-sahra u r-rapporti bi-annwali; 

 L-ipproċessar ta’ data fir-rigward ta’ mistoqsijiet parlamentari. 

 

Sezzjoni Salarji (Diviżjoni tal-Edukazzjoni) 

L-għanijiet ewlenin ta’ din is-sezzjoni huma li tipprovdi s-servizz neċessarju lill-impjegati kollha 

tad-Diviżjoni tal-Edukazzjoni ukif ukoll li jitħallsu l-pagi, l-allowances lill-istess ħaddiema. In-

numru ta’ impjegati li huma mħallsin minn din is-sezzjoni hu ta’ 7,596.  
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Minn dawn, 213 huma impjegati part-time li l-paga bażika u t-tnaqqis tas-sigurtà soċjali tagħhom 

jiġu kkalkulati minn din is-sezzjoni.  

Matul l-2015 l-ammont ta’ Form A’s li ġew proċessati minn din is-sezzjoni kien jammonta għal 

1,424. 

Fl-istess perjodu din is-sezzjoni ħadmet ukoll l-istipendji ta’ 931 studenti tat-T.A.S. u tal- E.S.T.S. 

Ta’ min jgħid ukoll li din is-sezzjoni pproċessat: 

 Rimunerazzjoni ta’ Waranofsinhar (Afternoon Renumeration) 

Inħarġu 1,509 pagament lill-impjegati tad-Dipartiment tal-Edukazzjoni 

 Sezzjonijiet għall-Iżvilupp Professjonali (Professional Development Sessions) 

Inħarġu 14,964 pagament lill-impjegati tad-Dipartiment tal-Edukazzjoni matul is-sena 2015. 

Dawn ġew imħallsin lil min attenda għal dawn is-sezzjonijiet wara li s-sezzjoni rċeviet l-

ammonti dovuti mis-sezzjoni tal-Kurrikulu. 

  Healthy Breakfast 

Fis-sena 2015 ġew mgħoddija 2,392 pagament lill-impjegati tad-Dipartiment tal-

Edukazzjoni. Dawn tħallsu lil min għamel is-superviżjoni waqt il-ħin tal-Healthy Breakfast fl-

iskejjel primarji.  

 Superviżjoni waqt il-ħin tal-mistrieħ (Midday Break Supervision) 

Inħarġu 18,056 pagament lill-impjegati tal-Edukazzjoni li għamlu is-superviżjoni fl-iskejjel 

waqt il-ħin tal-mistrieħ. Dawn il-pagamenti kienu jkopru superviżjoni magħmula matul il-

perjodu ta’ xahrejn. 
 
 

Sezzjoni Salarji (Ministeru għat-Trasport u l-Infrastruttura u l-Ministeru għall-Iżvilupp 

Sostenibbli, l-Ambjent u Tibdil fil-Klima)  

Il-funzjoni ewlenija ta’ din is-Sezzjoni tas-Salarji hija li tipproċessa salarji ta’ impjegati flimkien ma’ 

allowances u sahra tal-ħaddiema kollha fi ħdan Il-Ministeru tat-Trasport u l-Infrastruttura u l-

Ministeru għall-Iżvilupp Sostenibbli, l-Ambjent u Tibdil fil-Klima. 

Matul is-sena 2015, is-Sezzjoni ħadmet fuq files li ntbagħtu minn uffiċjali (Desk officers) 

appuntati fiż-żewġ Ministeri (M.T.I/.M.S.D.E.C.), mistoqsijiet u talbiet minn impjegati permezz tat-

telefon u ittri elettroniċi. Fis-sena 2015 saru madwar 1,813 Formola A, 158 multipayment lill-

entitajiet mhux governattivi, 48 trasferiment ta’ flus lil dipartimenti oħra tal-gvern permezz ta` 

transfer Schedules, 195 transfer Schedules li jkopru trasferimenti ta’ fondi lid-Dipartiment tat-

Teżor (Malta). Saru madwar 15-il transfer and adjustment minn vot għall-ieħor skont il-ħtieġa.  

L-impjegati tas-CSD (Dipartiment tat-Tindif) fi ħdan il-Ministeru tat-Trasport u l-Infrastruttura, ġew 

tħallsu wkoll minn din is-sezzjoni. 

L-istaff ittratta wkoll b’mod effiċjenti u effettiv kulma kien rikjest u mitlub miż-żewġ Ministeri 

bħalma huma Mistoqsijiet Parlamentari u ġbir ta’ informazzjoni li tkun mitluba minn żmien għal 

żmien.  
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Sezzjoni Ċentrali tas-Salarji  

L-għanijiet prinċipali tas-Sezzjoni Ċentrali tas-Salarji huma: 
 

 L-ipproċessar korrett u ħruġ fil-ħin tal-pagi tal-impjegati kollha fis-Servizz Pubbliku; 
 

 Il-manteniment adegwat ta’ informazzjoni marbuta ma’ promozzjonijiet, progressjonijiet 
(progressions) u ħatriet ta’ kull uffiċjal Pubbliku; 

 

 L-interpretazzjoni korretta tad-diversi direttivi maħruġa mill-PAHRO, qbil kollettiv tal-Gvern 
milħuq mill-PACBU, ċirkularijiet mill-MPO u mill-Ministeru tal-Finanzi u tibdil relevanti fil-
Kodiċi tas-Servizz Pubbliku; 

 

 L-ipproċessar ta’ data provduta mill-Uffiċċji tar-Riżorsi Umani u mis-sezzjonijiet tas-Salarji 
tad-Dipartimenti kollha biex jiġi żgurat li tibdil fil-pagi jiġi esegwit fil-ħin u l-pagi joħorġu 
korretti. 

 

 L-eżekuzzjoni, titjib fil-proċess u l-implimentazzjoni effettiva tad-Dakar Payroll Software 
permezz ta’ kollaborazzjoni mad-Direttorat tal-Human Resources and Data Management, il-
MITA, l-uffiċjali tad-Dakar u l-Amministratur tal-pagi. 

 

 B’kollaborazzjoni mal-amministratur tal-pagi, tipprovdi assistenza u informazzjoni f’waqtha 
lis-sezzjonijiet tas-Salarji tad-Dipartimenti kollha tal-Gvern dwar mistoqsijiet fuq il-pagi; 

 
Tipprovdi servizz lid-Dipartiment tat-Taxxi biex jiġi żgurat kull aġġornament fit-Taxxa u FSS tal-
impjegati tal-Gvern. 

Matul l-2015 it-total ta’ aġġustamenti fil-pagi u salarji maħduma mis-Sezzjoni Ċentrali tas-Salarji 

ammonta għal madwar 72,133. Dawn huma mqassma kif ġej: 15,129 fuq il-paġna Career, 

19,322 fuq il-paġna Salary, 3,337 fuq il-paġna Allowance, 23,303 bħala Pay Adjustments, 4,597 

fuq Employee Schedule u 6,445 kienu kalkoli rigward promozzjonijiet jew progressjonijiet, 

kuntratti ġodda u bonus. 
 

Sezzjoni Pensjonijiet tat-Teżor 

Ir-responsabbiltà prinċipali tas-Sezzjoni tal-Pensjoni tat-Teżor hija li jitħallsu l-pensjonijiet u s-

somma tat-Teżor lill-ħaddiema tal-gvern li ilhom jaħdmu mal-gvern b’mod kontinwu sa minn 

qabel il-15 ta’ Jannar 1979, kif ukoll il-pensjoni lill-uffiċjali tal-Forzi Armati ta’ Malta, uffiċċjali fil-

Faċilità Korrettiva ta’ Kordin, membri tal-Korp tal-Pulizija u membri fil-Forza tal-Assistenza u 

Salvataġġ fil-Protezzjoni Ċivili. Is-sezzjoni hija wkoll responsabbli mill-ħlas tal-bonus u tal-income 

supplement lill-ex-impjegati tas-servizz pubbliku li mhux qed jirċievu dawn il-pagamenti mid-

Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali jew minn xi impjieg ieħor. 

Matul is-sena 2015, 370 uffiċjal fis-servizz pubbliku laħqu l-età pensjonabbli u kienu eliġibbli 

għall-Pensjoni tat-Teżor. Matul l-istess sena kien hemm 378 pensjonanti li mietu. B’hekk, it-total 

ta’ pensjonanti tat-Teżor fl-aħħar tas-sena kien ta’ 14,765. Matul is-sena l-valur totali ta’ somma 

mħallsa kien ta’ €5,101,187.84, filwaqt li l-valur ta’ pensjonijiet tat-Teżor imħallsa laħħaq l-

ammont ta €84,954,138,32. Minn dawn, €194,998.20 tħallsu lill-pensjonanti li jgħixu barra minn 

Malta. 

L-Income Supplement ta’ Marzu tħallas lil 646 pensjonant u kien jammonta għal €50,389.93, 

filwaqt li dak ta’ Settembru tħallas lil 607 pensjonant u kien jammonta għal €48,351.36. Il-Bonus 

ta’ Ġunju tħallas lil 612-il pensjonant u kien jammonta għal €77,854.34 filwaqt li dak ta’ Diċembru 

tħallas lil 608 pensjonanti u kien jammonta għal €77,645.93. 
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Matul is-sena kien hemm 290 pensjonant eliġibbli skont l-Att XIII tal-Ordinanza tal-Pensjonijiet u 

s-sottomissjonijiet kollha daħlu u nħadmu fil-ħin. 

Matul is-sena 2015 saru diskussjonijiet mas-sezzjonijiet kollha tas-salarji bil-għan li jittieħdu 

miżuri ta’ simplifikazzjoni biex b’hekk titjieb il-prestazzjoni ta’ dawn is-sezzjonijiet filwaqt li 

jingħata servizz aktar effiċjenti. Saru wkoll laqgħat mal-kontropartijiet f’Malta sabiex intlaħaq 

ftehim fuq l-implimentazzjoni ta’ dak li ġie diskuss. 

 

Sezzjoni tal-Government Information Service (153) 

Is-Sezzjoni tal-Government Information Service (153) kienet isservi bħala Call Centre u uffiċċju 

tal-Informazzjoni u kienet tagħti informazzjoni lill-pubbliku ġenerali kif ukoll lid-dipartimenti tal-

Gvern. Il-maġġoranza tal-klijenti li kienu jċemplu lill-153 kienu jsaqsu għall-informazzjoni bħal 

dettalji tal-kuntatt tad-dipartimenti u entitajiet tal-Gvern kif ukoll dwar proċeduri tal-Gvern. Ċerti 

klijenti kienu jitolbu gwida fuq xi proċedura speċifika kif ukoll dwar jekk servizz tal-Gvern 

partikulari jeżistix jew le, dwar xi konsultazzjoni pubblika, dwar xi index tal-inflazzjoni tal-passat, 

eċċ. Dan l-uffiċċju kien fih 5 uffiċċjali b’kollox.  

F’Ottubru 2015 dan is-servizz ġie amalgamat mas-servizz tal-One Stop Shop li tnieda 

riċentement mill-Gvern għaċ-ċittadini u klijenti tal-Amministrazzjoni Pubblika. L-iskop ta’ dan il-

One Stop Shop hu biex jiffaċilita l-aċċess għas-servizzi tal-Gvern li kienu qegħdin jingħataw.  
 

L-Uffiċċju għall-Ħarsien tad-Drittijiet tal-Konsumatur 

L-Uffiċċju tal-Konsumatur jittratta lmenti mressqa mill-konsumatur. L-Uffiċċju jipprovdi s-servizz 

freephone għall-konsumaturi Maltin u Għawdxin sabiex iressqu l-ilmenti tagħhom mingħajr ħlas. 

It-tabella t’hawn taħt turi n-numru ta’ telefonati li daħlu fl-uffiċċju kull xahar matul is-sena 2015:  
  

Jannar Frar Marzu April  Mejju Ġunju  Lulju Awwissu Settembru Ottubru Novembru Diċembru 

485 437 426 332 301 323 246 131 204 263 208 168 

L-iktar numru ta’ ilmenti li jkollu dan l-uffiċċju huma dwar il-qasam tat-telekomunikazzjoni u dwar 

prodotti elettroniċi. Kull meta lment ma jaqax fl-ambitu tal-uffiċċju tal-konsumatur, dan jiġi referut 

lid-dipartiment governattiv jew awtorità konċernata. 

Barra minn dan, l-uffiċċju jilqa’ ilmenti għat-talbiet ta’ kumpens li jammontaw sa massimu ta’ 

€3,494. Talbiet li jaqbżu dan l-ammont jiġu ttrattati fil-Qrati Ċivili. L-ilmenti jistgħu jiġu ppreżentati 

b’diversi modi fosthom permezz ta’ email billi jintbagħtu d-dettalji neċessarji jew billi wieħed iżur l-

uffiċċju personalment u jipprovdi d-dokumenti kollha meħtieġa fir-rigward tat-talba tiegħu. L-

ilmenti jkunu reġistrati f’sistema fejn id-dettalji tar-rikorrent u tal-intimat ikunu miżmuma. Kif ilment 

jiġi reġistrat, tibda l-medjazzjoni bejn iż-żewġ partijiet bil-għan li jintlaħaq ftehim bejniethom. 

Fin-nuqqas ta’ ftehim, il-każ jgħaddi quddiem it-Tribunal tal-Konsumatur fejn l-Arbitru jisma’ liż-

żewġ partijiet u tingħata s-sentenza. Jekk is-sentenza ma tiġix onorata, il-każ jista’ jerġa’ 

jinstema’ quddiem il-Qorti ta’ Malta biex tinħareġ it-tieni deċiżjoni.  

L-għarfien dwar id-drittijiet tal-konsumatur qiegħed jiżdied kuljum permezz ta’ programmi 

edukattivi fuq il-midja lokali. Kull xahar qiegħed jitqassam f’kull familja f’Malta u Għawdex ktejjeb 

ta’ tagħrif interessanti dwar id-drittijiet tal-konsumatur bl-isem ‘L-Għażla’. Barra minn dan, infetaħ 

ukoll kont fuq il-facebook bl-isem l-Uffiċċju tal-Affarijiet tal-Konsumatur.  
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FUNZJONIJIET 

Il-funzjonijiet u objettivi prinċipali tad-Direttorat Ġenerali (Head Projects Coordinator) huma li: 

 Jiġu sorveljati proġetti taħt ir-responsabbiltà tad-Direttorat għall-Proġetti u Żvilupp u d-
Direttorat EkoGħawdex u Żvilupp Reġjonali; 

 Isir sforz kontinwu biex titjieb l-infrastruttura f’Għawdex, inkluż in-network tat-toroq; 

 Jiġu implimentati l-għanijiet u l-objettivi oħra fil-kuntest tal-viżjoni EkoGħawdex. 

 

ĦIDMA 
 

Kumitat Inter-Ministerjali dwar l-Immaniġġjar tal-Bajjiet f’Għawdex u Kemmuna 

Twaqqaf Kumitat Inter-Ministerjali f’Mejju 2015 bil-għan li jiddiskuti u jipproponi miżuri dwar l-

immaniġjar tal-bajjiet f’Għawdex u Kemmuna, b’lenti partikolari fuq l-applikazzjonijiet għal Blue 

Flag Status li ġew sottomessi fir-rigward tal-bajjiet ta’ Ħondoq ir-Rummien u Marsalforn 

f’Għawdex. Il-Kumitat huwa magħmul minn rappreżentanti tal-Ministeru għal Għawdex, l-

Awtorità Maltija tat-Turiżmu u Transport Malta. L-objettiv prinċipali huwa li jittejjeb il-prodott 

turistiku Għawdxi sabiex il-gżira tkun f’pożizzjoni li tkompli tiġbed turisti kemm lokali kif ukoll 

barranin, l-aktar dawk ta’ kwalità. 

Ġew trattati diversi kwistjonijiet fosthom is-servizz ta’ lifeguards f’diversi bajjiet, l-indafa u titjib fis-

servizzi u infrastruttura fejn meħtieġ. Il-Kumitat kien strumentali sabiex issaħħaħ il-koordinament 

bejn l-entitajiet kollha involuti. 
 

Oqsma Oħra 

 

 Fil-qasam tar-rendiment tal-enerġija, tkompla x-xogħol konness maċ-Ċertifikazzjoni tar-

Rendiment tal-Enerġija fl-Użu tal-Binjiet li jaqgħu taħt il-Ministeru għal Għawdex. Komplew 

jiġu identifikati binijiet li jaqgħu fl-ambitu tar-Regolamenti u sar il-proċess ta’ Ċertifikazzjoni li 

ġie konkluż fiż-żmien stipulat; 

 Sar xogħol fuq l-Istrateġija għal Għawdex bħala bażi għall-allokazzjoni ta’ fondi Ewropej 

għall-perjodu 2014-2020. Il-Ministeru ġie konsultat bħala stakeholder ewlieni f’dan il-

proċess. Twaqqaf Core Group  sabiex jikkoordina l-pożizzjoni tal-Ministeru għal Għawdex; 

Direttorat Ġenerali (Head Projects Coordinator) 
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 Matul l-2015, ingħata rispons regolari għall-abbozzi ta’ leġislazzjoni Ewropea li jkunu 

għadhom fil-proċess ta’ diskussjoni; 
 

 Ġew koordinati wkoll risposti għal dokumenti ta’ konsultazzjoni sabiex jiġi żgurat li r-realtajiet 
tal-gżira Għawdxija u l-inizjattivi ppjanati mill-Ministeru għal Għawdex jingħataw l-attenzjoni 
meħtieġa;  

  

 F’dak li jirrigwarda l-Farm Sperimentali tal-Gvern, ġiet esplorata l-possibiltà li titkattar il-
kollaborazzjoni bejn il-Ministeru għal Għawdex u entitatjiet oħra għall-immaniġġjar ta’ din il-
faċilità. 
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FUNZJONIJIET 

L-Uffiċċju taċ-Chief Information Officer jifforma parti mill-uffiċċju tas-Segretarjat Permanenti tal-

Ministeru għal Għawdex. Huwa responsabbli sabiex jippromwovi u jiggwida kull aspett tal-

ġestjoni tal-informazzjoni bħala assi strateġiku fil-Ministeru, kif ukoll jimplimenta u jmantni l-

infrastuttura teknoloġika biex jintlaħaq dan l-għan, u biex ikun ta’ għodda utli li jġib it-

trasformazzjoni tal-operat. 

L-għanijiet prinċipali tal-Uffiċċju taċ-Chief Information Officer (UCIO) huma: 

 ifassal pjanijiet strateġiċi u operattivi tal-Informazzjoni u t-Teknoloġija tal-Komunikazzjoni 

(I.C.T.) / Sistemi ta’ Informazzjoni (I.S.) għall-Ministeru, li jikkumplimentaw u jikkontribwixxu 

lejn it-twettiq tal-istrateġija tal-ICT tal-Gvern ċentrali; 

 jipprovdi direzzjoni u appoġġ lis-Segretarju Permanenti dwar kwistjonijiet strateġiċi tal-I.C.T.; 

 jappoġġja u jimmonitorja l-provvista ta’ servizzi tal-I.C.T./I.S. mill-kuntratturi; 

 jiġġestixxi l-baġit tal-I.C.T. u jottimizza r-riżorsi tal-I.C.T.; 

 jidentifika ħtiġijiet dwar, u jagħti taħriġ fl-I.C.T./I.S. kif meħtieġ; 

 japplika standards, politika u proċeduri interni kif ukoll dawk maħruġa mill-Gvern ċentrali 

 jippromwovi riċerka u l-governanza fl- I.C.T./I.S.; 

B’kollaborazzjoni mal-Malta Information Technology Agency (MITA), ma’ Ministeri oħra, ma’ 

organizzazzjonijiet fis-settur pubbliku, kif ukoll ma’ kumpaniji tal-I.C.T. mis-settur privat, issir 

ħidma wkoll fuq inizjattivi li jolqtu l-gvern kollu u sabiex jinlaħqu l-oġġettivi tal-gvern. 
  

ĦIDMA  

 

Miżuri tal-Baġit 2015 

Sar studju dwar l-vijabbiltà teknika u finanzjarja rigward l-implimentazzjoni ta’ submarine fibre 

optic cable ieħor bejn Malta u Għawdex. Tqabbad konsulent tekniku li għen biex inħarġu terms 

of reference għall-istudju u bi ftehim mal-Malta Enterprise dawn ġew inkorporati fit-tender - 

kofinanzjat minn fondi Ewropej - ‘Technical and Financial Feasibility for the implementation of a 

Digital Hub in Gozo’. 

Ġew evalwati fid-dettal l-għażliet kollha li kienu ppreżentati fir-rapport finali tal-istudju. Ġie 

ppreparat Memo biex jitressaq lill-kabinett, bi proposti konkreti dwar kif għandu jkompli l-proġett. 

Inbdew diskussjonijiet mal-Malta Communications Authority dwar l-aġġornament legali u 

regolatorju li hemm bżonn isir.  

Uffiċċju taċ-Chief Information Officer  
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Saru laqgħat maċ-Chairman tal-Malta Enterprise biex jiġi determinat il-metodu ta’ finanzjament 

kif ukoll il-baġit neċessarju li jrid ikun allokat. Tlestew l-oġġettivi li jridu jintlaħqu. 
 

Inizjattivi għas-Simplifikazzjoni tal-Burokrazija 

Ġew evalwati u analizzati 165 proċess tal-Ministeru (bl-għajnuna tal-Management Efficieny Unit) 

bil-ħsieb li jkunu simplifikati, imtejba u wara mtellgħa fuq pjattaforma online u ċentrali, Sharepoint 

u biex jinbena manwal ta’ Standard Operating Procedures. Benefiċċji jinkludu tnaqqis fl-użu ta’ 

karti, tnaqqis fil-ħin tal-ipproċessar, kif ukoll aktar uniformità u inqas żbalji fl-għoti tas-servizz.  

Saret simplifikazzjoni tal-proċess tal-ġbir u tal-ħlas tal-kontijiet tat-telefonija tal-Ministeru kif ukoll 

konsolidament ta’ kontijiet tal-linji fissi u data connections. 
 

Inizjattivi oħrajn  

Inxtrat Geographical Information System li tippermetti li tkun miżmuma grafikament informazzjoni 

dwar postijiet ta’ interess sabiex tintuża għal promozzjoni turistika. Ġie disinjat App għal mobile 

fuq din is-sistema li permezz tiegħu, minn fejn ikun (permezz ta’ GPS), wieħed ikollu 

informazzjoni dwar 9 mixjiet fil-kampanja madwar Għawdex. 

Ġiet introdotta notifika permezz ta’ S.M.S. lill-istudenti Għawdxin li jattendu l-Università, MCAST 

u l-ITS biex tinfurmahom dwar depożitu tal-ħlas tal-benefiċċju fil-kont tal-bank tagħhom. 

Ġiet introdotta sistema li turi informazzjoni viżiva dettaljata dwar il-karozzi tal-linja (wasla, ħinijiet 

eċċ.) mit-terminal fiċ-Ċirkewwa. 

Ġie disinjat mill-ġdid il-portal visitgozo.com biex ingħatatlu dehra aktar moderna skont il-prattiċi u 

x-xejriet tal-lum. B’kollaborazzjoni mal-Uffiċċju tal-Prim Ministru nġabru listi ta’ formoli u paġni tal-

media soċjali tal-Ministeru.   

Saru diskussjonijiet mal-MITA dwar it-tnedija tal-pjattaforma ċentralizzata, Sharepoint sabiex 

tintuża għal skopijiet ta’ intranet tal-Ministeru. 

Ġew installati numru ta’ estensjonijiet tas-sistema Local Area Network(LAN) f’diversi taqsimiet 

f’ħdan il-Ministeru Għal Għawdex. 

Bħala parti minn proġett ta’ modernizzar u rinovar tas-sistema LAN kollha fiċ-Ċentru ta’ 

Amministrazzjoni, ġew riorganizzati u/jew mibdula numru ta’ network cabinets kif ukoll network 

switches sabiex is-sistema tkun tista’ tilħaq aħjar mal-bżonnijiet tal-lum. 

Ittieħdu numru ta’ inizjattivi li jnaqqsu l-konsum u l-ispiża fejn jidħol xiri u użu aħjar ta’ sistemi ta’ 

multifunction printing. 
 

Servizzi provduti ta’ sapport tekniku 

L-UCIO ipprovda sapport tekniku fuq servizzi tal-I.C.T. li mhumiex koperti b’Service Level 

Agreement (SLA) bħal mobile devices, seduti tal-video conferencing, ħaddiema bit-telework kif 

ukoll servizzi varji ta’ telefonija.  

Sar monitaġġ ċentralment ta’ numru ta’ servizzi, skont l-SLAs rispettivi, bħas-servizz ta’ WiFi 

f’numru ta’ postijiet pubbliċi, fosthom f’Villa Rundle Gardens, Ċentru għall-Għaqdiet mhux 

Governativi, ġonna u libreriji pubbliċi, WiFi fuq il-vapuri tal-Gozo Channel kif ukoll fit-terminals, 
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cameras li jsegwu l-kju tal-karozzi jistennew biex jirkbu l-vapuri tal-Gozo Channel u 10 Audio 

Visual Panels f’numru ta’ rħula.  

L-UCIO offra taħrig u impjega għal perjodu definit, 10 studenti tal-I.C.T. taħt il-programm 

Students Placement Programme tal-MITA, matul it-tliet xhur tas-sajf.  
 

Governanza tal-I.C.T 

L-UCIO fassal u aġġorna numru ta’ policies u proċeduri interni bil-ħsieb li jiġi formulat manwal ta’ 

Standard Operating Procedures għal numru ta’ funzjonijiet u proċessi. Dan il-proċess jinkludi 

wkoll Business Process Re-engineering skont il-bżonn bil-ħsieb li jiġu determinati workflows 

ċentrali u awtomatiċi li jiffaċilitaw il-proċessi tal-ammistrazzjoni. 
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 FUNZJONIJIET 

L-għan prinċipali tat-Taqsima tal-Customer Care fi ħdan l-uffiċċju tas-Segretarju Permanenti 

huwa li jirċievi talbiet għal xogħol – patching ta’ toroq, bdil ta’ bozoz, żebgħa ta’ sinjali tat-toroq, 

tindif, xogħol ġdid ta’ bankini, żbir ta’ siġar; kif ukoll ilmenti u mistoqsijiet mill-pubbliku.  

 

ĦIDMA  

It-Taqsima tal-Customer Care timmaniġġja wkoll is-sistema, www.servizz.gov.mt. Matul is-sena 

2015, din it-Taqsima rċeviet 222 talbiet għal xogħol, ilmenti u mistoqsijiet. Talbiet għal xogħol, 

ilmenti u mistoqsijiet oħrajn daħlu permezz ta’ emails, telefonati u walk-ins. Il-maġġoranza tat-

talbiet għal xogħol, ilmenti u mistoqsijiet kienu mwieġba u indirizzati mal-ewwel, kemm permezz 

tas-sistema www.servizz.gov.mt u anke permezz ta’ emails u telefonati lura. Il-walk-ins ingħataw 

tweġiba dak il-ħin stess.  

It-Taqsima tal-Customer Care kompliet iżżomm kuntatt kemm mad-diversi Direttorati fi ħdan il-

Ministeru għal Għawdex, kemm ma’ Direttorati f’Ministeri oħra, kif ukoll mal-Kunsilli Lokali 

f’Għawdex. Matul is-sena nżammu laqgħat mad-diversi taqsimiet fi ħdan il-Ministeru għal 

Għawdex kull meta kien neċessarju. Ta’ min iżid li biex isir ipproċessar iktar mgħaġġel tal-

ilmenti/talbiet tal-klijenti, fid-dawl tal-mira tal-Gvern li ssir Simplifikazzjoni tal-Burokrazija, ġew 

maħtura numru ta’ uffiċjali tal-Customer Care fi ħdan id-Direttorat tal-Proġetti u l-Iżvilupp u d-

Direttorat tal-Customer Services. 

  

 

Taqsima tal-Customer Care  
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FUNZJONIJIET 

Il-għan prinċipali tad-Direttorat għas-Servizzi Korporattivi hu li jipprovdi servizzi ċentrali u 

jikkoordina l-attivitajiet korporattivi fi ħdan il-Ministeru għal Għawdex. Matul is-sena 2015 id-

Direttorat kompla jwettaq din il-funzjoni tiegħu speċjalment f’dak li għandu x’jaqsam ma’ ppjanar 

u mmaniġjar finanzjarju, immaniġjar tar-riżorsi umani, xiri pubbliku u servizzi oħra. Id-Direttorat 

ikkoordina fost l-oħrajn it-tfassil u l-kumpilazzjoni tal-Business Plan, l-Estimi Finanzjarji u l-Pjan 

tar-Riżorsi Umani.  

Matul din is-sena d-Direttorat għas-Servizzi Korporattivi ta bidu għat-tħejjija ta’ pjan biex itejjeb u 

jissimplifika funzjonijiet fil-qasam tax-Xiri, Riżorsi Umani, Registry u Finanzi bejn id-Direttorati fi 

ħdan il-Ministeru. 
 

ĦIDMA  

Matul is-sena 2015 id-Direttorat wettaq ukoll dawn il-funzjonijiet: 

 Tħejjija ta’ rapporti finanzjarji kif mitluba mill-Ministeru għall-Finanzi. 

 Kumpilazzjoni kull xahar tal-estimi tal-baġit riveduti. 

 Tħejjija kull tliet xhur ta’ rapporti dwar l-accrual accounting. 

 Tħejjija ta’ rapporti dwar id-dħul finanzjarju tal-Ministeru kollu. 

 Ivvettjar u ħruġ tal-pagamenti kollha mill-Ministeru u d-Direttorati tiegħu. 

 Ipproċessar ta’ ħlasijiet dovuti bħala kumpens lill-ħaddiema tal-Gvern skont id-deċiżjoni tal-

Grievances Unit. 

 Provvediment ta’ servizzi relatati mal-ħaddiema. 

 Provvediment ta’ taħriġ neċessarju f’Għawdex. 

 Preparazzjoni u ppubblikar ta’ sejħiet għall-applikazzjonijiet kollha wara li ksibna l-

approvazzjonijiet meħtieġa. 

 Koordinament tal-progressions u l-promozzjonijiet tal-impjegati kollha fi ħdan il-Ministeru u 

d-Direttorati fi ħdanu. 

 Koordinament u sapport amministrattiv mal-linji gwida tad-Direttiva Nru. 8. 

 Provvediment ta’ servizzi legali lill-Ministeru kollu. 

 Provvediment ta’ servizz ta’ Registry ċentrali lill-Ministeru kollu. 

 Għajnuna u sapport lid-Direttorati tal-Ministeru fuq kwistjonjiet ta’ xiri pubbliku. 

 Provvediment ta’ servizz ta’ kurrier lill-Ministeru kollu kif ukoll lil entitajiet oħra tal-Gvern 

f’Għawdex kull meta kien meħtieġ. 

 Koordinament tal-Fleet Management System fil-Ministeru kollu.  

 Preparazzjoni ta’ risposti għall-Mistoqsijiet Parlamentari. 

 Ikkordina t-tiswija, tisbiħ u tindif fiċ-Ċentru Amministrattiv. 

 Ippresida d-Departmental Contracts Committee u Arrears of Revenue Board. 

 

 

 

Direttorat għas-Servizzi Korporattivi  
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Sezzjoni tar-Riżorsi Umani u Salarji 

Barra mix-xogħol ta’ kuljum li jsir b’rabta ma’ kulma għandu x’jaqsam mar-riżorsi umani, din is-

Sezzjoni ppubblikat sejħiet għal applikazzjonijiet f’posts u positions varji fid-Direttorati kollha fi 

ħdan il-Ministeru, ipproċessat ir-reklutaġġ, ħatriet, progressions, promozzjonijiet u tiġdid ta’ 

kuntratti eżistenti fil-Ministeru kollu. Din is-Sessjoni kienet responsabbli wkoll għas-

sottomissjonijiet tat-talbiet ta’ rimbors ta’ safar sponsorjat taħt programmi tal-Unjoni Ewropea u 

inizjattivi simili.  

Fl-aħħar kwart tas-sena din is-Sessjoni bdiet titħejja biex tilqa’ għar-responsabiltajjiet ġodda li 

kien ser ikollha bis-seħħ tad-delegazzjoni ta’ awtorità biex tmexxi il-proċess ta’ selezzjoni u ta’ 

ħatriet fis-Servizz Pubbliku ta’ Malta kif imħabbra bid-Direttiva Nru. 9. 

Żvilupp tal-Ħaddiema 

Matul is-Sena 2015 id-Direttorat, b’kollaborazzjoni maċ-Ċentru għall-Iżvilupp, Riċerka u Taħriġ 

kif ukoll entitjajjiet oħra, organizza f’Għawdex attivitajiet varji ta’ taħriġ u żvilupp għall-ħaddiema 

tal-Ministeru għal Għawdex. Għal dan it-taħriġ kienu mistiedna wkoll ħaddiema f’Dipartimenti 

oħra tal-Gvern f’Għawdex. 

It-taħriġ li sar kien: 

 Kors fit-Teknoloġija tal-Informatika Email – MS Outlook; 

 Kors fit-Teknoloġija tal-Informatika ECDL Advanced AM6 Presentation; 

 Korsijiet fil-Implimentazzjoni tal-Green Public Procurement; 

 Korsijiet Electronic Public Procurement (ePPS); 

 Kors għall-użu effiċjenti tal-Fleet Web Software/Database; 

 Korsijiet varji relatati mar-Rapportaġġ tal-Programmi tal-Unjoni Ewropea; 

 Korsijiet varji relatati mat-Trattati tal-Unjoni Ewropea; 

 Korsijiet relatati mal-Preparazzjoni għal-Laqgħa tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea; 

 Kors fit-Taħriġ fil-Kitba bil-Malti; 

 Kors ta’ Cash Handling għall-impjegati li joħorġu l-irċevuti u li għandhom responsabiltajiet li 

jirċievu pagamenti mill-pubbliku. 

