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Uffiċċju tas-Segretarju Permanenti 

 

Ministerial Procurement Unit 

Matul din l-aħħar sena, dan il-Unit ipproċessa 69 sejħa [b’liema stima tibda minn €10,000 sa €250,000]. Fl-istess 

waqt li bdew jiġu pproċessati l-imsemmija sejħiet, il-MPU flimkien mal-Procurement Unit saħħew sett ta’ 

Standard Operating Procedures [SOPs], liema proċeduri jkopru il-proċess ta’ tendering sa minn meta tibda r-

rikjesta għax-xiri sakemm jingħata l-kuntratt.  

 

Minbarra dan kollu; l-MPU tassisti wkoll lil diversi entitajiet/dipartimenti fi ħdan il-Ministeru għal Għawdex billi 

tagħti pariri waqt d-diversi stadji fix-xiri minn fondi pubbliċi, skont LN352/2016 kif wkoll tassisti direttament fl-

approvazzjonijiet meħtieġa biex jinxtraw servizzi jew xogħlijiet permezz ta’ direct order/negotiated procedure u 

anke fl-iproċessar ta’ variations. Fl-aħħar u mhux l-anqas, il-MPU assorbiet diversi funzjonijiet li kienu jsiru mid-

Departimental Contracts Committee; fosthom l-approvazzjoni ta’ rikjesti ta’ retiffiki u kjarifiki waqt l-

evalwazzjoni tal-offerti. 

 

Taqsima tar-Regolamentazzjoni għall-Għasafar Selvaġġi 

1. Ħarsa ġenerali dwar il-funzjonijiet u r-responsabilitajiet ta’ din it-Taqsima 

It-Taqsima tar-Regolamentazzjoni għall-Għasafar Selvaġġi ġiet imwaqqfa fi ħdan is-Segretarjat Parlamentari 

għall-Biedja, Sajd u Drittijiet tal-Annimali b’deċiżjoni mill-Gvern f’Mejju 2013. Dan sabiex jiċċentrallizza l-

funzjonijiet regolatorji li jippartjenu għall-implimentazzjoni tar-Regolamenti dwar il-Konservazzjoni tal-Għasafar 

Selvaġġi (L.S. 549.42), u leġiżlazzjoni sussidjarja oħra relatata magħha. Kif ukoll, sabiex tħares u tmexxi l-

implementazzjoni tal-politika tal-Gvern dwar dak li għandu x’jaqsam ma’ governanza ta’ kaċċa sostenibbli u l-

konservazzjoni tal-għasafar selvaġġi.  

 

2. Kisbiet Ewlenin matul is-sena 2019 

2.1 Regoli u proċessi regolatorji 

Matul is-sena 2019, it-Taqsima: 

• Ikkordinat il-preparazzjoni, irrevediet u ssottomettiet lill-Kummissjoni Ewropea, lill-Bern Convention u 

lis-Segretarjat tal-Convention on Migratory Species (CMS), ħames rapporti tekniċi dwar l-

implementazzjoni tad-derogi f’Malta, ir-riżultat finali ta’ programmi ta’ moniteraġġ u rapporti oħra 

obbligatorji. Kull rapport obbligatorju għas-sena 2019 ġie mwettaq u indirizzat mit-Taqsima fi żmien 

stipulat; 

• Issottomettiet b’suċċess ir-rapport ta’ Malta taħt l-obbligu tal-Artikolu 12 tad-Direttiva tal-Għasafar li 

jkopri l-perjodu ta’ bejn 2013–2018. Dan l-Artikolu jitlob lill-Istati Membri biex jirrapportaw dwar il-

progress li sar fuq l-implementazzjoni tad-Direttiva tal-Għasafar u jinformaw lill-Kummissjoni Ewropea 

dwar l-istat tal-popolazzjoni tal-għasafar li jbejtu u li jqattgħu x-xitwa fil-pajjiżi tal-Membri Stati b’mod 

regolari u anke ta’ dawk l-għasafar li jiġu osservati waqt il-migrazzjoni.  
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• Ipprovdiet kontribut tekniku u dak relatat mal-policy dwar l-implementazzjoni ta’ numru ta’ proċessi 

regolatorji Ewropej u internazzjonali li jikkonċernaw il-konservazzjoni tal-għasafar selvaġġi li jinkludu: 

o Il-Pjan ta’ Azzjoni ta’ Tuneż (Pjan Strateġiku ta’ Ruma) kontra l-qtil, teħid u kummerċ illegali tal-

għasafar selvaġġi li jaqa’ taħt il-Bern Convention; 

o Il-programm ta’ ħidma tas-CMS Mediterranean Task Force kontra l-qtil illegali tal-għasafar 

selvaġġi; 

o Ħidma fuq temi internazzjonali ambjentali (WPIEI Biodiversity); 

o Network tal-Unjoni Ewropea dwar l-implementazzjoni u l-infurzar tal-liġi dwar l-ambjent 

(IMPEL); 

o Direttiva dwar il-Qafas Regolatorju tal-Istrateġija Marittima; 

o Il-Barcelona Convention. 

• Irrappreżentat lil Malta: 

o F’żewġt laqgħat tal-EU Nature Directives Expert Group; 

o F’żewġt laqgħat tal-EU Nature Directives Expert Group dwar ir-rapportaġġ taħt il-kappa tad-

Direttiva tal-Għasafar; 

o F’żewġt laqgħat bilaterali mad-Direttorat Ġenerali Ambjentali tal-Kummissjoni Ewropea; 

o F’laqgħa konġunta mal-Bern Convention Network of Social Focal Point kontra l-qtil, teħid u 

kummerċ illegali ta’ għasafar selvaġġi u l-UN-Environment/CMS Intergovernmental Task Force 

kontra l-qtil, teħid u kummerċ illegali ta’ għasafar tal-passa fil-Mediterran; 

• Ikkordinat l-abbozz, il-formulazzjoni u l-pubblikazzjoni ta’ sitt strumenti legali: 

o Avviż Legali 64/2019: Regolamenti tal-2019 dwar il-Konservazzjoni tal-Għasafar Selvaġġi 

(Dikjarazzjoni dwar Deroga għal Staġun tal-Kaċċa fir-Rebbiegħa 2019 għas-Summien); 

o Avviż Legali 65/2019: Regolamenti tal-2019 li jemendaw ir-Regolamenti dwar il-Konservazzjoni 

tal-Għasafar Selvaġġi (Qafas Sabiex Tiġi Permessa Deroga għall-kontroll tal-Għasafar fl-Interess 

tas-Sigurtà tal-Ajru); 

o Avviż Legali 66/2019: Regolamenti tal-2019 dwar il-Konservazzjoni tal-Għasafar Selvaġġi 

(Dikjarazzjoni dwar Deroga għall-Kontroll tal-Għasafar fl-Interess tas-Sigurtà tal-Ajru); 

o Avviż Legali 100/2019: Regolamenti tal-2019 li jemendaw ir-Regolamenti dwar il-Ħarsien tal-

Fenek Selvaġġ; 

o Avviż Legali 269/2019: Regolamenti tal-2019 li jemendaw ir-Regolamenti dwar il-

Konservazzjoni tal-Għasafar Selvaġġi (Qafas biex tiġi permessa Deroga li Tiftaħ l-Istaġun fil-

Ħarifa għall-Insib tal-Malvizz u l-Pluviera); 

o Avviż Legali 270/2019: Regolamenti tal-2019 dwar il-Konservazzjoni tal-Għasafar Selvaġġi 

(Dikjarazzjoni dwar Deroga għall-Istaġun tal-Insib fil-Ħarifa tal-2019 għall-Malvizz u l-Pluviera). 

• Ikkordinat sessjoni ta’ eżamijiet tal-falkunerija (li jinkludu eżami prattiku u ieħor bil-miktub) f’Malta, 

hekk kif stabbilit fis-sena 2016 dwar il-proċedura tal-liċenzja tal-falkunerija permezz tal-LS 549.106: 

Regolamenti dwar il-Konservazzjoni tal-Għasafar Selvaġġi (Falkunerija); 
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• Ipprovdiet assessjar kontinwu u pariri rigward policies governattivi, programmi, proġetti u pjanijiet li 

jistgħu jħallu impatt fuq il-konservazzjoni tal-għasafar selvaġġi; 

• Ikkordinat l-amministrazzjoni tal-proċeduri tal-liċenzji speċjali għall-kaċċa fir-rebbiegħa u għad-deroga 

tal-insib għall-Malvizz u l-Pluviera matul l-istaġun tal-ħarifa tas-sena 2019, inkluż plottjar fuq il-GIS tas-

siti tal-insib reġistrati li ġew sottomessi mal-applikazzjonijiet tal-insib, inkluż il-pubblikazzjoni tal-

coordinates tagħhom fuq is-sit elettroniku tat-Taqsima, skont kif mitlub mir-Regolamenti dwar Il-

Konservazzjoni tal-Għasafar Selvaġġi (Qafas biex tiġi permessa Deroga li Tiftaħ l-Istaġun fil-Ħarifa għall-

Insib tal-Malvizz u l-Pluviera), L.S. 549.74; 

• Ikkordinat u ħarġet sejħa għall-offerti għall-implimentazzjoni ta’ aġġornament sostanzjali fid-database tal-

kaċċa u l-insib u fis-sistema tal-informazzjoni ġeografika; 

• Amministrat is-sistema ta’ liċenzjar ġenerali għall-ħames kategoriji ta’ liċenzji; 

• Ħarġet tliet liċenzji ġodda lill-bird ringers u ssorveljat 30 persuna li ngħataw il-liċenzja ta’ bird ringer 

valida għal ħames snin fis-sena 2016, 2017 u 2018; 

• Ġedded il-liċenzja ta’ seba’ balzmaturi tal-għasafar li ngħatatilhom il-liċenzja tal-ibbalzmar valida għall-

ħames snin fis-sena 2017; 

• Wettqet tnax-il kors ta’ preparazzjoni obbligatorju għall-kaċċaturi prospettivi bl-għan li jedukaw ruħhom 

mal-liġijiet applikabbli, l-ispeċi kaċċabbli, restrizzjonijiet, l-obbligu ta’ rapportaġġ u responsabilitajiet 

oħra marbuta mal-liċenzji tal-kaċċa; 

• Wettqet tmien sessjonijiet ta’ eżamijiet tal-kaċċa (f’Malta u Għawdex) li fihom poġġew 473 applikant 

(inkluż ir-resits);  

• Wettqet sessjonijiet ta’ taħriġ kemm f’Malta kif ukoll f’Għawdex għall-uffiċjali tal-pulizija li huma 

involuti fl-infurzar tar-Regolamenti dwar il-Konservazzjoni tal-Għasafar Selvaġġi, fejn ’l fuq minn 90 

uffiċjal ġew imħarrġa fl-ornitoloġija bażika, teknika dwar identifikazzjoni ta’ atti kriminali li jinvolvu 

għasafar selvaġġi, proċeduri ta’ spezzjonijiet, regolamenti applikabbli u proċessi ta’ prosekuzjoni u l-użu 

ta’ sistemi speċjalizzati relatati mal-infurzar; 

• Kompliet twettaq il-proċedura li titratta l-kura ta’ tajr ferut b’servizzi speċjalizzati minn klinika tal-

veterinarju mqabbad mill-Gvern. Taħt din il-proċedura, it-Taqsima kkordinat u ssorveljat il-kura, 

trattament u rijabilitazzjoni ta’ 326 għasfur li jappartjenu għal 78 speċi differenti; 

• Ikkordinat il-proviżjoni ta’ kura tul il-ħajja ta’ Bagħadan Aħmar, li minħabba l-kundizzjoni medika tiegħu 

ma setax jiġi rilaxxat lura fis-selvaġġ. L-eżemplar ġie fdat lil persuna liċenzjata b’esperjenza vasta f’dan 

il-qasam f’faċilità approvata mit-Taqsima flimkien mad-Dipartiment tas-Servizzi Veterinarji taħt sejħa 

għall-proviżjoni ta’ rijabilitazzjoni jew kura tul il-ħajja tal-għasafar; 

• Implimentat żewġ studji xjentifiċi fuq il-passa tal-Gamiema (Streptopelia turtur) u s-Summiena (Coturnix 

coturnix) fir-rebbiegħa u l-ħarifa tas-sena 2019, u studju ieħor separat li jikkonċerna l-passa tas-seba’ speċi 

ta’ għasafar tal-għana, kif ukoll tal-Pluviera u l-Malvizz fil-ħarifa tas-sena 2019; 

• Assigurat id-diġitalizazzjoni ta’ 1,895 mansab abbonat mal-istaġun tal-insib tal-2019 għall-Pluviera 

(Pluvialis apricaria) u l-Malvizz (Turdus philomelos) fuq il-GIS għal fini ta’ infurzar; 
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• Immonitorjat is-sistema elettronika ta’ rappurtar tal-qbid tal-għasafar kemm matul l-istaġun tal-kaċċa, kif 

ukoll matul l-istaġun tal-insib; 

• Kompliet tiżviluppa u tibni database moderna li ser tiffaċilita l-moniteraġġ aħjar ta’ kull ċaqliq ta’ għasafar 

ibbalzmati rreġistrati u l-infurzar relatat; 

• Ikkordinat, ippreparat u ppubblikat evalwazzjonijiet xjentifiċi fuq l-istat ta’ konservazzjoni tal-Gamiema 

(Streptopelia turtur), is-Summiena (Corturnix coturnix), il-Pluviera (Pluvialis apricaria), u l-Malvizz 

(Turdus philomelos); 

• Ikkordinat u ppubblikat il-ktejjeb Malta Breeding Bird Atlas 2018 li jipprovdi informazzjoni aġġornata 

dwar il-konservazzjoni tal-għasafar li jbejtu fil-Gżejjer Maltin, kif ukoll fuq għasafar oħra li jpassu, 

b’kollaborazzjoni mal-għaqdiet mhux governattivi bħall-BirdLife (Malta), il-Federazzjoni Kaċċaturi 

Nassaba Konservazzjonisti (FKNK), Kaċċaturi San Ubertu (KSU) u ma’ esperti oħrajn fl-avifauna; 

• Assigurat servizz ta’ customer care kontinwu u konsultazzjoni mal-imsieħba kollha fis-settur, mexxiet 

diversi laqgħat ma’ msieħba varji, ma’ rappreżentanti ta’ assoċjazzjonijiet tal-kaċċaturi, klabbs tal-

falkunerija, rappreżentanti ta’ għaqdiet internazzjonali, assoċjazzjonijiet tal-ibbalzmar u għaqdiet mhux 

governattivi ambjentali; 

• Kompliet taġġorna s-sit elettroniku (https://msdec.gov.mt/en/Pages/WBRU/Wild-Birds-Regulation-

Unit.aspx) b’tagħrif siewi, informazzjoni u rapporti, inkluż statistika; 

• Ikkordinat il-ftehim dwar l-immaniġjar li sar mal-Federazzjoni Kaċċaturi Nassaba Konservazzjonisti 

(FKNK) u mal-BirdLife (Malta) dwar proġetti u attivitajiet li jsiru fir-Razzett tal-Bagħal u r-Razzett tal-

Bosk rispettivament; 

• Wieġbet mistoqsijiet varji relatati mal-operat ta’ din it-Taqsima; 

• Wettqet żewġt konsultazzjonijiet pubbliċi1 li jikkonċernaw l-emendi fir-rigward tar-Regolamenti dwar il-

Konservazzjoni tal-Għasafar Selvaġġi (LS 549.42) u r-Regolamenti dwar il-Protezzjoni tal-Fenek Selvaġġ 

(LS 549.90); 

• Ipprovdiet sapport tekniku u amministrattiv kontinwu għall-funzjonijiet tal-Kumitat Onis, li b’kollox kellu 

għaxar laqgħat matul is-sena 2019. Aċċertat ukoll li r-rakkomandazzjonijiet u l-proċeduri meħuda mill-

kumitat ġew ippubblikati uffiċjalment fuq is-sit elettroniku tad-WBRU 

(https://msdec.gov.mt/en/Pages/WBRU/OrnisCommittee.aspx); 

• Wettqet eżerċizzju ta’ disseminazzjoni ta’ informazzjoni li jikkonċerna l-importazzjoni u l-pussess tal-

għasafar ma’ persuni li jorganizzaw ġiti għall-kaċċa, balzmaturi, rappreżentanti ta’ organizzazzjonijiet tal-

kaċċa u entitajiet oħrajn; 

• Ikkordinat ’l fuq minn tmien proċeduri relatati ma’ sejħiet għall-offerti relatati ma’ servizzi, sejħiet għall-

kwotazzjonijiet u proċeduri oħra sabiex din it-Taqsima tkun tista’ tiffunzjona b’mod tajjeb; 

 

1 Il-paġna tas-sit elettroniku tat-Taqsima li tirrelata ma’ konsultazzjonijiet pubbliċi hija aċċessibbli minn: 

https://msdec.gov.mt/en/Pages/WBRU/pub_cons.aspx 

https://msdec.gov.mt/en/Pages/WBRU/Wild-Birds-Regulation-Unit.aspx
https://msdec.gov.mt/en/Pages/WBRU/Wild-Birds-Regulation-Unit.aspx
https://msdec.gov.mt/en/Pages/WBRU/OrnisCommittee.aspx
https://msdec.gov.mt/en/Pages/WBRU/pub_cons.aspx
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• Ipprovdiet servizz kontinwu ta’ customer care lill-klijenti residenti Għawdxin billi assigurat arranġamenti 

neċessarji fit-tmexxija tal-eżamijiet għal-liċenzji u servizzi oħra, b’kollaborazzjoni mal-Ministeru ta’ 

Għawdex b’uffiċċju adekwat sabiex joffri s-servizzi meħtieġa f’Għawdex stess; 

• Iġġenerat is-somma ta’ madwar €38,813.00 fi dħul minn tiġdid ta’ miżati tal-liċenzji ġenerali, kif ukoll 

liċenzji speċjali tal-insib u provvista ta’ servizzi varji bħal: ħlasijiet għall-eżamijiet, bejgħ ta’ posters 

edukattivi, ħlas għall-bdil ta’ liċenzji eċċ., u minn multi amministrattivi u penali għall-offiżi varji li jaqgħu 

taħt ir-Regolamenti dwar il-Konservazzjoni tal-Għasafar Selvaġġi u r-Regolamenti dwar il-Protezzjoni 

tal-Fenek Selvaġġ; 

• Kull proġett taħt l-ewwel sejħa għall-għajnuna finanzjarja taħt l-iskema tal-Fond għall-Konservazzjoni 

tal-Għasafar Selvaġġi ġie mwettaq b’suċċess; 

• Saret sejħa ġdida għal proposti li jaqgħu taħt l-iskema tal-Fond għall-Konservazzjoni tal-Għasafar 

Selvaġġi, fejn l-uffiċċju rċieva ħames proposti minn tliet għaqdiet mhux governattivi differenti. Dawn l-

applikazzjonijiet għadhom fi stadju pendenti. 

 

2.2 Infurzar 

Fil-qasam tal-infurzar matul is-sena 2019, din it-Taqsima: 

• Kompliet tipprovdi assistenza teknika lill-pulizija u entitajiet oħra fil-qasam tal-infurzar fuq 

kwistjonijiet relatati mal-prevenzjoni, identifikazzjoni u prosekuzzjoni ta’ offiżi fuq kriminalità 

marbuta mal-għasafar. Ikkordinat arranġamenti ta’ infurzar tal-istaġuni tal-kaċċa fir-rebbiegħa u tal-

insib fil-ħarifa mal-Pulizija, mal-Forzi Armati u entitajiet oħra; 

• Wettqet seba’ spezzjonijiet mal-pulizija ġo residenzi privati fejn ġew eżaminati 750 eżemplar ta’ 

għasafar ibbalzmati. Matul dawn l-ispezzjonijiet irriżulta li total ta’ 112-il għasfur ibbalzmat irreġistrat 

ġie disponut illegalment mingħajr permess, filwaqt li 15-il eżemplar ieħor kienu miżmuma b’mod 

illegali. Azzjoni legali ttieħdet kontra l-akkużati; 

• Matul l-istess perjodu, it-Taqsima assistiet ukoll lill-pulizija waqt tliet investigazzjonijiet relatati mal-

pussess ta’ għasafar. Waqt dawn l-ispezzjonijiet, total ta’ 1,199 għasfur ħaj ġew eżaminati, li 693 

għasfur minnhom ġew elevati u rrilaxxati fis-selvaġġ minħabba li kienu mlibbsa ċurkett magħluq falz 

b’dijametru akbar mil-istandards meħtieġa għal dawn l-ispeċi (ċ-ċrieket ġew imneħħija qabel ma 

tħarrbu), jew għaliex ma kienux imlibbsa ċurkett magħluq. Ittieħdet azzjoni legali. Barra minn hekk, 

l-uffiċjali offrew l-assistenza tagħhom lill-pulizija sabiex ġew identifikati u verifikati l-legalità ta’ 

eżemplari oħra li jifformaw parti minn investigazzjonijiet li jsiru b’mod regolari. 

• Uffiċjali tat-Taqsima attendew għal diversi seduti l-Qorti (kull seduta tinkludi aktar minn smigħ 

wieħed) li wasslu għal 28 kundanna u 11-il assenjazzjoni, filwaqt li l-kumplament tal-każijiet 

għadhom pendenti għal aktar smigħ; 

• Amministrat il-proċess tar-reġistrazzjoni tal-għasafar ibbalzmati. Matul dan il-perjodu, it-Taqsima 

rċeviet applikazzjonijiet għat-trasferimenti jew rimi ta’ għasafar ibbalzmati li kienu ġew irreġistrati 

mal-awtoritajiet taħt l-iskemi tal-1998/99 u tal-2003; 
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• Ikkordinat proċeduri ta’ infurzar mal-uffiċjali tad-dwana u entitajiet oħra sabiex tassigura li min 

jimporta u jbigħ apparat elettroniku li, fost użu leġittimu ieħor, jista’ jwassal għal użu illegali waqt il-

kaċċa u l-insib, ikun avżat dwar il-konsegwenzi jekk jintużaw għal skop illegali; 

• Wieġbet għal diversi mistoqsijiet mill-pubbliku rigward suġġetti relatati mal-portafoll tat-Taqsima; 

• Kompliet tħaddem is-sistema tal-multi amministrattivi. Assigurat il-ħruġ u l-iproċessar ta’ multi 

amministrattivi varji lil 52 persuna; 

• Ikkordinat mal-Pulizija Eżekuttiva għaż-żamma tal-istatistika relatata mal-infurzar u għall-fini ta’ 

rappurtaġġ. 

 

Diviżjoni tal-Operat 

 

Ħidma 

Sezzjoni tar-Reġistru Pubbliku, Taqsima ta’ Inputtjar u Verifikazzjoni 

L-ammont totali taċ-ċertifikati tal-twelid li kienu vverifikati matul is-sena 2019 kien ta’ 24,134 (li jwasslu sar-

reġistri tas-sena 1914) filwaqt illi t-total taċ-ċertifikati tal-mewt li kienu vverifikati matul l-istess sena kien ta’ 

36,730 (li jwasslu sar-reġistri tas-sena 1907). Mill-banda l-oħra t-total taċ-ċertifikati taż-żwieġ li kienu vverifikati 

kien ta’ 20,844 (li jwasslu sar-reġistri tas-sena 1983). It-total taċ-ċertifikati tal-twelid ta’ Għawdex li kienu 

mdaħħla fis-sistema ta’ inputtjar matul is-sena 2019 kien ta’ 23,878. 

 

Sezzjoni tal-Verifikazzjoni 

Is-Sezzjoni tal-Verifikazzjoni hija l-għodda biex jiġi żgurat governanza tajba, implimentazzjoni u aderenza mal-

istandards – fejn kwistjonijiet identifikati jkunu soġġetti għal retifika.  

 

Sezzjoni taċ-Change Management  

Is-Sezzjoni taċ-Change Management tgħin lid-Direttorati diversi f’eżerċizzji li jirrikjedu bidla jew titjib fl-operat. 

L-għan aħħari hu li tinkiseb aktar effiċjenza u titjib fil-mod kif jingħataw is-servizzi.  

 

Sezzjonijiet tas-Salarji (Back Office) 

Matul l-2019 ħames Sezzjonijiet tas-Salarji ipproċessaw is-salarji f’dawn il-Ministeri: 

 

Ministeru tas-Saħħa (Esklużi l-Isptar Mater Dei, l-Isptar Ġenerali t’Għawdex, Sptar Monte Carmeli, Sptar 

Karen Grech, Sptar San Luqa, iċ-Ċentri tas Saħħa u s-Saħħa Primarja)  

Is-Sezzjoni tas-Salarji tal-Ministeru tas-Saħħa pproċessaw aġġustamenti fis-salarju ta’ madwar 1,000 impjegat. 

Żdiedu paypoints ġodda u naqsu oħrajn. Il-bilanc huwa ta’ 46 paypoint. Saru kordinazzjonijiet mal-Ministeru tas-

Saħħa u ġew diskussi d-diffikultajiet li jiltaqgħu magħhom. Inħadmu wkoll il-kalkulazzjonijiet rigward il-Ftehim 

tas-Scientific Officers u l-Pharmastists, il-Ftehim tad-Diretturi, u Diretturi Ġenerali kif wkoll il-Ftehim tad-
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Dentisti. Is-Sezzjoni tas-Salarji pproċessat il-pagamenti meħtieġa lill-entitajiet governattivi u dawk mhux 

governattivi li jipprovdu s-servizzi tagħhom lill-Ministeru tas-Saħħa. 

 

Ministeru tal-Edukazzjoni  

L-għan ewlieni ta’ din is-Sezzjoni huwa li tipprovdi s-servizz neċessarju lill-impjegati kollha tad-Dipartiment tal-

Edukazzjoni. Din is-Sezzjoni tas-Salarji tal-Ministeru tal-Edukazzjoni pproċessat 8,424 salarju għal kull pagament 

(13-il paga f’sena). Jitħallsu ukoll 235 Adult Educator li huma impjegati part-time u li l-paga bażika u t-tnaqqis 

tas-sigurtà soċjali tagħhom jiġu kkalkulati minn din is-sezzjoni. Ġew ikkalkulati wkoll l-income supplements u l-

bonuses pro-rata skont is-sigħat maħdumin fil-Wages Return li din is-sezzjoni tirċievi għal kull individwu. Is-

Sezzjoni tas-Salarji pproċessat ukoll ir-Rimunerazzjoni ta’ waranofsinhar (Afternoon Remuneration) fejn inħarġu 

2,520 pagament lill-impjegati tad-Dipartiment tal-Edukazzjoni. Il-proċess tal-kalkulazzjoni tal-ammonti dovuti lil 

kull impjegat u liema rata hija applikabli skont is-salarju huwa kollu maħdum mill-uffiċċju tas-Salarji. Fis-sena 

2019 ġew imħallsa 4,459 pagament lill-impjegati tad-Dipartiment tal-Edukazzjoni li għamlu s-superviżjoni waqt 

il-ħin tal-Healthy Breakfast fl-iskejjel primarji. Inħarġu 35,890 pagament lill-impjegati li għamlu s-superviżjoni 

fl-iskejjel waqt il-ħin tal-mistrieħ u waqt trasport lejn u lura mill-iskola. Dawn il-pagamenti kienu jkopru 

superviżjoni magħmula matul il-perjodu ta’ xahrejn. Saru aġġustamenti f’madwar 6,500 allowance lill-impjegati 

tad-Dipartiment tal-Edukazzjoni. Ġew ukoll proċessati madwar 4,050 progression/kuntratt ġdid/appointment lill-

impjegati fid-Dipartiment tal-Edukazzjoni fejn saru kalkoli u aġġustamenti fir-rigward tal-allowances li kienu 

dovuti lilhom. 

 

Ministeru tat-Trasport u Proġetti Kapitali (MTIP) u l-Cleansing and Maintenance Division tal-Ministeru 

għall-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali (MJCL) 

Din is-Sezzjoni tas-Salarji pproċessat aġġustamenti fis-salarju ta’ madwar 1,000 impjegat għall-Ministeru tat-

Trasport u l-Infrastruttura u madwar 530 impjegat tal-Cleansing and Maintenance Division tal-Ministeru għall-

Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali (MJCL). Matul is-sena 2019 saru madwar 10,207 proċess individwali fis-

sistema tal-SRS (Salaries Reporting System). Is-Sezzjoni tas-Salarji pproċessat il-pagamenti meħtieġa lill-

entitajiet governattivi u dawk mhux governattivi. 

 

Ministeru għall-Ambjent, Żvilupp Sostenibbli u t-Tibdil fil-Klima (MESDC)  

Din is-Sezzjoni tas-Salarji pproċessat l-aġġustamenti fis-salarju ta’ madwar 1,241 impjegat tal-Ministeru għall-

Iżvilupp Sostenibbli, l-Ambjent u t-Tibdil fil-Klima.. Matul is-sena 2019 saru madwar 8,537 proċessi individwali 

fis-sistema tal-SRS (Salaries Reporting System). Is-Sezzjoni tas-Salarji pproċessat il-pagamenti meħtieġa lill-

entitajiet governattivi u dawk mhux governattivi.  

 

Ministeru għall-Affarijiet Interni u s-Sigurta’ Nazzjonali (Dipartiment tal-Pulizija)  

Din is-Sezzjoni tas-Salarji pproċessat madwar 2,375 salarju tal-membri tal-Korp tal-Pulizija fi ħdan il-Ministeru 

għall-Affarijiet Interni u s-Sigurtà Nazzjonali. Ipproċessat ukoll il-ħlas ta’ extras, li huma pagamenti ta’ flus 

marbuta ma’ xogħol li sar lil terzi persuni. Dan jiġi imħallas mit-terzi persuni lill-Accounts Section tal-Pulizija. L-
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Accounts Section tal-Pulizija tivverifika l-ħlasijiet u wara jibgħatuhom lis-Sezzjoni tas-Salarji ta’ Għawdex biex 

jipproċessa bil-pagamenti. . Rendikont dettaljat tal-Extras jintbaghat b’email uffiċjali lill-pulizija kollha ma’ kull 

paga. Saret kordinazzjoni mas-Sezzjoni tar-Riżorsi Umani u mas-Sezzjoni Ċentrali tas-Salarji sabiex ġew 

imwettqa tibdiliet varji li huma neċessarji biex jiġu emendati il-pagi, inkluż tnaqqis ta’ ġranet mingħajr paga, tibdil 

ta’ pagamenti fl-allowances, tibdil fis-sigħat tal-impjegati, tibdil ta’ rati tat-Taxxa u tibdil ieħor neċessarju skont 

il-Public Service Management Code, ċirkularijiet u deċiżjonijiet tal-Qorti u l-Ġustizzja. Din is-Sezzjoni għamlet 

it-tibdil neċessarju li ġab miegħu il-Ftehim Kollettiv Settorali il-ġdid tal-Puluzija li kien iffirmat f’Ottubru 2018 

għal dawk li reġgħu rritornaw lura għax-xogħol. F’Marzu tal-2019 il-Ftehim Settorali ġie estiż fir-rigward tar-

Reserved Police Constables (RPCs) u għalhekk sar it-tibdil meħtieġ dwar is-sigħat ta’ xogħol tagħhom b’effett 

minn Jannar 2019. Saru ukoll rapporti oħra dwar pagamenti kif mitluba mis-sezzjoni tal-finanzi fi ħdan id-

Dipartiment tal-Pulizija.  

 

Sezzjoni Ċentrali tas-Salarji 

Is-sezzjoni Ċentrali tas-Salarji hi responsabbli mill- 

• Ipproċessar korrett u ħruġ fil-ħin tal-pagi tal-impjegati tas-Servizz Pubbliku. 

• Manteniment adekwat ta’ informazzjoni marbuta ma’ promozzjonijiet, progressjonijiet u ħatriet ta’ kull 

ħaddiem impjegat mal-Gvern. 

• L-interpretazzjoni korretta tad-diversi direttivi maħruġa mill-People and Standards Division (P&SD), qbil 

kollettiv tal-Gvern, ċirkulari mill-Ministeru tal-Finanzi u tibdil relevanti fil-Public Service Management 

Code (PSMC). 

• Ipproċessar ta’ data provduta mill-Uffiċċji tar-Riżorsi Umani u mis-sezzjonijiet tas-Salarji tal-Ministeri 

kollha biex jiġi żgurat li tibdil fil-pagi jiġu eżegwiti fil-ħin u l-pagi joħorgu korretti. 

• Ħruġ ta’ pagamenti supplimentari u kalkolazzjoni ta’ ammonti relatati mal-paga li jridu jiġu rifużi lura lill-

Gvern, skont kif indikat mis-sezzjonijiet tas-salarji tal-Ministeri. 

B’kollaborazzjoni mal-P&SD, mal-Malta Information Technology Agency (MITA), l-uffiċjali tad-DAKAR, is-

Sezzjoni tas-Salarji Ċentrali tesegwixxi u ssaħħaħ il-proċess u tiżgura l-implimentazzjoni effettiva tad-Dakar 

Payroll Software. B’kollaborazzjoni mal-P&SD, tipprovdi assistenza u informazzjoni f’waqtha lis-sezzjonijiet tas-

Salarji tal-Ministeri kollha tal-Gvern dwar mistoqsijiet fuq il-pagi. Tipprovdi servizz lid-Dipartiment tat-Taxxi 

Interni biex jiġi żgurat kull aġġornament fit-Taxxa u l-FSS tal-impjegati tal-Gvern. 

Matul l-2019 saret ħidma fuq diversi Ftehim Settorali li ġew fis-seħħ matul din is-sena. Xogħol ieħor li sar f’din 

is-sezzjoni kien dak dwar pagi ta’ diversi persuni li kellhom il-każijiet tagħhom deċizi mill-Bord tal-Inġustizzji. 

Dan kien ifisser kalkolazzjonijiet manwali ta’ pagi li jmorru lura anki sa 30 sena. Inħadmu wkoll l-FS3 ta’ dawn 

is-snin b’lura ta’ kull persuna li resqet quddiem dan il-Bord u ngħatat rakkomandazzjoni favorevoli.  

Fl-2019 inbeda proġett biex jiġu żviluppati sistemi kompjuterizzati li jassistu lill-ħaddiema tas-sezzjoni fil-kalkoli 

tal-pagi biex jiġi faċilitat ix-xogħol, jiġu żgurati metodi konformi u tinżamm database b’dawn l-komputazzjonijiet. 

 

 

Sezzjoni Pensjoni tas-Servizz 
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Ir-responsabbiltà ewlenija tas-Sezzjoni tal-Pensjonijiet tas-Servizz 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, uffiċjali fil-Faċilità Korrettiva ta’ Kordin, membri tal-

Korp tal-Pulizija u membri fil-Forza tal-Assistenza u Salvataġġ, fil-Protezzjoni Ċivili, Membri Parlamentari u l-

Membri tal-Ġudikatura. Is-sezzjoni tikkalkula l-ammonti dovuti kif imsemmi u wkoll kalkoli ta’ meta jsiru 

pagamenti b’lura jew reviżjonijiet b’riżultat ta’ każijiet ta’ inġustizzja. 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. Jiġu wkoll kalkulati ammonti dovuti lil 

werrieta jew dovuti lura lill-Gvern meta jmut pensjonant u tieħu ħsieb li jitħallsu jew jinġabru l-flus skont il-każ. 

Fl-2019 tkompla proġett fejn qed tiġi żviluppata sistema kompjuterizzata ġdida li tkun tinkludi teknoloġija kurrenti 

u li se tiffaċilita u tiżgura proċessar aħjar tal-kalkolazzjoni u manutenzjoni iktar sigura tal-Pensjonijiet tas-Servizz. 

 

Diviżjoni tal-Istrateġija u Sapport 

Funzjonijiet 

Din id-diviżjoni reġgħet twaqqfet f’2019 u l-funzjonijiet prinċipali tagħha huma: 

• Li b’mod attiv tindirizza r-rekwiżiti u l-isfidi uniċi li qed jiffaċċja Għawdex u biex tfassal, tiżviluppa u 

timplimenta proġetti settorjali li għandhom potenzjal strateġiku għal Għawdex; 

• Li tiżgura l-implimentazzjoni f’waqtha tal-istrateġija ta’ EkoGozo; 

• Li tikkontribwixxi għall-protezzjoni tal-ambjent inkluż il-wirt kulturali tal-gżira; 

• Li tiżgura li l-eżekuzzjoni u t-twettiq tal-inizjattivi u l-proġetti tal-Ministeru jitwettqu skont it-timeframes 

maqbula; 

• Li tissorvelja l-iżvilupp tal-industrija tat-turiżmu flimkien mad-Direttorat għall-Iżvilupp tat-Turiżmu, 

Kultura u Żvilupp Ekonomiku u biex tiżgura li l-Ministeru jissodisfa kwalunkwe kontribuzzjoni meħtieġa 

mill-Pjan Nazzjonali dwar it-Turiżmu fil-perjodi speċifikati; 

• Flimkien mal-Kapijiet tad-Direttorati rispettivi, tippjana, tiżviluppa u tiżgura l-implimentazzjoni tal-

istandards tax-xogħol fi ħdan id-Direttorat Ġenerali (Strateġija u Appoġġ) biex jiġu żgurati l-kwalità, il-

puntwalità u l-kosteffettività tar-riżultati. 

 

Ħidma 

Proġetti Kapitali: 

Ir-riġenerazzjoni tal-Pjazza San Franġisk, Ir-Rabat (Għawdex) u l-passaġġ il-ġdid mill-Bus Terminus sal-

Pjazza San Frangisk 

L-ambitu ta’ dan il-proġett huwa li jipprovdi aċċess aktar sigur mill-Bus Terminus sal-Pjazza San Franġisk 

permezz tat-twaqqif ta’ pajsaġġ u taraġ. It-taraġ se jitlesta b’lift tal-passiġġieri biex jiffaċilita l-aċċess għall-persuni 

li jkollhom bżonnijiet speċjali u dawk li ma jistgħux jużaw it-taraġ. Dan il-proġett se jinkludi wkoll il-ftuħ ta’ 

Ċentru tas-Saħħa u b’hekk is-servizzi tas-saħħa primarja jiġu msaħħa. Barra minn hekk fi Pjazza San Franġisk 

qiegħed isir xogħol ta’ tisbiħ biex din il-pjazza prinċipali tkun tista’ toffri ambjent aktar attrajenti kemm lir-
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residenti kif ukoll lill-viżitaturi. Ix-xogħlijiet jinsabu fi stadju avvanzat u dawn mistennija jitlestew sat-tieni kwart 

tal-2020.  

