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DAĦLA MIS-SEGRETARJU
PERMANENTI EWLIENI
Pubblikazzjoni bħal din hija importanti għax tħares lejn dak li għamilna lbieraħ biex illum
inqiegħdu l-pedamenti għal għada. Dejjem irraġunajt li dak li ġie ppjanat huwa daqslikieku
lest. L-implimentazzjoni ta’ dak li ġie ppjanat hija eżerċizzju maniġerjali li, iżda, jgħallem għax
iqegħedlek saqajk mal-art. Waqt dal-proċess trid tibda tippjana l-pass li jmiss. Għalhekk illum
inqiegħdu l-pedamenti għal għada. L-importanza ta’ din il-pubblikazzjoni, allura, trid tkun
f’dad-dawl.
Sa ftit snin ilu u sa minn żmien l-Ingliżi f’Malta, kienu jsiru r-rapporti tal-ħidma tad-dipartimenti
kollha li kienu jħarsu lejhom probabbli ftit uħud tgħoddhom fuq id waħda. Imbagħad, wara li
l-paġni tagħhom ikunu sfaru u waslu għar-restawr, iħarsu lejhom ir-riċerkaturi tal-istorja. Illum
b’dil-pubblikazzjoni nisiltu l-aħjar ħidmiet li jkunu twettqu u nqegħduhom f’kuntest b’tagħrif
ieħor li jagħti stampa sħiħa ta’ dak li jkun qed iseħħ. Hekk il-ħidma li nkunu qed nirrappurtaw
ma tkunx biss materjal storiku imma bażi li fuqha nibnu iktar għada stess.
Hekk ħdimna matul dawn l-aħħar snin.
L-istrateġija li din is-sena bdiet titwettaq, għalkemm hija l-ewwel waħda tax-xorta tagħha
għas-Servizz Pubbliku, tibni fuq dak li sar fl-aħħar snin. Nirrepeti, u nibqa’ ngħidha, li dan ma
jfissirx li fis-snin ta’ qabel ma sar xejn. Sar ħafna. Imma bil-ħafna li sar, xorta dal-pajjiż ma kellux
Servizz Pubbliku li jixraqlu. Xorta l-klijenti ma kinux fiċ-ċentru tal-ħidma kollha tas-servizz.
Xorta l-poplu kien għadu jilmenta mis-servizz provdut lilu u xorta l-burokrazija kienet għadha
fil-quċċata ta’ wegħdi elettorali biex tiġi mnaqqsa. Mela kien jinħtieġ direzzjoni ġdida u dik
ġabet dal-bidliet li, fi kliem l-akkademiċi li analizzaw it-tiġdid li seħħ, kienu l-ikbar ammont
ta’ bidliet li seħħew fis-Servizz Pubbliku tul l-istorja tiegħu fi żmien hekk qasir. Dan irnexxielna
nagħmluh għax kien hemm viżjoni waħda, kien hemm id-determinazzjoni, il-klijent tqiegħed
fiċ-ċentru tal-ħidma kollha tagħna mingħajr l-ebda eċċezzjoni, u għax id-daqqiet li ltqajna
magħhom mat-triq, bħall-pandemija, dawwarniehom f’opportunitajiet.
Fi ftit kliem, urejna li nafu fejn irridu naslu. Illum ħafna jafu li dak li noħolmu determinati u
kapaċi nwassluh isir realtà.
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Dik l-istess determinazzjoni bdiet tiġi murija u se tibqa’ tiġi murija biex l-istrateġija ta’ ħames
snin li tfasslet wara konsultazzjonijiet wiesgħa, twassal għal Servizz Pubbliku ta’ eċċellenza
fi tmiem dik l-istrateġija. L-ewwel nett irridu nagħtu tifsira u allura nfasslu viżjoni ta’ x’inhu
servizz ta’ eċċellenza: servizz li meta klijent ikun jinħtieġu ma ttihx rasu għax dieħel f’labirint ta’
skrivaniji u formoli. Servizz ta’ eċċellenza huwa servizz lixx. Bla ħotob. Bla taħbil il-moħħ. Li jsir
rutina għal min jinħtieġu, daqslieku qadja ċkejkna normali.
B’viżjoni ċara tħejjew it-toroq biex iwassluna għal dik il-viżjoni, u biex naslu kien jinħtiġilna
ngħaqqdu r-riżorsi tagħna kollha flimkien biex nikkonċentraw kollox f’direzzjoni waħda.
Għalhekk din l-istrateġija hija l-ewwel waħda tax-xorta tagħha, għax tiġbor flimkien l-elementi
ewlenin tas-Servizz Pubbliku: in-nies, it-teknoloġija u s-servizz innifsu. Anki dawn l-elementi
jridu l-pedamenti tagħhom u taħt kull wieħed mill-45 proġett li għandna fl-istrateġija hemm
tliet prinċipji bażiċi li se jkunu quddiem għajnejna l-ħin kollu: il-kontabbiltà, il-kwalità u
s-sostenibbiltà. It-toroq huma ċari daqs il-viżjoni li rridu naslu għaliha.
Dil-pubblikazzjoni tagħti ħarsa lejn dak li wettaqna flimkien is-sena li għaddiet. Bħalma fissirt
hawnhekk iktar ’il fuq, il-ġejjieni jibda ma’ dil-pubblikazzjoni.
Mario Cutajar
Segretarju Permanenti Ewlieni u
Segretarju tal-Kabinett
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LEADERS
FIS-SOĊJETÀ
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Fl-aħħar snin, is-Servizz Pubbliku ppjana u wettaq diversi riformi ambizzjużi. Riformi li biddlu l-mod kif
jaħdem is-Servizz Pubbliku u għamluh aktar effiċjenti, trasparenti u kontabbli. Is-servizzi pubbliċi saru
aċċessibbli l-ħin kollu għal kulħadd u minn kullimkien, u ddaħħlet b’suċċess il-kultura tal-klijenti biex isServizz Pubbliku għamel il-ħtiġijiet tal-klijent fiċ-ċentru ta’ ħidmietu.
Dan it-tiġdid tas-Servizz Pubbliku biddel ukoll il-mod kif l-amministrazzjoni pubblika tħares lejn sfidi futuri.
Il-bidliet ġabu l-għatx għal ambizzjonijiet u aspirazzjonijiet dejjem akbar. Mhux ta’ b’xejn li f’Novembru
2021 is-Servizz Pubbliku, filwaqt li nieda pubblikazzjoni dwar il-proċess tat-tiġdid kollu li sar bejn l-2013
u l-2021, magħha nieda wkoll l-istrateġija l-ġdida għas-Servizz Pubbliku ‘Lejn Servizz ta’ Eċċellenza’. Dan
għaliex filwaqt li twettaq ħafna, is-Servizz Pubbliku se jibqa’ jħares ’il quddiem għall-viżjoni li jmiss, dik li
jersaq lejn servizz ta’ eċċellenza.
Dan kollu wassal biex illum is-Servizz Pubbliku sar proattiv u ma jibżax jieħu passi ’l quddiem, anke fejn
ħaddieħor ma jkunx għadu wasal. Proprju għalhekk dan il-kapitlu jagħti ħarsa lejn dawk l-inizjattivi li qed
jaffermaw lis-Servizz Pubbliku bħala katalist tal-bidla fil-pajjiż u leader naturali fis-soċjetà.

REMOTE WORKING:

Għal bilanċ bejn il-ħajja u x-xogħol
Is-Servizz Pubbliku kien l-ewwel wieħed f’pajjiżna li

tinkludi linji gwida li jassiguraw l-ogħla standards

mill-kliem għadda għall-fatti u daħħal formalment

professjonali fl-għoti tas-servizz waqt li uffiċjal

il-kunċett tar-Remote Working għall-ħaddiema

ikun qed jaħdem b’mod remot. Il-policy tinkludi

tiegħu. Il-ħidma f’dan ir-rigward bdiet ferm qabel

wkoll konsiderazzjonijiet ta’ protezzjoni ta’ dejta,

ma l-pandemija tal-Covid-19 sfurzat biex ħafna

il-benesseri tal-impjegat, u t-tagħmir teknoloġiku.

jaħdmu lil hinn mill-uffiċċji tradizzjonali. Fil-fatt

Il-policy ħolistika tagħraf ukoll il-bżonn ta’ taħriġ

fl-2019, is-Servizz Pubbliku kien diġà qed iwettaq

speċjalizzat, kemm għall-impjegati li se jagħmlu użu

proġett pilota dwar dan il-kunċett, li fih ministeru

mir-remote working kif ukoll għall-management.

sħiħ ħareġ mill-uffiċċji tradizzjonali tiegħu u beda

It-taħriġ qed jingħata mill-Istitut għas-Servizzi

jaħdem remotament.

Pubbliċi.

Mingħajr dubju, l-esperjenza tal-proġett pilota
ħadet spinta ’l quddiem bil-Covid-19, li sfurzat lil
ħafna uffiċjali pubbliċi jaħdmu barra mill-uffiċċji.
Dan sar mingħajr impatt negattiv fuq is-servizz,
grazzi għall-investiment li sar fit-teknoloġija. Blesperjenza tal-proġett pilota u tal-pandemija,
is-Servizz Pubbliku seta’ jippjana aħjar u ħa
inkonsiderazzjoni r-rispons li rċieva mill-uffiċjali
pubbliċi stess.
Ir-Remote Working Policy tnediet mis-Segretarju
Permanenti Ewlieni, Mario Cutajar, f’Lulju 2021 u
daħlet fis-seħħ f’Ottubru tal-istess sena. Il-policy
12

L-introduzzjoni

tar-remote

working mis-Servizz Pubbliku
sar benchmark f’dak li għandu
x’jaqsam mal-bilanċ bejn il-ħajja u
x-xogħol. Mit-tnedija ta’ din il-policy
’l hawn, sezzjonijiet u dipartimenti sħaħ
bdew jaħdmu b’mod remot wara li rċevew
it-taħriġ neċessarju. Uffiċjali pubbliċi li ħadmu
b’mod remot irrimarkaw kemm permezz tarremote working ingħataw flessibbiltà li għamlet
differenza

sostanzjali

f’ħajjithom.

F’kummenti

li għaddew waqt intervisti li dehru fuq il-mezzi
soċjali tas-Servizz Pubbliku, huma stqarrew li
permezz tar-remote working l-attenzjoni qed
tmur aktar fuq ir-riżultati milli fuq l-ammont ta’
sigħat fl-uffiċċji. Dan huwa dak li jrid jitfisser bi
flessibbiltà.
Konxju li qed idaħħal kunċett ġdid f’pajjiżna, isServizz Pubbliku implimenta din il-bidla filwaqt
li baqa’ jisma’ l-esperjenzi tal-uffiċjali pubbliċi
involuti,

fejn

il-kummenti

inkonsiderazzjoni
Waħda

biex

tagħhom

tittejjeb

mill-preokkupazzjonijiet

ittieħdu

is-sistema.
tal-uffiċjali

kienet li filwaqt li kienu kuntenti jaħdmu ’l
bogħod mill-uffiċċju għax kisbu iktar flessibbiltà,
ma xtaqux li jaħdmu mid-dar biss. Minn hemm
nibtet l-idea ta’ remote workspaces, jiġifieri
postijiet ċentrali mgħammra bl-aħjar teknoloġija
fejn uffiċjali pubbliċi jistgħu jmorru jaħdmu. Illum
hawn 15-il workspace mferrxin ma’ Malta u anke
f’Għawdex. Għall-istess preokkupazzjoni, ta’ min
isemmi wkoll li r-Remote Working Policy tħaddan
il-kunċett tar-Right to Disconnect – kunċett ieħor
li ġie introdott għall-ewwel darba f’pajjiżna
grazzi għas-Servizz Pubbliku.
Bir-remote working u r-remote workspaces

li diġà jisbqu dawk fis-settur privat, ikomplu

is-Servizz Pubbliku qed ikompli jimbotta ’l

jikbru.

quddiem miżuri favur bilanċ aħjar bejn il-ħajja
u x-xogħol, kif issa ilu jagħmel diversi snin.

B’hekk is-Servizz Pubbliku qed iwettaq fil-prattika

Mhux ta’ b’xejn li fis-Servizz Pubbliku,

dak li jemmen fih dwar opportunitajiet indaqs għal

mingħajr il-ħtieġa ta’ kwoti, madwar

kulħadd. Fis-Servizz Pubbliku kull impjegat għandu

46% tat-tmexxija hija komposta

l-istess opportunitajiet ta’ karriera mill-aqwa, fejn

minn impjegati femminili. Ir-

għal darba oħra huwa leader u eżempju għas-

remote working huwa pass

soċjetà kollha kemm hi. Anke hawn, is-Servizz

ieħor f’din id-direzzjoni

Pubbliku qed ikun xempju għas-settur privat biex

biex dawn in-numri,

dan isegwi fil-passi tal-amministrazzjoni pubblika.
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LEADER
FL-AMBJENT
Għal diversi snin, il-vetturi li jaħdmu bl-elettriku

l-pubblikazzjoni tas-sejħa għal offerti sabiex issir

bdew isiru aktar popolari, minħabba ż-żieda fl-

il-qalba għall-karozzi elettriċi ta’ użu ġenerali fil-

effiċjenza u t-tnaqqis fit-tniġġis ambjentali li jġibu

ministeri u d-dipartimenti rispettivi. Hu mistenni li

meta mqabbla mal-vetturi l-oħra li jaħdmu bis-sorsi

fl-2023 ikun hemm l-ewwel xiri ta’ karozzi u tibda

tradizzjonali tal-petrol u d-diesel.

l-ewwel fażi tar-roll-out f’numru ta’ ministeri. B’mod

Anke f’dan il-qasam, is-Servizz Pubbliku kien l-ewwel
wieħed li ħaseb biex jieħu azzjoni konkreta u jara kif
il-vetturi ta’ użu ġenerali li għandu fi ħdanu jinqalbu
għall-elettriku.
Din it-tranżizzjoni ambizzjuża, u l-ewwel waħda
f’pajjiżna fuq skala daqstant kbira, ingħatat bidu fl2020 meta bdiet tinġabar l-informazzjoni meħtieġa
minn kull ministeru sabiex b’hekk beda l-abbozzar

għal din il-bidla kif ukoll isir taħriġ mill-Istitut għasServizzi Pubbliċi lil kull min se jmiss ma’ dawn ilvetturi ġodda.
Qed jiġi ppjanat li fis-snin ta’ wara jkunu integrati
l-bqija tal-ministeri fl-implimentazzjoni tal-proġett
biex b’hekk issir il-qalba b’mod komplet. Dan se jkun
ifisser ukoll l-iskrappjar tal-vetturi antiki.

ta’ sejħa għal offerti għall-istudju dwar il-qalba

Flimkien

għal karozzi elettriċi. Fl-2021 ħarġet is-sejħa tal-

meħtieġa, se jkun qed isir ix-xogħol biex minflok log

offerti u ntgħażel l-offerent preferut. Ġie ffirmat il-

sheets manwali, jibdew jintużaw dawk elettroniċi.

kuntratt u f’dawn ix-xhur kien għaddej l-istudju għal

Is-sistema ċentrali tal-ġestjoni tal-ivvjaġġar hija

tibdil minn karozzi li jaħdmu bi fuel tradizzjonali

maħsuba li tkun intelliġenti kemm jista’ jkun, biex

għal dawk li jaħdmu bl-elettriku.

vjaġġi li jkunu jistgħu jingħaqdu jsiru ma’ xulxin. Din

Dan l-istudju se jkun qed iħares lejn is-sistema talkarozzi tal-Gvern b’mod ħolistiku. Fost oħrajn se
jkun qed jara kemm jintużaw il-karozzi eżistenti
u għal xiex, kemm ikun hemm persuni f’kull vjaġġ
u anke kif issir ir-reġistrazzjoni u l-bookings tal-

mal-vetturi

l-ġodda

u

l-infrastruttura

is-sistema diġà qed titħaddem fi proġetti pilota. Ilqalba tal-flotta tal-vetturi minn waħda tradizzjonali
għal dik elettrika turi li s-Servizz Pubbliku mhux
statiku, u dejjem qed jevolvi fuq quddiem tas-soċjetà
bi prattiki moderni.

vetturi. Bħalissa s-sistemi għadhom tradizzjonali,

Din ir-riforma ambizzjuża ma tiqafx mal-qalba tal-

fejn uffiċjal pubbliku li jkollu bżonn trasport irid jara

karozzi. Għal aktar sostenibbiltà, se jiġu esplorati

li jibbukkja karozza u x-xogħol li jsir jiġi reġistrat

sistemi oħra fosthom dawk li jippromovu trasport

f’log manwali fejn tiddaħħal informazzjoni bħal min

kollettiv (shared transport) u alternattivi ekoloġiċi

uża l-karozza, il-ħinijiet u għal liema raġunijiet.

oħra. Dan kollu f’katina waħda ekoloġika anke fil-

Dawn mhumiex proċessi li jmissu mal-klijent estern
b’mod dirett imma żgur li finalment se jkunu qed
jaffettwaw lill-klijent estern, speċjalment bi flotta
moderna li ma ddaħħanx u bil-konsolidament ta’
numru ta’ vjaġġi minflok wieħed wieħed, li jwassal
għal inqas vjaġġi u karozzi fit-toroq.

tagħmel dan l-istudju dwar il-flotta tal-Gvern, din
is-sena se nkunu nistgħu nsegwu eżiti importanti filproġett. Fosthom se jkun qed jiġi finalizzat ir-rapport
b’rakkomandazzjonijiet għat-triq ’il quddiem.
Wara

dan

kollu

jkun

imiss

kuntest ta’ remote working, u komunikazzjonijiet
online li jnaqqsu l-bżonn ta’ vjaġġar. Anke hawn isServizz Pubbliku qed ikun leader fil-pajjiż.
Proġett ieħor li se jikkonsolida lis-Servizz Pubbliku
fuq quddiem nett tas-soċjetà huwa l-proġett
Less Paper. Permezz ta’ dan il-proġett, is-Servizz

Skont il-kuntratt iffirmat mal-kumpanija li qed
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parallel, se jsir xogħol fuq l-infrastruttura neċessarja

l-abbozzar

u

Pubbliku se jkun qed jutilizza metodi ġodda kif
jaħżen l-informazzjoni u kif din tgħaddi minn post
għal ieħor b’mod effiċjenti u sigur. Din il-bidla se
tnaqqas l-użu tal-karti filwaqt li ssaħħaħ aktar ilkontabbiltà.
Hemm diversi inizjattivi li se jixprunaw din il-bidla
ambizzjuża, fosthom is-sistema elettronika tad-
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document management u dik tas-single registry.

azzjoni tiegħu, li jintroduċi l-kunċett ta’ akkwist

Dwar dan diġà twaqqaf working group li kellu wkoll

pubbliku ċirkolari. Dan se jwassal għall-użu ta’

diskussjonijiet mal-istakeholders neċessarji, fosthom

materjal irkuprat, tiswija u riċiklaġġ.

il-MITA, il-Kummissarju tal-Protezzjoni tad-Dejta u
l-Arkivji Nazzjonali.
Dawn il-proġetti se jġibu magħhom il-ħtieġa li
s-Servizz Pubbliku jinvesti f’tagħmir state-of-theart, inkluż tagħmir ta’ skennjar, makkinarju talposta u sistemi ta’ sigurtà. Dan se jgħin biex isServizz Pubbliku jagħti żvolta ġdida lil proċess li ilu
jitħaddem kważi bla tibdil ta’ xejn għal għexieren

Is-Servizz Pubbliku se jkun proattiv u jinvesti wkoll fissostenibbiltà ta’ binjiet pubbliċi li għandu fi ħdanu.
Dan se jsir permezz ta’ linji gwidi li jwasslu għalliffrankar ta’ enerġija u ilma kif ukoll għal modifiki
retroattivi ta’ binjiet tal-Gvern. Dawn jinkludu
installazzjonijiet ta’ enerġija rinovabbli, bjut ħodor
u soluzzjonijiet oħra naturali, it-tħawwil ta’ aktar
siġar, u r-restawr ta’ bjar u ġibjuni tal-ilma eżistenti.

ta’ snin, u jaġġornah mal-ħtiġijiet u r-realtà tal-lum.
Huwa Servizz Pubbliku li ekoloġikament jinsab
ħafna passi ’l quddiem. Huwa Servizz Pubbliku li qed
ikompli juri t-triq ’il quddiem lis-soċjetà kollha fittnaqqis tal-impronta tal-karbonju u l-użu tal-karti.
Il-kredenzjali ambjentali tas-Servizz Pubbliku ma
jiqfux hawn. B’mod attiv, is-Servizz Pubbliku se jkun
qed jagħmel investimenti aktar sostenibbli permezz
tal-ħolqien ta’ linji gwidi addizzjonali relatati malGreen Public Procurement (l-Akkwist Pubbliku
Ekoloġiku). Dan il-proċess wasal fit-tieni pjan ta’
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LEADERS
F’OQSMA ĠODDA:
Apparti milli leader fl-inizjattivi ambjentjali u

manager tas-sena, il-premju għall-aħjar tim tas-

f’miżuri ta’ bilanċ bejn il-ħajja personali u x-xogħol,

sena, l-iktar organizzazzjoni inklużiva fil-pajjiż, kif

is-Servizz Pubbliku huwa leader fis-settur tar-Riżorsi

ukoll il-premju għall-aktar mexxej żagħżugħ/a

Umani u dak maniġerjali. Xhieda ta’ dan kienu l-unuri

ispiranti għal din is-sena.

li ngħataw għall-Premju Nazzjonali Ħaddiem tasSena 2021, bis-Servizz Pubbliku jiddomina u jiġbor

Dan juri kemm il-ħidma li saret fl-aħħar snin biex

il-maġġoranza tal-unuri. Fil-fatt, ħamsa minn disa’

jiġġedded

unuri li ġew minn fost 70 nominazzjoni għall-Premju

fuq l-attitudnijiet tal-impjegati pubbliċi filwaqt li

Nazzjonali Ħaddiem tas-Sena 2021 ingħataw lil

kompliet tippożizzjona lis-Servizz Pubbliku bħala

ħaddiema fis-settur pubbliku.

leader f’iktar oqsma tas-soċjetà tagħna. Ix-xogħol

is-Servizz

Pubbliku

mmarkat

ruħha

ta’ tiġdid li sar mhux biss ħalla l-marki tajbin tiegħu
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Dawn jinkludu I-premju nazzjonali prestiġjuż tal-

fuq is-servizz innifsu, imma wkoll fuq l-impjegati

Ħaddiem

pubbliċi li jwasslu dawn is-servizzi pubbliċi.

tas-Sena

2021,

il-premju

tal-aqwa

LEADER FIT-TEKNOLOĠIJA:

L-aqwa fl-Ewropa

Ir-riżultati tal-Egovernment Benchmark 2021
L-investiment ta’ €200 miljun li s-Servizz Pubbliku

Malta kklassifikat l-ewwel ukoll fil-kriterju ta’ Key

għamel fit-teknoloġija waqt il-proċess ta’ tiġdid

Enablers, li jinkorpora elementi tekniċi meqjusa

ħalla l-frott – il-Kummissjoni Ewropea għal darb’oħra

importanti għat-twassil tas-servizzi governattivi

ddikjarat li Malta hija l-aqwa fl-Ewropa f’dak kollu

online. F’dan l-aspett Malta kisbet 98%, bil-medja

li għandu x’jaqsam mal-eGovernment. Pajjiżna ilu

Ewropea tkun 61%.

jokkupa l-ewwel post bla interruzzjoni mill-2018,
riżultat tal-ogħla prestiġju li jitkellem waħdu.
L-eGovernment

Benchmark

maħruġ

l-aċċessibbiltà tas-servizzi minn pajjiżi oħra, ismill-

Kummissjoni Ewropea juri li Malta ġiet l-ewwel
f’kull aspett, b’persentaġġi ferm ogħla mill-medja
Ewropea u b’punteġġ totali ta’ 96%. 
Malta

kklassifikat

l-ewwel

fil-kriterju

Servizz Pubbliku Malti għal darb’oħra ġie fl-ewwel
post b’rata ta’ 90%. Dan ifisser rata ta’ 35% ogħla
mill-medja Ewropea.
Dan hu Servizz Pubbliku li ma jħarisx lura, u anke

tal-User

Centricity, li jindika l-kwalità tad-disinn tas-servizz
u l-faċilità li bih jintuża mill-klijenti, anke fuq ilmowbajl. F’dan l-aspett is-Servizz Pubbliku Malti ġie
l-ewwel b’rata ta’ 99%, li jfisser 11% aktar mill-medja
Ewropea.
Fil-kriterju tat-trasparenza fis-servizzi mogħtija,
Malta ġiet l-ewwel b’rata ta’ 98% filwaqt li l-medja
Ewropea kienet ta’ 64%.

Fil-kriterju ta’ Cross Border Services, li jindika

fit-teknoloġija se jkompli jinvesti għal aktar riżultati.
Fil-fatt il-pilastru tat-Teknoloġija fl-istrateġija “Lejn
Servizz ta’ Eċċellenza” jiġbor fih proġetti kbar li
se jwasslu għal tibdil u titjib fil-mod kif il-klijenti
tagħna jieħdu s-servizz, fosthom b’użu estensiv talintelliġenza artifiċjali.
Kien għal dan il-għan li s-Segretarju Permanenti
Ewlieni waqqaf il-Core Group tad-Diġitalizzazzjoni
biex imexxi ’l quddiem l-inizjattivi diġitali tas-Servizz
Pubbliku u jassigura li dawn huma konformi mal19

pjanijiet strateġiċi tal-amministrazzjoni pubblika.

Financial Management System. Din tinkludi sistema

Minn hawn jitilqu ħafna proġetti, kemm min-naħa

ġdida ta’ eInvoicing fejn invoices jintbagħtu b’mod

ta’ servizz.gov kif ukoll fl-Information Management

elettroniku bejn fornituri, dipartimenti u entitajiet

Units fil-ministeri rispettivi.

b’mod sigur. Seħħew aktar żviluppi wkoll fuq is-

Matul is-sena li għaddiet twettqu numru ta’ proġetti

sistema tal-Electronic Public Procurement System

li meta jitpoġġew ma’ xulxin, fit-totalità tagħhom,

(ePPS), b’titjib tekniku fuq il-European Single

ikomplu jikkonfermaw u jikkonsolidaw dak li nkiseb.

Procurement Document u kif l-ePPS tikkomunika
mat-TED, is-sit elettroniku tal-Unjoni Ewropea fejn

Ta’ min isemmi fost l-oħrajn kif fil-qasam tas-sigurtà

wieħed isib avviżi dwar xiri pubbliku mal-Unjoni

nazzjonali u l-intern ġew implimentati numru ta’

Ewropea kollha.

proġetti teknoloġiċi li letteralment jistgħu jsalvaw
il-ħajja tan-nies. Is-sistema tal-112 kompliet tkun

Fil-qasam legali sar xogħol estensiv fuq il-website

imsaħħa bl-integrazzjoni ta’ għadd ta’ sistemi li

tal-liġijiet ta’ Malta biex din tiġi konformi mal-

qabel kienu jaħdmu għal rashom. Mhux biss, imma

Identifikatur Ewropew tal-Leġiżlazzjoni. Ġiet varata

tinsab f’fażi avvanzata ħafna l-implimentazzjoni

sistema online għas-servizzi ta’ arbitraġġ u għall-

tal-Global Navigation Satellite System (GNSS) fejn

uffiċċju tal-għajnuna legali. Iddaħħal ukoll servizz

permezz ta’ informazzjoni minn satelliti, kull min ikun

ġdid għan-nutara li jinkludi sottomissjoni ta’ kuntratti

qed iċempel fuq il-112 se jibgħat awtomatikament

ta’ bejgħ ta’ proprjetà fuq sistema online u bdiet

il-location tiegħu.

ħidma għal sistema li tippermetti ħlasijiet instantanji
għal pagamaneti ta’ taxxa fuq il-proprjetà.

Tkompliet ukoll il-ħidma fuq il-Public Warning
Solution li hekk kif tkun lesta, aktar tard din is-sena,

Minbarra dawn, saru interventi f’oqsma varji,

se toffri l-possibilità li f’każ ta’ diżastru naturali

fosthom

jew emerġenza kbira, l-awtoritajiet ikunu jistgħu

Dwana, strateġija ġdida ta’ Cyber Security fi

jibagħtu

lill-popolazzjoni

ħdan il-korp diplomatiku minħabba hacking aktar

konċernata bl-użu ta’ sistemi ta’ ġeolokalizzazzjoni

sofistikat, l-użu ta’ blockchain network għall-ħażna

disponibbli fuq l-ismartphones kollha.

ta’ trademarks Maltin u l-użu ta’ blockcerts għal

twissijiet

jew

gwida

id-diġitalizzazzjoni

ta’

proċessi

tad-

ċertifikati edukattivi li jinġarru f’app fuq il-mowbajl.
Fil-qasam tal-finanzi tnediet sistema ġdida mit-

Ma’ dawn kompliet il-ħidma biex jitkattru aktar wi-

Teżor għas-Servizz Pubbliku kollu msejħa Corporate

fi spots b’xejn li ġew installati f’27 lokalità.

MALTA MEQJUSA
BĦALA CASE STUDY GĦAL
RIFORMI FIS-SERVIZZI PUBBLIĊI
Ir-riżultati li bdew jinkisbu mis-Servizz Pubbliku

jeżaminaw bir-reqqa r-riformi li saru mill-2013

Malti

’l hawn, filwaqt li t-tielet parti toffri analiżi

wara

għadd

ta’

riformi

ġibdu

wkoll

l-attenzjoni ta’ Springer, publishing house ta’ fama

xjentifika tal-impatt li ħallew ir-riformi.

internazzjonali, li f’Settembru 2021 ippubblikat
il-ktieb ‘Public Service Reforms in a Small-Island

Ir-riċerka saret minn tliet akkademiċi Maltin, il-

State: The Case of Malta’.

Professur Frank Bezzina, Dott. Emanuel Camilleri
u Dott. Vincent Marmara, u turi li qatt ma saru
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Il-ktieb hu mqassam fi tliet partijiet, bl-ewwel

daqstant bidliet fi żmien daqshekk qasir. Jingħad

taqsima tiffoka fuq l-istorja tas-Servizz Pubbliku.

kif il-maġġoranza tal-bidliet saru fl-aħħar snin,

It-tieni taqsima għandha ħames kapitli li lkoll

tant li r-riformi implimentati bejn l-2014 u l-2017

jikkostitwixxu 55% tar-riformi kollha tas-Servizz Pubbliku Malti.
B’din il-pubblikazzjoni, Malta issa qed isservi ta’ punt ta’ referenza għal stati gżejjer żgħar oħra, bisServizz Pubbliku meqjus bħala case study mill-aqwa għal riformi fis-servizzi pubbliċi u fl-implimentazzjoni
tagħhom b’suċċess.

Finalment, dan kollu juri kemm is-soluzzjonijiet li qed jippjana u jdaħħal
fis-seħħ is-Servizz Pubbliku mhux biss qed jissodisfaw il-ħtiġijiet tiegħu
iżda wkoll qed jindirizzaw ħtiġijiet u sfidi tas-soċjetà usa’. Hu proprju
għalhekk li s-Servizz Pubbliku afferma lilu nnifsu bħala leader naturali,
aġent tal-bidla u eżempju għal setturi oħra fil-pajjiż.
21
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LEJN
SERVIZZ TA’
EĊĊELLENZA
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Fl-4 ta’ Novembru 2021, is-Servizz Pubbliku nieda

ħidma biex titwettaq il-viżjoni fil-ħames snin li ġejjin.

l-istrateġija tiegħu għall-ħames snin li ġejjin u li tibda

L-istrateġija tispjega wkoll kif se jitkejjel il-progress,

mill-2022, bil-viżjoni aħħarija tiegħu tkun li jinkiseb

strutturi ta’ monitoraġġ u implimentazzjoni, il-valuri

servizz ta’ eċċellenza. Din l-istrateġija ħolistika, li hi

komuni tas-Servizz Pubbliku u l-prinċipji ta’ gwida.

l-ewwel waħda tax-xorta tagħha, tibbaża fuq tliet
elementi ewlenin li huma n-nies, it-teknoloġija u
s-servizz. Dawn se jħaddnu tliet prinċipji li se jkunu ta’
gwida f’kulma jsir, li huma l-kwalità, il-kontabbiltà u
s-sostenibbiltà.

organizzazzjoni kbira li timpjega magħha madwar
22% tal-għadd ta’ persuni li jaħdmu bi qligħ f’Malta, u
li toffri ’l fuq minn 2,300 servizz b’aktar minn 13-il miljun
tranżazzjoni f’sena. Servizz Pubbliku li jservi ta’ sinsla

Fl-introduzzjoni tiegħu għal din l-istrateġija, il-Kap tas-

amministrattiva fil-pajjiż permezz ta’ impjegati fid-

Servizz Pubbliku, is-Sur Mario Cutajar, spjega x’wassal

direttorati u d-dipartimenti, skejjel u ċentri tas-saħħa,

għal din l-istrateġija. Huwa qal li wara serje ta’ tibdil

fost oħrajn.

kbir li sar fis-Servizz Pubbliku f’dawn l-aħħar seba’ snin,
jiġifieri waqt il-fażi ta’ tiġdid, issa jmiss il-fażi ta’ tisħiħ.
“Ma nistgħux nieqfu u nistrieħu waqt li nkunu sodisfatti
b’li għamilna. M’hemmx żmien u rridu nħaffu l-pass.”
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Hija strateġija li għandha tixpruna ’l quddiem

Fil-konferenza tat-tnedija tal-istrateġija, li għaliha
attendew l-ogħla uffiċjali tas-Servizz Pubbliku, ħareġ
biċ-ċar kemm din l-istrateġija għandha twassal għal
Servizz Pubbliku li jiffunzjona mingħajr intoppi, li jagħti

L-istrateġija “Lejn Servizz ta’ Eċċellenza” tinkorpora

rendikont u li jaħdem b’mod sostenibbli u konsistenti

fiha 45 inizjattiva li se jservu bħala programm ta’

biex jagħti servizz ta’ eċċellenza.

IL-PILASTRI
Xi jrid jitfisser meta
nirreferu għal nies,
teknoloġija
u servizz?
Is-Servizz Pubbliku jemmen li l-uffiċjali fi ħdanu
huma l-aktar assi importanti u l-mutur wara
l-għoti tal-aqwa servizz. Servizz ta’ eċċellenza
jista’ jinkiseb biss jekk nirrikonoxxu l-valur tannies, biex dawn jilħqu l-potenzjal sħiħ tagħhom.
In-nies li jiffurmaw is-Servizz Pubbliku għandhom
jiġu megħjuna minn strutturi li jiżguraw li hemm
ir-riżorsi meħtieġa biex ikunu jistgħu jwettqu
xogħolhom. Dan isir b’politiki ħolistiċi għan-nies u
għall-benesseri tagħhom.

l-isfidi ta’ dinja li qed tevolvi.
Is-servizz fih innifsu, il-mod kif jingħata s-servizz,
għandu jkun il-ħolqa bejn il-klijenti u s-Servizz
Pubbliku. Il-klijenti għandhom ikunu involuti f’kull
aspett tas-servizz. Servizz ta’ eċċellenza jkun
possibbli biss jekk is-Servizz Pubbliku jifhem ilbżonnijiet, l-aspettattivi u l-problemi tal-klijenti,
kemm dawk interni kif ukoll dawk esterni. Wara li jsir
dan, l-aspettattivi tal-klijenti jiddaħħlu fil-proċess
tad-disinn tas-servizz innifsu. Is-servizzi għandhom

It-teknoloġija, min-naħa l-oħra, tgħin biex ittejjeb

jissodisfaw l-istandards definiti tal-kwalità tas-

is-servizz kemm f’forom kumplessi tal-Intelliġenza

servizz u fejn jinstabu nuqqasijiet tittieħed azzjoni

Artifiċjali kif ukoll b’għodda sempliċi. Ħafna mill-

immedjata. Dak li għandu xi jgħid il-klijent mhux

klijenti tas-Servizz Pubbliku diġà qegħdin jidraw

biss nisimgħuh u nagħtu kasu, imma wkoll infittxuh

jużaw

mit-teknoloġija.

b’mod attiv biex jiġi żgurat li s-servizzi jilħqu u

L-istrateġija turi kif permezz tat-teknoloġija, u jekk

jaqbżu l-aspettattivi tiegħu. Il-mudell b’erba’ pilastri

tintuża b’mod tajjeb, kapaċi jissolvew problemi

għal kwalità għolja (il-vuċi, id-disinn, il-pakkett u

u tgħinna nkunu aktar flessibbli biex niffaċċjaw

l-kontabbiltà) jibqa’ ċentrali f’dan kollu.

servizzi

li

jiddependu
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L-Att dwar l-Amministrazzjoni Pubblika jistabbilixxi tmien valuri komuni li jgħaqqdu lill-impjegati
kollha tas-Servizz Pubbliku. Dawn il-valuri huma l-integrità, ir-rispett, il-lealtà, il-fiduċja, il-kwalità,
il-kontabbiltà, in-nondiskriminazzjoni u l-imparzjalità. Dawn il-valuri kollha jwasslu għal viżjoni
li twassal għal servizz affidabbli u ta’ kwalità lil individwi u lis-soċjetà b’mod ġenerali, skont ilbżonnijiet tagħhom, b’mod flessibbli u sostenibbli kemm finanzjarjament kif ukoll ekoloġikament. Dan
isir permezz ta’ impjegati mħarrġin, motivati u b’saħħithom.