Kumitat tal-Kuntratti Dipartimentali 

Kif ikkontemplat fir-Regolamenti tal-2010 dwar il-Kuntratti Pubbliċi, dan id-Direttorat ippresida l-

Kumitat tal-Kuntratti Dipartimentali. Matul is-sena 2015 saru 29 laqgħa fejn kienu kkunsidrati 96-

il rapport ta’ evalwazzjoni ta’ offerti / kwotazzjonijiet minn Contracting Entities fi ħdan il-Ministeru. 

Procurement Unit  

Matul is-sena 2015 din is-Sezzjoni kompliet tipproċessa s-sejħiet għal offerti u kwotazzjonijiet 

għal xiri pubbliku tad-Direttorati fi ħdan il-Ministeru. F’Diċembru saru preparamenti biex fil-bidu 

tas-sena 2016 din il-Unit tibda tipproċessa wkoll l-offerti u l-kwotazzjonijiet tad-Direttorat Eko-

Għawdex u Żvilupp Reġjonali u b’hekk jintlaħaq l-għan ta’ ċentralizzazzjoni tal-proċess ta’ ħruġ 

ta’ sejħiet għall-offerti u kwotazzjonijiet. Matul l-2015 il-Unit ipproċessat u ppubblikat 59 sejħa 

għall-offerti u 74 kwotazzjoni kif ukoll 78 hand quotations għad-Dipartimenti. Kien hemm ukoll 

226 ftuħ ta’ offerti, kwotazzjonijiet u hand quotations. Ingħata wkoll sapport u pariri dwar xiri 

pubbliku lid-Direttorati u l-Entitijiet fi ħdan il-Ministeru.  

B’kollaborazzjoni mad-Dipartiment tal-Kuntratti sar taħriġ fuq is-sistema tal-ePPS lill-uffiċjali tal-

Ministeru. Permezz ta’ dawn il-korsijiet dawn l-uffiċjali kienu mħarrġa kif għandhom jippreparaw u 

jevalwaw offerti sottomessi fuq is-sistema. Ġie mfassal pjan ta’ taħriġ għall-operaturi fis-settur 
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privat li ser jingħata matul is-sena 2016 biex dawn ikunu kapaċi jipparteċipaw f’sejħiet għal xiri 

pubbliku fuq is-sistema elettronika tax-xiri pubbliku, www.etenders,gov.mt. 

Sezzjoni tal-Accounts 

Id-Direttorat segwa l-andament tal-infiq tal-Ministeru taħt il-vot Kapitali kif ukoll dak Rikurrenti. 

Kien responsabbli għall-ivvettjar u l-ipproċessar tat-transazzjonijiet finanzjarji kollha tal-Ministeru. 

Ta’ kull xahar tħejjew l-estimi riveduti tal-baġit wara li ġew evalwati s-sottomissjonijiet tad-

Direttorati kollha. Kienu ppreparati rapporti oħra mitluba mill-Ministeru għall-Finanzi.  

Central Registry  

Ir-Registry fi ħdan dan id-Direttorat kompliet tipprovdi servizzi ċentrali bi ftuħ ta’ files ġodda u 

proċessar tal-movimenti ta’ files. Provdiet ukoll lid-Direttorati kollha fi ħdan il-Ministeru, servizz ta’ 

proċessar mill-franking machine tal-korrispondenza kollha qabel tittieħed il-posta.  

L-Uffiċċju Legali 

L-Uffiċċju Legali fi ħdan id-Direttorat tas-Servizzi Korporattivi fl-2015 ġie msaħħaħ biż-żieda ta’ 

avukatessa oħra. Dan l-Uffiċċju offra sapport ta’ natura legali lid-direttorati u taqsimiet kollha fi 

ħdan il-Ministeru għal Għawdex.  

Ix-xogħol legali varja bejn, fost l-oħrajn, l-abbozzar ta’ kuntratti, preżentar u tħejjija ta’ rikorsi, 

protesti u kontroprotesti u risposti għad-diversi atti uffiċjali, għal sehem aktar attiv fil-kawżi li 

hemm pendenti quddiem il-Qrati Maltin, jew f’fora legali oħra, inkluż iċ-Ċentru tal-Arbitraġġ 

f’Malta u l-Public Contracts Review Board. Barra minn hekk dan l-uffiċċju kompla joffri pariri 

legali kull meta kien meħtieġ mill-uffiċjali tal-Ministeru għal Għawdex 
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FUNZJONIJIET 

L-għanijiet prinċipali tad-Direttorat għall-Proġetti u Żvilupp huma: 
 

 Li jiżgura li Għawdex ikollu l-infrastruttura meħtieġa għall-iżvilupp tal-gżira; 

 Jipproteġi, jimmaniġġja u jsaħħaħ il-wirt naturali tal-gżira; 

 Jipprovdi l-ambjent xieraq u jagħti s-servizzi meħtieġa ħalli s-setturi tal-Agrikultura u s-Sajd 

ikomplu jikbru u jissaħħu; 

 Jgħin u jippromwovi l-investiment; 

 Jagħti pariri professjonali u tekniċi lid-Direttorati l-oħra tal-Ministeru għal Għawdex; 

 Jiżgura li l-iżvilupp li jsir fil-gżira jkun ibbażat fuq prinċipji sostenibbli. 

Id-Direttorat għall-Proġetti u Żvilupp jiġbor fi ħdanu s-Sezzjonijiet tal-Inġinerjia u l-Arkitettura, il-

Fergħa tax-Xogħlijiet, it-Taqsima tal-Kostruzzjoni u Manutenzjoni, is-Sezzjoni tal-Indafa u l-

Fergħa tal-Agrikultura u s-Sajd.  
 

ĦIDMA 

Servizzi tal-Inġinerija u Arkitettura 

Is-sezzjonijiet tal-Inġinerija u l-Arkitettura fi ħdan id-Direttorat għall-Proġetti u Żvilupp jipprovdu 

għajnuna professjonali u teknika lis-sezzjonijiet u lid-Direttorati kollha fi ħdan il-Ministeru għal 

Għawdex u anke lil diversi Għaqdiet Mhux Governattivi fi proġetti u xogħlijiet rispettivi li 

jirrigwardjaw lil Għawdex. 

Bħal fis-snin l-imgħoddija, dawn is-sezzjonijiet kienu involuti f’kompilazzjonijiet ta’ dettalji tekniċi u 

speċifikazzjonijiet għal diversi proġetti u xogħlijiet. Barra mill-abbozz tal-ispeċifikazzjonijiet u d-

dokumenti tekniċi għat-tenders, dawn is-sezzjonijiet kienu involuti fl-evalwazzjonijiet ta’ diversi 

tenders u stimi. 

Matul l-2015, is-sezzjoni tal-Inġinerija Elettrika u Mekkanika kienet involuta fis-sejħiet għall-offerti 

għal: 

 Servizzi mekkaniċi u elettriċi fiċ-Ċittadella Castle Hill House; 

 Pjattaforma u stairlift fiċ-Ċittadella; 

 Installazzjoni ta’ lift fil-bini tar-Reġistru Pubbliku u dak tal-Artijiet; 

 Servizzi mekkaniċi u elettriċi fl-Ispettorat tas-Sajd f’Marsalforn.  

Din is-Sezzjoni kienet responsabbli wkoll għall-monitoraġġ tas-sistema tad-dawl u dik tal-

irrigazzjoni tal-proġett taċ-Ċittadella, u mis-servizzi mekkaniċi u tad-dawl fis-Sentinella Art 

Gallery. Din is-Sezzjoni kellha f’idejha l-ġestjoni tal-proġett tal-Ispettorat tas-Sajd f’Marsalforn u 

kienet involuta fil-manutenzjoni u t-tiswija ta’ diversi tagħmir elettroniku u mekkaniku ta’ diversi 

entitajiet governattivi, fosthom il-Biċċerija tal-Gvern f’Għawdex, il-Cold Stores, il-Farm 

Esperimentali tal-Gvern f’Għawdex, Libreriji Pubbliċi, il-Qorti t’Għawdex, uffiċini governattivi u 

Direttorat għall-Proġetti u Żvilupp    
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diversi spazji pubbliċi, fosthom il-Ġonna tal-Villa Rundle u l-Ġnien ta’ Tliet Għoljiet. Barra minn 

dan ix-xogħol, din is-sezzjoni tieħu ħsieb ukoll it-tiswija ta’ diversi tagħmir tad-dawl fit-toroq. 

Matul l-2015, is-Sezzjoni tal-Arkitettura ħarġet kwotazzjonjiet għal xogħlijiet u manutenzjoni fil-

promenade tal-Qbajjar li kienu jikkonsistu f’manutenzjoni tal-pavimentar, twaħħil ta’ railings 

ġodda, sistema ġdida tad-dawl, play equipment ġdid tat-tfal, u bankijiet u litter bins ġodda.  

Din is-sezzjoni, kellha l-ġestjoni u monitoraġġ kontinwu ta’ diversi proġetti ta’ xogħlijiet, fosthom: 

 Il-proġett ta’ konsolidazzjoni tal-fdalijiet u t-tisbiħ fil-foss taċ-Ċittadella;  

 Xogħlijiet ta’ bibien tal-ħadid u aperturi tal-injam u fuq iċ-Ċentru għall-Arti u Snajja’ fiċ-

Ċittadella;  

 Diversi xogħlijiet fil-Kumpless Sportiv, fir-Rabat, Għawdex, fosthom parquet ġdid, 

installazzjoni pannelli fotovoltajiċi fuq il-bjut tal-Kumpless Sportiv; 

 Ir-restawr fuq bini storiku, fosthom, il-Banca Giuratale for-Rabat, Għawdex.  

 Ġiet sottomessa applikazzjoni lill-MEPA u għaddejjin diskussjonijiet biex jinħareġ permess 

għal Masterplan għal Marsalforn li jinkludi t-tisbiħ, tined u żoni għall-imwejjed u s-siġġijiet. 

 L-immaniġġjar u l-monitoraġġ tal-Proġett taċ-Ċimiterju ta’ Santa Marija fejn inbnew madwar 

370 qabar ġdid. Periti tad-Direttorat kienu responsabbli għall-applikazzjoni għall-permess 

mill-MEPA.  

 Ġew ippreparati u ddisinjati diversi proposti għall-outdoor sports fil-korsa taż-żwiemel fix-

Xewkija; dawn jinkludu pitches tal-futbol u tal-baseball, skola ekwestri u sports track fost 

oħrajn.  

 Ġew ippreparati l-ispeċifikazzjonijiet u d-dokumenti ta’ tender biex inħareg Request for 

Proposal għal indoor swimming pool fil-Kumpless Sportiv ta’ Għawdex.  

 Matul l-2015 tkomplew l-istudji ta’ fattibbiltà u studji ambjentali fuq l-airfield rurali ta’ 

Għawdex. 

 

Fergħa tax-Xogħlijiet 

Taqsima Finanzi u Amministrazzjoni  

Matul l-2015, it-Taqsima Finanzi u Amministrazzjoni tal-Fergħa tax-Xogħlijiet kompliet tipprovdi 

appoġġ amministrattiv lid-dipartimenti kollha li jaqgħu fi ħdan il-Fergħa tax-Xogħlijiet. Is-Sezzjoni 

tar-Riżorsi Umani fi ħdan din it-Taqsima kienet responsabbli minn xogħol ta’ komputazzjoni, 

verifikar u preżentazzjoni ta’ skeda tal-pagi tal-ħaddiema tat-Taqsima tax-Xogħlijiet u tal-

Agrikoltura. L-iStores Unit f’din is-Sezzjoni kienet ukoll responsabbli għax-xiri ta’ materjal kif ukoll 

għal verifikar li l-materjal li joħroġ mill-imħażen ta’ din it-Taqsima jkun awtorizzat bil-miktub minn 

persuni responsabbli.  

Taqsima tat-Toroq 

It-Taqsima tat-Toroq hi responsabbli għall-manutenzjoni u għaż-żamma tat-toroq f’Għawdex. Din 

it-taqsima hi involuta fit-tindif tal-culverts tal-ilma, manutenzjoni fuq roundabouts u central strips, 

patching bl-asfalt kiesaħ fit-toroq kollha arterjali u distributorji, twaħħil u manutenzjoni ta’ sinjali 

tat-traffiku u l-applikazzjoni ta’ żebgħa fit-toroq.  
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Matul l-2015 din it-Taqsima wettqet diversi xogħlijiet f’siti differenti madwar Għawdex. Il-Patching 

Section ipproċessat u wettqet 106 talba ta’ xogħol ta’ patching fuq toroq arterjali fejn intuża 

madwar 120 tunnellata t’asfalt. It-Taqsima pproċessat u wettqet 44 talba ta’ xogħol ta’ patching 

fuq toroq li jaqgħu taħt il-Kunsilli Lokali fejn intuża 140 tunnellata ta’ dan il-materjal. Lokalitajiet 

fejn sar xogħol ta’ patching jinkludu r-Rabat, in-Nadur, Għajnsielem, il-Qala, ix-Xewkija, ix-

Xagħra, Ta’ Sannat u San Lawrenz. It-Taqsima wettqet ukoll xogħol ta’ tindif ta’ culverts tal-ilma 

tax-xita f’toroq arterjali. 

Din is-sezzjoni kienet responsabbli wkoll għall-ħruġ ta’ period contracts u għas-superviżjoni ta’ 

xogħlijiet fuq toroq imwettqa mill-kuntratturi. Fis-sena 2015 sar xogħol ta’ wiċċ ġdid bil-hot 

asphalt fi Triq Ninu Cremona, ir-Rabat, u Triq San Ġiljan fil-Fontana. Saru xogħlijiet ukoll, fost l-

oħrajn, f’partijiet mit-toroq li ġejjin; Triq Kerċem, Triq 31 ta’ Marzu, Triq Putirjal, Triq ta’ Wara s-

Sur, ilkoll fir-Rabat, Triq Franġisk Portelli fl-Għarb, Triq il-Qolla u Triq il-Munġbell f’Marsalforn, 

Triq Cordina, Għajnsielem, Triq Sannat, Ta’ Sannat, Vjal 8 ta’ Settembru u Pjazza Vitorja fix-

Xagħra. Barra minn hekk sar xogħol ta’ patching f’diversi lokalitajiet f’Għawdex. 

Sezzjoni tal-Manifattura u Servizzi 

Din is-sezzjoni tiġbor fi ħdanha tliet taqsimiet prinċipali li jinkludu, it-taqsima tal-mastrudaxxi, tal-

elettriku u dik tax-xogħol tal-metall li tagħmel ukoll xogħol ta’ tiswija u manutenzjoni fuq vetturi u 

makkinarju tal-Gvern. 

Matul l-2015, it-taqsima tal-mastrudaxxi ħadmet għamara u aperturi u għamlet xogħol ta’ tiswija 

u manutenzjoni fuq aperturi tal-injam f’diversi dipartimenti tal-Gvern. Sar xogħol ta’ restawr ukoll 

fuq ħames gun carriages għaċ-Ċittadella u fuq l-urni li tpoġġew fil-pjazza It-Tokk. 

Bħal fis-snin l-imgħoddija t-taqsima tal-elettriku kienet responsabbli għall-manutenzjoni tal-dwal 

dekorattivi f’diversi lokalitajiet f’Għawdex, għall-installazzjoni tal-flood lights fil-wirja ta’ Santa 

Marija u fil-festi tal-Milied. Kienet responsabbli wkoll għall-manutenzjoni u l-installazzjoni ta’ dawl 

f’uffiċċji tal-Gvern. 

Il-garaxx tal-Gvern huwa responsabbli wkoll biex jikkoordina u jagħmel l-aħjar użu tal-vetturi u l-

impjant ieħor li għandu ma’ dipartimenti u sezzjonijiet oħra tad-Direttorat. Matul l-2015 din is-

sezzjoni pprovdiet vetturi u makkinarju lis-sezzjoni tal-Indafa u pprovdiet trakkijiet għall-ġarr ta’ 

materjal.  

Taqsima tar-Restawr 

Din it-taqsima hi responsabbli mir-restawr u tagħmel xogħol ieħor ta’ manutenzjoni u 

kostruzzjoni.  

Matul l-2015, din it-taqsima kienet involuta f’xogħol li sar fiċ-ċimiterju tar-Rabat. Prinċiparjament 

ix-xogħol kien jikkonsisti fil-ħatt, il-bini u t-tikħil mill-ġdid tal-ħajt u l-pilastru li ġarrbu ħsarat 

minħabba ċediment strutturali. Sar restawr ukoll fuq il-faċċata u l-aperturi tal-kappella taċ-

ċimiterju u ngħatat żebgħa mill-ġdid lill-bibien tat-toilets fl-istess ċimiterju.  

Ġiet restawrata n-niċċa ta’ San Alessju fl-Għarb billi tqaxxret miż-żebgħa, tkaħħlet u nksiet u 

nbidlilha l-lavur u l-ġebel li kien iddetterjora. Din is-sezzjoni kienet ukoll responsabbli għall-bini ta’ 

ħames niċeċ ġodda fit-triq li twassal għas-Santwarju ta’ Pinu. 

Din is-sezzjoni għamlet monitoraġġ tas-swar taċ-Ċittadella permezz ta’ spezzjonijiet regolari u 

tħejjija ta’ rapporti għal xogħlijiet ta’ manutenzjoni li jsiru mill-kuntratturi matul il-maintenance 

period kif ukoll wettqet xogħol ta’ tindif madwar iċ-Ċittadella permezz ta’ qtugħ ta’ ħaxix, knis u 

tindif ieħor. Xogħol ieħor li wettqet din is-sezzjoni matul l-2015 kien l-armar u ż-żarmar ta’ tined 

fil-Villa Rundle bi preparazzjoni għall-Wirja tal-Fjuri, il-Wirja ta’ Santa Marija u l-laqgħa tal-artisti.  
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Taqsima tal-Kostruzzjoni u Manutenzjoni  

It-Taqsima tal-Kostruzzjoni u Manutenzjoni (TKM) hija prinċipalment responsabbli biex tagħti 

servizzi lill-Pubbliku, l-Għaqdiet Mhux Governattivi u l-Entitajiet u d-Dipartimenti oħra tal-Gvern. 

Matul is-sena li għaddiet it-Taqsima bniet diversi bankini ġodda (443m x 1m) f’lokalitajiet madwar 

Għawdex. Saru xogħlijiet oħra fuq rampi sabiex jiġi ffaċilitat l-aċċess għall-persuni b’diżabbilità. 

Saru wkoll xogħol ta’ manutenzjoni fuq bankini u traqqigħ f’diversi toroq madwar Għawdex. 

It-Taqsima wettqet diversi xogħlijiet ta’ bini ta’ ħitan ta’ lqugħ (526m x 5 filati) u ħitan tas-sejjieħ 

(322.50m x 1.70m) f’għelieqi u toroq f’diversi żoni tal-gżira. Numru ta’ ħitan ta’ lqugħ reġgħu ġew 

mibnija mill-ġdid bil-ġebel tal-kantun wara li ħafna minnhom sofrew danni matul is-sena. Il-ħitan 

tas-sejjieħ li twaqqgħu bil-maltemp reġgħu nbnew bl-istess ġebel. Saru wkoll tiswija, 

manutenzjoni u traqqigħ ta’ farm roads u rampi f’għelieqi u propjetajiet tal-bdiewa biex ikun 

provdut aċċess xieraq għal dawn il-persuni. 

It-taqsima għamlet xogħol ta’ skavar u manutenzjoni fi Triq Santa Marija fir-Rabat Għawdex, fix-

Xlendi u f’Marsalforn. Xogħol ta’ tisbiħ sar fl-inħawi Ta’ Pinu, limiti ta’ Għarb, Għar Ilma limiti ta’ 

Kerċem, l-Għajn tal-Ħasselin fil-Fontana u fil-bajjiet tax-Xlendi u Marsalforn. Matul is-sena sar 

xogħol kontinwu ta’ tindif u manutenzjoni oħra ġewwa x-Xlendi, Marsalforn u Kemmuna. 

Xi Għaqdiet Mhux Governattivi, speċjalment għaqdiet sportivi, iggwadanjaw mill-assistenza li 

ngħatat lilhom mit-TKM. Saru diversi xogħlijiet f’impjanti sportivi li huma ġestiti mill-

Assoċjazzjonijiet taż-Żwiemel, il-Gozo Motor Cross Association u sar xogħol fix-Shooting Range 

taż-Żebbuġ u  xogħol ta’ manutenzjoni fuq chain link fencing tal-ground tax-Xewkija. Saru diversi 

xogħlijiet ta’ tindif u manutenzjoni ġenerali fil-playing fields u l-kumplessi tal-imsemmija clubs. 

Matul is-sena li għaddiet, Għaqdiet Mhux Governattivi oħra, gawdew minn xogħlijiet minn 

ħaddiema ta’ din it-Taqsima.  

Din it-Taqsima wettqet xi xogħlijiet fil-villaġġ tal-Milied “Betlehem f’Għajnsielem”. Dan ix-xogħol 

kien jikkonsisti f’bini ta’ ħitan tas-sejjieħ u kostruzzjonijiet oħra. Sar xogħol ieħor madwar 

Għawdex li kellu rigward mal-attivitajiet tal-Milied ta’ din is-sena. 

It-Taqsima wettqet ukoll diversi xogħlijiet oħra fosthom, tikħil, tibjid u manutenzjoni ġenerali 

f’diversi uffiċini tal-Gvern. Matul din is-sena komplew bosta xogħlijiet ta’ bini u tranġar ta’ uffiċini. 

Sar xogħol ta’ manutenzjoni fil-Qorti, iċ-Ċentru ta’ matul il-jum, il-Farm Sperimentali tal-Gvern, il-

Parking taċ-Ċentru tal-Università f’Għawdex u l-Gozo Heliport. Saret manutenzjoni fuq fencing 

f’Taċ-Ċawla Housing Estate u l-Iskola Primarja tax-Xewkija. It-Taqsima ipprovdiet servizz ta’ 

HandyMan Service fit-Direttorat tal-Customer Services. Dan hu servizz offrut lill-anzjani fejn 

isirulhom xogħlijiet żgħar ta’ tiswija u manutenzjoni fid-djar tagħhom.  

It-Taqsima ikkollaborat mal-Kunsilli Lokali tal-Għasri, il-Qala u x-Xewkija billi pprovdiet numru ta’ 

ħaddiema li għamlu xi xogħlijiet mitluba. 
 

Sezzjoni Servizzi ta’ Indafa  

Indafa Pubblika 

Ir-responsabbiltà prinċipali ta’ din is-Sezzjoni hija li tieħu ħsieb l-immaniġjar ta’ skart rurali u 

domestiku u li tkun responsabbli għall-indafa pubblika bis-servizzi li s-sezzjoni toffri.  

Din is-sezzjoni toffri bosta servizzi li jinkludu knis ta’ kuljum u qtugħ ta’ ħaxix f’toroq prinċipali, 

tieħu ħsieb il-latrini pubbliċi, tikkollabora u taħdem mal-Kunsilli Lokali u tieħu sehem attiv bil-ġbir 

ta’ skart u t-tindif f’kull festa pubblika f’Għawdex. Tipprovdi wkoll servizz tal-knis isir anke fl-Ħdud 
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filgħodu fir-Rabat, l-Imġarr, Marsalforn u x-Xlendi u fil-lokalitajiet fejn tkun qed tiġi ċċelebrata l-

festa tal-parroċċa.   

Is-sezzjoni tal-Indafa Pubblika hija wkoll responsabbli mill-maniġġjar, tindif u l-manteniment ta’ 

tlettax-il latrina f’Għawdex u Kemmuna.  Bħas-snin ta’ qabel tkompla t-tindif regolari tal-passaġġi 

fil-kampanja.  

Indafa tal-Bajjiet 

Din is-sezzjoni hija responsabbli miż-żamma tal-indafa fil-bajjiet ta’ Għawdex u Kemmuna. It-

tindif isir b’mod regolari u b’mod rigoruż. Ta’ min isemmi li matul ix-xhur tas-sajf fil-Ħdud u l-festi 

pubbliċi, it-tindif fil-bajjiet jiżdied ħalli jilħaq mad-domanda. Barra minn hekk, fis-sajf isir ġbir ta’ 

skart wara nofsinhar fil-bajjiet tar-Ramla, Marsalforn u Xlendi. 

Matul is-sena, impjegati ta’ din is-sezzjoni għamlu xogħol ta’ manutenzjoni u tisbieħ f’diversi 

lokalitajiet. Ħaddiema minn din is-sezzjoni mmanufatturaw slielem, railings u torrijiet tal-

lifeguards għall-bajjiet. Fl-2015 din is-sezzjoni waħħlet il-passaġġ tal-injam fir-Ramla biex 

jipprovdi aċċess aħjar għall-bajja. Barra minn hekk, din is-sezzjoni kienet responsabbli biex 

jitnaddaf il-wied ta’ Marsalforn biex jiġi evitat l-għargħar matul ix-xitwa. 

 

Fergħa tal-Agrikultura u s-Sajd 

Din il-fergħa tamministra s-settur tal-agrikultura u s-sajd f’Għawdex u tagħti pariri u assistenza 

lill-bdiewa u s-sajjieda u hi magħmula minn dawn is-sezzjonijiet: il-Biċċerija, is-Servizzi 

Veterinarji, l-Afforestazzjoni u l-Ġonna Pubbliċi, il-Farm Sperimentali tal-Gvern, is-Sezzjoni tal-

Ilma u l-Użu tal-Art, l-Uffiċċju tal-Aġenzija tal-Pagamenti (Għawdex) u s-Sajd.  

Biċċerija 

 Qatla ta’ Annimali 

Matul din is-sena, il-biċċa l-kbira tal-qatla tal-bovini u tal-majjal saret fil-Biċċerija t’Għawdex. 

Mandankollu fil-Biċċerija ta’ Malta nqatlu xi annimali wkoll. In-numru ta’ annimali u fejn inqatlu hu 

kif ġej:  

Annimali li nqatlu fil-biċċeriji: 

Biċċerija Baqar Għoġiela Erieħ Majjal Ngħaġ Mogħoz 

Għawdex 178 352 29 4013 8 7 

Malta 265 185 - 646 - - 

 Inċinerazzjoni 

Annimali mejta, skart ta’ laħam u laħam li ma jkunx tajjeb għall-konsum ġie maħruq fl-inċineratur 

f’Malta. Fl-2015 kien hemm 379 bovini, 433 ovini, 21 żiemel, 740 majjal u 400,000 kilo ieħor ta’ 

materjal li nħaraq b’dan il-mod. 

 Skema ta’ ġarr ta’ Karkassi 

Għall-aħħar tal-2015 ġiet introdotta skema ta’ għajnuna għat-trasport lejn Malta ta’ karkassi ta’ 

annimali li jinqatlu fil-biċċerija t’Għawdex. Din l-iskema hi intiża sabiex aktar annimali jinqatlu fil-
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biċċerija t’Għawdex minflok f’Malta b’inqas tbatija għall-annimali u nqas inkonvenjent lill-pubbliku 

meta dawn jinġarru ħajjin fuq il-vapur. 

Sezzjoni Veterinarja 

Is-Sezzjoni Veterinarja hija responsabbli għar-regolamentazzjoni tat-trobbija u l-qatla tal-annimali 

f’Għawdex.  

 Testijiet fuq irziezet 

Matul is-sena 2015, il-merħliet fl-irziezet li jissuplixxu ħalib lill-kumpanija Malta Dairy Products 

(MDP) ġew ittestjati għat-Tuberkulozi, Bruċellosi, Leukosi, MRT, Blue Tongue u BSE. Ġew 

ittestjati 43 merħla kif ġej: 

Tuberkulozi Bruċellosi Leukosi MRT   Blue Tongue      BSE 

4973  4232  4258  102   480       332 

Saru testijiet għall-bruċellosi fuq 628 razzett li jrabbu ruminanti żgħar (ngħaġ u mogħoż) u bovini 

li ma jissuplixxux ħalib lill-MDP. It-testijiet saru kif ġej: 

Testijiet għall-Bruċellosi fuq ngħaġ   2780 

Testijiet ghall-Bruċellosi fuq mogħoż   1008 

Testijiet ghall-Bruċellosi fuq bovini     171 

Matul is-sena 2015 saru wkoll testijiet fuq il-ħalib. Ġew ittestjati 13-il-kampjun minn 13-il-razzett li 

jissupplixxi ħalib lill-MDP kull xahar filwaqt li ttieħed kampjun kull xahrejn minn irziezet oħra. 

Ittieħed ukoll kampjun ta’ għasel mingħand produtturi tal-għasel lokali. 

 Tattoos fuq il-Majjal 

Xogħol ieħor li tagħmel din is-Sezzjoni hu t-tatooing u r-reġistrazzjoni tal-majjali. Kull razzett li 

jrabbi l-majjali jigi spezzjonat regolarment u jsiru rapporti ta’ twelid, imwiet u qatla tal-annimali 

b’mod rigoruż. Matul is-sena 2015 it-tattooing, imwiet u qatla tal-majjali kien kif ġej: 

Tattoos (Twelid) Imwiet  Qatla 

5193   722  4615 

 Spezzjonijiet fuq Irziezet tat-tjur 

Din is-Sezzjoni tagħmel ukoll spezzjonijiet fuq irziezet li jrabbu t-tjur. Uffiċjal inkarigat għamel 

spezzjonijiet fuq dawk l-irziezet tat-tiġieġ tas-simna (broilers) qabel il-qatla sabiex jittieħdu 

kampjuni għall-eżami tas-Salmonella kif ukoll sabiex jiġi verifikat jekk hemmx traċċi ta’ antibijotiċi 

ħalli jiġi aċċertat li dawn it-tjur huma tajba għall-konsum mill-bniedem. Saru testijiet għas-

Salmonella fuq it-tiġieġ tal-bajd (layers) billi ttieħdu kampjuni ta’ ħmieġ, demm u bajd. L-ittestjar u 

l-analiżi ta’ dawn il-kampjuni sar fil-laboratorju nazzjonali. 

 Spezzjonijiet fuq Animal Welfare 

Saru spezzjonijiet fuq irziezet li jrabbu ngħaġ, mogħoż, baqar, majjal u tjur biex jiġi żgurat li dawn 

l-annimali qed jitkabbru skont ir-regolamenti li jirrigwardjaw l-animal welfare. 
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 Ispettorat fl-Imġarr 

Waħda mill-funzjonijiet ta’ dan l-Ispettorat hi li jippreveni u jżomm it-tixrid ta’ mard tal-annimali 

bejn il-gżejjer. Matul l-2015 komplew isiru spezzjonijiet fuq vetturi li jġorru l-annimali lejn Malta. 

Sar kontroll strett u monitoraġġ ta’ trasferiment ta’ bhejjem bejn il-gżejjer. 

 Skema ta’ transport ta’ Ġwież 

F’nofs is-sena 2015 ġiet introdotta skema ta’ għajnuna għall-ġarr ta’ ġwież minn Malta għal 

Għawdex għar-raħħala Għawdxin reġistrati. Din l-iskema hija intiża biex ittaffi l-ispejjeż żejda li r-

raħħala Għawdxin iħabbtu wiċċhom magħhom meta jixtru l-ġwież u jġorruh lejn Għawdex. Minn 

din l-iskema s-sena l-oħra gawdew madwar 80 raħħal. 

Sezzjoni Afforestazzjoni, Parks u Ġonna Pubbliċi 

L-għan prinċipali tas-sezzjoni hi t-tisbiħ tal-ambjent urban u rurali Għawdxi billi jitħawlu iktar siġar 

u arbuxelli fi spazji pubbliċi. Għan ieħor ta’ din is-sezzjoni hu l-propogazzjoni ta’ pjanti u siġar 

endemiċi u indiġeni.  

Matul is-sena 2015 tħawlu eluf ta’ siġar ornamentali u arbuxelli madwar Għawdex, filwaqt li 

bosta spazji pubbliċi ġew imsebbħa. In-numru ta’ pjanti u siġar li tħawlu hu kif ġej: 

Pjanti Staġjonali   24,931 

Dekorattivi    1,279 

Mediċinali      517 

Siġar Normali    1,507 

Total    28,234 

Minbarra t-tħawwil tax-xitel, is-Sezzjoni tagħmel xogħol ta’ tisqija, u ħart tal-ħamrija, xogħol ta’ 

żbir tas-siġar u arbuxelli, manutenzjoni fuq funtani u passaġġi tal-ġonna kif ukoll il-qtugħ tal-ħaxix 

ħażin. B’kollaborazzjoni maż-żewg kunsilli lokali tal-Munxar u taż-Żebbug, is-Sezzjoni tieħu ħsieb 

is-soft areas tal-bajjiet tax-Xlendi u ta’ Marsalforn.  

 Ġonna Pubbliċi 

Is-Sezzjoni tal-Afforestazzjoni għandha r-responsabbiltà tal-manutenzjoni ta’ bosta ġonna 

pubbliċi, fosthom il-ġonna Villa Rundle fir-Rabat, il-Masġar ta’ Ulisse fix-Xewkija, Ġnien Papa 

Ġwanni XXIII fl-Imġarr u l-Ġnien tal-Tliet Għoljiet f’Marsalforn. Din is-sezzjoni għandha taħt 

idejha t-tiżjin u d-disinjar tal-pajsaġġ fejn jidħlu roundabouts u central strips tat-toroq madwar 

Għawdex. Is-sena l-oħra din is-Sezzjoni kompliet bil-manutenzjoni tas-sit Ta’ Lambert fix-

Xewkija kif ukoll tkompla t-tħawwil ta’ siġar u arbuxelli fiż-żona tal-Qortin ta’ Sopu, fin-Nadur. Ta’ 

min isemmi wkoll li matul l-2015 inżammet il-wirja annwali tal-Biedja u s-Snajja’, magħrufa bħala 

l-Wirja ta’ Santa Marija, kif ukoll il-Wirja tal-Fjuri. 