  

Proġett Għawdex – Toroq Fil-Lokalità Tiegħek 

Il-Ministeru kompla jtejjeb l-infrastruttura tat-toroq residenzjali u arterjali ta’ Għawdex b’kollaborazzjoni ma’ 

għadd ta’ Kunsilli Lokali. Fl-2019, madwar €4.4 miljuni ġew trasferiti lill-Kunsilli Lokali biex jiġu ristrutturatti 

għadd ta’toroq fosthom, Triq ir-Ramla, Nadur, Triq Marsalforn, Ix-Xagħra, parti minn Triq Wied Sara, L-Għasri, 

Triq il-Kbira, Ix-Xewkija u Triq 28 t’ April 1688, Il-Qala. Ix-xogħlijiet jikkonsistu fit-tibdil tas-servizzi fejn 

meħtieġ, il-bini ta’ stormwater culverts u l-asfaltar tat-triq. 

 

Ir-Restawr tal-Fanal Ta’ Ġordan 

Ix-xogħlijiet jinvolvu r-restawr tal-fanal, ir-restawr u t-tibdil tal-aperturi kollha u t-tibdil tas-sistema tal-elettriku. 

B’kollaborazzjon mal-Awtorità tat-Transport ser jiġi installat ukoll fanal ġdid li huwa aktar effiċjenti. Ir-restawr 

tal-fanal qed isir mill-ħaddiema tal-Ministeru. Dawn waslu fi stadju avvanzat filwaqt li l-maġġoranza tal-aperturi 

ġew restawrati u qegħdin jiġu mwaħħla. Fl-2019, l-offerta għas-sostituzzjoni tas-sistema tal-elettriku ngħatat u x-

xogħlijiet huma mistennija li jibdew matul l-ewwel kwart tal-2020.  Il-proġett huwa previst li jiġi konkluż fit-tielet 

kwart tal-2020.  

 

Intervention Team 

 L-għanjiet prinċipali ta’ Intervention Team huma: 

- Li jassigura li l-każijiet kollha possibbli li jistgħu jkunu ta’ ħsara għall-pubbliku jew li jeħtieġu attenzjoni 

immedjata jiġu identifikati u rrappurtati; 

- Li jintervjeni kif meħtieġ, speċjalment fuq każijiet minuri ta’ tindif u manutezzjoni; 

- Li jieħu sehem u jservi Dipartimenti oħra fil-Ministeru waqt attivitajiet organizzati kif meħtieġ; 

- Li jinżammu proġetti li jaqgħu taħt il-Ministeru għal Għawdex; u 

- Li jipprovdi suġġerimenti għal Għawdex u Kemmuna aħjar speċjalment f’dak li għandu x’jaqsam ma’ 

faċilitajiet pubbliċi. 

 

Każijiet reġistrati mal-Intervention Team fl-2019: 

Numru ta’ Każijiet Reġistrati 1,131 

Numru ta’ Każijiet Solvuti 959 

Numru ta’ Każijiet Pendenti 172 

 

Proġetti: 

L-Intervention Team huwa wkoll responsabbli mill-manutenzjoni tal-pajsaġġi li saru fil-kampanja mill-Ministeru 

permezz ta’ fondi mill-Unjoni Ewropea. L-għan ta’ dan il-proġett huwa li jippromwovi l-mixi bħala niċċa ġdida 

turistika. Xogħlijiet jikkonsistu f’manteniment tat-tabelli informattivi u t-tindif regolari tal-pajsaġġi. Din l-

inizjattiva’ qiegħda titwettaq b’kollaborazzjoni mal-Uffiċċju taċ-Chief Information Officer u d-Direttorat tal-
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Implementazzjoni tal-Proġrammi u l-Iżvilupp tal-Politika. Intervention Team ħa sehem f’numru ta’ attivitajiet 

organizzatti mill-Ministeru għal Għawdex matul is-sena. Il-membri tat-tim ħadu sehem attiv f’dawn l-attivitajiet : 

• Gozo Alive; 

• Dwejra: Looking Beyond; 

• Diversi Kampanji ta’ Tindif Organizzati minn EkoGħawdex; 

• Attivitajiet konnessi mal-promozzjoni tal-Blue Flag; 

• Fireworks Festival  

 

L-Uffiċċju taċ-Chief Information Officer 

Funzjonijiet 

L-Uffiċċju taċ-Chief Information Officer (UCIO) jifforma parti mill-uffiċċju tas-Segretarju Permanenti tal-

Ministeru għal Għawdex u għandu l-għan li joffri sapport u konsulenza fil-qasam tal-ICT lid-Dipartimenti kollha 

li jaqgħu taħt id-dekasteru tal-Ministeru. L-UCIO jmexxi, iwettaq u kif ukoll jipproponi proġetti ġodda li huma 

relatati ma’ dan il-qasam. 

 

Ħidma 

Fis-sena 2019, l-Uffiċċju taċ-Chief Information Officer iffoka parti sostanzjali mill-ħidma tiegħu fuq miżuri tal-

Baġit, inizjattivi ta’ tnaqqis u simplifikazzjoni ta’ burokrazija, bdil ta’ aktar formoli minn format bil-karta għall-

formola diġitali u fuq mobile applications.  

 

Miżuri tal-Baġit 

L-Uffiċċju taċ-Chief Information Officer ħadem fuq diversi miżuri tal-baġit. B’kollaborazzjoni mad-Direttorat 

għas-Servizzi f’Għawdex sar titjib tal-applikazzjoni online sabiex tipprovdi aktar għajnuna finanzjarja għall-

pazjenti li jridu jivvjaġġaw bejn iż-żewġ Gżejjer. Sar titjib tal-applikazzjoni online biex tipprovdi aktar għajnuna 

finanzjarja għall-impjegati Għawdxin li jaħdmu mal-Gvern u jridu jivvjaġġaw bejn iż-żewġ Gżejjer u titjib tal-

applikazzjoni online bħala estensjoni tas-sussidju tal-ħaddiema Għawdxin li jaħdmu f’Malta. 

 

Inizjattivi għas-Simplifikazzjoni tal-Burokrazija 

L-Uffiċċju taċ-Chief Information Officer ħadem ukoll fuq inizjattivi li kienu intiżi sabiex ikun hemm 

simplifikazzjoni tal-burokrazija. B’kollaborazzjoni mad-Diviżjoni tal-Operat inbniet sistema li biha l-impjegati 

ġodda fil-Ministeri li għandhom il-back office tas-salarji fil-Ministeru għal Għawdex jissottomettu l-informazzjoni 

u d-dokumentazzjoni onlajn. Permezz ta’ din is-sistema tnaqqas l-iskarriġ għall-impjegati, ġie assigurat li tintuża 

biss d-dokumentazzjoni tajba u l-impjegat jiddaħħal fis-sistema mill-ewwel u fil-ħin.  

 

Inħolqot sistema sabiex biha jsiru l-komputazzjonijiet tal-pagi fis-Sezzjoni Salarji Ċentrali li jagħmel parti mill-

Ministeru għal Għawdex. Issa b’din is-sistema hemm aktar serħan tal-moħħ li l-komputazzjonijiet tal-pagi jsiru 

b’mod korrett u uniformi. Permezz ta’ din is-sistema ġiet faċilitata l-ħidma tal-impjegati u tnaqqsu l-iżbalji li 

sistema manwali ġġib magħha. Matul is-sena ġiet imdaħħla wkoll s-Salaries Reporting System (SRS) fis-
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sezzjonijiet tar-Riżorsi Umani tal-Ministeru għal Għawdex u li permezz tagħha tjieb sostanzjalment il-mod ta’ 

kommunikazzjoni bejn is-Sezzjonijiet tar-Riżorsi Umani, is-Sezzjonijiet tas-Salarji u s-sezzjoni Ċentrali tas-

Salarji. B’hekk żdiedet l-effiċjenza fl-ipproċessar u komputazzjoni tal-pagi u salarji tal-impjegati kollha fil-

MGOZ.  

Fis-sena 2019 saret ukoll sistema ġdida li biha bdew jiġu pproċessati r-riżultati għall-parteċipanti li jieħdu sehem 

b’avvenimenti u kompetizzjonijiet organizzati mill-Ministeru għal Għawdex. L-ewwel darba li ġiet użata din is-

sistema l-ġdida kienet fil-wirja agrarja ta’ Santa Marija li fiha pparteċipaw ’il fuq minn 150 parteċipant f’1,700 

kategorija differenti. B’din is-sistema ġie faċilitat il-mod ta’ kif jiġu pproċessati r-riżultati fi żmien iqsar waqt li 

jkun hemm aktar kontabilità fil-mod ta’ kif jiġu mogħtija r-riżultati.  

 

eForms 

Matul is-sena 2019 kien hemm aktar formoli li nqalbu minn karta stampata għal verżjoni diġitali u hekk ikunu 

konformi mal-istrateġija tal-Gvern ta’ aċċessibilità 24 siegħa kuljum matul is-sena kollha. B’kollaborazzjoni mal-

Eko Għawdex saret l-applikazzjoni tar-rifużjoni tal-Animal Welfare, b’kollaborazzjoni mad-Direttorat tat-

Turiżmu u Żvilupp Ekonomiku saret l-applikazzjoni tas-sejħiet għall-Artisti u saret l-eform tal-Work Trial scheme 

għall-istudenti. 

 

Mobile Government 

Tkomplew ukoll l-updates fuq il-mobile applicaton myGozo fejn iċ-ċittadin ikun jista’ jinqeda 24 siegħa kuljum 

matul is-sena kollha direttament minn fuq il-mobile phone. Matul is-sena 2019 fuq din il-mobile application tpoġġa 

kalendarju u pjattaforma minn fejn wieħed ikun jista’ jagħmel booking sabiex juża spazji pubbliċi f’Għawdex. 

Tpoġġew ukoll fuq il-myGozo mobile applications skema ta’ għajnuna lil atleti residenti f’Għawdex u skema ta’ 

benefiċċju addizzjonali li jkopri l-ispejjeż tal-kiri għall-istudenti Għawdxin li jikru appartament f’Malta waqt li 

jkunu qed ikomplu l-istudji tagħhom. Matul is-sena 2019 ġiet imnidija wkoll mobile application ġdida dedikata 

għal vapuri tal-Gozo Channel. Il-mobile application tipprovdi servizz ġdid fejn iċ-ċittadin ikun jista’ jirċievi f’ħin 

reali informazzjoni fuq l-operazzjonijiet tal-vapur. 

 

Inizjattivi oħra 

Matul is-sena 2019, l-Uffiċċju taċ-Chief Information Officer ħadem biex tiġi kreata b’mod virtwali t-Tieqa tad-

Dwejra. Saret sistema ta’ Virtual Reality sabiex iċ-ċittadini u l-viżitaturi, permezz ta’ nuċċali li jaħdem mal-VR 

jkollhom l-opportunità li jerġgħu jaraw u jesperjenzaw kif kien jidher dan is-sit. Ġiet introdotta sistema ta’ queuing 

għas-sezzjoni tal-eResidence fejn issa l-klijent ikun jaf x’ħin imissu jinqeda, notifikat fil-ħin u mingħajr 

konfużjoni. 

Bħala sistemi ta’ Wi-Fi b’xejn madwar Għawdex, l-Uffiċċju taċ-Chief Information Officer kompla bl-

installazzjonijiet ta’ sistemi ta’ Wi-Fi fil-bajjiet madwar Għawdex u fis-sena 2019 sar Wi-Fi b’xejn fil-bajjiet tax-

Xwejni u Menqa f’Marsalforn, fil-bajja tar-Ramla l-Ħamra, u fiż-Żewwieqa fl-Mġarr. Ġie installat servizz ta’ Wi-

Fi b’xejn fuq ir-raba’ vapur tal Gozo Channel.  
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Hekk kif isir kull sena, matul it-tliet xhur tas-sajf l-Uffiċċju taċ-Chief Information Officer ta taħriġ u impjega 

temporanjament miegħu studenti tal-ICT bħala parti mill-programm tas-Student Placement Programme tal-MITA. 

Ġew ukoll ipprovduti esperjenzi ta’ career exposure lil numru ta’ studenti mill-Gozo College. 

L-Uffiċċju taċ-Chief Information Officer issieħeb bħala partner fi proġett taħt il-programm Interreg Europe, 

imsejjaħ INTENCIVE. Dan il-proġett jindirizza l-isfida tas-soċjetà li qed tixjieħ flimkien ma’ popolazzjoni li qed 

tonqos f’żoni rurali u f’żoni remoti oħra. L-għan tal-proġett INTENCIVE huwa li jtejjeb l-implimentazzjoni ta’ 

politika u programmi f’termini ta’ teknoloġija tas-saħħa.  

 

Servizzi ta’ sapport tekniku 

Matul l-2019, l-Uffiċċju taċ-Chief Information Officer kompla jipprovdi sapport tekniku ta’ kuljum lill-impjegati 

kollha tal-Ministeru kif ukoll sapport fuq servizzi tal-ICT li mhumiex koperti b’Service Level Agreement (SLA) 

bħal mobile devices, seduti tal-video conferencing u ta’ telefonija.  

Ġew monitored ukoll ċentralment numru ta’ servizzi skont SLAs rispettivi, bħas-servizz tal-cameras li juru l-kju 

tal-karozzi jistennew biex jirkbu l-vapuri tal-Gozo Channel u sistemi ta Wi-Fi f’numru ta’ rħula madwar Għawdex.  

L-aġġornar tal-website uffiċjali tal-Ministeru kienet ukoll responsabbiltà tal-Uffiċċju taċ-Chief Information 

Officer fejn saru l-updates li kien hemm bżonn sabiex il-website setgħet tibqa’ aġġornata bl-aħħar aħbarijiet u 

żviluppi li jirrigwardaw il-Ministeru ta’ Għawdex. Ġiet aġġornata wkoll il-websajt tal-Gozo Channel. Saru wkoll 

numru ta’ upgrades fuq il-computers li jużaw l-impjegati tal-Ministeru għal Għawdex filwaqt li tkompla l-proġett 

tal-upgrade tal-Microsoft Office sabiex il-ħaddiema tal-Ministeru għal Għawdex ikunu mgħammra bl-aħħar 

teknoloġija waqt il-qadi tad-dmirijiet tagħhom.  

 

Direttorat għall-Iżvilupp tal-Politika u Implimentazzjoni ta’ Programmi 

Ħidma  

Proġetti ffinanzjati mill-Unjoni Ewropea (2014-2020)  

Fis-sena 2019 kien hemm diversi kambjamenti fil-Mużew t’Għawdex. Wara l-għoti tal-ewwel sejħa għall-offerti 

tal-proġett għall-Kostruzzjoni tal-Mużew ta’ Għawdex, kif ippjanat, ix-xogħlijiet bdew minnufih madankollu meta 

tneħħiet il-ħamrija minn fuq fis-sit, instabu u ġew rappurtati fdalijiet arkeoloġiċi. Wara spezzjonijiet mis-

Sovrintendenza tal-Patrimonju Kulturali ġie konkluż li dawn il-fdalijiet kienu barriera antika tal-ġebla tal-franka 

li tista’ tiġi datata għall-perjodu Klassiku tal-Gżejjer Maltin (madwar 700 QK sal-218 QK) u l-perjodu Ruman 

(218 QK sa 500 A.K.). Din il-barriera li qiegħda f’żona fis-sit u li tammonta għal madwar 2,200 metru kwadru 

tkopri l-maġġoranza l-kbira tas-sit tal-Mużew t’Għawdex. Din l-iskoperta arkeoloġika hija pjuttost sinifikanti għal 

raġunijiet varji peress li hija opportunità kbira għall-integrazzjoni tagħha fil-Mużew ta’ Għawdex bħala parti mill-

esibizzjoni live li tikkumplimenta wħud mill-esebiti arkeoloġiċi fil-mużew; tagħti informazzjoni dwar il-ħajja, il-

prattiċi u t-tekniċi tal-qedem f’termini ta’ aspetti storiċi, arkitettoniċi, teknoloġiċi, ta’ konservazzjoni u xjentifiċi 

u tikkontribwixxi ekonomikament billi hija attrazzjoni unika fid-dritt tagħha. Minħabba din il-konklużjoni 

notevoli, u wara direzzjoni u l-approvazzjoni tas-Sovrintendenza tal-Wirt Kulturali ġie deciż li jkun hemm il-

preservazzjoni u l-integrazzjoni tagħha fis-sit tal-Mużew ta’ Għawdex. 
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B’riżultat ta’ din is-sejba il-pjanti ddisinjati u approvati oriġinarjament tal-Mużew ta’ Għawdex u li lilhom ingħata 

il-permess bin-numru PA/ 09197/17, kellhom jinbidlu drastikament, deċiżjoni li konsegwentement ser taffettwa l-

eżekuzzjoni u l-implimentazzjoni tas-sejħiet għall-offerti mogħtija. Għaldaqstant fis-sena 2019 beda xogħol 

intensiv sabiex jerġgħu jsiru l-pjanti kif ukoll tiġi sottomessa applikazzjoni ġdida lill-Awtorita’ tal-Ippjanar. 

Sadanitant, tkomplew ix-xogħlijiet tar-restawr tal-bini u kostruzzjoni tal-bini tal-Mużew taħt il-permess il-qadim 

fejn ma kienx hemm kambjamenti b’konsegwenza tas-sejba tal-barriera. 

Fis-sena 2019 tkompla x-xogħol fuq il-konverżjoni tal-Mitħna tax-Xewkija għall-istat oriġinali tagħha fejn kien 

hemm kontinwazzjoni ta’ xogħlijiet mekkaniċi u elettriċi. Tkomplew ukoll ix-xogħlijiet tal-bini tal-makkinarju 

biex iħaddem il-Mitħna mill-mastrudaxxi tal-Ministeru għal Għawdex, fejn ix-xogħol qed jiġi monitorjat mill-

espert tekniku tal-proġett u diġà tlestew diversi komponenti taġħha. .F’Novembru 2019, tlestew ix-xogħlijiet li 

jirrigwardjaw xogħol estensiv ta’ Restawr, li huwa xogħol delikat u metikoluż, kif ukoll ġew imkejla dawn ix-

xogħlijiet. 

Fl-2019 tlesta ukoll l-abbozzar tas-sejħa għall-offerti għall-provvista, manifattura u installazzjoni ta’ railings, 

bollards u gates u f’Diċembru ġiet ppubblikata din is-sejħa. Tkompla wkoll l-abbozzar tas-sejħa għall-offerti fuq 

IT Networks u xiri ta’ apparat kif ukoll l-abbozzar tas-sejħa ġħall-offerti għall-provvista ta’ rota tat-tħin, il-qlugħ 

tal-mitħna u l-aperturi sabiex kif inhu propost, jiġu pubblikata fil-bidu tas-sena 2020. Matul is-sena 2019 saru ukoll 

diversi laqgħat ma’ Wirt Għawdex, li huma l-operaturi li se joperaw il-Mitħna meta tkun lesta, fejn ġew diskussi 

l-operat u l-andament tal-proġett.  

Fl-2019 bdew ix-xogħlijiet fuq il-proġett tal-Upgrading u Retrofitting taċ-Ċentru Amministrattiv, proġett 

relatat mal-effiċjenza fil-konsum tal-enerġija. Bdew jitwaħħlu diversi aperturi double-glazed maċ-ċentru kollu kif 

ukoll saru xogħlijiet ta’ tqegħid ta’ membrane fuq il-bjut tal-istess binja. Ġew iffinalizzati l-pjanti u sar ukoll 

ippjanar u tfassil tar-rilokazzjoni tal-ufficjali li jaħdmu fic-Ċentru Amministrattiv sakemm jitlestew ix-xogħlijiet 

tal-M&E’s li fosthom jinkludu air conditioning system ċentrali, mechanical ventilation system, heat pump system 

u energy efficient lighting, minbarra s-sistema innovattiva ta’ Building Management System (BMS) sabiex tiġi 

ffranakta kemm jista’ jkun eneġija. 

Fil-proġett tal-Ulysses Grove, li qed isir bi sħab mal-Gozo Sports Board u ċ-Ċentru LEAP u li jinkludi t-tisbiħ tas-

sit u fejn se jiġu organizzati numru ta’ sessjonijiet biex jinkoraġġixxu l-mixi, l-ġiri u l-ġiri bir-rota fost ir-residenti, 

kienu tlestew ix-xogħlijiet fuq it-trakka.  

Il-Ministeru għal Għawdex qiegħed bi sħab mal-Ministeru tat-Trasport u Proġetti Kapitali fil-proġett tal-Multi-

Modal Hub fix-Xewkija mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, fejn se jsir Park & Ride b’buses b’magni 

elettriċi intenzjonat illi jtaffi l-problema tal-parkeġġ fil-port tal-Imġarr. Matul is-sena 2019, bdew ix-xogħlijiet ta’ 

tindif tas-sit. Ġie mogħti wkoll kuntratt għal sitt buses li jaħdmu b’magni elettriċi. Fl-2019 ġiet ippublikata wkoll 

is-sejħa għall-offerti għal servizz ta’ ground investigations fuq il-post tal-faċilità tal-Park and Ride Park fiż-żona 

ta’ Xħajma fil-limiti tax-Xewkija, Għawdex. Din is-sejħa għall-offerti ġiet mgħotija u bdew ix-xogħlijiet ta’ coring 

fuq is-sit. 

Il-Ministeru qiegħed bi sħab mal-Ministeru tas-Saħħa għall-proġett iffukat fuq Social Determinanats of Health. 

Matul is-sena 2019 sar l-istħarriġ kwantitattiv u kwalitattiv fuq is-suġġett u ħarġu s-sejħiet għall-offerti għall-

awareness campaign. Bdew isiru laqgħat għall-partijiet interessati u taħriġ għall-professjonisti tas-saħħa u bosta 
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konferenzi relatati mar-riżultati tal-istħarriġ imsemmi. F’Novembru 2019 saret sessjoni ta’ Capacity Building 

f’Għawdex, fejn attendew għaliha numru sostanzjali ta’ uffiċjali pubbliċi minn skala salarja 7 ’il fuq, li jaħdmu fi 

ħdan il-Ministeru għal Għawdex. Din is-sessjoni kienet immirata għall-policy makers sabiex ikunu jistgħu jinkludu 

aspetti varji li jitrattaw is-suġġett ta’ deteminanti soċjali fis-saħħa waqt it-tfassil ta’ diversi policies li jaqgħu taħt 

id-deksteru tagħhom. 

Matul is-sena 2019 saru l-preparamenti meħtieġa u nbdew diversi xogħlijiet fuq il-proġett tar-Rijabilitazzjoni tal-

Infrastruttura tas-Sajd f’Għawdex taħt il-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd 2014-2020 kemm 

fix-Xlendi u kif ukoll fl-Imġarr.  

Fir-rigward tar-Riġenerazzjoni tad-Drystanding Area tax-Xlendi, wara li nħarġet is-sejħa għall-offerti u ġiet 

evalwata, ġiet mogħtija u ngħatat l-ordni sabiex jibdew ix-xogħlijiet li fosthom jinkludu l-iskavar illivellar u l-kisi 

mill-ġdid bil-konkrit tad-drystanding area. Dan il-proġett se joffri winċ ġdid u faċilitajiet ġodda għas-sajjieda u se 

jinkludi sistema ta’ distribuzzjoni ġdida tad-dawl u l-ilma, kif ukoll sistema ta’ CCTV cameras.  

Fis-sit tal-Imġarr ingħatat l-ordni sabiex il-kuntrattur jordna l-provvista sabiex issir l-installazzjoni tat-tagħmir li 

ukoll ser jinkludi winċ ġdid, service pillars, kif ukoll sistema ta’ CCTV cameras. Ix-xogħlijiet fuq dan is-sit 

għadhom għaddejjin. Ġiet ippubblikata sejħa għall-offerti għall-provvista ta’ boat trailers fl-Imġarr.  

Fl-2019, fuq il-proġett biex jiġu restawrati Ħitan tas-Sejjieħ fil-Wied ta’ Marsalforn taħt il-Programm 

ta’ Żvilupp Rurali 2014-2020, sar l-abbozzar u ġiet ippublikata s-sejħa għall-offerti għax-xogħlijiet Din is-sejħa 

ġiet amlagamata mar-rikostruzzjoni tal-istess triq fejn iridu jiġu restawrati dawn il-ħitan tas-sejjieħ, u cioè t-Triq 

ta’ Marsalforn sabiex ix-xogħlijiet isiru b’mod iktar kordinat u bl-inqas xkiel possibbli.  

Fl-2019, fil-proġett tar-Rijabilitazzjoni tal-Widien ta’ Għawdex ġiet ippublikata u mogħtija s-sejħa għall-offerti 

għal xogħlijiet ta’ konstruzzjoni tal-ħitan tas-sejjieħ. . Din ġiet mogħtija għall-ammont ta’ €9,685,523.30 (VAT 

eskluża). Ġiet ippublikata ukoll sejħa għall-offerti għal servizz ta’ Project Management. Saru method statements 

individwali u qed isir l-abbozzar għal sejħiet ta’ offerti għal servizz ta’ tindif fuq tnax-il wied madwar Għawdex. 

Dawn se jiġu ppublikati meta jinħareġ il-permess għal kull wied mill-Awtorità tal-Ippjanar.  

Fl-2019, id-Direttorat assista wkoll fit-tfassil tal-applikazzjoni għall-fondi mill-UE tal-proġett taħt il-Programm 

ta’ Żvilupp Rurali 2014-2020 għall-Proġett tar-Restawr tal-Ħitan tas-Sejjiegħ fil-Wied tar-Ramla fejn ġiet 

ippubblikata sejħa għall-offerti għall-bini mil-ġdid ta ħitan tas-sejjiegħ fil-Wied tar-Ramla. Din is-sejħa għall-

offerti ġiet mgħotija għall-ammont ta €1,684,198.80 (VAT eskluża).  

 

Progetti tal-Interregs 

Bess (Italia-Malta) 

Il-mira ta’ dan il-proġett hija l-immappjar ta’ pocket beaches f’Malta u Sqallija u l-monitoraġġ relattiv tal-

erożjonijiet kostali fir-rigward tal-partikolaritajiet ta’ dawn il-bajjiet. F’Ġunju 2019 sar steering committee 

meeting, field trip u focus group f’Ragusa, Sqallija. Għal din il-laqgħa nħarġu diversi kwotazzjonijiet relatati mal-

organizzjoni ta’ din il-laqgħa.  

Sar ukoll steering committee meeting u field trip ieħor f’Ottubru 2019 f’Milazzo, Sqallija, li għalih inħarġet il-

kwotazzjoni għall-Kiri tas-Servizz tal-Vidjografija. 

Sejħiet għall-offerti u kwotazzjonijiet oħra li ġew mogħtija fl-2019 jinkludu: 
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• Sejħa għall-offerti għas-servizzi ta’ Communications Executive in konnessjoni mal-Proġett Bess (Italia-

Malta); 

• Kwotazzjoni għal Social Media Management; 

• Sejħa għall-offerti għal Filming, Editing u Produzzjoni ta’ Video Footage tal-Avvenimenti miżmuma 

b’rabta mal-proġett Bess (Italia-Malta); u 

• Sejħa għall-offerti għall-Provvista ta’ Servizzi ta’ Marketing Diġitali u Disinn Grafiku. 

Fl-2019 ġiet abbozzata ukoll sejħa għall-offerti għal Stakeholder Assessment, Perception and Attitude Focus 

Group Study li se tiġi ppublikata għall-bidu tas-sena 2020. 

 

SiMaseed (Italia-Malta) 

Dan il-proġett li beda fl-2018 u għandu jitlesta fl-aħħar tas-sena 2020, għandu l-għan li jipproteġi l-bijodiversità 

ta’ Siti Natura 2000 fi Sqallija u Malta permezz tal-ħolqien jew it-tisħiħ ta’ banek eżistenti taż-żerriegħa u l-

identifikazzjoni u l-popolazzjoni ta’ speċi ta’ pjanti prinċipalment dawk li jinsabu fir-riskju ta’ estinzjoni. Fl-2019 

sar steering committee meeting f’Marinelli, Sqallija, kif ukoll ġew ippublikati s-segwenti: Tender for the Supply, 

Delivery and installation, testing and commissioning of Laboratory Equipment at the Government Experimental 

Farm, Ministry for Gozo, in the context of the INTERREG ITALIA-MALTA SiMaSeed Project u Quotation for 

the Supply and Delivery of Laboratory Glassware and Consumables at the Government Experimental Farm, 

Ministry for Gozo, in the context of the INTERREG ITALIA-MALTA SiMaSeed Project. 

 

Destination SMEs (Interreg Europe) 

L-għan ta’ dan il-proġett hu li jtejjeb il-policies tar-reġjuni msieħba, sabiex tiżdied il-kompetittività tal-SMEs fis-

settur tat-turiżmu, li wara kollox huma l-benefiċjarji ta’ dawn il-policies. F’dan il-proġett isir skambju 

interreġjonali tal-aħjar prattiċi fil-ġestjoni tad-destinazzjoni tat-territorji fil-pajjiżi membri. F’Jannar 2019 propju 

sar steering committee meeting f’Amsterdam, l-Olanda. Dan il-proġett inbeda f’Marzu tal-2016 u għandu jitlesta 

f’Marzu tal-2021. 

 

Intencive (Interreg Europe) 

Dan il-proġett li beda fis-sena 2019, jindirizza l-isfida soċjali ta’ soċjetà li qed tixjiħ flimkien ma’ popolazzjoni li 

qed tonqos f’żoni rurali u f’żoni remoti. Hemm bżonn qawwi ta’ mudelli prattiċi u għodod ġodda, aċċessibbli u 

faċli biex jintużaw biex jipprovdu tipi differenti ta’ servizzi tas-saħħa ta’ kwalità għolja aċċessibbli għaċ-ċittadini 

kollha li ma jiddependux mill-età jew il-post tal-għixien tagħhom. Li tikkombina t-teknoloġija għall-fażijiet 

differenti tas-servizz b’enfasi fuq l-orjentazzjoni lejn il-klijent tfisser li terġa’ taħseb mill-ġdid u terġa’ tippjana s-

servizzi tas-saħħa. Għalhekk l-għan ta’ dan il-proġett huwa li jtejjeb l-implimentazzjoni ta’ policies u programmi 

f’termini ta’ servizzi tas-saħħa mmexxija mill-innovazzjoni u orjentati lejn il-klijent fir-reġjuni msieħba u li 

tinfluwenza t-tfassil tal-Programmi Operarattivi jew l-Istrateġiji Reġjonali. Fl-2019 sar kick-off meeting 

f’Seinäjoki fil-Finlandja u ġew ippublikati żewġ kwotazzjonijiet relatati mal-proġett.  

 

ResIndustry (Interreg Europe) 
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L-objettiv fit-tul ta’ dan il-proġett, li ukoll beda fl-2019, huwa li tiżdied il-kompetittività tal-industrija billi 

jitnaqqas il-kont tal-enerġija u tgħolli l-indipendenza tal-enerġija tagħhom. B’hekk tneħħi l-ispejjeż tal-enerġija 

minn esternalitajiet ġeopolitiċi. Sabiex jinkisbu dawn l-għanijiet strateġiċi fit-tul, l-objettivi fuq medda qasira ta’ 

żmien huma li jqawwu l-investiment f’Renewable Energy Sources (RES) fl-industrija billi jtejbu l-Programmi 

Operattivi b’policies ġodda għall-promozzjoni tar-RES. Matul is-sena l-oħra, sar steering committee meeting fi 

Praga, Repubblika Ċeka, u ġew ippublikati żewg kwotazzjonijiet. relatati mal-proġett. 

 

eBussed (Interreg Europe) 

E-BussED jippromwovi l-użu ta e-buses f’reġjuni ġodda u jappoġġa l-espansjoni ta’ e-fleets eżistenti. Dan il-

proġett jikkontribwixxi għall-objettiv speċifiku tal-programm Interreg Europe 3.1 Improving lowcarbon economy 

policies billi jħeġġeġ lir-reġjuni jiżviluppaw u jwasslu policies aktar relatati mal-ebus deployment. Il-proġett 

jiffaċilita wkoll l-integrazzjoni tal-produzzjoni ta’ vetturi b’muturi tal-elettriku bbażata fuq it-trasport pubbliku 

rinnovabbli u trasport pubbliku b’livell baxx ta’ karbonju. Il-proġett jippromwovi kemm in-naħa tad-domanda kif 

ukoll il-provvista tal-elettriku minn sorsi rinnovabbli nodfa u t-tranżizzjoni sussegwenti lejn ekonomija b’livell 

baxx ta’ karbonju. Dan il-proġett ġie approvat fis-sena 2019 u f’Novembru 2019 sar kick off meeting f’Turku, 

Finlandja. 

 

Consume Less (Interreg Med) 

Dan il-proġett li għandu medda ta’ 3 snin jiffoka fuq politika tat-turiżmu sostenibbli li tittratta l-kwistjoni tal-

preservazzjoni ta’ dawk l-ekosistemi li huma mhedda minn flussi turistiċi għoljin. Fl-2019 ġiet mogħtija s-sejħa 

għall-offerti għall-produzzjoni ta’ videos u stejjer b’rabta mal-proġett Consume-Less u ġew mixtrija 12-il smart 

bin oħra mill-fondi tal-proġett. Saru wkoll diversi laqgħat fl-2019 marbuta ma’ dan il-proġett fosthom 

capitalization workshop li sar fil-Kroazja f’Marzu 2019, steering committee meeting għal partners tal-proġett li 

ġie ospitat f’Għawdex f’April 2019, rappreżentazzjoni tal-proġett fil-Mediterranean Sustainable Tourism 

Convention li sar fi Spanja f’Ġunju 2019, projects meeting fi Sqallija f’Lulju 2019 u konferenza finali fi Spanja 

f’Novembru 2019. Barra minn hekk saru diversi avvenimenti tipiċi fl-irħula Għawdxin matul is-sajf tal-2019 biex 

jippromwovu l-proġett. 

 

Sherpa (Interreg Med)  

L-għan ġenerali ta dan il-proġett huwa li jsaħħaħ il-kapaċitajiet tal-Amministrazzjoni Pubblika fil-livell reġjonali 

u subreġjonali sabiex itejjeb l-effiċjenza fl-enerġija fl-istock tal-bini pubbliku u jnaqqas l-emissjonijiet tas-CO2. 

Fis-sena 2019 sar steering committee meeting f’Dubrovnik, il-Kroazja kif ukoll ġew ippubblikati 2 

kwotazzjonijiet: Quotation for the Production of an Audio-visual and High-Quality Photographs in connection 

with the SHERPA project under the Interreg MED Programme 2014-2020 u Quotation for the Supply and delivery 

of USB Pen Drives in connection with the SHERPA project under the Interreg MED Programme 2014-2020. 

 

Oħrajn 
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Id-Direttorat segwa wkoll l-iżviluppi li saru fil-proġetti kofinanzjati mill-UE li qegħdin jiġu implimentati minn 

Ministeri oħra f’Għawdex kif ukoll dawk li qed isiru fuq livell nazzjonali bħal Schemes and Incentives App for 

SMEs u tal-kontribut neċessarju biex l-informazzjoni tkun waħda aġġornata.  

 

Kumitati ta’ Moniteraġġ  

Peress illi l-Ministeru għal Għawdex jiġi affettwat orizzontalment fuq it-temi kollha u jista’ jipparteċipa fil-

programmi kollha tal-Unjoni Ewropeja, rappreżentant tad-Direttorat, matul l-2019, ħa sehem attiv fil-Kumitati ta’ 

Moniteraġġ li jikkonċernaw il-programm operattiv 2014-2020 u mmexxija mill-Awtorità ta’ Ġestjoni. 

 

Sapport Tekniku lid-Direttorati u Entitajiet 

Matul l-2019, id-Direttorat ipprovda wkoll assistenza lill-entitatjiet u lid-Direttorati l-oħra tal-Ministeru fit-tfassil 

u preparazzjoni ta’ applikazzjonijiet għall-proġetti taħt diversi strumenti tal-Unjoni Ewropea li jinkludu l-Interreg 

Europe, Interreg Med u dak Italja-Malta u kif ukoll fl-implementazzjoni tagħhom. 

Id-Direttorat ikkollabora u ħadem mill-viċin mal-Malta-EU Steering and Action Committee (MEUSAC) sabiex 

tingħata assistenza lill-entitajiet interessati Għawdxin, bħalma huma 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 mal-Ministeru għall-Affarijiet Ewropej u Ugwaljanza, dan id-Direttorat ikkollabora 

fit-tiftix għal sħab fi proġetti tat-Territorial Cooperation Programmes. 

 

Programm ta’ Riforma Nazzjonali (NRP) 

Id-Direttorat assista lill-Uffiċċju tas-Segretarju Permanenti biex jiġu aġġornati l-proġetti tad-Direttorati rispettivi 

illi jaqgħu taħt il-miri tal-Europe 2020, il-miżuri tal-Euro Plus Pact u miżuri oħra. 

 

Koordinazzjoni tal-Politika Ewropea 

Matul is-sena 2019, id-Direttorat ħadem mill-qrib mal-Uffiċċju tas-Segretarju Permanenti fil-formulazzjoni tal-

pożizzjoni tal-Ministeru għal Għawdex kif ukoll ħadem fuq politika u rapporti li joħorġu mill-Unjoni Ewropea u 

li huma rilevanti għall-portafoll tal-Ministeru u żamm konsultazzjonijiet kontinwi fuq kwistjonijiet relatati mal-

Unjoni Ewropea mad-Direttorati kollha tal-Ministeru. Fost uħud minn dawn kien hemm diversi konsultazzjonijiet 

fuq State Aid, OECD PMR first revision – Transport u Report from the Commission to the Council - 2019 report 

on the Economic and Social situation of Gozo.  

Saru wkoll diversi laqgħat fil-Ministeru għal Għawdex ma’ rappreżentanti ta’ Ministeri oħra, fosthom dwar ic-

Child Participation Assessment Tool (CPAT) Induction Training Seminar bis-sehem ta’ diversi Direttorati tal-

Ministeru għal Għawdex, kif ukoll saret laqgħa mal-persuni inkarigati mill-MEU li qed jaġġornaw l-EU Secretariat 

“Employee Handbook & Manual of Procedures” (2005), li jinkludi “Malta as a Member of the EU: Structures and 

Decision-Making Process” (2003, updated 2004).  
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Kap 521 -Att dwar l-Iżvilupp Sostenibbli l-Att X tal-2012, kif emendat bl-Att I tal-2019 f’Artiklu 7 (3) (c) 

jiddikjara li d-Direttur responsabbli mill-iżvilupp tal-pjanijiet ta’azzjoni fi ħdan kull Ministeru u l-Kap ta’ kull 

aġenzija u entità tal-Gvern għandhom ikunu l-Persuna ta’ Referenza (Focal Point) fl-Iżvilupp Sostenibbli. 