IL-VALURI

Filwaqt li fil-passat kien hemm strateġiji li jiffukaw fuq setturi tas-servizz, pereżempju l-Mapping
Tomorrow li kienet tiffoka fuq l-istrateġija diġitali, l-istrateġija ġdida “Lejn Servizz ta’ Eċċellenza”
hija strateġija ħolistika li tmiss mas-servizz kollu kemm hu. Jekk fis-snin l-imgħoddija kien hemm
enfasi fuq servizzi online li jkunu aċċessibbli 24 siegħa kuljum minn kullimkien, din l-istrateġija issa se
tiffoka fuq titjib fl-għoti tas-servizz fih innifsu.
Il-ħidma li se tkun qiegħda ssir fuq l-istrateġija l-ġdida se tkun qiegħda titkejjel b’mod konsistenti u
kontinwu. L-istess strateġija fasslet hi stess kif se tkun qed tiġi implimentata u minn min. Qed tagħti
wkoll possibbiltà ta’ reviżjonijiet, speċjalment meta r-riżultati miksuba ma jkunux issodisfaw l-eżiti
definiti.
Bħalma sar f’dawn l-aħħar snin fuq l-aspett ta’ governanza tajba, fejn fis-Servizz Pubbliku nħolqu
strutturi li taw permanenza lix-xogħol kollu li qed isir, anke f’din l-istrateġija hemm struttura sħiħa
biex ix-xogħol li hu msemmi li jsir, isir b’mod tajjeb u fil-ħin.
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L-IMPLIMENTAZZJONI
Meta wieħed jitkellem dwar viżjoni jew missjoni,

Twaqqaf kumitat strateġiku li se jkun qed jirċievi

dawn jistgħu jkunu intanġibbli, jew mhux faċli li

rapporti dettaljati kull xahrejn mid-Diviżjoni

jitkejlu. Kien għalhekk li l-istrateġija “Lejn Servizz

tal-Implimentazzjoni. Kull miżura ġiet imqassma

ta’ Eċċellenza” tinżel f’livell iktar pragmatiku

u mogħtija sid li se jkun responsabbli mit-twettiq

billi tistabbilixxi miri li fuqhom tista’ tinġabar

tagħha. Kull miżura se jkollha wkoll pjan ta’

l-informazzjoni li wieħed ikun jista’ jqabbilha.

azzjoni ta’ kif se ssir.

Anke hawnhekk naraw xebh max-xogħol li

Għal darba oħra naraw xebh fil-metodu użat

sar fit-tiġdid tas-Servizz Pubbliku. Fejn qabel

f’xogħol ieħor fis-Servizz Pubbliku, fosthom fit-

l-idea ta’ kwalità kienet waħda suġġettiva,

twettiq tal-Baġit, pereżempju, fejn kull miżura

illum nafu li l-mudell ta’ kwalità hu msejjes fuq

tingħata lil min ikun l-aktar f’pożizzjoni tajba li

erba’ pilastri li jistgħu jitkejlu. L-istrateġija

jwettaqha u tibqa’ tiġi segwita mill-qrib sakemm

stess tindika kif se taħdem din l-istruttura. Id-

titwettaq.

Diviżjoni tal-Implimentazzjoni fi ħdan l-Uffiċċju
tal-Prim Ministru se jkollha din ir-responsabbiltà

Il-miri huma ambizzjużi.

li tkejjel l-effettività u l-progress tal-istrateġija

Jekk qed nitkellmu dwar il-kwalità, pereżempju,

f’termini ta’ key performance indicators, kunċett

insibu li sa tmiem it-twettiq ta’ din l-istrateġija

ieħor li issa hu stabbilit sew fis-Servizz Pubbliku.

fl-2026, 90% tad-dipartimenti kollha li jmissu
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direttament mal-klijenti u 75% tad-dipartimenti

mill-klijenti, dawn jissolvew kollha kemm huma

interni jkunu kisbu l-Quality Label. Sal-istess sena

fi żmien 30 jum filwaqt li fin-nonkonformità li

hemm miri stabbiliti fejn 80% tal-klijenti esterni

tirriżulta minn awditjar intern, iktar minn 90%

u 75% ta’ dawk interni juru ruħhom sodisfatti bis-

tal-każijiet iridu jiġu solvuti fi żmien 90 jum.

servizz li ngħataw, filwaqt li 95% tas-servizzi
kollha jibdew jingħataw ukoll online u ż-żmien

Rigward is-sostenibbiltà, qed nimmiraw għal 3%

kemm idum biex jiġi moqdi l-klijent jinżel b’5%

inqas fl-ispejjeż tal-għoti ta’ servizzi minn sena

kull sena.

għal sena u tnaqqis ta’ 5% minn sena għal sena flimpronta tal-karbonju meta mqabbel mas-sena

Jekk qed nitkellmu fuq kontabbiltà, il-mira ta’

2021. Barra minn hekk qed nimmiraw li sal-2026

rata pożittiva ta’ testijiet ta’ integrità tkun ta’

tintlaħaq ir-rata ta’ 80% u iktar ta’ impjegati

80%. Meta jkun hemm ilmenti ta’ nonkonformità

sodisfatti b’xogħolhom.

IT-TEMI U L-EŻITI
Din l-istrateġija tpoġġi quddiem il-ħaddiema tas-Servizz Pubbliku tliet temi importanti li huma
rikorrenti f’dak kollu li għandu jsir. Dawn huma l-kwalità, il-kontabbiltà u s-sostenibbiltà.
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Għal kull waħda minn dawn it-temi, hemm

l-miri tanġibbli permezz ta’ inizjattivi varji li se

numru ta’ eżiti fil-mira tas-Servizz Pubbliku.

jagħmlu differenza meħtieġa hekk kif jibdew

Minn dawn it-temi fl-għoli, joħorġu l-eżiti u

jitwettqu.
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Il-ħidma diġà bdiet b’saħħa kbira u x-xogħol

il-pożizzjonijiet li jiġu appuntati mis-Senior

fuq ċerti inizjattivi diġà beda javvanza ġmielu.

Advisory Appointments Committee (SAAC) u jkun

Hemm inizjattivi li mistennija jitlestew sal-aħħar

miftuħ għal dawk il-kandidati li qed jaspiraw li

ta’ din is-sena, u hemm inizjattivi li minħabba

jiksbu pożizzjoni għolja ta’ headship.

l-kumplessità tagħhom mistennija jtawlu iżjed.
Fost l-inizjattivi li għandhom jitlestew din is-

Proġett ieħor li mistenni javvanza sew din is-sena

sena hemm dawk interni relatati mas-sistema

huwa dak imsejjaħ Recognised Prior Learning

tal-prestazzjoni tal-impjegati. Dan hekk kif

(RPL). Permezz tal-RPL u metodi ta’ assessjar

jiġi esplorat kif din is-sistema tkun imtejba

professjonali, jiġu identifikati ħiliet u għarfien

biex tinkludi sezzjoni ta’ kif jitkejjel il-livell ta’

li bħalissa mhumiex indirizzati jew issapportjati

sodisfazzjon tal-impjegati. Din is-sistema tkun

bi kwalifiki akkademiċi, kif ukoll ikun hemm

ukoll marbuta mas-sistema ta’ taħriġ tal-Istitut

rikonoxximent għall-esperjenza. Dan diġà beda

għas-Servizzi Pubbliċi (IPS) sabiex ikun hemm

bi proġett pilota fil-Procurement Stream, u fuq

ħolqa dejjem aktar b’saħħitha bejn x’għandu

is-snajja’. Din se tgħin mhux ftit fl-avvanz fil-

bżonn is-Servizz Pubbliku u x’taħriġ ikun qed

karriera tal-uffiċjali pubbliċi u tkompli tgħolli

jingħata u lil min.

s-sodisfazzjon tal-impjegati fuq il-post taxxogħol.

L-IPS se jimbarka fuq proġett biex isaħħaħ u
jiffoka fuq ir-riċerka b’diversi modi. Fost l-aktar
inizjattivi interessanti li mistennija jinkisbu din
is-sena f’dan il-qasam hemm li l-Unit tar-Riċerka
fl-IPS se tkun qed tidentifika oqsma ta’ riċerka
potenzjali li għandhom jittieħdu mill-istudenti
għal teżijiet u assenjamenti tagħhom. Barra
minn hekk se jiġi żviluppat proċess li jagħmilha
possibbli għall-istudenti li jingħataw opportunità
biex

jipparteċipaw

fl-implimentazzjoni

tar-

rakkomandazzjonijiet li jkunu ħarġu mix-xogħol
akkademiku tagħhom.
Biex

nibqgħu

fuq

in-nies

lill-impjegati f’diffikultà, magħruf aħjar bħala
Employee

Support

Programme,

jespandi

b’servizzi aktar ħolistiċi.
Apparti n-nies, biex jingħata l-aqwa servizz
hemm bżonn it-teknoloġija. Il-pedament tatteknoloġija fis-Servizz Pubbliku diġà tlesta b’mod
sod, b’investiment bla preċedent ta’ madwar 200
miljun ewro f’dawn l-aħħar snin. Issa se mmorru
oltre. Fuq quddiem nett, l-Intelliġenza Artifiċjali.

–

ir-riżorsa

tant

importanti fis-Servizz Pubbliku – se jkun qed
jiġi aġġornat il-Leadership Programme biex
b’hekk ikun jindirizza n-nuqqas fil-ħiliet eżistenti
kif ukoll jidentifika pjanijiet ta’ suċċessjoni
u preparamenti ta’ mexxejja futuri.

Dan il-

programm ser ikun qed jiddaħħal minflok ilManagement Toolkit u ser ikun jinkludi taħriġ flintegrità, psychometric testing, kif ukoll modules
addizzjonali fuq leadership. Dan jiġi segwit bil-
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Huwa mistenni wkoll li l-programm ta’ sapport

Matul din is-sena hemm programmat li jinħarġu
linji gwida u taħriġ li jiddeskrivu kif il-proċessi
robotiċi awtomizzati għandhom jiġu applikati
għal proċeduri u rutini ta’ kuljum fi ħdan isServizz Pubbliku, biex jintużaw inqas riżorsi għal
proċessi ripetittivi filwaqt li fl-istess ħin titjieb
l-esperjenza tas-servizzi għall-klijenti u jitjiebu
l-effiċjenza u l-preċiżjoni billi tiġi pprovduta
bażi solida għal teħid ta’ deċiżjonijiet ibbażat
fuq l-evidenza.

coaching neċessarju u b’sapport li jindirizza

Fir-rigward tas-servizz fih innifsu, imbagħad,

nuqqasijiet, kif ukoll refresher courses fis-snin ta’

qed naraw numru ta’ inizjattivi li se jkomplu

wara. Il-programm jiġi mandatorju għal dawk

jtejbu l-esperjenza tal-klijent meta jiġi biex

ifittex servizz. Fost oħrajn, qed issir ħidma

għandhom sfondi differenti, se jinħatar membru

biex b’mod attiv is-sidien interni tas-servizzi

addizzjonali li jispeċjalizza fl-etika biex jiġi

governattivi jinvolvu ruħhom mal-klijenti finali

żgurat

u b’hekk jiġi solidifikat il-proċess kontinwu ta’

ikollhom bażi etika soda. Barra minn hekk, il-

feedback u azzjoni korrettiva f’waqtha. Dan se

Kunsill se jaħtar gruppi ta’ ħidma ad hoc fejn

jsir fost oħrajn billi jsiru valutazzjonijiet kontinwi

meħtieġ.

li

d-deċiżjonijiet

kollha

tal-Kunsill

tal-interazzjoni mal-klijenti. Se jkompli jonqos
iż-żmien ta’ stennija minn meta xi ħadd ifittex

L-istrateġija “Lejn Servizz ta’ Eċċellenza” tista’

servizz sakemm jinqeda. Fuq kollox anke li

fiha nnifisha tinstema’ retorika, imma mhix. Fl-

jitkompla jitħaddem il-kunċett tal-Once Only

introduzzjoni tiegħu, il-Kap tas-Servizz Pubbliku,

Principle.

is-Sur Mario Cutajar, fakkar kif tmien snin ilu,
meta s-Servizz Pubbliku beda jitkellem dwar

Dan mingħajr ma ninjoraw ir-riperkussjonijiet

servizzi aċċessibbli minn kulħadd minn kullimkien

etiċi ta’ dak kollu li nagħmlu, anke meta nibdew

24 siegħa kuljum, ħafna ma emmnux li dan seta’

ngħaqqdu r-reġistri kollha tal-gvern f’reġistru

jseħħ. Illum nafu li din ma kinitx retorika għax

wieħed. Diġà twaqqaf il-Kunsill tal-Governanza

qed ngħixuha. L-istess meta qed nimmiraw għal

tad-Dejta biex iservi bħala l-punt fokali għall-

servizz ta’ eċċellenza.

kordinazzjoni u l-medjazzjoni kif jista’ jkun
meħtieġ fir-rigward tal-ġestjoni u s-sorveljanza

L-istrateġija

tar-reġistri uffiċjali u r-rekords uffiċjali fi ħdan

tista’

il-funzjonijiet

jew

tal-amministrazzjoni

pubblika.

Minbarra l-membri eżistenti tal-Kunsill, li lkoll

ġdida

tinkiseb

b’mod

bl-Ingliż)

mis-sit

għas-Servizz

Pubbliku

elettroniku

(bil-Malti

tas-Servizz

Pubbliku

www.publicservice.gov.mt.
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SERVIZZ.GOV:
L-AKBAR
PASS GĦAL
SERVIZZI
AĊĊESSIBBLI
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Fost waħda mill-akbar miżuri ta’ simplifikazzjoni li

Dan kien possibbli għaliex servizz.gov kien fiċ-

l-amministrazzjoni pubblika ħadet tul dawn l-aħħar

ċentru tal-proċess tat-tiġdid li seħħ fis-Servizz

snin kien hemm it-twaqqif tal-aġenzija servizz.gov lura

Pubbliku. F’dawn l-aħħar tmien snin serva ta’

fl-2015. Dan jista’ jitqies bħala l-akbar pass li qatt sar

lembut minn fejn joħorġu s-servizzi governattivi

fl-istorja tas-Servizz Pubbliku biex is-servizzi pubbliċi

b’mod li dawn jingħataw bi kwalità. F’dak kollu

saru tassew aċċessibbli għal kulħadd, il-ħin kollu. Qatt

li sar, l-għan aħħari kien li l-klijent ikun jista’

daqs illum ma kien hemm żmien fejn il-klijent seta’

jinqeda 24 siegħa kuljum is-sena kollha, u jkun

jkollu aċċess immedjat għas-servizzi governattivi.

fejn ikun.

“Dan jista’ jitqies bħala l-akbar pass li qatt sar fl-istorja tas-Servizz
Pubbliku biex is-servizzi pubbliċi saru tassew aċċessibbli għal kulħadd,
il-ħin kollu. Qatt daqs illum ma kien hemm żmien fejn il-klijent seta’
jkollu aċċess immedjat għas-servizzi governattivi.”

Għal dan il-għan, servizz.gov ħaddem il-kunċett ta’ one-

Nieda l-Freephone 153 li llum il-ġurnata sar wieħed mill-

stop-shops, li taw l-opportunità li klijent isib is-servizzi

aktar numri mfittxija għaliex permezz tiegħu tingħata

pubbliċi kollha taħt saqaf wieħed u viċin daru. Is-suċċess

għajnuna u gwida immedjata lill-klijent. Hemm ukoll

ta’ dawn il-hubs wassal biex servizz.gov iżid dawn il-one-

is-sit elettroniku servizz.gov.mt, l-email servizz@gov.mt u

stop-shops għal 23, anke permezz tal-amalgamazzjoni

l-maltapps, li lkoll jipprovdu għajnuna f’waqtha u gwida

tal-eks Uffiċċji Distrettwali, kif ukoll bir-rinovazzjoni

kif klijent jista’ japplika għal servizz governattiv. Huwa

estensiva li saret f’dawn iċ-ċentri. Hawn il-klijent jista’

dan kollu li qed iwassal liċ-ċittadin biex jinqeda b’iktar

jfittex l-għajnuna wiċċ imb wiċċ minn sors wieħed.

kumdità, effiċjenza u konvenjenza. Kulma jrid jagħmel
hu li jagħżel il-mod l-iktar konvenjenti għalih li permezz
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servizz.gov ma waqafx hemm. Investa u fetaħ metodi

tiegħu jixtieq jirċievi servizz governattiv, u jinqeda

oħra kif il-klijent jista’ jaċċessa servizz li jkollu bżonn.

mingħajr taħbil il-moħħ.

Hawn ta’ min isemmi wkoll iċ-ċentri tekniċi Taxpayer Service, servizz.edu u Ċentru Servizz Familja, li jagħtu
servizzi speċjalizzati fl-oqsma tat-taxxa, l-edukazzjoni u servizzi soċjali rispettivament. Fi Frar 2022,
Ċentru Servizz Familja beda jopera f’binja aktar ċentrali fil-Belt Valletta u b’servizz ikbar u iktar imsaħħaħ,
anke b’servizzi ta’ social workers professjonali. Ta’ min ifakkar li qabel it-twaqqif ta’ servizz.gov persuna
fi bżonn ta’ servizzi governattivi kien ikollha tirrikorri minn dipartiment għal ieħor. Minbarra dan, l-unika
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forma ta’ servizz online kien it-tniżżil ta’ formola

ta’ servizz.gov, fl-2021, ġew reġistrati ’l fuq minn

li wieħed kien ikollu jipprintjaha u jibgħatha bil-

270,000 walk-in. Dan ifisser bejn wieħed u ieħor

posta. Għalhekk servizz.gov bil-fatti hu meqjus

id-doppju ta’ kemm kien hemm walk-ins is-

bħala l-akbar qabża ’l quddiem lejn servizzi

sena ta’ qabel. Il-klijenti ta’ servizz.gov wettqu

aċċessibbli l-ħin kollu minn kullimkien.

madwar 54,000 download mill-Maltapps. Issit ta’ servizz.gov kellu mal-miljun u nofs żjara

Bħala prova ta’ kemm servizz.gov jiġi mfittex

filwaqt li uffiċjali ta’ servizz.gov wieġbu mal-

b’metodi diversi hemm l-istatistika li titkellem

45,000 email. Dan kollu juri kemm kienet

waħedha.

ġie

għaqlija d-deċiżjoni li noffru servizz ħolistiku

amalgamat ma’ servizz.gov kien jirċievi 2,000

biex kull ċittadin iħossu komdu, kemm bl-aħjar

telefonata fix-xahar, filwaqt li llum jirċievi

użu tat-teknoloġija u kemm servizz wiċċ imb

medja ta’ 70,000 telefonata fix-xahar. Fil-hubs

wiċċ fil-komunità.

Freephone

153

qabel

ma

IRREGISTRATI ‘L FUQ MINN

270,000
WALK-IN

MEDJA TA’

70,000

TELEFONATA FIX-XAHAR

IRREGISTRATA MEDJA TA’

135,000
WALK-IN

MEDJA TA’

2,000

153

FREEPHONE

TELEFONATA FIX-XAHAR

2020

2021

2020

2021

Bħalma sar fl-Istitut għas-Servizzi Pubbliċi, fejn fittixna koperazzjoni mill-qrib ma’ istituzzjoni li diġà
kellha esperjenza kbira fil-qasam (l-Università u l-MCAST), hekk ukoll sar b’servizz.gov. Biex ma jinħeliex
żmien sabiex nibdew noffru servizzi professjonali, seħħet sħubija strateġika mal-kumpanija centrecom,
li diġà kienu qed iħaddmu call centre. Din is-sħubija ġġeddet għal ħames snin oħra fl-2020.
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Bi kwartieri ġodda fil-Mosta, servizz.gov beda

għaddiet

jopera

quddiem

ħdan servizz.gov ħadmet fuq diversi proġetti.

b’aspirazzjonijiet kbar. Matul l-2021, bi tħejjijia

Fuq quddiem il-proġett imsejjaħ DigIT-X li qed

għal Servizz Pubbliku dejjem aktar diġitali, servizz.

ikun finanzjat mill-Unjoni Ewropea. Dan il-proġett

gov serva ta’ ċavetta biex jinġiebu l-istakeholders

huwa mfassal fuq tliet miri ewlenin. Dawn huma

kollha flimkien u jiġi assigurat li wara s-suċċessi fil-

t-trasformazzjoni

front end, issa anke fil-back end tiżdied l-effiċjenza

għandhom jibdew jiġu offruti b’mod diġitali mill-

u jinkisbu r-riżultati. Kien għalhekk li fi ħdan servizz.

bidu sal-aħħar, kontra dak li jsir illum fejn partijiet

gov twaqqfet it-taqsima li se tkun qed tmexxi ’l

minnhom isiru b’mod manwali; jitkompla x-xogħol

quddiem it-trasformazzjoni diġitali kompluta tal-

ta’ Hub tat-Trasformazzjoni Diġitali; u tibda

amministrazzjoni pubblika.

l-ħidma fuq consent portal fejn dawk li jużaw is-

b’aktar

faċilità

u

jħares

’il

it-taqsima

ta’

tad-diġitalizzazzjoni

19-il

servizz

pubbliku

fi

li

servizzi pubbliċi jkunu jistgħu jagħtu u/jew jirtiraw
servizz.gov

iservi

ta’

pjattaforma

ewlenija

li

il-kunsens tagħhom b’mod infurmat sabiex id-dejta

tiġbor fi ħdanha s-servizzi governattivi u għalhekk

tkun użata minn dipartimenti differenti tal-Gvern.

għandu jkollu sehem attiv fil-proġett tal-Once

Hekk kif matul din is-sena jibda jopera d-Digital

Only Principle. Permezz ta’ dan il-kunċett, klijent

Transformation Hub, mistenni jitkompla x-xogħol

ma jkollux bżonn jipprovdi ħafna informazzjoni

biex

personali ma’ kull servizz li jkun jeħtieġ. Huwa

Eċċellenza”. Dan il-hub se jkun responsabbli fost

għalhekk li servizz.gov se jkollu sehem ewlieni fl-

oħrajn għat-trawwim ta’ nazzjon kunfidenti bil-

iżvilupp tar-reġistri tal-persuni u tal-indirizzi. B’hekk

kapaċitajiet diġitali tiegħu u d-disinn intelliġenti

informazzjoni personali tal-klijent tibda tingħadda

tas-servizz. Rigward il-kunfidenza tal-Maltin fil-

minn dipartiment għal ieħor b’mod awtomatiku

kapaċitajiet diġitali tagħna, servizz.gov se jkun qed

iżda wkoll b’mod sigur biex tkompli titnaqqas il-

jaħdem mill-qrib mal-Fondazzjoni eSkills Malta.

burokrazija u twassal għal aktar simplifikazzjoni

Dan billi servizz.gov huwa konxju li l-klijenti tagħna

għaċ-ċittadin.

mhux bilfors qed igawdu mill-benefiċċji tas-servizzi

titwettaq

l-istrateġija

“Lejn

Servizz

ta’

u l-għodod diġitali offruti. Għalhekk se tibda tiġi
Din l-aġenzija mhix se tħares lura. Is-sena li

offruta gwida għal klijenti li ma għandhomx il37

ħiliet diġitali meħtieġa. Min-naħa l-oħra, meta qed

Il-ħidma ta’ servizz.gov se tkompli tikber. Għas-

nitkellmu dwar disinn intelliġenti tas-servizz din

sena li ninsabu fiha, hemm kunsidrati lokalitajiet

tfisser it-twaqqif ta’ portal għaċ-ċittadin li jtejjeb il-

oħra mferrxa mal-pajjiż fejn jistgħu jinfetħu

komunikazzjoni u l-interoperabbiltà bejn is-servizzi

hubs ġodda. Se jsir rinovar ukoll ta’ diversi hubs

u l-entitajiet li joffruhom.

eżistenti fosthom f’Ħal Lija, Tas-Sliema, il-Mosta,
l-Imsida, Raħal Ġdid, ir-Rabat u Ħaż-Żabbar.

Mill-aspett aktar tradizzjonali, jiġifieri tas-servizzi
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wiċċ imb wiċċ, qed tkompli titwettaq il-viżjoni ta’

Inizjattiva oħra li ddaħħlet fl-aħħar xhur kienet

aktar hubs f’aktar postijiet biex kemm jista’ jkun

l-introduzzjoni tal-call-back system għal dawk

il-klijenti li jinqdew hemmhekk ikollhom l-inqas

in-nies li ma jaqbdux mal-freephone 153 wara

skariġġ possibbli. Matul is-sena 2021 infetaħ hub

l-ħinijiet tal-operat. Permezz ta’ din l-inizjattiva

ġdid fis-Siġġiewi u ġew riveduti l-ħinijet tal-ftuħ tal-

l-pubbliku jiġi kkuntattjat fil-ġunata tax-xogħol

hubs filgħaxijiet biex issa saru jinfetħu tliet darbiet

li jkun imiss. B’hekk din tnaqqas l-isforz tal-klijent

fil-ġimgħa minflok f’ġurnata waħda biss, u b’hekk is-

u tikkuntattjah b’mod immedjat. Inizjattiva bħal

servizz sar aktar aċċessibbli mill-klijenti minn qabel.

din kienet possibbli għax l-aġenzija servizz.

Dan jirrifletti wkoll ix-xewqat u ħtiġijiet tal-klijenti

gov kienet attenta għall-kummenti tal-klijenti u

fis-soċjetà tal-lum.

għarfet tindirizzahom.

Waqt il-pandemija tal-Covid, servizz.gov ukoll

Huwa f’dan l-ispirtu li fil-hubs kollha ta’ servizz.

kien frontliner fejn kien strumentali biex jassisti

gov ġew installati tablets sabiex il-pubbliku

ċittadini biex iniżżlu u jistampaw iċ-ċertifikat

jkun jista’ jagħti fehmtu dwar is-servizz provdut

tagħhom

ġew

lilu. Din il-miżura qed tkompli ssaħħaħ il-livell u

assistiti kważi 50,000 persuna f’dan il-proċess.

l-kwalità tas-servizz provdut mill-aġenti billi tieħu

tat-tilqim

tal-Covid.

B’kollox

inkonsiderazzjoni r-rispons tal-klijenti u taġixxi

Birkirkara,

ir-Rabat,

il-Qawra

u

s-Siġġiewi.

fuqu mill-ewwel. Il-livell tas-servizzi offruti minn

Sal-aħħar ta’ din is-sena huwa ppjanat li dawn

servizz.gov huwa kontinwament monitorjat mid-

jirdoppjaw.

Direttorat tal-Kwalità fi ħdan is-Servizz Pubbliku.
Apparti

l-inizjattivi

li

diġà

semmejna

aktar

servizz.gov għandu jkompli jkun fuq quddiem

kmieni, servizz.gov se jkun qed jaħdem biex

fit-tmexxija ta’ remote workspaces. Kif kien

jistabbilixxi miżuri ta’ kwalità u tinkiseb iċ-

imwiegħed mis-Segretarju Permanenti Ewlieni,

ċertifikazzjoni ISO9001:2015 sas-sena 2024. Din

fl-2021 infetħu total ta’ 15-il remote workspace

iċ-ċertifikazzjoni tintuża minn diversi kumpaniji

li jinsabu Santa Venera, Xatt il-Barriera fil-

privati

Belt Valletta, servizz.gov Head Office il-Mosta,

tistabbilixxi

Gozo Innovation Hub, il-Birgu, il-Fgura, l-Imsida,

ġestjoni ta’ kwalità abbażi ta’ enfasi fuq il-klijent

San Ġwann, Ħal Luqa, iż-Żurrieq, Ħal Qormi,

u titjib kontinwu.

u

amministrazzjonijiet
rekwiżiti

ċari

pubbliċi

għal

għax

sistema

ta’
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servizz.gov se jkun ukoll fundamentali għal standards kompluti tas-servizzi. Hawnhekk qed nitkellmu
dwar is-single point of entry u l-branding. Is-single point of entry tfisser li kwalunke servizz ikun offrut
minn pjattaforma waħda u mhux f’entitajiet u siti diversi. Dan ikompli jipperfezzjona kunċett li fuqu
diġà saret ħidma kbira fl-aħħar snin – dak li s-servizz ikun mogħti bla taħbil il-moħħ għall-klijent.
Min-naħa l-oħra, li jkollok branding b’saħħtu huwa dak li jagħti identità b’saħħitha. Għaldaqstant se
jiġu żviluppati linji gwida għall-branding biex jiggwidaw kemm il-mod kif jiġi ppreżentat is-servizz
kif ukoll jiżguraw konsistenza bejn l-entitajiet tal-Gvern u l-pubbliku.
servizz.gov, bħall-bqija tas-Servizz Pubbliku kollu, ma jistax jieqaf u jkun sodisfatt b’dak li nkiseb sa
issa. servizz.gov għandu jibqa’ l-mezz ewlieni biex is-Servizz Pubbliku jibqa’ dejjem maċ-ċittadin u
jservi ta’ katina li torbot is-Servizz Pubbliku maċ-ċittadin.
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servizz.gov - Il-Birgu

servizz.gov - Il-Mosta

servizz.gov - San Ġwann

servizz.gov - Birkirkara

servizz.gov - L-Imsida

servizz.gov - Is-Siġġiewi

servizz.gov - Il-Fgura

servizz.gov - In-Naxxar

servizz.gov - Tas-Sliema

servizz.gov - Ħal Lija

servizz.gov - Il-Qawra

servizz.gov - Il-Belt Valletta

servizz.gov - Ħal Luqa

servizz.gov - Ir-Rabat

servizz.gov - Ħaż-Żabbar

servizz.gov - Ħal Qormi

servizz.gov - Raħal Ġdid

servizz.gov - Iż-Żejtun

servizz.gov - Il-Ħamrun

servizz.gov - Raħal Ġdid

servizz.gov - Iż-Żurrieq

servizz.gov - Ħaż-Żebbuġ

(Kunsill Lokali)
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4

IN-NIES U
L-OPPORTUNITAJIET
FIS-SERVIZZ
PUBBLIKU
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Jekk is-Servizz Pubbliku jagħti importanza

post il-PAHRO. In-nies u l-istandards qegħdin fi

kbira

daqstant

struttura waħda biex l-impjegati ma jitqisux biss

ieħor jieħu ħsieb il-klijenti interni. Dawn huma

bħala riżorsa imma jitqiesu b’mod ħolistiku. Minn

l-uffiċjali pubbliċi fi ħdanu. Matul dawn l-aħħar

hawn

snin saru numru kbir ta’ riformi li jindirizzaw

pubbliċi li jinkorpora fih grievance helpdesk.

lill-klijenti

esterni

tiegħu,

ħareġ

il-one-stop-shop

għall-uffiċjali

lill-ħaddiema tas-Servizz Pubbliku biex illum
il-ġurnata s-Servizz Pubbliku, bil-provi, jista’

Ġie simplifikat il-Public Service Management

jsejjaħ lilu nnifsu model employer. Is-Servizz

Code (PSMC) biex issa ġie dokument li jinftiehem

Pubbliku jrid l-aqwa nies fi ħdanu, għax b’hekk

aktar minn kulħadd. Twaqqfu wkoll strutturi

biss ikun jista’ jiġi offrut l-aqwa servizz. Irid

meħtieġa biex l-uffiċjali pubbliċi jkunu jistgħu

jiġi

l-impjegati

jilħqu l-bilanċ tant mixtieq fid-dinja tal-lum –

tas-Servizz Pubbliku jingħatalhom iċ-ċans ta’

bejn ix-xogħol u l-ħajja. Miżuri li wasslu biex

progress fil-karrieri, u b’opportunitajiet ma

mhux is-Servizz Pubbliku jħares lejn il-kumpaniji

jaqtgħu xejn.

privati u jaspira li jilħaq dak li laħqu huma, imma

assigurat

kontinwament

li

bil-kontra. Imbagħad it-tisħiħ tal-Istitut għasBiex

nassiguraw

li

jingħata

servizz

tajjeb

Servizzi Pubbliċi biex l-uffiċjali pubbliċi jkunu

lill-klijenti esterni, in-nies fi ħdan is-Servizz

mħarrġa sew. Mhux biss biex jingħata servizz

Pubbliku iridu jkunu motivati u ppreparati. Anke

aħjar imma anke biex l-istess uffiċjali jissaħħu

meta wieħed jgħarbel l-istrateġija “Lejn Servizz

fil-karriera tagħhom.

ta’ Eċċellenza” jinduna kemm in-nies jiffurmaw
parti minnha bħala pilastru ewlieni. F’dan il-

Il-vuċi tal-impjegati pubbliċi ġiet imħarsa u

kapitlu se nkunu qed naraw għaliex is-Servizz

msaħħa

Pubbliku huwa model employer mhux bil-kliem

liema

biss imma anke bil-fatti.

impjegat pubbliku jekk mhux li jkun hu jew hi

permezz

hu

l-akbar

tal-inizjattiva
motivatur

li

IDEA.

Għax

jista’

jkollu

parti mit-tmexxija, u li l-proposti tiegħu jiġu
Qabelxejn,

tajjeb

naraw

fil-qosor

il-vjaġġ

rikonoxxuti u fejn hu possibbli implimentati? U

ta’ riformi li saru biex jindirizzaw lill-uffiċjali

wkoll li jingħata r-rikonoxximent mistħoqq lill-

pubbliċi. Pass importanti kien li twaqqfet id-

impjegati li jmorru lil hinnn mill-ħidma tagħhom

Diviżjoni tan-Nies u Standards, entità li ħadet

ta’ kuljum.

PEOPLE 360
Fost l-inizjattivi l-aktar importanti hemm dik tal-

f’aktar ministeri. Ħafna drabi, impjegat li jkun

People 360. Permezz ta’ People 360, fil-ministeri

għaddej minn problemi forsi jdum biex jitkellem

qiegħda tinħoloq struttura ta’ professjonisti li

ma’ xi ħadd professjonali u dan minħabba numru

mill-viċin jaraw li l-impjegati pubbliċi jinsabu

ta’ raġunijiet. Permezz ta’ People 360 l-għajnuna

b’saħħithom

ta’

se tkun qrib ħafna tal-impjegati pubbliċi mill-

aspetti, fosthom dawk fiżiċi u anke mentali. Anke

ewwel. Madankollu l-People 360 ma jservix

hawnhekk is-Servizz Pubbliku ħoloq strutturi, għax

biss għall-problemi. Se jkun fuq quddiem ukoll

huma dawn li jagħtu permanenza, ta’ professjonisti

biex jgħin lill-impjegati jibqgħu infurmati dwar

f’kull ministeru. Sa issa l-People 360 jinsab mifrux fi

aspetti differenti tal-kundizzjonijiet tax-xogħol

tmien ministeri iżda din is-sena se jkompli jinfirex

u tad-drittijiet tagħhom, proċeduri ta’ ħatriet u

fuq

xogħolhom

minn

numru
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kwistjonijiet ta’ dixxiplina, fost oħrajn.

ma’ kif tiżviluppa s-soċjetà. U għalhekk qed
ikomplu u jissaħħu l-inizjattivi li jikkonsolidaw il-

Għad fadal ħafna xi jsir għax l-immaniġġar tan-

pożizzjoni tas-Servizz Pubbliku bħala l-model

nies mhux xjenza statika imma waħda li tiċċaqlaq

employer li joffri karriera ta’ sodisfazzjon.