  

 Imxietel tad-Dawwara (Rabat) u tal-Ħlewwa (Kerċem) 

Din is-sezzjoni hi responsabbli għall-immaniġġjar taż-żewġ imxietel ornamentali tal-Gvern 

f’Għawdex  dik imsejħa tad-Dawwara limiti tar-Rabat u dik imsejħa tal-Ħlewwa, limiti f’Kercem. 

Fl-imxietel jiġu mkattra eluf ta’ siġar ornamentali, arbuxelli, u xitel tal-fjuri varji. Tkattru wkoll speċi 

ta’ xitel endemiċi u indiġeni biex jinżamm stock ta’ dawn il-pjanti li aktar ma jgħaddi ż-żmien, iktar 
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qed isiru rari. Dan it-tkattir ta’ pjanti jservi prinċipalment biex jaqdi l-ħtiġijiet tas-sezzjoni stess u 

biex isebbaħ il-ġonna pubbliċi, toroq, roundabouts u central strips. It-tabella ta’ hawn taħt turi l-

pjanti li ntużaw mill-Afforestazzjoni u għal skopijiet dekorattivi fl-aħħar tliet snin. 

Pjanti li ntużaw mill-Afforestazzjoni u għal skopijiet dekorattivi: 

Sena Standard Dekorattivi Staġjonali Mediċinali Total 

2015 1,507 1,279 24,931 517 28,234 

Żieda ta’ (meta 

Imqabbla mas-2014) 

57% (959) 111% (607) 12% (22,194) 840% (55) 19% (23,815) 

 Matul l-2015, il-mixtla tad-Dawwara, taħt l-inizjattiva, ʼInħaddru ʼl Għawdex, qassmet bosta siġar 

u pjanti lil dipartimenti governativi, kunsilli lokali u għaqdiet mhux governattivi, lir-Residenza San 

Vincenz de Paul, u entitajiet tal-knisja, bħall-OASI, is-Santwarju ta’ Pinu u l-Kapuċċini 

Franġiskani. Dawn gawdew minn għotjiet ta’ iktar minn 1,500 siġra bejniethom. 

Matul l-istess sena bosta siġar u pjanti fil-qsari ġew mislufa għal matul attivitajiet kulturali. Fil-

mixtla tad-Dawwara qed jinżammu u jiġu kkurati bosta siġar fil-qsari. Din is-Sezzjoni toffri lill- 

pubbliku u l-opportunità sabiex jixtru pjanti u siġar minn dawn l-imxietel. It-tabella ta’ taħt turi l-

bejgħ ta’ siġar u pjanti mill-imxietel.  

Bejgħ ta’ Siġar u Pjanti: 

Sena Standard Dekorattivi Mediċinali Total: Numru ta’ 

Siġar u Pjanti 

Dħul Totali 

2015 €322 €409 €125 €856 €3,131 

Is-Sezzjoni tal-Afforestazzjoni tagħmel ukoll xogħol ta’ superviżjoni fuq xogħlijiet li jitwettqu mill-

Environmental Landscapes Consortium (ELC) li għandha kuntratt mal-Ministeru għal Għawdex 

biex tieħu ħsieb u timmaniġja numru ta’ roundabouts, verges u central strips madwar Għawdex. 

Matul l-2015, l-ELC ħawlet ʼil fuq minn 160,000 pjanta madwar Għawdex. 

 Farm Sperimentali tal-Gvern 

Il-funzjonijiet prinċipali tal-Farm Esperimentali tal-Gvern huma li ssir riċerka fuq ħxejjex, siġar tal-

frott, annimali, naħal, xjenzi ambjentali kif ukoll metodi ta’ tnaqqis ta’ użu tal-pestiċidi, metodi 

naturali ta’ kontroll ta’ mard u insetti, servizz tekniku u laqgħat ta’ informazzjoni u tagħrif għall-

bdiewa. 

Fl-2015, saru diversi riċerki fuq ħxejjex lokali, fosthom fuq varjetajiet ta’ dulliegħ, bettieħ, qara 

bagħli u ful fost oħrajn. Saret ukoll riċerka fuq diversi tipi ta’ magħlef, fosthom fuq ġulbiena, 

qamħ, xgħir u silla fost oħrajn. Saret ukoll riċerka fuq sistema naturali ta’ sterilizzar ta’ ħamrija, li 

hija solarizzazzjoni bix-xemx, kemm fis-serer kif ukoll fl-għelieqi. Saret ukoll riċerka fuq prodotti 

oħra bħal qoton. Tkompla x-xogħol fuq il-proġett ta’ restorazzjoni ekoloġika. 

Matul din is-sena tkompla s-servizz tekniku mogħti lill-bdiewa u d-dilettanti. 79 kampjun tal-ilma 

ġew ittestjati għall-imluħa filwaqt li diversi kampjuni oħra ntbagħtu l-Għammieri għal analiżi aktar 

dettaljata. 

Fis-sena 2015, ġew ikkultivati fis-serer erba’ tipi ta’ ħxejjex: tadam, ħjar, bżar aħdar u brunġiel. 

Diversi varjetajiet ġew imkabbra fosthom tadam – Bonity F1, Praetorius F1 u Parsifal F1, ħjar – 

Acylia F1, Marumba F1 u Chipen F1, bżar aħdar – Lussac F1 u Favolor F1 u brunġiel Gloriana 
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F1 Dahlia F1. Dawn saru bħala parti mir-riċerka li qed issir fuq sistema naturali ta’ sterilizzar ta’ 

ħamrija, li hija solarizzazzjoni bix-xemx. Il-produzzjoni ta’ dawn il-ħxejjex ammontat għal 2,969 

kilo ta’ tadam li ġabu valur ta’ €1,300.30, 4,058 kilo ħjar li kellhom valur ta’ €4,922.60, 710 kilo 

bżar aħdar b’valur ta’ €742.95 u 829 kilo brunġiel b’valur ta’ €583.30.  

Fl-istess perjodu ġew prodotti madwar 16,704 xitel, il-biċċa l-kbira tal-basal, li nbiegħu għal valur 

ta’ €390.12. Bħala produzzjoni tal-frott kien hemm madwar 770 kilo ċitru, li kienu jikkonsistu 299 

kilo lumi li ġabu valur ta’ €116.30, 366 kilo larinġ b’valur ta’ €43 u 105 kilo mandolina b’valur ta’ 

€23. Kien hemm ukoll bejgħ ta’ xi ftit kilos ta’ ħawħ. Ta’ min isemmi wkoll li f’din is-sena ġie 

mibjugħ magħlef tal-bhejjem b’valur ta’ €715.  

Fil-Farm Sperimentali tal-Gvern jiġu mħawla, imkabbra mibjugħa lill-pubbliku diversi siġar tal-

frott. Matul l-2015, inbiegħu 11 Bambinella, 81 għajn baqar, 21 berquq, 12 lanġas, 37 tin, 38 

tuffieħ, 6 naspli u 59 rummien. Il-bejgħ ta’ dawn is-siġar ammonta għall-valur ta’ €2,110. Kien 

hemm ukoll bejgħ ta’ 55 bgħula tad-dwieli u 14 bgħula tal-ħawħ li ammontaw għas-somma ta’ 

€69. 

F’dan il-post jinżammu wkoll diversi speċi ta’ bhejjem, fosthom il-baqar ta’ Malta, ngħaġ, 

mogħoż, fniek u diversi tjur. Matul l-2015, inġabu xi mogħoż lokali mill-Għammieri. Kellna diversi 

twelid ta’ bhejjem, fosthom anke ta’ għoġol, 15-il-fenek ta’ razza pura nbiegħu għall-valur ta’ 

€240. 3 bdabad u 3 mogħżiet inbiegħu għas-somma ta’ €225. Fl-istess post hemm ukoll is-

sezzjoni tan-naħal fejn għandna żewġ kolonji. Mis-sezzjoni tal-għasafar inbiegħu 17-il-għasfur 

tal-għana għall-valur ta’ €212. Fl-istess sena, għasafar li ġew ikkonfiskati mill-pulizija baqgħu 

jinġiebu u jinżammu fl-istess faċilità sakemm tinqata’ s-sentenza tal-Qorti. F’din is-sena nġabu 

33 għasfur. 

Fis-sena 2015 sar kors għall-bdiewa dwar it-tibdil fil-klima u sar seminar għar-raħħala dwar l-

immaniġġjar tal-irziezet tal-ħalib. Saret ukoll laqgħa konsultattiva dwar il-pjan nazzjonali għall-

ilma. 

Fis-sena 2015 attendew madwar 1,066 student, fi 53 klassi, għall-programm Hands On Farming. 

Din is-sena wkoll inbeda proġett tal-Agribusiness għall-istudenti tal-iskola sekondarja. Matul l-

istess sena diversi uffiċjali attendew għal xi korsijiet u seminars kemm f’Għawdex kif ukoll f’Malta 

fliwaqt li diversi laqgħat u seminars ġew organizzati fis-sala tal-Farm Sperimentali tal-Gvern. 

 Sezzjoni tal-Ħarsien tal-Annimali (Animal Welfare) 

Is-sezzjoni tal-Ħarsien tal-Annimali għandha l-għan prinċipali li tassigura l-ħarsien u r-rispett tal-

annimali. Matul l-2015, tkompliet il-ħidma sabiex is-Sezzjoni jkollha post attrezzat f’Għawdex 

sabiex tkun f’pożizzjoni li toffri assistenza immedjata lill-annimali li jkunu f’diffikultajiet. Inġabet 

f’Għawdex ambulanza tal-annimali biex tkun tista’ tkopri s-servizz..  

Matul din is-sena, l-Animal Welfare tat assistenza lil 82 kelb u 97 qattus. 80 minnhom kellhom 

bżonn assistenza medika. 37 minnhom instabilhom dar permanenti f’Għawdex, filwaqt li l-oħrajn 

intbagħtu l-Animal Welfare f’Malta. Din is-sena wkoll kellna l-ewwel kampanja ta’ tiswija għall-

annimali li saret bla ħlas mit-tobba tal-ETN. B’kollox ġew operati 338 annimal, 284 kienu qtates u 

54 kelb. Dan is-settur offra wkoll l-assistenza tiegħu sabiex flimkien mad-Dipartiment tal-Ħarsien 

tal-Annimali f’Malta saru spezzjonijiet f’Għawdex. Matul din is-sena saru 68 spezzjoni fuq każijiet 

fejn ġew irraportati xi nuqqasijiet. 

 Sezzjoni tal-Ilma u l-Użu tal-Art  

Waħda mill-funzjonijiet ta’ din is-sezzjoni hija li tara li l-Ordinanza tal-Att dwar il-Konservazzjoni 

tal-Ħamrija Għammiela tal-1973 tigi mħarsa. Meta jkun hemm talba sabiex tinġarr ħamrija minn 

post fejn ikun ser isir xi bini, uffiċjal minn din is-sezzjoni jmur jagħmel spezzjoni fil-post minn fejn 
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ser tinġarr il-ħamrija. Din il-ħamrija tinżamm biex wara tiġi użata għar-riklamazzjoni tal-art jew 

użu f’ġonna u b’hekk ikun assigurat l-użu tajjeb tal-ħamrija. Matul l-2015, din is-sezzjoni rċeviet 

applikazzjoniet sabiex tinġarr madwar 800 metru kubu ta’ ħamrija għammiela. 

Din is-sezzjoni tipproċessa applikazzjoni mingħand bdiewa, sajjieda, u min irabbi t-tiġieġ sabiex 

jingħataw rifuzjoni tal-ħlas tal-biljetti tal-vapur għal ġarr bil-prodotti agrikoli. Din is-sezzjoni tilqa’ 

talbiet minn dipartimenti tal-gvern u minn entitajiet oħra sabiex isiru stimi tal-ħsara tal-uċuħ tar-

raba’. 

Fis-sena 2015 din is-sezzjoni rċeviet 40 applikazzjoni mingħand il-pubbliku sabiex jixtru siġar tal-

frott u ħarġet 4 liċenzji kummercjali lill-għassara tal-għeneb Għawdxin, li bejniethom għassru 

70,931 kilo ta’ għeneb.  

 L-Uffiċċju tal-Aġenzija tal-Pagamenti - Għawdex 

Il-funzjoni prinċipali tal-Uffiċċju tal-Pagamenti (Front Office) hi li jirreġistra u jżomm informazzjoni 

tal-art li tkun qed tinħadem kif ukoll ikun ta’ spalla għall-bdiewa billi jagħti informazzjoni fuq 

għajnuna li jista’ jkun hemm fis-seħħ. 

 Is-Sistema ta’ informazzjoni fuq l-art (LPIS) hi sistema kompjuterizzata fejn l-informazzjoni ta’ 

kull għalqa li tkun qed tinħadem tiġi rreġistrata. Matul is-sena 2015 din is-sistema kompliet tiġi 

aġġornata billi saru l-aġġustamenti neċessarji ta’ trasferimenti u ownerships ta’ għelieqi kif ukoll 

reġistrazzjoni ta’ għelieqi ġodda. F’din is-sistema jinżammu wkoll il-pjanti kollha tal-għelieqi u 

raba’ li tkun qiegħda tinħadem biex b’hekk wieħed ikun jista’ jagħrafhom aħjar. Matul l-2015, din 

is-sezzjoni solviet diversi problemi ta’ għelieqi li jkunu ġew reġistrati ħażin jew bi żball. Problemi 

ta’ fejn hemm għelieqi li mhux ċar min hu sidhom ġew riferuti liċ-Ċentru Malti tal-Arbitraġġ. Matul 

is-sena 2015 kien hemm 191 applikazzjoni minn bdiewa sabiex għelieqi jiġu trasferiti fuq persuni 

oħra, żieda ta’ għelieqi ma’ li għandhom, u tneħħija ta’ għelieqi minħabba jew li jkun waqfilhom il-

kuntratt, jew f’każijiet ta’ mewt, kif ukoll minħabba raġunijiet ta’ saħħa. 

Fis-sena 2015, daħal fis-seħħ il-Programm tal-Iżvilupp Rurali 2014-2020 fejn kien hemm bidla fil-

qafas fejn joffri miżuri u skemi ġodda. Kien hemm diversi skemi ġodda li jagħmlu parti minn dan 

il-programm tal-Iżvilupp Rurali 2014-2020. Il-ħaddiema ta’ din is-sezzjoni tħarġu fuq dawn il-

miżuri l-ġodda.  

Waħda minn dawn l-iskemi li ġiet fis-seħħ kienet dik tal-Iskema tal-Pagament Dirett. Il-Pagament 

Dirett taħt l-ewwel pilastru tal-Politika Agrikola Komuni ser iservi bħala garanzija għall-bdiewa u 

r-raħħala f’forma ta’ għajnuna ta’ dħul bażiku. Din l-għajnuna la hi marbuta ma’ prodott u lanqas 

ma’ produzzjoni iżda għandha sservi sabiex tistabbilizza d-dħul tal-bdiewa u r-raħħala 

indipendentament mill-bejgħ ta’ prodotti agrikoli fis-suq. L-iskema tal-Pagament Dirett hi 

mħaddma fuq il-qafas tal-Cross Compliance (i.e. Kundizzjonalità - sistema ta’ kontrolli sabiex 

tivverifika li l-bdiewa u r-raħħala qegħdin jimxu mar-regolamenti li hemm fis-seħħ) u sservi wkoll 

biex tipprovdi prodotti għall-pubbliku li jkunu ġejjin minn agrikultura sostenibbli b’rispett lejn l-

ambjent u ħarsien sħiħ lejn is-saħħa u drittijiet tal-annimali. 

Il-pagament uniku ser jaħdem fuq diversi skemi: 

 Pagament bażiku:  

Dan ser ikun simili għall-iskema tal-Pagament Uniku li kien hemm qabel; l-iskema se tkun 

implimentata b’intitolamenti ġodda li ser jitqassmu fuq art agrikola li hi eliġibbli u li hija 

reġistrata fuq il-bidwi li qiegħed japplika. Dawn l-intitolamenti jridu jissarfu kull sena sabiex il-

bidwi jkun jista’ jirċievi il-pagament. 
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 Pagament għall-Prattiċi Agrikoli ta’ benefiċċju għall-Klima u l-Ambjent (magħruf bħala l-

Greening Payment):  

Din l-iskema taħdem fuq tliet skemi li pero’ minn dawn tnejn biss japplikaw għal Malta, li 

huma d-diversifikazzjoni tal-uċuh tar-raba’ u żoni b’fokus ekoloġiku. 

 Diversifikazzjoni tal-uċuħ tar-raba’:  

Din-Iskema hija intenzjonata għal dawk il-bdiewa li għandhom aktar minn 10 ettari (89 

tomna) ta’ art li tinħarat, jiġifieri raba’ mingħajr siġar u dwieli.  

 Żoni b’fokus ekoloġiku:  

Din l-iskema hija intenzjonata għall-bdiewa li għandhom aktar minn 15 ettaru (133 tomna) 

ta’ art li tinħadem fejn tal-anqas 5% tar-raba’ hija żona b’fokus ekoloġiku, i.e. Raba’ mistrieħ; 

Siġar individwali, jew filliera jew fi grupp; Sisien u marġini tal-għelieqi u Raba’ miżrugħ 

b’legumi bħas-silla, fażola, piżelli, ful u ċiċri. 

 L-iskema tal-Bdiewa Żgħażagħ:  

L-għan ewlieni ta’ din l-iskema hu sabiex aktar bdiewa żgħażagħ jitħajru jidħlu fis-settur 

agrikolu. Din l-iskema ser tassisti bdiewa żgħażagħ fil-fażi inizjali li jistabbilixxu intrapriżi 

agrikoli f’isimhom billi tipprovdi pagament adizzjonali ta’ 25% fuq l-intitolament tal-art. Din l-

għajnuna ser tingħata lil dawk il-bdiewa li huma iżgħar minn 40 sena u jkunu bdew l-attività 

agrikola fl-aħħar ħames snin. 

 L-Iskema Bdiewa Żgħar:  

Din hi skema hija intenzjonata għal dawk il-bdiewa li għandhom oqsma żgħar u li jkollhom 

dħul ta’ inqas minn €1,250 fis-sena u tkun flok l-iskema tal-pagament bażiku. Bdiewa żgħar 

huma eżenti mill-obbligi tal-Greening u s-sanzjonijiet tal-cross compliance. 

 Appoġġ Akkopjat ta’ Natura Volontarja: 

 Din l-iskema hija maħsuba sabiex tgħin lil dawk is-setturi li għaddejjin minn diffikultajiet 

ekonomiċi, soċjali jew ambjentali. Din l-għajnuna ser tingħata lil dawn is-setturi li ġejjin, i.e. 

tal-ħalib, taċ-ċanga, tan-ngħaġ u tat-tadam.  

Fis-sena 2015, din is-sezzjoni laqgħet 1,232 applikazzjoni għal għajnuniet imsemmija hawn fuq 

minn bdiewa full-time u part-time. Kull min applika bbenefika minn xi miżura msemmija hawn 

fuq. Ta’ min jinnota li f’applikazzjoni waħda, wieħed jista’ jibbenefika minn aktar minn miżura 

waħda. Fl-2015 kien hemm 16,292 għalqa li kienu eliġibbli għal din l-għajnuna li jammontaw għal 

total ta’ 2,100 ettari. 

Matul l-2015 dan l-uffiċċju pproċessa diversi applikazzjonijiet tal-MEPA għan-nom ta’ diversi 

bdiewa bl-iskop li jiżviluppaw xi ġwiebi jew garaxxijiet għall-użu ta’ maħżen għall-għodda u 

inġenji tal-biedja fuq l-art agrikola tagħhom.   

F’dan l-uffiċċju ġiet ntlaqgħu 17-il applikazzjonijiet ta’ għajnuna fuq in-naħal. Applikazzjonijiet 

oħra li ntlaqgħu f’dan l-uffiċċju kienu dawk li jirrigwardjaw il-ħsad tal-għeneb u l-ħsad taż-żebbuġ 

fejn il-bdiewa kellhom jindikaw l-ammont ta’ għeneb/żebbug maqtugħ, kif ukoll f’liema għelieqi u 

x’varjetajiet huma. B’kollox intlaqgħu 112 -il applikazzjoni għall-ħsad tal-għeneb u 87 għall-ħsad 

taż-żebbuġ. Xogħol ieħor matul l-2015 kien jirrigwardja għajnuna li ngħatat lil dawk li jrabbu l-

majjali bħala supplement ta’ meta s-suq ma kienx sejjer tajjeb. B’kollox intlaqgħu 9 

applikazzjonijiet. 
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Din is-sezzjoni hi wkoll responsabbli mill-immaniġġjar tas-Suq tal-Bdiewa. L-għan ta’ dan is-suq 

hu li jippromovi l-prodott imkabbar lokalment. Matul is-sena 2015 żewġ bdiewa operaw f’dan is-

suq. Dan l-uffiċċju assista wkoll lill-uffiċjali tad-Dipartiment għas-Saħħa tal-Pjanti kull meta telgħu 

Għawdex sabiex jagħmlu spezzjonijiet fuq il-palm. Din is-sezzjoni u d-Dipartiment għas-Saħħa 

tal-Pjanti żammew kuntatt u ħadmu mill-qrib biex jikkontrollaw il-marda tal-palm infettat bil-

bumunqar l-aħmar. 

 Uffiċċju tas-Sajd 

Fl-2015, kien hemm 471 persuna u dgħajsa reġistrati mal-Uffiċċju tas-Sajd f’Għawdex. Dawn 

kienu maqsuma fi tliet kategoriji. Kien hemm 81 sajjied reġistrat bħala full time, 129 bħala part 

time u 261 bħala rekreazzjonali. Il-maġġoranza tad-dgħajjes reġistrati ma’ dan l-uffiċċju jinsabu 

fil-port tal-Imġarr filwaqt li hemm numru ta’ dgħajjes oħra f’bajjiet bħal Marsalforn, Xlendi u d-

Dwejra. 

Fis-sena 2015, sar xogħol ta’ manutenzjoni fuq il-winches tax-Xlendi, Mġarr ix-Xini, Qbajjar u tal-

Imġarr filwaqt li f’Marsalforn ġie installat wieħed ġdid tal-elettriku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Saru wkoll diversi xogħlijiet ta’ manutenzjoni f’bajjiet diversi li jintużaw mis-sajjieda. Matul is-sena 

saru spezzjonijiet regulari fuq portijiet tas-sajd, ħwienet u dgħajjes. 

Fl-2015 ingħataw 32 liċenzja lis-sajjieda biex jistadu għal-lampuki bil-kannizzati.  Inħarġu wkoll 5 

liċenzji għas-sajjieda registrati full time biex jistadu għat-tonn. Fl-istess perjodu nħarġu wkoll 

113 -il liċenzja għas-sajd tal-pixxispad bil-konzijiet tal-wiċċ u 40 liċenzja oħra bil-konzijiet fissi. 
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FUNZJONIJIET 
 
L-għanijiet tad-Direttorat tal-Customer Services huma: 

 Li jassigura sistema ta’ koordinament bejn l-uffiċċji bil-għan li jitjieb is-servizz liċ-ċittadini; 

 Li jippjana b’mod li jtejjeb is-servizz lill-klijenti; 

 Li jimmaniġġja l-uffiċċji u s-sezzjonijiet li jipprovdu servizz dirett lill-pubbliku b’mod li dawn 
l-istess uffiċċji u sezzjonijiet iwasslu servizz ta’ kwalità; 

 Li jagħti għajnuna lis-servizzi legali offruti ġewwa l-Qrati f’Għawdex; 

 Li jipprovdi servizz komunitarju lill-persuni vulnerabbli, anzjani u persuni bi bżonnijiet 
speċjali; 

 Li jikkoordina inizjattivi kulturali, sportivi u soċjali li jkunu ttieħdu minn għaqdiet mhux 
governattivi, kunsilli lokali u organizzazzjonijiet oħra. 

 
Matul is-sena 2015, id-Direttorat tal-Customer Services kien responsabbli direttament għal 20 
sezzjoni u kkoordina wkoll xogħol mas-sezzjonijiet tat-Taxxi Interni, il-VAT u l-Uffiċċju Elettorali 
ġewwa Għawdex. 

 
ĦIDMA 

SKEMI 

Id-Direttorat jamministra l-iskema ta’ ħlasijiet tas-sussidju lil studenti Għawdxin li attendew 
korsijiet post-sekondarju fl-Università ta’ Malta, l-MCAST u l-ITS fuq bażi full time. Matul l-2015, 
797 student universitarju, 180 student tal-MCAST u 15-il student tal-ITS ibbenefikaw minn dan 
is-sussidju. 6 studenti li studjaw taħt l-iskema tal-MGUS (Malta Government Undergraduate 
Scheme) wkoll ingħataw dan is-sussidju.  

Ingħata wkoll sussidju għal kull jum t’attendenza fuq il-post tax-xogħol lir-residenti Għawdxin li 
jaħdmu fis-settur Pubbliku jew f’entitajiet u awtoritajiet iffinanzjati mill-Gvern. Ġew proċessati 
2,394 applikazzjoni matul is-sena 2015.  

Ġew proċessati 76 applikazzjoni għall-pass speċjali dwar is-servizz tal-vapur bejn Malta u 
Għawdex minn ċittadini li joqogħdu Malta u li għandhom qrabathom joqogħdu b’mod permanenti 
f’Għawdex 
 

LIBRERIJI PUBBLIĊI 

L-għan prinċipali tal-Librerija Nazzjonali (Għawdex) hi li tiġbor il-memorja nazzjonali kemm 

miktuba (manuskritt), stampata kif ukoll f’forma elettronika. L-għan tal-Librerija Pubblika Ċentrali 

ta’ Għawdex, flimkien mal-fergħat, hi li tipprovdi materjal edukattiv, kotba għall-qari rikreattiv, 

flimkien ma’ kotba akkademiċi u materjal ieħor relatat, kemm stampat kif ukoll eletroniku, għar-

riċerka. 

 

 

Direttorat tal-Customer Services 
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Żviluppi  

L-akbar proġett li sar matul din is-sena kien ir-riorganizzazzjoni tas-sezzjoni tal-Melitensia fil-
Librerija Nazzjonali Għawdex.  

Kollezzjonijiet 

 Legal Deposits: Fis-sezzjoni tal-Melitensia ġew miżjuda 667 ktieb, dan minbarra l-ġurnali 

lokali u perjodiċi li nirċievu permezz tal-Legal Deposit Act tal-1925. Dawn tal-aħħar ikunu 

llegati f’volumi fil-legatorija tal-librerija. 

 Akkwisti Ġodda: Is-somma ta’ €2,167.97 ġiet minfuqa għax-xiri ta’ kotba ġodda. Minn dawn 

€329.97 ġew minfuqa għax-xiri ta’ 24 ktieb għal-Librerija Pubblika Ċentrali ta’ Għawdex 

filwaqt li €1,838.00 ġew minfuqa għax-xiri ta’ 143 kotba għall-fergħat. 

 Donazzjonijiet: Żdiedu mal-kollezzjoni tal-kotba 217-il ktieb li ngħataw b’donazzjoni lil-

Librerija Nazzjonali (Għawdex), filwaqt li 771 ktieb ingħataw b’donazzjoni lill-Librerija 

Pubblika Ċentrali ta’ Għawdex. Il-Fergħat fil-lokalitajiet ingħataw b’donazzjoni 3,854 ktieb. 

 Kotba għal-Libreriji Għawdxin mill-Aġenzija Malta Libraries: L-Aġenzija msemmija bagħtet 

fil-libreriji Għawdxin 754 ktieb.  

Servizzi lill-Pubbliku 

 Ċirkulazzjoni Interna: 1,400 riċerkatur talbu biex jaraw 2,947 volum għar-riċerka tagħhom. 

Dawn jinqasmu kif ġej: kotba tal-Melitensia 1,037; kotba akkademiċi 93; perjodiċi 150; 

gazzetti 1,152; materjal ieħor 515. Din is-sena żaru l-Librerija Nazzjonali (Għawdex) xejn 

inqas minn 2,711-il persuna. 

 Servizz ta’ Photocopying: Fil-Librerija Nazzjonali (Għawdex) ġew magħmula 11,052 

photokopji li ħallew is-somma ta’ €1,410.81. 

 Is-servizz tal-Internet: 314-il persuna għamlu użu mis-servizz tal-Internet fil-Librerija 

Nazzjonali (Għawdex) filwaqt li 1,151 persuna għamlu użu mill-istess servizz fil-Librerija 

Pubblika Ċentrali ta’ Għawdex. Dan is-servizz jingħata mingħajr ħlas. 

 Self ta’ Kotba: 134,545 ktieb ġew mislufa lill-pubbliku mil-Librerija Pubblika Ċentrali ta’ 

Għawdex u l-fergħat fil-lokalitajiet rispettivi. Minn dawn 31,760 ġew mislufa mil-Librerija 

Pubblika Ċentrali ta’ Għawdex filwaqt li 102,785 ġew mislufa mill-fergħat. Dan ifisser żieda 

ta’ 34,362 ktieb misluf fuq is-sena ta’ qabel.  

Pubbliċità u Promozzjoni 

 Żjajjar tal-istudenti fil-libreriji:  Din is-sena ġew iżuruna 4,317-il student minn skejjel primarji u 

sekondarji  Dawn ingħataw spjega dwar l-Istorja u l-operat tal-libreriji rispettivi flimkien ma’ 

materjal stampat dwar l-istess libreriji. 

 Informazzjoni lill-komunità: Ingħatat informazzjoni dwar l-operat tal-librerija kemm permezz 

tal-internet kif ukoll permezz ta’ xandiriet televiżivi u fuq ir-radju. Il-programm ‘Għawdex 

Illum’ prodott minn CVC Media Communications Ltd, kien promotur tal-attivitajiet li għamilna 

matul din is-sena, filwaqt li radjijiet komunitarji bħal ‘Leħen il-Belt Victoria’, ‘Radju Katidral’ u 

‘Radju Lawretana’, għamlu intervisti varji dwar l-operat tal-libreriji u l-attivitajiet li organizzaw 

matul is-sena. Barra minn dan, fuq notice board li saret ġdida fit-taraġ tal-Librerija Nazzjonali 

(Għawdex), il-komunità kellha informazzjoni dwar attivitajiet kulturali varji fil-gżira tat-tliet 

għoljiet u job vacancies li jkunu ppubblikati fil-Gazzetta tal-Gvern. 
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Attivitajiet Oħra 

Matul l-2015 ġew organizzati diveri attivatijiet fosthom: 

  Serata f’ġieħ il-poeta Għawdxi Dun Ġorġ Mercieca li saret bil-kollaborazzjoni taċ-Circolo 

Gozitano. Din is-serata saret fiċ-Circolo Gozitano, Victoria fi Triq Sir Adrian Dingli, ir-Rabat u 

kienu bosta dawk il-poeti, kittieba u ħbieb ta’ Dun Ġorġ li attendew u taw il-kontribut 

tagħhom.  

 Saret taħdita dwar l-Istorja tal-Ordni Ospitaljier u Militari ta’ San Ġwann mill-Kav. Chris 

Galea, membru tal-istaff tal-Librerija Nazzjonali (Għawdex). Din it-taħdita saret fil-Librerija 

Nazzjonali, Għawdex fejn attenda pubbliku numeruż, fosthom membri tal-istess ordni. It-

taħdita saret bħala parti miċ-ċelebrazzjonijiet tal-450 anniversarju mill-Assedju l-Kbir. 

 Saret wirja ta’ pubblikazzjonijiet u incunabula marbutin mal-Ordni ta’ San Ġwann u l-Assedju 

l-Kbir bejn is-7 t’Awwissu u s-7 ta’ Settembru. Din il-wirja saret fil-Librerija Nazzjonali, 

Għawdex.  

 Il-Gozo Book Fest ġiet organizzata għat-tielet sena konsekuttiva bejn l-20 u l-21 ta’ 

Novembru. Din l-attività ssir kull sena biex jitfakkar jum it-twaqqif tal-libreriji f’Għawdex.  

 

ARKIVJI NAZZJONALI (GĦAWDEX) 

Diġitalizzazzjoni 

Matul is-sena d-dokumenti tal-UG(Universitas Gaudisii), il-fond tal-Arkivju li fih tagħrif 

imprezzabbli fuq iċ-Ċittadella, kien kollu diġitalizzat. B’kollox ittieħdu 197,822 ritratti diġitali. ‘Il 

quddiem dawn sejrin jitpoġġew kollha online. 

Depożiti ġodda 

Żdiedet il-faċilità ta’ ħażna. B’hekk sar possibbli għall-Arkivji Nazzjonali t’Għawdex li taċċetta iktar 

depożiti. Kibru sezzjonijiet interni, ġew organizzati mill-ġdid fondi eżistenti u ġew ikkatalogati 

dokumenti li diġà kienu ddepożitati fl-Arkivji Nazzjonali t’Għawdex. B’kollox kienu katalogati 282 

volum ġdid; iktar mid-doppju ddaħħlu fl-arkivju iżda għadhom mhumiex katalogati.  

Riċerkaturi 

L-għadd ta’ riċerkaturi li għamlu użu mill-Arkivji Nazzjonali t’Għawdex matul l-2015 kien ta’ 592 . 