B’riżultat ta’ dan id-Direttur PDPID sar il-Focal Point tal-Ministeru għal Għawdex fl-oqsma li għandhom x’jaqsmu 

l-Iżvilupp Sostenibbli fosthom ir-rappurtaġġ tas-Sustainable Development Goals (SDGs) fil-Budget Measures tal-

Ministeru. 

Fl-2019, id-Direttorat ippartecipa f’diversi laqgħat u seminars fosthom: il-Konferenza tal-NCPE (Women’s Day 

Conference), Insuleur Forum tal-GBC, Horizon 2020 Info Day, University Strategic Development Forum, ELRC 

FSeminar kif ukoll seminar: għodod ingwistiċi għall-amministrazzjoni pubblika Maltija - riżorsi tal-Kummissjoni 

Ewropea għall-kitba, it-terminoloġija u t-traduzzjoni. Rappreżentant tad-Direttorat attenda wkoll regolarment 

għal-laqgħat inter-ministerjali li jikkonċernaw l-affarijiet tal-Unjoni Ewropea li jseħħu kull xahar. Id-Direttorat 

kompla bil-ġestjoni u l-parteċipazzjoni tal-Ministeru għal Għawdex fl-istrutturi u proċessi Ewropej bħal 

Conference of Peripheral Maritime Regions (CPMR) u l-European Regions Research and Innovation Network 

(ERRIN). Fil-ħidma tiegħu d-Direttorat, jassigura li l-isfidi distinti u x-xenarji tal-gżira Għawdxija jkunu riflessi 

fil-pożizzjoni tal-Gvern f’konnessjoni ma’ abbozzi ta’ politika proposti mill-Unjoni Ewropea.  

 

Direttorat għas-Servizzi Korporattivi 

Funzjonijiet 

Id-Direttorat għas-Servizzi Korporattivi għandu l-għan prinċipali li jipprovdi servizzi ċentrali u jikkordina 

attivitajiet korporattivi fi ħdan il-Ministeru għal Għawdex. Għal dan il-għan, matul is-sena 2019, id-Direttorat 

kompla jsaħħaħ is-sezzjonijiet fi ħdanu li joffru dawn is-servizzi speċjalment tar-Riżorsi Umani, Finanzi, Xiri 

Pubbliku u tal-Uffiċċju tal-Loġistika u Sapport. Fost funzjonijijet oħra d-Direttorat ikkoordina u fassal il-Business 

Plan u l-Pjan tar-Riżorsi Umani.  

 

Ħidma 

Sezzjoni tar-Riżorsi Umani u Salarji 

Matul is-sena 2019, is-Sezzjoni tar-Riżorsi Umani u s-Salarji pprovdiet assistenza u sapport regolari lid-Direttorati 

tal-Ministeru u lill-impjegati tagħhom. Matul is-sena 2019 saret ħidma fuq l-ippjanar tar-Riżorsi Umani sabiex isir 

reklutaġġ skont l-approvazzjoni mogħtija kif ukoll tħejjew pjanijiet għas-sena 2020. Kienu ppubblikati tnejn u 

tletin (32) sejħa għall-applikazzjonijiet għal posts jew positions fi ħdan l-istess Ministeru. Il-proċess ta’ 

promozzjonijiet u progressions tal-ħaddiema tal-Ministeru tħejja kollu minn din is-sezzjoni. Is-sezzjoni tar-Riżorsi 

Umani kkordinat ukoll il-ġbir, minn fost id-Direttorati tal-Ministeru, ta’ 1,819.25 siegħa leave/timeoff in lieu li 

ntbagħtu fil-Fond Ċentrali għal bżonnijiet umanitarji.  

Konxji mill-importanza tar-riżorsi umani nemmnu fil-ħtieġa li għandna dejjem intejbu dawn ir-riżorsi. B’dan il-

għan din is-Sezzjoni organizzat, b’kollaborazzjoni mal-Istitut għas-Servizzi Pubbliċi kif ukoll entitajjiet oħra, 

attivitajjiet varji ta’ taħriġ u żvilupp għall-ħaddiema.  

 

Procurement Unit 
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Il-Procurement Unit kompla l-funzjoni tiegħu bħala l-uffiċċju ċentrali minn fejn jiġu ppreparati sejħiet għall-offerti 

għall-akkwist ta’ xogħlijiet, prodotti u servizzi għad-Direttorati kollha fi ħdan il-Ministeru għal Għawdex. 19 minn 

dawn l-offerti ġew ippublikati mid-Dipartiment tal-Kuntratti u 69 ġew ippublikati mill-Minsterial Procurement 

Unit. Il-Unit ipproċessa u ppubblika, 108 kwotazzjoni fuq l-Electronic Public Procurement System, 34 

kwotazzjonijiet ppubblikati fuq il-Gazzetta tal-Gvern u 69 hand quotation. Kien hemm ukoll sejħa għall-

espressjoni ta’ interess. Barra minn hekk din is-sezzjoni tipprovdi linji gwida u pariri dwar l-akkwisti pubbliċi lid-

Direttorati u l-Entitajiet fi ħdan il-Ministeru. Matul l-2019 ġew imsaħħa r-riżorsi umani fil-Unit biex setgħu jiġu 

konsolidati aktar funzjonijiet ta’ akkwisti li qabel kienu jsiru f’Direttorati rispettivi. L-iskop ta’ din ic-

ċentralizzazzjoni hi biex tiżdied l-effiċjenza u uniformità fil-proċessi. 

 

Sezzjoni tal-Finanzi 

Din is-sezzjoni tieħu ħsieb l-andament tal-Voti Kapitali kif ukoll Rikurrenti. Tieħu ħsieb ukoll tħejji rapporti 

finanzjari oħra bħal tweġibiet għall-Mistoqsijiet Parlamentari, rapporti interni u rapporti kif mitluba mill-Ministeru 

tal-Finanzi. Dan id-Direttorat hu l-punt prinċipali biex jiġi mfassal l-Estimi Finanzjarji għall-Ministeru ta’ 

Għawdex. L-uffiċjali ta’ din is-Sezzjoni attendew korsijiet u għamlu l-User Acceptance Testing fuq is-sistema l-

ġdida Corporate Financial Management Solution (CFMS) li ser tiġi introddotta f’Jannar 2020.  

 

L-Uffiċċju Legali 

Matul l-2019, l-Uffiċċju Legali fi ħdan id-Direttorat għas-Servzzi Korporattivi kompla jagħti s-sapport ta’ natura 

legali lid-Direttorati u lis-sezzjonijiet kollha fi ħdan il-Ministeru għal Għawdex. Ix-xogħol legali varja bejn, fost 

l-oħrajn, l-abbozzar ta’ kuntratti, skritturi privati, tħejjija u ppreżentar ta’ ittri legali u rikorsi. Kull meta kien 

meħtieġ l-avukati taw pariri legali lill-uffiċjali tal-Ministeru biex dawn ikunu jistgħu jieħdu deċiżjonijiet aktar 

infurmati. L-avukati f’dan l-uffiċċju attendew ukoll diversi seduti fil-Qrati Maltin u fora oħra.  

 

Uffiċċju tal-Loġistka u Sapport 

Din is-Sezzjoni toffri sapport lid-Direttorati kollha fi ħdan il-Ministeru. Fost l-oħrajn tikkordina u tipprovdi servizz 

ta’ kurrier bejn il-Ministeru għal Għawdex u Ministeri, Dipartimenti u Entitajjiet f’Malta. Tikkordina wkoll it-

tindif fiċ-Ċentru Amministrattiv tal-Ministeru għal Għawdex u xi uffiċini oħra tal-Ministeru. Matul din is-sena 

dan l-uffiċċju ħatar u kkoordina bordijiet varji ta’ survey biex ikunu jistgħu jitneħħew assi li jkunu qodma ħafna, 

miksura u mhux vijabbli li jittranġaw.  Funzjoni oħra importanti ta’ din is-Sezzjoni hi l-manutenzjoni li jingħata 

ta’ kuljum u tiswijiet neċessarji tal-uffiċini, bini u siti oħra li huma taħt ir-responsabiltà tal-Ministeru għal 

Għawdex. 

 

Registry Ċentrali 

Ir-Registry fi ħdan dan id-Direttorat kompliet il-ħidma tagħha li tipprovdi servizz ċentrali li jinkludi ftuħ ta’ files 

ġodda u proċessar tal-movimenti ta’ files. Provdiet servizz ta’ pproċessar tal-korrispondenza kollha mibgħuta mill-

Ministeru u d-Direttorati fi ħdanu. Ir-Registry Ċentrali tippubblika ċirkularijiet, sejħiet għall-applikazzjonijiet u 

avviżi fuq sistema elettronika għall-informazzjoni tal-impjegati kollha tal-Ministeru. Matul is-sena sar eżercizzju 
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biex registries oħra li nfetħu fid-Direttorati matul iż-żmien li ilu fis-seħħ il-Ministeru għal Għawdex jiġu 

amalgamati f’din ir-Registry. Din iċ-ċentralizzazzjoni mistennija li tkun mwettqa matul is-sena d-dieħla. 

 

Direttorat tas-Servizzi f’Għawdex 

Funjonijiet  

L-għanijiet tad-Direttorat tas-Servizzi għal Għawdex huma:  

• Li jassigura sistema ta’ kordinament 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 jipprovdi servizz komunitarju lill-persuni vulnerabbli, anzjani u persuni bi bżonnijiet speċjali;  

• Li jikkordina inizjattivi kulturali, sportivi u soċjali li jkunu ttieħdu minn għaqdiet mhux governattivi, 

Kunsilli Lokali u organizzazzjonijiet oħra.  

 

Matul is-sena 2019, id-Direttorat tas-Servizzi għal Għawdex kien responsabbli direttament għal 14-il sezzjoni. Ir-

rapport tal-Qorti ta’ Għawdex hu mdaħħal f’dak tal-Ministeru li hu responsabbli għall-Ġustizzja. 

 

Skemi  

Id-Direttorat jamministra l-iskema ta’ ħlasijiet tas-sussidju lil studenti Għawdxin li attendew korsijiet post-

sekondarju fl-Università ta’ Malta, l-MCAST, l-ITS u istituzzjonijiet oħra fuq bażi full time. Matul l-2019, 710 

student universitarju, 221 student tal-MCAST, 11-il student tal-ITS u 19-il student li jattendu istituzzjonijiet oħra 

bbenefikaw minn dan is-sussidju.  

F’Ottubru bdiet titħaddem skema ġdida, ta’ assistenza lil studenti residenti Għawdex li jikru akkomodazzjoni 

f’Malta. Intlaqgħu 30 applikazzjoni għal din l-iskema. Is-sussidju li kien jingħata lir-residenti Għawdxin li jaħdmu 

fis-Settur Pubbliku jew f’entitajiet u awtoritajiet iffinanzjati mill-Gvern għal kull jum t’attendenza fuq il-post tax-

xogħol, ġie estiż għar-residenti Għawdxin kollha li jaħdmu Malta, sewwa fis-Settur Pubbliku kif ukoll privat. Kull 

ħaddiem beda jingħata somma fissa annwali. Ġew proċessati 2464 applikazzjoni matul is-sena 2019.  

Skema oħra amministrata minn dan id-Direttorat hi dik tal-persuni residenti Għawdex li jipprattikaw sport ma’ 

għaqda bbażata f’Malta. Applikaw għal din l-għajnuna 18-il persuna. 

Servizzi lill-Organizzazzjonijiet taż-żagħżagħ Għawdxin 

Matul is-sena 2019 saru: 

• Konsultazzjonijiet u parteċipazzjoni fejn jidħlu attivitajiet taż-żgħażagħ kif ukoll attivitajiet kulturali li 

jistgħu jattiraw liż-żgħażagħ; 

• Kuntatti u parteċipazzjoni mal-Aġenzija Żgħażagħ fuq proġetti u attivitajiet għaż-żgħażagħ; 

• Laqgħat u networking ma’ organizzazzjonijiet kemm Għawdxin, Maltin kif ukoll barranin sabiex ikunu 

jistgħu jiġu sfruttati opportunitajiet li jistgħu jagħtu spazju liż-żgħażagħ Għawdxin sabiex jimirħu aktar 

fl-edukazzjoni mhux formali; 
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• Tfittxija ta’ partners barranin sabiex magħhom jistgħu jinkitbu u jiġu applikati proġetti ġodda tal-

Erasmus+; 

• Diskussjonijiet ma’ partners eżistenti sabiex jitkomplew jew jiġu applikati aktar proġetti tal-Erasmus+. 

 

Ittieħet sehem: 

• F’Kick off meeting – Jannar 2019 f’Potenza l-Italja rigward il-proġett E+ ‘Success’. Dan l-istess proġett 

sarraf sabiex 10 ħaddiema tal-Ministeru attendew kors ta’ taħriġ fi Spanja rigward ‘project planning’ mibni 

fuq is-sistema ta’ ‘Dragon Dreaming’. Dan il-proġett kien iffurmat minn Malta, Spanja u Italja; 

• F’Kors ta’ taħriġ f’Belluno fl-Italja bit-titlu ‘Stand Against Drugs’ fejn attendew u pparteċipaw ukoll l-

OASI (NGO Għawdxija). Hawn attendew 4 ħaddiema tal-Ministeru. F’April 2019 imbagħad saret laqgħa 

r-Rumanija sabiex jingħalaq l-proġett u nagħtu s-sehem tagħna fid-disseminazzjoni tal-materjal miġbur 

mill-proġett. F’dan il-proġett kien hemm jipparteċipaw Malta, Italja, Norveġja, Użbekistan u r-Rumanija. 

Il-Youth Services Coordinator applika b’suċċess il-proġetti imsemmija hawn taħt li mistennija jitlestew sal-bidu 

tas-sena 2020: 

• E4C (Entrapreneurship for Change) – 2019-1-MT01-KA105-051104 

• Making History Come Alive in Youth Work – 2019-1-MT01-KA105-051141 

Il-Youth Services Coordinator qiegħed ukoll f’diskussjoni biex jiġu applikati xi proġetti fi Frar 2020 fejn jekk jiġu 

aċċettati mill-EUPA jew Aġenziji oħra Ewropej, jagħtu iktar spazju liż-żgħażagħ Għawdxin sabiex jikbru aktar 

kif ukoll jitgħallmu aktar, riżultat li żgur imexxi ’l quddiem il-kultura u l-edukazzjoni tagħhom u tan-nies qrib 

tagħhom. 

 

Kumpless Sportiv ta’ Għawdex 

L-objettivi tal-Kumpless Sportiv t’Għawdex matul is-sena 2019 kienu li: 

•  jinkuraġixxi atleti żgħażagħ biex jipprattikaw l-isports. 

•  jgħin lill-Assoċjazzjonijiet, NGO’s u Għaqdiet Sportivi fl-organizazzjoni ta’ attivitajiet sportivi. 

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

 

Attivitajiet sportivi 

Matul is-sena 2019, 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, Netball, Arti Marzjali, u Tixbit fuq ġewwa, fil-Kumpless Sportiv tar-Rabat Għawdex. Fuq 

bażi privata, matul din is-sena, kienu organizzati fil-Kumpless Sportiv, klassijiet taż-żfin, tal-Yoga, Aerobics, 

Pilates, Ġinnastika, Mudellar u Eżerċizzji fiżiċi. Għal dawn il-lezzjonijiet l-attendenza kienet dejjem numeruża.  

L-Għalliema tal-Edukazzjoni fiżika fl-iskejjel Sekondarji u post-Sekondarji tal-istat, minn ġimgħa għall-oħra, 

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, matul l-2019, użaw il-Kumpless biex organizzaw 

Sports Days kif ukoll sessjonijiet ta’ Tixbit fuq ġewwa. Dawn is-sessjonijiet ġew organizzati minn Għalliema tad-

Direttorat tal-Edukazzjoni. Anki l-Gozo College għamel użu mill-Kumpless Sportiv biex organizza attivitiajiet 
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bħal Festival tal-Ġinnastika, Festival għall-istudenti tal-Kinder, l-Interschool Tournament u s-6th Form Sports 

Festival, l-inizjattiva Active Fridays, u t-Teen Science Café, fost attivitajiet oħra. Għal dawn l-okkażjonijiet barra 

l-attendenza ta’ ħafna studenti, attendew ukoll il-ġenituri/gwardjani tal-istess studenti u mistiedna distinti oħra. 

Skejjel minn Malta, bħal San Anton School, f’Ġunju 2019 għażlu din il-faċilità biex organizzaw attivitajiet ta’ 

Teambuilding u sessjonijiet ta’ taħriġ kemm għall-istudenti kif ukoll għall-istaff rispettiv tagħhom. F’Marzu 2019, 

id-dipartiment tal-Edukazjoni organizza l-Konvenzjoni tal-Karrieri, liema attività rnexxileha tattira numru kbir ta’ 

studenti, għalliema u ġenituri.  

Bosta għaqdiet sportivi Maltin matul din is-sena għamlu użu mill-Kumpless Sportiv biex organizzaw it-training 

camps anwali tagħhom. Fost dawn kien hemm il-Paola u l-Birkirkara Badminton Clubs, u l-Luxol Handball Club 

fost oħrajn. B’mod regulari matul l-2019, l-Aġenzija Support, iċ-ċentru Santa Martha, d-diversi fergħat tal-Mużew, 

u NGO’s oħra użaw il-faċilitajiet sportivi fil-Kumpless Sportiv t’Ghawdex biex għamlu sessjonijiet ta’ eżerċizzji 

fiżiċi lill-membri tagħhom. Fuq medda ta’ diversi ġimgħat, matul din is-sena ukoll, ġew organizzati fil-Kumpless 

Sportiv t’Għawdex programmi sportivi b’taħriġ f’dixxiplini sportivi varji. Fost dawn insemmi, il-programmi 

sportivi ‘On the Move Program’ u ‘Summer on the Move’ organizzati mill-Gozo Sports Board u Sports Malta 

matul ix-xhur tax-Xitwa u tas-Sajf rispettivament.  

 

Kampjonati u seminars 

Matul l-aħħar sena, il-Kumpless Sportiv t’Għawdex issokta bil-ħidma tiegħu biex jipromwovi l-isport f’Għawdex. 

B’dan il-għan ġiet ikkordinata ħidma ma’ diversi Klabbs Għawdxin biex jiġu organizzati Kampjonati u Seminars fl-

istess Kumpless. Fost dawn ta’ min isemmi s-Seminar Internazzjonali annwali ta’ Arti Marzjali organizzat mit-Tenchi 

(Gozo) Klabb, fejn il-mistieden speċjali kien is-Slovak ta’ fama Internazzjoni fil-Ryuku Kempo – Master Borut Kencel, 

6th Dan Black Belt. Dan is-seminar kellu parteċipazzjoni wiesa għaliex barra li kien miftuħ għall-atleti li jipprattikaw 

dan l-isport partikulari, kellu konkorrenza minn għadd ta’ membri fil-Korp tal-Pulizija, l-Armata u minn Klabbs oħra 

barranin u Maltin. Din l-inizjattiva sservi wkoll ta’ opportunità biex ta’ kull sena, atleti promettenti jiġu assessjati fi 

gradi għola f’din id-dixxiplina partikulari tal-Arti Marzjali. Kampjonati annwali oħra li ġew organizzati fil-Kumpless 

Sportiv matul din is-sena jinkludu dawk tal-Badminton, il-league tal-Basketball organizzat mill-Għajnsielem Redcoats, 

it-Tournament tat-Table Tennis organizzat mill-Gozo Sports Board, u l-iSports festival mifrux fuq tliet ġimgħat 

organizzat mill-istess entità. Fil-qasam tal-Arti Marzjali wkoll, f’April 2019, ġie organizzat seminar tal-Akido mifrux 

fuq tlett ijiem, u f’Novembru tal-istess sena sar ieħor tal-iSpirit Combat. Għas-seminar tal-iSpirit Combat attenda l-

fundatur Internazzjonali s-Sur Brian M. Dossett. L-attendenza fiż-żewġ avvenimenti kienet tajba ħafna, b’mod 

partikulari f’dak tal-iSpirit Combat fejn il-Klabbs kollha Maltin u Għawdxin li attendew, taw prestazzjoni mill-aqwa 

f’dik li hija teknika u dixxiplina. Avvenimenti bħal dawn huma ta’ inkoraġġiment mhux biss għal min jorganizzahom, 

imma anki għall-istess amministrazzjoni tal-Kumpless li kull darba li ssir xi talba ta’ din ix-xorta, dejjem tagħmel minn 

kollox sabiex ir-riżultat finali jkun suċċess.  

 

Attivitajiet Kulturali u Soċjali  

Barra ħidma ta’ promozzjoni favur l-isports f’Għawdex, il-Kumpless Sportiv joffri wkoll faċilitajiet fejn jistgħu jsiru 

attivitajiet kulturali u soċjali. Matul l-2019, bosta Entitajiet mhux Governattivi b’kollaborazzjoni mal-Ministeru għal 
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Għawdex, organizzaw diversi attivitajiet fosthom, l-esebizzjoni annwali tal-Għasafar organizzata mill-GBBS, il-Fiera 

tat-Tieġ, is-seminar fuq il-Vjolenza Domestika u l-attività organizzata mill-fondazzjoni OASI f’Settembru 2019. 

 

Il-Gym 

Matul l-aħħar sena, il-Kumpless Sportiv t’Għawdex kompla jinvesti fis-servizzi li joffri. Għall-benefiċċju tal-membri 

tal-Gym fil-Kumpless Sportiv t’Għawdex, b’mod regolari matul is-sena kollha saret il-manutenzjoni fuq il-magni u l-

attrezzaturi kollha f’din il-faċilità.  

 

Inizjattivi ġodda 

B’investiment sostanzjali mill-Ministeru għal Għawdex, f’Ta’ Kerċem, nhar it-22 ta’ Mejju 2019, ġiet inawgurata l-

faċilità ġdida tat-Tennis. L-atleti Għawdxin li jipprattikaw dan l-isport partikulari, issa jistgħu jagħmlu użu minn din il-

faċilità ġdida ta’ livell għoli. Matul is-sena l-użu ta’din il-faċilità kien tajjeb ħafna, u dan jawgura tajjeb biex fil-futur 

isiru aktar investimenti ta’ din ix-xorta. In-numru ta’ membri tal-Kumpless Sportiv fl-2019 kien ta’ 313 persuna. L-

amministrazzjoni tal-Kumpless tibqa’ tħares ‘il quddiem b’ottimiżmu biex bħal dejjem tagħti kontribut ewlieni fil-

qasam tal-isports f’pajjiżna.  

 

Nutar tal-Gvern 

L-uffiċċju tan-Nutar tal-Gvern huwa responsabbli mill-kustodja tal-Arkivju Notarili li fih hemm depożitati 

kuntratti/testmenti. L-uffiċċju tan-Nutar tal-Gvern, bl-għajnuna tal-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’ ukoll jitlob kopji ta’ dawn l-atti 

skont il-Liġi Notarili. 3365 klijenti talbu u ngħataw kopja ta’ kuntratti/testmenti. Barra minn dan, saru regolarment 

spezzjonijiet ta’ natura informattiva u riċerka mill-pubbliku nġenerali. Inġabru €18,096.72 mill-pubbliku bħala 

miżata ta’ dawn is-servizzi. Tkompliet it-tiswija fuq ir-Reġistri tal-Arkivju. Din l-ispiża ngħatat għal tliet snin oħra 

b’somma ta’ €10,000 fis-sena. Din is-sena sar xogħol fuq 84 Volum mir-Reġistri. 

 

 

Uffiċċju għall-Akkomodazzjoni Soċjali  

L-għanijiet ta’ dan l-uffiċċju huma: 

• Biex jipprovdi akkomodazzjoni soċjali lill-familji fil-bżonn;  

• Biex jgħin finanzjarjament lis-sidien u lill-inkwilini ħalli jgħollu l-livell tar-residenza tagħhom; 

• Biex jgħin lir-residenti jsiru sidien tal-post fejn joqogħdu.  

  

Matul l-2019, l-għadd ta’ applikazzjonijiet ġodda, u l-għajnuna li ngħatat lir-residenti Għawdxin kienet hekk: 

Skema Tifsira Applikazzjonijiet 

ġodda 

Sussidju li tħallas lill-

applikanti 
   

€ 
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- Akkomodazzjoni Alternattiva 36 7,418 

DIS Skema għall-Persuni b’Diżabilità 6 4,980 

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

Privati 

147 253,666 

ADP Skema ta’ Sussidju fuq Xogħlijet ta’ 

Irranġar u Titjib f’Residenzi Okkupati 

minn Sidien jew Inkwilini 

4 38,745 

GFR Għotja Biex Tgħin lis-Sidien fil-Bini, 

Irranġar u/jew Tkomplija tal-Ewwel 

Residenza Tagħhom 

55 *186,561 

GALR Għajnuna fuq il-Ħlas Lura tas-Self Biex 

Tibni l-Ewwel Residenza 

- 3,263 

HAK Skema Kiri mis-Suq Privat   

P Skema ta’ Fidi taċ-Ċens 3  

SSD Sir Sid Darek 7  

LFT Sussidju fuq twaħħil ta’ liftijiet 2  

RVU Restawr ta’ Djar Battala 1  

ESS Skema Equity Sharing 6  

SOL Applikazzjoni għal Self minn Bank Lokali 19  

ISS Skema ta’ sussidju fuq l-imgħax - 481 

NIKRI Kiri ta’ Propjetà mis-Suq Privat 21  
 

TOTALS 307 495,114 

*Imħallas mid-Dipartiment tal-VAT 

 

Matul l-2019, dan l-Uffiċċju ipproċessa 381 applikazzjoni GFR (Malta u Għawdex). Ġew iffirmati 196 ftehim/kuntratt 

f’dan l-Uffiċċju. Tkomplew il-manutenzjonijiet, 7 blokkijiet f’Taċ-Ċawla, twaħħlu sensors tad-dawl f’10 blokkijiet, 9 

twieqi tal-aluminju, u kaxxi ġodda tal-aluminju għall-arloġġi tad-dawl u l-ilma (fi 3 blokok). Sar tibdil tal-irħam tat-

turġien f’diversi blokok. Ġew allokati 15-il appartament f’Għawdex. 

 

Uffiċċju tal-eResidence  

Matul is-sena 2019 ġew irreġistrati 683 applikazzjoni ta’ persuni ċittadini tal-Unjoni Ewropea, li applikaw għall-

ewwel darba għad-dokument ta’ residenza. Kien hemm 1,102 applikazzjoni ta’ ċittadini minn stati membri tal-

Unjoni Ewropea għat-tiġdid tad-dokument jew tibdil tal-indirizz residenzjali. Kompla jissaħħaħ ukoll is-servizz 

ta’ applikazzjonijiet għall-impieg minn ċittadini ta’ pajjizi barra mill-Unjoni Ewropea. Intlaqgħu madwar 1,286 

applikazzjoni għall-impjieg jew sabiex iġeddu l-liċenzja ta’ xogħol minn dawn il-pajjizi. Żieda ta’ madwar 586 

applikazzjoni għal dan l-istatus biss. Filwaqt li kien hemm 958 applikazzjoni minn pajjiżi barra mill-Unjoni 

Ewropea, fosthom taħt status ta’ studju jew li jaqgħu taħt regolamenti ta’ riunifikazzjoni tal-familja (AL 150 tal-



Rapport Annwali 2019 – MGOZ  27 

2007). Ġew sottomessi 197 applikazzjoni sabiex jinħarġu dokumenti ta’ residenza taħt status ta’ protezzjoni 

umanitarja.  

 

Uffiċċju tal-Passaporti 

L-uffiċċju tal-Passaporti ta’ Għawdex joffri diversi servizzi relatati mal-ħruġ ta’ passporti Maltin, notifiki ta’ 

ċertifikati ta’ twelid u mwiet, kif ukoll servizz rigward il-Karta tal-Identità Elettronika. Servizzi oħra li dan l-

uffiċċju joffri lill-pubbliku jinkludu: 

• Dikjarazzjonijiet dwar passaporti mitlufa; 

• Ħruġ ta’ Passaporti Biometrici; 

• Ħrug ta’ Passaporti Diplomatiċi. 

 

Matul l-2019 inħarġu 3,436 passaporti biometriċi ġodda. Dan ifisser li kien hemm żieda ta’ 347 passaport aktar 

mis-sena 2018. Dan l-uffiċċju jieħu ħsieb notifiki ta’ twelid u mwiet li jkunu seħħew f’Għawdex. Matul l-2019 

ġew notifikati 292 twelid u 277 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-Ufiċċju 

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  

Sistema Vera – Liċenzjar u reġistrazzjoni tal-vetturi 

Matul l-aħħar sena din is-sezzjoni kompliet tagħti s-servizzi bħas-snin preċedenti u kif ukoll skont implimentazjonijiet 

ġodda mill-baġit tas-sena 2019. Dawn il-miżuri jinkludu: 

• Scrappage schemes – fejn il-Gvern reġa daħħal l-iskema għall-iskrappjar ta’ vetturi qodma u li jħammġu 

aktar; 

• Rifużjoni tat-taxxa fuq il-valur miżjud bejn is-sena 2004 u 2008. Hawn bdew jiġu ndirizzati l-vetturi kollha 

second hand li kienu registrati fis-sena 2007 u 2008 u ngħataw is-somma kollha tal-Vat mħallsa appena l-

vettura ġiet reġistrata; 

• Kompliet tiġi wkoll infurzata l-liġi għal sidien ta’ vetturi li għandhom reġistrati vetturi li tħallew bil-pjanċi 

fuqhom u l-liċenzja annwali tagħhom ma ġietx mġedda, ħafna minnhom għal bosta snin. Sidien ta’ dawn il-

vetturi m’għadhomx jistgħu jittrasferrixxu vetturi fuq isimhom jekk ma jirregolarizzawx ruħhom mal-liġijiet 

kurrenti. Hawn ġiet wkoll estiża l-iskema tar-regularizzjoni skont l-avviż legali 22/2012 sal-31ta’ Marzu, 2021; 

• Bdil ta’ pjanċi lill-vetturi kollha ikklassifikati bħala vintage minn bojod għal suwed.  

 

Matul l-aħħar sena din is-sezzjoni kompliet toffri l-aqwa kwalità ta’ servizz possibbli lill-konsumaturi numerużi, kemm 

residenti lokali u residenti barranin, 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; 
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• Iggaraxxjar u digaraxxjar 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; 

• 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); 

• Reġistrazzjoni tat-tielet parti għad-dealers tal-vetturi; 

• Informazzjoni fuq il-Help Desk kemm lill-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 mpurtati mill-UE u spezzjonijiet tal-VRT. Ta’ min isemmi li dawn l-ispezzjonijiet minn madwar 25 kull xahar 

żdiedu għal bejn 45 u 50 kull xahar; 

• Valutar ta’ vetturi privati u kummerċjali u kif ukoll l-ewwel reġistrazzjoni tal-vetturi użati importati mill-UE u taxxa 

tar-reġistrazzjoni; 

• Ħruġ ta’ liċenzja temporanja ta’ 30 ġurnata għall-vetturi impurtati sakemm jiġu reġistrati.  

 

L-istatitistika segwenti turi n-numru ta’ transazzjonijiet matul is-sena fuq is-sistema NEW VERA. Dan juri żieda 

konsiderevoli fuq l-ammont ta’ transazzjonijiet matul is-sena ta’ qabel.  

Spezzjonijiet ta’ vetturi 450 

Konverżjonijijet 314 

Trasferimenti 2,553 

Iggaraxxjar 1,060 

Digaraxxjar 572 

Ħrug ta’ pjanċi 1,031 

Re-Sale/De-Resale Transfers 1,076 

Affidavit/Ħruġ ta’ dokumenti mill-ġdid 642 

Skreppjar 399 

Trasferiment b’wirt 105 

Vetturi Reġistrati 401 

Ġbir ta’ arretrati 45 

Liċenzja temporanja għal 30 ġurnata 86 

Total 8,734 

 

Sistema tal-liċenzji tas-sewqan 
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Mis-sistema tal-liċenzji tas-sewqan li ilha taħdem minn Settembru tal-2007, din is-sezzjoni kompliet l-aqwa servizz u 

livell fis-servizzi offruti lill-konsumaturi tagħna. Is-servizz li jingħata ta’ kuljum jikkonsisti f’applikazzjonijiet minn 

applikanti ġodda u skedar tad-dati tat-testijiet għat-testijiet li jsiru kull ġimgħa ħdejn il-heliport. Dawn isiru skont l-ordni 

li japplikaw u jinġiebu eżaminaturi apposta skont in-numru ta’ applikanti; għaldaqstant inaqqsu x-xogħol b’lura li kien 

hemm fil-passat. Matul din is-sena skejjel tas-sewqan reġgħu ngħataw l-għażla jekk iridux li jagħmlu t-testijiet tagħhom 

f’Malta jew f’Għawdex. Konsegwentament din is-sezzjoni estendiet is-servizz tagħha għall-iskejjel Maltin u l-applikanti 

tagħhom biex jagħmlu t-test tal-prattika tas-sewqan f’Għawdex. Din irriżultat fil-vantaġġ li nestendu l-eżaminaturi li 

jiġu kull ġimgħa minn 3 għal iktar skont il-bżonn. Preżentament applikanti ġodda jersqu għall-eżami tal-prattika 

tagħhom fi żmien 3 ġimgħat minn meta japplikaw. Ġiet fis-seħħ ukoll sistema ġdida biex tiżgura li tinżamm il-prattika 

li min japplika l-ewwel jinqeda l-ewwel. Żdied ukoll in-numru ta’ applikanti li ħtiġilhom jattendu l-kors tas-Certificate 

of Professional Competence minħabba n-natura tax-xogħol tagħhom u hekk jkunu regularizzati mal-liġijiet kurrenti 

linja waħda mal-Unjoni Ewropea.  

Mill-1 ta’ Dicembru 2017 ġiet fis-seħħ sistema ta’ tnaqqis ta’ punti għall-kontravenzjonijiet tat-traffiku. Dan it-tnaqqis 

iwassal għas-sospensjoni jew teħid tal-liċenzja tas-sewqan. Matul l-aħħar xhur ta’ din is-sena żdiedu konsiderevolment 

l-applikazzjonijiet ta’ skambjar ta’ Licenzji mir-Renju Unit għal dik Maltija minħabba inċertezzi bil-Brexit.  

 

Statistika għas-sena li għaddiet f’din is-sezzjoni fuq is-sistema DLS jinkludu: 

Skambjar ta’ liċenzji EU 150 

Żidiet ta’ Codes - CPC 45 

Tiġdid ta’ liċenzji 1,501 

Liċenzji ġodda 700 

Total: 2,396 

 

Uffiċċju tal-Kummerċ 

L-Uffiċċju tal-Kummerċ t’Għawdex, iħaddan fih is-servizzi li normalment jiġu offruti mid-Dipartiment tal-

Kummerċ f’Malta. Jinkludu wkoll servizzi tal-MBR (Malta Business Registry), 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 ta’ bejjiegħ fit-triq  20 

• Applikazzjonijiet għall-importazzjoni  7 

• Applikazzjonijiet għall-kumpaniji ġodda  33 

• Dokumenti oħra li għandhom konnessjoni ma’ kumpaniji privati  390 

• Rapport annwali ta’ kumpaniji attivi  395 

 

Servizzi tal-Ispettorat tas-Saħħa 
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L-Uffiċċju Reġjonali t’Għawdex huwa responsabbli għall-irħula u l-lokalitajiet kollha t’Għawdex, inkluż il-gżira 

ta’ Kemmuna. Minbarra s-servizzi tal-Ispettorat tas-Saħħa, l-Uffiċċju Reġjonali t’Għawdex jipprovdi wkoll 

servizzi oħra li jiġu offruti minn sezzjonijiet fi ħdan id-Direttorat tas-Saħħa Ambjentali f’Malta. 

 

Spezzjonijiet li jsiru fi stabbilimenti ta’ l-ikel skont il-kategorija u l-grad mogħti permezz ta’ proċedura ibbażata 

fuq sistema ta’ Risk Assessment: 

Ġenere tal-istabbiliment tal-Ikel Numru ta’ 

spezzjonijiet 

Grad ottenut 

  A B C D E F 

Stabbillimenti tal-Catering/Lukandi/ 

Ħwienet tal-Ikel 

68 40 21 6 1 0 0 

Bejjiegħa bl-imnut 16 9 7 0 0 0 0 

Bejjiegħa fil-beraħ /Kjoskijiet 11 9 2 0 0 0 0 

Manifattura tal-Ikel /ipproċessar/ 

Ippakjar u Canning 

24 22 2 0 0 0 0 

Varji (cold stores, transport tal-ikel, 

vetturi bit-temperatura kkontrollata, 

swali, stores, grossisti) 

8 

 

6 

 

2 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

TOTAL 127 86 34 6 1 0 0 
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Spezzjonijiet oħra fi stabilimenti tal-Ikel: 

 Numru ta’ spezzjonijiet 

Spezzjonijiet tat-tip (follow-up) dwar nuqqasijiet/ 

kontravenzjonijiet 

0 

Irtirar tal-prodott 104 

Ittikkettjar tal-ikel 557 

Spezzjonijiet oħra b’konnessjoni ma’: 

• Programmi ta’ monitoraġġ bħal l-Early Morning 

Monitoring Programme 

• Programmi ta’ teħid ta’ kampjuni 

• Garanziji skont Artiku 39 tal-Att dwar is-Sigurtà fl-

Ikel 

• Awditjar tas-sistema tal-immanigjar fis-sigurtà tal-ikel 

(HACCP) fi stabbilimenti tal-ikel 

• Ordnijiet ta’ Kontroll t’Emerġenza 

• Ordnijiet ta’ Projbizzjoni t’Emerġenza 

• Oħrajn 

 

 

79 

 

85 

0 

 

0 

0 

0 

0 

Total 825 

 

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 

24 31 26 

 

Spezzjonijiet ta’ stabbilimenti b’ konnessi ma’ liċenzjar: 

Dipartiment tal-Kummerċ 

Dipartiment tad-Dwana 

Awtorità tat-Turiżmu ta’ Malta (MTA) 

Agrikultura 

Pulizija 

28 

0 

30 

0 

2 

Total 60 

 

Spezzjonijiet oħra: 

Spezzjonijiet ta’ siti u postijiet in konnessjoni ma’ applikazzjonijiet riferuti mill-

Awtorità tal-Ippjannar rigward permessi ta’ żvilupp 
133 

Spezzjonijiet konnessi ma’ konsulti qabel ma tiġi sottomessa applikazzjoni lill-

Awtorità tal-Ippjanar (PA)/Awtorità ta l-Ambjent u Riżorsi (ERA)   
1 

Spezzjonijiet ta’ Tattoos studio / Body Piercing  2 
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Residenzi tal-Anzjani (Old People’s Home)  16 

Total 152 

           

Kategoriji ta’ kampjuni meħuda: 

Prodotti tal-Ikel -  322 

Xorb -  3  

Ilma għax-xorb -  69 

Kampjuni oħra - 94 

Ilma għax-Xorb – Dirett mill-Main  -   32 

Sorsi oħra - 7 

Ilmijiet t’infiltrazzjoni - 121  

Ilma minn swimming pools - 0  

Kampjuni oħra  -  0 

 

Kampjuni tal-ilma baħar ittieħdu minn tlieta u għoxrin (23) żona tal-għawm f’diversi bajjiet popolari matul l-

istaġun tal-għawm. 