EMPLOYEE
SUPPORT PROGRAMME
Jorbot

ma’

Support

li tagħti gwidi dwar il-karrieri, li twaqqfet

Programme (ESP) li jinsab fuq quddiem biex

riċentament, qiegħda tkun ta’ ħolqa importanti

jappoġġa

bejn l-Istitut għas-Servizzi Pubbliċi, l-Industrial

impjegati.

dan

u

hemm

l-Employee

jissalvagwardja

L-Employee

l-benesseri

Support

tal-

Programme

Relations Unit u l-P&SD.

flimkien mal-People 360 se jkomplu jespandu u
jaħdmu flimkien fis-snin li ġejjin. Fost oħrajn hemm

Din it-taqsima hija għajn importanti ta’ tagħrif u

ippjanati exit interviews biex f’każ li uffiċjal iħalli

tipprovdi gwida dwar żviluppi fil-karriera kif ukoll

l-post tax-xogħol, jiġi intervistat biex naraw x’kien

dwar opportunitajiet ta’ xogħol. Fl-istess waqt

hemm tajjeb u x’seta’ mar aħjar. B’hekk inkunu

tgħin biex jiġu identifikati bżonnijiet ta’ taħriġ

nistgħu nifhmu aħjar x’wassal lill-impjegat biex

sabiex impjegati pubbliċi jkollhom l-għodda

jitlaq mill-impjieg tiegħu u jista’ jkun li tittieħed

kollha biex itejbu l-opportunitajiet tagħhom u

azzjoni ta’ rimedju.

jżidu fil-flessibbiltà. Barra minn hekk, qed jiġu
mistħarrġa l-ħiliet li għandhom il-ħaddiema u

Ħolqa oħra f’din il-katina kontinwa hija l-iżvilupp

kif dawn il-ħiliet u kwalifiki jiġu utilizzati bl-iktar

tal-karriera. Ikollok impjegati sodisfatti u motivati

mod produttiv permezz ta’ skills matching. Dan

meta dawn jaraw li jekk jirsistu jkunu jistgħu

is-servizz qed jiġi offrut mill-P&SD lill-uffiċjali

javvanzaw

pubbliċi kollha minn professjonisti f’dan il-qasam.

fil-karriera

tagħhom.

It-taqsima

L-ISTITUT
GĦAS-SERVIZZI PUBBLIĊI (IPS)
Permezz tal-Istitut għas-Servizzi Pubbliċi qegħdin

Prior Learning. Hawn numru ta’ impjegati fis-

kontinwament jiġu żviluppati programmi fejn

Servizz Pubbliku li matul is-snin kisbu ħafna

l-impjegati jingħataw tagħlim ġdid li jiswiehom
mitqlu deheb fil-karriera tagħhom. Dan jinkludi
programm ta’ titjib fil-ħiliet tat-tmexxija biex
mill-impjegati tal-lum joħorġu mexxejja ġodda.
Fost it-temi li se jkun qed iħares lejhom dan ilprogramm hemm il-valutazzjoni tal-integrità u

kkonfermati b’ċertifikati akkademiċi. Fost dawn
hemm il-ħaddiema li għandhom kapaċitajiet fi
snajja’ partikolari. Il-proġett tal-RPL

jagħraf

u jidentifika ħiliet li għandhom l-impjegati, u

ttestjar psikometriku. Il-programm mistenni jkun

permezz ta’ valutazzjonijiet professjonali jipprovdi

obbligatorju għal kull min japplika għal pożizzjoni

rikonoxximent

ta’ tmexxija. Dan apparti x-xogħol kollu l-ieħor li

L-ewwel proċess, li nbeda bħala proċess pilota,

jsir mill-IPS b’aktar minn 200 kors differenti.
Minbarra t-tagħlim, qiegħda tkun dejjem aktar
rikonoxxuta l-esperjenza. Proġett interessanti
li beda s-sena li għaddiet u li mistenni jkompli
b’qawwa fis-snin li ġejjin huwa dak ta’ Recognised
46

u ħafna ħiliet li mhux neċessarjament kienu

u

tiġi

premjata

l-esperjenza.

kien dak ta’ ħaddiema li jaħdmu fuq proċessi ta’ xiri
pubbliku. Dan intemm u permezz tar-rikonoxximent
li ngħataw, dawn il-ħaddiema b’esperjenza kbira
ngħataw iċ-ċans li jipprogressaw fil-karriera
tagħhom.
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Filwaqt li l-impjegati eżistenti fis-Servizz Pubbliku

biss tidħol taħdem imma għandek fejn tkompli

qed jingħataw kull opportunità ta’ titjib, qed isir

tirsisti u tavvanza.

xogħol biex is-Servizz Pubbliku jressaq lejh ukoll
nies ġodda. U fejn tista’ ssib art fertili iktar mill-

L-istess Istitut huwa sponsor reġistrat fi ħdan

Università u l-MCAST?

l-iskema tal-MCAST tal-apprentistati u jħaddem
apprentisti li jsegwu programmi konġunti ta’

Is-sena li għaddiet tnedew żewġ korsijiet offruti

tagħlim li jwasslu għal kwalifika minn Livell MQF

mill-IPS – BA Unuri (Xiri Pubbliku u Finanzi) u BA

3 sa 6. Anke hawnhekk, is-Servizz Pubbliku qed

Unuri (Public Policy u Management). B’hekk l-IPS

jgħin lill-istudenti jgħaqqdu l-istudji tagħhom

kellu l-ewwel studenti full-time tiegħu. Lil dawn

mal-prattika, b’uffiċjali pubbliċi ta’ esperjenza

ingħatatilhom l-opportunità li filwaqt li jiksbu

li jservu ta’ mentors. Dawn huma skemi li kisbu

l-kwalifika

suċċess u se jkomplu jinfirxu f’diversi ministeri biex

meħtieġa,

iħalltu

dan

it-tagħlim

ma’ esperjenza ta’ xogħol anke b’paga apparti

jiġu indirizzati l-ħtiġijiet tas-Servizz Pubbliku.

l-istipendju. Dan il-programm mistenni jitkompla
u jitwessa’ biex is-Servizz Pubbliku jkun qed joffri

Is-Servizz Pubbliku jmur għand l-istudenti anke

lill-istudenti karriera minn fuq il-bankijiet tal-

permezz tal-parteċipazzjoni annwali fil-Freshers

iskola stess. Barra minn hekk, ta’ min isemmi li

Week, u mhux jistenna li jiġu għandu huma wara

f’dawn l-aħħar ħames snin madwar 400 ħaddiem

li jlestu l-istudji tagħhom. Hawnhekk il-preżenza

ingħataw sponsorship filwaqt li madwar 500

tal-IPS hija fundamentali għax tfisser garanzija

student ingħataw traineeship jew apprentistat.

b’saħħitha ta’ kontinwità f’dinja ta’ impjiegi li hija

Dan bil-provi juri kemm fis-Servizz Pubbliku mhux

kompetittiva ħafna.

BILANĊI ĠODDA
Il-flessibilità li jagħti s-Servizz Pubbliku b’miżuri

waqfa għall-karriera (career break). Imbagħad

bħar-remote

tpoġġih

hemm numru ta’ impjegati li l-każijiet personali

tabilħaqq fuq quddiem. Hemm ukoll numru kbir ta’

tagħhom juru wkoll kemm is-Servizz Pubbliku

miżuri li jgħinu lill-impjegati jiksbu l-bilanċ tant

qed joffri flessibilità lill-impjegati tiegħu. Fost

bżonjuż bejn il-familja u l-ħajja tax-xogħol.

dawn hemm impjegati li ngħataw il-leave biex

working,

pereżempju,

jakkumpanjaw lis-sieħeb/sieħba tagħhom waqt
Fost l-iktar miżuri li joffru bilanċ bejn ħajja u xogħol,

studju barra minn Malta, responsibility leave,

u li qed jintużaw, hemm li impjegat jaħdem b’sigħat

leave għall-IVF, u anke għal raġunijiet oħra. Ta’

imnaqqsa. Din qed jibbenefikaw minnha madwar

min isemmi hawnhekk il-bank tal-leave tas-Servizz

1,300 persuna, li kważi 94% minnhom huma nisa.

Pubbliku, li jaħdem permezz ta’ għotjiet ta’ leave
minn impjegati pubbliċi stess biex jintużaw f’każijiet

Hemm ukoll it-teleworking fejn insibu li 1,840

problematiċi minn kollegi li jkun spiċċalhom il-

impjegat qed jagħmlu użu minnu. (minn dawn 1

leave. Matul l-2021 kien hemm 169 talba għal dan

minn kull 4 huma rġiel). Il-kunċett ta’ telework

il-leave, għal ammont ta’ 49,000 siegħa.

jinsab f’fażi ta’ tranżizzjoni fejn se jkun elevat għallkunċett ta’ remote working.

Mhux ta’ b’xejn li anke l-parteċipazzjoni ta’
impjegati nisa fis-Servizz Pubbliku, mingħajr il-

Madwar 233 impjegat qed jibbenefikaw minn

ħtieġa ta’ kwoti, hija inkoraġġanti ħafna!
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Fil-fatt insibu li 46% tal-uffiċjali pubbliċi fl-ogħla

impjegat. Fil-fatt se jsiru attitude surveys madwar

livell ta’ tmexxija huma nisa.

is-Servizz Pubbliku biex jindirizzaw ir-rata ta’
sodisfazzjon u l-benesseri tal-impjegati. Wara li

Fl-istess waqt l-uptake tal-impjegati rġiel f’dawn

tiġi evalwata l-informazzjoni li tinġabar, ikunu

l-iskemi wkoll mhux ta’ min jinjorah, anzi qed ikun

jistgħu jittieħdu deċiżjonijiet kemm fuq taħriġ li

sinjifikanti ħafna. Għalhekk Servizz Pubbliku li

hemm bżonn kif ukoll fuq proċessi u aspetti oħra.

huwa flessibbli u proattiv għal kif qed tiżviluppa
s-soċjetà moderna.

Is-Servizz Pubbliku dejjem spikka għaliex fi ħdanu
joffri karrieri u opportunitajiet li jħallu differenza

Is-Servizz

Pubbliku

se

jkompli

bil-ħidma

fuq

pożittiva

fis-soċjetà.

Fl-istess

waqt,

l-uffiċjal

l-impjegati tiegħu hekk kif b’mod strutturat se

pubbliku jsib struttura flessibbli li tappoġġah u

jibda jsir kejl tas-sodisfazzjon tal-impjegati. Dan

tixprunah ’il quddiem anke f’mumenti ta’ sfida.

billi bħala parti mill-istrateġija “Lejn Servizz ta’

Fuq kollox, karriera fis-Servizz Pubbliku toffri

Eċċellenza” se jkun qed jiġi implimentat proġett

sodisfazzjon lill-uffiċjal pubbliku li jaħdem b’impenn

sabiex ikejjel u jevalwa r-rata ta’ sodisfazzjon tal-

u jistinka.

“Is-Servizz Pubbliku dejjem spikka għaliex fi ħdanu joffri
karrieri u opportunitajiet li jħallu differenza pożittiva
fis-soċjetà”
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5

IL-PANDEMIJA
U S-SERVIZZ
PUBBLIKU
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L-imxija tal-Covid-19 tista’ titqies l-akbar test għas-Servizz Pubbliku fiż-żminijiet riċenti. L-imxija biddlet
il-mod kif ngħixu mil-lejl għan-nhar, iżda offriet ukoll diversi sfidi lill-pajjiż li f’dan iż-żmien sensittiv kellu
jistrieħ fuq is-Servizz Pubbliku, li min-naħa tiegħu qam għall-okkażjoni permezz tal-uffiċjali pubbliċi u
serva bħala l-uniku mutur li baqa’ għaddej fil-pajjiż meta l-oqsma l-oħra kollha waqfu.

L-EWWEL PREPARAMENTI U
R-RWOL TAL-UFFIĊJALI PUBBLIĊI
Il-ħidma bdiet saħansitra qabel ma l-Covid-19

tħejjija għal fażijiet differenti tal-pandemija.

daħlet f’pajjiżna. Fil-fatt fi Frar 2020 inħatar

Dan il-kumitat ta bidu għal diversi gruppi ta’

kumitat strateġiku mmexxi mid-Deputat Prim

kordinament biex minn aspett operattiv iħejju

Ministru kif ukoll kumitat operattiv taħt id-

l-pjanijiet tagħhom fuq diversi aspetti, fosthom

direzzjoni tas-Segretarju Permanenti Ewlieni, li

il-komunikazzjoni

kellu firxa ta’ uffiċjali minn ministeri u entitajiet.

l-infrastruttura meħtieġa, il-qasam tat-trasport u

Minn

l-ekonomija, fost oħrajn.

Fuq
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hawn

quddiem

bdew

nett,

jixxettlu

l-pjanijiet

il-komunikazzjoni

ta’

mal-pubbliku,

ir-riżorsi,

mal-

il-pariri tal-esperti, fuq il-fatti u fuq l-evidenza

pubbliku ġenerali. Qalb il-biża’ u d-dubji li

xjentifika li kienet qed tinġabar minn madwar

tiżra’ pandemija bħal din, imħeġġa b’filmati u

id-dinja. L-Amministrazzjoni Pubblika għarfet

informazzjoni dwar x’kien qed jiġri barra minn

mill-ewwel il-bżonn ta’ soċjetà infurmata biex

xtutna fosthom f’pajjiżi ġirien tagħna, il-Gvern

tinżamm il-kalma u tħeġġeġ il-koperazzjoni ferm

mill-ewwel ta d-direzzjoni li f’pajjiżna se jimxi fuq

meħtieġa tan-nies.

Daqstant ieħor kien importanti li Malta jkollha

meħtieġa,

fosthom

l-għodda medika neċessarja biex tiġġieled il-

Supplies Unit.

is-Central

Procurement

&

pandemija. F’kuntest fejn il-coronavirus kien sfida
globali li qed tolqot il-pajjiżi kollha, ma kien xejn

Il-biża’ li bdiet iddur anke fuq media lokali li Malta

faċli li wieħed jixtri tagħmir u apparat mediku u

kienet se ssibha iebsa biex tikkompeti għal materjal

ħwejjeġ oħra li joffru protezzjoni kontra dan il-

ma’ pajjiżi ferm akbar baqgħet biss biża’. L-uffiċjali

virus. L-uffiċjali pubbliċi qamu għall-okkażjoni u

pubbliċi rnexxielhom iġibu dak kollu meħtieġ, minn

rnexxielhom jegħlbu l-isfidi ta’ pajjiżi oħra biex

apparat mediku bħal ventilators sa tagħmir u ilbies

iġibu taħt idejhom kwalunkwe ħaġa li pajjiżna

protettiv bħal maskri u PPEs (Personal Protective

kellu bżonn. Dan kien possibbli permezz ta’

Equipment). Is-Servizz Pubbliku ta lill-frontliners

deċiżjonijiet f’waqthom u azzjoni immedjata minn

tiegħu dak kollu li kien hemm bżonn mingħajr ebda

bosta dipartimenti li ħadmu id f’id u ġabu r-riżultati

kalkolu finanzjarju.
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Uffiċjali

pubbliċi

fl-oqsma

tas-saħħa

kienu

impenjati wkoll biex jassiguraw li l-infrastruttura

nies infettati bil-Covid-19 ma jkomplux ixerrdu
dan il-virus.

ta’ Mater Dei u sptarijiet oħra tkun lesta għal
dak kollu li kienet se ġġib magħha l-pandemija.

Minnufih is-Servizz Pubbliku fetaħ żewġ metodi

Żdiedu s-sodod, infetħu swali u ITUs ġodda u

oħra ta’ komunikazzjoni effettiva. Permezz tas-

ddaħħlu proċeduri ġodda meħtieġa.

Sovrintendenza

għas-Saħħa

Pubbliku

bdew

isiru konferenzi tal-aħbarijiet imxandra kuljum
Għalhekk meta s-Sibt 7 ta’ Marzu 2020 tħabbar li

fuq l-istazzjon nazzjonali. Dawn il-konferenzi, li

nstab l-ewwel każ ta’ coronavirus f’Malta, il-pajjiż

immedjatament kisbu popolarità kbira, żammew

kien preparat għal din l-eventwalità. Dakinhar

lill-pubbliku infurmat b’dak kollu li kien għaddej

stess ġie mniedi l-helpline 111 biex il-pubbliku

u taw l-aħħar informazzjoni dwar kif kien qed

jkollu

jinfirex il-virus. Minbarra l-element informattiv,

linja

immedjata.

diretta

fejn

jitlob

L-immedjatezza

informazzjoni

f’dan

il-kuntest

kien ukoll eżerċizzju li kompla jibni l-fiduċja bejn

kienet kruċjali, bil-helpline ikun mhux biss sors

il-pubbliku u l-awtoritajiet li kienu qed jieħdu

ta’ informazzjoni iżda wkoll għodda li tgħin biex

d-deċiżjonijiet f’dan iż-żmien ta’ sfidi.

“Għalhekk meta s-Sibt 7 ta’ Marzu 2020 tħabbar li
nstab l-ewwel każ ta’ coronavirus f’Malta, il-pajjiż
kien preparat għal din l-eventwalità.”
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Metodu ieħor ta’ komunikazzjoni kien il-ħruġ ta’

l-miżuri ġodda li kienu qed jiddaħħlu regolarment

bulettin elettroniku kull filgħaxija fuq il-mezzi soċjali

u

mid-Dipartiment tal-Informazzjoni. Dan kien jiġbor

Aktar minn hekk, dan kollu kien qed jikkumplimenta

l-aħbarijiet ewlenin u d-deċiżjonijiet meħuda mill-

l-istrateġija adottata mill-Gvern Malti li jibbaża

awtoritajiet f’dik il-ġurnata. Flimkien mal-konferenzi

d-deċiżjonijiet

tal-aħbarijiet, dawn kienu mezz kif jiġu spjegati

xjentifika, u bl-introduzzjoni gradwali ta’ miżuri skont

b’hekk

jassistu

fil-koperazzjoni

tiegħu

fuq

il-fatti

tal-pubbliku.

u

l-evidenza

il-bżonn. Il-bulettini kollha ġew dokumentati u nġabru

għal panic-buying bla preċedent fis-supermarkets fl-

f’pubblikazzjoni maħruġa mis-Servizz Pubbliku.

ewwel jiem tal-pandemija.

Sussegwentament kien meħtieġ l-involviment ta’
aktar uffiċjali pubbliċi f’oqsma varji hekk kif bdew
jiġu introdotti diversi miżuri ta’ restrizzjoni. Ċirkolari
maħruġa mis-Segretarju Permanenti Ewlieni Mario
Cutajar iffaċilitat il-koperazzjoni bejn dipartimenti u
ministeri varji biex uffiċjali pubbliċi li setgħu jagħtu
daqqa t’id fil-ġlieda kontra l-Covid jagħmlu dan
b’mod sigur. Dawn kienu ta’ assistenza f’xogħol
amministrattiv, tweġib ta’ telefonati, xogħol relatat
mal-informatika u trasport ta’ mediċini u ta’ uffiċjali
oħra, fost oħrajn.
L-uffiċjali pubbliċi kellhom rwol importanti filqasam rispettiv tagħhom. Ta’ min isemmi li fiż-

Il-pandemija rat ukoll il-bżonn li, aktar minn qatt
qabel, l-indafa pubblika tgħin kemm jista’ jkun fittrażżin tal-Covid-19. Għalhekk fuq bażi regolari
ħaddiema tas-Servizz Pubbliku kienu għaddejjin
bit-tindif f’kull lokalità, b’mod partikolari ħasil u
fumigazzjoni ta’ postijiet pubbliċi u ta’ żoni li jipprovdu
servizzi essenzjali.
Bl-għeluq tal-iskejjel għal xi żmien, l-għalliema
kellhom ibiddlu l-mod kif jgħallmu u mill-ambjent
ta’ klassi, l-edukazzjoni bdiet tingħata b’mod remot
mid-dar tal-għalliem għad-djar talistudenti.

F’dan

l-isfond

żmien li ddaħħlu restrizzjonijiet fuq l-ivvjaġġar u
żdiedu l-prekawzjonijiet u l-monitoraġġ tal-wasliet
f’pajjiżna, fl-istess ħin kellhom jibqgħu għaddejjin
sforzi minn wara l-kwinti biex filwaqt li jieqaf jew jiġi
ristrett l-ivvjaġġar, dan ma jolqotx negattivament ilprovvisti ta’ ikel, mediċini u ħwejjeġ oħra. Saret ħidma
kbira f’dan ir-rigward, fosthom minn dawk kollha li
jaħdmu fit-taqsimiet tad-dwana u l-portijiet. Dan
kien essenzjali anke fid-dawl tal-limitu ġeografiku
ta’ pajjiżna bħala stat-gżira. Anke hawn, bl-isforzi
tal-uffiċjali pubbliċi, ġiet imxejna l-biża’ ta’ nixfa filprovvista ta’ ikel u oġġetti ta’ kuljum li kienet wasslet
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inħoloq ukoll grupp ta’ ħidma dwar it-tagħlim online

tal-ordni u l-infurzar tal-miżuri restrittivi introdotti.

b’rappreżentanti tal-iskejjel tal-Gvern, tal-Knisja,

B’mod partikolari, dawn l-uffiċjali kienu qed jagħmlu

indipendenti u l-unions tal-għalliema jiġbdu ħabel

anke rondi biex ma jinġabrux ġemgħat ta’ nies f’daqqa

wieħed u jagħtu direzzjoni ċara lill-edukaturi f’dinja ta’

u biex jaċċertaw l-ilbies tal-maskri meta dawn kienu

tagħlim virtwali. L-istess sar fl-iskejjel postsekondarji.

obbligatorji. Il-Pulizija kienet qed tassisti wkoll flinfurzar tal-kwarantina, biex jiġi aċċertat li l-persuni

Wieħed irid jirrimarka wkoll l-involviment tal-korpi

fi kwarantina jkunu tassew qed isegwuha u mhux ikunu

dixxiplinati, li kienu elementi importanti għaż-żamma

ta’ riskju li jxerrdu aktar il-virus lil ħaddieħor.

L-AQWA RATI TA’
TTESTJAR U TILQIM
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Fuq kollox, wieħed ma jistax ma jsemmix l-uffiċjali

qasam, li varjaw minn assistenza medika fl-isptarijiet

pubbliċi kollha li jaħdmu fil-qasam tas-saħħa. Mill-

għal dik fi djar tal-anzjani. Kellek oħrajn li kienu

ewwel jum s’issa, dawn l-uffiċjali ssograw ħajjithom

involuti fil-proċess tal-contact tracing bl-għan li

biex isalvaw ħajjet ħaddieħor. Kienu bosta l-frontliners

jippruvaw jidentifikaw u jrażżnu s-sorsi ta’ infezzjoni,

li ħallew darhom biex jipproteġu lill-familja tagħhom

filwaqt li oħrajn kienu responsabbli għall-proċess ta’

huma u jagħmlu xogħolhom. Hu diffiċli li wieħed

swabbing, l-analiżi tal-kampjuni u d-disseminazzjoni

isemmi r-rwoli kollha li kellhom l-uffiċjali f’dan il-

tar-riżultat lill-individwi.

Pajjiżna kien wieħed minn tal-bidu li taw attenzjoni

u dawk b’mard kroniku serju. Kif il-vaċċin beda

partikolari għall-ittestjar għall-Covid-19. Ta’ min

jingħata lil faxex usa’ ta’ nies, ġew organizzati

isemmi li fi ftit ġimgħat, l-Amministrazzjoni Pubblika

ċentri ta’ vaċċinazzjoni mxerrda ma’ Malta u

ħadet ħsieb tiftaħ ħames ċentri ddedikati għall-

Għawdex kollha biex jiffaċilitaw l-eżerċizzju ta’

ittestjar. Dawn jinsabu f’Ħal Luqa, Pembroke, Mater

tilqim lill-popolazzjoni. Fl-ewwel tliet xhur mill-

Dei, Ħal Qormi u x-Xewkija, Għawdex. Il-kampjuni

wasla tal-vaċċin, pajjiżna kellu aktar minn 40

jittieħdu immedjatament fil-laboratorji, bir-riżultat

ċentru ta’ vaċċinazzjoni.

jiġi komunikat b’sms, email kif ukoll ikun disponibbli
fuq il-portal tal-MyHealth.

Aktar tard infetħu żewġ ċentri ta’ vaċċinazzjoni
għal tilqim mingħajr appuntamenti. Dawn kienu

Permezz tal-uffiċjali pubbliċi li jaħdmu f’dan il-

f’Gateway Hall fl-Università ta’ Malta, u l-Gozo

qasam, Malta baqgħet dejjem mal-aqwa pajjiżi

Conference & Expo Centre fir-Rabat, Għawdex.

fejn jikkonċerna l-ammont ta’ ttestjar ras għal ras.

Biex tkompli tiżdied l-aċċessibbiltà għall-vaċċin,

Statistika li ħarġet miċ-Ċentru Ewropew għall-

twaqqaf ukoll mobile unit li beda jżur diversi

Prevenzjoni tal-Mard (ECDC) saħansitra poġġiet

lokalitajiet skont skeda mħabbra minn qabel.

lil Malta fit-tieni post fl-Ewropa għar-rata ta’

Dawn iż-żewġ miżuri mill-ewwel ħallew effett

ttestjar. F’inqas minn 16-il xahar wara l-ewwel każ

għaliex fl-ewwel ġimgħa tagħhom tlaqqmu 8,320

tal-Covid-19 f’Malta, pajjiżna laħaq il-figura ta’

persuna. Biex jinżamm l-aqwa kuntatt, mal-bidu

miljun swab – xhieda ta’ kemm dan is-servizz ta’

tal-għoti tal-vaċċin twaqqaf il-helpline 145, biex

saħħa offrut b’xejn kien qed jilħaq nies.

jassisti lin-nies b’informazzjoni dwar il-vaċċin u
l-appuntamenti meħtieġa.

Il-wasla tal-vaċċin bdiet it-triq lura għan-normalità.
Anke hawn, bis-saħħa tal-uffiċjali pubbliċi, Malta

Il-pass li jmiss kien iċ-ċertifikat tal-vaċċin, li beda

kienet fost l-ewwel pajjiżi fid-dinja li kisbu taħt

jsir dejjem aktar rikjest kemm f’pajjiżna kif ukoll

idejhom il-vaċċin, u f’numri konsiderevoli. Dan

barra minn xtutna. Ġie dedikat sit elettroniku

wassal biex Malta ssemmiet ukoll f’fora Ewropej

apposta minn fejn wieħed jista’ jniżżel iċ-ċertifikat

għall-mod kif irnexxielha tħaddem bl-aktar mod

tiegħu, certifikatvaccin.gov.mt. F’dan is-sit wieħed

effikaċi s-sistema tax-xiri tal-vaċċin, b’uffiċjali ta’

jista’ juża l-kredenzjali tiegħu tal-e-ID u fi ftit

pajjiżi oħra inkarigati mill-istess proċeduri jkollhom

sekondi jkollu kopja taċ-ċertifikat bid-dettalji

jirriżenjaw għax ma ġabux l-istess riżultati ta’

kollha relatati mat-teħid tal-vaċċin. Dan tniżżel

pajjiżna.

minn eluf kbar ta’ individwi fl-ewwel sigħat iżda
għal min sab diffikultà jew ma kellux aċċess

Mal-wasla tal-vaċċin beda programm strutturat

elettroniku, servizz.gov daħal jassisti din is-sistema

ta’ kif se jitqassam. Il-frontliners li jaħdmu f’Mater

fejn offra l-istampar taċ-ċertifikat b’xejn fit-23 hub

Dei kienu l-ewwel li ħadu t-tilqim, u wara bdew

li għandu mxerrda ma’ Malta u Għawdex.

jitlaqqmu l-anzjani, l-aktar persuni vulnerabbli

“Malta baqgħet dejjem mal-aqwa pajjiżi fejn
jikkonċerna l-ammont ta’ ttestjar ras għal ras.”
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L-IMPATT TAL-PANDEMIJA FUQ
L-OPERAT TAS-SERVIZZ PUBBLIKU
Minkejja l-isfidi kollha li ġabet magħha, il-

negozji milquta, fost miżuri oħra. Anke hawn

pandemija

ma

tas-Servizz

l-uffiċjali pubbliċi bl-impenn tagħhom ħallew

Pubbliku,

anzi

tenfasizza

differenza fil-ħajja tan-nies f’dan iż-żmien ta’

fixklitx

l-operat

serviet

biex

l-flessibilità tal-operat tiegħu. Mil-lejl għan-

sfidi.

nhar, l-uffiċjali pubbliċi qalbu fuq remote
working u b’hekk is-servizz baqa’ jingħata. Kif

Għalhekk, filwaqt li l-pandemija kienet l-akbar

ingħad f’diversi bnadi, fejn setturi oħra waqfu

test mhux mistenni għas-Servizz Pubbliku, għal

s-Servizz Pubbliku kien l-uniku mutur fil-pajjiż li

din l-isfida s-Servizz Pubbliku rrisponda bi

baqa’ għaddej.

flessibilità u effiċjenza liema bħalha. Dan kien
possibbli għal diversi raġunijiet.
L-ewwel nett, filwaqt li l-qalba għar-remote
working fl-eqqel tal-pandemija saret mil-lejl
għan-nhar, din ma kinitx xi ħaġa ġdida għallAmministrazzjoni Pubblika. Dan għaliex isServizz Pubbliku, minn xhur qabel il-pandemija,
kien qed imexxi proġett pilota fejn ministeru
sħiħ ħareġ mill-uffiċċji tiegħu u beda jaħdem
b’mod remot. Jekk xejn, il-pandemija kompliet
tibni fuq l-esperjenza tal-proġett pilota.
It-tieni

raġuni

l-investiment
Servizz

li

Pubbliku

hi
sar

t-tmexxija

b’viżjoni

fit-teknoloġija

fl-aħħar

snin.

u

u
fis-

Investiment

bla preċedent li kien ilaħħaq il-€200 miljun
fit-teknoloġija użata mis-Servizz Pubbliku, li
Dan

jixhduh

il-fatti.

benefiċċji,

min-naħa tagħha għenet aktar fl-ippjanar u

pensjonijiet, pagi, servizzi soċjali u servizzi

t-twettiq fis-Servizz Pubbliku. Għalhekk it-

pubbliċi

apparti

teknoloġija tista’ titqies bħala ċ-ċavetta tas-

xogħol amministrattiv ieħor tal-gvern. Mhux

suċċess. L-impenn u l-flessibilità tal-ħaddiema

talli l-ħidma baqgħet għaddejja, talli żdiedet

individwali tas-Servizz Pubbliku assiguraw li

– fil-fatt l-uffiċjali pubbliċi bdew jimplimentaw

s-servizz kompla jaħdem u żamm lis-soċjetà fuq

minnufih pakketti ta’ miżuri t’għajnuna li l-Istat

saqajha mingħajr ma waqfet ħesrem.

bżonjużi

Il-ħlas

oħra

ta’

baqa’

jsir,

kien qed joħroġ kontinwament biex iwieżen
l-impatt tad-daqqa tal-imxija. Dawn kienu
jvarjaw mill-wage supplement li assigura li
madwar 100,000 familja u ħaddiema affettwati
ma jispiċċawx mingħajr dħul finanzjarju, għassistema ta’ vouchers biex jingħata nifs lin61

IR-RIŻULTATI
Hemm

diversi

fatturi

li

jindikaw

il-mod

kif

għandhom jitmexxew l-affarijiet fil-ġlieda kontra

l-Amministrazzjoni Pubblika rażżnet u kkontrollat

l-pandemija. Id-direttur tal-WHO, f’laqgħa virtwali

il-pandemija Covid-19 bl-aħjar mod possibbli fiċ-

quddiem il-ministri tas-saħħa tad-dinja kollha, semma

ċirkustanzi diffiċli. Iżda l-aktar wieħed importanti

lil Malta bħala l-mudell li l-pajjiżi għandhom iħarsu

jibqa’ li ġew evitati l-eluf kbar ta’ mwiet li rajna f’pajjiżi

lejh u jagħmlu bħalu.

oħra anke viċin tagħna.

Anke

l-Fond

Monetarju

Internazzjonali

(IMF)

Grazzi għall-uffiċjali pubbliċi li ħadmu bla heda, Malta

f’Settembru 2021 kellu kliem ta’ tifħir għall-mod kif

kienet u baqgħet minn ta’ quddiem fl-ittestjar u wkoll

l-Amministrazzjoni Pubblika aġixxiet fil-pandemija,

fit-tilqim. Pajjiżna dejjem kellu r-riżorsi meħtieġa, u

fejn faħħar il-mod kif “id-deċiżjonijiet ittieħdu dejjem

kellu sistemi u strutturi f’posthom biex mhux biss jieħu

fil-ħin u b’mod kuraġġuż”.

d-deċiżjonijiet b’mod gradwali bbażati fuq il-fatti,
iżda wkoll jimplimentahom u jfiehem lin-nies.

Il-fiduċja tan-nies fl-immaniġġar tal-pandemija mill-

Mhux ta’ b’xejn li sa Frar 2022, Malta kellha 92% tal-

stħarriġ tal-Ewrobarometru f’Ġunju 2021. Mistoqsijin

popolazzjoni vaċċinata, li skont is-sit awtorevoli New

kemm huma kuntenti bl-istrateġija tal-pajjiż dwar it-

York Times ipoġġiha mal-aqwa 10 pajjiżi vaċċinati

tilqim kontra l-Covid-19, 85% tal-Maltin qalu li huma

fid-dinja!

sodisfatti. Din kienet l-ogħla ċifra ta’ sodisfazzjon mill-

Amministrazzjoni Pubblika dehret ukoll biċ-ċar fi

pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea, bil-medja tal-UE27
Din il-ħidma tal-uffiċjali pubbliċi u s-Servizz Pubbliku

tkun 46%.

ġiet rikonoxxuta minn diversi bnadi. L-Għaqda Dinjija
tas-Saħħa għażlet lil Malta bħala l-pajjiż li wera kif

Malta rċeviet ukoll it-tifħir tal-Kummissjoni Ewropea

Porzjon tal-popolazzjoni mlaqqma kontra l-COVID-19
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MALTA

diversi drabi. F’Jannar 2022 il-Kummissarju Ewropew

l-uffiċjali pubbliċi li ħaqqhom l-akbar prosit għal

għas-Saħħa, Stella Kyriakidou, iddeskriviet bħala

dak kollu li għamlu. Dan it-tifħir intwera bil-fatti

eżemplari l-istrateġija tat-tilqim kontra l-Covid-19

waqt il-Ġimgħa għas-Servizz Pubbliku 2020 u 2021,

f’Malta. Il-President tal-Kummissjoni Ewropea, Ursula

fejn ingħata rikonoxximent lill-uffiċjali pubbliċi li

von der Leyen, waqt żjara f’pajjiżna f’Settembru 2021

jaħdmu fil-qasam tas-saħħa għall-ħidma tagħhom

ukoll kellha kliem ta’ tifħir, b’mod partikolari għall-

waqt il-pandemija. Dan jingħaqad mas-sodisfazzjon

pjan strateġiku ta’ rkupru ekonomiku li ppreżenta

personali ta’ kull membru tas-Servizz Pubbliku li kien

pajjiżna.

parti minn din l-organizzazzjoni fiż-żmien ta’ sfidi
li l-pajjiż għadda minnu, u li bil-ħidma tiegħu ħalla

Is-Servizz Pubbliku jemmen li huma l-frontliners u

differenza pożittiva fil-ħajja tan-nies.
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6

OUTREACH
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Il-ħidma tas-Servizz Pubbliku fl-aħħar 12-il xahar involviet diversi kampanji ta’ outreach, fejn permezz
ta’ numru ta’ inizjattivi differenti s-Servizz Pubbliku ħareġ fil-komunità u wassal il-messaġġ tiegħu lil
firxa wiesgħa ta’ nies.
Proprju għal dan il-għan ukoll, twaqqaf id-Dipartiment tal-Komunikazzjoni tas-Servizz Pubbliku flUffiċċju tas-Segretarju Permanenti Ewlieni, bl-għan li jsaħħaħ metodi ta’ komunikazzjoni u jibni oħrajn
ġodda. Dan qed isir kemm għall-komunikazzjoni interna ma’ dipartimenti u uffiċjali pubbliċi, kif ukoll
b’mod estern mal-pubbliku ġenerali.