L-għadd ta’ sigħat ta’ riċerka kien ta’ 638, żieda ta’ madwar 32% fuq is-sena ta’ qabel, 485 

(2014). L-għadd ta’ depożiti kkonsultati kien ta’ 1,025, żieda oħra ta’ madwar 8% fuq is-sena ta’ 

qabel, 953 (2014) . Din iż-żieda konsistenti seħħet b’mod speċjali grazzi għall-interess iġġenerat 

mill-wirja annwali u minn eżerċizzji oħra ta’ promozzjoni fost il-pubbliku. Minbarra li tiġbed lejn l-

Arkivju numru konsiderevoli ta’ viżitaturi, toħloq ukoll kuxjenza fuq id-depożiti l-oħra fl-Arkivji 

Nazzjonali t’Għawdex u hekk twassal għal żieda fl-għadd ta’ riċerkaturi. In-numru ta’ volumi 

kkonsultati matul is-sena jammonta għal madwar 6% tad-depożiti tal-Arkivji Nazzjonali 

t’Għawdex. Ta’ min jinnota li d-depożiti qed jikbru b’mod kostanti. 
 

KUMPLESS SPORTIV T’GĦAWDEX 

L-għanijiet prinċipali tal-Kumpless Sportiv t’Għawdex kienu li: 
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 jinkuraġġixxi atleti żgħażagħ biex jipprattikaw l-isports; 

 jgħin lill-Assoċjazzjonijiet, NGO’s u Għaqdiet Sportivi fl-organizzazzjoni t’attivitajiet 
sportivi; 

 Iwessa’ l-firxa ta’ servizzi li joffri u jkun ċentru eċċellenti mgħammar bl-aqwa faċilitajiet 
sportivi. 

Din-sena, in-numru ta’ membri tal-Kumpless kien ta’ 336, b’żieda ta’ 54 membru ġdid fuq is-sena 
ta’ qabel. 

Attivitajiet Sportivi Imtellgħin 

 Matul is-sena 2015, l-attivitajiet sportivi fil-Kumpless Sportiv t’Għawdex kienu b’mod 

regulari. Assoċjazzjonijiet u klabbs Għawdxin ipprattikaw dixxiplini sportivi bħal 

Basketball, Volleyball, Futsal, Table u Lawn Tennis, Squash, Badminton, Arti Marzjali, u 

tixbit fuq ġewwa l-Kumpless Sportiv.  

 Ġew organizzati diversi klassijiet taż-żfin, tal-Hip-Hop, Breakdance,Yoga, Pilates, 

Zumba, Ġinnastika, Mudellar u eżerċizzji fiżiċi.  

 Għalliema tal-Edukazzjoni fiżika fl-iskejjel Sekondarji u post-Sekondarji tal-istat użaw il-

faċilitajiet fil-Kumpless Sportiv għal-lezzjonijiet kurrikurali u extra-kurrikurali tagħhom. L-

istudenti tal-Primarja, kemm tal-iskejjel tal-istat kif ukoll dawk tal-knisja, użaw il-Kumpless 

biex organizzaw Sports Days kif ukoll sessjonijiet ta’ tixbit fuq ġewwa organizzati minn 

Għalliema tad-Direttorat ta’ Eko-Għawdex fi ħdan il-Ministeru għal Għawdex. Il-Gozo 

College għamel użu mill-Kumpless Sportiv biex organizza attivitajiet bħall-festival tal-

ġinnastika, festival għall-istudenti tal-Kinder, u attività oħra msejħa Science Team Cafe 

Activity. Għal dawn l-okkażjonijiet, barra l-attendenza ta’ ħafna studenti, attendew ukoll il-

ġenituri/guardians tal-istudenti u mistiedna distinti oħra.  

 L-Isptar Ġenerali t’Għawdex, kif ukoll l-AFM sezzjoni t’Għawdex, ukoll għamlu użu mill-

Kumpless biex organizzaw sessjonijiet ta’ taħriġ. Anki l-British Residents Association 

matul is-sena organizzat sessjonijiet ta’ Football għall-membri tagħha.  

 Attività oħra fil-Kumpless Sportiv saret nhar is-Sibt 28 ta’ Frar meta saret mill-ġdid il-

premjazzjoni tal-aħjar sportiv Għawdxi, f’serata li ttellgħet fis-sala prinċipali tal-Kumpless 

u li għaliha attendew, barra l-atleti nominati u l-familjari tagħhom, bosta mistednin distinti. 

Din l-inizjattiva ġiet organizzata mill-Gozo Sports Board – entità sportiva li għandha l-

uffiċini tagħha fl-istess Kumpless Sportiv. L-istess entità, bejn Lulju u Awwissu 2015, 

b’kollaborazzjoni mal-organizzaturi ta’ Talenti Plus u l-Ministeru għal Għawdex, 

organizzat għat-tfal ta’ bejn is-sitt u l-għaxar snin l-inizjattiva SkolaSajf fejn bosta tfal 

tħarrġu f’diversi dixxiplini sportivi, f’sessjonijiet ta’ crafts u attivitajiet oħra.  

Promozzjoni tal-isport f’Għawdex 

Il-Kumpless Sportiv issokta bil-ħidma tiegħu biex jippromwovi l-isport f’Għawdex. B’dan il-għan 

matul din is-sena, il-Kumpless Sportiv ikkordina ħidma ma’ diversi clubs Għawdxin biex jiġu 

organizzati kampjonati u seminars fl-istess Kumpless.  

 Ġie mtella’ Seminar Internazzjonali ta’ Arti Marzjali organizzat mill-klabb Tenchi (Gozo), fejn 

il-mistieden speċjali kien is-Slovak ta’ fama Internazzjoni fir-Ryuku Kempo – Master Borut 

Kencel, 6th Dan Black Belt. Dan is-seminar, barra li kien miftuħ għall-atleti li jipprattikaw dan 

l-isport partikulari, kellu parteċipazzjoni wiesgħa, l-aktar mill-membri tal-Korp tal-Pulizija, l-

Armata u minn klabbs oħra barranin u Maltin. Din l-inizjattiva serviet ukoll ta’ opportunità fejn 

atleti promettenti ġew assessjati fi gradi ogħla f’din id-dixxiplina partikulari ta’ Arti Marzjali.  
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 Ġew orġanizzati diversi Kampjonati fosthom dawk tal-Badminton, b’mod speċjali l-

kampjonat li sar nhar il-11 t’Ottubru fejn it-tim mistieden kien tim Skoċċiż.  

 Bosta għaqdiet sportivi Maltin għamlu użu mill-Kumpless Sportiv biex organizzaw training 

camps u sessjonijiet ta’ taħriġ. Fost dawn kien hemm il-Kavallieri Handball Club (Malta), il-

Badminton Club (Malta), il-Phoenix Sports Club (Malta), il-Volleyball Klabb (Malta) u s-St 

Catherine School (Pembroke / Malta) fost oħrajn.  

 L-eżerċizzju fiżiku huwa katalist essenzjali fil-promozzjoni favur ħajja aktar b’saħħitha u 

propju b’dan il-għan l-amministrazzjoni tal-Kumpless għal sena oħra reġgħet organizzat 

korsijiet tal-Fitness. Dawn il-korsijiet, li jikkonsistu f’sittax il-lezzjoni, jispeċjalizzaw f’dixxiplini 

bħal Yoga, Aerobics, Tonification u Fitness.   

 Ix-xahar ta’ Mejju 2015 ra t-tmiem tas-sittax-il edizzjoni ta’ Skola Sports organizzata mill-

Kumpless Sportiv t’Għawdex. Matul is-sena, ġie deċiż li l-amministrazzjoni ta’ Skola Sports 

mill-edizzjoni li jmiss kellha tgħaddi f’idejn Sports Malta b’kollaborazzjoni mal-Gozo Sports 

Board. Il-Kumpless Sportiv t’Għawdex offra l-faċilitajiet sportivi u kull għajnuna oħra kif kien 

meħtieġ. 

Attivitajiet Kulturali u Socjali mtellgħin 

Barra ħidma ta’ promozzjoni favur l-iSports f’Għawdex, il-Kumpless Sportiv joffri wkoll faċilitajiet 

fejn jistgħu jsiru attivitajiet kulturali u soċjali.  

 Is-sala prinċipali tal-Kumpless ospitat l-esebizzjoni tal-għasafar mtellgħa mill-għaqda 

Gozo Bird Breeders Society, kif ukoll l-esebizzjoni tal-karozzi b’risq il-Fondazzjoni Arka. 

 Il-Ministeru għal Għawdex għamel użu mill-Kumpless Sportiv sabiex organizza diversi 

attivitajiet fosthom l-inizjattiva favur ħajja b’saħħitha bl-isem ‘Activity Matters’ nhar l-20 ta’ 

Settembru u ‘Milied Flimkien’ fejn il-Kumpless Sportiv tlibbes libsa tal-Milied b’diversi 

attrazzjonijiet għat-tfal u anki għall-kbar.  

 Il-Gozo Youth Council, b’kollaborazzjoni mal-uffiċċju tal-President ta’ Malta, organizzaw 

maratona sportiva bħala fundraising għall-Istrina.    

 Minħabba l-maltemp, fi Frar, saret fis-sala prinċipali tal-Kumpless l-isfilata tal-Karnival 

fejn bosta kumpaniji taż-żfin u maskli grotteski offrew spettaklu uniku lill- pubbliku li 

attenda bi ħġaru għal din l-attività. 

Titjieb fil-faċilitajiet u servizzi provduti mill-Kumpless Sportiv  

Matul l-2015, il-Kumpless Sportiv kompla jinvesti kemm fil-faċilitajiet kif ukoll fis-servizzi li joffri. 

 Ġie ingaġġat Gym Instructor fuq bażi part-time biex tkun tista’ tindirizza l-bżonnijiet tal-
membri waqt sessjonijiet ta’ taħriġ. 

 Sar maintenance tal-apparat u attrezzaturi f’din il-faċilità fuq bażi regolari biex b’hekk is-
saħħa u s-sigurtà ta’ dawk il-membri li jagħmlu użu minn dan il-post ikunu mħarsa.  

 Ġew installati żewġ air conditioning units.  

 L-art tas-sala prinċipali: Wara li ġie installat saqaf ġdid inbidel l-injam tal-parquet tal-art, kif 
ukoll saret mill-ġdid struttura ta’ sub-flooring li issa ser tiggarantixxi ball-bounce kostanti kif 
ukoll l-aqwa sistema ta’ shock absorption. 
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 Tisbiħ fl-Aerobics Area I: Matul is-sena l-oħra, il-Kumpless Sportiv kompla bit-tisbiħ tal-

Aerobics area I bl-installazzjoni ta’ żewg air conditioning units, suffitt tal-Gypsum ġdid u bieb 

u tieqa tal-ħġieġ biex issa din il-faċilità tista’ tilqa’ aħjar l-esiġenzi ta’ dawk l-atleti li jagħmlu 

użu minnha. Ix-xogħol ta’ tisbiħ sar kollu mill-ħaddiema tal-istess Kumpless . 

 

UFFIĊĊJU TAL-ARTIJIET 

Il-funzjonijiet prinċipali ta’ dan l-uffiċċju huma li: 

 Jirċievu ħlasijiet għan-nom tal-Kummissarju tal-Artijiet jew tad-Direttur Uffiċċju Konġunt, 
rigward ħlasijiet ta’ flus minn terzi li jkunu qed jokkupaw b’titoli varji rispettivi skont il-liġi, 
artijiet proprjetà tal-Gvern ta’ Malta, amministrati mill-istess Kummissarju jew mid-Direttur 
fuq imsemmija.  

 Joffri diversi servizzi ta’ għajnuna lir-residenti Għawdxin, fosthom il-fakultà li jiġbru minn dan 
l-uffiċċju l-applikazzjonijiet rispettivi li jikkonċernaw sejħiet tal-Kummissarju għall-offerti 
pubbliċi fuq immobbli partikulari, jew applikazzjonijiet ta’ skemi partikulari li jkunu in forza 
f’dak il-mument kif ukoll l-fakultà illi jiffirmaw il-kuntratti tal-iskema tal-kirjiet agrikoli li ġiet 
introdotta fis-sena 2000/2001. 

Il-figuri segwenti jesebixxu l-ammont ta’ ħlasijiet effetwati f’dan l-uffiċċju kif ukoll in-numru ta’ 
kuntratti/ rikonoxximenti kumpilati minn din is-sezzjoni: 

Pagamenti kollha li seħħew f’dan l-uffiċċju jammontaw għas-somma ta’       €242,758.47c 

Numru ta’ kuntratti ffirmati li jirrelataw mal-iskema agrikola tas-sena 2000/2001     95 

Numru ta’ kuntratti pubbliċi li jirrelataw ma’ fidi ta’ ċnus         25 

Rikonoxximenti fuq kirjiet agrikoli        150 

Mistoqsijiet/ilmenti sottomessi verbalment mill-pubbliku lid-Direttur     136 

 

UFFIĊĊJU GĦALL-AKKOMODAZZJONI SOĊJALI 
 
L-għanijiet ta’ dan l-uffiċċju huma li: 
 

  jipprovdi akkomodazzjoni soċjali lill-familji fil-bżonn; 

  jgħin lir-residenti jsiru sidien tal-post fejn joqogħdu; u    

  jgħin finanzjarjament lis-sidien u lill-inkwilini ħalli jgħollu l-livell tar-residenza tagħhom. 

L-għadd ta’ applikazzjonijiet ġodda u l-għajnuna li ngħatat lir-residenti Għawdxin matul l-2015 

kienu kif ġej: 
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Skema Tifsira 
Nru. Ta’ 

Applikazzjoni 
Ġodda  

Sussidji 
li 

ingħata 
€ 

- Akkomodazzjoni Alternattiva 13 0 

7/DIS Skema għall-Persuni b’Diżabbiltà 8 4,946 

R/RSS Skema ta’ Sussidju fuq il-Kera f’Residenzi 

Privati 

27 54,752 

IMP/ADP Skema ta’ Sussidju fuq Xogħlijet ta’ Irranġar u 

Titjib f’Residenzi Okkupati minn Sidien jew 

Inkwilini 

4 10,318 

GFR* Għotja Biex Tgħin lis-Sidien fil-Bini, Irranġar 

u/jew Tkomplija tal-Ewwel Residenza Tagħhom 

61 225,035 

GALR Għajnuna fuq il-Ħlas Lura tas-Self Biex Tibni l-

Ewwel Residenza 

- 8,915 

ISS Sussidju fuq l-Imgħax tas-Self  - 2,602 

NDT Nirranġa d-Dar Tiegħi - 30,120 

SSD Sir Sid Darek 3 - 

  TOTALI 116 336,688 

* Imħallas mid-Dipartiment tal-VAT 

Dan l-Uffiċċju pproċessa l-applikazzjonijiet kollha Grant First Residence li waslu minn Malta u 

Għawdex. Dawn kienu jgħoddu 432. Ġew iffirmati 74 ftehim/kuntratt f’dan l-Uffiċċju.  

Ġie inawgurat il-Proġett tal-Pannelli Solari fuq il-blokkijiet kollha tal-Qasam tad-Djar, f’Taċ-Ċawla 

u qed jibbenefikaw ir-residenti kollha tal-istess Qasam tad-Djar. Ingħata bidu wkoll għall-

installazzjoni tal-intercom f’żewġ blokkijiet oħra f’taċ-Ċawla, u ssokta l-programm ta’ tisbiħ u 

tiswijiet f’dawn l-inħawi. 
 

UFFIĊĊJU TAL-eRESIDENCE  

L-għan ta’ dan l-uffiċċju huwa li jirċievi u jipproċessa applikazzjonijiet ta’ ċittadini ta’ nazzjonalità li 
mhijiex Maltija u li jkunu ser joqogħdu Malta legalment għall-perjodu li huwa itwal minn tliet xhur.  

Is-servizzi ewlenin matul din is-sena jinkludu applikazzjonijiet għall-permessi ta’ residenza, 
iċċekkjar tal-applikazzjonijiet għall-fini tal-liġi, reġistrazzjoni tal-applikazzonijiet fuq l-eResidence 
database, ħruġ ta’ interim permits, ġbir ta’ informazzjoni f’dossiers u komunikazzjoni mal-uffiċċju 
taċ-Ċittadinanza f’Malta. L-uffiċċju qiegħed jipprovdi wkoll informazzjoni dwar ċittadinanza 
doppja. Matul din is-sena kien hemm ammont sostanzjali ta’ applikazzonijiet sabiex tiġġedded il-
Karta tal-Identità l-antika. Dan minħabba l-fatt li din il-Karta tal-Identità kienet ser tibqa’ valida sal-
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31 ta’ Diċembru 2015. L-akbar ammont ta’ applikazzonijiet li ġew ippreżentati f’dan l-uffiċċju kien 
ta’ ċittadini Ewropej li huma pensjonanti jew għandhom xi dħul finanzjarju f’pajjiżi barranin u 
dawk li huma impjegati f’Malta. Filwaqt li l-akbar ammont ta’ applikazzjonijiet ta’ ċittadini li 
mhumiex Ewropej kien ta’ dawk li għandhom Protezzjoni Umanitarja f’Malta. 

Is-servizz li jingħata fil-Back Office baqa’ jissaħħaħ bin-numru ta’ applikazzonijiet li qed jiġu 
approvati u jintbagħtu d-Dipartiment f’Malta. L-akbar ammont ta’ applikazzjonijiet approvati minn 
dan l-uffiċċju kien dak ta’ ċittadini minn pajjiżi li mhumiex Ewropej u li jistudjaw f’Malta jew 
għandhom xi forma ta’ Protezzjoni Internazzjonali. 
 

UFFIĊĊJU TAL-PASSAPORTI 
 
Dan l-uffiċċju joffri servizzi varji relatati mal-ħruġ ta’ passaporti Maltin, notifiki ta’ ċertifikati ta’ 
twelid u mwiet, kif ukoll rigward il-Karta tal-Identità elettronika. Servizzi oħra li dan l-uffiċċju joffri 
lill-pubbliku jinkludu: 
 

 Ħruġ ta’ Dokumenti ta’ Identità/Dokumenti ta’ Emerġenza minflok passaporti 

 Ġuramenti dwar passaporti mitlufa 

 Traduzzjonijiet tal-Għarbi fuq Passaporti Maltin 

 Proċessar tal-applikazzjonijiet tal-Karta tal-Identità elettronika għall-barranin li jgħixu fil-
gżejjer Maltin. Din tintuża għal servizzi tal-Gvern online 

 Ħruġ ta’ Passaporti Biometriċi 

 Ħrug ta’ Passaporti Diplomatiċi 

Matul din is-sena nħarġu 2,757 passaporti biometrici ġodda. Dan l-uffiċċju jieħu ħsieb notifiki ta’ 
twelid u mwiet li jkunu seħħew f’Għawdex. Matul din is-sena ġew notifikati 314 twelid u 293 
mwiet. Dawn in-notifiki wara jiġu riferuti lir-Reġistru Pubbliku għad-debita reġistrazzjoni. 

Ta’ min jinnota li passaporti ta’ emerġenza jiġu maħruġa wara l-ħin tal-ftuħ normali tal-uffiċċju tal-
Passaporti u dan is-servizz jiġi provdut fuq bażi ta’ erbgħa u għoxrin siegħa, il-ġimgħa kollha, 
inklużi Ħdud u Festi Pubbliċi.  

 
 
UFFIĊĊJU TAL-LIĊENZJI U SEWQAN 

Liċenzjar u Reġistrazzjoni tal-Vetturi 

Dan l-uffiċċju joffri servizzi relatati mal-liċenzjar u reġistrazzjoni tal-vetturi fuq ż-żewġ sistemi tal-

VERA u DLS u dan dejjem skont il-linji gwida mogħtija mill-Awtorità tat-Trasport. It-

tranżazzjonijiet fuq il-VERA jinkludu: 

 Trasferimenti permezz ta’ bejgħ; 

 Trasferiment b’wirt; 

 Iggaraxxjar u degaraxxjar ta’ vetturi Self-Drive u vetturi privati; 

 Konverżjoni ta’ vetturi minn Public Service Garage għall-ieħor; 

 Konverżjoni ta’ vetturi minn Self-drive u pjanċi ġodda; 

 Ordni ta’ pjanċi ġodda, numri personali ġodda, numri ġeneriċi, pjanċi mitlufa, pjanċi mkissra 

u misruqa; 
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 Konverżjoni ta’ kwalunkwe vettura minn: trakk għal trakk HIAB, refridgerated truck, curtain 

sided, bdil ta’ kulur, numru ta’ passiġġieri, bdil ta’ magna u diskrepanzi oħra minn 

stazzjonijiet tal-VRT; 

 Skreppjar ta’ vetturi (Skema ta’ għotjiet tal-Gvern); 

 Registrazzjoni tat-tielet parti għad-dealers tal-vetturi; 

 Informazzjoni fuq il-Help Desk kemm għall-għases tal-pulizija u anke klijenti numerużi li 

jinkludu numru kbir ta’ barranin residenti fi gżiritna; 

 Ġbir ta’ pjanċi, liċenzji tas-sewqan u dokumenti oħra; 

 Spezzjonijiet ta’ vetturi kull xahar fil-heliport; konverżjonijiet u modifikazzjonijiet, spezzjonijiet 

ta’ vetturi second hand impurtati mill-UE u spezzjonijiet tal-VRT; 

 Valutar ta’ vetturi privati u kummerċjali u kif ukoll l-ewwel reġistrazzjoni tal-vetturi użati 

importati mill-UE u taxxa tar-reġistrazzjoni. 

Din l-istatistika turi n-numru ta’ transazzjonijiet matul is-sena fuq is-sistema tal-NEW VERA 

Spezzjonijiet ta’ vetturi 238 

Konverżjonijiet: 345 

Trasferimenti: 1,967 

Iggaraxxjar: 969 

Degaraxxjar: 698 

Ħruġ ta’ pjanċi: 311 

Re-Sale/De-Resale Transfers: 904 

Affidavit/Ħruġ ta’ dokumenti mill-ġdid: 431 

Skreppjar: 458 

Trasferiment b’wirt: 104 

Vetturi Reġistrati:  233 

Ġbir ta’ arretrati: 108 

Total: 6,766 
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Sistema tal-Liċenzji tas-Sewqan 

Dan is-servizz jikkonsisti f’applikazzjonijiet minn applikanti ġodda u skedar tad-dati tat-testijiet 

għat-testijiet li jsiru kull ġimgħa.  

Statistika għas-sena li għaddiet f’din is-sezzjoni fuq is-sistema DLS jinkludu: 

Bdil ta’ liċenzji 107 

Żidiet ta’ Codes - CPC 156 

Tiġdid ta’ liċenzji  826 

Liċenzji ġodda 483 

Total: 1,572 

 

UFFIĊĊJU TAL-KUMMERĊ 

L-ufficċju tal-Kummerċ iħaddan fih is-servizzi li normalment jiġu offruti mid-Dipartiment tal-

Kummerċ f’Malta. Jiġu offruti wkoll servizzi tal-MFSA (Malta Financial Services Authority) rigward 

kumpaniji privati ġodda u dokumenti meħtieġa biex tinżamm kumpanija attiva. 

Din hija lista ta’ attivitajiet u statistika li ġew offruti matul din is-sena: 

 

Applikazzjonijiet għall-permessi tal-ħwienet tal-kummerċ 
123 

Applikazzjonijiet għall-permessi ta’ bejjiegħa fit-triq 
39 

Applikazzjonijiet għall-ħin miżjud 
5 

Applikazzjonijiet għal trade marks 
5 

Applikazzjonijiet għall-esportazzjoni 
1 

Applikazzjonijiet għall-importazzjoni 
8 

Applikazzjonijiet oħra 
12 

Applikazzjonijiet għall-kumpaniji ġodda 
18 

Applikazzjonijiet u dokumenti oħra li għandhom konnessjoni ma’ 

kumpaniji privati 

950 
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UFFIĊĊJU TAL-KULTURA 

L-għan tal-Uffiċċju tal-Kultura huwa li jippromovi l-arti viżiva u l-arti performattiva f’Għawdex. 

Għandu r-rwol ukoll li jżomm ħajjin tradizzjonijiet tal-Gżira. 

L-Uffiċċju tal-Kultura jilqa’ fi ħdanu l-Kumitat Festi Nazzjonali u Reġjonali u tal-Kunsill tal-Kultura. 

Il-Kumitat u l-Kunsill huma maħtura mill-Ministeru għal Għawdex. 

Matul din l-aħħar sena, l-Uffiċċju tal-Kultura flimkien mal-Kunsill tal-Kultura u l-Kumitat Festi 

Nazzonali u Reġjonali ħadu ħsieb l-organzzazzjoni ta’ diversi attivitajiet li qegħdin jiġu elenkati 

aktar ‘l isfel.  

Festi Nazzjonali u Ċelebrazzjonijiet Reġjonali organizzati mill-Kumitat Festi Nazzjonali u 

Reġjonali 
 
Il-Kumitati Festi Nazzjonali u Reġjonali organizza ‘Jum il-Ħelsien’, ‘Sette Giugnio’, ‘Jum il-
Vittorja’, ‘Jum l-Indipendenza’ u ‘Jum ir-Repubblika’. Ġew organizzati wkoll ‘Jum it-Tifkira’ tal-
Vittmi tal-Għarqa tal-20 ta’ Ottubru 1948, ‘Jum it-Tifkira’ li tfakkar il-vittmi taż-żewġ Gwerer 
Dinjija, kif ukoll ‘Jum Għawdex’. Saret serata mużiko-letterarja f’ġieħ Dun Karm Psaila, il-Poeta 
Nazzjonali. Saret ukoll serata mużiko-letterarja fl-okkażjoni tal-mafkar il-ġdid ta’ Mons. Luigi 
Vella. 

Attivitatjiet organizzati mill-Kunsill tal-Kultura: 

Kunċert Orkestrali “Pawlu Appostlu tal-Ġnus” 
 Il-Kunċert tal-Għid  
 Festival tal-Korijiet  
 Il-Kummiedja ‘Le Bourgeois Gentilhomme’ ta’ Moliere 
 Il-Kummiedja “Il-Flus taz-Ziju” 
 ‘Skopri t-talent tiegħek’ Kompetitizjoni tal-Fotografija 
 Pret à Porter – Fashion Show  
 Art Cart – Programm Kreattiv għat-tfal 
 Kunċert Mużikali ġewwa Villa Rundle  
 Esebizzjoni ta’ arti viżiva minn erba’ artisti Għawdxin 
 Kunċert Klassiku minn The Stoneleigh Youth Orchestra (UK) 
 Just Dance, danza moderna 
 Kunċert minn Brass Band 
 Tifkira ta’ Fredu Spiteri ‘Il-Levarist’ – Għannej u Makjettist, 50 sena minn mewtu 
 Preludio all’Opera – Kunċert mill-Chorus Urbanus 
 Il-Ħajja Xejn Cool ta’ teenager jismu Julian – Teatru 
 Dehra mill-Pont - Teatru 
 Kunċert Klassiku The Classical Young Stars Concert Series b’kollaborazzjoni ma’ The 

European Foundation for Support of Culture 

Attivitajiet Organizzati mill-Uffiċċju tal-Kultura 
 

 Karnival 2015 
 

Fl-attivitajiet tal-Karnival 2015 ipparteċipaw 7 karrijiet trijonfali, 3 baned filarmoniċi, 2 settijiet 
ta’ maskri grotteski u 5 kumpaniji taż-żfin. L-attendenza fil-ġranet kollha kienet waħda tajba 
ħafna u l-proġramm kollu mħejji kien milqugħ tajjeb mill-pubbliku preżenti. 

 L-Għid 2015 

Saru bosta attivitajiet marbutin mal-festi tal-Għid li ġew ikkoordinati mill-Uffiċċju tal-Kultura 

fosthom il-brochure ‘Għawdex Fidi u Tradizzjoni’. 



________________________________________________________________________________________________________ 

Rapport Annwali tad-Dipartimenti tal-Gvern ~ 2015  Ministeru għal Għawdex 

 

Bil-kollaborazzjoni tal-Kunsill tal-Arti ta’ Malta, f’teatru f’Għawdex itellgħet ‘l-ERBGĦA’ żifna 

mill-Kumpanija Nazzjonali taż-Żfin kontemporanju, ŻfinMalta. 

 Sajf 2015 
 

 Għat-tielet sena konsekuttiva sar il-Jazz Do, fl-Imġarr, Għawdex. 

 Għat-tielet sena konsekuttiva sar il-Gozo Ceramics Festival fix-Xlendi.  

 Għat-tielet sena konsekuittiva sar l-Acoustic Rock Festival fix-Xlendi. 

 Saru erbatax-il kunċert mużikali ta’ kull ġeneru ta’ mużika madwar Għawdex. 

 Flimkien mar-residenti ta’ Kemmuna wara erbgħin sena reġgħet saret il-Festa ta’ Santa 
Marija f’ Kemmuna. 

 Saret il-Fjakkolata tax-Xlendi bejn ix-xhur ta’ Lulju u Settembru. 
 

 Esebizzjonijiet fil-Banca Giuratale 
 

 Fis-sala tal-Banca Giuratale saru diversi esebizzjonijiet minn diversi artisti Għawdxin 
fosthom, George Scicluna, Paul Camilleri Cauchi, Dominique Ciancio, Henry Alamango, 
Joe Ellul Vincenti, Gram Gur, Stephen Mifsud, Chris Saliba u Paul Stellini, Aaron 
Formosa u Ray Piscopo.  

 Esebizzjoni ta’ xogħlijiet ta’ George Fenech  

 Esebizzjoni dwar il-Karnival f’Għawdex 

 Esebizzjoni fuq il-ħajja ta’ Anton Buttiġieġ, ex-President ta’ Malta. 
 

 Milied 2015 
 

Saru kompetizzjonijiet ta’ presepji statiċi u mekkaniċi miftuħa għall-pubbliku fejn artisti kienu 
inkoraġġiti jesebixxu x-xogħlijiet tagħhom għall-pubbliku. 

 
Banca Giuratale 
Saru xogħlijiet għall-installazzjoni ta’ apparat ta’ arja kondizzjonata fl-uffiċini tal-Kultura. 
 
Cittadella Cultural Centre 

 Tlesstew ix-xogħlijiet ta’ dawl, ta’ PA, alarms, apparat ta’ arja kondizzjonata, CCTV 
cameras u sistema ta’ fire alarms fl-erba’ swali tal-esebizzjoni fiċ-Ċentru Kulturali. 

 Tlesta x-xogħol fit-Teatru fic-Ċentru Kulturali fejn sar xogħol fuq is-saqaf tat-Teatru u 
xogħlijiet ta’ dawl, ta’ PA, alarms, CCTV cameras u sistema ta’ fire alarms u sistema 
ġdida ta’ seating. 

 Tlesta x-xogħol fuq il-Kappella li tifforma parti miċ-Ċentru Kulturali. 

 Bdew u tlestew xogħlijiet fl-Uffiċċini taċ-Ċentru Kulturali fejn iddaħħlet sistema ta’ arja 
kondizzjonata. 

 
Xogħlijiet relatati mal-Uffiċċju tal-Kultura 
 
Twaqqaf kont fis-site elettroniku facebook sabiex tingħata pubbliċità lill-attivitajiet kulturali kollha li 
jiġu organizzati f’Għawdex, kemm dawk organizzati mill-Gvern kif ukoll dawk organizzati minn 
għaqdiet, soċjetajiet u entitatjiet oħra privati. 
 
L-Uffiċċju tal-Kultura ta b’self armar u palkijiet lil għadd ta’ Kunsilli Lokali, Soċjetajiet Mużikali, 
Għaqdiet Reliġjuzi u NGO’s sabiex jiġu organizzati għadd ta’ attivitajiet kulturali madwar 
Għawdex. 
 

L-ISPETTORAT TAS-SAĦĦA 
L-uffiċċju Reġjonali t’Għawdex huwa responsabbli għall-irħula u l-lokalitajiet kollha t’Għawdex, 
inkluż il-gżira ta’ Kemmuna.  
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Minbarra s-servizzi tal-Ispettorat tas-Saħħa, l-Uffiċcju Reġjonali t’Għawdex jipprovdi wkoll 
servizzi oħra li jiġu offruti minn sezzjonijiet fi ħdan id-Direttorat tas-Saħħa Ambjentali f’Malta. 
 
Spezzjonijiet  
 

 Spezzjonijiet li jsiru fi stabbilimenti tal-ikel skont il-kategorija u l-grad mogħti permezz ta’ 
proċedura bbażata fuq sistema ta’ Risk Assessment 

  

Ġeneri tal-istabbiliment tal-Ikel 
Numru ta’ 

spezzjonijiet 
Grad ottenut 

  A B C D E F 

Stabbilimenti tal-
Catering/Lukandi/Ħwienet tal-Ikel 

210 75 65 45 14 6 5 

Bejjiegħa bl-imnut 121 67 36 17 0 0 1 

Bejjiegħa fil-beraħ/Kjoskijiet 79 52 25 2 0 0 0 

Manifattura tal-Ikel/ipproċessar 
/Ippakkjar u Canning 

34 16 11 7 0 0 0 

Produtturi tal-għasel u Produzzjoni 
tal-bajd, eċċ.. 