   

Investigazzjonijiet ta’ lmenti: 

 

Ilmenti relatati mal-ikel Numru ta’ ilmenti Numru ta’ spezzjonijiet 

Stabbillimenti mhux iġeniċi u prattiċi mhux iġeniċi 10 13 

Ikel mhux tajjeb għall-konsum u wara d-data ta’ 

durabbilita minima 

2 2 

Tikkettar 7 10 

Ilmenti oħra dwar l-ikel 3 4 

Total 22 29 

 

Ilmenti relatati mal-ambjent Numru 

ta’ilmenti 

Numru 

ta’spezzjonijiet 

Rapporti ta’ 

Inkonvenjenza 

(Nuisance Reports) 

Drenaġġi difettużi 12 30 2 

Sadd fid-drenaġġ 9 16 1 

Postijiet jew siti maħmuġin jew li fihom 

akkumuli ta’ ħmieġ / żibel, demel 

28 
 

75 
 

4 

Infiltrazzjonijiet 65 206 0 

Ilmenti oħra (infestazzjonijiet ta’ ġrieden u 

briegħed) 

388 399 - 

Oħrajn 35 82 1 

Total 537 808 8 
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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 8 2 2 0 0 

 

Ċitazzjonijiet:   

 Numru ta’ kontravenzjonijiet 

Relatati mal-Ikel 0 

Relatati mal-Ambjent 2 

Total 2 

 

Seduti l-Qorti: 

Seduti l-Qorti Każijiet tal-Qorti Rimarki 

2 2 2 każijiet deċiżi 

 

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 ma’ dfin.  

Din is-sezzjoni tieħu ħsieb il-ħruġ tal-permessi tad-dfin u tat-trasport ta’ katavri/fdalijiet umani 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 matul 2019 kien kif gej : 

• 60 f’oqbra privati 

• 28 f’oqbra tal-komun 

Saru 16-il trasferiment u ġarr ta’fdalijiet umani minn qabar għall-ieħor jew miċ-Ċimiterju ta’ Santa Marija għal 

ċimiterji oħra f’Għawdex u f’Malta u kien hemm każ (1) ta’ Repatrijazzjoni ta’ fdalijiet umani li saru taħt is-

superviżżjoni tal-Awtorita’ Sanitarja. Sar ukoll 31 tindif ta’ oqbra privati fiċ-ċimiterju ta’ Santa Marija. 

Matul din is-sena tkomplew xogħlijiet ta’ restawr fil-kapella u f’diversi partijiet taċ-ċimiterju. Sar ukoll żbir ta’ 

siġar u xogħol ta’ tindif fl-istess ċimiterju. 

 

Ħruġ ta’ permessi għad-dfin u trasport ta’ katavri u fdalijiet umani (Burial Permits) 

Bis-saħħa tal-Att Numru IV tal-2019 li jamenda l-Kodiċi dwar il-Liġijiet tal-Pulizija, Kap.10 (Artikolu 141) li 

daħal fis-seħħ f’Settembru 2019, sal-aħħar tas-sena nħarġu 69 permess ta’ dfin u 15 il-permess għat-trasport ta’ 

katavri/ fdalijiet umani minn qabar għal qabar ieħor fl-istess ċimiterju jew f’ċimiterji oħra kemm f’Għawdex kif 

ukoll f’Malta. 
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Taqsima Kontroll tal-Firien (Rodent 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. 

 No. ta’ points fejn 

tpoġġa l-velenu  

Ammont ta’ velenu 

użat 

Lokalitjiet 4,793 10,211 

Sistema tad-drenaġġ pubbliku 24 47 

Ilmenti 3,995 12,405 

Ilmenti minn sidien/okkupanti dwar presenza ta’ 

far/ġurdien fir- residenza tagħhom 

 

358 

 

3,576 

Diżinfestazzjoni kontra l-briegħed 17 

Każijiet ta’ Tifu (Murine typhus) 0 

Numru ta’ pakketti ta’ velenu tal-ġrieden li tqassmu lill-

pubbliku sa’ l-aħħar ta’ April 2019 

4,800 

 

Uffiċċju għall-Anzjani u Persuni bi Bżonnijiet Speċjali  

Din is-sezzjoni hi responsabbli għal numru ta’ servizzi li huma ta’ sapport għall-kwalità ta’ ħajja aħjar sew għall-

Anzjani kif ukoll għal nies bi Bżonnijiet Speċjali. Dawn is-servizzi huma mezz biex ngħinu lil dawn in-nies jibqgħu 

jgħixu ħajja ndipendenti fil-komunita’. 

 

Servizz ta’ Għajnuna fid-Dar 

Dan hu s-servizz prinċipali offrut minn din is-sezzjoni. Għandu l-akbar numru ta’ benefiċċjarji li fl-aħħar ta’ 

Diċembru 2019 kien jammonta għal 885 residenza. Dan is-servizz hu provdut permezz ta’ Assistenti Soċjali li sal-

aħħar ta’ Diċembru 2019 kienu jammontaw għall-43. 3 minn dawn l-Assistenti Soċjali jaħdmu fl-uffiċċju, 7 jaqdu 

d-dmirijiet tagħhom fiċ-Ċentru ta’ matul il-Jum ta’ Santa Marta, 4 fiċ-Ċentru ta’ matul il-Jum għall-Anzjani, 1 fl-

iskola ta’ Sannat fis-sezzjoni għan-nies bi Bżonnijiet Speċjali, 1 fid-Dipartiment tas-Servizzi Soċjali, 1 fil-Qorti 

ta’ Għawdex, 1 fiċ-Ċimiterju ta’ Santa Maria, 1 fil-Ministeru għal Għawdex, 1 fid-Direttorat tas-Servizzi għal 

Għawdex, 1 fiċ-ċentru tal-NGO, 2 fiċ-Ċentri tal-Active Ageing u 1 fil-Parroċċa tal-Munxar fejn hemm Ċentru 

għall-Anzjani. Għalhekk in-numru ta’ Assistenti Soċjali li jagħtu is-servizz tal-għajnuna fid-dar fir-residenzi ta’ l-

anzjani huwa ta’ 19. Hemm ukoll 84 Assistenti Soċjali li jaħdmu ma’ kuntrattur u qed jagħtu għajnuna fir-residenzi 

tal-benefiċċjarji u fiċ-ċentri. Dan is-Servizz huwa allokat minn infermiera u Social Worker, fejn jiġi deċiż in-

numru ta’ siegħat allokati lill-Anzjani. 
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Servizz tal-Handyman 

Dan is-Servizz jipprovdi xogħol ta’ manutenzjoni u xogħol ħafif fir-residenzi tal-anzjani u ta’ dawk bi Bżonnijiet 

Speċjali. Fis-Sena 2019 kien hemm 108 applikazzjoni li fihom saru 184 xogħlijiet. L-applikazzjonijiet ġew 

ipproċessati kollha. 

 

Servizz tat-Telecare 

Matul 2019 daħlu 55 applikazzjoni fl-uffiċċju tagħna li kollha ġew installati. L-Uffiċjal inkarigat mit-Telecare 

jirrapporta il-ħsarat li jkun hemm fis-settijiet tat-’Telecare’ lill-Uffiċċju tat-Telecare Malta. 

 

Servizz tal-Inkontinenza 

Is-servizz tal-inkontinenza hu wkoll responsabbiltà ta’ din is-Sezzjoni. Matul 2019, kien hemm 153 

applikazzjonijiet ġodda ta’ Skema A u 90 applikazzjoni ġdida ta’ Skema B. Sal-lum hemm 567 klijent li jużaw 

Skema A u 43 klijent li jużaw Skema B. 

 

Servizz tal-Platt Sħun  

Dan is-Servizz jiġi provdut permezz ta’ kuntrattur. Il-Kuntrattur jipprovdi s-servizz ta’ ikla kuljum fid-dar tal-

anzjani. Din tikkonsisti f’zewg platti u deżerta. Is-sena li għaddiet ġew ipprovduti 20,116-il ikla.  

 

Attivitajiet Soċjali 

Quddiesa ta’ Jum l-Omm 

Quddiesa ta’ Jum il-Missier 

Quddiesa ta’ Jum l-Anzjani 

Festin tal-Milied 

 

L-Università tat-Tielet Eta’ f’Għawdex 

Din is-sezzjoni b’kollaborazzjoni mas-Sezzjoni tal-Università ta’ Malta f’Għawdex u d-diviżjoni tal-Ġerontoloġija 

jipprovdu dan is-servizz ta’ tagħlim f’Għawdex. Trasport hu provdut mill-pjazez ta’ kull raħal f’Għawdex u din 

is-sena qed jattendu 66 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 u l-Caritas. Fl-2008 iċ-

Ċentru ta’ Matul il-Jum beda jiltaqa’ fil-Kumpless tal-Moviment Azzjoni Soċjali fi Triq l-Imġarr Għajnsielem.  

Fil-preżent l-anzjani jattendu erba’ darbiet fil-ġimgħa, kulħadd skont il-lokalita’ tiegħu. 

It-Tnejn - Għarb, Kerċem, Santa Luċija 

It-Tlieta - Xewkija, Għasri, San Lawrenz, Żebbuġ 

l-Erbgħa - Rabat, Sannat 

il-Ħamis - Qala, Għajnsielem, Fontana 
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L-attendenza bejn Jannar u Diċembru 2019 kienet ta’ 3,158 anzjan. It-trasport hu provdut minn kull lokalità. 

Ġurnata tipika tibda’ b’quddiesa, wara jkun hemm il-kolazzjon u ħin għar-rikreazzjoni fejn tintlagħab it-tombla, 

krafts jew xi taħdita minn nies professjonali. Wara jkun hemm l-ikla ta’ nofsinhar. F’Marzu u f’April kien hemm 

l-eżerċizzi. In-nies li jattendu dan iċ-ċentru jkollhom is-servizz ta’ infermiera. Iċ-Ċentru ta’ Matul il-Jum organizza 

ħarġa. Din l-okkażjoni bdiet b’quddiesa u wara kienet organizzata ikla f’ristorant f’Marsalforn. F’okkażjonijiet 

diversi matul is-sena iċ-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. Iċ-Ċentru għalaq għal ħmistax-il ġurnata bejn it-12 u s-

16 t’Awwissu u mit-23 ta’ Diċembru sal-1 ta’ Jannar 2020. 

 

Servizz ta’ Hairdresser 

Matul is-sena 2019 ibbenefikaw 549-il darba minn dan is-servizz. Dan is-servizz jingħata lil dawk l-anzjani li ma 

joħorgux mid-dar. 

 

Servizz ta’ Fiżjoterapija 

Matul is-sena 2019 ibbenefikaw 70 anzjan minn dan is-servizz. Dan is-servizz jingħata lil dawk l-anzjani li ma 

joħorgux mid-dar u għandhom is-servizz tal-Homehelp.  

  

Servizz ta’ Dħul f’Dar tal-Anzjani 

Lejn l-aħħar tas-sena 2018 ġie introdott is-servizz ta’ dħul fid-djar tal-Anzjani u matul is-sena 2019 ibbenefikaw: 

 

Villa San Lawrenz  

29 klijent użaw is-Servizz tar-Respite  

49 klijent li qed juzaw dan is-servizz għall-kura fit-tul. 

 

Casa Amalia  

14-il klijent qed jattendu matul il-ġurnata u 6 klijenti qed jużaw is-servizz tan-Night Shelter. 

 

Xagħra Night Shelter  

5 klijenti użaw dan is-servizz matul is-sena 

 

Servizz ta’ Social Worker 

Dan is-servizz jiġi provdut minn Social Worker u kien hemm 34 każ fit-tul u 450 każ ta’ Intervent qasir. 

 

Servizz mis-Sezzjoni tal-Home Assistance 

Minn din is-sezzjoni isiru diversi telefonati matul is-sena biex jassistu lill-anzjani. Matul is-sena ntalbu diversi 

servizzi permezz ta’ dawn it-telefonati. L-ammont kien ta’ 289 li 208 minnhom ġew solvuti. Minn din is-sezzjoni 

saru 15,763 telfonata matul is-sena li għaddiet fejn kien hemm 12,282 li irriżulta li kienu kuntenti bis-servizzi 
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offruti, 369 anzjan ċemplu huma biex isaqsu fuq is-servizzi u 3,112 kienu telefonati li saru minn naħa tal-Home 

Assistance imma ma sabu lil ħadd id-dar. 

 

Ċentru ta’ Matul il-Jum Santa Marta  

Matul din is-sena tkompla l-programm ta’ manutenzjoni u rinovar taċ-ċentru li issa wasal fl-aħħar fażi tiegħu, li 

tinkludi t-tqiegħed tal-madum fuq il-bejt u l-attrezzar u t-tisbieħ tal-istess bejt sabiex ikun jista’ jintuża u jitgawda 

bħala roof garden mill-isbaħ bil-veduti, fosthom taċ-Ċittadella, Marsalforn u l-għolja tas-Salvatur. Il-bejt issebbaħ 

bi proġett tal-mosaic.  

Matul l-2019, kellna żieda ta’ tliet persuni ġodda li bdew jattendu ċ-ċentru, li tnejn minnhom kienu jmorru l-

Ispecial Unit ta’ Sannat. Sar ħafna xogħol intensiv mal-għalliema u ħaddiema oħra fl-iskola, kif ukoll mal-familjari 

u carers tagħhom sabiex din il-bidla drastika fil-ħajja ta’ dawn iż-żgħażagħ b’diżabbiltà ta’ natura severa tkun 

kemm jista’ jkun bl-anqas diffikultajiet. Fil-preżent, in-numru tal-persuni li jattendu ċ-ċentru huwa ta’ tmienja u 

tletin persuna u għalhekk qegħdin fil-kapaċità massima tal-persuni li jistgħu jiġu aċċettati sabiex jattendu ċ-ċentru.  

L-attivitajiet li l-persuni b’diżabbilità jieħdu sehem fihom jinkludu l-morning assembly, taħriġ personalizzat fl-

informatika, eżerċizzju fiżiku kemm fiċ-ċentru stess kif ukoll fil-Kumpless Sportiv, animal therapy fid-’Dreams 

of Horses Farm’ fix-Xagħra, xogħol tal-idejn u crafts, għawm fil-pool tal-ARKA u l-baħar, quddiesa fil-ġimgħa 

kif ukoll nhar l-ewwel Ġimgħa tax-xahar u outwork għal Magro Brothers. Isiru wkoll sessjonijiet ta’ papier machè 

u xogħol fil-fuħħar minn edukaturi mħarrġa apposta. Minn sessjoni għal oħra, ix-xogħol li jkun inbeda jitkompla 

minn carers li kienu ħadu t-taħriġ neċessarju. Inħadmu ’l fuq minn tliet mitt bambin tal-ġibs fuq imħadda maħduma 

bl-idejn fiċ-Ċentru li tqassmu wara l-quddiesa organizzata għat-tfal tal-iskejjel kif ukoll f’parroċċa. Isir ukoll il-

ġbir tal-ħarrub matul Awwissu u l-ippreservar tal-ġulepp tal-ħarrub fix-xhur ta’ wara. Matul is-sena ġew 

organizzati wkoll diversi ħarġiet fil-kommunità f’okkażjonijiet differenti matul is-sena. Attendejna għall-kunċert 

annwali li jsir fiż-Żewwieqa ‘Stage & Proms on the Sea’.  

Il-persuni li jattendu Ċentru Santa Marta jagħmlu użu wkoll mis-servizz ta’ diversi professjonisti u servizzi fil-

qasam tas-saħħa. Dawn jikludu s-servizz tal-podoloġija, dentistrija, fiżjoterapija, psikoterapija u speech therapy. 

Isiru wkoll żjajjar fil-poliklinika tar-Rabat skont il-bżonn.  

F’Ċentru Santa Marta tingħata ħafna importanza għar-relazzjoni u kuntatt mill-qrib mal-ġenituri u gwardjani tal-

persuni kollha li jattendu ċ-ċentru. Dan sabiex ikun hemm sens ta’ kontinwità fil-ħajja tagħhom kif ukoll ħalli 

nkunu ta’ sostenn għal dawn il-familji fil-fażijiet differenti tal-ħajja tal-adulti b’diżabbilità li jattendu ċ-ċentru.  

Matul din is-sena, f’Ċentru Santa Marta komplew jingħataw l-korsijiet fl-ECDL għall-persuni b’diżabbiltà fil-

laboratorju l-ġdid tat-teknoloġija tal-informatika – mhux biss dawk li jattendu ċ-ċentru imma wkoll lil dawk il-

persuni li joqgħodu f’Għawdex u huma rreġistrati bħala persuni b’diżabbiltà mac-CRPD. Il-korsijiet tal-ECDL li 

saru huma Online Essentials, Internet, Excel u IT Security. Dawn il-korsijiet qed isiru b’kollaborazzjoni bejn il-

Ministeru għal Għawdex, il-Federazzjoni Għawdxija b’Diżabbbiltà u l-FITA. 

Kompla jingħata s-servizz ta’ trasport fil-komunità għall-persuni b’diżabbilità u vulnerabbli li ma jkollhomx 

trasport privat tagħhom għall-qadjiet u ħarġiet skont il-bżonn individwali tagħhom.  

Bħal fis-snin l-imgħoddija, ilqajna wkoll fostna numru ta’ studenti mill-MCAST u mill-Università ta’ Derbyshire 

fl-Ingilterra, li qed isegwu kors fil-qasam soċjali. F’Ċentru Santa Marta nilqgħu fostna gruppi ta’ tfal mill-iskejjel 
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sekondarji fuq bażi regolari, sabiex inkabbru fihom l-għarfien dwar ir-realtajiet tal-ħajja tal-persuni b’diżabbiltà 

bil-għan li t-tfal tal-lum, li huma l-adulti ta’ għada, jsiru aktar konxji tal-kwalitajiet sbieħ u tal-bżonnijiet speċjali 

tagħhom.  

 

Taqsima Ħidma Soċjali  

L-għan ewlieni tat-Taqsima Ħidma Soċjali, fi ħdan il-Ministeru għal Għawdex, huwa li toffri servizzi ta’ assistenza 

soċjali fil-komunità u dan permezz ta’ ħidma ġenerika.  

Matul is-sena 2019, it-Taqsima Ħidma Soċjali offriet dawn is-servizzi: 

• Kien hemm 76 każ ġdid li kien jeħtieg għajnuna ta’ assitenza soċjali regolari. 

• It-Taqsima Ħidma Soċjali ħadmet ma’ 44 każ li kien jeħtieg li jibqgħu jiġu segwiti mis-snin ta’ qabel. 

• Intalbet l-assistenza tat-Taqsima Ħidma Soċjali f’39 każ li kienu jeħtieġu intervent wieħed u għaldaqstant, 

fejn meħtieġ, tali każijiet ġew irreferuti lill-Aġenziji Soċjali u/jew servizzi oħra skont il-ħtieġa tal-każ 

individwali. Dawn il-każijiet ma jiġux inkluzi mal-caseload tat-Taqsima Ħidma Soċjali għaliex ikunu 

każijiet li jkollhom bżonn xi tip ta’ servizz li t-Taqsima ma’ tipprovdix u għalhekk jiġu riferuti. 

• Matul din is-sena saru bosta interventi bit-telefon li huwa impossibli li jiġu kkwantifikati.  

• Bħal fis-snin l-imgħoddija t-Taqsima Ħidma Soċjali offriet is-servizz ta’ On Call fejn jingħata servizz ta’ 

assistenza soċjali kull meta jkun meħtieġ u dan wara l-ħinijiet tal-uffiċċju, kif ukoll fi Ħdud u festi pubbliċi. 

• L-Assistenti Soċjali ipparteċipaw f’12–il case conference, fejn f’tali laqgħat ġew diskussi każijiet speċifiċi 

flimkien ma’ professjonisti oħra li huma involuti fl-istess każijiet imsemmieha.  

• It-Taqsima Ħidma Soċjali pprovdiet assistenza soċjali għal dawk l-individwi li wara żmien rikoverati l-

isptar Ġenerali ta’ Għawdex ikollhom il-ħtieġa ta’ għajnuna sabiex ikunu jistgħu jgħixu bl-iżjed mod 

independenti possibbli fil-komunità. 

• Is-superviżjoni hija essenzjali fil-ħidma tagħna. Is-superviżjoni ta’ kull Social Worker ingħatat mis-Senior 

Social Worker ta’ kull ġimgħa filwaqt li superviżjoni fi grupp seħħet darba kull xahrejn. L-istaff jiltaqa’ 

kull filgħodu fejn jiġi diskuss ix-xogħol li għandu jsir matul il-ġurnata kif ukoll xi diffikultajiet li jista’ 

jkun hemm rigward ix-xogħol ta’ assistenza soċjali. 

• It-Taqsima Ħidma Soċjali organizzat sessjonijiet ta’ Qorti Ġuvinili. F’dawn is-sessjonijiet kien hemm 

dejjem il-preżenza ta’ assistent soċjali. 

• Matul is-sena msemmiha l-assistenti soċjali fi ħdan it-Taqsima Ħidma Soċjali ġew mitluba jidhru quddiem 

il-Qorti tal-Maġistrati (Għawdex) diversi drabi, kemm fil-Qorti tal-Familja kif ukoll fil-Qorti Kriminali. 

Tali xogħol kien jinvolvi xhieda u ppreżentar ta’ rapporti soċjali f’każijiet riferuti mill-istess Qrati u dan 

wara interventi ta’ assistenza soċjali hekk kif ikun degretat mill-istess qrati.  

• It-Taqsima Ħidma Soċjali offriet servizz ta’aċċess superviżjonat, fejn minuri jiltaqgħu ma’ ġenitur. Dawn 

is-sessjonijiet jammontaw għal 92 u dan skont l-ordnijiet mogħtija mill-Qorti tal-Familja. Dawn il-laqgħat 

ta’ aċċess superviżjonat isiru fil-preżenza ta’ assistenti soċjali kemm fl-uffiċċji tat-Taqsima kif ukoll fil-

komunità.  

• Inkitbu ’l fuq minn 60 rapport soċjali, u dawn jinkludu rapporti għal dipartimenti governattivi oħra, qrati, 

aġenziji u professjonisti oħra involuti fil-każijiet soċjali.  
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Sigurtà Soċjali  

L-Uffiċċju Distrettwali tar-Rabat, Għawdex 

L-għan ewlieni ta’ dan l-uffiċċju hu, li l-klijenti tal-irħula kollha t’Għawdex (minbarra dawk tan-Nadur, Qala u 

Għajnsielem) jingħataw servizzi offruti mid-Dipartiment - li huma prinċipalment relatati ma’ Benefiċċji u 

Pensjonijiet Kontributorji u dawk mhux Kontributorji. Permezz tas-sistemi komputeriżżati: (a) tas-SABS, (b) 

WebSABS, (c) Infoshare u (d) Social Security.gov,2 l-impjegati jimlew formoli ta’ applikazzjonijiet ġodda għall-

Pensjonijiet u Benefiċċji, filwaqt li jsegwu u jagħmlu reviżjonijiet tal-każijiet ġa eżistenti. Jagħtu wkoll l-għajnuna 

u l-informazzjoni mitluba mill-istess klijenti, rigward id-diversi għajnuniet offruti minn ħdan id-Dipartiment.  

Servizzi mogħtija rigward Benefiċċji, Pensjonijiet u Għajnuniet jinkludu: 

• Benefiċċji Kontributorji bħalma huma: Pensjonijiet tal-Irtirar, tal-Invalidità u tar-Romol; 

• Benefiċċji 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-Enerġija, 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 pensjonijiet ta’ pajjiżi 

barranin, speċjalment ma’ dawk il-pajjiżi li Malta għamlet ftehim reċiproku bħalma huma l-Awstralja u l-

Kanada kif ukoll mal-pajjiiżi membri fl-Unjoni Ewropea. 

 

A. Statistika  

Benefiċċji mhux kontributorji 

L-istatistika li qiegħda tigi pprovduta tagħti n-numru ta’ applikazzjonijiet kif ukoll reviżjonijiet/mistoqsijiet jew 

xogħol ieħor li saru matul is-sena 2019. 

Benefiċċju mhux kontributorji 2019 

Benefiċċju Applikazzjonijiet 

ġodda 

Reviżjonijiet/ 

Mistoqsijiet 

Għajnuna għall-Qagħad (UA) 38 203 

Għajnuna Soċjali (SA) 94 378 

Tnaqqis gradwali tal-Għajnuna Soċjali (UAT) 26 134 

Għajnuna Soċjali għall-ġenitur wieħed/waħda 36 189 

Għajnuna Soċjali għall-‘Carers’ 15 94 

Għajnuna Soċjali Miżjuda għall-‘Carers’ 61 206 

 
2 (a) SABS:  Sistema Amministrazzjoni Benefiċċji Soċjali,  sabs1-ls.servers.gov.mt(1)(sabs_live)-QVT/Term;                (b) Websabs: - 

https://sabs.intra.gov.mt/ ; (c) Infoshare - http://infoshare.intra.gov.mt/sites/dss/default.aspx; (d) Social Security Department website: 

http://socialsecurity.gov.mt/en/Pages/default.aspx; 

  

https://sabs.intra.gov.mt/
http://infoshare.intra.gov.mt/sites/dss/default.aspx
http://socialsecurity.gov.mt/en/Pages/default.aspx
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Severe Disability Allowance 94 399 

Increased Severe Disability Allowance 28 57 

Pensjoni tal-Età 71 396 

Għajnuna Medika 101 486 

Blindness Pension 9 40 

Benefiċċju tal-Enerġija 44 163 

Beneficcju tal-Energija – Każ umanitarju 4 15 

Għajnuna Supplimentari 92 291 

Bonus għall-Pensjonanti li għandhom pensjoni minn barra 

minn Malta 

82 157 

Għajnuna Soċjali lir-Refuġjati 65 584 

Għotja għall-Anżjani 96 154 

Skema tal-KORPI 232 241 

Drug Addicts Allowance 31 117 

Għotja tal-Ħalib 14 25 

Karta r-Roża 264 254 

Prokura 20 63 

Ħruġ ta’ FS3’s 37 466 

Total 1,554 5,112 

 

i.  Benefiċċji Kontributorji 

L-istatistika segwenti tagħti n-numru ta’ applikazzjonijiet, każijiet li ġew riveduti/segwiti u mistoqsijiet li saru 

matul is-snin 2019.  

Benefiċċji kontributorji 2019 

Benfiċċju Applikazzjonijiet 

ġodda 

Reviżjonijiet/ 

Mistoqsijiet 

Children’s Allowance 214 889 

Disabled Child Allowance 21 57 

Maternity Bonus 51 107 

Maternity Leave Bonus 88 145 

Ċertifikati ta’ Ezenzjoni 17 36 

Pensjonijiet ta’ barra 53 159 

Foreign Pension Bonus  157 82 

Benefiċċju tas-Sick Leave - 604 

Benefiċċju tal-Korriment 57 143 

Benefiċċju tad-Diżimpjieg 10 112 

Pensjoni tal-Irtirar 242 2286 
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Pensjoni tal-Invalidita’ 42 368 

Pensjoni tar-Romol 62 366 

In Work Benefit 123 596 

Deficiency Contribution Bonus 3 57 

Għotja taż-Żwieġ 17 36 

Nri tas-Sigurta Soċjali 1,061 0 

Iċċekkjar ta’ Kontribuzzjonijiet 40 1,409 

Applikazzjoni sabiex jitħallsu kontribuzzjonijiet ta’ snin 

imgħoddija 

55 27 

Total 2,313 7,479 

 

 

ii. Servizzi pprovduti fil-Kunsilli Lokali u fic-Ċentru Oasi 

Matul is-sena 2019, minħabba n-nuqqas ta’ parteċipazzjoni min-naħa tar-residenti, u wara konsultazzjoni mal-

Kunsilli Lokali nfushom, inħass li ma kienx lok li l-Uffiċċju tagħna jibqa’ joffri s-servizz fuq bazi regolari imma 

joffri s-servizzi tiegħu fuq bażi ‘by appointment’. B’hekk is-servizz jibqa’ jingħata imma dejjem fuq talba li tkun 

saret mir-residenti tal-lokalità.  

Wara li ttieħdet din id-deciżjoni, il-Kunsill Lokali li baqa’ jitlob is-servizzi tagħna fuq bazi regolari hu dak tax-

Xagħra. Għal dan il-għan, uffiċjal minn ħdan dan l-Uffiċċju imur f’dan il-Kunsill Lokali darba kull ħmistax sabiex 

joffri s-servizzi lill-klijenti li jagħzlu li imorru f’din il-lokalità minflok ma jiġu fl-Uffiċċju tagħna fir-Rabat 

Għawdex.  

Is-Servizzi tagħna wkoll jiġu mogħtija ‘by appointment’ direttament fic-Ċentru OASI, fuq talba li ssir mill-

management taċ-Ċentru nnifsu. Dana sabiex residenti fi ħdan din ir-residenza jibbenefikaw minn Benefiċċji li 

jistgħu jkunu ntitolati għalihom mid-Dipartiment tagħna, u fl-istess ħin tinzamm il-kunfidenzjalità tar-resident li 

jkun qed jagħmel l-programm.  

 

iii.  Reġistrar u Applikazzjonijiet għall-Għajnuna Soċjali lill-persuni li jgawdu minn Protezzjoni 

Sussidjarja 

Matul is-sena 2019, tkompla jingħata dan is-servizz lil dawn il-persuni. Minbarra l-applikazzjonijiet u l-

mistoqsijiet li jsiru minn dawn l-individwi, fir-rigward ta’ Benefiċċji fil-proċess ta’ assessjar jew ġa mħallsa 

lilhom, dan l-uffiċċju jieħu ħsieb li darba fil-ġimgħa jara li dawn il-persuni jiġu jiffirmaw fuq formoli apposta 

fformulati għal dan il-għan mid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali. Sal-aħħar ta’ Diċembru 2019, in-numru ta’ dawn 

il-persuni kien jammonta għal 71. 

 

iv. Ċertifikati Mediċi 

In-numru ta’ ċertifikati li ntlaqgħu minn dan l-uffiċċju għas-sena 2019 kien jammonta għal 6,877. Minbarra hekk, 

tobba rreġistrati mad-Dipartiment tas-Saħħa, jattendu l-Uffiċċju tagħna minn żmien għal żmien, sabiex jiġbru 
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kotba ta’ formoli ta’ ċertifikati tal-Mard. In-numru ta’ kotba ta’ ċertifikati tal-mard li nħarġu minn ħdan dan l-

uffiċċju għas-sena 2019 kien ta’ 789. 

 

v. Rifużjonijiet ta’ ħlasijiet żejda 

Bħal fis-snin l-imgħoddija, l-uffiċċju tagħna kien ukoll responsabbli biex jiġbor lura mingħand il-klijenti tagħna, 

ħlasijiet mhux dovuti ta’ benefiċċji u pensjonijiet. Permezz tas-sistema tad-DAS,3 tinħareġ riċevuta uffiċjali lill-

klijenti u l-ammont ta’ ħlas żejjed jiġi mnaqqas minn fuq is-sistema komputeriżżata tad-Dipartiment (SABS). L-

ammont ta’ ħlasijiet żejda li nġabru matul is-sena 2019 kien kif spjegat permezz tat-tabella pprovduta:  

Xahar 
 

2019 
 

Jannar 13,046.82 

Frar 13,049.96 

Marzu 9,342.80 

April 17,103.51 

Mejju 7,727.03 

Ġunju 9,129.48 

Lulju 30,415.50 

Awwissu 23,406.97 

Settembru 20,548.12 

Ottubru 14,269.23 

Novembru 7,825.04 

Diċembru 4,619.81 

Total 
 

€170,484.27 
 

 

vi.  Overpayment Agreements 

Matul is-sena 2019, tkompla l-eżerċizzju ta’ nfurzar sabiex numru ta’ persuni li fil-passat ġew imħallsa lilhom 

benefiċċji żejda, jirrifondu lura lid-Dipartiment l-ammonti dovuti minnhom. Parti minn dan l-isforz kien li dawn 

il-persuni jiġu notifikati mill-Overpayment Section u jingħataw iċ-ċans li jħallsu dak dovut minnhom bin-nifs, 

wara li jkun sar arranġament li fih jiġi speċifikat l-ammont ta’ ħlas zejjed, ir-rata ta’ rifużjoni fix-xahar flimkien 

ma’ kundizzjonijiet oħra. In-numru ta’ agreements li saru fl-Uffiċċju Distrettwali tagħna matul l-2019 kienu 11.  

 

vii. District Office call letters (DOCL) u PA 109s (Contact notes) 

Permezz tas-sistema komputerizzata tas-SabsWeb, jinħarġu ittri uffiċjali sabiex il-klijenti tagħna jingħataw 

appuntament b’konnessjoni ma’ Benefiċċji mħallsa lilhom jew fi stadju ta’ proċess ta’ applikazzjoni. Minbarra 

hekk l-uffiċjali jiġġeneraw rapporti (PA 109) b’konnessjoni ma’ talbiet/mistoqsijiet fir-rigward ta’ benefiċċji 

 
3 DAS- Departmental Accounting System 
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offruti mid-Dipartiment tas-Sigurta’ Soċjali. L-ammont ta’ ittri (DOCLs) li nħarġu minn dan l-uffiċċju kien 

jammonta għal 1,008. Contact notes li saru kienu jammonta għal 1,716. 

 

B. Korsijiet u taħriġ 

i. Sessjonijiet ta’ informazzjoni fil-Kunsilli Lokali rigward il-miżuri tal-Bagit 2019. 

Għax-xahar ta’ Jannar 2019, saru sessjonijiet ta’ informazzjoni fil-Kunsilli Lokali ta’ Għawdex, fir-rigward tal-

mizuri tal-Baġit li jikkoncernaw lid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali. F’dawn is-sessjonijiet, li għalihom tħejja 

apposta power point presentation, kien ikun hemm ukoll ħin allokat għall-mistoqsijiet minn naħa tal-udjenza.  

ii. Sessjonijiet ta’ informazzjoni għall-ommijiet li ikunu qed jistennew tarbija 

Bħal kull sena, uffiċjal minn ħdan l-uffiċċju tkun mistiedna tagħti sessjonijiet ta’ informazzjoni lill-ommijiet li 

jkunu qed jistennew tarbija. F’dawn is-sessjonijiet li jingħataw ġewwa l-Isptar Ġenerali t’Għawdex, jingħata 

tagħrif dwar benefiċċji li jolqtu lill-familja bħalma huma: l-Allowance tat-Tfal, l-Allowance għall-Maternita u l-

Benefiċċju In Work. 

iii. Taħriġ lill-ħaddiema tal-Uffiċċju Distrettwali 

Matul is-sena 2019 saru numru ta’ laqgħat mid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali, sabiex jiġu spjegati tibdil fi 

proċessi jew politika riveduta ta’ benefiċċji ġodda jew f’dawk ġa eżistenti lill-impjegati tad-Dipartiment. 

 

L-Uffiċċju Distrettwali tan-Nadur 

L-għan ewlieni ta’ dan l-Uffiċċju hu li l-klijenti tad-Distrett tan-Nadur, Qala u Għajnsielem jingħataw servizzi 

offruti mid-Dipartiment li huma prinċipalment relatati ma’ Benefiċċji u Pensjonijiet Kontributorji u dawk mhux 

Kontributorji. Permezz tas-sistemi komputeriżżati tas-Social Assistance Benefit System (SABS), WebSABS, 

Infoshare u Social Security.gov, l-uffiċjali jgħinu u jiggwidaw biex jimtlew applikazzjonijiet, jirċievu dokumenti, 

jiġbru flus dovuti lid-Dipartiment u jagħtu pariri u informazzjoni oħra mitluba mill-klijenti rigward id-diversi 

għajnuniet offruti minn ħdan id-Dipartiment tas-Sigurta’ Soċjali. 

Id-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali beda jaqleb biex minflok l-applikazzjonijiet isiru fuq materjal printjat dan jibda 

jsir b’mod online, u b’hekk barra li tiġi użata anqas karta, l-applikazzjonijiet jaslu għand is-sezzjoni konċernata 

mal-ewwel. Madanakollu, għalissa m’għandniex statistika ta’ dawn l-applikazzjonijiet online. Għaldaqstant, l-

istatistika li qegħda tiġi pprovduta hawn 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 fuq applikazzjonijiet manwali biss. 

Benefiċċji Kontributorji 

Benefiċċju Applikazzjonijiet 

ġodda 

Reviżjonijiet/ 

Mistoqsijiet 

Files 

Pensjoni tal-Invalidità 8 1 1 

Pensjoni Kontributorja tal-Irtirar 64 105 24 

Pensjoni Kontributorja tar-Romol 16 3 2 
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L-istatistika segwenti tagħti n-numru ta’ applikazzjonijiet, każijiet li ġew riveduti/segwiti u mistoqsijiet fir-rigward 

Benefiċċji għall-Familja li saru matul din is-sena kalendarja f’dan l-Uffiċċju.  