X’TIXTIEQ
ISSIR LA TIKBER?

66

Il-kampanja ‘X’Tixtieq Issir La Tikber?’ kienet waħda

mistoqsija waħda: ‘X’Tixtieq Issir La Tikber?’. Minn

mill-inizjattivi li serqet l-għajnejn iżda wkoll il-qlub

hemm il-kampanja marret f’idejn it-tfal li tħallew

waqt il-Ġimgħa għas-Servizz Pubbliku 2021. Mibnija

fil-libertà kif jesprimu ruħhom. Aktar minn 600 tifel

fuq diversi xhur, il-kampanja kienet immirata lejn

u tifla ħadu sehem fil-kompetizzjoni permezz ta’

studenti tar-raba’, il-ħames u s-sitt sena fl-iskejjel

tpinġijiet, kitba ta’ komponimenti u poeżiji, kif ukoll

primarji. Kollox beda b’kompetizzjoni li staqsiet

produzzjonijiet ta’ filmati.

It-tfal

sbieħ

ħaseb ukoll biex ix-xogħlijiet kollha li ġew

f’attività li saret apposta għalihom fis-Sala tal-

sottomessi għal din il-kompetizzjoni jittellgħu

Ambaxxaturi f’Kastilja, bħala parti mill-Ġimgħa

f’esebizzjoni miftuħa għall-pubbliku fis-sotterran

għas-S
ervizz Pubbliku 2021. Is-Servizz Pubbliku

tal-Berġa ta’ Kastilja.

rebbieħa

ngħataw

premjijiet

Dan

l-eżerċizzju

mhux

biss

ta

lok

għall-

Quddiem

dan

ir-rispons

pożittiv,

is-Servizz

kreattività tat-tfal, iżda wkoll introduċiehom

Pubbliku ta l-opportunità lill-istess parteċipanti

mad-diversi karrieri li joffri s-Servizz Pubbliku.

biex

Mit-tweġibiet tal-parteċipanti dwar x’jixtiequ

professjoni li jaspiraw li jidħlu fiha meta jikbru.

jsiru meta jikbru, irriżulta li 22% huma mħajrin

Waqt dawn il-job placements, li saru s-Sibt 5 ta’

għal karrieri bħala tobba, infermieri, spiżjara

Ġunju 2021, it-tfal qasmu magħna r-reazzjonijiet

jew xjenzati; 18% xtaqu jaqbdu t-triq tal-

tagħhom għal din l-esperjenza u għalfejn jixtiequ

pittura, l-iskultura, l-istorja jew l-isport; 15%

jagħżlu dik il-karriera partikolari. Filmati b’dawn

urew ix-xewqa li la jikbru jsiru pumpieri, pulizija

il-kummenti ttellgħu fuq il-media soċjali tas-

jew suldati; 14% jitħajru jsiru għalliema; u 10%

Servizz Pubbliku bħala parti mill-preparamenti

qalu li jixtiequ jagħżlu karriera qalb in-natura

għaċ-ċelebrazzjoni tal-Jum Dinji għas-Servizz

u l-annimali.

Pubbliku, imfakkar fit-23 ta’ Ġunju 2021.

iqattgħu

ftit

sigħat

jesperjenzaw

il-
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Din il-kampanja innovattiva wriet li t-tfal qed

jistgħu jaspiraw għal karriera fis-Servizz Pubbliku.

jifhmu kemm is-Servizz Pubbliku joffri xogħlijiet

Il-filmati

eċċitanti u importanti, u li verament l-istudenti

għadhom disponibbli fuq is-sit tas-Servizz Pubbliku.

bil-kummenti

tat-tfal

parteċipanti

LAQGĦAT MAL-KLIJENTI
Bħal kull sena, il-Ġimgħa għas-Servizz Pubbliku

b’diżabilità, u l-edukazzjoni matul il-ħajja. Fil-

2021 ipprovdiet lok fejn is-Servizz Pubbliku

kuntest tar-restrizzjonijiet għal kontra l-imxija

qagħad

tiegħu

tal-Covid-19, il-laqgħat saru hybrid, jiġifieri bi

f’oqsma varji u ddiskutew flimkien l-isfidi u

stakeholders li kienu preżenti waqt id-diskussjoni

l-opportunitajiet. Fost l-oħrajn dan sar b’laqgħat

u oħrajn li pparteċipaw b’mod virtwali. Dawn ġew

ma’ stakeholders dwar ix-xiri pubbliku, il-persuni

imxandra wkoll live fuq il-paġna tal-facebook.

bilqiegħda

mal-klijenti
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INSEBBĦU PAJJIŻNA
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Fl-aħħar

xhur,

is-Servizz

proattiv

għal

aktar

Pubbliku

ħa

rwol

L-ewwel kampanja ta’ ‘Insebbħu Pajjiżna’ saret f’Mejju

tisbiħ

tal-

2021 u ffukat fuq toroq arterjali u postijiet pubbliċi.

lokalitajiet. Dan sar b’numru ta’ kampanji li

F’dan l-ewwel eżerċizzju ta’ ‘Insebbħu Pajjiżna’ nġabru

saru perjodikament bl-isem ‘Insebbħu Pajjiżna’.

630 tunnellata ta’ skart mit-toroq, 270 tunnellata

L-inizjattiva,

tas-

ta’ skart tal-kostruzzjoni mormi illegalment, u 2,700

Segretarju Permanenti Ewlieni, tiġbor flimkien

tunnellata ta’ alka minn diversi bajjiet. Inżebgħu 217-

uffiċjali pubbliċi minn diversi entitajiet biex

il traffic island u central strip, inbidlu 486 bozza tat-

jaħdmu kollettivament u jikkontribwixxu għat-

triq li ma kinux jaħdmu, issewwew 54 ħajt tas-sejjieħ

tisbiħ ta’ pajjiżna.

jew tal-franka, u tneħħew 2,300 tabella illegali.

tindif

ikkordinata

u

mill-Uffiċċju

Wara s-suċċess ta’ din il-kampanja, fl-4 ta’

L-entitajiet

Ġunju 2021 (lejlet Jum l-Ambjent) ġie ffirmat

memorandum of understanding huma d-Diviżjoni

Memorandum of Understanding bejn l-entitajiet

għat-Tindif u l-Manutenzjoni, id-Dipartiment

u d-dipartimenti tal-gvern li ħadu sehem fil-

għax-Xogħlijiet

kampanja ‘Insebbħu Pajjiżna’. Permezz ta’ dan il-

Infrastructure Malta, Parks Malta, il-Fondazzjoni

ftehim huma ntrabtu biex din il-kampanja tibqa’

għar-Riġenerazzjoni

taż-Żoni

għaddejja perjodikament u fuq bażi regolari,

l-Enemalta,

Malta

għal tindif u manutenzjoni li jagħti bixra isbaħ

għas-Sistemi tal-Infurzar Lokali, flimkien mas-

lill-Gżejjer Maltin.

Segretarji Permanenti rispettivi.

Fil-fatt wara l-iffirmar ta’ dan il-ftehim saru

tindif, żebgħa u manutenzjoni, dawn il-kampanji

tliet kampanji oħra ta’ ‘Insebbħu Pajjiżna’ f’Lulju,

wettqu eżerċizzji oħra ta’ tindif, fosthom tneħħija

Settembru u Diċembru 2021. Dawn il-kampanji

ta’ dgħajjes abbandunati fix-Xatt tal-Isla, fil-

ffukaw fuq diversi aspetti wara konsultazzjoni ma’

bajja ta’ San Tumas f’Marsaskala, u f’diversi

numru kbir ta’ kunsilli lokali, liema konsultazzjoni

nħawi f’Marsaxlokk. Dan l-eżerċizzju neħħa 70

tefgħet

fil-

dgħajsa abbandunata li kienu qed jostakolaw

lokalitajiet. B’hekk ‘Insebbħu Pajjiżna’ setgħet

il-passaġġi, ikerrhu l-ambjent, u f’ċerti każijiet

tkun aktar effettiva. Minbarra x-xogħol ta’

anke jieħdu spazji ta’ parkeġġ.

dawl

fuq

diversi

prijoritajiet

u

d-dipartimenti

Pubbliċi,

Transport

li

ffirmaw

Ambjent

u

il-

Malta,
Turistiċi,

l-Aġenzija
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‘Insebbħu Pajjiżna’ niżlet ukoll taħt il-baħar permezz

b’hekk ingħata nifs ġdid lil dan il-promenade li jagħmlu

ta’ diversi għaddasa mid-Dipartiment tal-Protezzjoni

użu minnu kuljum mijiet ta’ Maltin u turisti.

Ċivili, li bdew eżerċizzju ta’ tneħħija ta’ skart mormi
illegalment fil-baħar. Fost il-materjal li ttella’ kien

Minbarra t-tindif u l-manutenzjoni, il-kampanja

hemm biċċiet tal-ħadid, tyres u materjal ieħor tal-

kkordinata mill-Uffiċċju tas-Segretarju Permanenti

kostruzzjoni.

Ewlieni ħasbet ukoll f’kampanja ta’ promozzjoni biex
tħeġġeġ lill-pubbliku jagħmel il-parti tiegħu u jżomm

Eżerċizzju ieħor ta’ ‘Insebbħu Pajjiżna’ f’dawn ix-xhur

il-pajjiż nadif. Għal dan il-għan ittellgħu tliet filmati

kien it-tisbiħ u l-manutenzjoni tal-promenade kollu ta’

fuq il-media soċjali, bis-sehem tal-personalitajiet

San Pawl il-Baħar, il-Qawra u Buġibba. F’din il-ħidma ta’

Maltin Claire Agius Ordway, Jacqui Losco u Keith

tisbiħ, il-pedestrian railings kollha - li jammontaw għal

Demicoli – ilkoll b’messaġġ wieħed biex insebbħu

613 - tnaddfu u nżebgħu mill-ġdid mill-ħaddiema tas-

pajjiżna. Dawn il-filmati ntlaqgħu b’rispons pożittiv

Servizz Pubbliku. Inżebgħu wkoll aktar minn 65 bank u

ħafna, tant li flimkien ġabu total ta’ 221,800 view

87 arblu tad-dawl, u nbidlu 31 tabella u 40 bozza, biex

fuq facebook.

KAMPANJI EDUKATTIVI
F’Jannar 2022 is-Servizz Pubbliku daħal f’kollaborazzjoni

li fi Frar il-karrieri magħżula kienu dawk relatati mal-

mal-magażin edukattiv ‘Sagħtar’. Permezz ta’ din il-

finanzi u l-libreriji. Fil-ħarġiet suċċessivi tas-‘Sagħtar’

kollaborazzjoni, il-magażin popolari beda jwassal

ingħatat informazzjoni fuq il-karrieri li jmissu mal-

rokna ġdida miġjuba mis-Servizz Pubbliku lil madwar

annimali fosthom veterinarji, karrieri relatati mal-istorja

6,000 tifel u tifla, li fiha jintroduċilhom il-funzjoni tas-

fosthom arkeologi u kuraturi, u oħrajn mediċi fosthom

Servizz Pubbliku. Dawn l-artikli huma wkoll mezz kif is-

infermiera. Ingħatat attenzjoni partikolari kemm

Servizz Pubbliku jintroduċi diversi karrieri fi ħdanu lill-

għall-mod kif inkitbu l-artikli kif ukoll għad-disinn,

ġenerazzjoni l-ġdida, u juri lit-tfal x’għandhom jagħmlu

b’illustrazzjonijiet professjonali biex ikunu attraenti

biex iwettqu l-ħolma ta’ x’jixtiequ jsiru la jikbru.

għat-tfal u l-adolexxenti. Il-messaġġ ċentrali f’kull
kontribuzzjoni jibqa’ wieħed: li jekk taspira li tagħmel

Fil-ħarġa ta’ Jannar ingħatat informazzjoni fuq il-

id-differenza fis-soċjetà, tagħżel karriera fis-Servizz

karrieri relatati mal-inġinerija u l-edukazzjoni, filwaqt

Pubbliku.

RATE THE
PUBLIC SERVICE
Fl-aħħar xhur kompliet il-ħidma biex il-klijent tas-

permezz tagħhom il-klijent jista’ jidħol fl-app ‘Rate

Servizz Pubbliku jingħata l-opportunità li jsemma’

the Public Service’ u jħalli r-rispons tiegħu hemmhekk,

leħnu, kif previst ukoll mill-erba’ pilastri li jiddefinixxu

flimkien mad-dettalji tad-dipartiment konċernat.

l-kwalità fis-Servizz Pubbliku. Għal dan il-għan, fl-

Dawn iż-żewġ inizjattivi huma xhieda ta’ kemm is-

aħħar xhur ġew installati kważi 60 tablet biex wara

Servizz Pubbliku hu lest li jisma’ u jtejjeb is-servizzi

li klijent jieħu servizz, dan ikun jista’ jħalli r-rispons

tiegħu abbażi tar-rakkomandazzjonijiet tal-klijent.

tiegħu permezz ta’ buttuna.

Iżda aktar minn hekk, dawn iż-żewġ inizjattivi jservu ta’
għodda biex is-Servizz Pubbliku jidentifika nuqqasijiet

Minbarra dan, f’diversi dipartimenti
twaħħlu kważi 100 QR code, li

u jaġixxi fuqhom minnufih, kif rifless ukoll fl-istrateġija
l-ġdida għas-Servizz Pubbliku.
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Il-kontribuzzjonijiet tas-Servizz Pubbliku fis-Sagħtar ta’ Jannar, Frar u Marzu 2022
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FTIT NOTI
Is-Servizz Pubbliku ħaseb ukoll biex isaħħaħ il-

mas-Servizz Pubbliku, u jwassalhom dirett fl-inbox

komunikazzjoni interna, u fl-1 ta’ Diċembru 2021

ta’ kull uffiċjal pubbliku. Dan qed isir bl-aktar mod

nieda newsletter elettronika ġdida bl-isem ‘Ftit

interattiv, bin-newsletter tkun ukoll mobile-friendly.

Noti’. Maħruġ ta’ kull ġimgħa mid-Dipartiment tal-

Tinkorpora wkoll ħolqa li twasslek għall-aħħar

Komunikazzjoni tas-Servizz Pubbliku, dan il-mezz

opportunitajiet ta’ impjieg mas-Servizz Pubbliku,

ġdid ta’ komunikazzjoni jiġbor fih l-aħħar inizjattivi,

kif ukoll ir-ritratt tal-ġimgħa, fost affarijiet oħra. Ir-

artikli ta’ informazzjoni, filmati u avvenimenti relatati

rispons għal din in-newsletter kien verament pożittiv.
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PUBBLIKAZZJONIJIET
Fl-aħħar snin saret użanza tas-Servizz Pubbliku li joħroġ diversi pubblikazzjonijiet matul is-sena, li
minnhom infushom iservu ta’ eżerċizzju ta’ governanza tajba. L-2021 kienet waħda rekord minn dan
il-lat, għaliex ġew ippubblikati xejn inqas minn tmien pubblikazzjonijiet. Bħal snin oħra, reġgħu
ġew ippubblikati rapporti annwali metikolużi li jagħtu ħarsa lejn l-operat tas-Servizz Pubbliku,
fosthom ‘Il-Ħidma tas-Servizz Pubbliku fl-aħħar 12-il xahar’ u ‘It-Twettiq tal-Baġit 2021’.
Ġiet ippubblikata wkoll ir-risposta tas-Servizz

Din il-pubblikazzjoni b’hekk tagħti rendikont

Pubbliku għar-rapporti annwali tal-Uffiċċju

ċar tat-tiġdid, li se jservi ta’ bażi soda għall-

Nazzjonali tal-Verifika (NAO) u l-Uffiċċju tal-

qabża li jmiss. L-istrateġija l-ġdida tkompli fuq

Ombudsman, li fihom minbarra li jingħata

dan ix-xogħol u twitti t-triq għat-tisħiħ tas-

rendikont dwar kull każ, saru wkoll proposti

Servizz Pubbliku fil-ħames snin li ġejjin, biex

li jwasslu għal titjib fil-governanza ta’ dawn

jintlaħaq l-għan ta’ servizz ta’ eċċellenza.

l-istituzzjonijiet.
L-aħħar

żewġ

pubblikazzjonijiet

Wara xhur ta’ ħidma ġiet imnedija l-istrateġija

jikkonċernaw

l-ġdida

ġiet

dokumenti. ‘Ittraħbar: Frar 2016 - Marzu 2021’

bl-

tiġbor fiha ġabra tal-ewwel 25 edizzjoni ta’

kien

Ittraħbar. Ġie ppubblikat ukoll fi ktieb separat

tas-

djarju bil-bulettini ta’ informazzjoni li nħarġu

għas-Servizz

ippubblikata
Ingliż.
hemm

kemm

Pubbliku,

bil-Malti

Tikkumplimenta
pubblikazzjoni

kif

li
ukoll

l-istrateġija

ġdida

‘It-Tiġdid

il-kumpilazzjoni

għall-2021
diversi

Servizz Pubbliku (2013-2021)’. Dawn iż-żewġ

apposta

pubblikazzjonijiet jistgħu jitqiesu bħala żewġ

waqt l-ewwel fażi tal-pandemija tal-Covid-19.

volumi

Dan jinkludi pass pass x’sar mill-awtoritajiet

li

wieħed

iwassal

għall-ieħor.

Dan

għaliex il-pubblikazzjoni ‘It-Tiġdid tas-Servizz

mid-Dipartiment

ta’

tal-Informazzjoni

fit-trażżin ta’ din l-imxija.

Pubbliku (2013-2021)’ tagħti ħarsa lejn dak
li
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sar

fis-Servizz

Pubbliku

fl-aħħar

snin

u

Dan kollu juri kemm is-Servizz Pubbliku jagħraf

tiddokumenta l-bidliet li saru fil-proċess ta’

l-importanza

li

jkollu

metodi

effettivi

ta’

tiġdid. Dan il-ktieb ta’ 80 paġna jiddokumenta

komunikazzjoni kemm interna kif ukoll esterna.

wkoll, anke permezz ta’ ritratti, id-diversi

Dan hu essenzjali biex kulħadd jiġbed ħabel

riżultati u rikonoxximenti li s-Servizz Pubbliku

wieħed fl-istess direzzjoni biex nersqu dejjem

rċieva f’dawn is-snin.

eqreb lejn servizz ta’ eċċellenza.
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7

MIŻURI
IMPLIMENTATI
FL-2021
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Fl-2021 ġew implimentati numru kbir ta’ miżuri ta’ simplifikazzjoni u miżuri oħra li kollha kemm huma
impattaw b’xi mod setturi differenti. Dawn il-miżuri ma jinkludux il-miżuri li joħorġu mid-diskors tal-Baġit
tal-Gvern imma huma miżuri li joħloqhom is-Servizz Pubbliku stess bħala miri għalih biex dejjem jibqa’
jtejjeb l-operat tiegħu.
Fost dawn kien hemm miżuri li jmissu direttament mal-klijent estern, jiġifieri permezz tagħhom il-klijent
aħħari jkun jista’ jakkwista s-servizz b’aktar faċilità mis-soltu. Imbagħad kien hemm miżuri li jaffettwaw
l-aktar lill-klijenti interni tas-Servizz Pubbliku.
Nibdew billi nagħtu ħarsa fid-dettall lejn l-aktar miżuri li laqtu nies u li ġew implimentati fl-2021.

IS-SAĦĦA
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Fis-saħħa, apparti l-ġlieda sabiex titrażżan l-imxija

u modernizzar tlesta, dawn il-bereġ reġgħu nfetħu

tal-coronavirus, kompla jitwettaq programm ta’

kollha sa Lulju tas-sena 2021. Din il-miżura sebbħet

xogħol ta’ tisbiħ u modernizzar f’għadd kbir ta’

u mmodernizzat iċ-ċentri għar-realtajiet tal-lum.

bereġ tas-saħħa. Fost dawn kien hemm dawk

B’hekk naqqset il-bżonn li n-nies jivvjaġġaw aktar

tal-Mellieħa,

iż-Żejtun,

fit-tul lejn ċentri reġjonali jew sptarijiet għax qed

Marsaxlokk, il-Belt Valletta, il-Gudja, Ħal Għaxaq,

jinqdew fil-komunità, b’impatt pożittiv anke fuq

il-Kalkara u Santa Luċija. Wara li x-xogħol ta’ tisbiħ

l-ambjent.

il-Fgura,

Ħaż-Żabbar,

Proġett ieħor f’dan il-qasam kien l-iżvilupp ta’

F’Għawdex ġie introdott il-programm li toffri Dar

sistema elettronika ġdida li permezz tagħha

Kenn għal Saħħtek biex jgħin pazjenti li għandhom

r-riżultati tal-ECG tal-pazjenti jkunu jistgħu jiġu

bżonn assistenza professjonali rigward eating

aċċessati minn post ċentrali. Qabel ma beda dan

disorders u obeżità. Is-servizz li beda jingħata

il-proġett, l-ECGs kienu jiġu ordnati billi t-tobba

huwa dak ta’ out-patient. Il-ħidma kienet tinvolvi

jimlew
jew

karta,

iċemplu

jissottomettu

riprodotta

lill-ECG

technicians

wkoll kampanja ta’ informazzjoni bit-tqassim ta’

b’mod

elettroniku,

leaflets kif ukoll b’metodi elettroniċi, filwaqt li ġew

t-talba

permezz

Il-

segwiti persuni eliġibbli għas-servizzi u saru case

proġett kellu l-għan li jikkonverti dan il-proċess

conferences fejn saret evalwazzjoni tas-servizzi

f’wieħed elettroniku fejn l-ordni tiġi sottomessa

mogħtija (piloted cases). Ġie kkummissjonat studju

b’mod virtwali, u tintbagħat fuq is-sistema tal-

lill-Università ta’ Malta ffukat fuq l-eating disorders

kardjoloġija u l-ECG carts tat-technicians. Dawn

u l-obeżità, sabiex tinġabar id-dejta neċessarja,

tal-aħħar

u

saru laqgħat ma’ research officer sabiex tlesta

jissottomettu r-riżultat dejjem b’mod elettroniku.

l-qafas tal-istudju u l-pjan t’azzjoni u saret ukoll

Dan il-proġett jaffettwa madwar 150 persuna

ħidma biex fil-ħin opportun titħejja konferenza

kuljum li jiġu riferiti għal ECG.

f’Għawdex immirata għall-professjonisti.

imbagħad

ta’

karta

pprintjata.

jipproċessaw

l-ordni
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IT-TRASPORT
Bil-għan li titjieb il-kwalità u l-esperjenza tal-

li jiġi determinat il-ħin ta’ stennija għall-klijent biex

klijenti meta jivvjaġġaw bejn Malta u Għawdex,

jirkeb il-vapuri fil-portijiet tal-Imġarr u ċ-Ċirkewwa.

ġiet introdotta sistema li taħdem permezz tal-

Dan il-ħin jintwera fuq il-website tal-Gozo Channel

Intelliġenza Artifiċjali. Din is-sistema ser tippermetti

kif ukoll fil-Maltapps permezz ta’ myGozo.

Fil-portijiet taċ-Ċirkewwa u l-Imġarr, in-numru ta’

qed ikunu disponibbli fuq is-sit www.gozochannel.

vetturi li jkun hemm fil-marshalling areas jistennew

com u fuq il-mobile app bl-isem Gozo Channel li

sabiex jitilgħu fuq il-vapur qed jiġi kkalkulat u din

tista’ titniżżel kemm minn fuq il-Play Store kif ukoll

l-informazzjoni

l-App Store tal-IOS.

tkun

disponibbli

għall-pubbliku.

Il-filmati HD tal-video cameras li ġew installati
fiż-żoni tal-portijiet qed ikunu wkoll streamed live

Apparti minn trasport bejn Malta u Għawdex, kien

sabiex iċ-ċittadin ikun jaf f’ħin reali l-ammont ta’

hemm miżura oħra importanti ta’ simplifikazzjoni

vetturi li hemm jistennew, kemm fil-marshalling area

għal dawk li jkunu jridu jġeddu l-liċenzja tas-sewqan.

kif ukoll fit-toroq li jieħdu għall-marshalling areas.

Kuntrarjament għal dak li kien jiġri fil-passat, issa
l-pubbliku jista’ jġedded il-liċenzja tas-sewqan

Fuq il-mobile app myGozo, xħin ċittadin juża r-real

għand il-kumpanija ta’ assigurazzjoni flimkien mal-

time trip ikun jaf liema vapur huwa possibbli li jilħaq

liċenzja annwali tal-vettura mingħajr il-ħtieġa li

u dan billi l-lokazzjoni li jkun jinsab fiha f’dak il-

jmur Transport Malta. Dan permezz ta’ module ġdid

mument, l-ammont ta’ traffiku li jkun hemm fit-toroq

fi ħdan il-portal tal-liċenzja-xufiera, li ġie żviluppat

sal-port u l-iskeda tal-vapur jiġu kkalkulati flimkien.

bl-għan li ċ-ċittadin ikun moqdi aħjar, permezz ta’
servizz online li jippermetti t-tiġdid tal-liċenzja tas-

Id-dejta tan-numru ta’ vetturi kif ukoll il-filmati live
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sewqan fi kwalunkwe ħin u minn kwalunkwe post.

Din is-sistema ġdida online qiegħda fil-fażi soft

il-liċenzja tasal biex tiskadi, iċ-ċittadin se jkun

launch qabel ma tiġi varata uffiċjalment. Il-

qed jiġi infurmat min-naħa ta’ TM u jinfetaħlu

liċenzja tas-sewqan tkun valida għal 10 snin u

l-aċċess biex jagħmel it-tiġdid online fil-portal

tiskadi fid-data tat-twelid tal-individwu. Hekk kif

liċenzja-xufiera.

L-IDENTITÀ
Ġie simplifikat il-proċess dwar reġistrazzjoni ta’

informazzjoni mgħoddija lil ARMS Ltd mingħand

persuni f’households għal kontijiet ta’ dawl u ilma.

Identity Malta. Madanakollu, f’każ li l-persuna li

B’hekk spiċċat l-ħtieġa li l-klijenti jmorru l-ARMS

tkun ġiet nieqsa jkun sid ta’ kont, il-qraba xorta

u jimlew l-applikazzjoni għall-aġġornar tal-kont

waħda għandhom jagħmlu kuntatt ma’ ARMS Ltd

tagħhom. Fl-istess applikazzjoni biex jirreġistraw

biex isseħħ il-bidla tas-sid fuq il-persuna li se tkun

il-wild ma’ Identity Malta, il-ġenituri jistgħu jniżżlu

responabbli mill-kont.

n-numru tal-kont tad-dawl u tal-ilma tagħhom u
b’hekk it-tarbija tiġi rreġistrata mal-ARMS Ltd mill-

Dan huwa eżempju ieħor ta’ tħaddim fil-prattika

ewwel.

tal-Once Only Principle. Dan qed iwassal biex
inkomplu ntejbu l-proċess u noffru servizz aħjar lill-

F’każ ta’ mewt, il-persuna li tkun irreġistrata fuq

konsumaturi billi nnaqqsu l-burokrazija u b’hekk

kont se titneħħa b’mod awtomatiku permezz tal-

tiżdied l-effiċjenza li minnha jgawdi ċ-ċittadin.
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IL-PERITI
Miżura ta’ simplifikazzjoni intiża biex tnaqqas il-

dirett huwa l-perit, li issa m’għandux bżonn aktar

burokrazija għall-periti kienet it-titjib fil-programm

jikkuntattja lill-applikant biex jikseb kopja tal-

eApps 2. Dan il-programm ġie simplifikat biex il-

pjanti approvati (biex iżomm kopja fir-rekords

periti jibdew jiksbu pjanti approvati mill-Bord tal-

tiegħu),

Awtorità tal-Ippjanar b’mod elettroniku. Qabel,

l-applikant li m’għandux bżonn joqgħod jagħmel

il-pjanti

kopji tal-pjanti approvati biex jgħaddihom lil perit.

approvati

kienu

jintbagħtu

lill-perit

indirettament

qed

jibbenefika

ukoll

konċernat fiżikament biss.
Dan ikompli juri kemm it-teknoloġija qed tkun
Il-pjanti li jinkisbu mill-programm eApps2 ikollhom

użata dejjem iktar biex titjieb l-esperjenza tas-

saħansitra timbru diġitali. Filwaqt li l-benefiċjarju

servizzi offruti lill-klijenti tagħna.

IL-PULIZIJA
Fis-sena 2021 kellna miżura li żiedet is-sigurtà
bl-introduzzjoni

tal-Body

Worn

Cameras

li

jingħataw lill-Pulizija. Permezz tagħhom, kull
uffiċjal operattiv fit-triq ġie mgħammar b’kamera
li tippermetti lil min jilbisha jaqbad filmati
awdjoviżivi.
Ir-riċerka wriet li l-Body Worn Cameras iżidu
t-trasparenza u r-responsabbiltà. Dan billi filmati
minn dawn il-cameras joffru evidenza b’saħħitha
għal kull ċirkostanza li jista’ jiltaqa’ magħha
l-uffiċjal tal-Pulizija waqt il-qadi ta’ dmirijietu.
Ġie magħżul mudell ta’ Body Worn Cameras
partikolari

li

tħalli

lill-uffiċjali

jiffokaw

fuq

sitwazzjonijiet kritiċi. Permezz tal-użu ta’ smart
holsters, il-kamera tista’ tibda tirrekordja malli
tiskopri li tkun infetħet arma letali jew mhux letali.
Barra minn hekk, l-attivazzjoni ta’ kamera waħda
tikkawża li l-kameras l-oħra kollha fil-viċin
jibdew jirrekordjaw ukoll. Dak kollu hu appoġġat
mill-fatt li l-filmati maqbuda huma siguri f’kull
ħin, billi jikkriptjaw id-dejta fuq l-apparat.
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IR-RIŻORSI
NATURALI
Parks Malta issa tista’ tikkwantifika u tevalwa

għal Parks Malta għax permezz tiegħu hemm

r-rata ta’ infiltrazzjoni tal-ilma tax-xita wara

viżibilità aktar ċara ta’ tibdil li qed iseħħ fil-

lqugħ fil-widien Maltin. Dan billi ġie żviluppat

widien. B’hekk tkun tista’ ssir analiżi ta’ tibdil tal-

software addattat bl-użu ta’ ritratti mis-satellita

flora minn staġun għal ieħor u minn sena għal

Sentinel 2. B’hekk ikun jista’ jsir pjanar aħjar

sena. Dan is-software jindika t-tibdil f’ħin reali ta’

għax-xogħlijiet meħtieġa fil-konservazzjoni tal-

siti differenti, inkluż siti mibnija, abitat ta’ widien

widien tagħna.

u għelieqi u prodotti agrikoli. L-informazzjoni
tittieħed mis-Sentinel 2 f’riżoluzzjoni ta’ 10 metri

Dan
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il-proġett

twettaq

permezz

ta’

permezz tal-varjazzjoni tal-kulur aħmar, aħdar,

kollaborazzjoni bejn Parks Malta u l-MCAST.

blu u infrared. Tibdil fil-kulur huwa indikazzjoni

L-iżvilupp ta’ dan is-software kien ta’ benefiċċju

li kien hemm xi varjazzjoni fil-pajsaġġ.

ID-DIŻABILITÀ
Fir-Residenza San Vinċenz de Paule nfetħet is-

tal-ħajja ta’ dawn il-persuni, fid-dawl tal-fatt

sezzjoni ġdida bl-isem ta’ Narċis u minnha bdew

li huma kienu qed jgħixu f’partijiet oħra mhux

jingħataw

mmirati

speċjalizzati fir-Residenza San Vinċenz de Paule

li jwasslu għall-integrazzjoni fil-komunità ta’

jew xi sptar ieħor meta dan mhuwiex il-post

persuni b’diżabilità. Dan ifisser titjib fil-kwalità

adatt għalihom.

L-għan

fi strutturi żgħar tal-Aġenzija Sapport, assistenza

ta’

servizzi

Narċis

personalizzati

huwa

li

u

jipprovdi

servizzi

speċjalizzati f’post modern għal persuni adulti,

medika

ta’

infermiera

24/7,

fiżjoterapija,

b’dipendenza għolja u bi storja medika kumplessa,

occupational therapy, speech therapy, servizzi ta’

u li għandhom bżonn qabża fil-kwalità tal-kura li

social workers, dentistrija u psikoloġija.

eventwalment twassalhom għal integrazzjoni fissoċjetà. L-oġġettivi huma intenzjonati biex joffru

Aspett importanti tal-programm huwa l-attivitajiet

kura ħolistika u jinkludu assistenza personalizzata

li jtejbu l-kwalità tal-ħajja u jgħinu l-għajxien fil-

permezz ta’ care plan li jwassal għal integrazzjoni fis-

ħajja ta’ kuljum fil-komunità. L-attivitajiet jevolvu

soċjetà, respite, outpatients u servizzi ta’ counselling.

skont ix-xewqat u l-bżonnijiet tar-resident u
jistgħu jinkludu żjarat ta’ natura soċjali, edukattiva,

Permezz tal-care plan, it-tim interdixxiplinarju

spiritwali u kulturali, bħal mużewijiet, servizzi

ta’ professjonisti jipprovdu soluzzjonijiet li jwasslu

edukattivi terzjarji jew vokazzjonali, servizzi ta’

għal ħajja fil-komunità. Dan isir permezz ta’

impjieg, ġonna pubbliċi, ħwienet tal-ikel jew

laqgħat regolari. Is-servizzi jinkludu għajnuna għal

postijiet ta’ talb. Żjarat oħrajn jistgħu jinkludu

integrazzjoni soċjali d-dar jew għajxien b’sapport

l-banek jew ħwienet tal-merċa jew ħwejjeġ.
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F’Narċis hemm ukoll faċilitajiet ta’ live-in b’numru ta’

spazji miftuħin, kamra multisensorjali, indoor pool,

karatteristiċi uniċi, bil-ħsieb li jgħinu fl-esperjenza

sistema virtwali intelliġenti, kċina terapewtika u

lejn ħajja aktar indipendenti. Dawn jinkludu gym u

bibien awtomatiċi.

L-AGRIKOLTURA
Kompliet tiġi żviluppata l-BiedjaCAM biex kull

l-applikazzjonijiet tagħhom skont il-bżonn bil-

min jużaha jkollu aktar faċilità u konvenjenza.

għan li jieħdu l-pagamenti sħaħ dovuti lilhom.

Il-bdiewa tnaqqsilhom b’mod sinjifikanti l-piż

Fejn jidħlu għajnuniet għal ħsarat ikkawżati

amministrattiv u burokratiku fuqhom. Bl-użu tal-

minn maltemp, il-bidwi jkun jista’ jibgħat ritratti

BiedjaCAM il-bdiewa għandhom l-opportunità li

tal-uċuħ tiegħu qabel il-maltemp u ritratti wara

jieħdu ritratti bil-kumdità tagħhom, jissottomettu

l-maltemp li juru l-ħsarat li ġew ikkawżati biex

applikazzjonijiet

b’hekk ikun iffaċilitat bil-kbir l-aċċess tal-bidwi

fejn
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meħtieġ

għall-għajnuna

ikunu

jistgħu

wkoll

online,

u

jemendaw

għal tali għajnuniet.

L-informazzjoni kollha sottomessa mill-bdiewa

li

jista’

jkollhom

permezz tal-BiedjaCAM tasal għand l-Agriculture

rendikont aġġornat tal-ħlasijiet li jkunu qegħdin

and Rural Payment Agency (ARPA) b’mod diġitali

jirċievu.

u tiġi validata permezz ta’ ġeolokalizzazzjoni

notifiki importanti dwar laqgħat jew sejħiet għal

ta’ ritratti u assoċjazzjoni tal-informazzjoni mal-

applikazzjonijiet taħt miżuri ġodda, li dwarhom

utent (il-bidwi). Barra minn dan, l-app tippermetti

il-bdiewa jkunu jistgħu jirrispondu direttament

lill-bdiewa jissorveljaw applikazzjonijiet oħrajn

u jitolbu informazzjoni addizzjonali jew kjarifiki

Mill-app,

għas-sussidju
l-aġenzija

u

jaċċessaw

tibgħat

ukoll

mingħand

l-aġenzija.