 
5 

 
5 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

Varji (cold stores, transport tal-ikel, 
vetturi bit-temperatura kkontrollata, 
swali, stores, grossisti 

49 43 
 
5 
 

 
0 
 

 
0 
 

 
1 
 

 
0 
 

TOTAL 498 258 142 71 14 7 6 

 

 Spezzjonijiet oħra fi stabbilimenti tal-Ikel 
 

 Numru ta’ spezzjonijiet 

Spezzjonijiet tat-tip (follow-up) dwar nuqqasijiet/ 
kontravenzjonijiet 

103 

Irtirar tal-prodott  29  

Ittikkettjar tal-ikel 330 

Spezzjonijiet oħra b’konnessjoni ma’: Programmi ta’ 
monitoraġġ bħal l-Early Morning Monitoring 
Programme  
Programmi ta’ teħid ta’ kampjuni 

   
41   

                          162 
56  

Total 721 

 

 Spezzjonijiet u kampjuni meħuda marbuta ma’ investigazzjonijiet ta’ każijiet ta’ 
Avvelinament tal-Ikel 

 

Numru ta’ każijiet ta’ Avvelinament tal-
Ikel 

Numru ta’ 
spezzjonijiet 

Numru ta’ kampjuni 

12 16 36 

 

 Spezzjonijiet ta’ stabbilimenti b’ rabta ma’ liċenzjar 
 

Dipartiment tal-Kummerċ 79 

Dipartiment tad-Dwana 1 

Awtorità tat-Turiżmu ta’ Malta (MTA) 32 

Agrikultura 1 

Pulizija 1 

  Total 114 
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 Spezzjonijiet oħra 
 

Spezzjonijiet ta’ siti u postijiet b’rabta ma’ applikazzjonijiet riferuti  
mill-MEPA rigward permessi ta’ żvilupp  

50 

Spezzjonijiet marbuta ma’ konsulti qabel ma tiġi sottomessa 
applikazzjoni lill-MEPA                   

9 

Spezzjonijiet ta’ klinici ta’ dentisti, Kliniċi tal-X-rays 17 

Tatoos studio/Body Piercing 8 

Residenzi tal-Anzjani      8 

 
 
Teħid ta’ Kampjuni 
  

Kategoriji ta’ kampjuni meħuda Numru 

Prodotti tal-Ikel  609 

Xorb 1 

Ilma għax-xorb 0 

Kampjuni oħra 141 

  

Ilma għax-Xorb – Dirett mill-main 79 

Ilma għax-Xorb - Sorsi oħra 18 

Ilmijiet t’infiltrazzjoni 115 

Ilma baħar 601 

Ilma minn swimming pools 4 

Kampjuni oħra 26 

 
  
Investigazzjonijiet ta’ lmenti 
 

 Ilmenti relatati mal-Ikel 
 

Relatati mal-Ikel 
Numru ta’ 

ilmenti 
Numru ta’ 

spezzjonijiet 

Stabbillimenti mhux iġeniċi u prattiċi mhux iġeniċi 42 61 

Ikel mhux tajjeb għall-konsum u wara d-data ta’ 
durabilità minima 

5 10 

Tikkettar 11 22 

Ilmenti oħra dwar l-ikel 3 6 

Total 61 99 

 

 Ilmenti relatati mal-Ambjent 
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Relatati mal-Ambjent Numru ta’ ilmenti 
Numru ta’ 

spezzjonijiet 

Rapporti ta’ 
Inkonvenjenza 

(Nuisance 
Reports) 

Drenaġġi difettużi 33 72 18 

Sadd fid-drenaġġ 11 22 5 

Postijiet jew siti maħmuġin jew li 
fihom ammont ta’ ħmieġ/żibel, 

demel 

 
66 

 
146 

 
18 

Infiltrazzjonijiet 73 188 6 

Ilmenti oħra (infestazzjonijiet ta’ 
ġrieden u briegħed) 

337 342 0 

Oħrajn 51 97 47 

Total 571 867 94 

 
Garanziji skont Artiklu 39 tal-Att dwar is-Sigurtà fl-Ikel tal-2002 

 

Numru ta’ Garanziji 
Numru ta’ garanziji 

konklużi 

Numru ta’ garanziji 
rappurtati bħala 
kontravenzjoni 

Numru ta’garanziji li 
għadhom pendenti 

48 41 3 4 

 
Ċitazzjonijiet 
  

 Numru ta’ kontravenzjonijiet 

Relatati mal-Ikel 3 

Relatati mal-Ambjent 4 

Total 7 

 
Seduti l-Qorti 
 

Seduti l-Qorti Każijiet tal-Qorti Rimarki 

14 24  9 każijiet deċiżi 

 
Qerda ta’ Prodotti tal-Ikel 
 
Ġew meqruda madwar 64 kilogramm ta’ laħam iffriżat. 
 
Spezzjonijiet u Awditjar ta’ postijiet relatati mal-Att Dwar Is-Saħħa Pubblika 
 

Numru ta’ 
Spezzjonijiet fi 

Skejjel u 
Stabbilimenti 

Awditjar 
fuq il-

Leġjonella 

Spezzjonijiet 
ta’ Pixxini 

(Swimming 
Pools) 

Avviżi ta’ 
Tneħħija 

Garanziji 
Ordnijiet ta’ 

Kontroll 
t’Emerġenza 

15 11 11 16 0 0 
 

Taqsima tad-Dfin 

Din is-sezzjoni hija responsabbli mill-amministrazzjoni taċ-Ċimiterju ta’ Santa Marija, fix-Xewkija 

u ta’ dak Tal-Għonq fir-Rabat, Għawdex, flimkien mal-applikazzjoni ta’ diversi liġijiet u 

regolamenti relatati mad-dfin. Din is-sezzjoni tieħu ħsieb il-ħaddiema fiċ-Ċimiterju ta’ Santa 

Marija, l-estensjoni taċ-Ċimiterju ta’ Santa Marija u l-bini tal-oqbra l-ġodda, kif ukoll ix-xogħol ta’ 

riċerka neċessarja qabel kull difna u dwar id-dritt ta’ dfin (grave ownership rights). In-numru tad-

dfin li sar fic-Ċimiterju ta’ Santa Marija, Xewkija, fl-2015 kien kif ġej: 



________________________________________________________________________________________________________ 

Rapport Annwali tad-Dipartimenti tal-Gvern ~ 2015  Ministeru għal Għawdex 

 

 68 f’oqbra privati 

 24 f’oqbra tal-komuni 

Sar ġarr ta’ 8 fdalijiet umani minn qabar għal ieħor jew miċ-Ċimiterju ta’ Santa Marija għal 

ċimiterji oħra f’Għawdex u f’Malta. Kien hemm ukoll 45 tindif ta’ oqbra fiċ-Ċimiterju ta’ Santa 

Marija. 

Kostruzzjoni ta’ Oqbra ġodda fl-Estensjoni taċ-Ċimiterju ta’ Santa Marija 

Ix-xogħlijiet ta’ kostruzzjoni fl-estensjoni l-ġdida taċ-Ċimiterju ta’ Santa Marija ġew finalizzati 

f’Ottubru 2015 fejn ġew mibnija 372 qabar ġdid. L-estensjoni l-ġdida ġiet inawgurata uffiċjalment 

mill-Ministru għal Għawdex fit-2 ta’ Novembru, 2015. 

Matul l-2015 u s-sena preċedenti ġew iffirmati f’dan l-uffiċċju 350 konvenju ta’ bejgħ tal-oqbra kif 

stipulat f’Avviż Legali 377 tal-2007, kif emendata bl-Avviż Legali 35 tal-2013. 

Sa tmiem Ottubru 2015, l-applikanti kollha li kienu fil-lista ta’ stennija ġew allokati qabar ġdid fiċ-

Ċimiterju ta’ Santa Marija. Il-proċess tal-iffirmar u l-pubblikazzjoni tal-kuntratti min-nutar tal-Gvern 

qed jiġi preżentament esegwit u huwa maħsub li jiġi konkluż f’Mejju 2016. 

Numru adegwat ta’ oqbra ġodda fl-estensjoni l-ġdida taċ-Ċimiterju ġew miżmuma għall-użu tal-

komun bħala policy kurrenti tad-Dipartiment tas-Saħħa Pubblika. 

Pest Control  

Matul is-sena ġiet intensifikata l-ħidma biex jiġi kkontrollat in-numru tal-ġrieden, firien u gerriema 

oħra biż-żieda ikbar ta’ provista ta’ velenu, kif ukoll b’sistema ġdida fit-tqegħid ta’ velenu f’diversi 

lokalitajiet madwar Għawdex kollu u fis-sistema tad-drenaġġ pubbliku. 

 

 
Numru ta’ points 

fejn tpoġġa l-velenu 
Ammont ta’ velenu 

użat 

Lokalitajiet 262 8,911 

Ilmenti 342 11,178 

Sistema tad-drenaġġ pubbliku 17 342 

Disinfestazzjoni kontra l-briegħed 12 

Numru ta’ pakketti ta’ velenu tal-ġrieden li 

tqassmu lill-pubbliku 
11,591 pakkett 

 

UFFIĊĊJU GĦALL-ANZJANI U PERSUNI BI BŻONNIJIET SPEĊJALI 
 
L-għan prinċipali ta’ dan l-uffiċċju huwa li toffri numru ta’ servizzi li huma ta’ sapport għall-kwalità 
ta’ ħajja aħjar kemm għall-anzjani kif ukoll għall-persuni bi bżonnijiet speċjali. Dawn is-servizzi 
jgħinu lill-persuni jibqgħu jgħixu ħajja indipendenti fil-komunità. 
 
 Servizz ta’ Għajnuna fid-Dar: In-numru ta’ benefiċjarji fl-aħħar ta’ Diċembru 2015 kien 

jammonta għal 843 anzjan li joqogħdu f’650 dar. Dan is-servizz hu provdut permezz ta’ 
Assistenti Soċjali li sal-aħħar ta’ Diċembru 2015 kienu jammontaw għal 44. Hemm ukoll 25 



________________________________________________________________________________________________________ 

Rapport Annwali tad-Dipartimenti tal-Gvern ~ 2015  Ministeru għal Għawdex 

 

Assistenta Soċjali li jagħtu għajnuna fid-dar li jaħdmu ma’ kuntrattur. Dan is-servizz huwa 
allokat minn Bord li ltaqa’ 15-il darba fejn ġie deċiż in-numru ta’ sigħat allokati lill-Anzjani. 

 
 Servizz tal-Handyman: Dan is-servizz jipprovdi xogħol ta’ manutenzjoni u xogħol ħafif ieħor 

fir-residenzi tal-anzjani u ta’ dawk bi bżonnijiet specjali b’kollaborazzjoni mas-sezzjoni tal-
Construction and Maintenance Unit. Saru 53 biċċa xogħol. 

 
 Servizz tat-Telecare: Careworker tieħu ħsieb dan is-servizz. Kien hemm 82 applikazzjoni li 

kollha ġew installati. 
 
 Servizz tal-Inkontinenza: Is-servizz tal-inkontinenza huwa wkoll responsabbiltà ta’ din is-

Sezzjoni. Kien hemm 38 applikazzjonijiet ġodda ta’ Skema A u 92 applikazzjonijiet ġodda ta’ 
Skema B. Hemm 152 klijent li jużaw Skema A u 430 klijent li jużaw Skema B. 

 
 Servizz tal-Platt Sħun: Dan is-servizz jiġi provdut bi ftehim bejn il-Ministeru għal Għawdex, il-

Moviment Azzjoni Soċjali u l-għaqda Friends of the Sick and the Elderly. Dan is-servizz 
jipprovdi s-servizz tal-platt sħun fid-djar tal-anzjani kuljum. Is-sena li għaddiet ġew provduti 
5,613-il ikla. 

 
 Attivitajiet Soċjali: Saru quddiesa ta’ Jum l-Omm u festin tal-Milied. 
 
 L-Università tat-Tielet Età f’Għawdex: Din is-sezzjoni, b’kollaborazzjoni mal-Università ta’ 

Għawdex u d-Diviżjoni tal-Ġerontoloġija, jipprovdu dan is-servizz ta’ tagħlim f’Għawdex. It-
trasport hu provdut mill-pjazzez ta’ kull raħal f’Għawdex u din is-sena qed jattendu 70 
student għal dawn il-korsijiet. 

 
 Ċentru ta’ Matul il-Jum għall-Anzjani: Dan iċ-Ċentru ilu miftuħ sa mill-1999 b’kollaborazzjoni 

bejn il-Ministeru għal Għawdex, il-Caritas u 12-il Kunsill Lokali. Fl-2008 iċ-Ċentru ta’ Matul il-
Jum beda jiltaqa’ fil-Kumpless tal-Moviment Azzjoni Soċjali fi Triq l-Imġarr Għajnsielem. Dan 
il-ftehim ġie ffirmat fis-6 ta’ Frar 2008 bejn il-Ministeru għal Għawdex, Moviment Azzjoni 
Soċjali u 12-il Kunsill Lokali. Dan il-ftehim reġa’ ġie iffirmat għal tliet snin oħra b’effett mill-1 
ta’ Frar 2014. L-attendenza bejn Jannar u Diċembru kienet ta’ 3,548 anzjan. In-nies li 
jattendu dan iċ-ċentru jkollhom is-servizz ta’ tabib u infermiera. F’Novembru jkun hemm it-
tilqima tal-influwenza. Iċ-Ċentru ta’ Matul il-Jum organizza żewġ ħarġiet, waħda fi żmien il-
Għid u l-oħra fi żmien il-Milied. F’okkażjonijiet diversi matul is-sena ċ-ċentru laqa’ anzjani 
oħra minn Ċentri ta’ Matul il-Jum minn Malta li semgħu l-quddies mal-anzjani Għawdxin u 
wara ħadu l-kolazzjon flimkien. 

 

ĊENTRU TA’ MATUL IL-JUM SANTA MARTA 

L-iskop ewlieni taċ-Ċentru ta’ Matul il-Jum Santa Marta huwa li l-persuni b’diżabbiltà li jattendu ċ-

ċentru jkollhom titjib fil-kwalità tal-ħajja tagħhom billi jiġu megħjuna jilħqu l-potenzjal tagħhom 

f’ambjent akkoljenti u sigur.  

L-oġġettivi prinċipali huma: 

 li jsir assessjar tal-bżonnijiet individwali ta’ kull persuna; 

 li jiġu pprovduti b’varji servizzi professjonali; 

 li noffru sapport kontinwu lill-ġenituri jew gwardjani sabiex il-persuni b’diżabbiltà jkunu jistgħu 

jibqgħu jgħixu fi ħdan il-familja tagħhom sakemm dan ikun possibbli;                                                                    

 li l-persuni li jattendu ċ-ċentru jkunu jistgħu jissoċjalizzaw u jkollhom rwol attiv fil-komunità; 

 li nipprovdulhom programm ta’ attivitajiet varji skont il-bżonnijiet u l-gosti individwali.  

Struttura:  
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Madwar 35 persuna bi bżonnijiet speċjali jattendu ċ-Ċentru regolarment. Huma ġew organizzati 
fi tmien units bl-iskop li jingħataw attenzjoni individwali. Permezz ta’ programm imfassal 
għalihom, huma jiġu mgħallma sabiex jgħixu b’mod aħjar fejn il-bżonnijiet intellettwali, fiżiċi u 
Down Syndrome jiġu indirizzati.  

Uffiċċju tal-Koordinatur tas-Servizzi tad-Diżabbiltà f’Għawdex:  

Dan l-uffiċċju li jservi bħala one-stop-shop għas-servizzi kollha relatati mas-settur tad-diżabbiltà 

f’Għawdex jopera miċ-Ċentru Santa Marta. Dan l-uffiċċju jaħdem ma’ entitajiet u għaqdiet mhux 

governattivi li jaħdmu fis-settur tad-diżabbiltà. Ċentru Santa Marta jikkollabora ma’ dan l-uffiċċju 

fl-organizzazzjoni ta’ attivitajiet edukattivi bħal konferenzi u laqgħat.  

Korsijiet fl-ICT: 

Kien hemm kontinwazzjoni tal-korsijiet fl-informazzjoni tal-informatika lill-persuni b’diżabbiltà li 

ma jattendux iċ-Ċentru. Dan tkompla bil-kollaborazzjoni mal-Federazzjoni Għawdxija Persuni 

b’diżabbiltà u l-Fondazzjoni għall-Aċċessibilità tat-Teknoloġija tal-Informatika għall-persuni 

b’diżabbiltà. Il-korsijiet kienu dwar l-Excel u l-Power Point.  

Servizzi: 

Is-servizzi li jiġu pprovduti f’Ċentru Santa Marta jinkludu fiżjoterapija, communication therapy, 

occupational therapy, podoloġija, servizz tad-dentistrija, viżti fil-poliklinika meta jkun neċessarju, 

tilqim tal-influwenza u quddiesa fil-ġimgħa u kull l-ewwel Ġimgħa tax-xahar.     

Attivitajiet:  

 Is-servizzi organizzati f’dan iċ-Ċentru jinkludu animal therapy, sezzjonijiet ta’ preparazzjoni 

tal-ikel u tisjir, preservazzjoni tal-ikel, għawm fil-pool tal-Arka u fil-baħar fis-sajf, xogħol tal-

bizzilla, makramè u newl. Jingħataw lezzjonijiet ta’ tliet sigħat darba fil-ġimgħa fil-papier 

mache’ u x-xogħol fil-fuħħar. Fi żmien ir-Randan isiru wkoll l-eżerċizzi.  
 

 F’April ġiet organizzata btala ta’ tlett ijiem f’Malta għall-persuni b’diżabbiltà u l-ġenituri 
tagħhom. 

 

 Sar Live-in ta’ tlett ijiem f’Sannat. Il-għan kien sabiex tingħata opportunità lill-persuni li 
jattendu Ċentru Santa Marta sabiex jinqatgħu ftit mid-dar u minn tal-familja u jitgħallmu 
jgħixu b’mod aktar indipendenti. Il-parteċipanti kellhom ċans wkoll jistrieħu fuq livell 
psikoloġiku u emozzjonali, f’ambjent trankwill, rilassanti u differenti mis-soltu. Huwa maħsub 
li din l-esperjenza tal-Live-in terġa’ tiġi ripetuta matul is-sena d-dieħla sabiex gruppi oħrajn 
mill-persuni li jattendu ċ-Ċentru jgħaddu huma wkoll minn din l-esperjenza pożittiva li tista’ 
tħalli impatt fuq il-ħajja tagħhom ta’ kuljum u l-mod kif huma jħarsu lejhom infushom 

 

  Żewġ żgħażagħ mill-Year 10 tal-Iskola Ninu Cremona kellhom l-opportunità li jieħdu sehem 
attiv f’din l-esperjenza permezz tal-Job Esposure Experience. Dan għen sabiex din l-
esperjenza tkun waħda aktar rikka u kompleta għall-parteċipanti b’diżabbiltà peress li tpoġġi 
fil-prattika l-iskop tal-integrazzjoni tal-persuni b’diżabbiltà fis-soċjetà. 

 
Esperjenza ta’ studenti tal-MCAST f’Ċentru Santa Marta:  
 
Matul din is-sena kien hemm 4 placements tal-istudenti mill-MCAST li qed isegwu korsijiet tal-
Care. 
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Focus Groups mill-Università ta’ Malta:  

Grupp ta’ persuni b’diżabbiltà u grupp ieħor tal-ġenituri u qraba tagħhom f’Settembru ħadu 
sehem f’żewġ focus groups dwar protezzjoni żejda tal-persuni b’diżabbiltà intelletwali. Ir-riċerka 
saret biex jingħataw eżempji ta’ meta ma jkunx hemm protezzjoni żejda kif ukoll xi jwassal 
sabiex ġenituri u dawk li jieħdu ħsieb il-persuni b’diżabbiltà intelletwali jħossuhom li għandhom 
jipproteġuhom 

Proġett LEAP!:  

Matul din is-sena, sitt persuni b’diżabbiltà li jattendu ċ-ċentru komplew jibbenefikaw mill-LEAP 
Project Traineeship Scheme, bl-għan li toħloq opportunitajiet ta’ xogħol lill-persuni vulnerabbli. 
Saru wkoll diversi intervisti tal-Proġett LEAP f’Ċentru Santa Marta bħala parti minn National 
Database for Persons with Disability. 
 
Outwork:  
Il-persuni b’diżabbiltà li jattendu ċ-ċentru jingħataw l-opportunità sabiex jagħmlu xogħol ukoll għal 
żewġ kumpaniji lokali; li jinvolvi fost l-oħrajn ħjata, żebgħa u disinn u manifattura ta’ oġġetti għall-
ippakkjar.  

Trasport:  

Matul l-aħħar parti tas-sena, inxtrat vann bit-tail lift oħra sabiex jiġi mtejjeb is-servizz ta’ trasport li 

jingħata.  

Parteċipazzjoni fil-Premju Ħaddiem tas-Sena 2015 

Grupp ta’ ħaddiema flimkien mal-ġenituri ta’ persuni b’diżabbiltà li jattendu Ċentru Santa Marta 

ħadu l-inizjattiva li jinnominaw lill-Kap taċ-Ċentru għall-Premju Ħaddiem tas-Sena 2015. Huwa 

ta’ unur għal dan iċ-ċentru, għall-Ministeru għal Għawdex u għall-qasam tad-diżabbiltà 

f’Għawdex li s-Sur Michael Bajada ġie ppremjat bħala wieħed mill-finalisti. 
 
 
 
TAQSIMA ĦIDMA SOĊJALI 
 
It-Taqsima Ħidma Soċjali f’Għawdex toffri servizz ta’ assistenza soċjali fil-komunità. F’Jannar, 
2015 it-Taqsima Ħidma Soċjali ġiet trasferita fiċ-Ċentru għall-Ħarsien u l-Kura tat-Tfal, Tal-
Ibraġġ, fir-Rabat.  
 
Matul is-sena 2015, it-Taqsima Ħidma Soċjali offriet dawn is-servizzi: 
 
 Każi ġodda: 89 każ ġdid li kienu jeħtieġu għajnuna ta’ assistenza soċjali regolari u 24 każ 

reġgħu ġew segwiti wara li ntalbet l-għajnuna tat-Taqsima Ħidma Soċjali. 
 
 Każi ta’ followup: It-Taqsima segwiet 125 każ li kienu għadhom attivi mis-snin ta’ qabel. 

Dawn il-każijiet jistgħu jiġu klassifikati fi: 23 każ li kien jirrikjedi interventi kull ġimgħa, 36 każ 
li kien jirrikjedi interventi kull ħmistax-il ġurnata, 20 każ ġew terminati, u 46 każ kienu 
jeħtieġu interventi irregolari.  

 
 Każi t’intervent ta’ darba: 83 każ kienu jeħtieġu intervent wieħed. Dawn il-każijiet mhumiex 

ikkunsidrati bħala parti mill-caseload tat-Taqsima għaliex ikunu każijiet li jkollhom il-ħtieġa li 
jiġu riferuti għal servizzi oħra.  
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 Servizz ta’ on call: It-Taqsima Ħidma Soċjali toffri wkoll is-servizz ta’ on call fejn is-servizz ta’ 
assistenza soċjali jingħata kull meta jinħtieġ wara l-ħinijiet tal-uffiċċju, kif ukoll fi Ħdud u festi 
pubbliċi. Sar numru konsiderevoli t’interventi bit-telefon. 

 
 Konferenzi: Membri tal-istaff ipparteċipaw f’21 konferenzi fejn ġew diskussi il-każijiet 

speċifiċi ma’ professjonisti oħra.  
 
 Superviżjoni: Is-superviżjoni huwa aspett kruċjali fix-xogħol tal-assistenza soċjali. Is-

superviżjoni ta’ kull Social Worker tingħata mis-Senior Social Worker kull xahar. 
Superviżjoni issir fuq bażi individwali u tingħata wkoll meta tinħoloq il-ħtieġa. Superviżjoni 
tal-grupp isseħħ darba kull xahrejn. 

 
 Placement: It-Taqsima Ħidma Soċjali laqgħet studenta tal-MCAST li wettqet placement f’din 

it-taqsima. 
 
 Qorti Ġuvinili: Ġew organizzati 10 sezzjonijiet ta’ Qorti Ġuvinili u f’dawn is-sezzjonijiet kien 

hemm dejjem preżenza ta’ Social Worker. 
 
 Qorti: Is-Social Workers fi ħdan it-Taqsima Ħidma Soċjali dehru 36 darba fil-Qorti tal-

Maġistrati (Għawdex) fejn tali xogħol kien jinvolvi xhieda f’każijiet soċjali riferuti mill-Qorti, u 
ppreżentar ta’ rapporti soċjali. 

 

 Viżti b’superviżjoni: It-Taqsima offriet aċċess ta’ minuri superviżjonat 220 darba u dan 
skont l-ordnijiet mogħtija mill-Qorti. Dawn il-laqgħat ta’ aċċess superviżjonat isiru fil-
preżenza ta’ Social Worker, kemm fl-uffiċċji ta’ din it-taqsima kif ukoll fil-komunita’.  

 

 Rapporti soċjali: Inkitbu 54 rapporti soċjali u dawn jinkludu rapporti għal dipartmenti 
governattivi oħra, qrati, aġenziji u professjonisti oħra involuti fil-każijiet soċjali.  

 

 Taħriġ: L-istaff tat-Taqsima Ħidma Soċjali attenda diversi sezzjonijiet ta’ taħriġ u 
seminars li kienu organizzati minn agenziji oħra. 

 

 Taħditiet: Ingħataw 10 taħditiet fil-komunità. 
 
 

SIGURTÀ SOĊJALI 

L-Uffiċċju Distrettwali tar-Rabat, Għawdex 

Id-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali għandu bħala għan prinċipali li jipprovdi għajnuna finanzjarja u 

assistenza, flimkien ma’ benefiċċji oħra, lil dawk il-persuni eliġibbli, fil-ħin u b’korrettezza. 

Għajnuna ta’ assistenza soċjali, ħlas ta’ benefiċċji, tagħrif dwar pensjonijiet u dak kollu li hu 

marbut mas-Sigurtà Soċjali jistgħu jinkisbu minn dan l-uffiċċju. 

It-Taqsima Kontributorja: 

Ix-xogħol ta’ din it-taqsima jikkonsisti prinċipalment minn applikazzjonijiet ta’ pensjonijiet li bil-liġi 

l-persuna kkonċernata tkun ikkontribwiet għalihom. Dawn huma il-Pensjonijiet tal-Irtirar, il-

Pensjonijiet tar-Romol u dawk tal-Invalidità. Din it-taqsima hi responsabbli wkoll minn 

applikazzjonijiet tal-pensjonijiet ta’ barra bħal ma’ huma dawk mill-Unjoni Ewropea, l-Awstralja u 

l-Kanada. 
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It-taqsima Mhux Kontributorja: 

 Ix-xogħol ta’ din it-taqsima hu marbut ma’ applikazzjonijiet ta’ assistenza mhux kontributorja, jew 

aħjar, meta l-persuna kkonċernata ma tkunx ikkontribwiet minn butha għal benefiċċju li tkun qed 

titlob għalih. Dawn il-benefiċċji ġeneralment huma benefiċċju għal qagħad u għajnuna medika, 

benefiċċju tad-diżabbiltà u tal-età, benefiċċji tat-tfal u għajnuna supplementari, benefiċċju taż-

żwieġ, tal-maternità, tal-enerġija, għajnuna materjali minn fondi tal-Unjoni Ewropea u għajnuna li 

toħroġ minn żmien għal żmien marbuta mal-familja. 

Statistika: 

Matul is-sena 2015 in-numru ta’ persuni li għamlu użu mis-servizzi li joffri l-Uffiċċju Distrettwali ta’ 

Victoria kien ta’ 25,681. Il-maġġoranza ta’ dawn, 88.7%, ġew personalment f’dan l-uffiċċju filwaqt 

li l-bqija, 11.3%, għamlu kuntatt permezz tat-telefon. Mill-istatistika li tidher hawn taħt jidher ċar li 

l-persuni li għamlu kuntatt magħna, kemm fl-uffiċċju jew bit-telefon, kif ukoll in-numru tal-

applikazzjonijiet reġistrati minna, żdiedu fuq is-snin ta’ qabel. 
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Pensjoni mhux Kontributorja 

Pensjoni tal-Età Age 
Penson(AP) 

461 430 31 349 112 377 84 

Pensjoni għall-għomja 
Blind Pension(BLD) 

9 4 5 8 1 9 0 

Pensjoni tal-Carers 
Carers’ Pension(CP) 

56 49 7 49 7 50 6 

Pensjoni għall-persuni 
b’diżabbiltà Disability 
Pension(DP) 

251 232 19 190 61 201 50 

Pensjoni Kontributorja u Pensjoni ta’ barra 

Pensjonijiet tal-Irtirar 
Retirement Pension(RP) 

3,109 2,894 215 2,523 586 2,717 392 

Pensjonijiet tar-Romol 
Widows’ Pension(WP) 

525 455 70 402 123 426 99 

Pensjonijiet tal-Invalidità 
Invalidity Pension(IP) 

984 897 87 762 222 894 90 

Deficiency Contributory 
Bonus(DCB) 

 

138 

 

112 

 

26 

 

115 

 

23 

 

125 

 

13 
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Pensjonijiet ta’ barra 
Foreign Pensions(FP) 

643 557 86 588 55 581 62 

Survival Benefit (SVB) 
Applications 

3 0 3 3 0 3 0 

Bonus tal-Pensjonijiet ta’ 
barra Foreign Pension 
Bonus(FPB) 

277 98 179 233 44 256 21 

Għajnuna Soċjali 

Għajnuna Soċjali Social 
Assistance(SA) 

1,662 1,541 121 1,565 97 1,453 209 

Għajnuna Soċjali għall-
Carers Social 
Assistance Carers(SAC) 

97 86 11 88 9 54 43 

Social Assistance 
Board(SAB) 

4 2 2 4 0 4 0 

Għajnuna Soċjali għall-
ġenitur wieħed/waħda 
Single Unmarried 
Parent(SUP) 

 

327 

 

294 

 

33 

 

276 

 

51 

 

295 

 

32 

Drug Addict(DAD) 145 91 54 102 43 131 14 

Għajnuna għall-Qagħad 
Unemployment 
Assistance(UA) 

2,763 2,542 221 2,519 244 2,472 291 

Social Unemployment 
Assistance(SUA) 

2,298 2,082 216 2,298 0 1,831 467 

Tapering of 
Benefits(UAT) 

122 73 49 99 23 113 9 

Benefiċċji Short Term 

Bonus taż-Żwieġ 
Marriage Grant(MG) 

109 28 81 102 7 96 13 

Benefiċċju tal-Korriment 
Injury Benefit(IB) 

111 85 26 85 26 99 12 

Benefiċċju tal-Qagħad 
Special/Unemployment 
Benefit(SUB/UB) 

492 487 5 469 23 456 36 

Benefiċċju tal-Mard 
Sickness Benefit(SB) 

1,434 1,434 0 1,158 276 1,272 162 

Milk Grant(MG) 32 22 10 27 5 30 2 



________________________________________________________________________________________________________ 

Rapport Annwali tad-Dipartimenti tal-Gvern ~ 2015  Ministeru għal Għawdex 

 

Benefiċċji tat-tfal u tal-familja 

Allowance tat-tfal 
Children’s 
Allowance(CA) 

1,551 1,287 264 1,365 186 1,329 222 

Disability Child 
Allowance(DCA) 

39 31 8 36 3 37 2 

Allowance Supplimentari 
tat-tfal Child Supplement 
Grant(CS) 

182 168 14 158 24 146 36 

Bonus tal-Maternità 
Maternity Benefit(MB) 

210 97 113 196 14 184 26 

Bonus tal-leave għall-
Maternità Maternity 
Leave Benefit(MLB) 

172 145 27 156 16 154 18 

Foster Care 
Allowance(FCA) 

23 18 5 19 4 21 2 

Benefiċċju In Work In-
Work Benefit (IWB) 

302 146 156 293 9 256 

 

46 

Assistenza u Għajnuna Medika 

Għajnuna Medika 
Sickness 
Allowance(SKA) 

809 732 77 673 136 662 147 

Tuberculosis 
Alllowance(TA) 

7 7 0 7 0 7 0 

Leprosy Allowance(LA) 6 6 0 6 0 6 0 

Karta Roża Pink 
Form(PF) 

1,872 533 1,339 1,751 121 1,806 66 

Oħrajn 

Għajnuna Supplimentari 
Supplementary 
Allowance(SPA) 

982 891 91 820 162 864 118 

Għotja għall-Anzjani 
Senior Citizen 
Grant(SCG) 

101 

 
67 34 88 13 92 9 

Insurability (NI3) 1,240 645 595 1,178 62 1,191 49 

Benefiċċju tal-Enerġija 
Energy Benefit(ENRG) 

284 216 68 230 54 251 33 
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Waiving of Exam. Fees 27 11 16 25 2 25 2 

Fund for European Aid 
to the Most Deprived 
(FEAD) 

253 253 0 89 164 133 120 

Bonus Addizzjonali 
Additional Bonus(ADB) 

156 156 0 127 29 142 14 

Eżenzjonijiet 
Exemptions 

6 4 2 6 0 6 0 

N.I. Contributions 2,763 2,763 0 2,752 11 2,332 431 

TOTAL 27,037 22,671 4,366 23,989 3,048 23,589 3,448 

Total Ċertifikati Mediċi 16,972  

Servizzi mill-Uffiċċji tal-Kunsill Lokali 

Għad-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali hija prijorità li jifrex aktar il-ħidma tiegħu qalb il-komunità. 

Għal dan l-għan mill-Uffiċċji tal-Kunsilli Lokali qed tingħata għajnuna limitata biex jintlaħaq dan l-

għan. Fost is-servizzi li qed jingħataw insibu: assistenza u tagħrif ġenerali, mili ta’ 

applikazzjonijiet, tibdil tal-informazzjoni tal-individwu, applikazzjonijiet għal kartuna r-Roża kif 

ukoll il-proċess ta’ ċertifikati mediċi. Matul is-sena li għaddiet is-Sezzjoni tagħna, permezz tal-

uffiċjali tagħha, tat servizz f’dawn il-lokalitajiet: ix-Xewkija kull nhar ta’ Tlieta, Ta’ Sannat kull nhar 

ta’ Ħamis u l-Qala kull nhar ta’ Ġimgħa. Għalkemm id-Dipartiment tagħna qed jagħmel ħiltu biex 

kemm jista’ jkun possibbli jifrex il-ħidma tiegħu, xorta waħda l-klijenti qed iffitxu s-servizzi li joffri l-

Uffiċċju Ċentrali ta’ Victoria. 