Benefiċċji għall-Familja 

Benefiċċju Applikazzjonijiet 

ġodda 

Reviżjonijiet/ 

Mistoqsijiet 

Files 

 

Allowance tat-Tfal 64 58 0 

Benefiċċju tal-Enerġija 16 7 2 

Għotja taż-Żwieġ 11 0 0 

Benefiċċju għall-Maternità 8 0 0 

Benefiċċju għal-Leave tal-Maternità 26 0 0 

Allowance Supplimentari 17 7 33 

 

L-istatistika segwenti tagħti n-numru ta’ applikazzjonijiet, każijiet li ġew riveduti/segwiti u mistoqsijiet fir-rigward 

Għotjiet, Bonuses u Skemi li saru matul din is-sena kalendarja f’dan l-Uffiċċju.  

Għotjiet, Bonuses u Skemi 

Benefiċċju Applikazzjonijiet 

ġodda 

Reviżjonijiet/ 

Mistoqsijiet 

Files 

Skema tal-Korpi 55 1 0 

Ħlas ta’ Bonuses Statutorji 173 2 1 

Għotja lill-Persuni li ma jibbenefikawx għall-

Pensjoni Kontributorja 

7 2 0 

Għotja għal Ċittadin Anzjan 51 0 0 

 

L-istatistika segwenti tagħti n-numru ta’ applikazzjonijiet, każijiet li ġew riveduti/segwiti u mistoqsijiet fir-rigward 

ta’ Assistenza Medika li saru matul din is-sena kalendarja f’dan l-Uffiċċju.  

Assistenza Medika 

Benefiċċju Applikazzjonijiet 

ġodda 

Reviżjonijiet/ 

Mistoqsijiet 

Fajls 

 

Għajnuna Medika b’xejn (Karta Roża) 87 0 0 

Benefiċċju ta’ Korriment 12 16 0 

Għotja għal Mard 45 13 108 

Benefiċċju għall-Mard 999 3 0 

 

L-istatistika segwenti tagħti n-numru ta’ applikazzjonijiet, każijiet li ġew riveduti/segwiti u mistoqsijiet fir-rigward 

ta’ Benefiċċji mhux Kontributorji li saru matul din is-sena kalendarja f’dan l-Uffiċċju.  
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Benefiċċji mhux Kontributorji 

Benefiċċju Applikazzjonijiet 

Ġodda 

Reviżjonijiet/ 

Mistoqsijiet 

Files 

 

Pensjoni tal-Età 7 8 84 

Allowance għall-Carers 8 3 3 

Assistenza għal Diżabilità 2 1 29 

Allowance Miżjuda għall-Carers 5 5 15 

Assistenza għal Diżabbiltà Severa 10 3 15 

Allowance għal Ġenitur Waħdu mhux 

Miżżewweġ 

5 10 16 

Assistenza Soċjali 12 7 51 

Assistenza għal Persuni b’Vista Batuta 1 1 6 

 

L-istatistika segwenti tagħti n-numru ta’ applikazzjonijiet, każijiet li ġew riveduti/segwiti u mistoqsijiet fir-rigward 

ta’ Benefiċċji ta’ Xogħol, Inċentivi u Diżimpjieg li saru matul din is-sena kalendarja f’dan l-Uffiċċju.  

Benfiċċji ta’ Xogħol, Inċentivi u Diżimpjieg 

Benefiċċju Applikazzjonijiet 

ġodda 

Reviżjonijiet/ 

Mistoqsijiet 

Fajls 

 

Benefiċċju ta’ Waqt l-Impjieg 74 4 74 

Tnaqqis Gradwali tal-Benefiċċju 3 4 3 

Assistenza għal Diżimpjieg 6 5 28 

 

L-istatistika segwenti tagħti n-numru ta’ applikazzjonijiet, każijiet li ġew riveduti/segwiti u mistoqsijiet fir-rigward 

ta’ Servizzi li saru matul din is-sena kalendarja f’dan l-Uffiċċju.  

Servizzi 

Servizz 

 

Applikazzjonijiet 

ġodda 

Reviżjonijiet/ 

Mistoqsijiet 

Files 

Rapport dwar Ċekk Mitluf/Ritornat 18 14 0 

Prokura għall- Pensjonijiet u 

Benefiċċji 

22 0 0 

Ħlas lura ta’ Benefiċċji tas-Sigurta’ 

Soċjali 

3 9 0 

Tqassim ta’ kotba taċ-Ċertifikati tal-

Mard 

47 0 0 

Ħrug ta’ Numri Ġodda tas-Sigurta 

Soċjali 

146 0 0 
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Matul din is-sena tqassmu kaxxi ta’ ikel maħsub biex itaffu l-piż lill-persuni li għandhom dħul baxx u li huma 

f’riskju ta’ faqar. Dan l-Uffiċċju ħa sehem f’dan it-tqassim li sar darbtejn matul is-sena, jiġifieri f’April u 

f’Diċembru tal-2019 u dan tqassam mill-Uffiċċju tas-Sigurtà Soċjali tan-Nadur. Uffiċjali mill-Foundation for 

Social Welfare Services (FSWS) qassmu l-pakketti lill-benefiċjari li kienu ntitolati għal dan l-ikel wara li rċevew 

notifika mid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali.  

Kuljum, numru sostanzjali ta’ Ċertifikati tal-Mard, jiġu ppreżentati mill-klijenti tagħna f’dan l-Uffiċċju. In-numru 

ta’ ċertifikati li ntlaqgħu minn dan l-Uffiċċju kien jammonta għal 999. Tqassmu wkoll 2,350 Ċertifikat Mediku lil 

tobba li ġew jiġbruhom mill-Uffiċċju tagħna. Dan l-Uffiċċju kien ukoll responsabbli biex jiġbor lura mingħand il-

klijenti ħlasijiet mhux dovuti ta’ benefiċċji u pensjonijiet. Kien hemm 102 każ ta’ ħlasijiet żejda li nġabru matul 

is-sena u li kien ta’ €40,320.70. 

 

Uffiċċju tal-Impjiegi u Relazzjonijiet Industrijali  

Dan l-uffiċċju huwa punt ta’ riferiment għal ħaddiema f’Għawdex li jaħdmu fis-settur privat peress li jindirizza 

problemi jew mistoqsijiet li jista’ ikollhom relatati max-xogħol tagħhom. Matul din is-sena kien hemm total ta’ 

279 telefonata u 609 persuni ġew bżonn din it-taqsima. Il-każijiet kienu mqassma kif ġej: il-maġġoranza tal-każijiet 

ġew konklużi bl-intervent tal-Uffiċċju li serva bħala medjatur bejn l-impjegat u min iħaddem, filwaqt li erba’ (4) 

każijiet ġodda ġew ipproċessati għall-Qorti. Għalkemm isir kull sforz sabiex il-problema tissolva mingħajr ma 

jkun hemm bżonn tal-intervent tal-Qorti, xi drabi dan ma jkunx dejjem possibbli. Il-każijiet fi ħdan il-Qorti kienu 

kif ġej: kien hemm ħames (5) każijiet li l-proċess tagħhom għadu mhux konkluż; żewġ (2) każijiet ġew riżolti u 

saru ħames (5) seduti. 

 

Ċentru għall-Għaqdiet mhux Governattivi 

In-numru ta’ għaqdiet mhux governattivi u gruppi volontarji rreġistrati mal-Assoċjazzjoni għall-Għaqdiet Mhux 

Governattivi qabeż l-għadd ta’ mija u wieħed u tletin (131). Dawn b’kollox għamlu sitt mija u disgħa u għoxrin 

(629) laqgħa. L-għaqdiet kollha rreġistrati bbenefikaw minn madwar 19,721 fotokopja b’rata ssussidjata ħafna, bl-

ewwel ħames mija jkunu b’xejn, u l-bqija jkunu bil-prezz ta’ 5ċ kull kopja ta’ qies A4 (għal kull għaqda, kull 

sena). 

It-Tribunal tal-wardens għamel użu miċ- Ċentru sa Settembru, 2019 mentri dak tat-tfal baqa’ għaddej matul is-sena 

kollha. It-Tribunal ta’ każi li għandhom x’jaqsmu ma’ droga beda matul din is-sena fl-istess Ċentru.  

Iċ-Ċentru kkordina l-Iskema ta’ Sussidju Annwali maħruġa mill-Ministeru għal Għawdex għall-Għaqdiet Mhux 

Governattivi kollha. Servizz ieħor importanti li ngħata miċ-Ċentru għall-Għaqdiet Mhux Governattivi kien l-użu 

ta’ l-overhead projector diġitali għal diversi dipartimenti.  

Ingħata wkoll is-servizz ta’ kompjuter bil-WiFi lill-Għaqdiet Mhux Governattivi kollha li kellhom bżonn 

informazzjoni mill-internet. Dan is-servizz baqa’ jżid fil-popolarità.  L-Ombudsman baqa’ jagħmel użu mill-post 

darba fix-xahar. Saru diversi laqgħat għall-periti Għawdxin, mill-Awtorita tal-Ippjanar. 

Sar taħriġ mill-Awtorità Komunikazzjoni lill-anzjani f’korsijiet kif juzaw l-’Android phone’. Ipprovdejna servizz 

biex setgħu jsiru l-eżamijiet tal-bennejja f’dan iċ-ċentru. Saru sezzjonijiet ta’ taħriġ għall-liċenzja tal-ADR għax-
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xuffiera Għawdxin. Matul l-2019 saru ukoll diversi interviews, fosthom mill-Ministeru għal Għawdex kif ukoll 

mill-Water Services Corporation. 

 

Uffiċċju tal-Probation u Parole  

Id-Dipartiment tal-Probation u l-Parole (DPP) fi ħdan il-Ministeru għall-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali joffri diversi 

servizzi kemm qabel kif ukoll wara li tingħata sentenza mill-Qorti. Dawn is-servizzi jinkludu rapporti li jintalbu 

mill-Ġudikatura qabel tingħata s-sentenza (Pre-sentencing Report, Social Inquiry Report u Verbal Reports) kif 

ukoll rapporti t’andament li jiġu sottomessi kemm qabel kif ukoll wara s-sentenza lill-Ġudikanti u lill-Bord tal-

Parole. Id-DPP joffri wkoll servizz ta’ superviżjoni meta l-persuna tkun ġiet mogħtija Ordni ta’ Probation, Ordni 

ta’ Trattament, Sentenza Sospiża bis-Superviżjoni, Ordni Proviżorja ta’ Superviżjoni, Ordni ta’ Servizz fil-

Komunità u l-Liċenzja tal-Parole. 

L-Uffiċċju tal-Probation u l-Parole f’Għawdex jiftaħ tliet darbiet fil-ġimgħa jew aktar skont il-bżonn. Il-biċċa l-

kbira tas-servizzi qed jingħataw minn Uffiċjal tal-Probation u l-Parole Għawdex taħt superviżjoni ta’ Senior 

Probation u Parole Officer. Fiż-żmien tas-superviżjoni l-klijenti jkunu qegħdin jiġu ggwidati mill-Uffiċjal tal-

Probation u l-Parole sabiex iħallu l-ħajja kriminali u jibdew jgħixu bħala ċittadini onesti u ħajja ta’ bżulija. Il-

klijenti jistgħu wkoll jiġu referuti lit-Taqsima tal-Psikoloġija fi ħdan id-DPP (Malta) stess għall-assessment u 

terapija. Il-klijenti li jkunu jeħtieġu xi tip ta’ trattament partikolari jiġu riferuti għall-għajnuna fi ħdan diversi 

entitajiet li jinsabu f’Għawdex, bħas-servizzi tal-FSWS, LEAP, Oasi, Dar Emmaus u s-servizz tal-psikjatrika, fost 

l-oħrajn. L-Uffiċċju tal-Probation u l-Parole f’Għawdex, li ilu jopera mill-2015, qiegħed iservi 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.  

Matul is-sena 2019 ġew segwiti 38 każ f’Għawdex. Ta’ kull sena, Uffiċjali tal-Probation jattendu wkoll għas-

seminar annwali li jiġi organizzat mill-Mental Health Association Gozo, flimkien ma’ entitajiet oħra fejn tiġi 

diskussa din it-tema. L-Uffiċċju tal-Probation u Parole f’Għawdex qiegħed ikun rappreżentat ukoll fil-Gozo 

Network Meeting organizzat mil-FSWS – Gozo Branch, meta jiltaqa’ f’okkażjoni annwali waqt li jiġu diskussi 

temi partikolari dwar ġrajjiet kurrenti relatati li jkunu qed iseħħu f’Għawdex u għall-benefiċċju tal-klijenti 

Għawdxin. Dawn il-kuntatti u l-laqgħat bejn entitatjiet differenti qed ikomplu jsaħħu s-servizz sabiex dawk il-

klijenti li qed jiġu segwiti f’Għawdex ikollhom servizz mill-aħjar. Matul l-2019 l-Uffiċċju tal-Probation u Parole 

kompla saħħaħ il-kuntatti ma’ entitajiet li fihom kien qed isir xogħol ta’ Servizz fil-Komunità, ma’ diversi kunsilli 

u entitajiet fosthom Wirt Għawdex, l-Animal Welfare, Gozo Football Association, Fondazzjoni Arka u anke Ta’ 

Pinu. Jidher li dan is-servizz sejjer tajjeb ħafna f’Għawdex u barra li qiegħed dejjem jitjieb is-servizz innifsu, llum 

il-ġurnata, il-klijenti għandhom vantaġġ ta’ servizz konvenjenti li naqqas l-iskariġġ li wieħed ikollu jinżel Malta.  

 

Direttorat tar-Reġistru Pubbliku ta’ Għawdex 

Matul l-2019, 4,683 noti ta’ insinwa kienu reġistrati f’dan l-uffiċċju, filwaqt li kien hemm 3,389 noti ta’ ipoteka. 

Kien hemm ukoll 803 noti ta’ riferenza relatati ma’ ipoteki u 20 ipoteka legali. In-numru ta’ ċedoli li għandhom 

x’jaqsmu mal-fidi ta’ ċnus dwar propjetà immobbli f’Għawdex u Kemmuna kienu jammontaw għal 84. Kien hemm 

ukoll 28 mandat ta’ inibizzjoni u 5 subbasti. 
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In-numru totali ta’ Atti reġistrati fis-Sezzjoni tal-Istat Ċivili kienu: 

Twelidijiet 304 

Żwiġijiet 165 

Imwiet 278 

 

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

Estratt taċ-Ċertifikati 5,832 

Ċertifikati dettaljati 628 

 

Fl-2019 ir-Reġistru taż-Żwiġijiet ipproċessa 165 applikazzjoni taż-żwieġ. Matul l-istess sena kien hemm: 

Żwiġijiet Reliġjużi 95 

Żwiġijiet Ċivili 70 

Unjoni Ċivili 0 

 

Fl-2019, kienu ordnati minn dan l-Uffiċċju riċerki dwar trasferimenti u ipoteki kif ukoll riċerki testamentarji. L-

istess riċerki ġew mqassma wkoll minn dan l-Uffiċċju.  

 

Direttorat għall-Proġetti u Żvilupp 

 

Funzjonijiet  

Id-Direttorat għall-Proġetti u Żvilupp jikkonsisti mis-Sezzjoni tal-Inġinerjia u l-Arkitettura, il-Fergħa tax-

Xogħlijiet, u Taqsima tal-Kostruzzjoni u Manutenzjoni. 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; 

• Jippromwovi lil Għawdex bħala gżira ekoloġika. 

 

Ħidma 

Sezzjoni tal-Inġinerija u Arkitettura 

Is-Sezzjoni tal-Inġinerija fi ħdan id-Direttorat tipprovdi għajnuna professjonali u teknika kemm lis-sezzjonijiet fi 

ħdan l-istess Direttorat, kif ukoll lid-Direttorati l-oħra fi ħdan il-Ministeru għal Għawdex, u anke lil diversi 

Għaqdiet mhux Governattivi fi proġetti u xogħlijiet rispettivi li jirrigwardjaw lil Għawdex. 
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Bħal fis-snin l-imgħoddija, din is-sezzjoni kienet involuta fil-ġbir ta’ dettalji tekniċi u speċifikazzjonijiet għal 

xogħlijiet li jirrigwardjaw l-elettriku u l-mekkanika għal diversi sejħiet għall offerti u stimi mitluba mid-Direttorat 

u anke mid-Direttorati l-oħra fi ħdan il-Ministeru għal Għawdex.  

Barra mit-tħejjija tal-ispeċifikazzjonijiet u d-dokumenti tekniċi għas-sejħiet għal offerti, din is-sezzjoni kienet 

involuta fl-evalwazzjoni ta’ diversi sejħiet għal-offerti u stimi maħruġa minn diversi Direttorati li jaqgħu fi ħdan 

il-Ministeru għal Għawdex. 

Matul is-sena 2019, is-Sezzjoni tal-Inġinerija kienet responsabbli għall-moniteraġġ tal-implimentazzjoni ta’ 

diversi proġetti. Din is-sezzjoni kienet involuta wkoll fil-manutenzzjoni u t-tiswija ta’ diversi tagħmir elettroniku 

u mekkaniku ta’ diversi entitajiet governattivi.  

Is-Sezzjoni tal-Arkitettura, bħal fis-snin ta’ qabel, kienet involuta fil-preparazzjoni, il-ħruġ u l-evalwazzjoni ta’ 

sejħiet għal offerti u kwotazzjonijiet għal xogħlijiet diversi. Matul is-sena 2019, tkompla x-xogħol fuq il-

Masterplan tax-Xlendi fejn beda jiġu rranġati l-boathouses u d-dry standing area. Fir-rigward tal-Masterplan għal 

Marsalforn, fl-2019 intrebħet l-offerti għal xogħlijiet li jinkludi t-tisbiħ taż-żona u installazzjoni ta’ tined.  

F’ 2019 inħarġu s-sejħat għal-offerti għas-skavar u l-bini ta’ 8 appartamenti li jifforma parti mis-social housing 

estate f’taċ-Ċawla fir-Rabat Għawdex. Ħarġu wkoll s-sejħa għall-offerti għal bini mill-ġdid tat-triq li tagħti mir- 

Rabat (Għawdex) għall-bajja ta’ Marsalforn u r-rikonstruzzjoni ta’ Triq l-Imġarr, in-Nadur u Triq Sant’Antnin, 

Għajnsielem. Din tal-aħħar intrebħet u l-kuntrattur beda l-mobilizzazzjoni tar-riżorzi tiegħu. Il-periti tad-Direttorat 

kienu involuti ukoll fuq xogħlijiet li saru f’diversi toroq madwar Għawdex. Xogħlijiet jinkludu t-tibdil tas-servizzi 

bħal dranaġġ u ilma, storm water culverts, kif ukoll asfaltar mill-ġdid uċuħ tat-toroq. Il-periti ta’ din is-sezzjoni 

issolverjaw x-xogħlijiet tal-emerġenza ta’ parti mit-triq ir-Ramla, Nadur  

Il-periti ta’ din is-sezzjoni ħadmu wkoll fuq xogħlijiet oħra li jinkludu l-Park tal-Intrapriżi Żgħar u Medji, id-dry 

standing area fl-Imġarr u l-Farm Sperimentali tal-Gvern li kien jinkludi l-preparazzjoni tal-pjanti rigward il-petting 

farm u dog park. 
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Fergħa tax-Xogħlijiet 

Taqsima Finanzi u Amministrazzjoni 

Matul l-2019, it-Taqsima Finanzi u Amministrazzjoni tal-Fergħa tax-Xogħlijiet kompliet tipprovdi appoġġ 

amministrattiv it-Taqsimiet 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. Din is-sezzjoni tiżgura u tiprovdi d-dokumenti kollha 

mitluba relatati mar-Riżorsi Umani kif ukoll ġbir ta’ data b’ konnessjoni mas-sahra, allowances u r-rapporti bi-

annwali. 

 

Taqsima tal-Mastrudaxxi  

F’ 2019 din it-taqsima wettqet diversi interventi. Dawn jinkludu:  

• Mitħna tax-Xewkija – Aperturi ġodda u tkomplija tal-makkiniżmu. 

• Ġnien Villa Rundle – Xtabi ġodda u manutenzjoni fuq bankijiet, pont, eċċ. 

• Korsa taż-żwiemel – Manutenzjoni fuq xtabi u bibien, u ġister ġdid. 

• Uffiċċju tan-Nutar Publiku – Żieda ta’ xkaffar. 

• Segretarjat tal-Ministeru għal Għawdex – Manutenzjoni fuq is-saqaf/bejt tal-uffiċini. 

• Direttorat Rurali – Għamara għall-uffiċċju tad-Direttur. 

• Sezzjoni tal-Accounts – Għamara għall-uffiċċju. 

• Sezzjoni tal-Inġiniera – Għamara għall-uffiċċju. 

• Ċentru Santa Martha – Gażibo. 

• Ġnien Ta’ Sopu – Park għall-klieb. 

• Uffiċini ġodda ħdejn il-Konservatorju – Aperturi u żewġ kċejjen. 

• Uffiċini ġodda fi Triq Parish Hili, Fontana – Kċina. 

• Hub t’Għajnsielem – Rampa fuq barra u manutenzjoni fuq l-aperturi. 

• Ċittadella – Taraġ tal-iroko u manutenzjoni fuq aperturi. 

• Bajja tar-Ramla – Kamra għat-tindif tal-bajja u manutenzjoni fuq il-passaġġ tar-riġel tal-iroko. 

• Bajja ta’ Marsalforn – Pjattaforma u passaġġ tar-riġel tal-iroko, u xogħol fil-latrina tal-parkeġġ. 

• Bajjiet tal-Imġarr u Ħondoq ir-Rummien – Manutenzjoni fuq il-passaġġi tar-riġel tal-iroko. 

• Dwejra – Bieb għall-latrina u xogħol fil-kamra għat-tindif. 

• Promenade tal-Qbajjar – Bidu ta’ manutenzjoni fuq il-gażibos kollha. 

• Sezzjoni Kultura – Stalls u passaġġ tar-riġel tal-injam għall-Wirja Agrarja ta’ Santa Marija, sett ta’ stalls għal 

attivitajiet kulturali, tiżjin ġdid għal Jum San Valentinu, Karnival, żmien il-Ġimgħa Mqaddsa, il-Milied u 

diversi tiżjin b’temi differenti matul is-sena kollha għal fuq diversi roundabouts. 
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Mechanical Garage 

Saru tiswijiet u manutenzjonijiet ta’ vetturi kemm tal-Mechanical Garage, kif ukoll ta’ dipartimenti oħra li jaqgħu 

taħt il-Ministeru għal Għawdex inklużi l-vetturi tal-Intervention Team, Services Gozo u EkoGħawdex. Dawn it-

tiswijiet jinkludu ukoll xogħlijiet fuq il-body tal-vetturi, bħal qtugħ ta’ sadid, daqqiet u anke xogħlijiet ta’ żebgħa. 

Din is-sezzjoni tat assistenza bl-uzu ta’ makkinarju f’każijiet ta’ maltemp, sabiex jinġabar xi ġebel jew ħamrija li 

jista’ jkun hemm u allura jiġu evitati xi perikli li jistgħu jkunu preżenti fit-toroq. Offriet servizz ta’ ġarr ta’ materjal 

u dak kollu li jkun hemm b/onn, kemm minn u lejn Malta, inkluż ġarr ta’ cold asphalt. Provdiet ukoll servizz tas-

sweeper lill-Direttorat tal-EkoGħawdex fil-festi. 

Il-ħaddiema tal-Mechanical Garage għamlu xogħlijiet ta’ manutenzzjoni f’diversi toroq u postijiet madwar 

Għawdex inkluż:Ix-Xatt l-Aħmar; Ix-Xwejni u l- Farm Sperimentali tal-Gvern. 

Provdiet ukoll diversi tipi ta’ vetturi, minn ‘light vehicles’ sa ‘heavy machinery’, lil diversi sezzjoni fi ħdan il-

Ministeru fosthom:  

• Il-provediment tar-road roller; 

• Servizzi ta’ gaffa u trakkijiet lis- sezzjonijiet ta’ CMU, tal- Agrikultura u Direttorat tal- EkoGħawdex; 

• Ġarr ta’ materjal għall-barriera; 

• Ġarr ta’ fdalijiet minn żbir ta’ sigar għas-sezzjoni tal-agrikultura; 

• Ġarr ta’ skart minn diversi sezzjonijiet għall-Wasteserv; 

• Ġarr ta’ armar għas-sezzjoni tal-Kultura waqt diversi preparamemti għal attivitajiet differenti. 

 

Taqsima Toroq  

Matul 2019 din it-taqsima wettqet diversi xogħlijiet f’toroq differenti madwar Għawdex. F’dan il-perjodu l-

patching section ipproċessat u wettqet 147 talba ta’ xogħol ta’ patching fuq toroq arterjali fejn intuża 66.945 

tunnellata ta’ asfalt kiesaħ. Dawn it-talbiet kollha ġew ipproċessati u mwettqa f’inqas minn 24 siegħa. Fix-xahar 

ta’ Frar l-iktar li kien hemm talbiet filwaqt li fix-xahar f’Awwissu l-inqas li kien hemm talbiet ta’ patching. 

It-taqsima pproċessat u wettqet erba’ talbiet ta’ xogħol ta’ patching fuq toroq li jaqgħu taħt il-Kunsilli Lokali, fejn 

intuża 12.65 tunnellata ta’ dan il-materjal. Il-lokalitajiet li fihom sar dan ix-xogħol ta’ patching kienu Ta’ Sannat 

fejn intużaw 4.2 tunnellata u fix-Xewkija fejn intużaw 8.45 tunnellata. Dan il-materjal ġie maħruġ kollu minn 

dawn il-Kunsilli rispettivi. 

It-taqsima wettqet ukoll xogħol ta’ tindif ta’ storm water culverts f’toroq arterjali fejn hemm 587 gradi ta’ kull 

għamla u qies. Il-materjal kollu li ħareġ minn dawn il-gradi kien ta’ madwar 15 il-tunnellata. Dan ix-xogħol isir 

b’mod regolari bejn il-bidu ta’ April sal-aħħar ta’ Awwissu u din it-taqsima wettqet diversi xogħlijiet f’siti 

differenti madwar Għawdex. Il-patching section ipproċessat u wettqet 105 talba ta’ xogħol ta’ patching fuq toroq 

arterjali fejn intuża madwar 38 tunnellata ta’ asfalt kiesaħ.  

It-Taqsima tat-Toroq tipprovdi wkoll servizz ta’ mmarkar ta’ sinjali fit-toroq, kif ukoll ta’ twaħħil u manutenzjoni ta’ 

tabelli. Dan ix-xogħol ġie pprovdut f’toroq arterjali f’Għawdex fosthom fil-lokalitajiet tar-Rabat, tax-Xewkija, ta’ 

Għajnsielem, tan-Nadur, tal-Qala, tax-Xagħra, tal-Għarb, tax-Xlendi limiti tal-Munxar, u ta’ Marsalforn, limiti taż-

Żebbuġ. Għal dan ix-xogħol intużaw 145 barmil ta’ żebgħa bajda ta’ 30 kg il-wieħed (4350kg), 78 barmil ta’ żebgħa 
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safra ta’ 30 kg il-wieħed (2340kg), 20 barmil ta’ żebgħa blue ta’ 30 kg il-wieħed (600kg), 20 barmil ta’ żebgħa sewda 

ta’ 30 kg il-wieħed (600kg), 65 barmil “Thinner” ta’ 25ltr il-wieħed (1625ltr), 60 kanna ta’ 40mm u diversi tabelli. 

Sar xogħol fuq toroq distributorji li jaqgħu taħt il-Kunsilli Lokali. Is-servizz fil-lokalijiet ingħata kif titlob il-prassi, 

jiġifieri l-materjal jiġi pprovdut mill-Kunsill, u r-riżorsi umani ngħataw minn din it-taqsima. 

 

Taqsima tar-Restawr 

Din it-taqsima hija responsabbli mir-restawr u tagħmel xogħol ieħor ta’ manutenzjoni mal-gżira Għawdxija. 

Matul is-sena 2019 saru diversi xogħlijiet ta’ restawr u xogħol ieħor.  

• Saru żewġ monumenti ġodda fosthom il-monument tas-7 Giugno fi Triq Bullara fix-Xagħra Għawdex. 

Monument ieħor huwa dak tal-artist Wistin Camilleri li qiegħed maġenb Villa Rundle; 

• Tlestiet l-istatwa tal-Madonna tad-Duluri skolpita fil-ġebla Maltija u tpoġġiet fil-kappella taċ-Ċimiterju 

tar-Rabat; 

• Sar restawr fuq l-istatwa ta’ San Ġwann u li reġgħet tpoġġiet f’post fl-iskola primarja tax-Xewkija; 

• Sar wkoll restawr intensiv fuq in-Niċċa mal-Mitħna tax-Xewkija; 

• Sar restawr fuq il-pilastri tal-faċċata tad-dħul ta’ l-iskola tal-Konservatorju fir-Rabat Għawdex;  

• Baqgħet issir manutenzjoni fin-Night Shelter tax-Xagħra; 

• Sar xogħol fil-presepju ħaj ta’ Għajnsielem; 

• Tkomplija tar-Restawr tal-Fanal tal-Ġordan li kwazi wasal fit-tmiem tiegħu;  

• Matul din is-sena sar ukoll iż-żarmar tal-Funtana ta’ pjazza San Franġisk li tinsab fir-Rabat Għawdex u l-

biċċiet kollha tagħha inġabru f’post sikur. 

 

Sezzjoni oħra fi ħdan it-taqsima tar-restawr tagħmel diversi xogħlijiet ta’ manutenzjoni, tindif u restawr fi ħdan 

iċ-Ċittadella fostom fil-bini tal-Qorti, passaġġi, diversi kmamar u postijiet oħra f’din il-forti. Matul din is-sena sar 

xogħol ta’ manutenzjoni kontinwu tal-ħitan li jdawru iċ-Ċittadella, inkluż permezz tal-Abseiling, u tindif ta’ 

veġitazzjoni. 

 

Taqsima tal-Monumenti u l-Funtani 

Sezzjoni oħra fi ħdan il-Fergħa tax-Xogħlijiet hija l-Monuments and Fountains Unit, li tikkontribwixxi għall-

ħarsien, il-konservazzjoni u r-restawr tal-patrimonju tagħna fosthom il-funtani, il-monumenti tal-bronz u xogħlijiet 

tal-arti oħra mferrxa madwar il-gżira Għawdxija. Dawn jiġu mnaddfa u imħarsa b’kura professjonali kull meta 

jkun hemm bżonn. Din il-ħidma tinvolvi wkoll it-tindif u ż-żamma xierqa tal-funtani kollha f’Għawdex, li b’mod 

regolari jingħataw l-chlorine, isiru shock treatments u water balancing.  

Fost id-diversi xogħlijiet ta’ arti li din is-Sezzjoni tieħu ħsieb, ta’ min isemmi l-Monument tal-Gwerra fil-Pjazza 

tat-Tokk, l-istatwa tas-Salvatur fit-Triq ta’ Marsalforn, u monumenti u opri t’arti oħra fit-terminal tal-vapur fl-

Imġarr, Ta’ Sannat, fin-Nadur, fix-Xlendi, fl-Għarb, fir-Rabat u rħula oħrajn. Din is-sezzjoni tagħmel ukoll 

spezzjonijiet regolari bil-lejl fuq id-dwal li jikkumplimentaw il-monumenti u l-funtani u tara li tagħmel il-

manutenzjoni li jkun hemm bżonn fosthom projection adjustments jew bdil ta’ fixtures.  

Taqsima tal-Kostruzzjoni u Manutenzjoni  
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Din it-taqsima hija responsabbli li tagħti servizzi ta’ kostruzzjoni u manutenzjoni lill-pubbliku in ġenerali, lill-

Għaqdiet mhux Governattivi u lill-entitajiet u Direttorati oħra tal-Gvern. Matul is-sena li għaddiet il-ħaddiema ta’ 

din it-taqsima bnew diversi bankini ġodda kif ukoll rampi biex jiġi ffaċilitat l-aċċess għall-persuni b’diżabbiltà 

f’lokalitajiet madwar Għawdex. Dawn kienu jammontaw għal madwar 1,780 metru f’tul b’1.05 metru wisa’. Saru 

wkoll xogħlijiet ta’ manutenzjoni fuq bankini eżistenti madwar Għawdex kollu. 

It-taqsima ħadet ħsieb ukoll xogħol ta’ tiswija, manutenzjoni u traqqigħ u xogħol bil-konkos f’diversi toroq 

madwar Għawdex fosthom Għajn Abdul f’San Lawrenz, u Ta’ Kanġla limiti tal-Għasri. 

Sar xogħol ta’ tindif, manutenzjoni, kostruzzjoni u tisbiħ fil-bajjiet tar-Ramla il-Ħamra, Xlendi, Ħondoq ir-

Rummien, Daħlet Qorrot, San Blas, Imġarr ix-Xini, Marsalforn, Qbajjar, Xwejni u fil-Port tal-Imġarr. Saret ukoll 

manutenzjoni estensiva fil-latrina tar-Ramla u xogħol ta’ manutenzjoni fil-latrina taż-Żewwieqa. 

Il-ħaddiema tat-taqsima għamlu xogħol ta’ bini ta’ ħitan ta’ lqugħ f’għelieqi u toroq f’diversi żoni tal-gżira. Il-

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 ġew mibnija kemm jista jkun bl-istess ġebel. Saru wkoll 

diversi interventi madwar Għawdex fejn gew irranġati diversi salħiet.  

Sar xogħol estensiv f’toroq fil-kampanja fejn ngħataw prijorità biex ikun provdut aċċess xieraq għall-bdiewa. 

Matul din is-sena ngħataw bil-konkos tliet toroq fil-kampanja, waħda fl-inħawi ta’ San Dimitri fl-Għarb, oħra fi 

Sqaq No 3 Franġisk Portelli fl-Għarb u Triq il-Misraħ fix-Xewkija. 

Xogħlijiet oħra li saru mill-ħaddiema tat-taqsima kienu jikkonsistu f’tikħil, żebgħa, xogħol ta’ membrane u 

manutenzjoni ġenerali f’diversi uffiċini tal-Gvern u fl-awla tal-Qorti. Matul din is-sena twettqu xogħlijiet ta’ bini 

u manutenzjoni fil-kwartieri tat-taqsima ġewwa l-Kajselli u l-Pitkalija li jinsabu x-Xewkija. Saru wkoll xogħlijiet 

fil-bini tal-Arkivju u fil-Gozo Sports Complex li jinsabu fir-Rabat Għawdex. Sar ukoll xogħol estensiv fil-Farm 

Sperimentali tal-Gvern. Xogħol ieħor ta’ rinnovar sar fil-binja li tinsab fi Triq Arch. P. Pace li ħa tibda tintuża 

bħala uffiċini tal-gvern fir-Rabat Għawdex. 

Matul is-sena, grupp ta’ ħaddiema tat-Taqsima ħadu ħsieb iwasslu u jqassmu l-materjal ta’ kostruzzjoni f’diversi 

lantijiet tax-xogħol u f’lokalijiet u Direttorati oħra fejn ikollna talbiet mill-Kunsilli Lokali jew entitajiet oħra. 

 

Is-Sezzjoni tal-Manutenzjoni Elettrika 

Is-sezzjoni tal-Manutenzjoni Elettrika tinvolvi d-dijanjosi tal-ħsara, manutenzjoni ta’ rutina u tiswija. Matul is-

sena 2019, is-sezzjoni kienet responsabbli li tiżgura li l-funzjoni tad-dawl tat-toroq li jaqa’ taħt il-Ministeru għal 

Għawdex inkluż dawl dekorattiv fil-promenades, playing fields, ġonna pubbliċi u roundabouts tiffunzjona bl-

aktar mod effettiv u effiċjenti matul is-sena kollha.  

Is-sezzjoni tal-Manuntenzjoni Elettrika kienet responsabbli wkoll li tippjana manutenzjoni fuq bażi regolari tal-

arja kondizzjonata ta’ kull sezzjoni fi ħdan il-Ministeru għal Għawdex u kif ukoll lil diversi Għaqdiet mhux 

Governattivi biex tiżgura li l-unità tiffunzjona b’mod effettiv u effiċjenti matul is-snin ta’ servizz tagħha. 

Barra mill-manutenzjoni, din is-sezzjoni kienet involuta fl-evalwazzjoni ta’ diversi sejħiet għall-offerti u stimi 

maħruġa minn diversi Direttorati li jaqgħu fi ħdan il-Ministeru għal Għawdex. 
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Din is-sezzjoni tat il-kontribut tagħha ukoll fl-għoti ta’ provvista elettrika fil-ġonna tal-Villa Rundle għal diversi 

avvenimenti fosthom il-Bee Festival, Gozo Alive, il-Wirja Agrarja ta’ Santa Marija, Sweeth Tooth Festival, Dinja 

tat-Tfal u l-Christmas Market. 

 

Direttorat għat-Turiżmu u Żvilupp Ekonomiku 

Funzjonijiet  

Id-Direttorat għat-Turiżmu u Żvilupp Ekonomiku jippromwovi t-turiżmu u setturi oħra tal-ekonomija, bil-għan 

aħħari ta’ tkabbir ekonomiku tal-gżira permezz tal-promozzjoni tan-negozju f’oqsma ekonomiċi differenti. Id-

Direttorat kien ukoll responsabbli wkoll mill-promozzjoni kulturali ta’ Għawdex sabiex il-gżira tikkomunika l-

istorja, l-arti u l-awtentiċità tagħha f’diversi forom tal-ħajja tal-popolazzjoni b’mod qawwi u tkun apprezzata bħala 

destinazzjoni unika. Id-Direttorat baqa’ responsabbli għall-attivitajiet turistiċi f’Għawdex flimkien mal-ippjanar u 

l-implimentar tal-kalendarju annwali t’attivitajiet fil-gżira Għawdxija sa Awwissu 2019. Dan wara li d-dipartiment 

tal-kultura inaqgħad mad-Direttorat il-ġdid tal-Wirt Kulturali fi ħdan il-Ministeru għal Għawdex.  

 

Ħidma fil-Qasam tat-Turiżmu 

Statistika relatata mas-settur turistiku turi l-importanza ta’ din l-industrija għall-ekonomija Maltija. Tul dawn l-

aħħar snin, huwa stmat li t-turiżmu f’Għawdex jikkontribwixxi madwar 50% tal-prodott gross domestiku tal-gżira 

u jiġġenera madwar 20% tal-impjiegi totali f’Għawdex. Hekk kif l-istatistika wriet tkabbir kostanti fil-viżitaturi 

barranin f’Malta, l-istess Għawdex baqa’ jara żieda ta’ turisti barranin li għazlu li jżuru l-gżira. Min-naħa l-oħra, 

s-suq tat-turiżmu domestiku wkoll baqa’ jiżdied matul is-sena 2019, bil-kontribut tar-raba’ vapur fil-flotta tal-Gozo 

Channel li ħalla riżultati mixtieqa.  