Għaldaqstant,

dawn

L-għan prinċipali ta’ dawn l-imwieżen huwa

l-iżviluppi kollha qed iwasslu sabiex il-bdiewa

sabiex id-Dipartiment tas-Sajd ikun jista’ jagħmel

tagħna jibdew igawdu minn proċessi ħafna aktar

monitoraġġ u kontroll aktar effiċjenti fuq il-flotta

effiċjenti u simplifikati mingħajr telf ta’ ħin tant

kif ukoll fuq il-qabdiet tal-ħut u l-ħażniet tal-ħut

prezzjuż.

fil-baħar. Dan iservi wkoll biex tinġabar dejta li
d-Dipartiment huwa obbligat li jirrapporta lill-

Is-sajjieda

wkoll

qed

igawdu

minn

inqas

Kummissjoni Ewropea fuq bażi regolari. Dawn

burokrazija hekk kif sar titjib fis-sistema tal-

l-imwieżen (Automated Weighing and Labelling

iżbark li tirrekordja l-pożizzjoni ġeografika b’mod

Stations), li sa issa hemm għoxrin minnhom,

awtomatiku. Sa mill-2013, id-Dipartiment tas-

jinsabu f’diversi portijiet u bajjiet kemm f’Malta kif

Sajd u l-Akkwakultura għamel investiment biex

ukoll f’Għawdex. Meta sajjied jidħol lura fil-port

jinbnew strutturi li fihom jitpoġġew imwieżen biex

jew bajja fejn iżomm id-dgħajsa, huwa jkun jista’

is-sajjieda jkunu jistgħu jiżnu u jittikkettaw il-

jagħmel użu minn wieħed minn dawn l-imwieżen

qabda tagħhom qabel din tittieħed il-Pixkerija.

permezz ta’ ċavetta elettronika.

Hekk kif is-sajjied jidħol fis-sistema elettronika

jistax isir kummerċ fuq ħut li ma jkunx tikkettat.

tal-miżien, isib l-informazzjoni tiegħu u permezz

Dan għaliex irid jinżamm rekord ta’ traċċabilità,

ta’ grafika sempliċi jkun jista’ jagħżel l-ispeċi

jiġifieri minn fejn oriġina l-ħut u minn liema sajjied

li jkun stad għaliha. Meta jintiżen il-ħut joħorġu

inqabad.

dokumenti li s-sajjied huwa obbligat li jżomm kif
ukoll tikketti li għandhom jitwaħħlu mal-kaxxi

Permezz ta’ dawn l-imwieżen, il-proċess ta’ ġarr ta’

qabel jinbiegħu fil-Pixkerija. Fil-Pixkerija ma

kaxxi, tikkettar u proċeduri manwali oħra jitħaffef
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aktar. Dan huwa ferm importanti speċjalment

Il-Biċċerija Pubblika timxi ma’ regoli stretti ta’

fix-xhur tas-sajf meta t-temperaturi jkunu għoljin

iġjene fejn materjal li ma jkunx sejjer għall-konsum

u jistgħu jimpattaw il-kwalità tal-prodott. Barra

uman jew użu ieħor jiġi dispost b’mod immedjat

minn hekk, il-ħut li jasal għand il-konsumatur jista’

lejn il-Faċilità Termali għat-Trattament tal-Iskart

jiġi traċċat minn fejn inqabad u minn min.

li tinsab biswit. Il-prodott ewlieni tal-Biċċerija
huwa l-karkassi tal-annimali, imnaddfa skont is-

Apparti l-bdiewa u s-sajjieda, is-sena 2021

sengħa, ir-regoli Ewropej u tradizzjonijiet antiki ta’

ġabet titjib ukoll fis-servizzi mogħtija lir-raħħala.

preżentazzjoni. Il-bqija tal-materjal jiġi dispost.

Waħda mill-miżuri f’dan il-qasam kienet li fdalijiet

Matul l-2021 sar sforz biex il-materjal u l-fdalijiet

ta’ annimali li minnhom joħorġu ċerti prodotti ma

tal-karkassi li ma jmorrux għall-konsum uman

jintremewx u jinħarqu kif kien jiġri qabel imma

jibdew jinġabru u jiġu trattati. Dan se jgħin biex

jinbiegħu wkoll.

jintlaħaq livell dejjem akbar ta’ sostenibbiltà.

Ir-rimi

tal-iskart

ifisser

ineffiċjenza

fl-

ambjentali għax jitnaqqas ir-rimi ta’ ikel u

ipproċessar billi prodott li għandu potenzjal ta’

materjal ieħor, kif ukoll jiżdied l-użu mill-ġdid ta’

użu (u għalhekk huwa riżorsa) jintrema minflok

derivati li kieku jispiċċaw skart.

jinbiegħ għall-konsum. It-tnaqqis fir-rimi jfisser
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li r-raħħal u/jew sid il-karkassa jista’ jbigħ ukoll

Kull forma ta’ derivat ta’ annimali teħtieġ

il-parti inkwistjoni, bi qligħ addizzjonali. Ifisser

forma ta’ pproċessar separat, skont il-fażi tal-

ukoll sostenibbiltà finanzjarja għall-Biċċerija

ipproċessar minn fejn tinġabar, il-karatteristiċi

billi jitnaqqas il-materjal mormi, li titħallas

speċifiċi

fuqu l-miżata tal-WasteServ. Hija wkoll miżura

addizzjonali qabel ma tista’ tintuża. Matul l-2021

tagħha,

u

l-ħtieġa

ta’

trattament

bdew jiġu pproċessati erba’ forom ta’ materjal

fosthom l-intestini u materjal ieħor tajjeb biex

li għalhekk issa, minflok skart, saru prodotti

jiġi pproċessat f’pet food.

sekondarji tal-Biċċerija: qrejjen tal-għoġiela,
nagħaġ u mogħoż, xaħam tal-kliewi, xaħam ieħor

Dan kollu wassal biex bil-linji ta’ pproċessar

u animelli. Beda jsir l-investiment sostanzjali

li daħlu fis-seħħ fl-2021, l-iskart mill-Biċċerija

meħtieġ biex kmieni fl-2022 ikun jista’ jinġabar

tnaqqas b’medja ta’ 100 kilo fil-ġimgħa, li

id-demm b’mod iġjeniku u tajjeb għall-konsum

fuq medda ta’ sena jammontaw għal madwar

uman, u biex tiġi mnaddfa l-kirxa. Qed issir ukoll

tunnellata. Il-volum tal-istess materjali mistenni

ħidma oħra biex inkunu f’pożizzjoni li fix-xhur

jikber fl-2022 hekk kif id-domanda tkompli

sussegwenti, fdalijiet oħra wkoll jiġu proċessati,

tikber.

IL-KUMMERĊ
Matul l-2021 sar titjib maġġuri għaċ-chatbot

Trademark huwa sinjal li kapaċi jiddistingwi

tal-Proprjetà

biex

l-oġġetti jew is-servizzi ta’ negozju minn dawk ta’

l-applikanti jkollhom mezz alternattiv fejn ifittxu

negozji oħra. Trademark b’saħħtu u ta’ fama huwa

marki kummerċjali fl-UE qabel ma jissottomettu

kruċjali għas-suċċess fin-negozju u jista’ jiftaħ firxa

applikazzjoni għat-trademark. B’hekk l-applikanti

wiesgħa t’opportunitajiet għan-negozju biex jikber

issa qed ikollhom aċċess għal trademarks tal-UE.

u jikseb rikonoxximent anke barra minn Malta.

Intellettwali

li

qed

jgħin
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Sal-lum hemm madwar 30,000 applikazzjoni valida

apparti applikazzjoni huwa meħtieġ li jissottometti

li għadhom jiġu mġedda, u li wħud minnhom imorru

diversi dokumenti flimkien mal-ħlas tat-tariffa.

lura sas-sena 1900. Barra minn hekk, jidħlu madwar

Qabel ma ddaħħlet din il-miżura ta’ simplifikazzjoni,

1,600 applikazzjoni ġdida fis-sena relatati mal-

l-applikazzjonijiet kellhom jew jintbagħtu bil-posta

Proprjetà Intellettwali.

jew jitwasslu bl-idejn fid-dipartiment.

Iċ-chatbot tal-Proprjetà Intellettwali hija sistema

Din il-proċedura ġiet simplifikata għall-benefiċċju

awtomatika

tweġibiet

tal-applikanti, biex il-proċess tal-applikazzjoni

immedjati u preċiżi għall-mistoqsijiet tal-klijent

jew tiġdid jitħaffef. Għalhekk, matul is-sena 2021,

mingħajr ma jkun hemm bżonn l-intervent tal-

inħoloq portal online fejn wieħed jista’ japplika

uffiċjal tagħna. Is-sistema tippermetti li l-klijenti

u jissottometti d-dokumenti meħtieġa mingħajr

jingħataw assistenza bażika b’domandi u risposti li

ma joqgħod jibgħat id-dokumenti bil-posta jew

jkunu nħolqu minn qabel. Barra minn hekk, dan iċ-

joqgħod iżur id-dipartiment. Dan il-portal jagħti

chatbot jiffaċilita wkoll lill-applikanti prospettivi

wkoll il-possibbiltà li wieħed iħallas it-tariffa

tal-Proprjetà Intellettwali biex jiċċekkjaw jekk

online. It-tiġdid tal-liċenzja flimkien mal-ħlas kull

l-idea tagħhom ġietx reġistrata kemm f’livell

sena jista’ faċilment isir ukoll permezz ta’ dan il-

nazzjonali kif ukoll f’dak internazzjonali.

portal.

Miżura

li

oħra

tintuża

tagħti

fil-qasam

L-aġenziji kollha ġew mgħarrfa b’din il-faċilità

kummerċjali tinvolvi l-proċess biex tinfetaħ aġenzija

ġdida u sar taħriġ lil uffiċjali tad-dipartiment dwar

tal-impjieg

tagħha.

kif wieħed għandu juża s-sistema biex ikunu ta’

Dawn l-aġenziji tal-impjieg jiffaċilitaw reklutaġġ

għajnuna għall-operaturi fejn ikun hemm il-ħtieġa.

ta’ persuni sabiex jiġu impjegati f’Malta jew barra

Wieħed jista’ jaċċessa dan il-portal direttament

minn Malta. Biex persuna jew negozju tkun tista’

minn fuq il-website tad-dipartiment jew mill-

tagħmel din l-attività f’Malta, jeħtieġ li jkollha

website ta’ servizz.gov.

jew

ta’

biex

simplifikazzjoni

tiġġedded

il-liċenzja

liċenzja maħruġa mid-Dipartiment għall-Impjiegi u
r-Relazzjonijiet Industrijali, imġedda kull sena. Biex

Madwar

180

aġenzija

tal-impjieg

bdew

wieħed japplika għal din il-liċenzja, skont il-liġi,

jibbenefikaw minn din il-miżura ta’ simplifikazzjoni.

IL-KONTABBILTÀ
Din kienet togħma żgħira ta’ miżuri addizzjonali

jibqa’ jiġi segwit sakemm ikun implimentat. Dan isir

jew ta’ simplifikazzjoni li ġew implimentati fis-sena

permezz ta’ strutturi maħluqa apposta.

2021. Fil-parti li jmiss tal-pubblikazzjoni se nkunu
qed insegwu l-miżuri kollha li sar xogħol fuqhom,

Fil-kapitlu li jmiss se nkunu qed nagħtu rendikont

kemm jekk huma implimentati totalment kif ukoll

ta’ 225 miżura li minnhom 133 miżura ġew

dawk li jinsabu fil-proċess.

ippjanati u tlestew fis-sena 2021, u 53 miżura ġew
ippjanati fi snin mgħoddija imma tlestew din is-
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Dan huwa dak li jagħmel lis-Servizz Pubbliku

sena. Dan iwassal għal rata ta’ implimentazzjoni

kontabbli għal xogħlu. Huwa Servizz Pubbliku

ta’ 82.7%. Din hija l-ogħla rata li qatt inkisbet

li sena wara sena jaħdem biex itejjeb l-operat

f’dawn l-aħħar snin fejn qed joħroġ dejjem aktar

tiegħu, li jipprovdi servizzi aktar sempliċi u qrib in-

biċ-ċar li l-istrutturi li poġġejna f’posthom qed

nies, kif ukoll li dak li ma jitwettaqx matul is-sena

jagħtu l-frott.
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Ewropea dwar l-immaniġġar
tad-dejta dwar ilparteċipanti.

wettaq analiżi tas-sistema u

ntlaħaq qbil dwar id-disinn

tal-istruttura l-ġdida tal-

portal. Il-kuntrattur beda

jaħdem fuq il-mekkaniżmu

ta’ awtentikazzjoni, titjib

tal-moduli dwar dejta tal-

parteċipanti, u rapporti

tas-sistema fl-iStructural Funds

Database (SFD).

jikkonċerna fondi strutturali

u ta’ investiment Ewropej. Bl-

introduzzjoni tal-modulu l-ġdid,

il-parteċipanti fi proġetti

ffinanzjati mill-Fond Soċjali

Ewropew (ESF) ser ikollhom

aktar kontroll tal-informazzjoni

personali miżmuma dwarhom.

Permezz ta' din l-inizjattiva

fis-sistema.

terġa' tintalab jew tiddaħħal

differenti mingħajr il-ħtieġa li

personali tintuża għal proġetti

Principle għaliex l-istess dejta

jiġi applikat il-Once Only

aħjar tad-dejta personali billi

ser ikun hemm immaniġġar

kjarifika mill-Kummissjoni

kuntrattur. Il-kuntrattur

s-sistema elettronika użata fejn

Benefiċjarji tal-fondi

NUMRU TA' PERSUNI AFFETTWATI FEJN APPLIKABBLI

tal-proġett mill-kuntrattur.

tal-website. Beda l-ikkodifikar

kkonfermat l-indirizz il-ġdid

rapporti ġodda. L-Awtorità

ta' kontroll u ġew ittestjati

permezz ta' mekkaniżmu

tad-dejta fid-database

Bdiet ukoll verifika tal-kwalità

L-Awtorità ta’ Ġestjoni talbet

Saru diskussjonijiet mal-

Implimentata

KUMMENTI

id-dejta.
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d-dejta dwar il-parteċipanti.

Kompliet tiġi ċċekkjata

l-applikazzjonijiet.

benefiċjarju jaċċetta/jiċħad

emails, u proċedura biex il-

ta’ sessjoni tal-kors, notifiki tal-

kuntatt tal-kors, pubblikazzjoni

SFD jew tal-parteċipant, inkluż

funzjonalitajiet fil-portal tal-

Żdiedu numru ta’

applikazzjonijiet għal taħriġ.

mill-pubbliku biex jissottometti

mt/ li se jkun qed jintuża

https://myesftraining.gov.

Ġie varat il-portal il-ġdid

għall-proċedura ta’ vvettjar.

Procurement Division (SPD)

ġie mgħoddi lis-Sectoral

It-tender ġie finalizzat u

OTTUBRU - DIĊEMBRU

KWART 4
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fl-SFD permezz ta’ kontrolli fuq

relatata mal-parteċipanti

tiġi ċċekkjata informazzjoni

sistema. Fl-istess waqt, kompliet

fuq l-esperjenza tal-utent fis-

jippubblikaw il-kors. Saret enfasi

li bihom il- benefiċjarji jistgħu

jipprogrammaw il-faċilitajiet

mal-kuntrattur biex jibdew

sistema. Saru wkoll laqgħat

l-utent, u permessi fuq is-

mal-e-id, ġbir ta’ dejta fuq

portal, inkluż integrazzjoni

Kompla x-xogħol fuq il-

Fil-proċess li tiġi implimentata

Benefiċjarji tal-fondi

Funds Database, li hija

KUMMENTI

għal offerti.

Tkompla x-xogħol fuq is-sejħa

LULJU - SETTEMBRU

KWART 3

NUMRU TA' PERSUNI AFFETTWATI FEJN APPLIKABBLI

Ser tissaħħaħ l-iStructural

5

Ewropej.

dwar finanzjament minn Fondi

Tenderers.

tas-sejħa għal offerti u bdew

li wieħed jikseb informazzjoni

iżvilupp tal-website.

tissostitwixxi ħames websites

kjarifiki tal-parti teknika

Ġew indirizzati l-aħħar

jinkitbu l-Instructions to

tas-sejħa għal offerti għall-

APRIL - ĠUNJU

KWART 2

eżistenti. B'hekk isir aktar faċli

Saru t-termini ta' referenza

dwar il-Fondi Ewropej li se

JANNAR - MARZU

KWART 1

Se tinħoloq website ġdida

4

MIŻURA GĦASSIMPLIFIKAZZJONI
TAL-BUROKRAZIJA

biex ġew spjegati fid-dettall

it-talbiet tal-Managing

Authority (MA) lill-iżviluppaturi

tas-sistema. Saru wkoll

business requirements għall-

modules online fuq is-sistema

Integrated Administration and

Control System (IACS) relatati

mal-Project Progress Report

u Project Closure Report.

L-iżviluppatur ipprovda stima

għax-xogħol neċessarju.

minnhom (iċ-Change

Request, il-Project Progress

Report u l-Project Closure

Report) jinqalbu għal format

elettroniku. B'hekk jitħaffef

il-proċess għall-benefiċjarji

minħabba li l-informazzjoni

mitluba minnhom tibda

tintbagħat u tinġabar b'mod

elettroniku minflok ma

l-benefiċjarju jibgħat tali

informazzjoni b'email jew

f'inputtjar doppju.

mill-Awtorità ta' Ġestjoni

tnaqqas ukoll iż-żmien meħud

Requirements) lill-iżviluppatur.

spjegati t-talbiet (Business

hekk, ġew ippreżentati u

il-pjattaforma. Barra minn

kif ser jidhru l-formoli fuq din

l-apparenza u l-format ta'

tkompla x-xogħol fuq

Online. B'mod parallel

tinħadem iċ-Change Request

elettronika li fuqha trid

l-iżvilupp tal-pjattaforma

bl-akbar effiċjenza. Tkompla

il-modules ġodda jiffunzjonaw

din il-pjattaforma.

ser jidhru dawn il-formoli fuq

l-apparenza u l-format ta' kif

l-oħra. Sar ukoll ix-xogħol fuq

fuq il-pjattaforma u l-formoli

istess waqt tkompla x-xogħol

Change Request Form. Fl-

il-business proposal għaċ-

konsulenti u aġenti

| PAĠNA 99 |

jitħaddmu dawn il-formoli.

neċessarja biex ikunu jistgħu

ukoll fuq il-pjattaforma li hija

taċ-Change Request (CR) kif

xogħol kemm fuq il-formola

tal-MA. Tkompla wkoll ix-

ngħata l-feedback min-naħa

Completion Report (PCR) u

Report (PPR) u l-Project

testing fuq il-Project Progress

Ġiet finalizzata l-fażi tat-

OTTUBRU - DIĊEMBRU

KWART 4

OPM | UFFIĊĊJU TAL-PRIM MINISTRU

Fil-proċess li tiġi implimentata

(Change Request). Dan wassal

dokumenti użati regolarment

ġenerali (IACS) biex dawn

għandu jsir fil-pjattaforma

Madwar 1,000 persuna li jinkludu bdiewa, raħħala, fornituri,

għal varjazzjonijiet fil-kuntratt

fondi Ewropej. Dan billi tliet

lesta l-analiżi tiegħu fuq

L-iżviluppattur tas-sistema

LULJU - SETTEMBRU

KWART 3

KUMMENTI

elettroniċi marbuta ma’ talbiet

l-bdiewa li jibbenefikaw minn

iżviluppatur dwar titjib li

Saru diskussjonijiet mal-

APRIL - ĠUNJU

KWART 2

NUMRU TA' PERSUNI AFFETTWATI FEJN APPLIKABBLI

ta' dettalji rigward formoli

bil-posta. Din il-bidla ser

Ġie mfassal l-ewwel abozz

il-proċess għar-raħħala u

JANNAR - MARZU

KWART 1

Ser jiġi simplifikat u faċilitat

6

MIŻURA GĦASSIMPLIFIKAZZJONI
TAL-BUROKRAZIJA

operattivi tal-Unità, ġie maqbul
u ffirmat il-kuntratt għall-iżvilupp
tas-sistema l-ġdida.

v.1) u permezz ta’ eżerċizzju li

kien jikkonsisti fis-simulazzjoni

tal-użu tad-DFMS ġew

identifikati l-problemi li jistgħu

jseħħu waqt id-dħul tad-dejta

u l-informazzjoni dwar liema

fażijiet tas-sistema nstabu li kienu

l-aktar ta’ piż għan-National

Contact Points (NCPs). Dan

l-eżerċizzju pprovda stampa

aktar ċara ta' dak li jista' jiġi

modifikat biex titjieb l-użabilità

tas-sistema.

il-proċess kollu fejn jikkonċerna

l-Fondi Diretti u l-użu tad-Direct

Funds Management System (DFMS)

marbuta magħhom. Sal-lum

il-ġurnata, bis-sistema eżistenti,

l-utenti qed jaffaċċjaw numru ta'

limitazzjonijiet. Bis-sistema l-ġdida,

wara analiżi tas-sistema eżistenti

kif ukoll diskussjonijiet dwar il-

ħtiġijiet, ser jiġi faċilitat il-proċess

ta' ġbir u ġestjoni tad-dejta u jkun

hemm navigazzjoni aktar sempliċi

tad-dħul ta’ dejta u l-mod kif jiġu

Ewropea u li jkopru numru ta' setturi differenti bħalma huma

l-ambjent, l-edukazzjoni, is-soċjetà u s-saħħa

uffiċjali pubbliċi oħra kif ukoll tal-

impjegati tad-Diviżjoni għall-Fondi

u l-Programmi.

OPM | UFFIĊĊJU TAL-PRIM MINISTRU
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B’hekk il-ħidma ppjanata għal din is-sena twettqet

fil-ministeri differenti, tal-uffiċjali

Il-benefiċjarji tal-fondi ġestiti ċentralment mill-Kummissjoni

l-ġdida.

fażi tal-ittestjar fuq is-sistema

tas-sistema. Bdiet ukoll l-ewwel

dwar żviluppi tekniċi u funzjonali

mal-fornituri tas-servizz MITA

fil-Ministeru tal-Finanzi, ta'

sistema l-ġdida.

l-ewwel aspett tekniku tas-

Kompliet ukoll il-ħidma fuq

prestazzjoni aħjar tas-sistema.

jistgħu jiżguraw użabilità u

aspetti tekniċi li, jekk inklużi,

esplorati diversi funzjonijiet u

prijorità għolja u d-diskussjonijiet

Tkompla x-xogħol fuq rekwiżiti ta’

OTTUBRU - DIĊEMBRU

KWART 4

KUMMENTI

b'mod estensiv l-ewwel sett ta'

Agency (MITA), fejn ġew diskussi

il-Malta Information Technology

laqgħat mal-fornituri tas-servizz,

għad-DFMS il-ġdid. Wara diversi

tal-funzjonalità ta’ livell għoli

ġew iddisinjati r-rekwiżiti

fornituri tas-servizz sabiex jiġu

Kompliet id-diskussjoni mal-

LULJU - SETTEMBRU

KWART 3

NUMRU TA' PERSUNI AFFETTWATI FEJN APPLIKABBLI

tal-Punti ta' Kuntatt Nazzjonali

u li jippermetti l-involviment dirett

ikun wieħed ferm aktar interattiv

L-interface tas-sistema l-ġdida ser

dirett mill-Unjoni Ewropea.

opportunitajiet ta' finanzjament

ukoll aktar promozzjoni tal-

tal-Kummissjoni Ewropea kif

tal-Fondi Ġestiti Ċentralment

xejriet tas-suq lokali fir-rigward

aktar immedjatezza fil-ħruġ tax-

informattivi. B'hekk ser ikun hemm

ġġenerati statistiċi u rapporti

business requirements u ħtiġijiet

Ġestjoni tal-Fondi Diretti (DFMS

limitazzjonijiet tas-sistema,

Ġiet analizzata s-Sistema ta’

Wara analiżi dettaljata tal-

APRIL - ĠUNJU

KWART 2

li permezz tagħha jiġi simplifikat

JANNAR - MARZU

KWART 1

Ser tiġi introdotta sistema ġdida

7

MIŻURA GĦASSIMPLIFIKAZZJONI
TAL-BUROKRAZIJA

responsabbli mxiet fil-fażi
tal-ittestjar min-naħa talbenefiċjarji li għandhom
proġetti finanzjati mill-AMIF.

jrid ikollha s-sistema. Saret

analiżi fuq l-abbozz tar-

regolamenti marbutin mal-

ipprogrammar tal-2021 -

2027, kif ukoll beda l-ewwel

assessar tal-programm

tal-Asylum, Migration and

Integration Fund (AMIF).

Saru laqgħat mal-Malta

Information Technology

Agency (MITA) biex jibda

jinħadem il-business plan fuq

ir-rekwiżiti tar-regolament,

Fond tal-Ażil, Migrazzjoni u

Integrazzjoni sabiex, b'mod

konsolidat, tinġabar id-dejta

relatata mal-parteċipanti

li jibbenefikaw jew li jiġu

megħjuna permezz tal-

azzjonijiet iffinanzjati minn

dan il-Fond.

Implimentata

Benefiċjarji tal-fondi

2027.

| PAĠNA 101 |

tkopri l-Programm tal-2021-

tinfilzah fid-database li ser

l-Awtorità responsabbli tista'

il-Programm 2014-2020, issa

dan il-portal ġie pilotat fuq

tlesta kif u meta previst. Billi

meħtieġa mill-MITA, il-portal

Wara li saru l-aġġornamenti

OTTUBRU - DIĊEMBRU

KWART 4

OPM | UFFIĊĊJU TAL-PRIM MINISTRU

il-portal, u kompliet tagħmel

il-kummenti biex jiġi mtejjeb

komplut, il-MITA kkunsidrat

Awtorità responsabbli ġie

Filwaqt li l-ittestjar mill-

MITA għall-iskrutinju tagħhom.

tal-ittestjar intbagħtu lill-

Dawn tlestew u r-rapporti

it-tieni verżjoni tal-prodott.

KUMMENTI

jidħol ir-rappurtaġġ.

jistgħu jkunu ta' għajnuna fejn

ukoll elementi addizzjonali li

arranġamenti li jridu jsiru, kif

il-MITA ġiet infurmata bl-

fażi tal-ittestjar. Wara dan,

tal-prodott u saret l-ewwel

Il-MITA ppreżentat abbozz

il-parametri ta' dan il-portal.

NUMRU TA' PERSUNI AFFETTWATI FEJN APPLIKABBLI

f'dan il portal.

informazzjoni li jrid jiġi inkluż

Inħoloq ukoll abozz tal-

ġew infilzati fih.

il-programm u l-azzjonijiet li

xogħlijiet relatati. L-Awtorità

l-funzjonalitajiet adegwati li

ta' proġetti ffinanzjati mill-

Awtorità responsabbli fuq

(PDP), għall-parteċipanti

mal-MITA u ġew irfinati wkoll

pjan li jinkludi r-rekwiżiti u

Tkompla l-ittestjar mill-

LULJU - SETTEMBRU

KWART 3

Beda jiġi kkonsolidat

Tkomplew id-diskussjonijiet

APRIL - ĠUNJU

KWART 2

Participation Data Portal

JANNAR - MARZU

KWART 1

Ser jinħoloq portal, imsejjaħ

8

MIŻURA GĦASSIMPLIFIKAZZJONI
TAL-BUROKRAZIJA

pubbliċi jkunu ħadu matul il-

karriera tagħhom fis-Servizz

Pubbliku.

Servizz Pubbliku tkun

aċċessibbli kull xħin ikun

meħtieġ. Dan ifisser li meta

l-uffiċjal konċernat.

l-informazzjoni mingħand

ma tibqa' tintalab din

mis-sistema ċentrali mingħajr

estratta awtomatikament

din l-informazzjoni ser tkun

tapplika għal xi vakanza),

47 (bħal meta persuna

li jinvolvu l-ħtieġa tal-GP

fejn jirrigwarda proċessi

Once Only Principle għaliex

ukoll li jiġi implimentat il-

l-inizjattiva, ser jiġi żgurat

waqt, bis-saħħa ta' din

ċentrali elettronika. Fl-istess

aċċess għaliha minn sistema

GP 47 tiegħu, dan ikollu

tad-Direttorat.

tal-kuntrattur fuq il-modifiki
proposti.

l-iscreen marbut mal-Human

Fil-proċess li tiġi implimentata

l-uffiċjali pubbliċi kollha

OPM | UFFIĊĊJU TAL-PRIM MINISTRU

KUMMENTI

id-dejta fis-sistema.

jaqbel ma’ kif qed tiddaħħal

il-format tal-iscreen ikun

Ġew proposti xi modifiki biex

NUMRU TA' PERSUNI AFFETTWATI FEJN APPLIKABBLI

suppost u b’mod konformi.

żgurat li d-dettalji ddaħħlu kif

tad-Direttorat sabiex jiġi

l-monitoraġġ minn uffiċjali

dejta fis-sistema u beda

Bdiet tiddaħħal l-ewwel

jimxu magħhom.

dan l-eżerċizzju jkunu jistgħu

persuni li se jkunu qed jagħmlu

| PAĠNA 102 |

Tkompla x-xogħol min-naħa

ġiet ittestjata u ġie rivedut

tad-Direttorat.

l-monitoraġġ minn uffiċjali

inkarigati u tkompla

dħul tad-dejta mill-persuni

Tkompla l-proċess tad-

OTTUBRU - DIĊEMBRU

KWART 4

Is-sistema tal-Personnel

tad-Direttorat.

l-monitoraġġ minn uffiċjali

inkarigati u tkompla

Management System.

pożizzjonijiet li l-uffiċjali

tal-impjegati kollha fis-

l-monitoraġġ minn uffiċjali

inkarigati u tkompla

manwal ta’ linji gwida biex il-

mdaħħla fis-sistema, li tinkludi

imsejħa GP 47) aġġornata

dħul tad-dejta mill-persuni

Tkompla l-proċess tad-

LULJU - SETTEMBRU

KWART 3

Resources Information

kemm dejta għad trid tiġi

l-employment history (hekk

dħul tad-dejta mill-persuni

Tkompla l-proċess tad-

APRIL - ĠUNJU

KWART 2

Tfassal pjan ta’ taħriġ u

sistema u sar kalkolu ta’

impjegat ikun jeħtieġ il-

Tlestew il-modifiki fis-

għandu jwassal sabiex

JANNAR - MARZU

KWART 1

Ser jitwettaq proġett li

73

MIŻURA GĦASSIMPLIFIKAZZJONI
TAL-BUROKRAZIJA

manwali użat sal-lum.

dawn l-eforms ġodda.

meħtieġa sabiex jiġu introdotti

tekniċi.

sabiex jiġu indirizzati problemi

neċessarji.
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jiġu indirizzati l-modifiki

kontinwi mal-IMU sabiex

kif ukoll saru diskussjonijiet

Tkompla l-ittestjar tal eforms

s-sistema telgħet live.

Tlesta l-ittestjar tat-tieni fażi u

OTTUBRU - DIĊEMBRU

KWART 4

OPM | UFFIĊĊJU TAL-PRIM MINISTRU

Fil-proċess li tiġi implimentata

maħsuba.

jibbenefikaw uffiċjali pubbliċi.

diskussjonijiet kontinwi mal-IMU

bdew jiġu ttestjati u saru

l-uffiċjali pubbliċi kollha

pubbliċi li għalihom hija

favur il-familja u li minnhom

Unit (IMU) dwar ir-rekwiżiti

mal-Information Management

Sar l-ewwel abbozz tal-eforms,

KUMMENTI

dawl tal-ħtiġijiet tal-uffiċjali

leave speċjali u mal-miżuri

Saru diversi diskussjonijiet

NUMRU TA' PERSUNI AFFETTWATI FEJN APPLIKABBLI

għandha tkopri l-formola fid-

l-applikazzjonijiet relatati ma'

Industrijali

Sar pjan dwar il-kriterji li

B'hekk jispiċċa l-proċess

bidliet li saru fuq is-sistema.

Implimentata

Ser jinqalbu f'eforms

80

jaħdmu biha.

user-friendly għall-uffiċjali li

waħda iktar effiċjenti u

B'hekk din is-sistema tkun

dejta kif ukoll tar-rapporti.

Dipartiment ġew infurmati bil-

sistema. Il-ħaddiema tad-

Madwar 20 uffiċjal tad-Dipartiment għall-Impjiegi u r-Relazzjonijiet

jiżviluppa s-sistema.

u r-Relazzjonijiet Industrijali

u l-bidliet tat-tieni fażi tas-

Tkompliet il-ħidma bl-iżviluppi

LULJU - SETTEMBRU

KWART 3

KUMMENTI

Finanzi u l-kuntratur beda

Dipartiment għall-Impjiegi

fażi tas-sistema.

Inbeda l-ittestjar tal-ewwel

APRIL - ĠUNJU

KWART 2

NUMRU TA' PERSUNI AFFETTWATI FEJN APPLIKABBLI

approvati mill-Ministeru tal-

sabiex titjieb iż-żamma tad-

Il-fondi meħtieġa ġew

elettronika mħaddma mid-

JANNAR - MARZU

KWART 1

Ser isir żvilupp fis-sistema

76

MIŻURA GĦASSIMPLIFIKAZZJONI
TAL-BUROKRAZIJA

sabiex issir din il-website.

Code b'funzjonalitajiet ġodda

kundizzjonijiet tax-xogħol,
dixxiplina u resourcing.

materjal li huwa ta’ relevanza

u li jrid jiġi inkluż fis-sistema.

dixxiplina u resourcing. B'hekk

tiżdied l-effiċjenza, ikun hemm

umani fis-Servizz Pubbliku.

li jaħdmu fil-qasam tar-riżorsi

knowledge sharing fost dawk

u jiġi implimentat il-kunċett ta'

| PAĠNA 104 |

jitpoġġa fil-pjattaforma.

tekniku. Tlesta l-kontenut li ser

Directorate u kompla x-xogħol

Support and Wellbeing

kif ser tintuża mill-People

Ġie stabbilit il-metodu ta’

l-iżvilupp.

pubbliċi ġew infurmati b'dan

il-website l-ġdida u l-uffiċjali

l-informazzjoni rispettiva. Tnediet

Ġiet inputtjata fil-website

OTTUBRU - DIĊEMBRU

KWART 4

OPM | UFFIĊĊJU TAL-PRIM MINISTRU

Fil-proċess li tiġi implimentata

għal każistika dwar il-

Beda jiġi identifikat il-

il-kundizzjonijiet tax-xogħol,

l-użu tas-sistema.

diskussjonijiet mal-IMU dwar

l-uffiċjali pubbliċi li jaħdmu fil-qasam tar-riżorsi umani.

tiġi inputtjata aċċess

tiġi implimentata din il-miżura.

aċċess għal każistika dwar

inħolqot u qed isiru

Il-pjattaforma tal-intranet

KUMMENTI

din il-pjattaforma li fiha

(IMU) dwar il-ħtiġijiet sabiex

uffiċjali pubbliċi u li fiha jingħata

l-ħidma tal-impjegati konċernati

fil-manwali rispettivi.

ibbażata l-functionality tat-tiftix

tal-keywords li fuqhom ser tkun

NUMRU TA' PERSUNI AFFETTWATI FEJN APPLIKABBLI

kif għandha tiġi mibnija

Information Management Unit

tal-intranet li tintuża minn

aktar kontabilità, tiġi faċilitata

Saru diversi diskussjonijiet

Saru diskussjonijiet mal-

Ser tinħoloq pjattaforma permezz

82

P&SD għall-informazzjoni.

jkollhom jirrikorru fl-uffiċċji tal-

b'hekk jonqsu l-persuni li

meħtieġa aktar faċli sabiex

uffiċjali li jsibu l-informazzjoni

manwali u jippermetti lill-

kollha misjuba f'numru ta'

uffiċjali fid-dispożizzjonijiet

Dan ser jiffaċilita t-tiftix mill-

din il-website l-ġdida.