Persuni barranin li qed ifittxu kenn f’pajjiżna (Subsidiary Protection Status)  

F’Ġunju 2013, l-Uffiċċju tagħna f’Għawdex beda jkollu l-ewwel talbiet minn persuni li qed iffitxu 

kenn f’pajjiżna. Dawn il-persuni li jkunu għadhom kemm ħallew iċ-Ċentru tad-Detenzjoni fil-

Marsa jingħataw iċ-ċans li jgħixu fil-komunità. Għalhekk dawn il-persuni jkunu intitolati li jibdew 

igawdu minn diversi benefiċċji ta’ għajnuna soċjali li d-Dipartiment tagħna joffri. Fis-sena 2015 

kien hemm tnaqqis żgħir għal talbiet minn dawn il-persuni. Biex dawn il-persuni jkunu intitolati 

għal benefiċċji mid-Dipartiment tagħna, huma marbuta li jirreġistraw darba fil-ġimgħa fl-Uffiċċju 

tagħna, f’ġurnata u ħin deċiżi mid-Dipartiment tagħna. In-numru ta’ dawn il-persuni jvarja minn 

xahar għal ieħor. Fl-aħħar ta’ Diċembru 2015, in-numru ta’ dawn il-persuni kien ta’ 135. Dan in-

numru jinbidel minn żmien għal żmien għal raġuni li xi uħud minhom imorru joqogħdu Malta, 

oħrajn isibu xogħol jew jissetiljaw barra minn Malta, b’mod speċjali fl-Istati Uniti. 

Taħriġ  

Bħas-snin l-imgħoddija matul l-2015 saru diversi korsijiet ta’ taħriġ għall-ħaddiema dwar il-ħidma 

ġenerali tad-Dipartiment, miżuri ġodda marbuta mal-Budget, kif ukoll dwar il-Customer Care. Sar 

taħriġ intensiv lill-impjegati kollha fuq Government on-line sevices. Dan it-taħriġ isir biex l-

impjegati ta’ dan l-uffiċċju jkunu dejjem aġġornati u ppreparati mal-bidliet li jsiru. Dawn is-

sezzjonjiet ta’ taħriġ ġew organizzati mill-Head Office tagħna fil-Belt Valletta kif ukoll f’Għawdex 

stess. Ma’ dan l-impjegati tagħna attendew ukoll korsijiet oħra, din id-darba organizzati mis-

Centre for Development, Research and Training (CDRT) fi ħdan is-Servizz Pubbliku. 
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L-Uffiċċju Distrettwali tan-Nadur 

L-għan ewlieni ta’ dan l-uffiċċju hu li l-klijenti tad-Distrett tan-Nadur, il-Qala u Għajnsielem 
jingħataw servizzi offruti mid-Dipartiment li huma prinċipalment relatati ma’ Benefiċċji u 
Pensjonijiet Kontributorji u dawk mhux Kontributorji. Permezz tas-sistemi komputerizzati tas-
Social Assistance Benefit System (SABS), WebSABS u Infoshare, l-uffiċċjali jgħinu, jiggwidaw u 
jagħtu pariri u informazzjoni oħra mitluba mill-klijenti rigward id-diversi għajnuniet offruti minn dan 
id-Dipartiment.  

Servizzi mogħtija rigward benefiċċji, pensjonijiet u għajnuniet jinkludu: 

 Benefiċċji Kontributorji bħalma huma: Pensjonijiet tal-Irtirar, tal-Invalidità u tar-Romol; 

 Beneficcji Kontributorji bħalma huma: tal-Mard, tal-Korriment u tal-Qagħad; 

 Għajnuniet mhumiex Kontributorji bħalma huma: Għajnuna għall-Qagħad, Għajnuniet 
Soċjali, Għajnuna Medika, Pensjoni tal-Wens, Benefiċċju tal-Energija, u Pensjoni ta’ 
Diżabbiltà; 

 Assessjar u ħruġ tal-Intitolament għall-Mediċini bla ħlas (Karta r-Roża); 

 Tiġi wkoll offruta għajnuna u gwida lill-klijenti biex jimtlew formoli rigward benefiċċji u 
pensjonijiet ta’ pajjiżi barranin, speċjalment ma’ dawk il-pajjiżi li Malta għamlet ftehim 
reċiproku magħhom bħalma huma l-Awstralja u l-Kanada kif ukoll mal-pajjiiżi membri fl-
Unjoni Ewropea. 

Statistika 

L-istatistika li qiegħda tiġi pprovduta tagħti n-numru ta’ applikazzjonijiet, każijiet li ġew 
riveduti/segwiti u xogħol ieħor fir-rigward ta’ Benefiċċji u Għajnuniet mhux Kontributorji li saru 
matul din is-sena kalendarja f’dan l-uffiċċju.  
 

BENEFIĊĊJI MHUX KONTRIBUTORJI 

Benefiċċju 
Applikazzjonijiet 

ġodda 
Reviżjonijiet / 
Mistoqsijiet 

Għajnuna għall-Qgħad 30 119 

Għajnuna Soċjali 10 103 

Tnaqqis gradwali tal-Għajnuna Soċjali 10 11 

Għajnuna Soċjali għall-ġenitur wieħed/waħda 11 37 

Għajnuna Soċjali għall-Carers 3 10 

Pensjoni għall-persuni b’diżabbiltà 5 32 

Pensjoni għall-għomja 2 3 

Pensjoni tal-Età 9 69 

Għajnuna Medika 11 47 

Benefiċċju tal-Enerġija 16 9 
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Għajnuna Supplimentari 35 40 

Bonus għall-Pensjonanti li ma jirċivux Bonus mid-
Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali 

185 27 

Għajnuna Soċjali lir-Refuġjati 4 13 

Għotja għall-Anzjani 45 7 

Rapporti biex jitwaqqaf pagament ta’ ċekk 14 3 

 
L-istatistika segwenti tagħti n-numru ta’ applikazzjonijiet, każijiet li ġew riveduti/segwiti u 
mistoqsijiet fir-rigward ta’ Benefiċċji u Għajnuniet Kontributorji li saru matul din is-sena kalendarja 
f’dan l-uffiċċju. 
  

BENEFIĊĊJI KONTRIBUTORJI 

Benefiċċju Applikazzjonijiet 
ġodda 

Reviżjonijiet/ 
Mistoqsijiet 

Pensjonijiet tal-Invalidità 5 40 

Pensjonijiet tal-Irtirar 61 159 

Pensjonijiet tar-Romol 13 28 

Bonus tal-Maternità 18 0 

Bonus tal-leave għall-Maternità 33 6 

Allowance tat-tfal 83 86 

Foster Care Allowance 1 8 

Allowance Supplimentari tat-tfal 0 24 

Pensjonijiet tal-Kanada 16 9 

Pensjonijiet tal-Awstralja 12 1 

Pensjonijiet tal-Pajjiżi fl-UE  2 4 

Benefiċċju tal-Korriment 11 14 

Benefiċċju tal-Qagħad 0 10 

Benefiċċju tal-Mard 0 22 

Bonus taż-Żwieġ 4 1 

Iċċekkjar ta’ Kontribuzzjonijiet mħallsa 0 62 
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Tentative Assessments tal-pensjonijiet futuri 0 20 

Kumpens lil residenti Maltin mhux pensjonabbli 12 7 

Ħlas ta’ Kontribuzzjonijiet b’lura li ma sarux fi snin 
imgħoddija 

27 12 

Eżenzjoni mill-ħlas ta’ Kontribuzzjonijiet ta’ live in 
carer 

1 0 

Benefiċċju In Work 53 12 

 
Għal dawn l-aħħar tliet snin u nofs, l-uffiċċju tagħna qed jipprovdi dan is-servizz biex ir-residenti 
tax-Xagħra jkunu jistgħu jingħataw is-servizzi pprovduti mid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali dirett 
mill-lokalità tagħhom. Dan is-servizz qed jingħata darba fil-ġimgħa kull nhar ta’ Erbgħa mit-
8.00a.m. sa 12.00p.m. In-numru ta’ klijenti li nqdew mill-kunsill lokali tax-Xagħra matul dan il-
perjodu jammonta għal 456.  
 
Din is-sezzjoni hija awtorizzata li toħroġ il-formola msemmija biex il-klijenti eliġibbli għal din it-tip 
ta’ għajnuna jkunu jistgħu jiġbru l-mediċini b’xejn mill-ispiżerija tal-għażla tagħhom taħt l-iskema 
tal-Pharmacy of Your Choice (POYC). In-numru ta’ Karta Roża li kienu assessjati u awtorizzati 
minn dan l-uffiċċju għal dan il-perjodu kien jammonta għal 1,425. Dawn huma kklassifikati kif ġej: 
 

Diabetiċi 587 

Awtomatikament intitolati għax għandhom Benefiċċju mhux 
Kontributorju 

440 

Għaddew mit-Test tal-iskala tal-Mezzi 398 

Total 1,425 

 
Matul dan il-perjodu, numru ta’ klijenti tagħna talbu lill-uffiċċju tagħna biex jinħarġulhom ittri 
uffiċjali relatati ma’ benefiċċji li jkunu jirċievu mid-Dipartiment biex jippreżentawhom jew 
jibgħatuhom lill-awtoritajiet ikkonċernati. L-ammont ta’ ittri uffiċjali li nħarġu minn dan l-uffiċċju 
kien jammonta għal 16. 
 
Numru sostanzjali ta’ Ċertifikati tal-Mard, ta’ kuljum jiġu ppreżentati mill-klijenti tagħna f’dan l-
uffiċċju. In-numru ta’ ċertifikati li ntlaqgħu minn dan l-uffiċċju kien jammonta għal 1,590. 
 
Dan l-uffiċċju kien ukoll responsabbli biex jiġbor lura mingħand il-klijenti ħlasijiet mhux dovuti ta’ 
benefiċċji u pensjonijiet. L-ammont ta’ ħlasijiet żejda li nġabru matul is-sena kien ta’ €18,001.55. 
 

UFFIĊĊJU TAL-IMPJIEGI U RELAZZJONIJIET INDUSTRIJALI 

Matul l-2015, inħarġu 62 talba. 42 minhom ġew konklużi bi ftehim maż-żewġ partijiet qabel ma 
beda xi proċess il-Qorti. 11 ġew ipproċessati għall-Qorti, 6 ġew issetiljati fil-Qorti u l-proċess tal-
oħrajn għadu sejjer. Żewġ uffiċjali attendew 16-il seduta fil-Qorti.  
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ĊENTRU GĦALL-GĦAQDIET MHUX GOVERNATTIVI 

Matul din is-sena saru 557 laqgħa. L-għaqdiet kollha reġistrati bbenefikaw minn madwar 14,125 
fotokopja b’rata sussidjata ħafna. It-Tribunal tal-Gwardjani Lokali kif ukoll dak tal-Minuri għamel 
użu miċ-Ċentru. Saru korsijiet tal-kompjuter għall-adulti, inkluż persuni anzjani. L-Ombudsman 
beda jagħmel użu mill-post darba fix-xahar. 

 

IL-CAMPUS TA’ GĦAWDEX TAL-UNIVERSITÀ TA’ MALTA 

Korsijiet li spiċċaw matul l-2015 
 

Il-korsijiet li ġew offruti fil-Campus u li ġew fi tmiemhom fl-2015 huma dawn:  
 Diploma in Commerce (Grupp: 2013-2015) 
 Diploma in Facilitating Inclusive Education (Grupp: 2013-2015) 
 Post-Graduate Diploma in Educational Leadership (Grupp: 2013-2015) 
 Master of Science in Sustainable Energy (Grupp: 2012-2015) 
 Executive Master in Business Administration (Grupp: 2013-2015) 

 
Korsijiet ġodda li bdew matul l-2015 
 

Fi Frar tal-2015 fetaħ il-kors li jwassal għal Ċertifikat fil-Qari tal-Provi bil-Malti (Grupp 
2015-2016). Dan fetaħ għat-tieni darba wara s-suċċess li kien kiseb l-ewwel kors.  

 
F’Ottubru fetħu numru ta’ korsijiet oħra. Dawn huma: 
 Pre-tertiary Certificate in Baroque Architecture (Grupp: 2015-2016) 
 Diploma in Commerce (Grupp: 2015-2017) 
 Bachelor of Psychology (Honours) (Grupp: 2015-2020) 
 Master of Arts in Islands and Small States Studies (Grupp: 2015-2017) 

 
Żewġ korsijiet oħra li fetħu fl-2015 u li qed jiġu offruti permezz tal-video-conferencing 
huma: 
 Diploma in Facilitating Inclusive Education (Grupp 2015-2017) 
 Executive Master in Public Management (Grupp 2015-2017) 

 
Korsijiet għaddejjin  
 
Il-korsijiet l-oħra li kienu qed jiġu offruti fil-Campus huma: 

 Diploma in Commerce (Grupp: 2014-2016) 
 Bachelor of Commerce (Grupp: 2013-2016) 
 Executive Master in Business Administration (Grupp: 2013-2016) 
 Higher Diploma in Public Accounting and Finance (Grupp: 2013-2016) 

Dawn it-tnejn tal-aħħar qed jiġu offruti permezz tas-sistema tal-video-conferencing. Is-sistema 
tal-video-conferencing qed tagħti l-possibilità lill-istudenti Għawdxin biex isegwu korsijiet 
direttament minn Għawdex mingħajr il-bżonn li jaqsmu lejn Malta. 
 
Korsijiet Qosra 
 
Il-Campus offra wkoll numru ta’ korsijiet qosra. Dawn huma: 

 Foundation Course in Economics and Accounting 
 A Taste of Spain and Latin America (PLAS) 
 e-Marketing Course 
 Introduction to the Art of Making Lace 
 Making a Lace Jacket 
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Eżamijiet f’Għawdex 
 
L-Università ta’ Malta organizzat ftit aktar minn elf u erba’ mitt eżami relatati ma’ korsijiet li 
qed jiġu offruti kemm fl-Università ta’ Malta kif ukoll fil-Campus ta’ Għawdex. Permezz ta’ din 
l-inizjattiva, kważi l-istudenti Għawdxin kollha ġew mogħtija l-possibiltà li joqogħdu għall-
eżamijiet kollha tagħhom f’Għawdex stess. B’kollox ġew organizzati tliet sessjonijiet ta’ 
eżamijiet, jiġifieri dik ta’ Jannar, dik ta’ Ġunju, kif ukoll dik ta’ Settembru.  

Attivitajiet Kurrikulari 
 
 Jum il-Bizzilla 2015 
 

Fid-29 ta’ Marzu, il-Lace-Making Programme organizza għal darba oħra ‘Jum il-Bizzilla’. 
Din l-attività kienet tinkludi numru sabiħ ta’ esibizzjonijiet kif ukoll numru ta’ taħdidiet 
marbuta mas-sengħa tal-bizzilla. Preżenti għall-okkażjoni kien hemm il-Professur Joe 
Friggieri, Pro-Rettur għal Għawdex, kif ukoll Dr Consiglia Azzopardi, il-kordinatriċi tal-
Lace-Making Programme. Matul l-attività ġew preżentati ċertifikati lil numru ta’ studenti li 
temmew b’suċċess korsijiet fuq il-bizzilla.  

 

 Lejla għall-Qamar Kwinta 
 

Fil-31 ta’ Lulju ġiet organizzata serata mużikali intitolata ‘Lejla għall-Qamar Kwinta’. Is-
serata, li saret fil-bitħa ċentrali tal-Campus, inkludiet numru ta’ kanzunetti oriġinali Maltin 
mill-artisti stabbiliti Corazón u Walter Micallef. Madwar mitejn persuna attendew din l-
attività. Preżenti għall-okkażjoni kien hemm l-Onor. Evarist Bartolo, Ministru għall-
Edukazzjoni u x-Xogħol.  

Pubblikazzjonijiet 
 
Matul l-2015 il-Campus ippubblika żewġ edizzjonijiet oħra tal-magazin The Gozo Observer. 
 

QORTI U TRIBUNALI T’GĦAWDEX 

Id-Direttorat Ġenerali tal-Qrati u Tribunali ta’ Għawdex jipprovdi s-support amministrattiv lill-

membri tal-Ġudikatura u Ġudikanti tat-Tribunali li jiġu assenjati biex jisimgħu kawżi preżentati fil-

Qorti ta’ Għawdex. L-Amministrazzjoni tipprovdi l-istruttura organizzattiva neċessarja biex kemm 

jista’ jkun titnaqqas il-burokrazija u tiġi eliminata d-duplikazzjoni ta’ xogħol. L-għanijiet ta’ dan 

huma li jingħata servizz li jagħmel użu tajjeb mir-riżorsi umani, l-ispazju limitat li jeżisti jsir użu 

massimu minnu, u jiġu esplorati mezzi innovattivi ta’ teknoloġija u servizzi ta’ e-Government fl-

għoti tas-servizzi ta’ dan id-dipartiment.  

 Organizzazzjoni tal-Qrati u Tribunali ta’ Għawdex  

Hemm żewġ maġistrati assenjati li jaħdmu ġimgħa iva u ġimgħa le kull wieħed/waħda minnhom 

biex jiddeċiedu kawżi preżentati fil-Qorti tal-Maġistrati (Għawdex), Ġurisdizzjoni Ċivili. Seduti ta’ 

dawn il-kawżi ċivili jsiru bejn it-Tlieta u l-Ġimgħa, bi smigħ ta’ xi 40 kawża appuntati għal kull 

seduta. Bl-użu tas-sistema tad-Diary tal-LECAM, il-ħinijiet tas-seduti qed jiġu maqsumin f’ħinijiet 

differenti għall-konvenjenza tal-avukati u tal-pubbliku. Dawn iż-żewġ maġistrati jservu wkoll bħala 

maġistrati tal-għassa, u allura jagħmlu wkoll inkjesti, u huma l-maġistrati li jitressqu b’arrest 

quddiemhom persuni wara l-ħin legali. Waħda minn dawn il-maġistrati tieħu konjizzjoni ta’ atti 

preżentati fil-Qorti ta’ Ġurisdizzjoni Volontarja. Dawn iż-żewġ maġistrati jisimgħu wkoll kawżi tal-

Qorti tal-Familja. Maġistrat ieħor huwa assenjat li jisma’ esklussivament kawżi kriminali u seduti 

f’dan ir-rigward isiru darbtejn jew tliet darbiet fil-ġimgħa bejn it-Tlieta u l-Ħamis.  
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 Ir-Registru 

Fir-Reġistru tal-Qorti ta’ Għawdex jiġu preżentati kemm atti ta’ natura ċivili u dawk kriminali, kif 

ukoll appelli mill-Qrati Inferjuri. 

Matul l-2015 ġew preżentati s-segwenti atti fir-Reġistru tal-Qorti ta’ Għawdex: 

 Tip ta’ att Numru ta’ atti 

preżentati  

Ittri Uffiċjali (eskl. Art. 166A & 253 KOPĊ) 811 

Ittri Uffiċjali ai termini tal-Art. 166A (KOPĊ) 90 

Ittri Uffiċjali ai termini tal-Art. 253 (KOPĊ) 3 

Ċedoli ta’ Depożitu 290 

Protesti Legali/Kontro-Protesti 52 

Rikorsi/Risposti f’kawżi (Application program) 2802 

Atti preżentati mill-Avukat Ġenerali 80 

 Qorti tal-Maġistrati (Għawdex) 

Il-kawżi tal-Qorti tal-Maġistrati, Ġurisdizzjoni Ċivili kellha s-segwenti ammont ta’ xogħol: 

 Ġurisdizzjoni Kawżi 

introdotti 

Kawżi 

deċiżi 

Kawżi 

rtirati/ 

ċeduti/ 

deżerti 

Kawżi 

pendenti sal-

31/12/2015* 

Inferjuri 13 14 5 52 

Superjuri (Sezzjoni Ġenerali)  
(Rikorsi ġuramentati biss) 94 85 31 408 

Superjuri (Sezzjoni Volontarja) 108 136 11 25 

Superjuri (Sezzjoni Familja) 

(Rikorsi ġuramentati biss) 

29 27 5 45 

Rikorsi ai termini tal-Art. 258, 

281(1), 466 u 836 tal-Kap. 12: 

Art. 402 tal-Kap. 386, u Liġijiet 

oħra ta’ Malta 

55 13 13 49 

Rikorsi ai termini tal-Art. 13 (3) 

tal-Kap. 354 (Att Dwar l-

Elezzjonijiet Ġenerali, 1991), fejn 

il-Maġistrat iservi ta’ Uffiċjal 

Reviżur 

30 30 0 0 

* Attivi (allura jeskludu lil dawk sine die) 
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 Qorti tal-Familja (Stadju ta’ Medjazzjoni) 

L-istatistika dwar il-Qorti tal-Maġistrati, Ġurisdizzjoni Superjuri (Sezzjoni Familja) tidher fit-tabella 

ta’ hawn fuq. 

Fl-istadju ta’ medjazzjoni kien hemm 105 att preżentat. Dan in-numru jinkludi ittri u noti konġunti 

biex tibda ssir il-medjazzjoni u rikorsi f’medjazzjoni li jirrigwardjaw prinċipalment talbiet għal 

separazzjoni personali, manteniment, kura u kustodja, aċċess għat-tfal u materji anċillari oħra.  

 It-Tribunal għal Talbiet Żgħar 

F’dan it-Tribunal ġew introdotti 53 talbiet ġodda. Ġew deċiżi 43 talba u ġew ċeduti 11-il talba. 

Kien hemm 10 astensjonijet mill-Ġudikatur f’Għawdex. Għalhekk dawn imbagħad komplew 

jinstemgħu minn Ġudikatur li jitla’ apposta minn Malta.  

It-Tribunal għal Talbiet Żgħar jieħu konjizzjoni ta’ talbiet monetarji għal ammont li ma jeċċedix it-

€3,494.06 u jittratta wkoll talbiet taħt il-Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar. Matul l-2015 ma 

kellna l-ebda talba taħt il-Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar li tirrigwarda talbiet monetarji 

cross-border, jiġifieri bejn partijiet residenti Malta u oħrajn residenti barra minn Malta sal-ammont 

ta’ €2,000.  

 Il-Qorti tal-Maġistrati bħala Qorti ta’ Ġudikatura Kriminali/Qorti Istruttorja u Inkjesti 

Maġisterjali 

Offiżi kriminali u kontravenzjonijiet li huma punibbli b’massimu ta’ sitt xhur priġunerija jinstemgħu 

mill-Qorti tal-Maġistrati bħala Qorti ta’ Ġudikatura Kriminali (Kawzi Sommarji). Matul l-2015, il-

kawżi ta’ din il-Qorti kienu s-segwenti, kif imqabbla mas-sena preċedenti: 

 

Sena Introdotti Deċiżi Differiti sine 

die 

Riappuntati 

minn sine die 

Irtirati Pendenti 

2014 613 480 15 2 102 350 

2015 747 822 8 76 472 306 

Il-Qorti tal-Maġistrati ta’ Għawdex bħala Qorti Istruttorja (Kumpilazzjonijiet) kellha s-segwenti 

kawżi kif jidher mit-tabella hawn isfel. Kellna każ wieħed li ġie trasmess lill-Avukat Ġenerali għall-

ħruġ tal-Att tal-Akkuża. Il-figuri tas-sena preċedenti qed jiġu murija biex isir taqbil mal-ammonti 

tal-2015. 

 

Sena Introdotti Deċiżi Differiti 

sine die 

Riappunt

ati minn 

sine die 

Irtirati Deżerti Pendenti 

2014 155 142 6 0 1 1 275 

2015 126 180 5 1 9 3 136 
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Inkjesti Maġisterjali li daħlu matul l-2015 jidhru fit-tabella hawn isfel. Il-kawżi introdotti jinkludu 

wkoll fejn ikun ġie preżentat rapport mill-esperti maħtura f’dawn l-inkjesti.  
 

Sena Introdotti Konklużi Pendenti fl-aħħar tas-sena 

2015 68 62 404 

 Qorti tal-Minorenni 

F’din il-Qorti ġew reġistrati 8 kawżi ġodda, ġew deċiżi 5, u fadal 5 kawżi pendenti.  

Is-seduti ta’ din il-Qortii, li matul l-2015 ammontaw għal 4, komplew isiru fiċ-Ċentru tal-NGO fix-

Xewkija. 

 Qorti tal-Appell 

Appelli minn sentenzi tal-Qorti tal-Maġistrati (Ġurisdizzjoni Ċivili Inferjuri) kif ukoll minn 

deċiżjonijiet tal-Bord Li Jirregola l-Kera, mill-Bord Dwar il-Kontroll tal-Kiri tar-Raba’ u mit-Tribunal 

għal Talbiet Żgħar, jinstemgħu f’seduti li jsiru darba kull tliet xhur mill-Qorti tal-Appell Ċivili 

Inferjuri. Jinstemgħu wkoll appelli minn bordijiet oħra amministrattivi li jkollhom seduti f’Għawdex. 

Kien hemm 21 appell inferjuri ġdid introdott f’Għawdex matul l-2015. Ġew deċiżi 19 u għalhekk 

fadal 16-il appell pendenti.  

Appelli mill-Qorti tal-Maġistrati, Superjuri Ċivili, jinstemgħu mill-Qorti tal-Appell f’Malta. 

Is-seduti tal-Qorti tal-Appell Kriminali Inferjuri jiġu appuntati darba fix-xahar f’Għawdex. Sal-aħħar 

tal-2015, f’din il-Qorti ġew preżentati 33 appell ġdid u ġew deċiżi 25 biex b’hekk fadal 33 każ 

pendenti. 3 każi ġew deżerti.  

Ir-Reġistru tal-Qrati u Tribunali ta’ Għawdex iservi wkoll bħala Reġistru tal-Qorti tal-Appell 

Kriminali minn sentenzi tal-Qorti tal-Maġistrati (Għawdex) bħala Qorti ta’ Ġudikatura Kriminali.  

 Tribunal ta’ Reviżjoni Amministrattiva 

It-Tribunal ta’ Reviżjoni Amministrattiva huwa presedut minn Maġistrat u jkollu madwar ħames 

seduti fis-sena f’Għawdex. Dan it-Tribunal beda bi 8 kawżi fil-bidu tal-2015 u kellu 3 kawżi ġodda 

introdotti. Ġew deċiżi 4 kawżi u 2 ġew ċeduti biex b’hekk dan it-Tribunal spiċċa b’6 kawżi 

pendenti. 

 Bordijiet 

Il-Bord li Jirregola l-Kera u l-Bord Dwar il-Kontroll tal-Kiri ta’ Raba’ huma preseduti minn wieħed 

mill-maġistrati residenti f’Għawdex. Matul l-2015, dawn il-Bordijiet kellhom is-segwenti: 

 

Bord Kawżi 

Introdotti  

Kawżi 

Deċiżi  

Kawżi 

Ċeduti  

Kawżi pendenti fl-

aħħar tal-2015 

Bord Li Jirregola l-Kera 6 4 5 10 

Bord Dwar il-Kontroll tal-Kiri ta’ 

Raba’ 

0 1 1 13 

            *Attivi (Allura esklużi dawk sine die) 
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 Għajnuna Legali 

Tliet avukati Għawdxin iservu bħala Kuraturi Uffiċċjali u bħala Avukati tal-Għajnuna Legali fil-

Qrati u Tribunali f’Għawdex. 

 Subbasti u Liċitazzjonijiet 

Ix-xogħol tas-sezzjoni tas-subbasti u liċitazzjonijiet jidher fit-tabella hawn isfel. Ta’ min jinnota illi 

uħud mir-rikorsi jiġu meqjusa bħala deżerti jekk ma jkun sar xejn f’sena. Applikazzjonijiet oħra 

jkunu qed jistennew li jsiru rikorsi għar-riappuntament mill-avukati, mentri jkun hemm oħrajn li 

jkun jonqoshom struzzjonijiet mill-avukati u/jew kredituri biex il-proċess jista’ jkompli. Jista’ jkun 

ukoll li uħud minn dawn ikunu sospiżi għax ikollhom xi seduta appuntata għal, pereżempju, 

probabbli transazzjoni. 

 

 

Sena 

 

Pendenti 

fil-bidu tas-

sena 

 

Introdotti 

 

Deżerti 

 

Irtirati 

 

Konklużi 

 

Pendenti 

fl-aħħar 

tas-sena 

2015 54 21 20 2 2 51 

Avviżi u notifiki kif ukoll pjanti rigwardanti subbasti appuntati huma murija online fuq is-sit 

elettroniku: http://www.justiceservices.gov.mt. 

 Scanning 

Tkompliet l-inizjattiva varata fl-2008 rigwardanti l-iscanning tal-atti preżentati u li għandhom 

x’jaqsmu ma’ kawżi ċivili introdotti fil-Qorti tal-Maġistrati Għawdex, Ġurisdizzjoni Inferjuri u 

Ġurisdizzjoni Superjuri, kif ukoll dwar rikorsi għar-revoka ta’ mandati, fost oħrajn.  

Il-faċilità tal-iscanning tintuża wkoll f’kull qasam tas-servizzi tal-Qorti, fejn hu possibbli. 

 Teknoloġija tal-Informatika u e-Government 

Dan id-Dipartiment jibqa’ jkun minn ta’ quddiem għal dak li jirrigwarda l-użu ta’ e-Government u 

servizzi elettroniċi biex il-pubbliku jinqeda aktar malajr.  

Kopji ta’ taxxi, traskrizzjonijiet u digrieti jintbagħtu elettronikament lill-avukati. Lill-partijiet 

jinbagħtulhom jekk mitluba nagħmlu dan.  

Flimkien mal-Qrati f’Malta, ġew varati l-inizjattivi bħal, pereżempju, il-LECAM online, e-mails lill-

avukati rigward notifika jew le tal-atti, kif ukoll il-proġett tal-eFees, fejn l-avukati jkunu jistgħu 

jkollhom aċċess aktar konvenjenti għall-istadji varji tal-mod li tinħaden bih taxxa ta’ kawża.  

 Video-conferencing 

Matul l-2015 il-Qorti ta’ Għawdex kompliet tipprovdi l-faċilità ta’ video-links permezz ta’ SKYPE u 

ġew iddraftjati l-emendi neċessarji biex fl-2016 jibda jintuża l-video-conference fit-teħid ta’ xhieda 

minn tobba mill-Isptar Ġenerali ta’ Għawdex stess minflok l-inkonvenjent li dawn ikollhom jiġu 

personalment il-Qorti, kemm f’kawżi ċivili kif ukoll f’dawk kriminali. 
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 Taħriġ għall-istaff  

Dan id-Direttorat Ġenerali jemmen fl-iżvilupp kontinwu tal-impjegati tiegħu. Għalhekk, bħal 

dejjem, numru ta’ impjegati ġew imħeġġa biex imorru u fil-fatt attendew korsijiet varji organizzati 

mis-Centre for Development, Research and Training (CDRT), MISCO and MEDIACOOP, kemm 

f’Malta kif ukoll f’Għawdex. 

 Dħul  

Id-Dħul tal-Qrati huwa ġenerat minn żewġ sorsi: mit-tariffi mħallsa mal-preżentata tal-atti fir-

Reġistru u d-dritt tar-reġistru miġbur mat-terminazzjoni jew ċessjoni ta’ kawża u mill-multi nflitti 

mill-Qrati. 

Matul l-2015, inħadmu total ta’ 459 ta’ taxxi (taxed bills of costs), li fil-maġġoranza tal-każ kienu 

jirrigwardaw kawżi deċiżi. Kopja tat-taxxa/taxed bill of costs tiġi mibgħuta b’posta elettronika lill-

avukati kif ukoll lill-partijiet meta mitluba biex isir dan minn dawn tal-aħħar. 

Id-Dħul mid-dritt tar-reġistru u miżati oħra kien jammonta għal €249,177 mentri d-dħul mill-ħlas 

ta’ multi kien jammonta għal €141,984, li flimkien ilaħħqu l-ammont global ta’ €391,161.  