Id-Direttorat ippromwova għal sena oħra b’mod prominenti lil Għawdex bħala destinazzjoni differenti u 

kumplimentari għall-bqija tal-pajjiz. Dan sar bi promozzjoni strateġika li tikkomunika lil Għawdex bħala gżira 

distinta li toffri esperjenza unika fl-ivvjaġġar, f’niċeċ bħat-turiżmu kulturali, turiżmu relatat mal-attivitajiet sportivi 

u avventuri esterni bħall-għads, rock climbing, u mountain biking, turiżmu reliġjuż u t-turiżmu rurali inġenerali. 

B’dan il-mod, id-Direttorat ra li Għawdex tkun destinazzjoni attrezzata matul l-istaġuni tas-sena kollha u li tiġbed 

viżitaturi ta’ kwalità. 

Flimkien b’kollaborazzjoni u ħidma kkordinata mal-Awtorità Maltija tat-Turiżmu u l-Ministeru tat-Turiżmu, 

tħejjew u ġew implimentati kampanji ta’ promozzjoni u reklamar f’diversi swieq barranin. Din il-ħidma hija waħda 

importanti u essenzjali sabiex Għawdex isir aktar viżibbli b’mod strateġiku fuq diversi pjattaformi different barra 

mill-pajjiż.  

Id-Direttorat kompla b’kampanja ta’ promozzjoni fuq diversi siti elettroniċi barranin u Maltin. Tajjeb ta’ min 

isemmi li fil-qasam lokali, b’enfasi fuq is-suq intern, saru kampanji u diversi programmi popolari tat-televiżjoni, 

rivisti, u billboards madwar il-pajjiż.  

Id-Direttorat kompla b’kampanji ppjanati fuq il-mezzi tal-midja soċjali bi proviżjoni ta’ kontenut frekwenti fuq 

pjattaformi varji fosthom fuq il-Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, u YouTube. Flimkien m’ittriaħbar, dawn 

jiġu mħejja ma’ kumpanija ingaġġata sabiex tamministra dawn il-pjattaformi. Filwaqt li l-iskop huwa li tkompli l-



Rapport Annwali 2019 – MGOZ  55 

promozzjoni t’Għawdex b’mod inġenerali, dawn intużaw ukoll biex jippromwovu l-avvenimenti kulturali u festi 

f’Għawdex. L-ammont ta’ followers fuq il-paġni soċjali ottjena ż-żidiet imbassra.  

Id-Direttorat kien involut b’mod attiv fil-wasla ta’ diversi Cruise Liners li jankraw barra mill-port tal-Imġarr. Il-

viżitaturi kollha li niżlu mill-Cruise Liners ġew milqugħa b’mużika u ħelu tradizzjonali, u ngħataw materjal 

stampat imħejji mid-Direttorat, inkluż il-kalendarju kulturali t’Għawdex. Il-ħsieb wara dan kollu huwa sabiex 

dawn il-viżitaturi li jkunu żaru lil gżira għal perjodu qasir ta’ ftit siegħat, jiġu mħajjra sabiex jagħżlu lil Għawdex 

għal vaganża fit-tul.  

Matul is-sena 2019, id-Direttorat irrappreżenta lil-Ministeru għal Għawdex fl-ITB Berlin, waħda mill-fieri 

internazzjonali ewlenin fl-Ewropa u fil-Workshop of Island Tourism and Sustainibility f’Capri, fl-Italja. Id-

Direttorat offra wkoll sapport sabiex il-Gozo Tourism Association jattendi tmien fieri internazzjonali biex b’hekk 

Għawdex jiżgura rappreżentanza wiesgħa u fl-istess waqt ikkordinata. Barra minn hekk, id-Direttorat kien 

responsabbli mill-implimentazzjoni ta’ skemi sabiex entitajiet eleġibbli jingħataw sapport finanzjarju biex 

jipparteċipaw f’fieri internazzjonali, kif ukoll jagħmlu riklamar internazzjonali dwar Għawdex permezz tan-

negozju tagħhom. Is-sapport kien ta’ ħamsin fil-mija tal-flus minfuqa fuq reklamar internazzjonali, inkluż fieri, sa 

massimu ta’ €3,000. L-iskema kienet issejjaħ għal inizjattivi f’niċeċ li jiġbdu turiżmu ta’ kwalità, inkluż l-għads, 

it-turiżmu sportiv u avventuruż, it-turiżmu reliġjuż, is-settur tal-konferenzi u operaturi li xtaqu jippromwovu 

tiġijiet f’Għawdex. Kienu 9 entitajiet Għawdxin li bbenefikaw minn din l-iskema matul is-sena 2019. 

Id-Direttorat irrapreżenta lill-Ministeru għal Għawdex f’diversi kumitati fosthom fil-Kumitat Reġjonali ta’ 

Għawdex. Flimkien mad-Direttorat ta’ EkoGħawdex, id-Direttorat kompla jikkontribwixxi fuq il-proġett ta’ 

Destination SMEs.  

Id-Direttorat kompla jmexxi l-proġett ta’ restawr tal-Fanal tal-Ġurdan, meqjus bħala monument storiku 

f’Għawdex, u issa x-xogħlijiet waslu fil-fażijiet finali tagħhom.  

 

Żvilupp Ekonomiku 

Id-Direttorat kompla jsostni skemi li jistimulaw l-ekonomija t’Għawdex minn aspetti differenti. Il-Gozo 

Employment Scheme joffri sostenn finanzjarju lil dawk il-kumpaniji Għawdxin li joffru impjiegi lil ħaddiema u 

residenti f’Għawdex b’kuntratt minimu ta’ 3 snin. Taħt din l-iskema ġew sottomessi 65 applikazzjoni matul is-

sena 2019. Dawn jiġu evalwati skont il-linji gwida tal-iskema, mid-Direttorat flimkien ma’ uffiċjali oħra esperti 

mill-Ministeru għal Għawdex.  

Skema oħra li d-Direttorat implimenta kienet waħda speċifika li tassisti lill-kumpaniji stabbiliti f’Għawdex fl-

iżvilupp ta’ prodotti ta’ software, high tech u midja diġitali biex jattendu avvenimenti barra minn Malta li jkunu 

jistgħu jżommu aġġornati ma’ dak li qed jiġri fis-suq filwaqt li jagħmlu kuntatti ma’ kumpaniji barra minn Malta. 

Dan isir minħabba l-fatt li dawn it-tip ta’ entitajiet jistgħu faċilment jistabilixxu ruħhom f’Għawdex u 

jikkontribwixxu fil-valur miżjud ekonomiku. Minn din l-iskema bbenifikaw 6 kumpaniji bbażati f’Għawdex matul 

is-sena 2019.  

 

Direttorat ekoGħawdex 

Funzjonijiet  
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L-għanijiet prinċipali tad-Direttorat EkoGħawdex huma:  

• L-implimentazzjoni tal-istrateġija ta’ Żvilupp Sostenibbli għal Għawdex filwaqt li jippromovi 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’ intermedjazzjoni bejn il-Ministeru għal Għawdex u organizazzjonijet nazzjonali 

responsabbli mill-istess oqsma;  

• Irawwem titjib fis-sitwazzjoni ambjentali tal-gżira Għawdxija kif ukoll li jara li s-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: dik li jikkordina l-implimentazzjoni tal-proġetti u miżuri fdati 

lilu, ħafna drabi f’kollaborazzjoni mal-partijiet interessati, kif ukoll dik li jkun responsabbli għall-iżvilupp u l-

promozzjoni ta’ politika u strateġiji relatati mal-kompetenzi tiegħu.  

Matul l-2019 id-Direttorat kompla jikber għax miegħu żdiedu żewġ sezzjonijiet oħra: dak tal-indafa pubblika u 

dak tal-Animal Welfare. Dan filwaqt li kompla għaddej bl-implimentazzjoni ta’ proġetti diġà mibdija u tnedija 

wkoll ta’ inizjattivi ġodda.  

 

Ħidma 

Konsorzju ta’ Monitoraġġ Marittimu ta’ Malta 

Żewġ rappreżentanti mid-Direttorat ekoGawdex attendew l-aħħar laqgħa tal-partijiet interessati, li saru mill-

Konsorzju tal-Monitoraġġ Marittimu ta’ Malta (M3C) fi Frar 2019. M3C huwa magħmul minn AIS Environmental 

Ltd (Malta) u AZTI Tecnalia (Spanja) u ġie kkummissjonat mill-Awtorità għall-Ambjent u r-Riżorsi biex 

timplimenta u taġġorna l-programmi ta’ monitoraġġ tal-ilma tal-baħar madwar il-Gżejjer Maltin. Dan il-proġett 

ġie konkluż f’konferenza ta’ għeluq, li saret fis-Sala Antoine de Paule, fil-Palazz ta’ San Anton f’Mejju 2019. 

 

Sponsorships 

Matul is-sena 2019, id-Direttorat EkoGħawdex ipproċessa 66 talba għal sponsorships lil diversi entitajiet varji li 

tellgħu attivitajiet matul is-sena kollha. 

 

Il -Proġett ta’ Destination SMEs INTERREG Europe 

Il-Ministeru għal Għawdex qed jipparteċipa ma’ sitt pajjiżi oħra minn fost il-pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropej, 

fil-proġett ta’ Destination SMEs (INTERREG Europe). L-għan ewlieni ta’ dan il-proġett huwa li jassisti t-territorji 

Ewropej fit-tfassil ta’ strateġija effettiva fis-settur tat-turiżmu lejn l-intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju (SMEs), biex 

ikunu iktar innovattivi u Kompetitivi. Fl-aħħar ta’ Marzu tal-2019, ġie konkluż l-ewwel fażi tal-proġett li kienet 

bdiet f’Settembru 2016. Matul dan iż-żmien ġie żvillupat Pjan ta’ Azzjoni bl-iskop li jinċentiva l-ħolqien ta’ 

network għall-operaturi żgħar tal-artiġjanat; il-ħolqien ta’ marka ta’ kwalità; u wkoll tresqet proposta lill-Funds 

and Programmes Division (FPD) biex jiġu allokati fondi intiżi lejn operaturi żgħar tal-artiġjanat, sabiex jinħoloq 

post ċentrali u aċċessibli mit-turisti, fejn dawn ikunu jistgħu jaħdmu u jbiegħu l-prodotti artiġjanali tagħhom. 
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F’għeluq tal-ewwel fażi tal-proġett ġiet approvata ukoll applikazzjoni ta’ Pjan Pilota, b’budget ta’ €54,000.00, 

mill-Joint Secretariat, għall-implimentazzjoni ta’ network u marka ta’ kwalità bi prova għall-operaturi ż-żgħar.  

Fit-tieni fażi tal-proġett, li bdiet f’April 2019, u li mistennija titwettaq sa Marzu 2021, ser jitwettaq il-Pjan Pilota 

mal-operaturi tal-artiġjanat li diġà pparteċipaw fil-proġett matul l-ewwel fażi tiegħu; u anke isir rappurtar u 

monitoraġġ dwar x’qed jiġi implimentat mill-Pjan ta’ Azzjoni fi ħdan il-Ministeru għal Għawdex.  

 

Attivitajiet tal-Blue Flag 

Matul din is-sena minn April sa Awwissu saru 15-il attività fil-bajjiet iċċertifikati bħala Blue Flag ta’ Ħondoq ir-

Rummien, Marsalforn, u r-Ramla l-Ħamra. Ħafna minn dawn l-attivitajiet kienu kordinati ma’ Skola Sajf. L-età 

tal-istudenti kienet tvarja minn dik ta’ tfal li jattendu l-iskola primarja sa tfal li jattendu l-iskola medja u sekondarja. 

Fost dawn l-attivitajiet kien hemm dawk organizzati minn entitajiet oħra bħal Girl Guides Victoria, u d-djoċesi 

t’Għawdex.  

Ħafna minn dawn l-attivitajiet f’dawn il-bajjiet kienu gwidati minn Scientific Officer fi ħdan id-Direttorat ta’ 

EkoGħawdex, bil-kollaborazzjoni ta’ entitajiet oħrajn bħal Emergency Response and Rescue Corps (ERRC), u 

Wasteserv. Rappreżentanti minn dawn iz-żewġ entitajiet taw diversi lezzjonijiet prattiċi f’dawn il-bajjiet lill-

istudenti. Mal-Wasteserv saru kemm-il darba eżerċizzji ta’ ġbir ta’ skart bħal plastik minn fuq ix-xtajta, u anke 

spejgaw ir-regoli dwar kif jiġi sseparat l-iskart id-dar. L-ERRC taw struzzjonijiet prattiċi dwar kif wieħed jista’ 

jagħti l-ewwel għajnuna f’każ ta’ inċident tal-baħar, u dwar prekawzjonijiet dwar l-għawm f’każ li jkun hemm ir-

riħ jew il-bram.  

 

Kampanja ProAct Protect Gozo 

Matul 2019 ġiet imnedija kampanja ProAct Protect Gozo li l-għan tagħha huwa wieħed edukattiv favur l-ambjent. 

Il-kampanja tnediet fil-bajja ta’ Ħondoq ir-Rummien fejn hemmhekk tqassmu ashtray magħmula mill-karta li 

jiffiltraw il-filters tas-sigaretti. Dawn tqassmu lill kull min kien qiegħed ipejjep fuq il bajja. Minn hemmhekk 

tqassmu ukoll numru ta’ ashtrays fil-bajjiet tar-Ramla u ta’ Marsalforn. Din il-kampanja kompliet matul il-bqija 

tas-sena fejn rajna ukoll numru ta’ videoclips jiġu żviluppati bil-għan li titkabbar is-sensibilità dwar għajxien ta’ 

ħajja b’mod iktar sostenibbli. 

 

Il-Proġett LIFE IPE 16 MT 008 – ‘Optimising the Implementation of the 2nd RBMP in the Malta River 

Basin District’ 

Il-proġett LIFE IPE 16 MT 008 tnieda f’Mejju 2018, bl-Aġenzija tal-Enerġija u l-Ilma tkun il-kordinatur tal-proġett 

u l-Ministeru għal Għawdex bħala l-benefiċjarju tal-proġett. Fis-sena 2019, il-Ministeru għal Għawdex appoġġja 

l-implimentazzjoni ta’ l-Azzjoni Preparatorja A.3 - Immappjar ta’ Proġetti ta’ Riċerka relatati ta’ l-Unjoni 

Ewropeja permezz ta’: 

• Sottomissjoni ta’ rapport lill-Aġenzija tal-Enerġija u l-Ilma dwar il-Konferenza Internazzjonali tal-

Assoċjazzjoni Internazzjonali tad-Desalinizzazzjoni dwar l-Użu mill-ġdid u r-Riċiklaġġ tal-Ilma, li saret 

f’Valencia, Spanja f’Ġunju 2018; 
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• Mehmuż ma’ dan ir-rapport ġew sottomessi l-preżentazzjonijiet tekniċi tal-konferenzi kollha, kif ukoll ir-

ritratti meħuda waqt il-konferenza, it-tours tal-faċilitajiet tas-sistema ta’ tisqija ta’ Acequia del Oro, l-

għelieqi tar-ross u l-Laguna La Albufera. 

 

Waqt 2019 sar ukoll ippjanar għall-implimentazzjoni ta’ azzjoni konkreta C.6 “Sit ta’ dimostrazzjoni għall-

applikazzjoni ta’ Riżorsi Ġoddi ta’ Ilma – Għawdex”. Din l-azzjoni se tfittex li tqajjem kuxjenza dwar il-

perċezzjoni pubblika dwar l-Ilma Ġdid (New Water) u tipprovdi eżempji tanġibbli dwar l-użu korrett u sikur ta’ 

Ilma Ġdid minn utenti differenti. 

Il-proġett ser jiġi implimentat fi tlett stadji. L-ewwel stadju jinvolvi xogħlijiet ta’ kostruzzjoni ta’ ġibjun bipartisan 

għall-ħażna ta’ ilma ġdid u ilma tal-pjan. L-istruttura ser tkun imqabbda direttament mal-pajpijiet tal-

Korporazzjoni għal Servizzi tal-Ilma mill-impjant tat-trattament tal-ilma f’Ras il-Ħobz. L-ilma tal-pjan se jinkiseb 

minn sors addattat. L-istruttura ta’ ħazna doppja tippermetti taħlit esperimentali bejn is-sorsi differenti, inkluż ilma 

ġdid. 

Fit-tieni stadju, l-infrastruttura u l-apparat tal-ippumpjar xierqa ser jiġu installati biex jagħtu distribuzzjoni tas-sors 

tas-tisqija għal sezzjonijiet differenti tal-għelieqi. L-infrastruttura se tinkludi teknoloġija intelliġenti li ttejjeb l-

effiċjenza tat-tisqija kemm għall-kultivazzjoni fuq l-għelieqi kif ukoll għas-serrer. Ċentru ta’ kontroll ċentralizzat 

li jikkontrolla t-twassil ta’ ilma tat-tisqija mill-ġibjun sal-punt tal-użu kif ukoll l-volum tal-irrigazjoni. 

It-tielet stadju ser jinkludi provi u dimostrazzjonijiet biex jipprova l-applikazzjoni bla periklu ta’ riżorsi tal-ilma 

ġodda għall-irrigazzjoni. Il-provi ser jsiru fi tliet żoni – serra, għalqa miftuħa bis-siġar taċ-ċitru u għalqa miftuħa 

b’uċuħ tar-raba’. Valutazzjoni bir-reqqa tar-riżultat għandha titwettaq minn konsulent li wara ser jippubblika s-

sejbiet tiegħu lill-pubbliku ġenerali. Il-valutazzjoni ser tkun qed tqabbel l-effett ta’ sorsi different ta’ irrigazzjoni, 

jiġifieri ilma tax-xita, ilma tal-borehole u Ilma Ġdid fuq id-daqs tal-għelejjel, togħma, rendiment u deterjorazzjoni 

ta’ wara l-ħsad. 

Matul l-2020, ser tkun sottomessa applikazzjoni lill-Awtorità tal-Ippjanar għall-iżvilupp bil-proposti għal dan il-

proġett. Sejħa għal-offerti ser tiġi ppubblikat wara l-approvazzjoni tal-applikazzjoni. Is-sistema ta’ irrigazzjoni 

hija mistennija li tkun ikkummissjonata u ttestjata fil-bidu tal-2021, bil-fażi ta’ ttestjar dwar l-użu ta’ ilmijiet ta’ 

irrigazzjoni differenti għall-kultivazzjoni tal-għelieqi tibda sa’ nofs l-istess sena. 

 

Il-Proġett SHERPA 

Il-proġett Shared Knowledge for Energy Renovation in Buildings by Public Administrations (SHERPA) huwa 

ffinanzjat taħt l-Interreg MED 2014-2020. L-objettiv speċifiku huwa li tiżdied il-kapaċità għall-immaniġġjar aħjar 

tal-enerġija f’bini pubbliku fuq livell transnazzjonali.  

Matul l-2019, rapreżentanti ta’ EkoGħawdex ppartiċipaw fl-Steering Committee Meeting ġewwa Dubrovnik fejn 

gew pjanati il-Capitalisation Workshops u l-Online Capitalisation Forums, li jifformaw parti mill-aħħar fażi tal-

proġett. Dan il-proġett gie ukoll estiż sa Jannar 2020, meta mistenni jagħlaq. 

 

Twaqqif ta’ Laboratorju fil-Farm Sperimentali tax-Xewkija 
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Tħejjiet u ġiet ikummissjonata sejħa għal offerti sabiex isir Cost Benefit Analysis dwar kif parti mis-sit fil-farm 

sperimentali tax-Xewkija tista tiġi żviluppata f’Ċentru ta’ riċerka u innovazzjoni fl-agrikoltura. F’din l-analiżi ġew 

identifikati x’tip ta’ riċerka tista ssir sabiex intejbu l-prodott agrikolu Għawdxi. Dan il-Cost Benefit Analysis ser 

jintuża sabiex tiġi sottomessa applikazzjoni għall-fondi Ewropej. 

 

Panelli Fotovoltajiċi fl-Oqsma tad-Djar taċ-Ċawla 

Għat-tielet sena konsekuttiva, il-kreditu miġbur mil-231 panella fotovoltajka li qegħdin installati fuq ħmistax-il 

blokk ta’ appartamenti f’taċ-Ċawla ġie mqassam lir-residenti li joqgħodu fl-istess appartamenti. 

 

Tkomplija tal-proġett ta’ Decarbonising Gozo 

Matul is-sena 2019, id-Direttorat kompla bit-twettiq tal-proġett ta’ Decarbonising Gozo. Ix-xogħol preliminari ta’ 

skavar fuq il-kostruzzjoni tal-Park and Ride beda fi Frar 2019. Dan l-iskavar sar sabiex ikunu jistgħu jsiru l-istudji 

ġeotekniċi fuq is-sit. Għal dan il-għan inħarġet sejħa għall-offerti sabiex dawn l-istudji jkunu jistgħu isiru. L-offerti 

li intefgħu għal din is-sejħa ġew evalwati u l-aħjar offerent ġie magħżul. L-istudji saru lejn l-aħħar kwart tas-sena 

2019 u r-rapport tekniku ġie analizzat.  

 

Il-Proġett eBussed  

Il-proġett eBussed jappoġġja t-tranżizzjoni tar-reġjuni Ewropej lejn mobilità b’livell baxx ta’ karbonju u trasport 

pubbliku aktar effiċjenti. Huwa jippromwovi l-użu tal-karozzi tal-linja elettrici f’reġjuni ġodda u jappoġġja l-

espansjoni tal-flotot elettriċi eżistenti. L-ewwel laqgħa tal-proġett saret f’Turku l-Finlandja f’Novembru 2019, u 

għaliha attendew żewġ rappreżentanti tal-Ministeru għal Għawdex. Waqt din il-laqgħa ġie ppreżentat il-proġett 

lill-imsieħba kollha tal-proġett u ġew deċiżi ix-xogħlijiet li kull imsieħeb għandu jagħmel matul dan il-proġett. 

Wara il-laqgħa nħarġet sejħa pubblika għall-offerti sabiex jintagħżel “First Level Controller” għalih. Beda wkoll 

proċess biex jintagħżlu stakeholders lokali kif ukoll xogħol fuq ittra aħbar u artikli tematici li ħa jidhru fuq il-midja 

soċjali tal-proġett. 

 

Progett BESS - INTERREG ITALIA - MALTA 

Il-proġett BESS jipprevedi u jinvolvi l-immappjar tal-Pocket Beaches (PB) kollha ta’ Sqallija u Malta, l-iżvilupp 

ta’ pjattaforma ta’ monitoraġġ ibbażata fuq l-identifikazzjoni ta’ indiċi ġeomorfoloġiċi u sedimentarji u fuq it-

twettiq ta’ sistema ta’ monitoragg għall-moviment tal-mewġ u l-evoluzzjoni tal-bajjiet sabiex tippreserva n-niċeċ 

ambjentali speċifiċi mill-fenomeni tal-erożjoni. B’hekk tkun tista’ titgawda mill-partijiet interessati kollha. Il-

proġett beda minn analiżi ġenerali ta’ ftit inqas minn 200 bajja preżenti fiż-żewġ gżejjer. Wara analiżi aktar 

dettaljata appoġġjata mill-klassifikazzjonijiet differenti disponibbli fil-qasam internazzjonali u x-xenarju lokali, 

numru ta’ bajjiet fiz-żewġ gżejjer ġew elenkati. Il- pocket beaches identifikati ġew ikklassifikati f’ħames kategoriji 

skont il-forma u l-qies tagħhom.  

Mil-lat operattiv, il-proġett jinvolvi l-kostruzzjoni ta’ sistema ta’ monitoraġġ tal PB. L-istudju inizjali jinvolvi s-

sistema ta’ sorveljanza kollha li tkun ibbażata fuq survey bid-drone segwita minn eżerċizzju ta’ orto-rettifikazzjoni 

tad-diversi bajjiet u l-installazzjoni ta’ sistema ta’ sorveljanza remota, permezz ta’ kameras tat-telekomunikazzjoni 
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permezz tal-wi-fi għall-uffiċċju prinċipali . Wara li ġiet analizzata l-loġistika u fatturi teknoloġiċi u xjentifiċi oħra, 

ġie rrakkomandat li jsiru xi modifiki tal-proġett li jistgħu jipprovdu prodott ta’ kwalità aħjar u aktar funzjonali 

għall-immaniġġjar fil-futur. 

Il-livell ta’ għarfien u l-esperjenza tal-membri ta’ DISTEM, (li huwa ċentru ta’ eċċellenza għal studji fuq il-

mergħat Posidonia oceanica b’referenza partikolari għal aspetti funzjonali) definittivament se jkun ta’ benefiċċju 

għall-proġett. Sal-lum, dan id-Dipartiment għandu wieħed mill-ikbar banek internazzjonali tad-data dwar id-

deskritturi tal-istat ta’ Prairies oceanica Posidonia misjuba fi kważi 400 stazzjon, li aktar minn 70% jinsabu fuq il-

kosta ta’ Sqallija. L-informazjoni utli għall-proġett ser tkun estratta u ġestita minn ċentru tal-ipproċessar 

mgħammar b’servizz u bosta stazzjonijiet kif ukoll ma’ softwer tal-analiżi statistika. L-integrazzjoni tagħhom ma’ 

informazzjoni addizzjonali fuq il-post miksuba matul il-proġett ser tippermetti li tiġi stmata l-produzzjoni globali 

tal-bijomassa tal-weraq prodotta fuq skali spazjali u temporali differenti. Għalhekk se jkun possibbli li jinkiseb 

għarfien bażiku dwar il-produttività globali tal-mergħat tal-Posedonia mgħaddsa fi Sqallija u r-rwol tagħhom fuq 

l-immaniggjar tal-karbonju, mhux biss fl-ambjent ta’ taħt l-ilma, iżda wkoll fl-ambjent terrestri inkluż dak tal-PB. 

Din l-informazzjoni se jkollha riperkussjonijiet importanti fil-qasam għaliex tippermetti li tiġi mmodellata l-

influwenza eżerċitata mill-fdalijiet tal-weraq fid-dinamika tal-proċessi erożivi. 

 

Laboratorju ta’ riċerka fil-mikoloġija fiċ-ċentru għall-Innovazzjoni fix-Xjenza Rurali u l-Ġestjoni 

Ambjentali 

Wara li fl-2017, ġie stabbilit laboratorju għar-riċerka dwar il-mikrobiota (bijodiversità fungali) biex jipprovdi parir 

professjonali fir-rigward tal-agrikoltura u s-saħħa pubblika, f’dan il-laboratorju saru numru ta’ testijiet fuq mard li 

jolqot il-pjanti u l-prodott agrikolu. Barra minn hekk, ir-riċerka espandiet ukoll fuq il-biodiversità ta’ faqqiegħ li 

jinsabu fis-salvaġġ viċin ta’ żoni agrikoli jew imsaġar.  

 

Stħarriġ ekoloġiku rigward il-proġett tat-tindif tal-widien u restawr tal-ħitan tas-sejjieħ 

Id-Direttorat ħejja sitt rapporti ekoloġiċi fil-widien ta’ Għawdex, ħafna minnhom bħala parti mill-proġett ta’ 

rijabilitazzjoni tal-widien b’konnessjoni mal-proġett tar-restawr tal-ħitan tas-sejjieħ u tindif tal-widien iffinanzjat 

b’fondi Ewropej. Ir-rapporti ekoloġiċi saru fil-Wied tal-Blata, Wied ta’ Marsalforn, Wied l-Imgarr, Wied Biljun, 

Wied l-Ort, Wied Sara, Wied ta’ Cianti, Wied tal-Belliegħa, Wied tal-Grazzja, Wied ta’ Sara, Wied ir-Riħan u 

Wied is-Seqer. 

 

  



Rapport Annwali 2019 – MGOZ  61 

Ħarsien tal-Ambjent – Tneħħija ta’ pjanti invasivi tingħata prijorita fuq skala Nazzjonali u Ewropeja 

Id-Direttorat kien attiv ħafna biex jitneħħew pjanti invasivi minn Għawdex, b’mod partikulari l-ispeċi Pennisetum 

setaceum (magħrufa ukoll bhala l-Peniżetum, jew il-Pjuma). It-tneħħija u kontrol ta’ din il-pjanta invasiva, (fost 

oħrajn) minn Malta ġiet infurzata minn direttiva tal-Unjoni Ewropea. Minn madwar tletin spezzjoni li saru matul 

is-sena 2019, irriżulta li madwar erbgħin popolazjoni ta’ din l-ispeci instabu madwar Għawdex, speċjalment 

f’Għajnsielem, il-Qala u x-Xagħra. Sal-aħħar tas-sena, dawn kienu nqalgħu u nqerdu kważi kollha. Xi għoxrin sit 

ġew moniterjati bejn darba u tliet darbiet ħalli jkun assigurat illi dawn il-popolazzjonijiet ma jerġgħux jikbru u 

jinfirxu. Il-mobile app li fassal dan id-Direttorat stess (Android u Apple) għen ħafna lid-Direttorat biex il-pubbliku 

jirraporta siti fejn jaraw il-Penisetum f’Għawdex. Il-moniteraġġ u l-inspezzjonijiet ser ikomplu għal tal-inqas 

sentejn oħra. 

 

Riċerka fuq il-biodiversita 

Id-Direttorat kiteb tliet artikli xjentifiċi f’isem EkoGhawdex. Waħda mir-riċerka kienet titratta s-siġar fil-

Mediterran miktuba flimkiem ma’ grupp ta’ tlettax-il espert oħra mill-Ewropa. Riċerka oħra kienet titratta xi pjanti 

aljeni f’Malta u ġiet ippublika fil-konferenza botanika li saret Ateni, fil-Greċja. Saret ukoll riċerka fuq numru ta’ 

faqqiegħ u mard tal-pjanti fil-laboratorju tal-mikoloġija, fejn instabet speci ġdida ta’ faqqiegħ għal Malta mil-

lokalità tax-Xewkija u li ġiet ippublikata fl-aħħar tas-sena. 

 

Park għall-Familja fl-Ulysses Grove 

Matul l-2019 tkomplew u tlestew ix-xogħlijiet fuq it-trakka tal-mixi, ġiri u ċikliżmu. Matul din is-sena wkoll bdew 

jitfasslu ukoll pjanti ġodda ta’ kif dan il-ġnien ser jkun qiegħed jinbidel f’park għall-familja permezz tal-outdoor 

furniture li jinkludu bankijiet, dwal u tagħmir ieħor. Tfasslu pjanijiet għal-lattrina pubblika li ser tkun qiegħda 

taqdi il-ħtiġijiet ta’ min iżur dan il-park. Bdew jitħejjew ukoll is-sejħiet għal offerti ta’ installazzjoni tal-elettriku 

u installazzjonijiet tad-dwal madwar il-park. 

 

Attivitajiet Edukattivi 

Id-Direttorat EkoGħawdex ikkolabora ma’ numru ta’ istituzzjonijiet edukattivi sabiex jorganizza numru ta’ 

attivitajiet bil-għan li tissaħħaħ l-edukazzjoni ta’ studenti Għawdxin u jqajjem kuxjenza fuq diversi temi varji. 

Dawn jinkludu: 

• Ingħata sapport finanzjarju għall-attivitajiet speċjali mill-Activity Teachers fi ħdan il-Kulleġġ t’Għawdex. 

L-ammonti jkopru spejjeż relatati ma’ għawm, tracking, ġiti edukattivi fuq Kemmuna u treasure hunts. 

• Studenti tal-MCAST kellhom taħdidiet speċifiċi dwar l-iżvilupp sostenibbli u prattiċi tajbin.  

• Ingħata sapport finanzjarju lill-iskejjel ta’ Għawdex biex iżuru iċ-ċentru tax-xjenza l-Esplora fil-Kalkara, 

fejn tħallsu l-biljetti tad-dħul għall-istudenti tal-Year 5 u Year 8.  

• Tkompliet il-kollaborazzjoni ma’ Nature Trust Malta. Ittellgħu numru ta’ laqgħat mal-kumitati ta’ 

EkoSkola li kienu preseduti mil-Ministru għal Għawdex.  
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• Ingħatat għajnuna finanzjarja lill-NGO Gozo Live li torganizza sessjonijiet ta’ taħriġ fil-kitba. Ġew 

stampati kotba b’kitbiet mill-istudenti stess u ingħataw diversi kotba bħala premijiet lill-istudenti li 

pparteċipaw.  

• Inxtraw xi kotba u ngħataw lil-Librerija Pubblika f’Jum il-Ktieb.  

• Tkomplew jitqassmu l-cardboard bins fi skejjel u uffiċini Għawdxin u Maltin. 

• Ġew organizzati numru ta’ attivitajiet biex ifakkru l-ġranet ta’ osservanzi nazzjonali u Ewropej fosthom:  

o Climate Action Day – ġiet organizzata Fun Walk mill-iskola medja fi ħdan il-Kulleġġ t’Għawdex;  

o Earth Day fejn ipparteċipaw il-Girls’ Guides u l-iScouts tax-Xagħra; 

o Dwejra Looking Beyond fejn għat-tieni sena konsekuttiva ġiet imfakkra il-ġurnata li fiha Għawdex 

tilef it-tieqa tad-Dwejra b’numru ta’ attivitajiet fid-Dwejra stess; 

o Attività f’Down Syndrome Day fejn flimkien mal-Malta Rabbit Club ġew organizzati sessjonijiet ta’ 

krafts; 

o World Water Day – tfakkret b’attività organizzata mill-iskola sekondarja fi ħdan il-Kulleġġ 

t’Għawdex;  

o World Health Day – tfakkret b’attività organizzata mill-iskola tal-Għarb Gozo fi ħdan il-Kulleġġ 

t’Għawdex; 

o World Meteorological Day – ġiet imfakkra permezz ta’ sessjoni ta’ informazzjoni minn Andrea 

Muscat tal-Gozo Weather lill-istudenti li jattendu is-Sixth Form; 

o Saret Clean-up mill-iskola primarja tal-Konservatorju tal-Isqof u mill-iskola primarja tax-Xewkija fi 

ħdan il-Kulleġġ t’Għawdex; 

o Flimkien mal-Kunsill Lokali tal-Għarb ttella’ il-festival Wind and Kite Festival; 

o World Animal Day – ġiet imfakkra permezz b’attività fl-iskola primarja Ta’ Sannat fi ħdan il-Kulleġġ 

ta’ Għawdex; 

o World Disability Day – saret żjara minn studenti fiċ-ċentru Santa Martha u f’Għajnsielem Learning 

Hub;  

o Ir-Rabbit Club Malta żar numru ta’ skejjel primarji, l-isptar u d-djar tal-anzjani sabiex studenti u 

residenti setgħu jaraw u jerfgħu l-fniek u jgawdu mill-benefiċċji terapewtiċi li dawn joffru; 

o Universal Children’s Day – numru ta’ skejjel ibbenefikaw minn GoPro cameras biex eventwalment 

ġibdu clip qasir dwar kif iridu jaraw lill-Għawdex fil-futur. Dawn il-filmati qosri intwerew fl-Oratorju 

Don Bosco flimkien mal-film Aladdin lit-tfal tal-Ħames sena; 

o Jum Dinji tal-Anzjanità – ittellgħet attività għall-anzjani u studenti li żaru l-farm tal-Gvern u l-Qortin 

t’Isopu fejn flimkien kellhom tour mal-madwar u l-ġenerazzjoni żagħżugħa qassmet l-ikel lil dik iktar 

anzjana; 

o European Week for Waste Reduction – l-iskejjel ġew mistiedna juru interess f’xiri ta’ Reverse 

Osmosis għall-iskejjel tagħhom. Kien hemm 12-il skola li wrew interess u ġew iffirmati l-kuntratti 

biex dawn jipproċedu bix-xiri u l-installazjoni;  

o Jum l-Ambjent - saret attività dwar in-naħal u l-għasel f’Villa Rundle.  

Osservatorju Astronomiku Nazzjonali 
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Matul l-2019, ġie iffirmat ftehim mal-Università ta’ Malta sabiex jitwaqqaf osservatorju astronomiku nazzjonali 

bbażat Għawdex. Wara numru ta’ studji li saru mill-ISSA (Institute of Space Science and Astronomy) ġie stabbilit 

il-post li l-aktar huwa idoneu għal installazzjoni ta’ dan l-osservatorju. Minn hemmhekk imbagħad bdiet il-ħidma 

sabiex tibda titħejja s-sejħa għal offerti sabiex jinxtara dan l-osservatorju. 

 

Science In The Citadel 

Id-Direttorat għen sabiex tittella’ għat-tielet darba attività marbuta kompletament max-xjenza fiċ-Ċittadella. Din 

l-inizjattiva msejħa Science in the Citadel attirat numru kbir ta’ nies ta’ kull età li qattgħu ġurnata sħiħa jduru l-

attivitajiet varji u shows relatati max-xjenza. 

 

Ħarġiet edukattivi 

Id-Direttorat ġie involut f’erba’ ħarġiet edukattivi organizzati mill-iskejjel primarji, fosthom taż-Żebbuġ, Qala, 

Għarb u Għajnsielem biex l-istudenti jitgħallmu dwar il-ġmiel tan-natura u jitrawwem fihom is-sens biex jibżgħu 

għaliha.  

 

Relazzjonijiet Pubbliċi 

Id-Direttorat għamel numru ta’ programmi televisivi rigward dan l-ambitu: 

• Minn Ottubru 2018 sa Settembru 2019, fil-programm televiżiv Għawdex Illum, id-Direttorat 

EkoGħawdex għamel sensiela ta’ spots informattivi dwar l-ambjent naturali u kulturali, u 

promozzjoni dwar attivitajiet kulturali li jkunu għaddejjin; 

• Matul is-sena saru wkoll servizzi informattivi f’dan l-istess programm, dwar il-flora u l-fauna tal-

widien; Ġnien ta’ Isopu; l-aram tar-Ramla l-Ħamra; u l-Wied tax-Xlendi, specifikament dwar il-

Qabru, speċi protetta li tinsab hawnhekk biss. Uffiċjal min EkoGħawdex assista fil-kitba u 

produzzjoni ta’ dawn is-servizzi informattivi. 

• Barra minn hekk, id-Direttorat ħa sehem biex jitħejjew filmati dwar l-ambjent f’Għawdex fuq is-

sensiela popolari Għawdex Illum (TVM). 