Implimentata

offerti għax-xogħlijiet meħtieġa

fil-Public Service Management

l-ġdida. Saret l-identifikazzjoni

u beda t-tfassil tal-website

L-uffiċjali pubbliċi kollha

l-ġdida. Inħarġet sejħa għal

kundizzjonijiet tax-xogħol tiegħu

xogħlijiet meħtieġa sabiex issir

u saret l-evalwazzjoni għax-

Intgħażel l-offerent preferut

LULJU - SETTEMBRU

KWART 3

KUMMENTI

dwar ir-rekwiżiti tal-website

informazzjoni dwar il-

Għalqet is-sejħa għal offerti

APRIL - ĠUNJU

KWART 2

NUMRU TA' PERSUNI AFFETTWATI FEJN APPLIKABBLI

Information Management Unit

bih uffiċjal pubbliku jfittex

fil-website tas-Servizz Pubbliku.

Saru diskussjonijiet mal-

JANNAR - MARZU

KWART 1

Ser jiġi simplifikat il-mod li

81

MIŻURA GĦASSIMPLIFIKAZZJONI
TAL-BUROKRAZIJA

Malta Libraries sabiex tiġi

esplorata l-possibilità li tintuża

l-pjattaforma użata mil-libreriji

pubbliċi sabiex tinħoloq

lending library tal-Istitut

għas-Servizzi Pubbliċi (IPS).

Saru diskussjonijiet mal-

għas-self ta' kotba kif ukoll

għall-istudy desk fil-Librerija

tal-Istitut għas-Servizzi

Pubbliċi. B'hekk l-uffiċjal

pubbliku jkun moqdi aħjar

b'servizz aktar aċċessibbli.

Implimentata

l-uffiċjali pubbliċi kollha

| PAĠNA 105 |

OTTUBRU - DIĊEMBRU

KWART 4
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LULJU - SETTEMBRU

KWART 3

KUMMENTI

tal-IPS.

tad-database għal-librerija

tal-app tal-hotdesking kif ukoll

Ġiet installata u sar il-go live

APRIL - ĠUNJU

KWART 2

NUMRU TA' PERSUNI AFFETTWATI FEJN APPLIKABBLI

tintuża għall-iskop indikat.

is-sistema l-ġdida tkun tista'

l-modifiki meħtieġa sabiex

taċ-ċaqliq tal-kotba. Saru

u li tkun qed iżżomm rendikont

bid-dettalji rispettivi tagħhom

il-kotba kollha tal-librerija

tal-IPS li fiha jkun hemm

Saret database għal-librerija

tas-Servizz Pubbliku.

tal-IPS issir remote workspace

tal-IPS u b'hekk il-librerija

jirriserva hotdesk fil-librerija

uffiċjal pubbliku jkun jista'

għar-remote working fejn

s-sistema pilotata minnhom

Sostenibbli sabiex tintuża

l-Intrapriżi u l-Iżvilupp

Ministeru għall-Enerġija,

Saru diskussjonijiet mal-

elettronika ta' booking, kemm

JANNAR - MARZU

KWART 1

Ser tiġi introdotta sistema
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MIŻURA GĦASSIMPLIFIKAZZJONI
TAL-BUROKRAZIJA

impjegati.

għall-impjegati tal-Industrial

it-taqsima.

working mill-impjegati f'din

l-possibilità ta' remote

ta' karti u tiġi faċilitata

ser jitnaqqas ukoll il-konsum

Bis-saħħa ta' din il-miżura

effiċjenti fil-ħidma tagħha.

b'tali mod li tkun aktar

aċċessibbli minn post wieħed

d-dokumenti kollha li teħtieġ

it-taqsima jibda jkollha

Implimentata

sabiex ikunu aċċessibbli għall-

dawn ikunu aktar aċċessibbli

L-impjegati tal-Industrial Relations Unit

tpoġġew dawn il-ftehimiet

entitajiet pubbliċi sabiex

| PAĠNA 106 |

tal-Industrial Relations Unit.

aċċessibbli għall-impjegati

dokumentazzjoni u bdiet tkun

Tlesta l-iskennjar tad-

OTTUBRU - DIĊEMBRU

KWART 4
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dokumentazzjoni.

Kompla l-iskennjar tad-

LULJU - SETTEMBRU

KWART 3

KUMMENTI

kif ukoll is-sistema li fuqha

il-ftehimiet kollettivi tal-

dokumentazzjoni.

Beda l-iskennjar tad-

APRIL - ĠUNJU

KWART 2

NUMRU TA' PERSUNI AFFETTWATI FEJN APPLIKABBLI

li għandhom jiġu skennjati

Relations Unit. B'hekk din

Ġew identifikati l-ftehimiet

settorjali kollha kif ukoll

JANNAR - MARZU

KWART 1

Ser jiġu skennjati l-ftehimiet

84

MIŻURA GĦASSIMPLIFIKAZZJONI
TAL-BUROKRAZIJA

ħaddiema.

il-kundizzjonijiet tax-xogħol

ntbagħat lill-Awtorità

u d-drittijiet tal-ħaddiema

kundizzjonijiet tax-xogħol

issir analiżi tiegħu.

minn miżuri bħal din favur

l-ħajja privata.

online.
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l-verżjoni diġitali ttellgħet

Il-ktejjeb ġie stampat u

online.

l-verżjoni diġitali ttellgħet

Il-ktejjeb ġie stampat u

OTTUBRU - DIĊEMBRU

KWART 4
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Istamperija tal-Gvern.

tat-testi ntbagħtet lill-

aġġornata u aktar konċiża

Implimentata

il-possibbiltà ta' kumpens.

proposti mill-Gvern u bdiet

aktar ġenituri jibbenefikaw

L-impjegati li jibbenefikaw mil-Leave tal-Ġenitur

tittieħed deċiżjoni interna fuq

x-Xogħol fuq l-għażla ta'

ħlas għandu jingħata sabiex

Ewropea tax-Xogħol u verżjoni

f'ħames lingwi mill-Awtorità

KUMMENTI

għażliet lill-Ministeru biex

Ministeru għall-Finanzi u

Ġenitur, inkluż dwar x’tip ta'

NUMRU TA' PERSUNI AFFETTWATI FEJN APPLIKABBLI

u ġew ippreżentati diversi

finanzjarju ppreparat mill-

dwar l-użu tal-Leave għall-

aktar bilanċ bejn ix-xogħol u

Saret analiżi tar-rapport

Ġie ppreżentat rapport

Tlestew it-traduzzjonijiet

Implimentata

Il-ħaddiema kollha li jkollhom bżonn jirreferu għall-kundizzjonijiet u

d-drittijiet marbuta mal-impjieg tagħhom.

KUMMENTI

Istamperija tal-Gvern.

tat-testi ntbagħtet lill-

aġġornata u aktar konċiża

Ewropea tax-Xogħol u verżjoni

f'ħames lingwi mill-Awtorità

Tlestew it-traduzzjonijiet

LULJU - SETTEMBRU

KWART 3

NUMRU TA' PERSUNI AFFETTWATI FEJN APPLIKABBLI

Ser issir riċerka u analiżi

115

hard copy.

kemm b'mod diġitali kif ukoll

traduzzjoni f'ħames lingwi.

xogħol u d-drittijiet tal-

jkollhom referenza dwar

il-ktejjeb ser ikun aċċessibbli

dwar il-kundizzjonijiet tax-

permezz tiegħu l-ħaddiema

jiġi ppubblikat dwar il-

It-test tal-ktejjeb li ser

Ewropea tax-Xogħol għat-

ktejjeb li ser jiġi ppubblikat

APRIL - ĠUNJU

KWART 2

u d-drittijiet tagħhom. Dan

Ġie ppreparat it-test tal-

b'ħames lingwi sabiex

JANNAR - MARZU

KWART 1

Ser jiġi ppubblikat ktejjeb

114

MIŻURA
ADDIZZJONALI

l-materjal tas-seminars u

l-preżentazzjonijiet.

Kunsilli Lokali kollha u

l-Kumitati Reġjonali li fihom

titjib fis-sistema u l-wireless
transmission saret parti
mill-proċess tax-xogħol
tat-Taqsima tal-Fotografija
fi ħdan id-Dipartiment talInformazzjoni. Il-kordinaturi
tal-komunikazzjoni talministeri ġew infurmati
dwarhom u ngħataw aċċess.

apparat, inħarġu rikjesti

għal kwotazzjonijiet għax-

xiri ta' wireless transmitters

u dawn inxtraw. Intgħażlet

il-pjattaforma tad-dongle

sabiex titħaddem il-wireless

device, sar l-ipprogrammar

tal-back-end u bdiet fażi ta'

prova tas-sistema filwaqt li

innovattiva biex ritratt li

jittieħed minn fotografu

tad-Dipartiment tal-

Informazzjoni jasal mill-ewwel

elettronikament bil-WiFi mill-

post fejn jinġibed għal għand

min hu kkonċernat.

Implimentata

Madwar 40 persuna, fosthom kordinaturi tal-komunikazzjoni fil-

ministeri kollha

KUMMENTI

NUMRU TA' PERSUNI AFFETTWATI FEJN APPLIKABBLI

bdiet ukoll tiġi raffinata.

Ingħalaq il-proċess ta'

Implimentata

68 Kunsill Lokali

Sar il-market research għall-

KUMMENTI

Ser tiġi introdotta sistema

117

indirizzat il-prekarjat.

sabiex b'hekk ikompli jiġi

konxji ta' dak provdut fil-liġi

għal servizzi varji dawn ikunu

NUMRU TA' PERSUNI AFFETTWATI FEJN APPLIKABBLI
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f'Għawdex.

jinħarġu s-sejħiet għal offerti

tax-xogħol bil-għan li meta

s-Segretarji Eżekuttivi kollha,

mill-Covid-19, u ġew milħuqa

minħabba raġunijiet imposti

Is-seminars saru online

LULJU - SETTEMBRU

KWART 3

kemm f'Malta kif ukoll

minħabba l-pandemija.

mill-awtoritajiet tas-saħħa

minħabba l-miżuri li tħabbru

Is-seminars ġew posposti

APRIL - ĠUNJU

KWART 2

il-kundizzjonijiet bażiċi

tingħata informazzjoni dwar

Ġew ippreparati

JANNAR - MARZU

KWART 1

Ser isiru seminars għall-
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MIŻURA
ADDIZZJONALI

Beda jitfassal l-abbozz tal-

Wellbeing Policy għall-Korp

tal-Pulizija.

ta' sfida għas-saħħa mentali u

fiżika tagħhom, fosthom dawk

fil-Korp tal-Pulizija u fid-

Wellbeing għall-Korp tal-Pulizija.

tal-Pulizija u ħarġet il-Policy tal-

tal-Wellbeing Policy għall-Korp

kwotazzjonijiet għas-servizzi
meħtieġa sabiex jittellgħu
l-attivitajiet pjanati u beda
l-ippjanar loġistiku talattivitajiet. Beda jitfassal ilkontenut tal-pubblikazzjonijiet
li se jiġu varati f'Settembru.

għal matul l-2021 sabiex jiġu

kommemorati l-10 snin mit-

twaqqif tas-servizz mogħti

mill-Employee Support

Programme (ESP).

Ħarġu s-sejħiet għal

kwotazzjonijiet u nkisbu

attivitajiet speċifikament

sabiex jiġu kommemorati

l-għaxar snin mit-twaqqif tas-

servizz mogħti mill-Employee

Support Programme.

KUMMENTI
Implimentata

L-uffiċjali pubbliċi kollha
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l-pubblikazzjonijiet.

għarfien fejn ġew imqassma

informazzjoni u laqgħat ta'

fosthom kampanja ta'

Ittellgħu l-attivitajiet ippjanati,

NUMRU TA' PERSUNI AFFETTWATI FEJN APPLIKABBLI

l-attivitajiet pjanati.

meħtieġa sabiex jittellgħu

l-kwotazzjonijiet għas-servizzi

Tkompliet il-kisba tal-

Tfassal pjan ta' attivitajiet

Fl-2021 ser jittellgħu

6

Support Programme.

servizzi provduti mill-Employee

jiżdied ukoll l-għarfien dwar is-

Tlesta t-tfassil tal-abbozz

Dipartiment tas-Saħħa.

oqsma differenti fid-

t-taħriġ biex jilħaq

Dipartiment tas-Saħħa.

kif ukoll lill-ħaddiema tad-

Implimentata

provdut lill-membri tagħhom.

li jiltaqgħu ma' sitwazzjonijiet

Sar pjan ta' kif se jingħata

differenti fil-Korp tal-Pulizija.

KUMMENTI

dwar is-sapport li ser jiġi

fis-Servizz Pubbliku li l-aktar

lill-membri tal-Korp tal-Pulizija

Ingħata t-taħriġ identifikat

LULJU - SETTEMBRU

KWART 3

L-uffiċjali pubbliċi fil-Korp tal-Pulizija u fid-Dipartiment tas-Saħħa

Dipartiment tas-Saħħa

għan li jintlaħqu l-ħaddiema

t-taħriġ biex jilħaq oqsma

Sar pjan ta' kif ser jingħata

APRIL - ĠUNJU

KWART 2

NUMRU TA' PERSUNI AFFETTWATI FEJN APPLIKABBLI

Korp tal-Pulizija u mad-

Dipartiment tas-Saħħa. B'hekk

Bdew diskussjonijiet mal-

u jingħata taħriġ relatat bil-

JANNAR - MARZU

KWART 1

Ser titfassal Wellbeing Policy

5

MIŻURA
ADDIZZJONALI

Servizz Pubbliku.

Bil-għan li jkompli t-twettiq
tal-viżjoni li l-Istitut għas-Servizzi
Pubbliċi jsir l-Akkademja
għas-Servizz Pubbliku, ser
jiġu aġġornati t-termini u
l-kundizzjonijiet tal-boroż ta'
studju offruti minn dan l-Istitut,
bl-introduzzjoni tal-kunċett li
l-istudenti jiġu assenjati suġġett
speċifiku fuq xiex jibbażaw irriċerka tat-teżi jew dissertation
tagħhom. B'hekk issir riċerka
dwar l-aspetti u s-suġġetti l-aktar
relevanti u ta' benefiċċju għas-

9

aġġornat il-kontenut tal-Programmi
tal-Induction li jingħataw lill-uffiċjali
pubbliċi bil-għan li jsiru aktar
relevanti għas-servizz mogħti llum.

Bħala parti mill-kontinwazzjoni tattiġdid tas-Servizz Pubbliku, ser jiġi

7

MIŻURA
ADDIZZJONALI

Implimentata

L-uffiċjali pubbliċi kollha li jibbenefikaw minn xi borża ta' studju

mill-Istitut għas-Servizzi Pubbliċi

KUMMENTI

NUMRU TA' PERSUNI AFFETTWATI FEJN APPLIKABBLI

librerija tal-IPS.

Saru sessjonijiet mill-IPS malistudenti dwar is-suġġett magħżul
minnhom sabiex tkompli l-ħidma
fuq l-ippjanar tar-riċerka li se
jkunu qed iwettqu. Din il-ħidma
tkompli bħala parti mill-operat
tal-IPS sakemm dawk l-istudenti li
jkunu lesti mit-teżi/dissertation/
long essay tagħhom jintalbu kopja
tat-teżi sabiex titpoġġa fil-

għat-teżi fuq suġġetti li għażlu.

Tbiddlu t-termini u l-kundizzjonijiet
tal-boroż ta' studju u saret talba
lill-istudenti sponsorjati mill-Istitut
għas-Servizzi Pubbliċi (IPS) sabiex
jipprovdu l-proposta tagħhom

Implimentata

Uffiċjali pubbliċi li jibdew jaħdmu mas-Servizz Pubbliku
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Il-Programmi ta' Induction ġew
inklużi fil-prospectus il-ġdid
2021/2022 u dan ġie ppubblikat.

LULJU - SETTEMBRU

KWART 3

KUMMENTI

Tkompliet l-analiżi tal-Programmi
tal-Induction eżistenti. Bdiet u tlestiet
ir-reviżjoni tal-Induction Programmes
kollha grad bi grad.

APRIL - ĠUNJU

KWART 2

NUMRU TA' PERSUNI AFFETTWATI FEJN APPLIKABBLI

Saret analiżi tal-Programmi
tal-Induction eżistenti.
Ġew identifikati l-core modules li
jistgħu jingħataw lill-uffiċjali pubbliċI
bħala parti mill-induction tagħhom
ftit wara li jibdew l-impjieg fisServizz Pubbliku.

JANNAR - MARZU

KWART 1

dan l-istħarriġ u bdew jiġu

abozzati l-mistoqsijiet.

B'hekk tingħata vuċi lill-klijenti

ta' din it-taqsima bil-għan

ġew identifikati modules

ta' taħriġ għall-persuni

identifikati.

abbiltajiet relatati mar-

relazzjonijiet industrijali

sabiex jingħataw taħriġ

speċjalizzati.

impjegati mħarrġa f'oqsma

wkoll għaliex ikollu iżjed

jibbenefika s-Servizz Pubbliku

saħħa ta' din il-miżura ser

il-ħtiġijiet tax-xogħol. Bis-

tal-ħaddiema tiegħu skont

li jkompli jtejjeb il-ħiliet

mal-istrateġija tal-Gvern

identifikati.

job shadowing lill-persuni

f'dan il-qasam kif ukoll sar

Beda jingħata t-taħriġ

industrijali

L-uffiċjali pubbliċi li ngħataw taħriġ dwar il-qasam tar-relazzjonijiet

NUMRU TA' PERSUNI AFFETTWATI FEJN APPLIKABBLI

għas-Servizzi Pubbliċi sabiex

f'dan il-qasam. Dan jorbot

Sar kordinament mal-Istitut

fil-ministeri li għandhom

Pubblika b'mod ġenerali

Ser jiġu identifikati persuni

12

l-operat tagħha.

ħarġu mill-istħarriġ.

il-ministeri. Inġabru r-riżultati li

u beda u tlesta t-taħriġ f'dawn

magħżula għall-proġett pilota
mill-proġett pilota.

istħarriġ abbażi tar-rispons

reviżjoni tal-mistoqsijiet fl-

dwar dawn ir-riżultati. Saret

diskussjonijiet mal-ministeri

| PAĠNA 111 |

Industrial Relations Unit.

rapport għall-attenzjoni tal-

tal-istħarriġ u ġie ppreżentat

tal-ministeri. Inġabru r-riżultati

Sar l-istħarriġ fil-kumplament

OTTUBRU - DIĊEMBRU

KWART 4
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Fil-proċess li tiġi implimentata

KUMMENTI

shadowing.

Intemm it-taħriġ kif ukoll il-job

Fil-proċess li tiġi implimentata

dwar il-metodoloġija għal

fl-Amministrazzjoni Pubblika.

komunikazzjoni mal-ministeri

dan l-istħarriġ. Saret

L-impjegati tal-Industrial Relations Unit u l-Amministrazzjoni

ministeri. Saru d-diskussjonijiet

Industrial Relations Unit

nġabru mill-istħarriġ u saru

Ġew evalwati r-riżultati li

LULJU - SETTEMBRU

KWART 3

KUMMENTI

dan il-proġett pilota fil-

dwar l-effettività tal-

tal-mistoqsijiet għal

Ġie konkluż l-abbozzar

APRIL - ĠUNJU

KWART 2

NUMRU TA' PERSUNI AFFETTWATI FEJN APPLIKABBLI

l-esperti sabiex jieħdu ħsieb

li jiġu aġġornati l-policies u

Ġew identifikati u ingaġġati

fost ministeri identifikati

JANNAR - MARZU

KWART 1

Ser jitwettaq stħarriġ

10

MIŻURA
ADDIZZJONALI

pubbliċi sponsorjati mill-Istitut

għas-Servizzi Pubbliċi (IPS)

sabiex jipprovdu taqsira tad-

dissertation tagħhom. Saru

t-taqsiriet tad-dissertations tal-

uffiċjali pubbliċi sponsorjati mill-

l-istrateġija li l-Istitut

għas-Servizzi Pubbliċi jsir

l-Akkademja għas-Servizz

Pubbliku, ser jibda jinħareġ

ġurnal semiakkademiku

darbtejn f'sena.

L-uffiċjali pubbliċi kollha

huwa disponibbli online.

l-ewwel edizzjoni tal-ġurnal li

tal-ġurnal u l-artwork. Ħarġet

tielet edizzjoni.

l-uffiċjali.

| PAĠNA 112 |

mill-ministeri fejn qed iservu

lill-uffiċjali, skont il-każ,

tal-ittri li jkunu jridu jinħarġu

propost. Saru l-ispecimens

assimilazzjoni fil-gradi kif

Service Commission għall-

Saret sottomissjoni lill-Public
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KWART 4
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Implimentata

KUMMENTI

Bdew il-preparamenti għat-

NUMRU TA' PERSUNI AFFETTWATI FEJN
APPLIKABBLI

ġurnal akkademiku.

Ħarġet it-tieni edizzjoni tal-

jiġu inklużi fil-ġurnal. Sar id-disinn

u artikli/features oħra sabiex

Ġew provduti artikli akkademiċi

IPS sabiex jiġu inklużi fil-ġurnal.

Intgħażlu numru ta' uffiċjali

Fil-proċess li tiġi implimentata

Bil-għan li tkompli titwettaq

145

tagħhom.

l-kundizzjonijiet tax-xogħol

mingħajr ma jiġu impattati

għandhom bħalissa u dan

li diversi uffiċjali pubbliċi

Madwar 3,000 uffiċjal pubbliku

il-miżura kif propost.

ser isir sabiex tiġi eliminata

KUMMENTI

tal-implimentazzjoni ta' din

li diġà għandhom grad. Dan

NUMRU TA' PERSUNI AFFETTWATI FEJN APPLIKABBLI

Relations Unit dwar l-impatt

l-multipliċlità ta' nomenklaturi

konsultazzjoni mal-Industrial

il-klassijiet li jagħżlu l-uffiċjali

fid-dawl tal-kwalifiki

inklużi fil-Ftehim Settorjali

gradi eżistenti jew f'dawk

jistgħu jiġu assimilati.

li jista' jkun hemm. Saret

diversi skali ta' salarju.

għandhom status indefinit ta'

ministeri fil-każ tal-gradi

Saru konsultazzjonijiet mal-

meħtieġa u l-implikazzjonijiet

tad-diversi nomenklaturi fid-

pubbliċi fis-Servizz Pubbliku, li

il-gradi li fihom tali uffiċjali

Saru diskussjonijiet interni dwar

LULJU - SETTEMBRU

KWART 3

indefinita, jiġu assimilati fi

konċernati u saret l-analiżi

APRIL - ĠUNJU

KWART 2

uffiċjal fi skala jew pożizzjoni

Ġew identifikati l-gradi

komprensiv sabiex uffiċjali

JANNAR - MARZU

KWART 1

Ser jitwettaq eżerċizzju

14

MIŻURA
ADDIZZJONALI

jaħdmu mas-Servizz Pubbliku.
Bdiet kampanja mmirata
għall-istudenti permezz ta'
slots fuq il-midja soċjali, fuljetti
informattivi u sessjonijiet
sabiex tingħata informazzjoni.

l-ġdid. Sar eżercizzju fuq

il-Pjan tar-Riżorsi Umani

għall-2021 sabiex jiġu

evalwati r-rekwiżiti tas-Servizz

Pubbliku għal kull settur u f'kull

pożizzjoni, minn pożizzjonijiet

industrijali għal dawk

maniġerjali. Ġew evalwati

jibdew jiġu ingaġġati studenti

mas-Servizz Pubbliku.

bil-għan li twassal sabiex

L-istudenti fl-MCAST u s-Servizz Pubbliku

NUMRU TA' PERSUNI AFFETTWATI FEJN APPLIKABBLI

ntgħażlu l-korsijiet rispettivi.

a-vis il-pjani tar-riżorsi umani u

l-korsijiet li joffri l-MCAST vis-

studenti tal-MCAST jibdew

tħaddim tal-mekkaniżmu

MCAST għall-kunsiderazzjoni

Saret proposta dwar it-

Ġiet preżentata proposta lill-

APRIL - ĠUNJU

KWART 2

ta' succession planning billi

JANNAR - MARZU

KWART 1

Ser jiġi introdott mekkaniżmu

146

MIŻURA
ADDIZZJONALI

Implimentata

KUMMENTI

| PAĠNA 113 |

mas-Servizz Pubbliku.

studenti tal-MCAST jaħdmu

l-ġdid li permezz tiegħu

Beda jitħaddem il-mekkaniżmu
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sabiex tingħata informazzjoni.

fuljetti informattivi u sessjonijiet

ta' slots fuq il-midja soċjali,

għal studenti, inkluż permezz

Tkompliet il-kampanja mmirata

LULJU - SETTEMBRU

KWART 3

114

MFH

MINISTERU
GĦAS-SAĦĦA
115

dipartiment u mal-konsulenti

tal-onkoloġija involuti. Ġew

diskussi l-kriterji tat-tmexxija

tal-klinika, il-funzjonijiet tan-

nurse navigatur waqt il-ħinijiet

tal-klinika, il-frekwenza tal-

operat tal-klinika u l-lok minn

fejn se jingħata s-servizz.

pazjenti jiġu segwiti wara li

dawn ikunu ħadu trattament

għall-kanċer tal-pulmun.

Sal-lum dawn il-pazjenti

jiġu segwiti minn onkologu.

Permezz ta' din l-inizjattiva

ser inkunu qegħdin minn

KUMMENTI
Implimentata

Madwar 200 pazjent fis-sena jew 12-il pazjent fix-xahar

MFH | MINISTERU GĦAS-SAĦĦA

l-IT meħtieġ.

lill-pazjenti tagħhom iktar

NUMRU TA' PERSUNI AFFETTWATI FEJN APPLIKABBLI

installat l-apparat mediku u

t-trattament onkoloġiku

kmieni.

l-operat tal-klinika. Ġie

u sabiex dawn jagħtu

| PAĠNA 116 |

f'Ottubru 2021.
procedure (SOP) dwar

Sar standard operating

klinika.

online min-nurse navigatur.

din il-klinika.

appuntament biex jattendu

Ġie identifikat is-sit għall-

t-tobba tagħhom.

pazjent, ser inkunu qegħdin

investigazzjonijiet tad-demm

meħtieġ għall-ordni ta'

aktar pazjenti bil-kanċer

tħarrġet mal-konsulenti u

żmien għall-benefiċċju tal-

fl-ewwel listi ntbagħtilhom

permezz ta' SMS, u l-pazjenti

għall-onkologi biex jaraw

waqt kliniċi ta' segwitu u

mal-intervent dirett u f'anqas

Ingħata l-aċċess u t-taħriġ

tal-appuntamenti rispettivi

System (CPAS), għall-ħruġ

Clinical Patient Administration

Infetħet clinic code fil-

onkoloġija.

relatata mal-konsulenti tal-

Saret laqgħa informattiva

online min-nurse navigatur.

investigazzjonijiet tad-demm

Sar SOP dwar l-ordni ta'

OTTUBRU - DIĊEMBRU

KWART 4

Beda jingħata s-servizz

għal sessjonijiet ta' shadowing

multidixxiplinarju.

medika jew dik tat-tim

li jeħtieġu l-attenzjoni

osservazzjonijiet ta' sinjali

żviluppi ġodda, sintomi, u

tal-pazjent, inkluż progress,

tas-saħħa fiżika u psikoloġika

tinkludi valutazzjoni ħolistika

tal-kanċer tal-pulmun. Din

waqt il-kliniċi ta' segwitu

dokumentazzjoni li tintuża

Inħolqot għodda ta'

LULJU - SETTEMBRU

KWART 3

noħolqu wkoll aktar spazji

In-nurse navigatur attendiet

mal-konsulenti.

wara t-trattament. Flimkien

operat tal-klinika.

l-infermiera li jkunu qed

Manager (ICM), kif miftiehem

tad-demm fuq l-iSoft Clinical

biex tordna investigazzjonijiet

tal-pulmun tingħata aċċess

nurse navigatur tal-kanċer

l-approvazzjoni sabiex in-

tal-Patoloġija. Ngħatat

mal-Kap tad-Dipartiment

officer tal-Outpatients u

Saru laqgħat man-nursing

APRIL - ĠUNJU

KWART 2

jispeċjalizzaw fil-qasam

Tfasslu l-pjan u l-pathway tal-

pajjiżi Ewropej fejn ninvolvu

tal-ewwel minn ħafna

Saru laqgħat mal-kap tad-

ta' Klinika ta' Segwitu fejn

JANNAR - MARZU

KWART 1

Ser jiġi introdott il-kunċett

74

MIŻURA GĦASSIMPLIFIKAZZJONI
TAL-BUROKRAZIJA

standardizzat tas-sistema u

aħjar lill-pazjent.

ħtiġijiet individwali tagħhom.

Implimentata

106 studenti, mill-iskejjel kollha tal-Gvern u tal-Knisja, li għandhom sfidi

biex jitgħallmu, u li huma ta' età minn 5 snin u minn 11-il xahar 'il fuq.

KUMMENTI

NUMRU TA' PERSUNI AFFETTWATI FEJN APPLIKABBLI

| PAĠNA 117 |

OTTUBRU - DIĊEMBRU

KWART 4

MFH | MINISTERU GĦAS-SAĦĦA

tagħha.

fl-iskejjel tal-Istat skont il-

servizz aktar ħolistiku lit-tfal

mill-psikologi.

fil-Ministeru għall-Edukazzjoni.

mill-psikologi tal-Ministeru tal-

beda jingħata minn Ġunju

għaddej anke matul is-sajf.

huwa metodu ta' riferta diretta

it-tqassim tax-xogħol meħtieġ

Assessment Unit u minn dawk

Edukazzjoni u l-Isport u baqa'

kumplimentari. Il-pathway

identifikati l-ħtiġijiet u jsir

fiċ-Child Development

ir-referral pathway. Is-servizz

psikoloġija fl-iskejjel, skont

kull parti involuta bid-dmirijiet

inkluż fejn jikkonċerna servizz

u l-Isport (MFED) sabiex jiġu

servizz kordinat mill-psikologi

li jżid l-effiċjenza u jinforma lil

servizz ta' psikoloġija fl-iskejjel,

Ministeru għall-Edukazzjoni

permezz tiegħu jibda jingħata

Beda jingħata s-servizz ta'

Dan bil-għan li jibda jingħata

Tlesta r-referral pathway għas-

Implimentata

Madwar 1,500 professjonist tas-saħħa allied

Saru diskussjonijiet mal-

KUMMENTI

NUMRU TA' PERSUNI AFFETTWATI FEJN APPLIKABBLI

professjonisti tas-saħħa allied.

lejn uniformità fost il-

Ser jiġi stabbilit protokoll li

16

operat tad-direttorat ċentrali.

li jiġi stabbilit il-proċess
l-metodu kif issir l-evalwazzjoni,

titħaddem bħala parti mill-

mid-direttorat. L-għan kien

Leads u Heads of Service.

li tiżdied il-motivazzjoni fost

l-Onboarding Buddy System

l-Buddies infushom. Tnediet

mistenni wkoll li tingħata kura

mal-persuni li l-kap tas-servizz

allied li huma l-Professional

fis-sistema tas-saħħa filwaqt

huma jsibu fix-xogħol. Huwa

ċentrali ltaqa' magħhom u

għall-professjonisti tas-saħħa

jsibuha aktar faċli li jintegraw

kordinaturi tas-sistema u

informazzjoni li tintuża mill-

allied. Is-sistema se tkompli

Buddy System. Id-direttorat

Onboarding Buddy System

lilu. B'hekk ir-rekluti l-ġodda

għall-professjonisti tas-saħħa

jikkordinaw l-Onboarding

l-benefiċċji tas-sistema ta'

Saħħa jkollu Buddy assenjat

preparazzjoni ta' noti u

għat taħriġ, inkluż il-

Buddies, skont kriterji stabbiliti

allied sabiex jippromovu u

jiġi spjegat l-iżvilupp u

allied health fil-Ministeru tas-

professjonali identifika bħala

f'kull professjoni tas-saħħa

professjonali sabiex

fejn kull professjonist ġdid tal-

Tlestew il-preparazzjonijiet

LULJU - SETTEMBRU

KWART 3

l-impjegati u s-sodisfazzjon li

Ġew identifikati n-nies ewlenin

APRIL - ĠUNJU

KWART 2

Saru laqgħat ma' mexxejja

JANNAR - MARZU

KWART 1

Ser tiġi introdotta sistema

15

MIŻURA
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ċentrali. Din ir-riċerka saret

mill-impjegati tas-saħħa

allied, bl-għajnuna tal-

faċilitaturi esterni. Ir-riċerka

saret permezz ta' Horizon

Scanning - għodda li tara

x'inhuma l-bżonnijiet ta' taħriġ

ta' kull professsjoni, kif ukoll

SWOT (Strengths, Weaknesses,

l-professjonisti jkunu mħarrġa

b'metodoloġija moderna

sabiex b'hekk ikomplu jagħtu

l-aħjar servizz possibbli lill-

pazjenti li huma jikkuraw. Dan

it-taħriġ ser ikun mandatorju

u ser jinkludi l-kollaborazzjoni

ta' external associated

bodies fil-qasam rispettiv.

B’hekk il-ħidma ppjanata għal din is-sena twettqet

Madwar 1,500 professjonist tas-saħħa allied

MFH | MINISTERU GĦAS-SAĦĦA
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professjoni tas-saħħa allied.

għal kull waħda mit-18-il

professional development

mekkaniżmu ta' continuous

sabiex jiġi implimentat il-

Analysis. Dan kien importanti

Opportunities & Threats)

li jaqgħu taħt id-direttorat

speċifiċi. Dan bil-għan li

Professional Development

tal-programm ta' Continuous

istakeholders. Beda t-tfassil

professjoni tas-saħħa allied.

beda jingħata s-servizz.

jkunu mħarrġa b'core modules

l-klijent.

tal-proċess li jgħaddi minnu

wara konsultazzjoni mal-

l-ewwel verżjoni tar-roadmap

professjonali tas-saħħa allied

intgħażel l-offerent preferut u

B'hekk il-professjonisti kollha

servizz, kif ukoll il-mapping

l-bżonnijiet tal-utenti tas-

Bdiet ir-riċerka tas-servizzi

mal-kumpaniji li applikaw,

fil-qasam tal-Allied Health.

ċentrali.

li jaqgħu taħt id-direttorat

lill-istakeholders. Tfasslet

Saret il-preżentazzjoni tal-miri

modules oħra b'suġġetti

esterni u tlestew l-intervisti

waħda mit-18-il professjoni

sabiex jiġu determinati

Tlestiet in-needs analysis

OTTUBRU - DIĊEMBRU

KWART 4

fosthom leadership, kif ukoll

ta’ servizz ta’ faċilitaturi

Development (CPD) għal kull

professjonali tas-saħħa allied,

Tlestiet ir-riċerka tas-servizzi

LULJU - SETTEMBRU

KWART 3

għal kull waħda mit-18-il

kwotazzjonijiet għall-għoti

APRIL - ĠUNJU

KWART 2

dwar suġġetti ġeneriċi,

Wara li ħarġet sejħa għal

Continuous Professional

JANNAR - MARZU

KWART 1

Ser jitfassal programm ta'

119
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B’hekk il-ħidma ppjanata għal din is-sena twettqet

Madwar 1,500 professjonist tas-saħħa tas-saħħa allied u l-klijenti li

jużaw is-servizz tagħhom

KUMMENTI

NUMRU TA' PERSUNI AFFETTWATI FEJN APPLIKABBLI

tas-saħħa allied.

waħda mit-18-il professjoni

l-istandards u l-KPIs għal kull

sabiex jiġu stabbiliti

Analysis. Dan kien importanti

Opportunities & Threats)

SWOT (Strengths, Weaknesses,

ta' kull professsjoni, kif ukoll

x'inhuma l-bżonnijiet ta' taħriġ

Scanning - għodda li tara

saret permezz ta' Horizon

faċilitaturi esterni. Ir-riċerka

allied, bl-għajnuna tal-

mill-impjegati tas-saħħa

ċentrali. Din ir-riċerka saret

li jaqgħu taħt id-direttorat

mistenni mill-pazjent.

u tal-KPIs għal kull waħda

tal-programm tal-istandards

istakeholders. Beda t-tfassil

allied.

beda jingħata s-servizz.

ta' riċerka, analiżi u

jgħaddi minnu l-klijent.

wara konsultazzjoni mal-

l-ewwel verżjoni tar-roadmap

professjonali tas-saħħa allied

intgħażel l-offerent preferut u

Dan wara li jsir eżerċizzju

il-mapping tal-proċess li

tal-utenti tas-servizz, kif ukoll

Bdiet ir-riċerka tas-servizzi

mal-kumpaniji li applikaw,

fil-qasam tal-Allied Health.