Is-segwenti multi ġew inflitti mill-Qorti ta’ Għawdex: 

 

 Numru ta’ 

multi 

Ammont ta’ 

multi (€)  

Qorti tal-Appell Kriminali Inferjuri 13 118,303 

Qorti tal-Maġistrati (Ġurisdizzjoni Kriminali) 318 152,675 

Sezzjonijiet oħra tal-Qrati/Tribunali u disprezzi tal-

Qorti 

14 1,465 

Total 345 272,443 

 

DIPARTIMENTI OĦRA 

 

UFFIĊĊJU TAT-TAXXI INTERNI U TAL-VAT 

Id-Dipartiment tat-Taxxi Interni, li jinkorpora fih ukoll id-Dipartiment tal-VAT, hu responsabbli mill-

amministrazjoni tal-Att dwar it-Taxxa tad-Dħul, l-Att dwar Dazji fuq Dokumenti, l-Att dwar It-

Taxxa fuq il-Valur Miżjud kif ukoll l-infurzar fuq il-Kontribuzzjoni tas-Sigurtà Soċjali. Id-Diviżjoni 

t’Għawdex tieħu ħsieb it-taxpayers Għawdxin billi toffrilhom assistenza u kull informazzjoni biex 

tgħinhom jissodisfaw l-obligazzjonijiet fiskali tagħhom. L-IRD Call Centre jaqa’ wkoll taħt ir-

responsabbiltà tad-diviżjoni ta’ Għawdex u jipproċessa kull telefonata li tidħol, kif ukoll l-emails u 

korrispondenzi oħra li jirċievi d-Dipartiment. Id-Diviżjoni t’Għawdex hi wkoll responsabbli mix-

xogħol back office dwar dokumenti tal-FSS, każijiet ta’ Causa Mortis reġistrati f’Malta kif ukoll l-

ipproċessar tal-formoli tal-VAT u l-applikazzjonijiet għal grants. 
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Dħul 

Id-dħul reġistrat mill-Cash Office tat-Taxxa tad-Dħul matul is-sena finanzjarja li għalqet fil-31 ta’ 

Diċembru 2015 ammonta għal €16,208,940. Analiżi ta’ dan id-dħul skont it-tip ta’ pagament hu 

kif ġej: 

 2015 € 2014 € 

PAYE/ FSS (Impjegati privati) 5,093,144 2,178,993 

Taxxa Provviżorja 3,698,293 3,539,090 

Taxxa Provviżorja fuq Qligħ Kapitali 

Final Property Tax 

610,916 

4,290,499 

948,928 

3,342,849 

Taxxa Provviżorja (Self-Assessment) 1,372,291 2,100,132 

Part-Time Self-Employed 216,596 172,442 

Penali  44,888  34,377 

Skema tal-Biedja 37,618 23,782 

Skema dwar id-Dħul minn Kiri 205,209 352 

Dħul ieħor 111 69 

Settlement Tax 639,375 573,557 

Total ta’ Taxxa tad-Dħul 16,208,940 12,914,571 

   

Kontribuzzjoni tas-Sigurtà Soċjali 

Kontribuzzjoni għall-Fond tal- 

Maternità 

10,881,710 

 

57,691 

8,532,573 

 

0 

Total ta’ Taxxa u Bolla 27,148,341 21,447,144 

   

Taxxa tal-Boll fuq Dokumenti  6,247,525 4,438,459 

Death & Donation Duty 5,739 884 

Dħul Ieħor 1,145 1,145 

Total ta’ Taxxa fuq Trasferimenti 6,254,409 4,440,488 

   

TOTAL ta’ DĦUL 33,402,750 25,887,632 
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Il-Kontribuzzjonijiet tas-Sigurtà Soċjali mħallsa f’Għawdex tikkonċerna l-Bolla mħallsa minn 

Għawdxin impjegati mal-privat kif ukoll minn dawk li jaħdmu għal rashom. In-numru totali ta’ 

rċevuti pproċessati mill-Cash Office f’Għawdex huwa kif ġej: 

        2015   2014 

Taxxa tad-Dħul      18,217  17,916 

Sigurta’ Soċjali      16,773     14,608     

Total ta’ Rċevuti     34,990  32,524 

Ċertifikati maħruġa 

Matul l-2015 ġew ipproċessati 247 talba għal awtorizzazzjoni għal tax clearances rigward 

trasferimenti ta’ bejgħ minn nies mhux domiċiljati f’Malta. Ġew ipproċessati wkoll 30 talba għal 

informazzjoni dwar dħul dikjarat b’rabta ma’ applikazzjonijiet għall-Pensjoni tas-Sigurtà Soċjali. 

Self-assessments u Declarations 

Ġew ipproċessati 5,513 formola tas-Self Assessment għas-Sena ta’ Stima 2015 matul l-2015 

(464 minnhom kienu għal snin preċedenti) filwaqt li ġew pprintjati 13,496 Non-filer statements 

rigward taxpayers Għawdxin. Ġew ipproċessati wkoll 404 Formoli ta’ Aġġustament u Korrezzjoni 

fir-rigward ta’ kontijiet maħruġa mid-Dipartiment u 320 RA1’s mibgħuta minn bdiewa part-timers 

li għażlu li jiġu ntaxxati bi 3% Taxxa Finali fuq il-qligħ tagħhom. 

IRD Call Centre 

L-għan ewlieni tal-Call Centre hu li jirrispondi t-telefonati li jirċievi d-Dipartiment kif ukoll l-emails li 

jirrigwardaw t-Taxxa tad-Dħul u l-Kontribuzzjonijiet tas-Sigurtà Soċjali. Matul l-2015 l-IRD Call 

Centre rrisponda 102,193 telefonata paragunat mal-74,469 fl-2014, u 19,463 e-mails (17,791 fl-

2014). Fil-preżent l-IRD Call Centre hu outsourced lil Centrecom, fi ħdan World Aviation Group, 

Luqa u hu ssapportjat mill-IRD Call Centre Support Unit li jinsab f’Għawdex. Is-Support Unit 

ipproċessa 8,633 każ li ġew riferuti lilhom mill-Call Centre u li kienu jirrikjedu aktar xogħol u 

analiżi min-naħa tad-Dipartiment. 

VAT Customer Care 

Il-VAT Customer Helpdesk jirċievi l-formoli tal-VAT mibgħuta minn taxpayers Għawdxin u jassisti 

lill-pubbliku fil-problemi li jiltaqa’ magħhom fejn tidħol VAT. Matul l-2015 din is-sezzjoni ttrattat 

54,189 każ. 

Is-Sezzjoni tal-back office 

13,303 employer bagħtu l-Formola Annwali ta’ Rikonċiljazzjoni (FS7) kif ukoll 49,963 FS3 dwar l-

impjegati tagħhom għas-snin 1998 sa 2014. Minn dawn l-FS7’s 12,728 kienu għas-sena 2014. 

Dawn id-dokumenti ġew vverifikati u pproċessati elettronikament. Is-Sezzjoni pproċessat ukoll 

2,783 FS7 u 316,470 FS3 li ġew mibgħuta online kif ukoll ġew solvuti 7,446 kaz ta’ validazzjoni 

ta’ data. Total ta’ 15,527 aġġustament ġew ipproċessati bejn Jannar u Diċembru.  

Is-sezzjoni tal-FSS nediet azzjoni ta’ infurzar rigward dawk l-employers li naqsu li jibgħatu d-

dokumenti jew li kellhom bilanċi pendenti. Fl-aħħar tal-2015 il-persentaġġ ta’ employers li kienu 

aġġornati mad-Dipartiment tela’ għal 90.31% minn total ta’ 17,180. 

It-tabella t’hawn taħt tagħti xi dettalji dwar l-aħħar 3 snin: 
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Sena FS7s mibgħuta online FS3s mibgħuta 
online 

2014 2,783 316,470 

2013 2,638 322,025 

2012 2,370 309,014 

Il-capital transfer duty back office pproċessa 2,355 kaz ta’ Causa Mortis ta’ individwi Maltin.  

Il-VAT back office pproċessa 123,776 formola tal-VAT u 7,629 oħra dwar Eco-Tax. Ġew 

ipproċessati wkoll total ta’ 3,592 talba għal grants dwar tiġijiet, funerali, strumenti mużikali, 

skejjel, Investi f’Darek u tagħmir ta’ eżerċizzju fiżiku. Matul l-2015 ġew maħruġa total ta’ 

€1,927,751 minn dawn il-grants.  

 

   Tip ta’ Grant Nru. ta’ applikazzjonijiet 
Ammont mogħti bħala grants 

(€) 

Tiġijiet 935 1,384,817 

Funerali 1146 178,249 

Roti 709 35,971 

Strumenti Mużikali 729 91,173 

Saċerdozju 1 1,223 

Spiża Kapitali (Skejjel tal-Knisja) 72 236,318 

Taxxa fuq id-dokumenti – trasferimenti Inter-vivos  

Bejn il-perjodu l-1 ta’ Jannar 2015 u l-31 ta’ Diċembru 2015 ġew eżaminati 1,735 kuntratt ta’ 

bejgħ ta’ immobbli u 17-il trasferiment ta’ ishma f’kumpaniji, li minnhom 618 ġew spezzjonati mill-

Periti tad-Dipartiment. Riżultat ta’ dan inħarġu 264 kont fuq żieda fil-valur. Il-Boll miġbur fuq it-

trasferimenti ta’ propjetà immobbli matul l-2015 ammonta għal €3,358,464 filwaqt li fuq t-

trasferimenti ta’ ishma ġew miġbura €1,332. Ġew reġistrati 107 oġġezzjonijiei li minnhom 99 każ 

ġew konklużi. It-Taxxa miġbura mill-kontijiet addizzjonali maħruġa tammonta għal €79,593 

filwaqt li t-taxxa addizzjonali fuq l-istess kontijiet ammontat għal €36,043. Il-bilanċ ta’ taxxa li kien 

dovut fl-aħħar tas-sena kien €1,514,454. Matul l-istess perjodu ġew reġistrati 1118 konvenju li 

fuqhom tħallas boll provviżorju ta’ €1,508,508 (€718,376 matul l-2014). 

Taxxa fuq id-dokumenti – trasferimenti Causa Mortis 

Daħlu 439 dikjarazzjoni causa mortis matul l-2015. Ġew ipproċessati total ta’ 559 każ li minnhom 

95 ġew spezzjonati mill-Periti tad-Dipartiment. Riżultat ta’ dan inħarġu 279 kont oriġinali u ġew 

reġistrati 3 oġġezzjonijiet. It-taxxa tal-boll miġbura mill-każijiet reġistrati kienet tammonta għal 

€1,479,387. Id-dħul ta’ boll mill-kontijiet maħruġa kien jammonta għal €36,198 u €10,455 bħala 

taxxa addizzjonali. Il-bilanċ ta’ kontijiet pendenti fl-aħħar tas-sena kien ta’ €169,106. 

Death and donation duty 

Matul l-2015 daħlu 9 denunzji addizzjonali u 4 oħrajn ġodda li jittrattaw imwiet li ġraw qabel 

Novembru 1992. Inħarġu 4 kontijiet filwaqt li 4 oħra kienu eżenti. It-taxxa fuq dawn il-każijiet 
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kienet tammonta għal €3,683, li minnhom tħallsu €2,909 (inkluż €1,454 interessi). Il-bilanċ dovut 

fl-aħħar tas-sena kien jammonta għal €197,561. 

 

UFFIĊĊJU eID  

Talbiet biex isiru Karti tal-Identità ġodda lil anzjani u fl-istituzzjonijiet tax-xjuħ 

Minn Frar 2015 beda l-proċess biex jinbiddlu l-Karti tal-Identita’ lil anzjani li ma joħorġux mid-dar 

tagħhom u dawk f’djar tal-anzjani madwar il-lokalitajiet ta’ Għawdex. 

Statistika: 

Lokalitajiet : L-Għasri (4); Kerċem/Santa Luċija (22); San Lawrenz (6); Għarb (11); Sannat (24); 

ix-Xewkija (52); Għajnsielem (22); ix-Xagħra (55); in-Nadur (72); il-Qala (25); iż-

Żebbuġ/Marsalforn (25); ir-Rabat,Għawdex (79); Fontana (8); il-Munxar/ix-Xlendi (8). 

Djar tax-xjuħ: 

Kunvent tal-Franġiskani (7); Ċentru Arka (10); Dar Trionfi (5); Kunvent tad-Dumnikani (22);Dar 

Annunzjoni (6); Dar tal-Karmelitani (4); Sptar Ġenerali,Għawdex (143); Villa San Lawrenż (10). 

Applikazzjonijiet li saru matul is-sena fl-uffiċċju: 

Applikazzjonijiet ġodda:         479 

Tibdil fl-indirizz:        1,043 

Korrezzjonijiet :          295 

Tiġdid tal-Karta tal-Identità:       2,870 

 

UFFIĊĊJU ELETTORALI 

Ġbir ta’ Informazzjoni u pubblikazzjoni tar-Reġistri Elettorali 

L-uffiċċju rċieva applikazzjonijiet biex wieħed ikun reġistrat bħala votant u għal tibdil fir-residenza. 

Dawn ġew verifikati mal-informazzjoni li hemm l-uffiċċju, mar-Registru Pubbliku u mad-

Dipartiment taċ-Ċittadinanżi. Wara li ġew verifikati u l-applikazzjonijiet kienu korretti u kellhom ir-

rekwiżiti kollha meħtieġa skont il-Kostituzzjoni ta’ Malta, ġew inklużi fir-Reġistru Elettorali li jiġi 

ppublikat darbtejn fis-sena f’April u f’Ottubru. Saru wkoll investigazzjonijet ma’ Uffiċjali tal-puliżija 

qabel ma individwi ġew imneħħija mir-Reġistru Elettorali. 

l-Uffiċċju joffri servizz lir-residenti għall elezzjonijiet lokali nazzjonali u Ewropej  

Tibdil fl-informazzjoni  

L-informazzjoni fl-uffiċċju Elettorali hija kontinwament emendata. Dan il-proċess jinkludi ż-żieda 

ta’ reġistrazzjoni ta’ votanti ġodda, tibdil fir-residenza minn lokalità għal oħra u t-tneħħija minn fuq 

ir-Reġistru Elettorali ta’ persuni li jkunu mietu jew siefru jew oħrajn li skont il-liġi jkunu tilfu l-

kwalifiki li jkunu reġistrati bħala votanti. 
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Elezzjonijiet  

Matul is-sena 2015 il-ħidma principali kien ir-Referendum tal-Kaċċa u l-Elezzjonijiet tal-Kunsilli 

Lokali li saru nhar is-Sibt 11 ta’ April. F’Għawdex l-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali kienu f’dawn il-

lokalitajiet: in-Nadur, ix-Xagħra, Għajnsielem, il-Qala, San Lawrenz, Kerċem, il-Munxar u iż-

Żebbuġ, Għawdex. Minħabba dawn l-elezzjonijiet ġie ppubblikat Reġistru Elettorali f’Jannar. 

Preparazzjonijiet għal dawn l-elezzjonijiet kienu jinvolvu l-armar tal-postijiet tal-votazzjoni fl-

iskejjel. Matul ir-Referendum u l-Elezzjonijiet impjegati minn dan l-uffiċċju, flimkien ma’ 

Kummissarju Elettorali, għamlu spezzjonijiet b’mod regolari f’dawn il-postijiet flimkien ma’ 

rappreżentanti tal-partiti. L-uffiċċju rċieva wkoll applikazzjonijiet għal Assententi Kummissjonarji 

Elettorali u uffiċċjali għal waqt l-għadd tal-voti. Waqt il-proċess tat-tqassim tal-voti mill-uffiċċju u 

matul il-ġurnata tal-elezzjonijiet/Referendum konna assistiti minn Kummissarju Elettorali. 

Elezzjoni każwali 

F’Marzu saret elezzjoni każwali biex jimtela l-post vakanti fil-Kunsill Lokali tax-Xewkija. 

 

UFFIĊĊJI ĠODDA 

 

UFFIĊĊJU TAL-PROBATION U L-PAROLE 

Id-Dipartiment tal-Probation u l-Parole fi ħdan il-Ministeru għall-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali joffri 

diversi servizzi, kemm qabel kif ukoll wara li tingħata sentenza mill-Qorti. Fid-29 ta’ Mejju 2015 

inħass il-bżonn sabiex jinfetaħ Uffiċċju tal-Probation u l-Parole f’Għawdex. Dan sabiex il-klijenti 

Għawdxin inaqqsu l-inkonvenjent li jridu jmorru Malta għall-appuntamenti mal-Uffiċjal tal-

Probation u l-Parole u b’hekk is-servizz sar aktar effiċjenti. Jidher li dan is-servizz intlaqa’ tajjeb 

ħafna f’Għawdex u barra li tjieb is-servizz innifsu, serva wkoll sabiex jitnaqqsu l-ispejjeż ta’ 

trasport lejn Għawdex tad-Dipartiment tal-Probation u l-Parole.  
 

UFFIĊĊJU DWAR IS-SIMPLIFIKAZZJONI U T-TNAQQIS TAL-BUROKRAZIJA 

Ġie inawgurat l-uffiċċju dwar is-Simplifikazzjoni u t-Tnaqqis tal-Burokrazija f’Ġunju 2015. 
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FUNZJONIJIET 

 L-għanijet pinċipali tad-Direttorat għal EkoGħawdex u Żvilupp Reġjonali huwa: 

 L-implimentazzjoni tal-istrateġija ta’ Żvilupp Sostenibbli għal Għawdex filwaqt li jippromwovi 

d-dimensjoni ta’ Żvilupp Reġjonali għall-gżira; 

 Jipprovdi appoġġ tekniku fil-qasam tal-ambjent u s-sostenibbiltà kemm lill-Ministeru kif ukoll 

lil entitajiet oħra interessati;  

 Jaġixxi ta’ kollegament bejn il-Ministeru għal Għawdex u organizzazzjonijiet nazzjonali 

responsabbli mill-istess oqsma; 

 Irawwem titjib fis-sitwazzjoni ambjentali tal-gżira Għawdxija kif ukoll li jara lis-soċjetà 

Għawdxija tilħaq miri u standards dejjem ogħla ta’ sostenibbiltà billi jindirizza l-aspetti kollha 

li jsawru l-Iżvilupp Sostenibbli, jiġifieri l-Ekonomija, is-Soċjetà, l-Ambjent, il-Kultura u l-

Identità. 

Id-Direttorat jeżerċita żewġ funzjonijiet prinċipali: dak li jikkoordina l-implimentazzjoni tal-proġetti 

u miżuri fdati lilu, ħafna drabi f’kollaborazzjoni mal-partijiet interessati, kif ukoll dak li jkun 

responsabbli għall-iżvilupp u l-promozzjoni ta’ politika u strateġiji relatati mal-kompetenzi tiegħu.  

Matul l-2015, id-Direttorat kompla għaddej bl-implimentazzjoni ta’ proġetti ġa mibdija filwaqt li 

nieda wkoll inizjattivi ġodda. 
  

ĦIDMA 
 

AMBJENT 
 
• Fl-2015 ġiet fi tmiemha l-ewwel fażi tax-xogħlijiet marbuta mal-proġett t’afforestazzjoni u 

park tal-familja f’barriera magħluqa fil-Qortin t’Isopu, Nadur. Tkomplew jitħawlu għadd ta’ 

siġar u arbuxelli. B’kollox tħawlu madwar 3,900 siġra u arbuxell. Ġie kkummisjonat u 

ffinalizzat ix-xogħol fuq sistema ta’ tisqija awtomatika. Ġew ukoll preparati s-sejħiet għall-

offerti neċessarji sabiex tibda l-ħidma fuq it-tieni fażi tal-proġett li tikkonsisti f’bini ta’ guard 

room, pump room, store u sanitary room u installazzjoni tas-servizzi għal dawn il-faċilitajiet. 

• Fl-aħħar tal-2015 tnediet inizjattiva sabiex tiġi żviluppata għodda didattika fil-ġnien Villa 

Rundle fir-Rabat, permezz ta’ informazzjoni dwar is-siġar u l-habitats li jeżistu f’dan il-ġnien. 

Għal dan l-għan, ġew identifikati u mmarkati fuq pjanti s-siġar kollha tal-ġnien u bdiet 

tinbena wkoll database b’informazzjoni botanika fuq l-ispeċi differenti ta’ siġar fih. 

Direttorat għal EkoGħawdex u Żvilupp Reġjonali  
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• F’Diċembru tal-2015, uffiċjal mid-Direttorat ipparteċipa bħala espert ewlieni f’workshop 

internazzjonali tal-IUCN (International Union for Conservation of Nature) dwar speċi ta’ 

pjanti mhedda fir-reġjun punent-ċentrali tal-Mediterran.  

• Id-Direttorat ta s-sehem tiegħu biex il-Ministeru għal Għawdex japplika għall-proġett taħt il-

Programm LIFE+ għar-restawr ekoloġiku tal-Qortin tal-Magun u Wied Riħan fin-Nadur, taħt 

l-iskema Natura u Biodiversità. L-iskop ewlieni tal-proġett hu li jiġi mmaniġġjat aħjar is-sit ta’ 

Natura 2000, jikkonserva u jtejjeb l-istat ta’ konservazzjoni tax-xagħri u l-ambjent rurali tal-

madwar, jiġu applikati wkoll miżuri biex jitnaqqas kemm jista’ jkun l-ammont ta’ telf tal-

ħamrija fil-widien, jitneħħew numru ta’ siġar u speċi aljeni li jinstabu fil-madwar u jitħawwlu 

wkoll ammont ta’ siġar protetti li jikkumplimentaw l-abitat u l-ekosistemi preżenti tal-post. 

Barra minn hekk, hu maħsub ukoll li jsiru attivitajiet marbutin ma’ turiżmu rurali u biedja 

sostenibbli biex itejjeb l-viżjoni ekonomika tal-partijiet interessati tas-sit u l-valur estetiku tal-

post. 

• Id-Direttorat issieħeb mal-MCAST biex flimkien bdew studju fuq aspetti ġeoloġiċi u tal-

kwalità tal-ilma fil-wied ta’ Marsalforn. Hemm diversi partijiet interessati li jagħmlu użu minn 

dan il-wied fosthom il-bdiewa, il-Korporazzjoni tas-Servizzi tal-Ilma, in-nies li joqogħdu fl-

inħawi kif ukoll il-qasam turistiku peress li l-wied iwassal għall-bajja ta’ Marsalforn. L-ewwel 

fażi ta’ dan il-proġett li ġiet fi tmiemha fl-2015, kienet tikkonsisti fil-ġbir ta’ diversi kampjuni ta’ 

ilma f’żoni identifikati u lokalizzati b’sistema ta’ informazzjoni ġeografika, fi żminijiet differenti 

matul is-sena. It-tieni fażi tinvolvi l-analiżi ta’ dawn il-kampjuni, l-istudju u l-interpretazzjoni 

tar-riżultati. 

• Fil-bidu tal-2015 ġie konkluż il-proġett SWMED (Sustainable Domestic Water Use in 

Mediterranean Regions), iffinanzjat mill-Unjoni Ewropea permezz tal-programm ENPI-

CBCMED. Ġew stampati u mqassma kotba u materjal pubbliċitarju ieħor bl-informazzjoni u 

ħidma li saret matul il-proġett li jinkludu fost l-oħrajn policy paper relatata mal-użu sostenibbli 

tal-ilma f’Għawdex. L-attivitajiet marbuta ma’ dan il-proġett min-naħa tal-Ministeru għal 

Għawdex kienu ta’ suċċess u jistgħu jservu ta’ mudell għal inizjattivi oħra marbuta mal-ilma, 

speċjalment fuq skala nazzjonali. 

• Tlesta x-xogħol ta’ restawr ta’ ġibjun storiku fil-bini tal-Ministeru għal Għawdex sabiex dan 

jerġa’ jibda jintuża mill-ġdid. Il-ħażna ta’ dan il-ġibjun hi ta’ madwar 1,600 metru kubu. Dan il-

proġett ġie kofinanzjat mit-tieni fażi tal-Proġett Alter Aqua ffinanzjat mill-Fondazjoni Coca-

Cola (Atlanta).  

• Matul l-2015 id-Direttorat ħadem bi sħiħ fuq proposta ta’ proġett għall-kofinanzjament mill-

Unjoni Ewropea (ERDF) b’valur ta’ aktar minn erba’ miljun Ewro għar-restawr tal-Akwadott 

t’Għawdex u l-mini assoċjati miegħu li jinsabu barra mill-limiti tar-Rabat. Dan il-proġett ser 

isir sabiex l-Akwadott ikun jista’ jerġa’ jintuża għall-għan oriġinali tiegħu ta’ trasport tal-ilma 

mis-sors naturali fl-inħawi ta’ Santa Luċija għal diversi postijiet madwar ir-Rabat. Ġie mħejji 

Financial Feasibility Study u nbdew kuntatti neċessarji mal-MEPA u mas-Sovrintendenza 

tal-Patrimonju Kulturali rigward il-proġett. Ġiet ukoll ippreżentata l-proposta għall-

finanzjament. Bi preparazzjoni għall-proġett tar-restawr tal-Akwadott, waqt li kien għaddej 

xogħol ieħor fi Triq Sant’ Ursola fir-Rabat, id-Direttorat ħa ħsieb li jqiegħed il-pajpijiet 

neċessarji sabiex ikun jista’ jitwassal l-ilma fi Pjazza Sabina fir-Rabat,  

• F’April tal-2015 tlestiet l-ewwel fażi tax-xogħlijiet fil-wied ta’ Marsalforn. L-inawgurazzjoni 

mill-Ministru għal Għawdex saret waqt attività edukattiva għall-iskejjel fejn fost l-oħrajn 
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tħawlu numru ta’ siġar matul il-wied. Bi ftehim mal-Kunsill Lokali taż-Żebbug, sar railing 

f’ċerti partijiet tal-wied. Kompla għaddej il-proċess tal-MEPA għall-bini ta’ pontijiet matul il-

wied. Permezz ta’ dawn il-pontijiet se jitjieb l-aċċess għall-għelieqi tal-madwar filwaqt li 

tisbieħ il-lokalità. Huwa ppjanat ukoll li f’dan il-wied titpoġġa informazzjoni didattika dwar l-

ekoloġija u l-ispeċi li hemm f’dan is-sit. 

• Ġew sottomessi mal-MEPA l-applikazzjonijiet u Method Statements għat-tindif u restawr ta’ 

żewġ widien oħra li huma Wied is-Seqer, limiti tal-Għasri u l-Wied ta’ Mġarr ix-Xini, limiti tax-

Xewkija. 

• Fl-aħħar tal-2015 ġie inawgurat uffiċjalment il-proġett iffinanzjat mill-Unjoni Ewropea (ERDF 

344) Renewable Energy Facilities in Public Buidlings in Gozo li kien jikkonsisti f’installazjoni 

ta’ pannelli solari fuq diversi binjiet tal-Gvern f’Għawdex. Is-siti fejn saru l-installazzjonijiet 

jinkludu l-Farm Sperimentali tal-Gvern, il-Biċċerija, il-Cold Stores, il-Pitkalija, is-Sezzjoni tal-

Manifattura u Servizz, iċ-Ċentru tal-NGOs fix-Xewkija, il-bini tar-Reġistru Pubbliku u tal-

Artijiet, il-bini Amministrattiv tal-Ministeru u l-Gozo Sports Complex fir-Rabat. Din is-sistema, 

li ħadet madwar 4,450 metru kwadru hija magħmula minn 1,500 pannella,  L-elettriku li ser 

jiġi ġġenerat minn din is-sistema huwa ekwivalenti għal medja ta’ elettriku li jiġi użat minn 

159 familja. Id-daqs tas-sistema huwa ta’ 401 kWp li mistennija tiġġenera 576,000 units ta’ 

elettriku fis-sena. B’riżultat ta’ dan, l-emissjoni tal-carbon dioxide ser tonqos b’madwar 370 

tunnellata fis-sena.  

• Fl-aħħar tal-2015 kien wasal ukoll fl-aħħar fażi tiegħu l-proġett tal-installazzjoni ta’ pannelli 

solari fuq 15-il blokka ta’ appartamenti fil-qasam tad-djar f’Taċ-Ċawla. L-elettriku li ser jiġi 

ġġenerat minn din is-sistema huwa ekwivalenti għall-medja ta’ elettriku li jiġi użat minn 28 

familja. Id-daqs tas-sistema huwa ta’ 69 kWp li ser tiġġenera 104,535 units ta’ elettriku fis-

sena. B’riżultat ta’ dan, l-emissjoni tal-carbon dioxide ser tonqos b’madwar 67 tunnelata fis-

sena. 

EKONOMIJA 
 
• Bil-għan li jkompli jippromwovi lil Għawdex bħala destinazzjoni rurali ta’ kwalità kif ukoll biex 

itejjeb l-aċċessibbiltà għal numru ta’ mixjiet fil-kampanja d-Direttorat ħa ħsieb jiżviluppa 

mappa diġitali u applikazzjoni tal-mobile għal dawn il-mixjiet. Ir-rotot madwar Għawdex ġew 

imfassla u viżwalizzati permezz ta’ xiri ta’ sistema ta’ informazzjoni ġeografika. L-

informazzjoni ta’ postijiet kulturali u storiċi ġiet ukoll lokalizzata matul ir-rotta, b’kull punt ta’ 

interess marbut ma’ informazzjoni utli fuq il-post partikolari. Din l-inizjattiva ġiet iffinanzjata 

mill-programm LEADER (EAFRD 2007-2013). 

• Biex ikompli jitjieb il-prodott turistiku tal-gżira, matul l-2015 sar ukoll xogħol ta’ restawr u 

konstruzzjoni mill-ġdid ta’ ħitan tas-sejjieħ fi triq li tagħti għall-bajja ta’ Ħondoq ir-Rummien. 

Dan l-intervent sar fuq tul ta’ madwar 760 metru ta’ ħitan tas-sejjieħ.  

• Matul l-2015, tlestiet il-binja taċ-Ċentru għall-Iżvilupp tat-Tfal u ż-Żgħażagħ f’Għawdex.  Parti 

mill-ewwel sular tal-binja ġiet okkupata mis-Social Work Unit li ġiet rilokata minn uffiċini fil-

binja tal-Ministeru għal Għawdex u mill-programm Home Start (Għawdex). 

SOĊJETÀ 
 
• Il-Ministeru għal Għawdex, permezz tad-Direttorat, laħaq ftehim mal-Aġenzija Appoġġ biex 

ikompli jgħin biex jiġi offrut f’Għawdex is-servizz Home Start li huwa intiż biex joffri għajnuna 
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lil familji bi tfal żgħar li jkunu għaddejjin minn sitwazzjonijiet li jirrekjedu għajnuna jew 

inkoraġġiment. 

• Matul l-2015 ingħata bidu għal kampanja kontra r-rimi tal-iskart f’postijiet pubbliċi (Anti-

littering campaign). Din il-kampanja ġiet imsejħa Gozo Proud. L-iskop wara dan l-isem huwa 

li jinħoloq sens ta’ kburija bil-gżira Għawdxija u hekk tinżamm nadifa. Il-kampanja qed 

titmexxa b’mod gradwali b’diversi inizjattivi matul iż-żmien. Bħala parti mill-kampanja, id-

Direttorat qed iħeġġeg lil min isegwina fuq il-mezzi tal-media soċjali sabiex jieħu ritratti 

t’Għawdex u juża t-tag #GozoProud. L-iskop wara din l-inizjattiva huwa li nuru lil min 

qiegħed jara dawn ir-ritratti kemm Għawdex hija tassew gżira sabiħa jekk din tinżamm 

nadifa. B’hekk, apparti li nkunu qegħdin inkabbru l-għarfien dwar il-kampanja, inkunu wkoll 

qegħdin ninvolvu lill-istess pubbliku f’din l-kampanja. Sal-aħħar tal-2015, kien hemm 

madwar 150 ritratt fejn ġiet użata din it-tag #GozoProud mill-pubbliku.  

SOĊJETÀ - EDUKAZZJONI  
 
• Flimkien mal-Università ta’ Malta, id-direttorat ippubblika żewġ pubblikazzjonijiet xjentifiċi 

f’konferenza internazzjonali f’Londra u saħħaħ il-kapaċità li jwettaq xogħol ta’ riċerka 

xjentifika in-house 

• Tkompliet il-kollaborazzjoni mal-Kulleġġ t’Għawdex u l-grupp ta’ studenti li qed jibbenefikaw 

mill-Core Curriculum Programme. Studenti mill-Form 4 u 5 kellhom l-opportunita’ jaraw fil-

prattika dak li tgħallmu waqt il-lezzjonijiet fuq l-Intrapriża meta żaru l-Crafts Village ta’ Dbieġi. 

Ingħataw ukoll sessjonijiet speċjali fuq l-iġene personali u fuq l-użu bil-għaqal tal-internet. 

• Tkompliet il-kollaborazzjoni maċ-Ċentru tax-Xjenza fi ħdan il-Ministeru tal-Edukazzjoni fejn 

fost l-oħrajn id-Direttorat ikkontribwixxa fil-konferenza Scientix. Din il-konferenza, li għaliha 

attendew għalliema u Uffiċjali Edukattivi tas-suġġetti relatati max-Xjenzi, trattat informazzjoni 

għall-għalliema dwar l-opportunitajiet għat-tagħlim tax-Xjenzi f’Malta. 

• Ingħata appoġġ lil klassijiet ta’ skejjel Primarji u Sekondarji li wettqu żjajjar edukattivi jew 

lezzjonijiet fil-beraħ f’temi relatati max-Xjenza, il-PSD, l-Ambjent u l-Eżerċizzju fiżiku. 

• Tkompliet il-kollaborazjoni mal-Programm Hands on Farming fejn fost l-oħrajn id-Direttorat 

iffinanzja x-xiri ta’ xi materjal għall-esperimenti bil-ħamrija u l-ilma li ntużaw għall-ewwel 

darba waqt l-attività ‘Mixja tar-Rebbiegħa’ li saret fil-Wied ta’ Marsalforn. Inxtara wkoll 

projector ġdid u ġew stampati fuljetti ta’ informazzjoni ġodda sabiex jitqassmu lill-istudenti u 

viżitaturi oħra li jżuru l-farm. 

• B’impenn kontinwu sabiex jippromwovi l-qari fost il-kbar u ż-żgħar, id-Direttorat ta għotja ta’ 

kotba għal tfal fis-snin bikrin sabiex jitpoġġew fil-Librerija Pubblika t’Għawdex. Dawn 

tpoġġew fuq xkaffa attraenti għat-tfal li nħadmet apposta mill-ħaddiema tal-Ministeru għal 

Għawdex. It-tnedija ta’ dawn il-kotba ġiet marbuta m’attività għat-tfal li kienet tinkludi storja 

animata bil-parteċipazzjoni tat-tfal.  

• Fis-sajf ġiet organizzata sessjoni ta’ informazzjoni dwar l-għadis għall-istudenti li jattendu l-

Fun Club ta’ San Lawrenz. Dawn l-istudenti marru fil-bajja ta’ Ħondoq ir-Rummien fejn 

iltaqgħu ma’ instructor li kellimhom fuq l-għadis bħala xogħol, sport, kif ukoll bħala 

apprezzament tal-ambjent marittimu.   
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• Matul l-2015 ingħatat ukoll għajnuna finanzjarja għal attivitajiet speċjali organizzati mill-

ActivityTeachers fi ħdan il-Kulleġġ t’Għawdex. Dawn l-attivitijiet jinkludu, għawm, ġiti 

edukattivi, mixjiet, attività fuq Kemmuna u ċikliżmu. 