 

L-Għar ta Calypso 

Xogħol ieħor li baqa’ għaddej fi ħdan id-Direttorat kien il-proġett tal-Għar ta’ Calypso. Bħalissa qegħdin fi stadju 

fejn qiegħda tiġi sottomessa applikazzjoni mal-Awtorità tal-Ippjanar. Meta l-applikazzjoni tiġi milqugħha, jkunu jistgħu 

jinfetħu l-applikazjonijiet għall-offerti fuq xogħlijiet. 

 

Preservazzjoni tal-Wirt Kulturali 

Fis-sena 2019 id-Direttorat EkoGħawdex ħadem ukoll b’risq il-preservazzjoni tal-wirt kulturali f’Għawdex. 

Fosthom insibu li: 

• Sar ftehim mas-sezzjoni tal-Arkivji Nazzjonali f’Għawdex sabiex isir restawr fuq madwar 200 volum tal-

Universitas Gaudisii; 
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• Ingħatat għajnuna finanzjarja lil Parroċċa ta’ San Ġorġ sabiex tiġi nstallata sistema ta’ dwal ecofriendly ġdida 

mal-faċċata tal-Bażilika ta’ San Ġorġ; 

• Sar ftehim mal-Kunsill Lokali tax-Xagħra sabiex tinbidel is-sistema ta’ dwal fi Vjal it-Tmienja ta’ 

Settembru; 

• Sar ftehim mal-parroċċa tax-Xagħra sabiex isir studju fuq l-istruttura tal-knisja; 

• Sar ftehim ieħor mal-parroċċa Ta’ Kerċem biex jingħataw kontribuzzjoni finanzjarja għall-proġett ta’ bini 

ta’ Ċentru għall-Komunità Ta’ Kerċem u Santa Luċija; 

• Sar ftehim mad-Djoċesi t’Għawdex biex tingħata għajnuna għall-proġett ta’ restawr tal-Kappella ta’ 

Kemmuna; 

• Intlaħaq ftehim mal-Kunsill Lokali tal-Munxar sabiex isir xogħol ta’ tisbiħ fil-pjazza tal-Munxar; 

• Ġiet ikkummissjonata statwa fil-bronż ta’ Wistin Camilleri; 

 

Skema miftuħa għall-Kunsilli Lokali Għawdxin sabiex jirrestawraw siti storiċi 

Id-Direttorat EkoGħawdex nieda t-tieni skema tar-restawr tas-siti storiċi għall-Kunsilli Lokali Għawdxin. Sal-4 

ta’ Jannar 2019, 4 Kunsilli Lokali issottomettew l-applikazzjonijiet tagħhom biex jirrestawraw siti storiċi fil-

lokalitajiet tagħhom. Matul is-sena 2019, saret l-evalwazzjoni tal-applikazzjonijiet u l-Kunsilli Lokali ġew 

informati bid-deċiżjoni tal-bord tal-għażla. Il-Kunsilli tal-Qala, Ta’ Kerċem u tal-Munxar aċċettaw li 

jimplimentaw il-proġetti proposti. Il-kontribuzzjoni tal-Ministeru għal Għawdex għal dawn il-progetti hija ta’ 

madwar €11,498.58.  

 

Is-Sezzjoni tal-Indafa Pubblika  

Ir-responsabbilità prinċipali ta’ din is-sezzjoni hija li tieħu ħsieb l-immaniġġjar ta’ skart rurali u domestiku u għall-

indafa pubblika.  

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

prinċipali, kemm f’dawk it-toroq li jgħaqqdu l-irħula ma’ xulxin u dawk fl-irħula, tieħu ħsieb il-latrini pubbliċi u 

taħdem mal-Kunsilli Lokali f’Għawdex.  

Tipprovdi wkoll servizzi ta’ ġbir ta’ skart u tindif waqt il-festi f’dawn il-lokalitajiet: 

• Ir-Rabat, anke wara t-tiġrijiet taż-żwiemel; 

• L-inħawi tal-Munxar; 

• L-inħawi ta’ Ta’ Sannat, anke wara t-tiġrijiet taż-żwiemel; 

• L-inħawi tal-Fontana; 

• Il-Bajja tax-Xlendi; 

• Il-Bajja ta’ Marsalforn. 

 

Barra minn hekk, waqt il-festi tal-irħula li ġejjin, isir tindif fit-triqat prinċipali tagħhom: 

• Ix-Xewkija, anke wara t-tiġrijiet taż-żwiemel; 

• In-Nadur; 



Rapport Annwali 2019 – MGOZ  65 

• Ix-Xagħra, anke wara t-tiġrijiet taż-żwiemel; 

• Il-Qala; 

• Għajnsielem, anke wara t-tiġrijiet taż-żwiemel; 

• Ta’ Kerċem, anke fil-fiera tal-Għadira; 

• San Lawrenz, anke fil-fiera tad-Dwejra; 

• L-Għarb; 

• L-Għasri; 

• Iż-Żebbuġ, anke wara t-tiġrijiet taż-żwiemel. 

 

Din is-sezzjoni tieħu ħsieb ukoll li tiġbor karkassi ta’ annimali u teħodhom fil-Biċċerija biex jinħarqu fl-

inċineratur. Barra minn hekk, is-sezzjoni tieħu ħsieb it-tindif ġenerali f’postijiet pubbliċi. Tkompla t-tindif regolari 

tal-passaġġi fil-kampanja bil-koperazzjoni tal-Ministeru għal Għawdex u fuq tabelli b’informazzjoni turistika li 

jinsabu fl-istess passaġġi. 

Is-sezzjoni tal-Indafa Pubblika hija wkoll responsabbli minn tlettax-il latrina f’Għawdex u Kemmuna fejn issir 

manutenzjoni minn barra u minn ġewwa. Barra minn hekk, biex jingħata servizz aħjar, ċertu latrini jibqgħu 

miftuħin anke tard billejl. Dawn jinkludu l-latrini f’Marsalforn, fix-Xlendi, fid-Dwejra, fir-Ramla, u f’Ħondoq ir-

Rummien, il-Qala. 

Matul l-2019 ġiet rinovata wkoll il-latrina pubblika li tinsab fil-parkeġġ ta’ Marsalforn. Din il-latrina pubblika ġiet 

rinovata skont l-aħjar standards tal-aċċessibilità u ta’ kwalità. Bdew ukoll it-tħejjijiet neċessarji sabiex tiġi rinovata 

ukoll il-latrina pubblika li tinsab fil-Menqa ta’ Marsalforn Għawdex. 

 

Tindif 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 il-ġimgħa kollha. Ta’ min isemmi li matul ix-xhur tas-sajf fil-Ħdud u l-festi pubbliċi, it-

tindif fil-bajjiet jiżdied ħalli jlaħħaq mad-domanda li jkun hemm. Barra minn hekk, fis-sajf isir il-ġbir ta’ skart 

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

Matul is-sena impjegati ta’ din is-sezzjoni għamlu xogħol ta’ manutenzjoni u tisbiħ f’diversi lokalitajiet. Ħaddiema 

minn din is-sezzjoni mmanifatturaw slielem, railings u torrijiet għall-bajjiet biex jintużaw mill-lifeguards. Ta’ min 

jgħid li fil-workshop li għandha s-sezzjoni nħadmu bins apposta biex jintużaw fil-bajjiet li għandhom l-istatus ta’ 

Blue Flag. Din is-sezzjoni ħadmet ukoll sabiex terga’ issir mill-ġdid il-fencing li hemm fit-terminal tal-Mġarr. 

 

Is-Sezzjoni tal-Animal Welfare 

Is-Sezzjoni tal-Animal Welfare, fi ħdan il-Ministeru għal Għawdex qiegħda tkompli taħdem sabiex ittejjeb is-

servizzi tagħha f’Għawdex. Il-messaġġ huwa wieħed: inkomplu inkabbru il-kuxjenza u r-rispett li wieħed għandu 

juri lejn l-annimali. U dan il-messaġġ qiegħed jasal u qegħdin naraw żieda fin-numru ta’ talbiet għal għajnuna fejn 

jidħlu annimali li sfortunatment ma jkollhomx sid.  

Din is-sezzjoni qiegħda tkompli tibni fuq dak li diġà sar u din is-sena rajna diversi żviluppi ġodda sabiex inkomplu 

nsaħħu l-livell ta’ servizz u l-kwalita’ tal-ħajja tal-annimali tagħna. Dan sabiex nkomplu nsaħħu l-importanza li 
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jkun hemm rispett u ħarsien għad-drittijiet tal-annimali f’Għawdex. Din is-sena ġiet imnedija kampanja ta’ tiswija 

b’xejn għall-qtates li ma għandhomx sid. Il-pubbliku qiegħed iwieġeb tajjeb għal din il-kampanja u inħarġu 514 

vowċer sabiex mhux biss jiġu msewwija imma wkoll jgħaddu perjodu ta’ konvalexxenza fi ħdan l-Animal Welfare 

u wara jiġu rilaxxati fl-ambjent naturali tagħhom. Ġiet imnedija wkoll kampanja oħra flimkien mad-Dogs Trust u 

MSPCA sabiex noffru servizz ta’ tiswija b’xejn għall-klieb kollha f’Għawdex.  

Din is-sena l-Ministeru għal Għawdex ħaseb ukoll sabiex nindirizzaw is-sitwazzjoni tal-qtates ‘stray’ li ma 

għandhomx post adekwat fejn jgħixu sabiex ikollhom post li tassew jixirqilhom. Għal dan il-għan, il-Ministeru 

ħareġ skema fejn bil-kollaborazzjoni tal-Kunsilli Lokali jista jsir Cat Cafe f’kull lokalita’ f’Għawdex.  

Matul din is-sena, l-Animal Welfare irċeviet madwar 1,300 talba għall-assistenza, 768 annimal ġew rikoverati 

għandna, fejn 172 minnhom kienu klieb u 596 qtates. Wieħed jista’ ukoll isemmi li din is-Sezzjoni tat l-għajnuna 

anke lil diversi tjur, qniefed u annimali eżotiċi li nstabu f’diffikultà. Ħafna minnhom kellhom bżonn l-assistenza 

medika u dawk li rkupraw instabilhom kenn ġo familji fil-gżejjer tagħna. Din is-sena ġew adottati 482 annimal, 

filwaqt li 77 qattus ġew rilaxxati lura fl-ambjent naturali tagħhom, 43 annimal ġew irkuprati lura mis-sidien 

tagħhom filwaqt li oħrajn għadhom magħna jistennew li jsibu familja ġdida. Is-sezzjoni tal-Animal Welfare tirċievi 

ammont ta’ telefonati kuljum u tattendi għal diversi sejħiet għall-għajnuna.  

 

Id-Direttorat għall-Wirt Kulturali 

Id-Direttorat għall-Wirt Kulturali nħoloq għall-aħħar ta’ Awwissu 2019. Il-missjoni tiegħu hija doppja: li jwettaq 

id-dmirijiet tal-Ministeru għal Għawdex biex jiżgura l-protezzjoni, ir-restawr u l-aċċessibbiltà tas-siti tal-wirt 

kulturali Għawdxi u jippromwovi avvenimenti kulturali li jagħmlu lil Għawdex attrazzjoni turistika distinta matul 

is-sena kollha. Sal-aħħar ta’ Awwissu 2019 iċ-Cittadella Administration Office kien jagħmel parti mill-Uffiċċju 

tas-Segretarju Permanenti waqt li l-Culture Unit kienet tagħmel parti mid-Direttorat tat-Turiżmu u Żvilupp 

Ekonomiku. 

 

Iċ-Ċittadella Administration Office 

Iċ-Cittadella Administration Office fi ħdan id-Direttorat għall-Wirt Kulturali hu responsabbli mit-tmexxija taċ-

Ċittadella, inkluż iċ-Ċentru tal-Viżitaturi, l-ispazji pubbliċi miftuħa u l-fortifikazzjonijiet. Fl-2019 bdew diversi 

taħditiet mas-Sovrintendenza tal-Wirt Kulturali sabiex isiru numru ta’ proġetti fiċ-Ċittadella. Fl-2019 sar l-akkwist 

u bdiet issir l-installazzjoni ta’ tagħmir u sistemi, inkluża traduzzjoni f’seba’ lingwi, għal nies b’diżabilità fil-vista 

u fis-smigħ, fiċ-Ċentru tal-Viżitaturi. Barra minn hekk, kompla r-restawr tas-swar mill-ħaddiema assenjati fiċ-

Ċittadella, anke minn dawk tal-abseiling.  
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Avvenimenti Kulturali  

Ir-rwol tal-Uffiċċju tal-Kultura fi ħdan id-Direttorat għall-Wirt Kulturali huwa li jippromovi diversi talenti bħal 

mużika, kant, teatru, l-arti viżiva u l-arti performattiva fil-Gżira ta’ Għawdex. Għandu l-rwol ukoll li jżomm ħajjin 

tradizzjonijiet tal-gżira. L-Uffiċċju tal-Kultura jilqa’ fi ħdanu l-Kunsill tal-Kultura kif ukoll il-Kumitat Festi 

Nazzjonali u Reġjonali. Il-Kunsill u l-Kumitat huma maħtura mill-Ministru għal Għawdex. Matul l-2019, l-

Uffiċċju tal-Kultura, flimkien mal-Kunsill tal-Kultura u l-Kumitat Festi Nazzjonali u Reġjonali, ħadu ħsieb l-

organizzazzjoni ta’ diversi attivitajiet li qegħdin jiġu elenkati aktar ’l isfel.  

 

Attivitatjiet organizzati mill-Kunsill tal-Kultura jew issapportjati mill-istess Kunsill: 

• Launching ta’ Ktieb “Ritmi tal-Baħar” ta’ Charles Bezzina 

• Launching ta’ Ktieb “Termini Nawtiċi” ta’ Joe Caruana 

• Kxif ta’ Mafkar Mro. Ġiuseppe Giardini Vella (1885 – 1974) 

• Kxif ta’ Mafkar Mro. Joseph Vella (1942 – 2018) 

• Inawgurazzjoni tal-Mafkar rinovat tal-istatwarju Wistin Camilleri (1885 – 1979) 

• Sweet Music - Phantom of the Opera - Carmen - The Greatest Show Man 

• Kunċert Mużikali What a Musical Evening - Mro Joseph Grech 

• Kunċert Mużikali Leggero e Cantabile It-Tieni Edizzjoni – Mariella Spiteri Cefai 

• Serata taż-Żfin Queen of Gypsies (Carmen) - Allegria Dance Company 

• L-ewwel edizzjoni tal-Kunċert Mużikali Sacris mis-Soċjeta’ Filarmonika Santa Marija Żebbuġ 

• Lunch Time Concert “Mit-Tfal għat-Tfal”  

• Attività għall-Anzjani 

  

Attivitajiet organizzati mill-Kumitat Ċelebrazzjonijiet Nazzjonali u Reġjonali.  

• Karnival Reġjonali ta’ Għawdex 

• Jum il-Ħelsien 

• Sette Giugno 

• Jum il-Vittorja 

• Jum l-Indipendenza 

• Jum ir-Repubblika 

• Tifkira tal-Għarqa tat-30 ta’ Ottubru 1948 

• Tifkira tal-vittmi taż-żewġ Gwerer Dinjija 

• Jum Għawdex 

• Tifkira tal-Assedju tal-1551 

• Serata Mużiko-Letterarja f’ġieħ il-Poeta Nazzjonali Dun Karm Psaila 
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Attivitajiet Organizzati mill-Uffiċċju tal-Kultura 

Karnival 2019 

Fl-attivitajiet tal-Karnival 2019 ipparteċipaw 4 karrijiet trijonfali, fosthom ir-Re tal-Karnival, żewġ kumpaniji tal-

Kumittiva, 3 baned lokali, banda Maltija, il-GuggenMusik Band, kif ukoll grupp ta’ żeffiena Brażiljani, 2 settijiet 

ta’ maskri grotteski u 9 kumpaniji taż-żfin ikkummissjonati u kumpanija taż-żfin għal kompetizzjoni flimkien ma’ 

tliet kumpaniji taż-żfin tat-tfal tal-Iskejjel.  

Għat-tieni darba wkoll il-Karnival tal-ġurnata tat-Tnejn ingħata dirett fuq TVM 2. L-attendenza fil-ġranet kollha 

kienet waħda tajba ħafna u l-programm kollu mħejji kien milqugħ tajjeb mill-pubbliku preżenti. Il-partecipanti fil-

Karnival ta’ kull sena jingħataw ammont ta’ advanced money sabiex ikunu jistgħu jħejju l-materjal neċessarju 

għall-parteċipazzjoni. Dan flimkien ma’ inċentivi oħra u spejjeż. 

 

Għid 2019 

Saru bosta attivitajiet marbutin mal-festi tal-Għid li ġew ikkoordinati mill-Uffiċċju tal-Kultura, fosthom il-

pubblikazzjoni ‘Għawdex Fidi u Tradizzjoni’. 

 

Sajf 2019 

• Festival fuq tlett ijiem ta’ Rock, Jazz u l- Karnival tas-Sajf, fl-Imġarr, Għawdex; 

• Gozo Ceramics Festival fix-Xlendi; 

• MarsalMuzajk f’Marsalforn; 

• 40 kunċert fi tliet bajjiet: Marsalforn, Xlendi u Mġarr; 

• Kunċert mid-D Capitals fiċ-Ċittadella Ditch; 

• Brass Festival; 

• Organ Festival; 

• Il-Fjakkolata tax-Xlendi matul ix-xahar ta’ Awwissu.      

 

Milied 2019 

Saru kompetizzjonijiet miftuħa għall-pubbliku ta’ presepji statiċi u mekkaniċi. L-artisti kienu inkoraġġuti 

jesebixxu x-xogħlijiet tagħhom lill-pubbliku. L-Events Team ħa ħsieb li jorganizza Christmas in Gozo. 

 

Esebizzjonijiet fil-Banca Giuratale 

Fis-sala tal-Banca Giuratale saru erbatax-il esebizzjoni minn diversi artisti Għawdxin, Maltin kif ukoll barranin. 

Il-Wirja annwali li tiġi organizzata mill-Uffiċċju tal-Kultura din is-sena kienet fuq l-artist Rabti “Giuseppe Galea 

1911 – 1993”. 

 

Esebizzjonijiet u attivitajiet kulturali oħra fiċ-Ċentru Kulturali taċ-Ċittadella 

Fiċ-Ċentru Kulturali fiċ-Ċittadella saru 36 esebizzjoni minn diversi artisti. Ittellgħu diversi plays u cult films fit-

Teatru tal-istess Ċentru Kulturali u anke saru diversi kunċerti mużikali fis-swali. 
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L-Events Team fi ħdan d-Direttorat għall-Wirt Kulturali ħa ħsieb il-koordinament u l-promozzjoni ta’ attivitajiet 

oħra marbuta ma’ dati stabbli, bħal San Valentinu, Gozo Alive, Opera is Gozo, u l-Kite Festival, waqt li introduċa 

attivitajiet kulturali ġodda bħal Lejl Imkebbes, Gozo Pops & Rocks, il-Honey and Bee Festival, is-Sweet Tooth 

Festival, u l-Gozo End of Summer Fest. 

 

Direttorat għall-Affarijiet Rurali Għawdex 

Dan id-Direttorat huwa magħmul minn dawn is-Sezzjonijiet: 

• Il-Head Office tad-Direttorat għall-Affarijiet Rurali Għawdex; 

• Il-Biċċerija; 

• Is-Servizzi Veterinarji; 

• L-Ispettorat tal-Imġarr; 

• L-Afforestazzjoni u l-Ġonna Pubbliċi; 

• L-Imxietel tad-Dawwara u Ta’ Kerċem; 

• Il-Farm Sperimentali tal-Gvern; 

• L-Uffiċċju tal-Aġenzija tal-Pagamenti (Għawdex); 

• Is-Sezzjoni tal-Cold Stores. 

 

Il-Head Office tad-Direttorat għall-Affarijiet Rurali Għawdex 

Dan id-Direttorat jamministra, jassisti u jippromwovi s-settur tal-agrikoltura, biedja u sajd f’Għawdex. Barra minn 

hekk jagħti pariri, assistenza teknika, loġistika u finanzjara lill-bdiewa u lis-sajjieda f’diversi aspetti tax-xogħol 

tagħhom. Matul din is-sena ġie maħluq team ta’ avvenimenti fi ħdan l-istess Head Office bil-kompitu li jorganizza 

diversi avvenimenti, bil-kollaborazzjoni ta’ Direttorati u Sezzjonijiet fi ħdan il-Ministeru għal Għawdex. Fost 

oħrajn, ġew organizzati dawn l-attivatijiet u inizzjattivi matul is-sena 2019:  

Titlu ta’ Inizjattiva Deskrizzjoni 

Pet Day F’Marzu il-Ministeru għal Għawdex permezz tad-Direttorat għall-Affarijiet 

Rurali organizza għall-ewwel darba il-Pet Day li saret fil-Farm Sperimentali 

tax-Xewkija u li kisbet suċċess kbir.  
 

Pet Friendly Holiday 

f’Għawdex 

Permezz ta’ din l-inizjattiva dawk kollha li ġew Għawdex bejn it-Tnejn, 12 u 

s-Sibt 17 t’Awwissu akkumpanjati mill-annimali domestiċi tagħhom 

ingħataw pet ticket maħruġ apposta flimkien ma’ pakkett ta’ informazzjoni 

utli f’każ ta’ bżonn. Apparti hekk, il-Ministeru għal Għawdex ħa ħsieb 

jipprovdi ilma adattat għall-annimali domestiċi fit-terminals taċ-Ċirkewwa u 

l-Imġarr.  

Dog Park ġdid  Id-Direttorat ħa l-inizzjattiva sabiex jiġi mwaqqaf l-ewwel Dog Park ġewwa 

Għawdex. Dan sar fil-Ġnien ta’ Sopu, in-Nadur.  
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Proġett t’Afforestazzjoni  Il-Ministeru għal Għawdex kompla għaddej bil-proġetti t’Afforestazzjoni, 

fejn fost l-oħrajn tħawlu l-fuq minn 4,000 siġra, kif ukoll kompla t-tisbiħ tat-

toroq, b’dik prinċipali tkun it-triq li mix-Xewkjia twasslek għar-Rabat 

Għawdex. L-għelieqi paralleli mat-triq tnaddfu mill-materjal ta’ kostruzzjoni 

li tħalla meta reċentament sar xogħol ta’ manutenzjoni fuq l-istess triq, żdiedet 

il-ħamrija u tħawlu 30 siġra taż-Żebbug maturi. Diversi siġar oħra ġew 

imħawla madwar Għawdex. Fost dawn is-siġar beda t-taħwil ta’ 100 siġra tal-

palm tal-varjeta Canariensis li l-weraq tagħhom jintużaw mis-sajjieda matul 

l-istaġun tas-sajd għal-lampuki. 

Servizz ta’ Krejn il-Port tal-

Imġarr  

Il-Ministeru għal Għawdex offra servizz ta’ krejn b’xejn lis-sajjieda sabiex 

ivaraw u jtellgħu l-bastimenti fl-istaġun tas-sajf. Dan peress li l-islipway 

kienet magħluqa minħabba x-xogħlijiet li għaddejjin fil-port tal-Imġarr. Id-

Direttorat għall-Affarijiet Rurali ħa ħsieb il-ko-ordinazzjoni tas-servizz. 

Honey Bee Fest Id-Direttorat organizza l-Honey Bee Fest li matulu ġew promossi prodotti 

lokali tal-għasel, saru lezzjonijiet dwar iż-żamma tan-naħal, u kif ukoll saru 

numru ta’ attivitajiet ta’ divertiment għall-familja kollha. 

Servizz ta’ tqassim ta’ weraq 

tal-palm mingħajr ħlas 

Matul l-istaġun tas-sajd għal-lampuki bosta sajjieda bbenefikaw minn din l-

inizjattiva tal-Ministeru għal Għawdex. Matul l-istaġun tqassmu 7,000 werqa 

tal-palm. 

Wirja tal-Biedja u Snajja  Għal darba oħra d-Direttorat għall-Affarijiet Rural reġa organizza l-Wirja 

tradizzjonali tal-Biedja u Snajja f’jum Santa Marija. Għal din is-sena din il-

Wirja ġiet mogħtija spinta fl-organizzazjoni tagħha fejn qanqlet iktar interess 

fost il-parteċipanti. Dan irriżulta f’numru ikbar ta’ parteċipanti, kif ukoll 

numru ikbar ta’ esebiti.  

Installazzjoni ta’sistema ta’ 

irrigazzjoni  

Id-Direttorat għall-Affarijiet Rural beda installazzjoni ta’ sistema ġdida ta’ 

irrigazzjoni fil-Ġnien ta’ Villa Rundle, kif ukoll fil-Mixtu tad-Dawwara. Dan 

ser ikompli jgħin f’kuntest ta’ tisbieħ fl-imsemmija postijiet. Dan il-proġett 

ser ikun qed jgħin ukoll sabiex jintuża inqas ilma għat-tisqija, kif ukoll l-ilma 

użat ikun utilizzat b’mod aktar effiċjenti. 

Festa Sant’ Antnin 

Għajnsielem 

Id-Direttorat ħa ħsieb sabiex matul din il-festa jkun preżenti u jagħti 

kontribuzzjoni meħtieġa. Dan bl-eżibizzjoni ta’ annimali lokali w anke pjanti 

indiġeni mkabbra mid-Direttorat. 

Festa tal-Ħut fix-Xagħra Id-Direttorat għall-Affarijiet Rurali ta’ s-sehem tiegħu f’dan il-festival 

permezz ta’ armar. 
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Ftuħ taċ-Ċentri għall-Anzjanità 

Attiva 

Matul ix-xahar ta’ Ottubru l-Ministeru għal Għawdex tella diversi attivitajiet 

għall-anzjani bit-tema Anzjanità Attiva. Id-Direttorat għal Affarijiet Rurali ta’ 

l-kontribut tiegħu billi laqa’ lill-anzjani fil-mixta tad-Dawwara fir-Rabat, fil-

Farm Esperimentali fix-Xewkija, kif ukoll fil-ġnien ta’ Isopu fin-Nadur. 

Matul iż-żjarat li għamlu, dawn l-anzjani kellhom l-opportunità li jħawlu xi 

xitel mill-mixtla għal ġewwa l-pots, li imbagħad ħadu magħhom, kif ukoll 

ħawlu xi siġar fil-ġnien ta’ Isopu. 

Traslokazzjoni ta’ Siġar Id-Direttorat għall-Affarijiet Rurali assista fil-qlugħ tal-palm minn ġewwa l-

parking tax-Xlendi u għamel xogħol ta’ monitoraġġ fit-taħwil tagħhom 

ġewwa Ulysses Grove. Ix-xogħol tad-Direttorat kompla permezz ta’ 

monitoraġġ kontinwu ta’ dan il-palm kif ukoll il-manutenzzjoni meħtieġa 

sabiex it-trażlokazzjoni tkun waħda ta’ suċċess u l-palm jaqbad u jibqa’ ħaj. 

Skall fix-Xlendi Wieħed mill-proġetti li embarka fuqu l-Ministeru għall-Għawdex matul is-

sena 2019 kien dak tar-riġenerazzjoni tal-iskall (Dry Standing Area) fix-

Xlendi fejn ser jitjiebu l-faċilitajiet li jagħmlu użu minnhom is-sajjieda. Dan 

bl-installazzjoni ta’ winch ġdid fost l-oħrajn. Id-Direttorat għall-Affarijiet 

Rurali ta s-sehem tiegħu billi organizza l-laqgħat meħtieġa mas-sajjieda, kif 

ukoll ikkordina ċ-ċaqliq tad-dgħajjes sabiex ikun jista’ jsir ix-xogħol meħtieġ. 

L-uffiċċju tad-Direttorat ħa ħsieb ukoll sabiex jikkordina x-xogħol ta’ 

manutenzzjoni fuq l-boathouse fix-Xlendi. 

Xogħlijiet fil-Port tal-Imġarr Proġett ieħor li nbeda fl-2019 f’Għawdex huwa dak tar-riġenerazzjoni tal-Port 

tal-Imġarr li ser ikun qed iwassal sabiex jitjiebu l-faċilitajiet li jużaw is-

sajjieda, kif ukoll ser jiżdiedu l-irmiġġi b’60 post ieħor. Id-Direttorat għall-

Affarijiet Rurali ħa ħsieb sabiex jikkordina xogħol bejn il-Ministeru għal 

Għawdex u l-partijiet l-oħra konċernati.  

Riġenerazzjoni tal-Iskall fl-

Imġarr 

Minbarra l-Iskall tax-Xlendi, l-Ministeru għal Għawdex qed jagħmel 

riġenerazzjoni tal-iskall fil-port tal-Imġarr. Il-faċilitajiet f’dan is-sit użat mis-

sajjieda għall-manutenzjoni tal-bastimenti tas-sajd tagħhom, ser qed ikunu 

mtejba. Id-Direttorat għall-Affarijiet Rurali ħa ħsieb li jikkordina l-

preparazzjoni tax-xogħol bejn is-sajjieda, il-kuntrattur responsabbli mix-

xogħlijiet, kif ukoll mal-Infrastructure Malta, bħala l-entità responsabbli..  

Il-Fiera tar-Rebbiegħa Ta’ kull sena, fix-xahar ta’ Marzu, id-Direttorat jagħti s-sehem tiegħu sabiex 

tiġi organizzata l-Wirja tar-Rebbiegħa li fiha jiġu esebiti prodotti tal-istaġun, 

b’mod partikolari fjuri u ward. 
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Assistenza fis-servizz u 

permessi taż-żbir ta’siġar 

Il-Head Office jagħti assistenza fir-rigward ta’ ħrug ta’ permessi għaż-żbir ta’ 

siġar f’Għawdex mitluba mid-Direttorati l-oħra fi ħdan il-Ministeru għal 

Għawdex, u anke assistenza fil-ħrug ta’ permessi relatati tal-Awtorità tal-

Ambjent u r-Riżorsi (ERA) lill-Kunsilli Lokali.  

Organizzazzjoni ta’ 

Avvenimenti 

Matul is-sena l-Ministeru għal-Għawdex, bl-għajnuna ta’ għaqdiet oħra 

bbażati f’Għawdex organizzaw diversi attivitajiet li jkunu ospitati ġewwa l-

ġnien ta’ Villa Rundle. Id-Direttorat għall-Affarijiet Rurali, li hu responsabbli 

minn dan il-ġnien, jieħu ħsieb li l-post ikun ippreparat kif meħtieġ, kif ukoll 

jorganizza s-sigurtà u t-tindif tal-post waqt dawn l-istess attivitajiet. Fost id-

diversi attivitajiet li saru matul l-2019 f’Villa Rundle, kien hemm il-Ballu ta’ 

nhar il-Jum Dinji għat-Turiżmu, is-Sweet Tooth Festival, il-Wirja tal-Biedja 

u Snajja, il-Wirja tar-Rebbiegħa, tiżjin għal żmien San Valentinu u s-Suq tal-

Milied fost l-oħrajn. 

Promozzjoni u tħaddim ta’ 

Koeżżjoni Ekonomika fis-

Settur Industrijali f’Għawdex 

L-iskop ta’ din il-miżura huwa l-promozzjoni tal-koeżjoni ekonomika 

f’Għawdex permezz ta’ assistenza immirata. Dan sabiex tnaqqas parzjalment 

l-iżvantaġġi għall-industrija Għawdxija fis-settur tal-manifattura dovuti għall-

insularità doppja. Matul l-2019, taħt din l-iskema, ingħataw €152,168 lill-

għaxar benefiċarji.  

Tnedija tal-Facebook Page tad-

Direttorat 

Il-Direttorat ħa ħsieb li joħloq Facebook Page biex jippromwovi d-diversi 

servizzji li jipprovdi u biex jagħti promozzjoni aħjar lill-oqsma tal-biedja u s-

sajd, kif ukoll ir-ruralita fil-gżira Għawdxija. Din il-paġna għenet ukoll sabiex 

id-Direttorat ikun eqreb tal-pubbliku. Dan peress li l-pubbliku jista’ jagħmel 

mistoqsijiet, kif ukoll jitlob iktar informazzjoni. 

Manutenzjoni tal-bini tal-Cold 

Stores 

Din is-sena d-Direttorat ħa ħsieb li jagħmel xogħol ta’ manutenzjoni estentiva 

fil-bini tal-Cold Stores, fosthom xogħol ta’ tibjid, tiswijiet u tikħil. Il-

maġġoranza ta’ dan ix-xogħol sar mill-ħaddiema tal-istess sezzjoni. 

Organizzazjoni ta’ taħriġ intern 

lill-ħaddiema tad-Direttorat fi 

ħdan id-Direttorat 

Ġew organizzati diversi tipi ta’ taħrig għall-ħaddiema tad-Direttorat bħal 

korsijiet ta’ First Aid, Dart Gun Licence Course, Food Handling u korsijiet 

oħra relatati mal-Agrikoltura. 

Tneddija ta’ servizz ġdid ta’ 

ħażna tal-crates fil-bini li kien 

jospita l-Pitkalija. 

Dan is-servizz, li beda matul is-sena konċernata, huwa intiż għal dawk il-

bdiewa li jkunu jridu jaħżnu l-crates tagħhom fil-low season. Dan is-servizz 

huwa mingħajr ħlas. 

Kordinazzjoni mas-sajjieda 

bbażati f’Marsalforn  

Peress li fl-aħħar tal-2019 beda x-xogħol ta’ riġenerazzjoni tal-Menqa ta’ 

Marsalforn, id-Direttorat ħa ħsieb li jikkordina x-xogħol biex l-inkonvenjent 

għas-sajjieda jkun wieħed minimu. 
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Il-Biċċerija 

Qatla ta’ Annimali 

Matul is-sena 2019, il-qatla tal-maġġoranza tal-majjali u bovini mrobbija mir-raħħala Għawdxin saret fil-biċċerija 

ta’ Għawdex. Madanakollu, fil-biċċerija ta’ Malta nqatlu xi majjali u għoġiela mrobbija f’Għawdex ukoll dovut 

għall-fatt illi d-domanda minn Għawdex hija nqas mill-produzzjoni tar-raħħala Għawdxin. 

In-numru ta’ annimali u fejn inqatlu hu kif ġej: 

Annimali li nqatlu fil-Biċċerija ta’Għawdex 

Baqar Għoġiela Erieħ Majjali Nagħaġ Mogħoż 

556 456 73 2,917 727 238 

 

Il-qatla bil-ritwal tal-Ħalal fil-Biċċerija ta’ Għawdex matul is-sena 2019 kien hekk: 38 bovini, 39 nagħġa u 4 

mogħożiet. In-numru ta’ bhejjem li nqatlu mir-raħħala Għawdxin fil-biċċerija ta’ Malta hu kif ġej: 

Annimali li nqatlu fil-Biċċerija ta’ Malta 

Baqar Għoġiela Erieħ Majjali Nagħaġ Mogħoż 

6 40 0 508 593 70 

 

Dħul Finanzjarju 

Matul l-2019 il-biċċerija ta’ Għawdex daħħlet €24,936.44 bħala ħlasijiet għas-servizzi tal-qatla. 

 

Ċentru ġbir għall-annimali mejta u A.B.P. (Animal by Product) 

Annimali mejta, skart u residwi ta’ laħam oħra oriġinati mill-ikel u li ma jkunx tajjeb għall-konsum jiġu miġbura 

fil-faċilità tal-Biċċerija f’Għawdex. L-ammont ta’ residwi u annimali mejta li ġew miġbura u ntbagħtu lejn Malta 

għall-inċinerazzjoni fl-2019 kien ta’ 567,62 kilo b’total ta’ 147 vjaġġ lejn Malta mqassmin kif ġej: 

 

Annimali Mejta  

 

Skart ieħor u residwi ta’ laħam 

Mill-Biċċerija (residwi tal-qatla) 614 skips 

Mill-ħwienet u proċessuri tal-laħam 1,011 kontenitur 

 

Servizz ta’ Qatla ta’ Emerġenza fuq ir-razzett  

Matul is- sena 2019 kien hemm 43 sejħa għas-servizz għal-qtil b’emerġenza barra l- biċċerija. L-annimali maqtula 

li jinsabu tajbin għal-konsum ittieħdu il-biċċerija fejn saret ukoll l-ispezzjoni post- mortem mill-veterinarju 

inkarigat.  

Baqar Nagħaġ Mogħoż Majjali Żwiemel Klieb Tiġieġ tas- Simna 

u Tiġieġ tal-Bajd 

Qtates Fniek 

554 453 150 267 30 196 29,850 24 63 
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Is-Servizzi Veterinarji 

Is-Sezzjoni Veterinarja hija responsabbli mir-regolamentazzjoni tat-trobbija u l-qatla tal-annimali f’Għawdex kif 

ukoll reġistrazzjoni ta’ speċi ta’ annimali oħra hekk kif mitlub fil-liġi. Din is-sezzjoni tagħmel ukoll spezzjonijiet 

fuq il-laħam u karkassi tal-bovini u tal-majjali li jinqatlu fil-biċċerija ta’ Għawdex. 

 

Ispezzjoni Tal-Laħam u Karkassi 

Matul din is-sena, il-biċċa il-kbira tal-qatla tal-bovini, kif ukoll tal-majjali mrobbija f’Għawdex saret fil-biċċerija 

t’Għawdex. L-ispezzjonijiet tal-karkassi dovuti fuq l-irziezet kemm qabel il-qatla, kif ukoll wara l-qatla saru mill-

Uffiċjala Veterinarji li jaħdmu mas-Servizzji Veterinarji ġewwa Għawdex.. Hawn taħt wieħed jista’ jsib l-

istatistika marbuta ma’ dan ix-xogħol: 

 

L-irziezet kollha tal-MDP (trobbija ta’ baqar tal-ħalib) ġew ittestjati kif ġej: 

 

Dawk tar-ruminanti żgħar (nagħaġ u mogħoż): 

Bruċellosi 

 

Spezzjonijiet oħra (nagħaġ u mogħoż) 

Saru diversi spezzjonijiet fuq irziezet tan-nagħaġ u mogħoż, majjal kif ukoll tat-tjur minn uffiċjali li jaħdmu fi 

ħdan is-Servizzi Veterinarji f’Malta. Dan flimkien ma’ uffiċjali mis-sezzjoni tas-Servizz Veterinarju f’Għawdex, 

kif ukoll mal-field workers li akkumpanjaw lil dawn l-uffiċjali. Dawn saru ukoll sabiex jingħataw permessi ġodda 

għat-trobbija ta’ nagħaġ u mogħoż.  