ċentrali.

li jaqgħu taħt id-direttorat

lill-istakeholders u tfasslet

Saret il-preżentazzjoni tal-miri

ukoll fil-livell ta' sodisfazzjon

esterni u tlestew l-intervisti

waħda mit-18-il professjoni

jiġu determinati l-bżonnijiet

Sar in-needs analysis, sabiex

OTTUBRU - DIĊEMBRU

KWART 4

kemm fis-servizz offrut kif

ta’ servizz ta’ faċilitaturi

Indicators (KPIs) għal kull

professjonali tas-saħħa allied,

Saret ir-riċerka tas-servizzi

LULJU - SETTEMBRU

KWART 3

mit-18-il professjoni tas-saħħa

kwotazzjonijiet għall-għoti

APRIL - ĠUNJU

KWART 2

identifikazzjoni ta' gaps

Wara li ħarġet sejħa għal

u l-Key Performance

JANNAR - MARZU

KWART 1

Ser jiġu stabbiliti l-istandards

120
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120

MFEA

MINISTERU
GĦALL-AFFARIJIET
BARRANIN U EWROPEJ
121

b'mod sodisfaċenti u qed
tintuża mill-ambaxxati.

kompjuterizzata, din is-sistema

tlestiet u ġiet installata. Saru

l-provi fuq is-sistema sabiex

ikun ivverifikat li s-sistema

taħdem kif meħtieġ. Ingħata

taħriġ lill-ambaxxaturi u

lis-senior management dwar

l-użu tas-sistema. Is-sistema

marret live u bdiet tintuża mill-

ambaxxati ta' Malta kollha kif

ukoll mill-ambaxxaturi mhux

residenti.

r-rapporti ta' kull xahar mill-

ambaxxati. Din is-sistema ser

tiffaċilita l-abbozzar, id-

distribuzzjoni u ż-żamma tar-

rapporti sabiex ikun possibbli

li jsir hand-over aktar faċli

lill-uffiċjali l-ġodda. Ser

jitnaqqas ukoll sostanzjalment

l-użu tal-karta, ikun hemm

użu aħjar tar-riżorsi, tiżdied

it-trasparenza u l-kontabilità,

jitnaqqas drastikament

ambaxxati.

proċessi mħaddma mill-istess

u tiżdied l-effiċjenza fil-

immedjat għall-kontenut

jibda jkun hemm aċċess

żamma ta' files, kif ukoll

l-ispazju meħtieġ għaż-

ġiet verifikata li qed taħdem

l-iżvilupp fuq is-sistema
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Implimentata

120 ambaxxatur u kap tat-taqsimiet fi ħdan il-Ministeru għall-

Affarijiet Barranin u Ewropej

KUMMENTI

LULJU - SETTEMBRU

KWART 3
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tas-sistema. Is-sistema diġitali

ġew identifikati u sar it-titjib

addizzjonali. Problemi oħra

anki permezz ta' taħriġ

jew żvilupp ġew solvuti,

ma kellhomx bżonn ta' tibdil

tas-sistema. Il-problemi li

Wara li fl-2020 beda

Sar monitoraġġ tat-tħaddim

APRIL - ĠUNJU

KWART 2

diġitali ta' kif jinħarġu

JANNAR - MARZU

KWART 1

Ser tiġi introdotta sistema

85

MIŻURA GĦASSIMPLIFIKAZZJONI
TAL-BUROKRAZIJA

ambaxxati u l-konsolati
u ġie installat skont ilproċedura applikabbli. Sar
l-ikkummissjonar u l-apparat
beda jintuża.

ntlaħaq qbil ma’ Aġenzija

Identità Malta biex jiġi fornut

it-tagħmir għal 35 ambaxxata

u konsolat u fuq il-pjan ta’

kif se jiġi installat it-tagħmir.

Beda l-proċess sabiex it-

tagħmir ikun trasportat lejn

l-ambaxxati barra minn

kollha li jinsabu barra

minn Malta billi jinbidel

il-hardware biex ikun

hemm Biometric Capture

Workstations u jiġi aġġornat

is-software sabiex tintuża

l-aħħar teknoloġija.
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Implimentata

Madwar 20,000 individwu li jirrikorru fl-ambaxxati u l-konsolati Maltin

kull sena għall-ħruġ ta' passaport jew visa

KUMMENTI

LULJU - SETTEMBRU

KWART 3

NUMRU TA' PERSUNI AFFETTWATI FEJN APPLIKABBLI

Malta.

It-tagħmir kollu wasal fl-

Ġew konklużi t-taħditiet u

APRIL - ĠUNJU

KWART 2

fl-ambaxxati u l-konsolati

JANNAR - MARZU

KWART 1

Ser ikompli l-investiment
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l-imsieħba u l-uffiċjali
rappreżentanti ta' diplomatiċi
fejn ġew diskussi u analizzati
l-kummenti u r-reazzjonijiet
dwar l-inizjattivi proposti.
Saret l-għażla tal-artisti li
se jibbenefikaw mill-Cultural

Cultural Diplomacy Fund ġiet

imsaħħa permezz tat-twaqqif

ta’ kumitat specifiku li jinkludi

rappreżentanti mill-Ministeru

għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u

l-Gvern Lokali, mill-Kunsill Malti

għall-Arti, mill-Valletta Cultural

Agency u mill-Istitut għal Studji

Maltin fl-Università ta' Malta.

Bdew jiġu evalwati l-proposti

ta' inizjattivi riċevuti.

msieħba fil-qasam kulturali,

fejn ser jiġu diskussi inizjattivi

li jistgħu jiġu finanzjati mill-

Cultural Diplomacy Fund. Dan

ser isir sabiex, b'mod strateġiku

u abbażi ta' konsultazzjoni

aktar mifruxa u siewja, ikun

hemm impenn sħiħ li tiġi

trażmessa l-identità kulturali

Maltija barra minn xtutna bl-

għajnuna ta' rappreżentanti

diplomatiċi.

konsultazzjonijiet bejn

tissorvelja l-proġetti taħt il-
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Implimentata

14-il artist Malti li jibbenefikaw mill-Cultural Diplomacy Fund sabiex

iwettqu l-ideat tagħhom

KUMMENTI

magħżula.

implimentazzjoni tal-proġetti

kompla l-monitoraġġ tal-

parti mill-operat u b'hekk

Dan il-proċess ġdid issa huwa

tal-Unjoni Ewropea (EUNIC).

Nazzjonali għall-Kultura

fi proġetti kulturali fl-Istituti

għandhom interess li jissieħbu

Maltin madwar id-dinja li

ta’ numru ta’ ambaxxati

pubblika, kif ukoll permezz

fl-istrutturi ta’ governanza

ta’ esperjenza fis-suġġett u

minn bord innominat fuq bażi

tal-għażla nnifsu, presedut

proġetti kif ukoll il-proċess

ta’ sejħiet għal proposti ta’

Procedures li jirregola l-ħruġ

Kien ukoll rivedut il-Manual of

LULJU - SETTEMBRU

KWART 3

NUMRU TA' PERSUNI AFFETTWATI FEJN APPLIKABBLI

Diplomacy Fund.

Saru diversi laqgħat u

L-istruttura li tiddeċiedi u

APRIL - ĠUNJU

KWART 2

magħmula minn grupp ta'

JANNAR - MARZU

KWART 1

Ser titwaqqaf struttura ġdida,
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ta' uffiċjali li jkunu ser jiġu
assenjati sabiex jaħdmu flambaxxati barra minn Malta.

26 modulu lil diplomatiċi
Maltin qabel ma dawn kienu
assenjati barra mill-pajjiż.
Sar assessjar tal-eżitu ta’ dan
it-taħriġ.

kontenut u l-materjal meħtieġ

għat-taħriġ. Intlaħaq qbil dwar

il-kontenut tas-syllabus tat-

taħriġ. Sar it-tfassil tas-syllabus

u ġew skedati s-sessjonijiet

tat-taħriġ b'konsultazzjoni ma'

dawk magħżula sabiex jagħtu

t-taħriġ.

diplomatiċi Maltin li jkunu

ser imorru f'xi waħda mill-

missjonijiet barra l-pajjiż. Dan

it-taħriġ ser ikun mandatorju u

ser jittratta dwar suġġetti bħal

materji konsolari, protokoll,

politika, l-amministrattiv u

l-lingwa.
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Implimentata

Diplomatiċi Maltin li jkunu ser jaħdmu f'xi missjoni diplomatika barra

minn Malta

KUMMENTI

NUMRU TA' PERSUNI AFFETTWATI FEJN APPLIKABBLI

kull meta jkun hemm grupp

bħala parti mill-operat u jsir

Dan it-taħriġ ser ikompli jsir

assenjati barra minn Malta.

numru ta' uffiċjali li ġew

Beda jingħata t-taħriġ fuq

ta' stakeholders lokali dwar il-

Intemm it-taħriġ mal-ewwel

LULJU - SETTEMBRU

KWART 3

Saru diskussjonijiet ma' numru

APRIL - ĠUNJU

KWART 2

strutturat ta' taħriġ għal

JANNAR - MARZU

KWART 1

Ser jiġi introdott programm
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126

MSCA

MINISTERU
GĦALL-ANZJANI U
L-ANZJANITÀ ATTIVA
127

għas-sistema tal-Customer
Relationship Management
(CRM). Beda wkoll ix-xoghol
fuq Quality Tool ġdida li hija
s-sistema li tintuża bħala parti

dawn l-eforms. Il-fornitur
bagħat l-ewwel verżjoni
tas-systems requirements taleforms sabiex jiġu kkonfermati
qabel ma jibda x-xogħol talipprogrammar.

għal offerti għall-iżvilupp ta'

software għall-eservices u

eforms meħtieġa, li għalqet

f'Diċembru 2020. Intgħażel

l-offerent preferut għas-

sejħa għal offerti. Ġie ffirmat

il-ftehim u nħarġet notifika

lill-fornitur.

ta' Ħarsien Soċjali. Dan billi

l-formoli kollha jinqalbu

f'eforms u billi tiġi introdotta

s-sistema tal-Customer

Relationship Management

(CRM). Din l-inizjattiva ser

tkun il-bażi li fuqha jistgħu

jiġu eventwalment introdotti

proċessi oħra.
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ta’ żvilupp fuq l-eforms.

tal-liċenzjar beda l-proċess

jitħaddmu l-applikazzjonijiet

evalwazzjoni tal-operat ta’ kif

tal-liċenzjar. Wara proċess ta’

Tool bħala parti mill-proċess

Kompla x-xogħol fuq il-Quality
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Fil-proċess li tiġi implimentata

Madwar 750 klijent fis-sena tal-Awtorità ta' Standards ta' Ħarsien

Soċjali

KUMMENTI

mill-proċess tal-liċenzjar.

fuq is-sejħa għal offerti

ipprogrammar. Beda x-xogħol

qabel ma jibda x-xogħol tal-

sabiex jiġu kkonfermati

Standards ta' Ħarsien Soċjali

liċenzjar tal-Awtorità ta'

tal-eforms tal-proċessi tal-

NUMRU TA' PERSUNI AFFETTWATI FEJN APPLIKABBLI

jibda x-xogħol marbut ma’

laqgħat mal-fornitur sabiex

f'eforms. Saru numru ta'

ta' Ħarsien Soċjali jinqalbu

fl-Awtorità ta' Standards

mal-proċess tal-liċenzjar

fuq is-systems requirements

ħdan l-Awtorità ta' Standards

il-formoli kollha marbuta

tal-offerti riċevuti għas-sejħa

Tkomplew id-diskussjonijiet

LULJU - SETTEMBRU

KWART 3

Bdiet u tlestiet l-evalwazzjoni

Ġie ffirmat il-kuntratt sabiex

APRIL - ĠUNJU

KWART 2

fit-Taqsima tal-Liċenzjar fi

JANNAR - MARZU

KWART 1

Ser tibda riforma diġitali

28
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stabbiliti. Ġiet ippubblikata

s-sejħa għal offerti għall-

iżvilupp tal-app.

għal dawk li jżuru dan iċ-

ċentru ta' sikwit. Dawk

reġistrati permezz ta' din

promozzjoni.

kif ukoll tkun għodda ta'

tax-Xjenża kemm-il darba,

qiegħed iżur dan iċ-Ċentru

jkun jista' jiġi analizzat min

bażi ta' riċerka minħabba li

l-app ser isservi wkoll bħala

jżuru ċ-Ċentru tax-Xjenza. Din

diversi inċentivi sabiex jerġgħu

skont il-linji gwida stabbiliti.

u l-MCST ġiet żviluppata l-app

diskussjonijiet bejn il-kuntrattur

preferut. Wara li saru

riċevuti u ntgħażel l-offerent
(API).

Application User Interface

mas-sistema permezz ta'

| PAĠNA 132 |

Tixpoint permezz ta' API.

kkonfigurata mas-sistema

sena d-dieħla l-app tiġi

biljetti sabiex fil-bidu tas-

neċessarji fis-sistema tal-

Komplew isiru l-modifiki

OTTUBRU - DIĊEMBRU

KWART 4

MFER | MINISTERU GĦALL-UGWALJANZA, IR-RIĊERKA U L-INNOVAZZJONI

Fil-proċess li tiġi implimentata

tal-app skont il-parametri

għaldaqstant hija mmirata

sabiex l-app tiġi kkonfigurata

fis-sistema tal-biljetti Tixpoint

Persuni li jżuru l-Esplora

sejħa għal offerti għall-iżvilupp

għall-membri tal-Esplora u

l-evalwazzjoni tal-offerti

għall-iżvilupp tal-app, saret

Bdew isiru l-modifiki neċessarji

LULJU - SETTEMBRU

KWART 3

KUMMENTI

fis-suq u wara ġiet abbozzata

il-proċess ta' reġistrazzjoni

Għalqet is-sejħa għal offerti

APRIL - ĠUNJU

KWART 2

NUMRU TA' PERSUNI AFFETTWATI FEJN APPLIKABBLI

evalwati xi prodotti simili hawn

maħsuba sabiex ikun faċilitat

l-app ser jibbenefikaw minn

Saret riċerka sabiex jiġu

JANNAR - MARZU

KWART 1

Ser titnieda mobile app

9

MIŻURA GĦASSIMPLIFIKAZZJONI
TAL-BUROKRAZIJA

se jiftaħ fl-2021.

ta' internazzjonalizzazzjoni li

Programme u kull programm

iI-PAS, ir-Research Excellence

jidħlu l-programmi tal-FUSION,

amministrattivi assoċjati fejn

ta' formoli, karti u proċessi

drastikament l-ammont

din l-inizjattiva ser jitnaqqas

t-Teknoloġija. Permezz ta'

Kunsill Malti għax-Xjenza u

u Ewropej amministrati mill-

pjattaforma diġitali.

| PAĠNA 133 |

is-sena d-dieħla.

Xjenza u Teknoloġija (MCST)

tintuża mill-Kunsill Malti għax-

il-pjattaforma tkun tista' tibda

pjattaforma diġitali sabiex din

Kompla l-ittestjar meħtieġ tal-

OTTUBRU - DIĊEMBRU

KWART 4

MFER | MINISTERU GĦALL-UGWALJANZA, IR-RIĊERKA U L-INNOVAZZJONI

Fil-proċess li tiġi implimentata

diġitali.

sejħiet għal applikazzjoni

pjattaforma diġitali.

L-applikanti għal fondi f'oqsma ta' riċerka u innovazzjoni

l-iżvilupp tal-pjattaforma

il-proċess marbut ma'

beda l-ittestjar meħtieġ tal-

pjattaforma diġitali kif ukoll

Kompla l-ittestjar meħtieġ tal-

LULJU - SETTEMBRU

KWART 3

KUMMENTI

pjattaforma diġitali u beda

u mnaqqas b'madwar 50%,

Kompla u tlesta l-iżvilupp tal-

APRIL - ĠUNJU

KWART 2

NUMRU TA' PERSUNI AFFETTWATI FEJN APPLIKABBLI

prototyping tal-paġni tal-

diġitali sabiex jiġi simplifikat,

taħt programmi nazzjonali

Beda u tlesta l-proċess ta’

JANNAR - MARZU

KWART 1

Ser tinħoloq pjattaforma

10

MIŻURA GĦASSIMPLIFIKAZZJONI
TAL-BUROKRAZIJA

parti mill-programm 'Jiena
Nappartjeni'.

min japplika, jattendi u jlesti

l-korsijiet.

| PAĠNA 134 |
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benefiċjarji ta' protezzjoni internazzjonali

B’hekk il-ħidma ppjanata għal din is-sena twettqet

online l-lezzjonijiet bħala

ta' informazzjoni dwar kull

Madwar 3,000 utent tas-servizz, Third Country Nationals (TCNs) u

il-website. Komplew jingħataw

isservi wkoll bħala database

minn paġna waħda.

jissottomettu l-applikazzjonijiet

sabiex l-utenti jkunu jistgħu

System billi nħolqot dashboard

Database Management

Kompla l-iżvilupp tad-

OTTUBRU - DIĊEMBRU

KWART 4

KUMMENTI

Nappartjeni' u ttellgħet fuq

fiżiku. Din il-pjattaforma ser

offerent magħżul.

li ġie ffirmat il-kuntratt mal-

Management System wara

Beda l-iżvilupp tad-Database

LULJU - SETTEMBRU

KWART 3

NUMRU TA' PERSUNI AFFETTWATI FEJN APPLIKABBLI

stadju tal-programm 'Jien

b'mod virtwali minflok fi spazju

riċevuti u ntgħażel l-offerent

applikazzjoni tat-tieni

programm 'Jiena Nappartjeni'.

l-applikazzjoni għall-

saret l-evalwazzjoni tal-offerti

System u wara li din għalqet

simplifikata l-formola tal-

l-lezzjonijiet bħala parti mill-

u li permezz tagħha

anke t-taħriġ jibda jingħata

ukoll bdew jingħataw online

fuq pjattaforma waħda

Database Management

offerti sabiex tiġi żviluppata

tinqaleb għal eform, fejn

l-akkwist ta' sistema ġdida kif

tiċċentralizza kollox

preferut. Ġiet riveduta u

partijiet konċernati rigward

elettronika ġdida li

Ġiet ippubblikata sejħa għal

APRIL - ĠUNJU

KWART 2

Integration Request Meeting

Saru diversi diskussjonijiet mal-

JANNAR - MARZU

KWART 1

Ser tiġi introdotta sistema

35

MIŻURA GĦASSIMPLIFIKAZZJONI
TAL-BUROKRAZIJA

fis-sistema ta' sottomissjoni.

riċevuti l-applikazzjonijiet minn
riċerkaturi interessati u twettqu
t-tħejjijiet finali sabiex ikun jista'
jibda jingħata t-taħriġ.

diskussjonijiet mat-trejners

rigward it-tħejjija tal-

aġenda tat-taħriġ. Inħarġet

ukoll sejħa għal superviżuri

li lesti li jospitaw riċerkaturi

postdottorali.

postdottorali meta dawn jiġu

biex jissottomettu proposti ta’

proġetti ta’ studji u riċerka

taħt il-Programm Marie

Curie ta’ Horizon Europe. Dan

it-taħriġ ser jingħata b'mod

jattendu b'mod fiżiku.

id-dinja li ma jkunux jistgħu

aktar riċerkaturi minn madwar

elettroniku sabiex jintlaħqu

indirizzati mistoqsijiet u żbalji

jattendu t-taħriġ. Bdew jiġu

meħtieġa, kif ukoll saru

jiġu megħjuna riċerkaturi

Implimentata

68 (30 parteċipant fit-taħriġ; 19-il applikazzjoni ta’ riċerkatur

Malta)

| PAĠNA 135 |

tal-applikazzjonijiet biex jiġu

mir-riċerkaturi saret analiżi

sottomessi l-applikazzjonijiet

jiġu sottomessi. Wara li ġew

proposti tagħhom qabel ma

mar-riċerkaturi dwar il-

MFER | MINISTERU GĦALL-UGWALJANZA, IR-RIĊERKA U L-INNOVAZZJONI

postdottorat flimkien ma’ 19-il superviżur ieħor mill-Università ta’

KUMMENTI

NUMRU TA' PERSUNI AFFETTWATI FEJN APPLIKABBLI

jissottomettu.

l-applikazzjonijiet li jixtiequ

segwitu mar-riċerkaturi dwar

permezz ta' laqgħat individwali

għal dawk interessati li

dokumentazzjoni kollha

postdottorali u wara sar

taħriġ u nħarġet l-applikazzjoni

għat-taħriġ, inkluż id-

jingħata taħriġ immirat sabiex

Kompliet tingħata assistenza

OTTUBRU - DIĊEMBRU

KWART 4

tal-ħtiġijiet tal-klijent, ser

Ingħata t-taħriġ lir-riċerkaturi

LULJU - SETTEMBRU

KWART 3

Ġiet finalizzata l-aġenda tat-

APRIL - ĠUNJU

KWART 2

Bdew il-preparamenti

JANNAR - MARZU

KWART 1

Wara li saret riċerka u analiżi

22

MIŻURA
ADDIZZJONALI

Abbażi tal-Ġeneru u Vjolenza
Domestika u l-Università
ta' Malta sabiex tkun tista'
titwettaq ir-riċerka.

t-tfassil tal-metodoloġija ta' din
ir-riċerka, fejn ġie identifikat
l-istrument li hu l-iktar validu
għall-oġġettivi ta' din ir-riċerka.

riċerkaturi li jistgħu jwettqu

din ir-riċerka, intgħażel id-

Dipartiment tal-Istudji tal-

Familja fi ħdan l-Università ta'

Malta sabiex ikun responsabbli

minn din ir-riċerka. Beda

l-proċess sabiex jiġi ffirmat

Memorandum of Understanding

(MOU) bejn il-Kummissjoni

li jesperjenzaw il-vjolenza

domestika. Din ir-riċerka

għandha twassal sabiex ikun

hawn stampa aktar ċara tas-

sitwazzjoni lokali.

MFER | MINISTERU GĦALL-UGWALJANZA, IR-RIĊERKA U L-INNOVAZZJONI

| PAĠNA 136 |

B’hekk il-ħidma ppjanata għal din is-sena twettqet

Il-pubbliku ġenerali

fil-bidu tas-sena d-dieħla.

t'informazzjoni jkun jista' jissokta

sabiex il-proċess tal-ġbir

t-tħejjijiet kollha neċessarji

il-kapitlu tal-letteratura. Saru

mill-FREC u beda x-xogħol fuq

KUMMENTI

riċerka. Ġie ffirmat MOU bejn

li jevalwa l-aspetti etiċi tar-

(FREC), il-bord tal-Università

Research Ethics Committee

l-applikazzjoni lill-Faculty

Ġiet approvata l-applikazzjoni

OTTUBRU - DIĊEMBRU

KWART 4

NUMRU TA' PERSUNI AFFETTWATI FEJN APPLIKABBLI

l-Università ta' Malta.

Ġeneru u Vjolenza Domestika u

dwar il-Vjolenza Abbażi tal-

il-Kummissjoni dwar il-Vjolenza

ta' din ir-riċerka kif ukoll beda

lokali sabiex jiġu identifikati

riċerka ffukata fuq it-tfal

metodoloġija u ġiet sottomessa

konċernati dwar l-għanijiet

istituzzjonijiet akkademiċi

livell nazzjonali ser issir

Kompla x-xogħol fuq il-

LULJU - SETTEMBRU

KWART 3

Saru diskussjonijiet mal-partijiet

APRIL - ĠUNJU

KWART 2

Wara li saru kuntatti ma' diversi

JANNAR - MARZU

KWART 1

Għall-ewwel darba fuq

68

MIŻURA
ADDIZZJONALI
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li tikkonċerna l-ingaġġ ta' riżorsi

umani.

burokrazija fejn jikkonċerna

l-ingaġġ ta' riżorsi umani mal-

jintemmu t-taħditiet mal-UHM

tagħhom.

tal-volumi.

ta' konservazzjoni.

id-dokumenti hekk importanti

kollu.

Secretary to Government

| PAĠNA 140 |

Government b'mod diġitali.

taċ-Chief Secretary to

snin ta' dokumentazzjoni)

Tnieda l-katalgu (b'għaxar

MHAL | MINISTERU GĦALL-WIRT NAZZJONALI, L-ARTI U L-GVERN LOKALI

Implimentata

Beda l-proċess tal-katalogar

li ma kellhomx bżonn intervent

faċli li ssir riċerka minn dawn

il-qari tal-provi tal-materjal

u katalogar tal-volumi. Sar

Madwar 2,000 riċerkatur li jagħmlu użu mill-Katalgu taċ-Chief

l-proċess ta' diġitalizzazzjoni.

ta' diġitalizzazzjoni tal-volumi

l-inizjattiva għandu jkun aktar

KUMMENTI

intervent filwaqt li tkompla

Government u beda l-proċess

Government. Bis-saħħa ta' din

proċessi ta' diġitalizzazzjoni

Tkomplew u tlestew il-

reġjonali.

ħaddiema tal-kunsilli lokali u

dwar il-ftehim kollettiv għall-

ir-regolamenti ser isiru wara li

L-emendi leġiżlattivi ta' dawn

ma’ dawk tal-gvern ċentrali.

ta’ impjegati jkunu konformi

il-kwalifiki ta’ ċerti kategoriji

Umani tal-Gvern Lokali sabiex

għar-Regolamenti dwar Riżorsi

Ġew identifikati l-emendi

OTTUBRU - DIĊEMBRU

KWART 4

konsolidazzjoni u simplifikazzjoni

lokali bil-għan li jkun hemm

ċirkularijiet li nħarġu lill-kunsilli

amalgamati u emendati diversi

NUMRU TA' PERSUNI AFFETTWATI FEJN APPLIKABBLI

tal-volumi li kellhom bżonn

katalgu taċ-Chief Secretary to

taċ-Chief Secretary to

storikament.

Saret il-konservazzjoni

Sar condition survey tal-

Ser jiġi diġitalizzat il-katalgu

23

umani.

li tikkonċerna l-ingaġġ ta' riżorsi

sussidjarja relevanti u bdew jiġu

dwar ir-reviżjoni tal-leġiżlazzjoni

Fil-proċess li tiġi implimentata

leġiżlazzjoni sussidjarja relevanti

tal-proċessi u tnaqqis fil-

leġiżlazzjoni sussidjarja relevanti

Lokali dwar ir-reviżjoni tal-

L-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali u l-kunsilli lokali

Lokali, dwar ir-reviżjoni tal-

konsolidazzjoni, simplifikar

Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali

Komplew it-taħditiet mal-

LULJU - SETTEMBRU

KWART 3

KUMMENTI

mal-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli

relevanti sabiex ikun hemm

Assoċjazzjoni tal-Kunsilli

Komplew it-taħditiet mal-

APRIL - ĠUNJU

KWART 2

NUMRU TA' PERSUNI AFFETTWATI FEJN APPLIKABBLI

konċernati, b’mod partikolari

kunsilli lokali u mar-reġjuni.

Bdiet konsultazzjoni mal-partijiet

leġiżlazzjoni sussidjarja

JANNAR - MARZU

KWART 1

Ser issir reviżjoni tal-

22

MIŻURA GĦASSIMPLIFIKAZZJONI
TAL-BUROKRAZIJA

għall-iżvilupp tas-sistema.

Tfassal pjan dwar kif se tkun

qiegħda taħdem is-sistema

u ġew identifikati l-impatti

tagħha. Beda u tlesta l-iżvilupp

tas-sistema elettronika filwaqt li

Heritage Malta tibda tiġġenera

l-kuntratti tal-kiri tas-siti b'mod

awtomatiku. Bis-saħħa ta' din

l-inizjattiva ser jiġi simplifikat il-

proċess amministrattiv u l-klijent

jinqeda b'mod aktar espedit.

u ġie maqbul il-kunċett ta'

monitoraġġ. Saret riċerka dwar

x'sistemi jeżistu fis-suq u ġiet

ittestjata sistema li għandha

plug-in ma' pjattaforma

elettronika li diġà tintuża mill-

aġenzija. Numru ta' impjegati

fi ħdan din l-aġenzija ngħataw

taħriġ fuq din is-sistema u bdew

jużawha bħala prova.

ta' Heritage Malta. Għal dan il-

għan ser tiġi installata sistema

elettronika li tippermetti

monitoraġġ aktar effettiv

tat-tħaddim tar-remote

working, inkluż it-timesheets u

l-immaniġġar tat-tasks li ser

jitwettqu mill-ħaddiema. B'hekk

jiġi mmaniġġat aħjar ix-xogħol

assenjat lilhom, ikun hemm

jintlaħqux.

hemm ir-riskju li timeframes ma

tinġibed l-attenzjoni meta jkun

progress imwettaq u tkun tista'

konċernati.

tintuża mid-dipartimenti

inxtrat is-sistema u din bdiet

il-proċess ta' monitoraġġ,

l-impjegati. Wara li ntemm

il-feedback mogħti minn dawn

filwaqt li beda jiġi evalwat

li bdew jużaw din is-sistema

monitoraġġ fost l-impjegati

Kompla għaddej il-proċess ta'

50 impjegat ta' Heritage Malta

Implimentata

KUMMENTI

| PAĠNA 141 |

OTTUBRU - DIĊEMBRU

KWART 4
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NUMRU TA' PERSUNI AFFETTWATI FEJN APPLIKABBLI

partijiet kollha konċernati

monitoraġġ aktar effettiv tal-

Saru diskussjonijet interni mal

tar-remote working fl-operat

Implimentata

L-impjegati ta' Heritage Malta

LULJU - SETTEMBRU

KWART 3

KUMMENTI

din is-sistema.

Heritage Malta dwar l-użu ta'

ngħata t-taħriġ lill-impjegati ta'

rriżulta waqt l-ittestjar filwaqt li

meħtieġa abbażi ta' dak li

Tlesta l-ittestjar u saru l-modifiki

APRIL - ĠUNJU

KWART 2

NUMRU TA' PERSUNI AFFETTWATI FEJN APPLIKABBLI

Ser jiġi introdott il-kunċett

68

stabbiliti r-rekwiżiti meħtieġa

beda l-ittestjar meħtieġ.

Saru diversi laqgħat sabiex jiġu

elettronika li permezz tagħha

JANNAR - MARZU

KWART 1

Ser tiġi żviluppata sistema

67

MIŻURA GĦASSIMPLIFIKAZZJONI
TAL-BUROKRAZIJA

evalwati u ntgħażel l-offerent

preferut. Ġew ordnati l-iscanner

u l-kompjuter.

id-dokumenti jsiru aktar

aċċessibbli għar-riċerkaturi

minħabba li jkunu jistgħu

l-pubblikazzjoni.

u dan wara li saret riċerka ta'

x'hawn fis-suq. Ġie deċiż li

s-sistema tkun installata fuq is-

servers ta’ Heritage Malta u mhux

bħala Software as a Service

(SAAS). Bdiet tiġi abbozzata

sejħa għal offerti għad-DAMS

abbażi tar-rekwiżiti identifikati.

jiġu mmaniġġati l-assi diġitali

ta' Heritage Malta. Dan ser

isir sabiex l-assi jinġabru f'post

wieħed li jkun aċċessibbli mill-

impjegati ta' din l-entità. Sal-

lum il-ġurnata d-dejta, inkluż

ritratti u copyrights, hija mifruxa

u ma tinżammx f'post ċentrali.

l-offerent preferut.

tal-offerti riċevuti u ntgħażel

għalqet saret l-evalwazzjoni

| PAĠNA 142 |

dwar ix-xogħol meħtieġ.

pjan bejn il-partijiet konċernati

preferut dwar id-DAMS u tħejja

Saru diskussjonijiet mal-offerent

OTTUBRU - DIĊEMBRU

KWART 4

MHAL | MINISTERU GĦALL-WIRT NAZZJONALI, L-ARTI U L-GVERN LOKALI

Fil-proċess li tiġi implimentata

għall-ivvettjar meħtieġ u

l-bżonnijiet tal-aġenzija aħjar

elettronika li permezz tagħha

12-il ħaddiem ta' Heritage Malta.

lid-Dipartiment tal-Kuntratti

System (DAMS) li jaqdu

(DAMS) li hija sistema

offerti għad-DAMS u wara li

Ġiet ippubblikata s-sejħa għal

KUMMENTI

offerti għad-DAMS u ntbagħtet

għad-Digital Asset Management

Asset Management System

NUMRU TA' PERSUNI AFFETTWATI FEJN APPLIKABBLI

Tlesta l-abbozzar tas-sejħa għal

Ġew identifikati r-rekwiżiti

Ser tiġi introdotta d-Digital

95

immedjat u bla ħlas.
Implimentata

l-kwotazzjonijiet, dawn ġew

fl-Imdina, bil-għan li dawn

meħtieġ.

Madwar 1,000 riċerkatur

kompjuter. Wara li ġew riċevuti

Legali tal-Arkivji Nazzjonali

demand lir-riċerkaturi.

Beda jingħata s-servizz ġdid on

LULJU - SETTEMBRU

KWART 3

KUMMENTI

ta' scanner apposta u

Taqsima tad-Dokumentazzjoni

l-kompjuter u sar l-ittestjar

Ġew installati l-iscanner u

APRIL - ĠUNJU

KWART 2

NUMRU TA' PERSUNI AFFETTWATI FEJN APPLIKABBLI

kwotazzjonijiet għax-xiri

jakkwistaw kopji diġitali fl-

Inħarġet sejħa għal

diġitalizzazzjoni on demand fit-

JANNAR - MARZU

KWART 1

Ser jiġi introdott servizz ta'
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MIŻURA GĦASSIMPLIFIKAZZJONI
TAL-BUROKRAZIJA

għall-Collection Management

System (CMS) li jaqdu

l-bżonnijiet tal-aġenzija aħjar

u dan wara li saret riċerka

ta' x'hawn fis-suq. Ġie deċiż

li s-sistema tkun installata fuq

is-servers ta’ Heritage Malta

u mhux bħala Software as

a Service (SAAS). Bdiet tiġi

abbozzata sejħa għal offerti

għas-CMS abbażi tar-rekwiżiti

Malta hija l-Collection

Management System (CMS).

B'din is-sistema diġitali jiġu

mmaniġġati l-kollezzjonijiet

u b'hekk jinżamm rekord

tal-wirt kulturali, tanġibbli

u intanġibbli, f'kollezzjoni

waħda li tkun aċċessibbli

kemm għall-impjegati kif ukoll

għall-pubbliku.

meħtieġ.

| PAĠNA 143 |

konċernati dwar ix-xogħol

u tħejja pjan bejn il-partijiet

offerent preferut dwar is-CMS

Saru diskussjonijiet mal-
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Fil-proċess li tiġi implimentata

12-il ħaddiem ta' Heritage Malta

l-offerent preferut.

tal-offerti riċevuti u ntgħażel

għalqet saret l-evalwazzjoni

offerti għas-CMS u wara li

Ġiet ippubblikata s-sejħa għal

LULJU - SETTEMBRU

KWART 3

KUMMENTI

meħtieġ u l-pubblikazzjoni.

tal-Kuntratti għall-ivvettjar

ntbagħtet lid-Dipartiment

għal offerti għas-CMS u

Tlesta l-abbozzar tas-sejħa

APRIL - ĠUNJU

KWART 2

NUMRU TA' PERSUNI AFFETTWATI FEJN APPLIKABBLI

identifikati.