GĦARFIEN 
 
• Wara li fl-2014 EkoGħawdex ġie vvutat biex jirrappreżenta lil Malta fil-premju għas- 

sostenibbiltà fil-European Business Awards, is-sena 2015 bdiet b’kampanja biex il-pubbliku 

jivvota għal EkoGħawdex f’din is-sezzjoni. EkoGħawdex mar ras imbras ma’ 60 

organizzazzjoni Ewropea oħra. Il-premju finali intrebaħ minn Samhall AB. EkoGħawdex ġie 

ppremjat bħala l-iżjed organizzazzjoni li tagħti każ is-sostenibbiltà ambjentali f’Malta.  

• Matul is-sena 2015, id-Direttorat kabbar il-preżenza tiegħu fuq il-mezzi tal-media soċjali. Il-

paġna ta’ EkoGħawdex fuq Facebook kompliet iżżid fil-popolarità tagħha hekk li dawn il-

posts rawhom total ta’ 165,292 ruħ. Dan is-suċċcess hu dovut minħabba li din il-paġna ġiet 

aġġornata regolarment b’ritratti u artikli dwar Għawdex u b’informazzjoni fuq proġetti li qed 

jitwettqu. Infetaħ kont ġdid fuq Instagram u qiegħed jintuża sabiex jiġu mtellgħa ritratti 

t’Għawdex. Reġa’ beda jintuża l-kont ta’ Twitter. Sal-aħħar tal-2015 il-kont ta’ Twitter kellu 

173 segwaċi. Twitter kien sors tajjeb ukoll ta’ diversi artikli ta’ interess miktubin minn 

barranin dwar il-gżira Għawdxija. Permezz ta’ dawn l-artikli u ritratti nkunu nistgħu nuru lil 

Għawdex mil-lenti tal-barrani 

• Il-website ta’ EkoGħawdex ġie aġġornat regolament. Ġew imtella’ madwar 30 artiklu matul 

is-sena 2015. Dan is-sit huwa utli ħafna għal dawk li jridu jsiru jafu iżjed dwar il-viżjoni ta’ 

EkoGħawdex u jinżamm bħala Arkivju Pubbliku ta’ riżorsi u informazzjoni dwar 

EkoGħawdex li hu accessibbli għal kulhadd. F’dan is-sit wieħed jista’ jsib informazzjoni dwar 

kull proġett li sar mid-Direttorat sa mill-bidu tiegħu. Dan is-sit kellu madwar 155,000 żjara 

matul l-2015.  

• Bħala parti mill-kampanja Gozo Proud, lejn l-aħħar tas-sena ġie prodott riklam ta’ 30 

sekonda. Dan ir-reklam kien muri diversi darbi fil-programm ‘Għawdex Illum’. Ir-reklam 

iħeġġeġ lill-pubbliku biex jagħmel mixjiet fil-kampanja sabiħa t’Għawdex u fl-istess ħin jitratta 

dwar l-importanza li nżommu l-indafa kull fejn inżuru. F’Diċembru beda jsir xogħol fuq it-tieni 

reklam, minn serje ta’ erbgħa, li ser jitratta ir-riċiklaġġ. Dan l-ispot beda jidher lejn l-aħħar ta’ 

Jannar 2016.  

• Inizjattiva oħra f’din il-kampanja kontra l-iskart hija il-produzzjoni ta’ kaxxa tal-kartun li 

qiegħda tiġi mqassma fl-iskejjel, uffiċċji u postijiet pubbliċi f’Għawdex biex tintuża biex 

jinġabar skart riċiklabbli. It-tqassim ta’ din il-kaxxa beda f’Novembru tal-2015 u sal-aħħar 

tas-sena ġew imqassma 465 kaxxa. It-tqassim ser ikompli matul l-2016. Id-disinn li ntuża 

fuqha sar biex ikompli jwassal il-messaġġ tal-kampanja Gozo Proud. 

KULTURA U IDENTITÀ 
 
• Dan id-Direttorat ikkontribwixxa u għen fl-organizzazzjoni tal-programmi ta’ attivitajiet li 

jittellgħu f’Għawdex fi żmien il-Milied u l-Għid. 

• F’Diċembru tal-2015 kien wasal fil-fażi finali tiegħu l-proġett ta’ mural tal-mosaic fl-Imġarr bit-

titlu “Qawsalla Fjuri” li nħadem mill-artista Mary Portelli. 
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• Permezz ta’ fondi mill-Programm ta’ EkoGħawdex, il-Ministeru għal Għawdex daħal fi ftehim 

mal-Amministrazzjoni tal-Bażilika ta’ San Ġorġ biex jitwettaq proġett ta’ restawr fuq il-faċċata 

u l-koppla tal-knisja.   

• Matul l-2015 ġew ikkummissjonati żewg skulturi ġodda għall-kollezzjoni Arti Pubblika 

f’Għawdex mingħand l-artisti Manuel Farrugia u Antoine Paul Camilleri. 

• Id-Direttorat ta bidu għal inizjattiva biex jiġu salvagwardjati u konservati l-arkivji tad-

Dipartiment tax-Xogħlijiet ta’ Għawdex, flimkien ma’ dokumentazzjoni dwar diversi proġetti li 

twettqu jew ġew proposti fil-passat. Dawn id-dokumenti – li jinkludu żewġ kopji ta’ mappa ta’ 

Għawdex fi skala ta’ 1:2500, u xogħol ta’ diversi personalitajiet prominenti, fosthom il-Perit 

Huntingford - bdew jiġu katalogati u mnaddfa fl-2015. Huwa ppjanat li hekk kif jigu 

kkatalogati, dawn jiġu diġitizzati u mgħoddija lill-Arkivju Nazzjonali (Għawdex). 

Matul l-2015 ġew konklużi numru ta’ proġetti importanti filwaqt li numru ta’ oħrajn qorbu lejn it-

tmiem. F’din is-sena sar ukoll ħafna xogħol preparatorju fuq numru ta’ proġetti sinifikattivi. B’mod 

partikolari, peress li kienet is-sena li fiha bdew joħorġu s-sejħiet il-ġodda għall-finanzjament tal-

fondi Ewropej, ġew preparati u ppreżentati numru ta’ proposti li għandhom iħallu l-frott fis-snin li 

ġejjin. 
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FUNZJONIJIET 

L-għanijiet prinċipali tad-Direttorat għall-Implimentazzjoni ta’ Programmi huma li: 

  

 jassigura li l-Ministeru jipparteċipa b’mod attiv fi programmi ta’ finanzjament billi jipprovdi 

assistenza u gwida fit-tfassil ta’ proposti u fl-immaniġġjar tal-proġetti; 

 

 jikkoordina u jissorvelja l-implimentazzjoni ta’ dawk il-proġetti kofinanzjati mill-Unjoni 

Ewropea u li jkunu qegħdin jiġu mwettqa jew mill-Ministeru u/jew mill-entitajiet li jaqgħu 

taħtu; 

 

 jagħmel l-aħjar użu mill-fondi tal-Unjoni Ewropea allokati għar-reġjun ta’ Għawdex; 

 

 jimmaniġġja l-parteċipazzjoni tal-Ministeru għal Għawdex fl-istrutturi u proċessi tal-Unjoni 

Ewropea kif ukoll jassigura l-koordinazzjoni effettiva ta’ materji relatati mal-UE kemm fuq 

livell domestiku kif ukoll ma’ stakeholders oħra tal-UE; u 

 

 jikkoordina l-formulazzjoni tal-pożizzjoni tal-Ministeru fuq policies proposti mill-UE. 

 

ĦIDMA 

Proġetti tal-Unjoni Ewropea (2007-2013) 

Matul l-2015 id-Direttorat kompla bil-koordinazzjoni tal-implimentazzjoni tal-proġetti tal-perjodu 

tal-programmazzjoni 2007-2013 li tagħhom il-Ministeru għal Għawdex kien il-benefiċjarju. Dawn 

kienu jinkludu tliet proġetti kofinanzjati mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR), 

Proġett taħt il-Fond Ewropew tas-Sajd u żewġ proġetti parzjalment finanzjati mill-Fond Ewropew 

għall-Iżvilupp Rurali. Il-proġetti huma: 
 

 L-implimentazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet tal-Masterplan taċ-Ċittadella; 

 Il-faċilitajiet ta’ enerġija rinnovattiva fuq binjiet pubbliċi f’Għawdex; 

 Il-kampanja ta’ promozzjoni diġitali għal Għawdex; 

 Il-mixjiet u passaġġi rurali f’Għawdex; 

 It-titjib u żvilupp tal-infrastruttura tas-sajd f’Marsalforn; u 

 Il-promozzjoni diġitali tal-wirt rurali f’Għawdex. 

Direttorat għall-Implimentazzjoni ta’ Programmi   
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Bil-għan li jikkoordina l-implimentazzjoni tal-programmi u proġetti tal-Ministeru, id-Direttorat 
organizza regolarment laqgħat ma’ uffiċjali u stakeholders biex tiġi assigurata implimentazzjoni 
effettiva. Barra minn hekk, id-Direttorat ħadem ukoll mill-qrib mal-Project Leaders li kienu 
qegħdin imexxu proġetti kofinanzjati mill-Unjoni Ewropea, ipprovda gwida u għajnuna kontinwa u 
assigura li l-fondi jiġu utilizzati b’mod effettiv u minfuqa skont ir-regolamenti u proċeduri stabbiliti. 
Dan dejjem sar b’kordinazzjoni kontinwa mal-Awtorità ta’ Ġestjoni. Rappreżentant tad-Direttorat 
attenda regolarment flimkien mal-Project Leaders rispettivi għal-laqgħat bilaterali mal-Awtorità ta’ 
Ġestjoni fuq il-proġetti varji. 

Proġetti tal-Unjoni Ewropea (2014-2020) 

Id-Direttorat kien strumentali fl-identifikazzjoni ta’ proġetti għall-kofinanzjament tal-UE. Matul il-

perjodu ta’ dan ir-rapport id-Direttorat ipprepara u ssottometta erba’ applikazzjonijiet għall-

finanzjament taħt il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali u proġett taħt il-programm LIFE, 

programm ċentrali tal-Unjoni Ewropea li jiffinanzja proġetti ambjentali, għall-konservazzjoni tan-

natura u tibdil fil-klima madwar l-Ewropa.  

Dawn huma: 
- Il-mużew ta’ Għawdex; 

- Il-promozzjoni tal-wirt tal-ilma f’Għawdex; 

- Ir-riabilitazzjoni tal-Mitħna tax-Xewkija u l-Għar ta’ Kalipso; 

- Ir-rikostruzzjoni tat-Triq ta’ Marsalforn; u 

- L-implimentazzjoni ta’ parti mill-pjan tat-tmexxija tal-Qortin tal-Magun u l-Qortin il-Kbir.  

Kumitati ta’ Moniteraġġ 

Peress illi l-Ministeru għal Għawdex jiġi affettwat orizzontalment fuq it-temi kollha u jista’ 

jipparteċipa fil-programmi kollha tal-UE, rappreżentant tad-Direttorat, matul l-2015, ħa sehem 

attiv fil-Kumitati ta’ Moniteraġġ kollha mmexxija mill-Awtorità ta’ Ġestjoni, kemm dawk li 

jikkonċernaw il-programm operattiv 2007-2013 kif ukoll dawk li jikkonċernaw il-programm 

operattiv ġdid 2014-2020. 

Sapport Tekniku lid-Direttorati u Entitajiet 

Dan id-Direttorat ipprovda gwida u assistenza lid-Direttorati l-oħra tal-Ministeru kif ukoll lil 

entitajiet fit-tfassil u preparazzjoni ta’ applikazzjonijiet għal proġetti taħt diversi strumenti tal-

Unjoni Ewropea li jinkludu LIFE u Interreg, partikolarment dak Italja-Malta. 

Id-Direttorat ħadem mill-qrib mal-MUESAC biex tingħata assistenza f’Għawdex lil entitajiet 

interessati, inklużi l-Kunsilli Lokali, Għaqdiet mhux Governattivi, organizzazzjonijiet tas-settur 

privat u individwi fl-applikazzjonijiet għall-fondi Ewropej taħt diversi strumenti ta’ finanzjament. 

Uffiċċju ta’ Għawdex f’Dar Malta 

B’kollaborazzjoni mill-qrib mall-Ministeru għall-Affarijiet Ewropej u t-Twettiq tal-Manifest Elettorali, 

dan id-Direttorat ikkollabora fit-tiftix għal sħab fi proġetti tal-Interreg. 

Programm ta’ Riforma Nazzjonali (NRP) 

Bl-assistenza tal-Uffiċċju tas-Segretarju Permanenti, id-Direttorat segwa l-aġġornamenti tal-

proġetti tad-Direttorati rispettivi illi jaqgħu taħt il-miri tal-Europe 2020, il-miżuri tal-Euro Plus Pact 

u miżuri oħra. 
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Koordinazzjoni tal-Politika Ewropea 

Matul is-sena 2015, id-Direttorat kompla jimmaniġġja l-parteċipazzjoni tal-Ministeru għal 

Għawdex fl-istrutturi u proċessi Ewropej kif ukoll assigura l-koordinazzjoni ta’ materji relatati mal-

UE fuq livell lokali u ma’ stakeholders Ewropej. Ta wkoll il-kontribut tiegħu għall-proposti tal-

Kummissjoni Ewropea u għall-komunikazzjonijiet minn entitajiet oħrajn li kienu rilevanti għall-

portafoll tal-Ministeru għal Għawdex. 

Rappreżentant tad-Direttorat attenda regolarment għal-laqgħat inter-ministerjali li jikkonċernaw l-

affarijiet tal-Unjoni Ewropea. 

Id-Direttorat għall-Implimentazzjoni ta’ Programmi ħadem mill-qrib mal-Uffiċċju tas-Segretarju 

Permanenti fil-formulazzjoni tal-pożizzjoni tal-Ministeru għal Għawdex f’dak li għandu x’jaqsam 

ma’ policies li joħorġu mill-U.E. u li huma rilevanti għall-portafoll tal-Ministeru. Id-Direttorat 

assigura li l-isfidi distinti u x-xenarji tal-gżira huma riflessi fil-pożizzjoni tal-Gvern f’konnessjoni 

ma’ abbozzi ta’ policies proposti mill-U.E. Id-Direttorat ikkollabora mas-Segretarjat tal-Unjoni 

Ewropea f’Malta sabiex jifformula u jissottometti l-pożizzjoni tal-Gvern fuq policies li jkunu 

qegħdin jigu diskussi fil-laqgħat tal-Conference of Peripheral Maritime Regions (CPMR).  

Id-Direttorat, b’kollaborazzjoni mill-qrib mal-Uffiċċju tas-Segretarju Permanenti u d-direttorati l-
oħra, ikkomunikaw il-pożizzjoni tal-Ministeru waqt it-tfassil tal-Istrateġija ta’ Żvilupp Territorjali 
Integrat għal Għawdex 2015-2020 lill-Ministeru għall-Affarijiet Ewropej u Twettiq tal-Manifest 
Elettorali. 

Il-Presidenza Maltija tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea fl-2017 

Id-Direttorat għall-Implimentazzjoni ta’ Programmi ħadem mill-qrib mal-Uffiċċju tas-Segretarju 

Permanenti fil-preparamenti għall-Presidenza tal-Kunsill tal-UE. Rappreżentant tad-Direttorat 

attenda għal-laqgħat inter-ministerjali li jikkonċernaw il-Presidenza tal-Kunsill tal-UE. 
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FUNZJONIJIET 
  

Id-Direttorat għat-Turiżmu u Żvilupp Ekonomiku huwa ffukat fuq it-tkabbir ekonomiku ta’ 
Għawdex. Barra mit-turiżmu, id-Direttorat huwa responsabbli wkoll li jagħti appoġġ tekniku lill-
industrija fil-kuntest tal-iżvilupp ekonomiku reġjonali. L-għan primarju huwa li wieħed jappoġġja u 
jwieżen l-iżvilupp tal-intrapriżi biex jiżdiedu l-impjiegi. 
 

ĦIDMA 
 

TURIŻMU 

L-industrija tat-turiżmu hija waħda mill-pilastri tal-iżvilupp reġjonali. Rapport li ħareġ fl-2015 
mill-Ministeru tat-Turiżmu jindika li l-Infiq tat-turiżmu f’Għawdex jammonta għal madwar 50% 
tal-prodott gross domestiku u li jiġġenera 20% tal-impjiegi f’Għawdex. Dan minbarra li tagħti 
valur lill-prodott turistiku nazzjonali u li jgħin ukoll biex jiġu milħuqa l-miri ekonomiċi 
nazzjonali. 

Promozzjoni reġjonali 

Funzjoni importanti tad-Direttorat hi li tippromwovi lil Għawdex bħala destinazzjoni differenti 
u kumplimentari għall-bqija tal-pajjiż. L-għan aħħari u konformi mal-politika nazzjonali hu li 
wieħed iżid il-kontribuzzjoni tat-turiżmu lejn l-ekonomija in ġenerali. Sar sforz kontinwu biex 
inkomplu nippromwovu lil Għawdex permezz tal-karatteristiċi li jiddistingwuh bħala 
esperjenza unika fl-ivvjaġġar. Dan huwa importanti biex titkompla l-promozzjoni ta’ Għawdex 
f’niċeċ bħat-turiżmu kulturali, l-għadis, il-climbing, ir-rambling, u t-turiżmu rurali in ġenerali, 
kollha setturi li jaqblu ma’ turiżmu responsabbli u mal-istrateġija li l-gżira tiġbed turiżmu ta’ 
kwalità. 

Infatti d-Direttorat lesta strateġija ta’ marketing għat-tliet snin li ġejjin bil-għan li r-reklamar ta’ 
Għawdex ikollu pjan ċar u kkordinat bejn l-entitajiet pubbliċi, għall-aħjar riżultati u użu ta’ riżorsi. 
Dan il-pjan ġie ppreżentat lill-Awtorita’ Maltija tat-Turiżmu u lill-Ministeru tat-Turiżmu.  

Għawdex kompla jiġi rriklamat fuq siti elettroniċi barra minn Malta, kif ukoll fuq pubblikazzjonijiet 
f’niċeċ partikolari bħal ma huma l-opri u l-cruiseliners u attività ta’ barra; fuq il-billboards tal-
Ministeru għal Għawdex, fuq pubblikazzjonijiet bħal ‘Bizzilla’ li titqassam fuq it-titjiriet tal-Air 
Malta, u fuq Malta and Gozo Day by Day li jitqassam fil-lukandi prinċipali f’Malta, Business 
Destinations, The World Travel Magazine, Cruise Business Review u ħafna siti online u blogs 
inkluż Responsible Tourism, Trip Advisor, Opera Now u Amadeus, fost l-oħrajn.  

Din is-sena d-Direttorat irreklama wkoll lil Għawdex fuq Euronews u segwa f’kull stadju l-iżvilupp 
tal-video promozzjonali, li jista’ jkompli jintuża għall-promozzjoni ta’ Għawdex fuq media oħrajn. 
Id-Direttorat assista wkoll mill-qrib fil-produzzjoni ta’ dokumentarju dwar l-opri fiż-żewġ teatri, 
għax-xandara Ġermaniżi ARTE. Id-Direttorat kompla wkoll ifittex u jixtri ritratti li jintużaw għall-
promozzjoni ta’ Għawdex, kif ukoll ipparteċipa fil-kumitati Ministerjali marbuta mal-festi tal-Milied 

Direttorat għat-Turiżmu u Żvilupp Ekonomiku  
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u l-Għid bil-għan li festi kbar jiġu komunikati tajjeb għall-potenzjal tagħhom li jiġbdu turiżmu 
domestiku u internazzjonali. 

Id-Direttorat ħa ħsieb biex ikompli jippromwovi lil Għawdex billi jorganizza diversi attivatijiet 
meta l-cruise liners jankraw barra mill-Imġarr. Il-viżitaturi kollha li niżlu mill-cruiseliners fil-port 
tal-Imġarr ġew milqugħa b’mużika u ikel tradizzjonali. Tqassmulhom ukoll kotba informattivi li 
ġew żviluppati mill-istess Direttorat, liema kotba kienu jinkludu wkoll il-kalendarju kulturali 
t’Għawdex li ġie mniedi l-ewwel darba fl-ITB ta’ Berlin fl-2015. Ma’ kull miġja ta’ cruiseliner 
id-Direttorat kien jikkordina wkoll il-ħidma ma’ Transport Malta, l-Awtorita Maltija tat-Turiżmu, 
Gozo Channel u l-Pulizija biex l-attività kollha tkun immexxija bl-aħjar mod possibbli. 

Id-Direttorat irrappreżenta wkoll lill-Ministeru għal Għawdex f’diversi fieri prestiġjużi, fosthom 
fl-ITB ta’ Berlin u fil-World Travel Market f’Londra. Id-Direttorat issapportja wkoll lill-
Assoċjazzjoni tat-Turiżmu Għawdxija biex din tkun tista’ tattendi numru ta’ fieri barra minn 
Malta. Filwaqt li l-punt fokali fil-fieri li attenda d-Direttorat kienet l-industrija, il-fieri li għalihom 
attendiet l-Assoċjazzjoni kienu mmirati prinċipalment lejn il-konsumatur.  

Id-Direttorat irnexxielu iżid l-fondi allokati għar-reklamar b’45% wara ħidma pożittiva  għall-
fondi tal-Unjoni Ewropea u mexxa kampanja estensiva ta’ reklamar diġitali ffukata 
prinċipalment fuq il-media soċjali fi swieq importanti, maħsuba biex tasal għand vjaġġaturi 
b’interessi speċifiċi bħall-kultura, l-għadis u n-natura. Għawdex ġie rriklamat ukoll fuq siti 
importanti bħal Tripadvisor, Travelzoo u responsibletravel.com, bl-aħjar offerti diretti ta’ 
vvjaġġar miġbura minn riċerka onlajn. 

F’dak li huwa t-turiżmu rurali minbarra r-reklamar fuq responsibletravel.com, id-Direttorat 
flimkien mad-Direttorat ta’ EkoGħawdex, il-German Maltese Business Council, il-Kamra tal-
Kummerċ, l-Intrapriża u l-Industrija ta’ Malta u bis-sapport tal-ambaxxata Ġermaniża f’Malta 
u tal-Institut für Auslandsbeziehungen, organizza networking event fit-2 ta’ Novembru għall-
operaturi li diġà qed joperaw jew li jixtiequ jibdew joperaw fis-settur tal-ekoturiżmu. Is-settur 
tal-ekoturiżmu jitratta turiżmu li jkollu impatt minimu fuq l-ambjent ta’ madwaru, jiffoka fuq 
attivitajiet rurali u jibbenefika l-komunitajiet lokali. Għawdex huwa assoċjat ma’ dan it-tip ta’ 
turiżmu minħabba l-aspetti kulturali u ambjentali li jagħmlu minn Għawdex destinazzjoni 
unika. Iktar intrapriżi f’Għawdex qed jaraw ukoll opportunità fi prattiċi rurali u ambjentali. Dan 
jawgura tajjeb għal Għawdex hekk kif hemm diversi negozji li diġà qed ikollhom suċċess 
sinifikanti f’dan is-settur. B’hekk tkompliet il-ħidma li diġà kienet twettqet fl-2015 b’networking 
event simili mmexxi mill-konsulenta fit-turiżmu rurali, Carole Favre. 

Id-Direttorat jammistra l-website, www.visitgozo.com, li hu l-portal uffiċjali tat-turiżmu għall-gżira 
Għawdxija. Matul l-2015 ġie mniedi disinn ġdid għal visitgozo.com, kif ukoll servizzi 
kumplimentari online bħalma hija l-Airport Transfer Pool u l-kameras fuq il-port u t-triq tal-Mġarr 
biex il-pubbliku jinqeda aħjar.  

Id-Direttorat irreklama numru ta’ attivitajiet fuq il-billboards tiegħu f’Malta, inklużi wkoll l-
iskemi ta’ vjaġġar bl-irħis imnedija mill-Ministeru għal Għawdex. Ġiet mibnija billboard ġdida 
fuq Birkirkara Bypass li se tintuża għar-riklamar ta’ Għawdex f’Malta. Din il-billboard għandha 
tkun strumentali għall-promozzjoni tat-turiżmu domestiku, minħabba l-lokalita’ ċentrali 
tagħha. Ġiet ukoll mibdula s-sistema ta’ dawl fuq l-erba’ billboards eżistenti biex din tkun 
iktar effiċjenti. Id-Direttorat ippubblika l-kalendarju kulturali għal 2015 u 2016. Il-Kalendarju 
tqassam f’fieri, fost operaturi lokali u barranin, fl-uffiċini tal-MTA u fil-lukandi ta’ 4 u 5 stillel f’Malta 
bħala parti mill-istrateġija li Għawdex ikun reklamat bħala destinazzjoni kulturali tul is-sena 
kollha. Pubblikazzjoni oħra bdiet tinħadem bħala gwida għall-viżitaturi dwar l-artiġġjanat lokali. 
Ġiet żviluppata wkoll pubblikazzjoni ġdida għall-għaddasa, f’konsultazzjoni mad-dive centres 
f’Għawdex. 

Fir-rigward tas-settur tal-għadis, tnediet ukoll skema għad-dive-centres f’Għawdex biex jiġu 
mgħejjuna ħalli dawn ikunu jistgħu jipparteċipaw f’fieri barra minn Malta, kif ukoll biex jagħmlu 
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riklamar internazzjonali. Is-sapport kien ta’ ħamsin fil-mija (50%) tal-flus minfuqa mid-
divecentres. Ingħata sapport finanzjarju sa massimu ta’ elfejn (2,000) ewro lil dawk l-entitajiet li 
jagħmlu biss promozzjoni ppubblikata jew onlajn, filwaqt li s-sapport kien jilħaq massimu ta’ tlett 
elef (3,000) ewro fil-każ ta’ entitajiet li jipparteċipaw ukoll f’fieri barra minn Malta. F’siti popolari 
mal-għaddasa twaħħlu tabelli ta’ informazzjoni u prekawzjoni dwar għadis sikur, bl-għajnuna ta’ 
kontenut miġbur mingħand organizzazzjoni tas-salvataġġ. 

Kontribuzzjoni lejn l-iżvilupp u l-analiżi ta’ Politika fuq Għawdex 

Id-Direttorat irrapreżenta lill-Ministeru għal Għawdex fil-Kumitat Reġjonali ta’ Għawdex, kif 
ukoll fil-kumitat konsultattiv tal-Intrapriża. Ġew riveduti wkoll dokumenti li ġew preżentati 
f’dawn il-fora. 

Id-Direttorat kellu wkoll l-opportunità li jagħti diversi preżentazzjonijiet f’numru ta’ fora li kienu 
jinkludu wkoll studenti barranin u lokali, kif ukoll viżitaturi barranin fuq proġetti ko-finanzjati 
mill-Unjoni Ewropea. 

Prodott Turistiku 

Id-Direttorat beda joffri servizzi ta’ lifeguards fil-bajjiet ta’ Ħondoq ir-Rummien, Blue Lagoon, u 
Marsalforn, u kkordina s-servizz f’dawn il-bajjiet. Ġie kkordinat id-disinn, il-bini u t-tqegħid ta’ 
torrijiet tal-lifeguarding. Tqiegħdu diversi life rings b’tabelli ta’ twissija fil-bajjiet ta’ madwar 
Għawdex. Id-Direttorat ikkordina wkoll ħidma ma’ entitajiet oħra biex jiġu mtejba l-faċilitajiet 
pubbliċi fil-bajja tar-Ramla l-Ħamra. Dan kien jinkludi r-restawr tar-rampa tal-injam fl-istess bajja, 
u konnessjoni tad-dawl fil-faċilitajiet sanitarji u talba għall-kordinament tal-ħidma ma’ Ministeri 
oħra. Id-Direttorat ħa sehem attiv fil-Beach Management Committee fi ħdan il-Ministeru għal 
Għawdex. 

Id-Direttorat ippreżenta proġett biex isir xogħol ħalli jiġi rrestawrat il-Fanal tal-Ġurdan. Ħa ħsieb 

ukoll jikkordina l-ħidma bejn id-diversi entitajiet u Ministeri fil-fażi inizjali tal-proġett. L-

applikazzjoni tar-restawr ġiet imġedda fuq il-Ministeru għal Għawdex u sar ftehim ma’ Din l-Art 

Ħelwa biex jiġi mgħoddi rapport dwar ir-restawr tal-Fanal, lill-istess Ministeru. It-twettiq ta’ dan il-

proġett jiddependi mill-kooperazzjoni ta’ dawn il-Ministeri u entitajiet. 

Id-Direttorat għarraf il-potenzjal ta’ żoni rurali bħala prodott turistiku u ppreżenta proposta u filmat 

dwar Wied Riħan, bi proposta ta’ tindif tal-wied mill-qasab invażiv u rijabilitazzjoni tal-passaġġi, 

ħitan u korsijiet tal-ilma; dan wassal biex il-Ministeru applika għall-fondi tal-Unjoni Ewropea, 

permezz tad-Direttorat EkoGħawdex, biex possibilment jimbarka fuq dan il-proġett tul l-2016 

wara approvazzjoni mill-MEPA. 

Id-Direttorat mexxa proposta għar-restawr tal-bini storiku tal-Banca Giuratale u kkoordina t-
taħdidiet bejn il-Ministeru u l-HSBC, li aċċettaw li jisponsorjaw il-proġett. Ir-restawr tlesta u l-
Banca Giuratale ġiet restawrata u mixgħula għat-tgawdija tal-pubbliku. 

Matul l-2015 id-Direttorat, f’kollaborazzjoni mad-Direttorat ta’ EkoGħawdex reġa’ beda l-proċess 
ta’ applikazzjoni biex Għawdex jiġi ċċertifikat bħala destinazzjoni sostenibbli skont il-kriterji tal-
Quality Coast. Din l-applikazzjoni qed tiġi evalwata. 
 

ŻVILUPP EKONOMIKU 

Id-Direttorat kompla jikkoordina l-ħidma bejn diversi Ministeri u entitatjiet pubbliċi dwar il-
baga ġdida tax-Xlendi. Id-Dipartiment tal-Kuntratti approva n-negozjati mal-entitajiet li se 
jagħmlu l-aħħar studju ta’ qiegħ il-baħar. Tkompliet ukoll il-ħidma fuq il-kuntratt bejn l-
entitajiet li se jagħmlu l-istudju u l-Ministeru għal Għawdex. 
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Id-Direttorat qed isegwi wkoll in-negozjati tal-Privatisation Unit fuq il-cruise liner terminal u 
yacht marina, kif ukoll qed isegwi l-iskemi li tnedew mill-Korporazzjoni għax-Xogħol u t-
Taħriġ (ETC) biex iżidu l-impjiegi f’Għawdex. 

Id-Direttorat irrappreżenta lill-Ministeru għal Għawdex fuq il-Kunsill Malti għall-artiġjanat u 

ħadem mad-Dipartiment tal-Kummerċ u ma’ Malta Enterprise biex jgħin intrapendituri Għawdxin 

jipparteċipaw fl-Artigiano in Fiera 2015 f’Milan. Id-Direttorat irrappreżenta wkoll lill-Ministeru għal 

Għawdex f’din il-fiera. Inbdiet ukoll ħidma mal-Ministeru tal-Ekonomija, Investiment u Intrapriżi 

Żgħar (MEIB) u l-Ministeru għall-Iżvilupp Sostenibbli, l-Ambjent u Tibdil fil-Klima (MSDEC), biex 

tiġi stabbilita quality mark għall-prodotti tal-artiġjana Għawdxin. 

Id-Direttorat ipprovda assistenza finanzjarja lill-Kamra tal-Kummerċ Għawdxija biex din tkun tista’ 

tattendi attivitajiet barra minn Malta, li jservu biex intraprendituri Għawdxin jagħmlu kuntatti 

ġodda barra minn Malta. 

Id-Direttorat nieda, b’kollaborazzjoni mar-Rotary Club Gozo, il-Vocational Fund bl-iskop li 

żgħażagħ li jkunu jridu jitħarrġu f’sengħa jew kapaċità partikolari biex jidħlu fis-suq tax-xogħol, 

jingħataw appoġġ iffukat.  

Ġiet mogħtija għajnuna lill-Youth Business Entrepreneurs biex dawn ikunu jistgħu jagħmlu studju 

fuq youth entrepreneurship. Parti minn dan l-istudju ffoka fuq Għawdex. Dan tlesta u ġie 

ppreżentat fit-2015. 

Matul l-2015 id-Direttorat ikkollabora mal-Malta University Consultancy Services biex isir e-

marketing course f’Għawdex. Id-Direttorat minbarra li ħa ħsieb il-promozzjoni ta’ dan il-kors, ta 

sapport finanzjarju biex entitajiet kummerċjali jipparteċipaw f’dan il-kors. 

Id-Direttorat ta wkoll l-assistenza tiegħu lill-kumpanijii stabbiliti f’Għawdex u li huma speċjalizzati 

fl-iżvilupp ta’ prodotti ta’ software u high tech biex jattendu l-Web Summit f’Dublin bejn it-3 u l-5 

ta’ Novembru 2015. Il-Web Summit huwa kkunsidrat bħala waħda mill-aqwa konferenzi tat-

teknoloġija. L-iskop wara din l-għajnuna kien li jagħti iktar opportunitajiet lil dawn il-kumpaniji 

jifirxu l-orizzonti tagħhom f’oqsma ġodda. Dan ukoll minħabba l-fatt li dawn it-tip ta’ entitajiet 

jistgħu faċilment jistabilixxu ruħhom f’Għawdex. 

 
 
 
 