 

Tattoos fuq il-Majjal 

Min irabbi l-majjali huwa obbligat bil-liġi li l-majjali mrobbija fuq ir-razzet issirilhom tattoo fuq il-widna, kif 

ukoll ikunu ċensiti u l-imwiet fuq ir-razzett ikunu irrapportati. Din is-sena l-statistika fuq dan, huwa kif ġej: 

 

 

Spezzjonijiet fuq Irziezet tat-Tjur 

L-uffiċjal inkarigat jagħmel spezzjonijiet fuq dawn l-irziezet tat-tiġieġ tas-simna (broilers), hekk kif jagħlqu tliet 

ġimgħat, sabiex jittieħdu kampjuni għall-eżami tas-Salmonella kif ukoll sabiex ikun stabbilit hemmx traċċi ta’ 

Merħliet Tuberkulosi Buċellosi Leukosi Blue Tongue BSE 

39 6,270 3,205 3,205 480 566 

Merħliet Nagħaġ Mogħoż 

587 4,053 1,333 

Tattoos Imwiet Qatla 

3,847 250 2,878 
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antibiotiċi. It-tiġieġ tal-bajd (layers) jiġu ttestjati kull ħmistax (15) il-ġimgħa. Dawn it-testijiet għal preżenza ta’ 

Salmonella, Influenza Avjana u antibiotiċi permezz ta’ teħied ta’ kampjuni ta’ ħmieġ, abra/trab, kampjuni tad-

demm u sidra tat-tiġieġa. Il-maġġor parti ta’ dawn il-kampjuni ġew meħuda minn ufficjali mis-Servizzi Veterinarji 

ġewwa Malta.  

 

Thermal Collection Centre (traceability)  

Annimali mejta li jidħlu fil-faċilità ta’ ġbir ta’ dawn l-annimali fil-Biċċerija t’Għawdex jinqatgħu mis-sistema ta’ 

reġistrazzjoni nazzjonali tal-annimali kif ukoll jittieħdu kampjuni skont il-bżonn. In-numru ta’ annimali li 

tneħħew mir-Reġistru nazzjoni tal-annimali huwa kif ġej: 

 

 

It-testijiet fuq il-kampjuni tad-demm u kampjuni oħra meħuda kemm mill-irziezet kif ukoll matul il-qatla saru fil-

Laboratorji tas-Servizzi Veterinarji f’Malta. In-numru ta´ kampjuni mibgħuta għall-analiżi huma kif ġej: 

Testijiet tad-demm fuq merħliet MDP: 

Baqar, Nagħaġ u Mogħoż: Total ta’ 6,890 

Reattivi: Xejn 

Testijiet bruċellosi fuq merħliet Non-MDP: 

Baqar, Nagħaġ u Mogħoż: Total ta’ 5,386 

Reattivi: Xejn 

 

Ispettorat fl-Imġarr 

Waħda mill-funzjonijiet ta’ dan l-Ispettorat hi li jipprevjeni u jżomm it-tixrid ta’ mard tal-annimali bejn il-gżejjer 

ta’ Malta u Għawdex. Matul is-sena 2019 tkomplew l-ispezzjonijiet fuq vetturi li jġorru l-annimali lejn Malta kif 

ukoll dawk li jkunu ġejjin minn Malta lejn Għawdex. Sar kontroll strett u monitoraġġ ta’ trasferiment ta’ bhejjem 

bejn il-gżejjer.  

Il-bdiewa u s-sajjieda Għawdxin jibbenefikaw ukoll mill-iskema ta’ Promozzjoni ta’ Koeżjoni Ekonomika 

f’Għawdex (Settur Agrikolu) intiża sabiex ittaffi l-ispejjeż tal-bdiewa, raħħala u sajjieda Għawdxin sabiex jieħdu 

l-prodotti tagħom lejn is-suq Malti. Matul is-sena konċernata saru 3,010 ispezzjoniji fir-rigward ta’ bdiewa li 

qasmu lejn Malta bil-merkanzija tagħhom u li talbu sabiex jibbenifikaw minn din l-iskema. Mill-ispezzjonijiet li 

saru irriżulta li f’40 każ il-benefiċjarju ma irrispettax ir-regolamenti ma’ din l-iskema u għaldaqstant irriżulta li 

kellhom jagħmlu rimbors li ammonta għal €381. 

 

Afforestazzjoni 

L-għan ewlieni ta’ din is-sezzjoni hu li tkompli ssebbaħ l-ambjent urban u rurali tal-Gżira Għawdxija. 

Ix-xogħlijiet prinċipali li wettqet din is-sezzjoni matul is-sena 2019 kien it-taħwil ta’ xtieli u pjanti ġodda kif ukoll 

Bovini Ovini/kaprini Żwiemel Majjal 

566 604 28 268 
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il-kura tal-pjanti u siġar eżistenti, il-kura tal-ħamrija, qtugħ ta’ ħaxix ħazin kif wkoll it-tisqija skont il-bżonn. 

Twettaq ix-xogħol taż-żbir ta’ siġar u arbuxelli kif ukoll manutenzjoni fuq passaġġi fil-ġonna msemmija aktar l-

isfel. Sar ukoll il-manutenzjoni fuq il-puġġaman tal-Wied ta’ Żejta, limiti tar-Rabat Ghawdex. 

Saru wkoll diversi xogħlijiet tas-soft areas li jinsabu fil-Bajja tax-Xlendi kif wkoll il-Bajja ta’ Marsalforn fejn sar 

iz-żbir ta’ siġar, bexx ta’ palm, ħrit, taħwil ta’ pjanti ġodda u tisqija skont il-bżonn. 

Xogħlijiet oħra li saru mis-sezzjoni kienu tindif, żbir, taħwil ta’ pjanti ġodda fuq iz-zuntier kif ukoll wara l-Knisja 

ta’ Għajnsielem. 

Is-sezzjoni tal-Afforestazzjoni toffri wkoll għajnuna lis-sezzjonijiet u d-Direttorati oħra fi ħdan il-Ministeru għall-

Għawdex, bħalma huma mili ta’ tankijiet bl-ilma fejn ser isir xi xoghol, ħasil ta pjazez, ħasil ta’ toroq, mili ta’ 

ġwiebi tal-funtani li jaqgħu taħt ir-responsabbiltà tal-Ministeru, ġarr ta’ ilma għal Farm Esperimentali tal-Gvern, 

ġarr ta’ ilma għal ġwiebi u bjar fil-ġonna tad-Dawwara kif ukoll Gnien Ċensu Sciberras li jinsab Ta’ Kerċem, 

Ġnien Villa Rundle kif wkoll il-Ġnien ta’ Sopu . Fin-nixfa tas-Sajf ta’ kull ġimgħa kienu jinġarr ukoll l-ilma fil-

widien fejn hemm il-papri tal-post bħal Wied tar-Ramla u l-Wied ta’ Żejta. Is-Sezzjoni tieħu ħsieb ukoll li tassisti 

lil Gozo Sports Board permezz tat-tixrib tal-korsa taż-żwiemel kull meta jigu organiżżati t-tiġrijiet. 

Fiż-żmien l-Għid bħas snin l-imgħoddija sar il-qtugħ tal-weraq tal-palm u l-qtugħ tal-friegħi taż-żebbuġ li jintużaw 

f’Ħadd il-Palm, filwaqt li f’Awwissu sar il-qtugħ tal-weraq tal-Palm biex jigu mqassma lis-sajjieda Għawdxin tal-

lampuki. 

Tħawlu madwar 4,768 pjanta tal-istagun fil-madwar tal-Industrial Parks fix-Xewkija kif wkoll Ta’ Dbieġi San 

Lawrenz biex jiġu gawduti mill-pubbliku. Tħawlu wkoll madwar 429 pjanti u siġar dekorattivi madwar Għawdex 

u tkompla t-taħwil tal-ġnien ta’ Isopu fejn tħawwlu mal-4,000 siġra. 

Barra minn hekk is-sezzjoni toffri wkoll għajnuna lill-Kunsilli Lokali b’pariri professjonali dwar żbir u xogħlijiet 

oħra, kif wkoll ingħataw l-għajnuna fiż-żbir ta’ siġar tal-Ficus li jinsabu il-Pjazza tat-Tokk ,Triq Vajringa, Pjazza 

tal-Qala u Pjazza Sant Wistin, kif wkoll iż-żbir ta’ palm li jinqatgha għas-sajjieda fil bidu ta’ Awwissu. Bħal kull 

sena saru wkoll xogħlijiet ta’ qtugħ ta’ siġar, ġbir ta faxxina u ħasil ta’ toroq wara xi maltempata qalila. 

 

Ġonna Pubbliċi 

L-Afforestazzjoni għandha r-responsabbiltà tal-manutenzjoni ta’ bosta ġonna pubblici fosthom il-Villa Rundle fir-

Rabat Għawdex, il-Ġnien ta’ Tliet Għoljiet li jinsab f’Marsalforn, il-Masġar ta’ Ulisse li jinsab fix-Xewkija, Ġnien 

Papa Ġwanni XXIII li jinsab f’Għajnsielem, il-Ġnien ta’ Sopu li jinsab in-Nadur, iż-żona magħrufa bħala Ta’ 

Lambert li tinsab fil-limiti tax-Xewkija, kif ukoll il-ġonna qrib iż-żona industrijali fix-Xewkija.  

Matul is-sena 2019 fil-Ġnien ta’ Villa Rundle sar it-tħawwil ta’ madwar 23,500 pjanta staġjonali fuq żewg staġuni, 

ix-Xitwa u s-Sajf. Fix-Xitwa tħawlu pjanti bħal Qronfol, Sempreviva, Papoċċi, Ġizi, Cenenaria, Alissum, 

Gallardia, Wall Flower, Bellis, kif ukoll Mary Gold u pjanti oħra. Fis-Sajf tħawlu Qronfol Tork, Denb il-Ħaruf, 

Żinji , Bżar Dekorattiv, Lobelia, Comprena, Millet, Burning Bush, kif ukoll Dalji.  

Sar ukoll it-tħawwil ta’ siġar skont il-bżonn (mejta jew mqaċċta bil-maltemp), tħawlu pjanti ġodda mal-burduri, 

kif ukoll sar tħawwil ta’ pjanti mediċinali. L-ammont ta’ tħawwil ta’ dawn il-pjanti huwa ta’ madwar ħamsa u 

ħamsin waħda fis-sena. Matul is-sena sar ukoll il-bexx tal-palm li bil-ligi jrid jinbexx kull 8 jew 12-il ġimgħa 

minħabba ir-Red Palm Weevil. Sar il-bexx meħtieg fuq il pjanti kif ukoll fuq is-siġar li hawn fil-ġnien kontra 
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mofof u insetti, dejjem skont il- bżonn. Saru wkoll tindif tal-ġnien u manutenzjoni tal-injam tal-bankijiet, 

kannezzati u features oħra li jinsabu f’ dan il-ġnien. 

Ta’ kull sena fil-Ġnien ta’ Villa Rundle jsiru diversi attivitajiet li fihom il-ħaddiema tas-sezzjoni jagħtu assistenza 

kif ikun mitlub mill-organizzaturi. Fost dawn insibu: 

Attivitajiet relatati mal-festa ta’ San Valentinu, kunċerti mużikali, School Dance Event, Europe Day, Artisan Fair, 

attivijajiet relatati mal-Għid, Gozo Alive, Children Choir, Spring Fair, Honey Festival, gradwazzjoni tal-istudenti 

tas-sixth form, attivita’ tal-Aps, Wirja Biedja u Snajja , anniversarju tal-20 sena tal-Gozo Tourism Association, 

Zumba Sessions, Sweet Tooth Festival, u attivitajiet relatati mal-Milied. 

Matul is-sena is-sezzjoni kompliet bit-taħwil u l-manutenzjoni tal-ġonna li hemm f’Ta’ Sopu fin-Nadur, u f’Ta’ 

Lambert, ix-Xewkija, fejn tħawlu pjanti ġodda bhal arbuxelli, kif wkoll mediċinali. Qtugħ ta’ ħaxix, ġbir ta’ ġebel, 

kif ukoll iż-żbir u t-tisqija isiru kontinwament f’diversi postijiet li jaqgħu taħt ir-responsabbiltà tad-Direttorat u 

dan skont il-bżonn. 

 

L-Imxietel tad-Dawwara u Ta’ Kerċem 

L- għan ewlieni ta’ dawn l-imxietel huwa t-tnissil u tkabbir ta’ pjanti u siġar li jintużaw sabiex isebbħu l-gżira 

tagħna b’aktar siġar u pjanti indiġeni. Biex dan ikun jista jseħħ tinġabar iż-żerriegħa minn madwar Għawdex matul 

is-sena.  

Fil- mixtla tad-Dawwara jiġu mkabbra eluf ta’ pjanti staġjonali li jitħawwlu fil-ġnien ta’ Villa Rundle, fil-postijiet 

u ġonna oħra taħt ir-responsabilita tad-Direttorat għall-Affarijiet Rurali u għaqdiet oħrajn bħal l-Arka, Santa Marta, 

Oasi, Malta Industrial Parks u skejjel li jitolbuna kemm pjanti, kif ukoll siġar. Isiru talbiet ukoll mill-Kunsilli 

Lokali minn madwar Għawdex għal xi siġar li jkollhom bżonn, kif ukoll assistenza teknika fejn meħtieġ. Uffiċċini 

Governativi jiġu mogħtija pjanti dekorattivi biex jagħtu dehra isbaħ lill-istess uffiċini. Mill-mixtla tad-Dawwara 

jinbiegħu kemm pjanti kif ukoll siġar indiġeni, bi prezzijiet vantaġġjużi sabiex inħajru lill-pubbliku Għawdxi 

jrawwam pjanti w siġar indiġeni u endemiċi. 

Ta’ kull sena il-Mixtla tad-Dawwara tikkontibwixxi fl-edukzzjoni tat-tfal dwar pjanti u siġar Maltin bill tiġi 

mogħtija żerriegħa tal-Ballut u siġar oħra indiġeni u pots lill-Iskejjel Primarji f’Għawdex għall-attivitajiet marbuta 

ma’ taħwil ta’ siġar.  

Ħaddiema minn din is-sezzjoni jieħdu wkoll ħsieb il-ġnien fl-għassa tal-pulizija tar-Rabat b’żabra, tindif, ħart u 

tħawwil ta’pjanti staġjonali. Ħaddiema tal-Mixtla tad-Dawwara jieħdu wkoll ħsieb l-għalf tal-papri matul il-

ġimgħa kollha, inkluż Ħdud u Festi, li jinsabu ġewwa l-Wied ta’ Żejta fir-Rabat,  

Matul din is-sena ġew ukoll provduti qsari bi pjanti għall-okkażjonijet organizzati mill-Ministeru għal Għawdex, 

kif ukoll għal okkażżjonijiet li saru fi skejjel varji. Diversi siġar u pjanti ġew mogħtija biex jitħawlu fil-Ġnien ta’ 

Sopu fin-Nadur, fil-Ġnien ta’ Lambert, limiti tax-Xewkija u fiż-żona ta’ taħt Chambrè.  

Fl-2019 komplew iż-żjarat mill-istudenti ta’ xi skejjel kemm minn Għawdex, kif ukoll minn Malta fejn l-studenti 

jkollhom l-opportunità li josservaw u jipprattikaw is-sengħa tal-ortikultura fuq l-imxietel, is-siġar u l-pjanti li 

jitkattru bil-biċċa. Matul din is-sena ntbagħtu wkoll studenti fil-mixtla għal perjodu ta’ ġimgħa biex jagħmlu 

prattika aktar estentiva mal-ġardinara u jieħdu esperjenza fil-qasam. 

Fl-2019 kien hemm diversi żjarat fil-Mixtla tad-Dawwara, fosthom ħarġa għall-anzjani organizzata mill-Ministeru 
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għal Għawdex. L-anzjani ħawlu ħwawar ġo qsari, li imbad ġew mogħtija lilhom. 

Matul l-2019 id-Direttorata għall-Affarijiet Rurali nieda skema fejn il-pubbliku seta japplika għal ammont ta’ siġar 

indeġini mingħajr ħlas li ingħataw biex jitħawlu u nkomplu nsebbħu lil Għawdex. Din l-skema imtella’ mid-

Direttorat għall-Affarijiet Rurali bis-sapport tal-Ministeru għal Għawdex qeda ssib dejjem aktar popolarità mill-

pubbliku inġenerali. 

Sfortunatament, matul is-sena kellna wkoll grigalata qawwija li ħalliet diversi ħsarat fil-Ġnien tad-Dawwara 

fosthom, ħsarat fis-soqfa tas-serer li uħud minnhom inbidlu u diversi tqaċċit ta’ siġar li kellhom jiġu mneħħija 

minħabba xi periklu. Huwa ta’ unur li d-Direttorat u l-ħaddiema mill-Ġnien tad Dawwara ġew irringrazzjati 

personalment mill-għola awtoritajjiet tal-pajjiż f’laqgħa f’Kastilja. 

Matul is-sena 2019 bdejna xogħol ieħor importanti li qiegħed isir fil-ġnien tad-Dawwara fuq sistema ta’ 

irrigazzjoni ġdida kif ukoll beda xogħol fuq ġibja li kien ila snin twal ma tintuża, fejn ġiet imsaqqfa u ser tkun 

qiegħda mdawra funtana sabiex tkompli issebbaħ il-ġnien tad-Dawwara  

Fil-Ġnien Ċensu Xiberras beda xogħol estentiv fuq żabra ta’ siġar, kif ukoll tindif tal-ġnien li kien ilu mitluq ghal 

diversi snin. Saret żabra fil-parti ta’ fuq tal-ġnien fejn hemm ippjanat li ’l quddiem isiru passaġġi u jinfetaħ bħala 

park għall-pubbliku. Matul l-2019 f’dan il-ġnien ġew mkattra u ikkultivati mijiet ta’ siġar bħal Rummien, Bruk, 

Luq u oħrajn. 

 

Il-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 u metodi ta’ tnaqqis tal-użu tal-pestiċidi, metodi naturali ta’ kontroll ta’ mard u insetti, 

servizz tekniku u laqgħat ta’ informazzjoni u tagħrif għall-bdiewa. 

 

Is-Sezzjoni tal-Ortikultura – Tkabbir ta’ Prodotti fis-Serer 

Fis-sena 2019, erba’ tipi ta’ ħxejjex ġew ikkultivati fis-serer, li kienu tadam, ħjar, bżar aħdar u brunġiel. Diversi 

varjetajiet ġew imkabbra fosthom tadam, CRX 79001 u Praetorius; ħjar, varjetajiet Borja u Azabache; bżar aħdar, 

varjetajiet Master u Robur; brunġiel, varjetà Pamela u Mirka. Dawn saru bħala parti mir-riċerka li qed issir fuq 

sistema naturali ta’ sterilizzar ta’ ħamrija sabiex ikun identifikat liema varjetajiet irendu l-iktar taħt dawn il-

kundizzjonijiet. Il-produzzjoni ta’ dawn il-ħxejjex ammontat għal 3480 kilo ta’ tadam li ġab valur ta’ €1,425.60, 

6,230 kilo ħjar għall-valur ta’ €7,992.95; 479 kilo bżar aħdar b’valur ta’ €526; kif ukoll 441 kilo brungiel għall-

valur ta’ €260.70. Wara l-ħjar sar it-tieni wiċċ li kien dulliegħ u bettieħ. Peress li l-wiċċ tal-ħjar ġie affettwat mill-

mard tal-moffa, dan inqala’ u floku tħawwel il-bettieħ. L-ammont ta’ dulliegħ u bettieħ li kien ikkultivat produċa 

madwar 328 kilo bettieħ b’valur ta’ €70. 

 

Bejgħ ta’ Xitel, Siġar tal-Frott u Bejgħ ta’ Frott u Prodotti Oħra Agrikoli 

Fil-Farm tal-Gvern fix-Xewkija ġew prodotti madwar 13,200 xitla. Il-biċċa l-kbira tagħhom xitel tal-basal li 

nbiegħu għall-valur ta’ €264. Bħala produzzjoni mis-siġar tal-frott kien hemm madwar 1,026 kilo lumi li ġabu 

valur ta’ €266.90 u 108 kilo laring li ġabu valur ta’ €61.80. Matul l-2019, l-ammont ta’ siġar li ġew imkabbra u 

mibjugħa mill-Farm tal-Gvern tax-Xewkija kien jikkonsisti f’19-il bambinella, 53 għajnbaqra, 37 ħawħa, 31 
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lanġasa, 31 tina, 32 ċiprisk, 14-il nasplat, 50 rummiena u 19-il pruna. Peress li d-domanda għas-siġar kienet 

qawwija, kien meħtieg li jinġiebu wkoll siġar mill-mixtla tad-Dipartiment tal-Agrikultura f’Malta biex jinqdew 

dawk kollha li ordnaw is-siġar. Fil-fatt inġabu erba’ berquq, 10 għajnbaqriet, 20 ħawħa, lanġasa, sitt ċipriskiet, sitt 

pruniet, 13-il tuffieħa, 62 żebbuġa, erba’ lewż ħelu, disa rumminiet, 17-il żinżel, 5 tutiet, 26 siġra taċ-ċitru, 130 

selvaġġ tal-frott u 395 selvaġġ tad-dwieli. Il-bejgħ ta’ dawn is-siġar ammonta għall-valur ta’ €2,447.70.  

 

Is-Sezzjoni tal-Annimali u Trobbija tal-Għasafar 

F’dan il-post jinżammu wkoll diversi speċi ta’ bhejjem fosthom il-baqar ta’ Malta, nagħaġ, mogħoż, fniek u diversi 

tjur. Tkompla x-xogħol fuq il-konservazzjoni tal-baqar ta’ Malta, it-tiġieġa s-sewda ta’ Malta u anke nagħaġ u 

mogħoż ta’ Malta. Numru ta’ annimali minn dawn l-ispeċi qegħdin jitrabbew f’dan iċ-ċentru bħala xogħol ta’ 

konservazzjoni. Miċ-ċentru nbiegħu diversi annimali fosthom, 35 fenek ta’ razza pura għall-valur ta’ €448 u 30 

tiġieġa ta’ Malta għall-valur ta’ €97.50. Mit-trobbija tal-mogħoż u n-nagħaġ ġew mibjugħa wkoll diversi mtaten, 

ħrief, bdabad u nagħaġ għall-valur totali ta’ €1,080. F’dan il-Farm Esperimentali tinstab ukoll is-sezzjoni tan-naħal 

fejn għandna żewġ kolonji kif ukoll sezzjoni għat-trobbija tal-għasafar. L-uffiċjal responsabbli mis-sezzjoni tan-

naħal assista diversi sejħiet tal-pubbliku li kellhom xi tip ta’ infestazzjoni tan-naħal selvaġġ jew tal-għasel. Matul 

l-2019, l-għasafar li ġew ikkonfiskati mill-pulizija u nġabru għal raġunijiet varji nżammu fis-sezzjoni tal-għasafar 

sakemm jinqatgħu s-sentenzi rispettivi fil-qrati. 

 

Riċerka 

Fl-2019, saru diversi riċerki fuq ħxejjex lokali, fosthom fuq varjetajiet ta’ dulliegħ, bettieħ, qarabagħli u ful, fost 

l-oħrajn. Saret riċerka fuq diversi tipi ta’ magħlef fosthom fuq ġulbiena, qamħ, xgħir u silla, kif ukoll riċerka fuq 

sistema naturali ta’ sterilizzar ta’ ħamrija permezz ta’ solarizzazzjoni bix-xemx fis-serer u fl-għelieqi. Saret ukoll 

riċerka fuq prodotti li jgħinu fil-produzzjoni u t-tisħiħ tal-prodott, kif ukoll riċerka fuq prodotti oħra bħall-qoton. 

Tkompla wkoll ix-xogħol fuq il-proġett ta’ restorazzjoni ekoloġika. 

F’din is-sena komplew jiġu studjati siġar antiki tal-lewż li jinsabu fil-Farm tal-Gvern fix-Xewkija. Dan l-istudju 

jinvolvi studju fiżiku jiġifieri l-forma tas-siġar, il-weraq, il-fjuri, il-frott u ż-żminijiet li fihom jiffjorixxu u joħorġu 

l-friegħi ġodda. Dan l-istudju qed jiġi ggwidat minn esperti Maltin fuq medda ta’ tliet snin biex ikun hemm riżultat 

konklużiv. L-iskop ta’ dan l-istudju hu li nsiru nafu l-isem xjentifiku ta’ dawn is-siġar biex inkunu nistgħu nieħdu 

u nkattru xitel minnhom. 

Tkompla wkoll l-istudju fuq il-qoton ta’ Malta. Dan l-istudju jinvolvi riċerka fuq il-karatteristiki tal-pjanta tal-

qoton Malti. Il-karatteristiki ta’ partijiet tal-pjanta li qed jiġu studjati jinkludu l-weraq, il-fjuri, iz-zokk, il-qoton u 

ż-żerriegħa. Jeżistu żewġ tipi ta’ qoton f’Malta li jintgħarfu mill-kulur tal-qoton, jiġifieri abjad jew kannella. Kull 

sena qed tinżera’ żerriegħa taż-żewġ tipi ta’ qoton minn tas-sena ta’ qabel.  
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Is-Servizz Tekniku 

Matul din is-sena tkompla jingħata s-servizz tekniku lill-bdiewa u lid-dilettanti. Kienu bosta bdiewa li għamlu użu 

minn dan is-servizz. Ta’ min isemmi wkoll li uffiċjali tal-Farm żaru lill-bdiewa u lid-dilettanti fl-irziezet u għelieqi 

tagħhom, u ngħataw pariri tekniċi dwar problemi li kellhom. Madwar 64 kampjun tal-ilma ġew ittestjati għall-

konduttività u livell ta’ pH, filwaqt li diversi kampjuni oħra ntbagħtu l-Farm Sperimentali tal-Gvern fl-Għammieri, 

Malta, għal analiżi aktar dettaljata. 

 

Attivitajiet Oħra 

Fis-sena 2019 fis-sala prinċipali tal-Farm ġew ospitati diversi laqgħat għall-bdiewa u sajjieda kif ukoll seminars 

organizzati kemm mid-Direttorat għall-Affarijiet Rurali u diversi għaqdiet u entitajiet oħra mhux governattivi.. Diversi 

studenti universitarji żaru l-post fejn ġew assistiti dwar domandi li kellhom dwar riċerka li qegħdin jagħmlu. Studenti 

minn skejjel f’Għawdex żaru l-farm għal skopijiet edukattivi, kif ukoll tkompliet il-kollaborazzjoni mal-Ministeru tal-

Edukazzjoni fuq l-proġett tal- Agribusiness għall-istudenti fil-livell sekondarju f’Għawdex. Ta’ min isemmi wkoll li 

diversi ħaddiema tal-farm komplew jagħmlu xogħlijiet ma’ sezzjonijiet oħra, prinċipalment mas-Sezzjoni tal-

Afforestazzjoni kif ukoll assistenza lil Direttorati oħra kif meħtieġ. Bdew isiru wkoll testijiet tal-muturi agrikoli tal-bexx 

b’kollaborazzjoni mal- Awtorità ta’ Malta għall-Kompetizzjoni u għall-Affarijiet tal-Konsumatur (MCCAA). Matul 

din is-sena saru 16-il spezzjoni fuq taghmir għall-applikazzjoni tal-pesticidi. L-uffiċjali tal-Farm ħadu sehem ukoll 

f’diversi fieri organizzati mill-Ministeru għal Għawdex. Saret ukoll Open Day fil-Farm bil-kollaborazzjoni ta’ kumpanija 

privata u l-Ministeru għal Għawdex. L-uffiċjal inkarigat mill-Farm għamel diversi taħdidiet fuq l-Agrikultura f’attivitajiet 

madwar Għawdex u anke f’xi skejjel matul is-sena. Tkomplew ukoll is-servizzi ta’ tgħammir tal-majjali b’mod 

artifiċjali, kif ukoll tat-tatwaġġ lir-raħħala tal-majjali f’Għawdex. 

 

Is-Sezzjoni tal-Ilma u l-Użu tal-Art 

Ix-xogħol ta’ din is-sezzjoni tkompla mill-Farm Sperimentali tax-Xewkija. Waħda mill-funzjonijiet ta’ din is-

sezzjoni hija li tara li l-Ordinanza tal-Att dwar il-Konservazzjoni tal-ħamrija għammiela tal-1973 tiġi mħarsa. Meta 

jkun hemm talba biex tinġarr ħamrija minn post fejn ikun se jsir xi bini, uffiċjal minn din is-sezzjoni jagħmel 

spezzjoni fil-post minn fejn se tinġarr il-ħamrija. Din il-ħamrija tinżamm biex wara tiġi użata għar-riklamazzjoni 

tal-art jew l-użu f’ġonna varji, u b’hekk ikun assigurat l-użu tajjeb tal-ħamrija. Matul l-2019, din is-sezzjoni rċeviet 

sitt applikazzjoniet biex tinġarr il-ħamrija. Kien hemm ukoll talba għal stima tal-ħsarat fl-uċuħ tar-raba’ li ġie 

kkawżat minħabba ċerti xogħlijiet minn entitajiet governattivi. 

 

Is-Sezzjoni tal-Manutenzjoni 

Is-sezzjoni tal-manutenzjoni kompliet bil-ħidma neċessarja fuq xogħol ta’ manutenzjoni tal-makkinarju agrikolu 

tal-Farm. Din is-sezzjoni għamlet diversi xogħlijiet fuq makkinarju agrikolu mis-sezzjoni tal- Afforestazzjoni, mis-

sezzjoni tas-Servizzi Veterinarji, kif ukoll mis-sezzjoni tal-Animal Welfare. Saru wkoll diversi xogħlijiet fuq il-

vetturi ta’ Santa Marta u xogħlijiet oħra fuq pompi fil-qasam industrijali tax-Xewkija wara talba li saret mid-

Direttorat ta’ EkoGħawdex. Saru ukoll diveri xogħlijiet għal vetturi li hemm fil-korsa taż-żwiemel.  
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Is-Sezzjoni tal-Cold Stores 

Din is-sezzjoni hija responsabbli mis-servizz ta’ ħażna offrut lill-bdiewa u sajjieda Għawdxin li ssir f’żewġ fridges 

u erba’ friżi industrijali li jinsabu fl-istabbiliment konċernat. Matul is-sena 2019, bdiewa u sajjieda ħażnu l-prodotti 

tagħhom li jinkludu frott, ħaxix u ħut fl-imsemmija faċilitajiet. Is-Sezzjoni għandha wkoll tagħmir għall-

produzzjoni tas-silġ biex jinbiegħ lis-sajjieda meta jkun meħtieġ. Is-servizzi offruti huma fuq bażi ta’ 24 siegħa l-

ġimgħa kollha. 

Fis-sena 2019 ġew maħżuna 10,410 kaxxi ta’ frott u ħaxix, u 66,400 kilo ħut. Ġew ukoll mibjugħa 2,468 borża 

silġ lis-sajjieda għall-prezz totali ta’ €1,752.28. Din is-sena tnieda wkoll is-servizz ġdid ta’ ħażna tal-crates tal-

bdiewa mingħajr ħlas. Dan l-istess servizz ser jibda jiġi amministrat mill-Cold Stores.  

 

Front Office Rural Gozo 

Front Office Rural Gozo (FORG) għandu l-funzjoni prinċipali tiegħu li jirreġistra u jżomm informazzjoni tal-art 

reġistrata li tkun maħduma, kif ukoll sapport għall-bdiewa billi jagħti informazzjoni fuq għajnuna li jkun hemm fis-

seħħ. 

 

Sistema ta’ informazzjoni fuq l-art (LPIS) 

Din hi sistema kompjuterizzata, fejn l-informazzjoni ta’ kull għalqa li tigi maħduma tkun imniżżla fis-sistema. Matul 

is-sena ta’ dan ir-rapport, is-sistema tal-LPIS ġiet imtejba u aġġornata billi jkunu saru aġġustamenti, kif ukoll 

trasferiment ta’ għelieqi, u tibdil tal-propjetà. Il-mapep tal-għelieqi kollha li jkunu ġew aġġornati jinżammu sabiex 

wieħed ikun jista’ jagħraf l-għelieqi aħjar. Din is-sezzjoni solviet diversi problemi ta’ għelieqi li jkunu jew ġew reġistrati 

ħażin jew bi żball. Problemi ta’ fejn hemm għelieqi li mhumiex ċari jew min hu is-sid jiġu riferuti liċ-Ċentru Malti tal-

Arbitragg. Matul 2019, kien hemm 315-il domanda minn diversi bdiewa li applikaw għall-għajnuna sabiex l-għelieqi 

jiġu trasferiti fuq persuni oħra, żieda ta’ għelieqi, tneħħija ta’ għelieqi minħabba li jkun waqfilhom il-kuntratt, każijiet 

ta’ wirt, kif ukoll raġunijiet ta’ saħħa. Barra minn dan saru ukoll 80 domanda minn individwi sabiex jirreġistraw għelieqi 

għal skop ta’ l-Awtorita tal- Ippjanar (PA).  

Barra minn dawn saru wkoll 26 domanda sabiex jirreġistraw għelieqi għal AECM’s (Agri-Environment Climate 

Measures) jiġifieri Miżuri Agro Ambjentali. Dawn kienu mqassma hekk; 

• 22 domanda għal Mizura AECM 5- li hi miżura relatata mal-ħamrija sabiex issir maniġġ u konservazzjoni tal-

ħamrija. L-għajnuna taħt din il-miżura hi ta’ €210 kull tomna kull sena . 

• 3 domandi taħt miżura AEMC 1 li hi miżura dwar il-kontroll ta’ ħaxix ħażin mingħajr l-użu tal-bexx imma 

b’metodi mekkaniċi, f-għelieqi fejn hemm id-dwieli kif ukoll siġar tal-frott . Bħala għajnuna finanzjarja l-

ammont hu ta’ €110.67 kull tomna. 

• Domanda waħda għal AECM 3- li hi miżura dwar l-introduzzjoni ta’ kaxxi tan -naħal fuq art agrikola. 

Saru ukoll 65 domanda għal trasferiment ta’ għelieqi jew reġistrar ta’ għelieqi ġodda għat-tkabbir tat-tadam għall-

ipproċċessar.  
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Miżuri oħra relatati li qed ikunu amministrati minn dan l-Uffiċċju huma: 

• Miżuri Relatati mal-Art Agrikola (Payment Claims) (Land Based Measures) 

• Pagament għal Prattiċi Agrikoli ta’ benefiċċju għal-Klima u l-Ambjent (magħruf bħala l-Greening Payment) 

• Diversifikazzjoni tal-uċuħ tar-raba’ 

• L-iskema tal-bdiewa Żgħażagħ: L-Iskema Bdiewa Żgħar  

• Appoġġ Akkopjat ta’ Natura Volontarja 

• Skema għas-Settur tal-Ħalib 

• Skema għas-Settur taċ-Ċanga  

• Skema għas-Settur tan-Nagħaġ 

• Skema għas-Settur tat-Tadam 

 

 Il-Miżura 4.1 li tikkoncerna appoġġ għal-Investiment f’Ażjendi Agrikoli (Support for Investments in Agriculture 

Holdings) fejn kien hemm 10 applikazzjonijiet 

Il-Miżura 4.4 li tikkoncerna Investimenti mhux produttivi marbuta ma’ objettivi agro-ambjentali. (Support for non 

prodcutive investments linked to the achievment of agri-environmewnt –climate aobjectives) fejn kien hemm 11-il 

applikazzjoni 

Il-Miżura 6.1 Għajnuna lil bdiewa żgħar biex jibdew negozju għal-ewwel darba, (Business startup aid for young 

farmers). Fejn kien hemm 3 applikazzjonijiet. 

 

Xogħlijiet oħra 

Matul 2017 dan l-uffiċċju pproċessa diversi ittri ta’ informazzjoni għan-nom ta’ diversi bdiewa li applikaw mal-Awtorità 

tal-Ippjanar bl-iskop li jiżviluppaw xi ġwiebi jew garaxxijiet għall-użu ta’ maħżen għall-għodda u inġenji tal-biedja fuq 

l-art agrikola tagħhom. Dan ix-xogħol kien jikkonsisti billi jinkitbu ittri ta’ informazzjoni fejn jispjegaw kemm għandu 

għelieqi il-bidwi u ta’ liema kobor huma. Funzjoni oħra kienet li f’dan l-uffiċċju jiġu milqugħa applikazzjonijiet ta’ 

għajnuna fuq in-naħal li b’kollox kien hemm 14. Applikazzjoniet oħra li intlaqgħu f’dan l-uffiċċju kienu dawk li 

jirrigwardaw il-ħsad tal-għeneb u il-ħsad taż-żebbuġ fejn il-bdiewa kellhom indikaw l-ammont ta’ għeneb/żebbuġ 

maqtugħ, kif ukoll f’liema għelieqi u x’varjetajiet huma. B’kollox madwar 127 persuna li jkabbru d-dwieli jew iż-

żebbuġ ippreżentaw id-dikjarazzjoni tagħhom f’dan l-uffiċċju fejn l-informazzjoni tiġi mdaħħla f’’database biex 

tinżamm aġġornata. B’kollox l-ammont rigward id-dwieli kien ta’ 99 persuna li b’kollox għandhom area tad-dwieli 

mkabbra f’Għawdex ta’ madwar 290,540 metri kwadri. L-ammont rigward iż-żebbug hu ta’ madwar 28 persuna li 

għandhom area ta’ madwar 56,853 metri kwadri. Saru ukoll 7 applikazzjonijiet minn raħħala sabiex iżidu l-kwota tal-

Ħalib. 

Din is-sezzjoni hi ukoll responsabbli mill-maniġġ tas-Suq tal-Bdiewa. L-għan ta’ dan is-suq hu li jippromovi il-prodott 

imkabbar lokalment. Matul l- 2019 bidwi wieħed biss għadu jopera f’dan is-suq. Dan l-uffiċċju assista wkoll lill-uffiċjali 

tad-Dipartiment għas-Saħħa tal-Pjanti kull meta telgħu Għawdex sabiex jagħmlu diversi spezzjonijiet fuq siġar u pjanti. 
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Dan l-uffiċċju għandu persuna li tirrappreżenta li-sezzjoni tal-Agrikultura f’kawżi fil-Qorti ta’ Għawdex. Fl-2019 dan 

tela’ jixhed 9 darbiet. Matul l-2019 din is-sezzjoni kienet ukoll responsabbli sabiex tilqa’ diversi applikazzjonijiet għal 

skemi u taħriġ mnedija mid-Direttorat għall-Affarijiet Rurali Għawdex.  