Ġew identifikati r-rekwiżiti

ser tiġi introdotta f'Heritage

JANNAR - MARZU

KWART 1

Sistema elettronika oħra li
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MIŻURA GĦASSIMPLIFIKAZZJONI
TAL-BUROKRAZIJA

dwar l-użu tal-Project

Information Management

System (PIMS) kif ukoll inkitbu

linji gwida dwar kif id-

dipartimenti interni għandhom

System (PIMS) bil-għan li

jitjieb il-modus operandi ta'

Heritage Malta fejn jidħol

l-ippjanar u t-twettiq tal-

proġetti.

ikunu wkoll interattivi.

Uħud mill-kotba ser jibdew

| PAĠNA 144 |
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Implimentata

pjattaformi identifikati.

minn Heritage Malta fuq il-

Il-pubbliku ġenerali

tal-ebooks.

kemm mis-sit tal-entità kif

KUMMENTI

pjattaformi internazzjonali

jiġu offruti b'mod diġitali

kotba ġodda maħruġa

Ġew imnedija numru ta'

NUMRU TA' PERSUNI AFFETTWATI FEJN APPLIKABBLI

l-arranġamenti meħtieġa ma'

ukoll minn siti internazzjonali.

Saru l-preparamenti logistiċi u

Heritage Malta ser jibdew

Implimentata

Il-ħaddiema kollha ta' Heritage Malta

LULJU - SETTEMBRU

KWART 3

KUMMENTI

ħdan Heritage Malta.

lill-kumplament tal-impjegati fi

amministraturi tal-proġetti

Ingħata taħriġ mill-

APRIL - ĠUNJU

KWART 2

NUMRU TA' PERSUNI AFFETTWATI FEJN APPLIKABBLI

s-sistema.

tkompli tiġi simplifikata

Il-kotba maħruġa minn

98

amministraturi tal-proġetti

jaħdmu ma' xulxin sabiex

Ingħata taħriġ lill-

Information Management

JANNAR - MARZU

KWART 1

Ser tiġi installata l-Project

97

MIŻURA GĦASSIMPLIFIKAZZJONI
TAL-BUROKRAZIJA

devoluzzjoni ta' proprjetà
pubblika sa minn meta
ngħatat id-delega lill-Kunsilli
Lokali fl-1999. Ġew stabbiliti
l-kriterji biex isir Performance
Audit tal-proprjetajiet
devoluti lil għaxar Kunsilli
Lokali u bdew jiġu analizzati
l-applikazzjonijiet oriġinali u

proċess biex jittieħed stock

tal-proprjetajiet li huma

devoluti lill-Kunsilli Reġjonali u

Lokali. Ġiet emendata l-policy

abbażi tal-informazzjoni

miġbura mid-Direttorat, wara

li ġiet diskussa mal-partijiet

konċernati, u wara din ġiet

iċċirkolata.

devoluta lill-Kunsilli Lokali tal-

amministrazzjoni ta’ proprjetà

pubblika titwettaq skont

il-Policy u l-Ftehim Legali.

B’hekk tkun qed tissaħħaħ

il-kontabilità u jiġi assigurat

li s-servizzi mogħtija jkunu

ta' livell u kwalità għolja u

jilħqu l-aspirazzjonijiet taċ-

Implimentata

Il-pubbliku ġenerali

| PAĠNA 145 |

tibda s-sena d-dieħla.

maħruġa mir-rapport ser

rakkomandazzjonijiet

L-implimentazzjoni tar-

u maqbul internament.

liema rapport ġie diskuss

tal-Performance Audit,

wara li tlesta l-eżerċizzju

tal-informazzjoni miġbura

Ġie abbozzat rapport abbażi

OTTUBRU - DIĊEMBRU

KWART 4

MHAL | MINISTERU GĦALL-WIRT NAZZJONALI, L-ARTI U L-GVERN LOKALI

KUMMENTI

miġbura bdiet tiġi analizzata.

identifikati u l-informazzjoni

Audit fuq l-għaxar Kunsilli

l-eżerċizzju tal-Performance

Tlesta l-istocktake u tkompla

LULJU - SETTEMBRU

KWART 3

NUMRU TA' PERSUNI AFFETTWATI FEJN APPLIKABBLI

rispettivi.

tal-Artijiet u l-Kunsilli Lokali

ġie ffirmat bejn l-Awtorità

l-kuntratt li sussegwentament

jittieħed rendikont ta' kull

Awtorità tal-Artijiet u nbeda

biex nassiguraw li l-funzjoni

ċittadini.

Kompla l-istocktake biex

APRIL - ĠUNJU

KWART 2

Saret konsultazzjoni mal-

JANNAR - MARZU

KWART 1

Ser inkunu qed indaħħlu miżuri

46

MIŻURA
ADDIZZJONALI

mill-awtoritajiet tas-saħħa,

dan l-avveniment ġie pospost

għall-aħħar xhur tas-sena.

f'esperjenza multisensorjali ħalli

tiġi esplorata l-perċezzjoni

tad-dawl, tal-kulur, tad-dell u

meħtieġa għall-esebizzjoni

ta’ Michelle Oka Doner u

ġew organizzati site visits

biex jiġi deċiż il-post fejn

MICAS, Heritage Malta u

l-MTA, ser tittella' esebizzjoni

artistika kontemporanja ta'

Michelle Oka Doner.

d-dieħla.

| PAĠNA 146 |
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ta' Michelle Oka Doner li
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Fil-proċess li tiġi implimentata

Il-pubbliku ġenerali

Oka Doner.

kontemporanja ta' Michelle

għall-esebizzjoni artistika

preparamenti meħtieġa

Baqgħu għaddejjin il-

KUMMENTI

Oka Doner.

għall-esebizzjoni ta’ Michelle

preparamenti meħtieġa

Baqgħu għaddejjin il-

NUMRU TA' PERSUNI AFFETTWATI FEJN APPLIKABBLI

għat-Turiżmu (MTA).

ukoll mal-Awtorità Maltija

mal-artista, mal-kuratriċi kif

organizzati wkoll laqgħat

ser issir l-installazzjoni. Ġew

Bdew il-preparamenti

B'kollaborazzjoni bejn il-

49
Tlestew il-preparamenti

u r-restrizzjonijiet imħabbra

sabiex idaħħal lill-viżitaturi

Implimentata

mal-pandemija COVID-19

ser jintuża kulur ta' dawl pur

KUMMENTI

l-Esplora.

dawl tas-sitwazzjoni marbuta

Pavilion. F'din l-esebizzjoni

Il-pubbliku ġenerali

mal-Valletta Cultural Agency u

Pavilion. Madankollu, fid-

ser issir ix-Shadow Colour

NUMRU TA' PERSUNI AFFETTWATI FEJN APPLIKABBLI

fil-miftuħ, b’kollaborazzjoni

avveniment Shadow Colour

tal-ispazju.

Colour Pavilion għall-pubbliku

kollha meħtieġa għall-

Agency u Heritage Malta,

OTTUBRU - DIĊEMBRU

KWART 4

l-Esplora, il-Valletta Cultural

LULJU - SETTEMBRU

KWART 3

Ittella' l-avveniment Shadow

APRIL - ĠUNJU

KWART 2

Tlestew il-preparamenti

JANNAR - MARZU

KWART 1

B'kollaborazzjoni bejn il-MICAS,
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MIŻURA
ADDIZZJONALI

tkun tista' tittella' l-esebizzjoni.

ntgħażlet l-artista Cristina

tkun tista' tittella' l-esebizzjoni.

l-loġistika meħtieġa sabiex

MICAS Talk fejn kien hemm

l-avveniment saret ukoll il-

Cristina Iglesias. Waqt dan

tal-arti kontemporanja

Implimentata

Il-pubbliku ġenerali
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KUMMENTI

NUMRU TA' PERSUNI AFFETTWATI FEJN APPLIKABBLI

tagħha għal Malta.

b’mod speċjali x-xogħol

l-loġistika meħtieġa sabiex

Art Weekend. Wara li

Iglesias dwar il-marketing u

taħditiet mal-artista Cristina

tagħha u x-xogħlijiet tagħha,

Iglesias dwar il-marketing u

waqt il-MICAS International

artista rinomata fid-dinja

Sea Cave (Entrance) tal-

l-avveniment.

taħditiet mal-artista Cristina

biex tittella' esebizzjoni

Weekend. Tkomplew it-

l-MICAS International Art

dwar il-programm ta’ dan

Art Weekend. Tkomplew it-

l-għażla ta' artist rinomat

żvelat ix-xogħol tal-arti

Art Weekend fejn ġie

Iglesias fuq il-karriera artistika

jittella' l-MICAS International

ukoll saru diskussjonijiet dwar

International Art Weekend.

xiri meħtieġ sabiex jittella'

loġistiċi u beda l-proċess ta’

djalogu mal-artista Cristina

xiri meħtieġ sabiex ikun jista'

International Art Weekend kif

Ittella' l-MICAS International

OTTUBRU - DIĊEMBRU

KWART 4

laqgħat mal-kumitat kreattiv

loġistiċi u beda l-proċess ta’

meħtieġa għall-MICAS

ser tittella' l-MICAS

Tkomplew il-preparamenti

LULJU - SETTEMBRU

KWART 3

Iglesias, ġew organizzati

Tkomplew il-preparamenti

Bdew il-preparamenti

APRIL - ĠUNJU

KWART 2

istituzzjonijiet internazzjonali,

JANNAR - MARZU

KWART 1

B'kollaborazzjoni ma'
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MIŻURA
ADDIZZJONALI

kollha miġbura fl-ewwel
kwart u ġie ppreżentat
rapport preliminari permezz
ta' sommarju eżekuttiv. Ġiet
reveduta l-Policy u l-iStandard
Operating Procedures
(SOPs) sabiex jiġi pprovdut
mekkaniżmu aktar effiċjenti
fil-proċess tar-rimborż u

partijiet kollha konċernati kif

ukoll tqassam kwestjonarju

sabiex jiġu stabbiliti

d-diffikultajiet li l-kunsilli

jiffaċċjaw sabiex japplikaw

għall-Grant Schemes. Sar ukoll

eżerċizzju intern sabiex jiġu

indirizzati d-diffikultajiet li

jsib il-Bord tal-Evalwazzjoni

fl-aġġudikazzjoni tal-proġetti

sottomessi.

FAQs bil-għan li jiġu mfiehma

aħjar il-proċessi mħaddma

mid-Dipartiment għall-Gvern

Lokali meta kunsilli lokali jew

dawk reġjonali jingħataw

fondi għat-twettiq ta' proġetti.

B'hekk ikun hemm aktar

assistenza, kemm fil-proċess

tal-applikazzjoni kif ukoll fit-

twettiq tal-proġetti. L-għan

hu li l-proġetti finanzjati jiġu
simplifikat. Ġew abbozzati
numru ta' Frequently Asked

effikaċi sabiex ma jintilifx il-

finanzjament allokat.

Implimentata

68 Kunsill Lokali u 6 Kunsilli Reġjonali

website.

| PAĠNA 148 |

ta' proprjetà pubblika fuq il-

ta' ġemellaġġ u devoluzzjoni

proċessi involuti fil-funzjonijiet

tal-Grant Schemes kif ukoll il-

Itellgħu l-FAQs dwar il-proċess
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KUMMENTI

Gvern Lokali.

fi ħdan id-Dipartiment għall-

Policy Implementation Division

website tal-iStrategy and

għandhom jittellgħu fuq il-

beda jiġi diskuss kif l-FAQs

Reġjonali/Lokali filwaqt li

iċċirkolati lill-Kunsilli

dwar l-SOPs u dawn ġew

Ġew abbozzati linji gwida

LULJU - SETTEMBRU

KWART 3

NUMRU TA' PERSUNI AFFETTWATI FEJN APPLIKABBLI

pubblika.

u devoluzzjoni ta' proprjetà

fil-funzjonijiet ta' ġemellaġġ

kif ukoll il-proċessi involuti

proċess tal-Grant Schemes

Questions (FAQs) dwar il-

dwar kif il-proċess jista' jiġi

implimentati bl-aktar mod

sessjonijiet internament

dan wara li saru numru ta'

Saret analiżi tal-informazzjoni

APRIL - ĠUNJU

KWART 2

Saret konsultazzjoni mal

JANNAR - MARZU

KWART 1

Ser jiġu introdotti linji gwida u

140
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imtellgħa fuq il-mezzi soċjali
sabiex il-pubbliku jkun jista'
jsegwi dan il-vjaġġ storiku.

government fl-1921. Ġie ffilmjat

Creative Writing Workshop

rigward materjal importanti li

jinsab ġewwa l-Biblijoteka kif

ukoll ittella’ feature fuq l-ilbies

tal-Kavallieri ta’ San Ġwann.

Nazzjonali u t-teżori li jinsabu

fiha. B'hekk, permezz ta'

għodod moderni u teknoloġiċi,

jintlaħaq aħjar il-pubbliku

ġenerali, partikolarment persuni

li qatt ma kellhom l-opportunità

Dipartiment tal-Anzjanità

Attiva u Kura fil-Komunità

sabiex jingħata s-servizz ta'

qari virtwali u interattiv fid-

djar tal-anzjani u fiċ-ċentri

ta' matul il-jum. Beda l-qari

online fid-djar tal-anzjani u

ċentri ta’ matul il-jum. Beda

jingħata dan is-servizz fi 52

ċentru ta' matul il-jum u lil 308

virtwali interattiv fid-djar

tal-anzjani. B'hekk nilħqu

iżjed persuni vulnerabbli,

nikkontribwixxu sabiex jiżdied

il-litteriżmu fost l-anzjani

u nippromovu l-qari kemm

għat-tagħlim kif ukoll għal

skop rikreattiv, b'impatt

pożittiv ukoll fuq il-valuri

soċjali u l-iżvilupp personali.

persuni fid-djar tal-anzjani.

Saru diskussjonijiet mad-

Nazzjonali

Ser jitnieda proġett ta' qari

142

l-Kostituzzjoni tal-1921.

persuna.

li għalihom attendew 3,285

261 sessjoni ta' qari virtwali,

tal-entità. F'dan il-kwart saru

bħala parti mill-operat

sessjonijiet ta' qari se jkomplu

ta' matul il-jum u dawn is-

djar tal-anzjani u fiċ-ċentri

qari virtwali u interattiv fid-

Kompla jingħata s-servizz ta'

| PAĠNA 149 |

Implimentata

KUMMENTI

l-ieħor rigward il-mużika f’Malta.

wieħed fuq is-Suq tal-Belt u

ittellgħu żewġ filmati oħra,

l-Kostituzzjoni tal-1921 kif ukoll

ta’ Malta lejn l-awtonomija u

pubbliku l-filmati li juru l-vjaġġ

Baqgħu aċċessibbli għall-

OTTUBRU - DIĊEMBRU

KWART 4
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10,336 anzjan/a

NUMRU TA' PERSUNI AFFETTWATI FEJN APPLIKABBLI

pandemija.

tagħha fiż-żminijiet tal-

tkompli taqdi lill-klijenti

Malti sabiex Malta Libraries

ġdid ta’ kotba elettroniċi bil-

ta' matul il-jum. Tnieda servizz

djar tal-anzjani u fiċ-ċentri

qari virtwali u interattiv fid-

Kompla jingħata s-servizz ta'

Implimentata

għall-Ingliż u wara ġew

anniversarju tal-għoti tas-self-

il-binja maestuża tal-Biblijoteka

42,000 persuna interessati fil-materjal offrut mill-Biblijoteka

filmati ġew editjati u maqluba

awtonomija, bħala parti mill-100

u nwasslu informazzjoni dwar

ta’ Malta lejn l-awtonomija u

pubbliku l-filmati li juru l-vjaġġ

KUMMENTI

lejn l-awtonomija fl-1921, liema

biex juru t-triq ta’ Malta għall-

nippromovu l-wirt kulturali Malti

Baqgħu aċċessibbli għall-

LULJU - SETTEMBRU

KWART 3

NUMRU TA' PERSUNI AFFETTWATI FEJN APPLIKABBLI

fuq is-suġġett tat-triq ta’ Malta

lectures virtwali fuq tmien temi

fuq mezzi diġitali sabiex

li jżuru l-Biblijoteka.

Sar il-ġbid tat-tmien features

APRIL - ĠUNJU

KWART 2

Ġew organizzati serje ta’

JANNAR - MARZU

KWART 1

Ser jittellgħu aktar features
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katalogat. Beda x-xogħol u

ġew katalogati 11,400 ħarġa

għal dawn l-aħħar 500 sena.

operat tal-entità.

KUMMENTI
Implimentata

qxur ta’ kotba u rivisti filkatalgu.

identifikat il-materjal u dan

ikun aċċessibbli għal scanning.

Iddaħħlu 1,350 stampa ta’ qxur

ta’ kotba u rivisti fil-katalgu.

NUMRU TA' PERSUNI AFFETTWATI FEJN APPLIKABBLI

Kull persuna li jkollha bżonn tfittex fuq il-katalgu tal-Biblijoteka

Nazzjonali permezz ta'

stampi tal-qoxra tal-kotba

sabiex riċerkaturi jiġu

megħjuna b'viżwal.

Nazzjonali ta' Malta

jibqa' jsir bħala parti mill-

u ddaħħlu 2,700 stampa ta'

loġistika meħtieġa biex jiġi
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katalgu. Dan ix-xogħol ser

qxur ta’ kotba u rivisti fil-

u ddaħħlu 4,050 stampa ta'

Kompla x-xogħol ta' scanning

Saret ħidma rigward il-

Enrichment) tal-Biblijoteka

Kompla x-xogħol ta' scanning

Implimentata

Kull persuna li jkollha bżonn tfittex fuq il-katalgu tal-Biblijoteka

Nazzjonali ta' Malta

KUMMENTI

Il-katalogar tal-gazzetti u

ta' gazzetti u 1000 ktieb.

NUMRU TA' PERSUNI AFFETTWATI FEJN APPLIKABBLI

ta' gazzetti u 650 ktieb.

Ser insaħħu l-katalgu (Library

144

parti mill-operat tal-entità.

jkun aċċessibbli biex jiġi

ta' gazzetta u 350 ktieb.

l-kotba ser jibqa' jsir bħala

jinsab fil-Biblijoteka Nazzjonali

il-kollezzjonijiet ilhom jinġabru

retrospettiv ta' 34,000 ħarġa

Biblijoteka Nazzjonali. Dawn

retrospettiv ta' 21,000 ħarġa

meħtieġa biex il-materjal li

Kompla x-xogħol ta' katalogar

LULJU - SETTEMBRU

KWART 3

Saret il-preparazzjoni

Kompla x-xogħol ta' katalogar

APRIL - ĠUNJU

KWART 2

ta' materjal li jinsab fil-

JANNAR - MARZU

KWART 1

Ser isir il-katalogar retrospettiv

143
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Fil-proċess li tiġi implimentata

550 resident f'Ħal Farruġ

| PAĠNA 154 |
MTIP | MINISTERU GĦAT-TRASPORT, L-INFRASTRUTTURA U L-PROĠETTI KAPITALI

KUMMENTI

l-asfalt.

iż-żona residenzjali u dik

NUMRU TA' PERSUNI AFFETTWATI FEJN APPLIKABBLI

bdew it-tħejjijiet biex jingħata

issir segregazzjoni bejn

industrijali.

u sistemi tad-dawl u l-ilma,

skont il-pjanijiet sottomessi lill-

diviżorju u xi kmamar fuq is-sit,

tlesta kollu. Tlesta wkoll ħajt

beda x-xogħol fuq il-planters

ippubblikata fl-2020.

l-Abjad, isiru xogħlijiet ta'

approvati kif mistenni.

Awtorità tal-Ippjanar li ġew

tajjeb. Ix-xogħol tal-iskavar

Ix-xogħlijiet komplew b'ritmu

madwar żewġ metri sabiex

liema sejħa għal offerti ġiet

mill-ġdid Triq ir-Russett

sottomessi pjanti riveduti lill-

Ix-xogħol tkompla. Ġew

OTTUBRU - DIĊEMBRU

KWART 4

ħajt twil tmenin metru u għoli

li se jagħmel ix-xogħol,

Farruġ fejn ser tiġi asfaltata

kuntrattur u beda x-xogħol.

Ġie ffirmat il-kuntratt mal-

LULJU - SETTEMBRU

KWART 3

Awtorità tal-Ippjanar. Wara li

riċevuti u ntgħażel il-kuntrattur

APRIL - ĠUNJU

KWART 2

tisbiħ fl-inħawi u jinbena

Saret l-evalwazzjoni tal-offerti

fiż-żona industrijali f'Ħal

JANNAR - MARZU

KWART 1

Ser isir titjib infrastrutturali

63

MIŻURA
ADDIZZJONALI
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MINISTERU
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ta' laqgħat mal-kuntrattur
sabiex jibda x-xogħol, u
ġew żviluppati s-systems

riċevuti għas-sejħa għal offerti

għall-iżvilupp tas-sistema

elettronika li permezz tagħha

ser jiġu diġitalizzati l-proċessi

tal-uffiċċju indikat, liema

sejħa kienet ġiet ippubblikata

f'Novembru 2020.

tal-Arbitru tad-Dipartiment

tas-Sigurtà Soċjali. Dan ser

jippermetti li dan l-uffiċċju

jaħdem b'mod paperless.

Management Unit u l-business
owner filwaqt li beda
x-xogħol fuq l-eform bħala
l-ewwel fażi tas-sistema u
fuq il-backend marbut malproċessi tal-Uffiċċju tal-

tekniċi bejn il-kuntrattur u
l-Information Management
Unit marbutin maddiġitalizzazzjoni tal-proċessi
u beda l-iżvilupp tas-sistema
elettronika.

B’hekk il-ħidma ppjanata għal din is-sena twettqet

1,200 benefiċjarju fis-sena

MSFC | MINISTERU GĦAS-SOLIDARJETÀ U L-ĠUSTIZZJA SOĊJALI, IL-FAMILJA U D-DRITTIJIET TAT-TFAL

| PAĠNA 158 |

KUMMENTI

Arbitru.

bejn il-kuntrattur, l-Information

Tkomplew il-laqgħat teċkniċi

b'mod elettroniku.

jkunu jistgħu jiġu ssejvjati

dokumenti, emails u minuti

elettronika sabiex kemm

Tkompla l-iżvilupp tas-sistema

OTTUBRU - DIĊEMBRU

KWART 4

Saru wkoll numru ta' laqgħat

diġitalizzazzjoni tal-proċess.

requirements marbutin mad-

ikkonfermati s-systems

mal-kuntrattur fejn ġew

mal-business owner u

Saru numru ta' laqgħat

LULJU - SETTEMBRU

KWART 3

NUMRU TA' PERSUNI AFFETTWATI FEJN APPLIKABBLI

diġitalizzazzjoni tal-proċess.

requirements marbutin mad-

tas-Sigurtà Soċjali, saru numru

tal-Arbitru tad-Dipartiment

kollu mħaddem mill-Uffiċċju

jiġi diġitalizzat il-proċess

Saret l-evalwazzjoni tal-offerti

Ġie ffirmat il-kuntratt sabiex

APRIL - ĠUNJU

KWART 2

kollu mħaddem mill-Uffiċċju

JANNAR - MARZU

KWART 1

Ser jiġi diġitalizzat il-proċess

29
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TAL-BUROKRAZIJA

| PAĠNA 159 |
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live sabiex issa l-professjonisti

drittijiet dovuti.

elettroniku, inkluż il-ħlasijiet tad-

l-proċess ser ikun wieħed

Implimentata

Avukati u prokuraturi legali

| PAĠNA 162 |

OTTUBRU - DIĊEMBRU

KWART 4

MFJG | MINISTERU GĦALL-ĠUSTIZZJA U L-GOVERNANZA

KUMMENTI

NUMRU TA' PERSUNI AFFETTWATI FEJN APPLIKABBLI

b'mod diġitali.

ppreżentata online.

ppubblikat, l-applikazzjoni marret

Legali 408 tal-2021 ġie approvat u

ġuramentati fil-Qorti tal-Familja

l-applikazzjoni.

diġitali. Sal-lum dan ir-rikors

li din l-applikazzjoni tiġi

abbozzat avviż legali li jippermetti

Bis-saħħa ta' din l-inizjattiva

il-format u r-rekwiżiti li ser ikollha

fil-Qorti tal-Familja b'mod

din ġiet finalizzata. Wara li l-Avviż

Sar l-ittestjar tal-applikazzjoni u

fir-Reġistru tal-Qorti tal-Familja.

Agency (MITA) sabiex ġie deċiż

jippreżentaw rikorsi ġuramentati

l-applikazzjoni kif ukoll ġie

Bdiet tiġi żviluppata

legali jistgħu jippreżentaw rikorsi

Malta Information Technology

irid jiġi ppreżentat fiżikament

Saru laqgħat ma' uffiċjali tal-

Implimentata

Avukati u prokuraturi legali

legali u avukati jkunu jistgħu

KUMMENTI

Ser isir żvilupp sabiex prokuraturi

31

ħlasijiet tad-drittijiet dovuti.

wieħed elettroniku, inkluż il-

NUMRU TA' PERSUNI AFFETTWATI FEJN APPLIKABBLI

Qorti tal-Familja b'mod diġitali.

l-inizjattiva l-proċess ser ikun

jippreżentaw rikorsi ġenerali fil-

Familja. Bis-saħħa ta' din

u ppubblikat sabiex b'hekk

408 tal-2021 ġie approvat

fir-Reġistru tal-Qorti tal-

tiġi ppreżentata online.

l-applikazzjoni.

fil-Qorti tal-Familja b'mod
issa l-professjonisti legali jistgħu

jippermetti li din l-applikazzjoni

format u r-rekwiżiti li ser ikollha

jippreżentaw rikorsi ġenerali

finalizzata. L-Avviż Legali

applikazzjoni, din ġiet

l-applikazzjoni marret live u

abbozzat avviż legali li

(MITA) sabiex ġie deċiż il-

legali u avukati jkunu jistgħu

irid jiġi ppreżentat fiżikament

l-applikazzjoni kif ukoll ġie

Information Technology Agency

permezz tagħha prokuraturi

Wara li sar l-ittestjar tal-

LULJU - SETTEMBRU

KWART 3

diġitali. Sal-lum dan ir-rikors

Bdiet tiġi żviluppata

APRIL - ĠUNJU

KWART 2

Saru diversi laqgħat mal-Malta

JANNAR - MARZU

KWART 1

Ser tiġi introdotta sistema li

30

MIŻURA GĦASSIMPLIFIKAZZJONI
TAL-BUROKRAZIJA

l-applikazzjoni setgħet tmur live

legali li jippermetti li din
l-applikazzjoni tiġi ppreżentata
online.

format u r-rekwiżiti li ser ikollha

l-applikazzjoni.

jistgħu jippreżentaw risposti

ġuramentati fil-Qorti tal-

ħlasijiet tad-drittijiet dovuti.

ikun wieħed elettroniku, inkluż il-

ta' din l-inizjattiva l-proċess ser

Reġistru tal-Qorti. Bis-saħħa

Implimentata

Avukati u prokuraturi legali

| PAĠNA 163 |

OTTUBRU - DIĊEMBRU

KWART 4

MFJG | MINISTERU GĦALL-ĠUSTIZZJA U L-GOVERNANZA

KUMMENTI

NUMRU TA' PERSUNI AFFETTWATI FEJN APPLIKABBLI

minuri fil-Qorti Ċivili.

live sabiex issa l-professjonisti
diġitali rikorsi għall-protezzjoni tal-

ppreżentata online.

l-applikazzjoni.

Ċivili (Sezzjoni ta' Ġuriżdizzjoni

ppubblikat, l-applikazzjoni marret

Legali 408 tal-2021 ġie approvat u

ppreżentat fiżikament fir-

li din l-applikazzjoni tiġi

il-format u r-rekwiżiti li ser ikollha

protezzjoni tal-minuri fil-Qorti

Sal-lum dan ir-rikors irid jiġi

abbozzat avviż legali li jippermetti

Agency (MITA) sabiex ġie deċiż

jippreżentaw rikors għall-

din ġiet finalizzata. Wara li l-Avviż

Sar l-ittestjar tal-applikazzjoni u

legali jistgħu jippreżentaw b'mod

l-applikazzjoni kif ukoll ġie

Malta Information Technology

Volontarja) b'mod diġitali.

Bdiet tiġi żviluppata

Saru laqgħat ma' uffiċjali tal-

prokuraturi legali u avukati

Implimentata

Ser jibda jkun possibbli li

33

tad-drittijiet dovuti.

elettroniku, inkluż il-ħlasijiet

Avukati u prokuraturi legali

b'mod diġitali.

Permezz ta' din l-inizjattiva

KUMMENTI

ġuramentati fil-Qorti tal-Familja

Reġistru tal-Qorti tal-Familja.

NUMRU TA' PERSUNI AFFETTWATI FEJN APPLIKABBLI

jistgħu jippreżentaw risposti

ppreżentat fiżikament fir-

l-proċess ser ikun wieħed

sabiex issa l-professjonisti legali

408 tal-2021 ġie approvat

finalizzata. L-Avviż Legali

lum dan ir-rikors irid jiġi

Familja b'mod diġitali. Sal-

u ppubblikat sabiex b'hekk

kif ukoll ġie abbozzat avviż

(MITA) sabiex ġie deċiż il-

legali u avukati jkunu

tal-applikazzjoni ġiet

ipprogrammar tal-applikazzjoni

Information Technology Agency

permezz tagħha prokuraturi

Wara li sar l-ittestjar meħtieġ

LULJU - SETTEMBRU

KWART 3

Beda l-proċess tal-

APRIL - ĠUNJU

KWART 2

Saru diversi laqgħat mal-Malta

JANNAR - MARZU

KWART 1

Ser tiġi introdotta sistema li

32

MIŻURA GĦASSIMPLIFIKAZZJONI
TAL-BUROKRAZIJA

tal-kawżi kriminali superjuri li
huma llinkjati ma' isimhom.

interni sabiex ġie identifikat

dak li huwa meħtieġ isir sabiex

jingħata aċċess lill-avukati li

huma llinkjati b'isimhom.

kriminali superjuri. Dan ser

isir fil-każ ta' appelli inferjuri

u superjuri u atti t'akkuża.

B'hekk ikun hemm ħidma aktar

tal-professjonist konċernat.

jinqdew ukoll aħjar il-klijenti

xħin ikun jeħtieġha. B'hekk

u l-informazzjoni meħtieġa

aċċess għad-dokumentazzjoni

b'aktar kumidità billi jkollu

legali ser ikun jista' jaħdem

dan l-iżvilupp, il-professjonist

kamp ċivili. Bis-saħħa ta'

wara s-suċċess miksub fil-

effiċjenti fil-qasam kriminal

avukati għall-case management

l-ittestjar fuq is-sistema.

Agency (MITA) u diskussjonijiet

avukati li għandhom kawżi

Implimentata

Professjonisti legali

| PAĠNA 164 |

OTTUBRU - DIĊEMBRU

KWART 4

MFJG | MINISTERU GĦALL-ĠUSTIZZJA U L-GOVERNANZA

KUMMENTI

NUMRU TA' PERSUNI AFFETTWATI FEJN APPLIKABBLI

b'hekk issa ngħata aċċess lill-

is-sistema marret live sabiex

l-iżvilupp tas-sistema u beda

Malta Information Technology

mis-sit ecourts.gov.mt lill-

Wara li sar l-ittestjar meħtieġ,

LULJU - SETTEMBRU

KWART 3

Sar ix-xogħol meħtieġ fuq

APRIL - ĠUNJU

KWART 2

Saru laqgħat ma' uffiċjali mal-

JANNAR - MARZU

KWART 1

Ser jibda jingħata aċċess

34

MIŻURA GĦASSIMPLIFIKAZZJONI
TAL-BUROKRAZIJA

adegwati. Wara li nġabru
l-kwotazzjonijiet, inxtara wkoll
parquet biex ikun installat
f'waħda mill-kmamar talUffiċċju.

taraġ li mill-ground floor twassal
għall-arkivju, ir-reception u
l-kamra laterali li ser isservi ta'
boardroom.

ukoll jinxtraw u jitwaħħlu dwal

floor) u tal-ewwel parti tat-

l-indana tat-taraġ (ground

identifikati skont l-istandard
meħtieġ mill-Gvern.

u dipartimenti differenti.

ir-responsabbiltà tal-Ministeru

tal-Ġustizzja li kellhom bżonn

l-installazzjoni ta' networks ġodda

u WiFi. Ġie ordnat mingħand

il-Malta Information Technology

Agency (MITA) l-apparat ta’

network u WiFi meħtieġa għal kull

binja u dipartiment.

ġodda u provvista ta' WiFi fl-

uffiċini kollha tad-dipartimenti

u l-entitajiet tal-Ministeru

għall-Ġustizzja, l-Ugwaljanza

u l-Governanza. Dan sabiex,

bl-immodernizzar tas-sistemi

tal-informatika, jiġi żgurat servizz

aktar effiċjenti.

Implimentata

Madwar 2,000 impjegat u individwu li jżuru l-binjiet fis-sena

| PAĠNA 165 |
MFJG | MINISTERU GĦALL-ĠUSTIZZJA U L-GOVERNANZA

KUMMENTI

NUMRU TA' PERSUNI AFFETTWATI FEJN APPLIKABBLI

fil-binjiet u d-dipartimenti kollha

u l-WiFi fejn kien hemm il-ħtieġa

pprogrammat u installat fil-binjiet

d-dipartimenti li jaqgħu taħt

ta' installazzjoni ta' networks

Ġew installati n-networks ġodda

Wasal l-apparat u beda jiġi

Ġew identifikati l-binjiet u

Ser jitwettaq proġett estensiv

123

għall-arkivju.

l-indani u l-kmamar tal-banju.

klijenti.

Dipartiment fir-reception kif

sabiex isir l-isem tad-

B’hekk il-ħidma ppjanata għal din is-sena twettqet

taraġ li mill-ground floor twassal

l-intrata, ir-reception, it-turġien,

aħjar għall-impjegati u għall-

identifikati, li jinkludu l-intrata,

u tat-tibjid tal-ispazji pubbliċi

30 impjegat tal-Uffiċċju u madwar 7,800 klijent

floor) u tal-ewwel parti tat-

tar-rinovar li kien jinkludi

sabiex ikun hemm ambjent

Bdew jinġabru kwotazzjonijiet

OTTUBRU - DIĊEMBRU

KWART 4

KUMMENTI

tal-indana tat-taraġ (ground

manutenzjoni, beda x-xogħol

Uffiċċju tan-Nutar tal-Gvern

Tlesta x-xogħol kollu tal-gypsum

LULJU - SETTEMBRU

KWART 3

NUMRU TA' PERSUNI AFFETTWATI FEJN APPLIKABBLI

Tkompla x-xogħol tal-gypsum

APRIL - ĠUNJU

KWART 2

Wara eżerċizzju ta' ndafa u

JANNAR - MARZU

KWART 1

Ser isir rinovar tal-binja tal-

67

MIŻURA
ADDIZZJONALI

166

MAFA

MINISTERU GĦALLAGRIKOLTURA, IS-SAJD,
L-IKEL U D-DRITTIJIET
TAL-ANNIMALI
167

r-rekwiżiti meħtieġa għas-

sistema l-ġdida u ġie

identifikat is-software

addattat.

sabiex, bl-informazzjoni

miġbura, tkun tista' ssir aktar

riċerka, tiżdied it-trasparenza

u jkun hemm anke audit trail

sal-lum il-ġurnata.

l-proċess manwali mħaddem

elettronika ser jispiċċa

Bis-saħħa ta' din is-sistema

indirizzata l-ħela tal-ikel.

l-ħtiġijiet tal-annimali u tiġi

li ser jużaw din is-sistema.

Ingħata t-taħriġ lill-impjegati

Għammieri.

tal-għalf tal-annimali fl-

annimali fl-Għammieri.

| PAĠNA 168 |
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KWART 4
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Implimentata

sabiex jiġu identifikati

l-Għammieri. Dan ser isir

management tal-għalf tal-

sistema l-ġdida tal-istock

L-uffiċjali tad-Dipartiment għall-Affarijiet Rurali

operaturi tas-sistema eżistenti

tal-annimali li jinżammu

għall-istock management

u ttestjata s-sistema l-ġdida

Bdiet titħaddem is-

LULJU - SETTEMBRU

KWART 3

KUMMENTI

tal-Ministeru kif ukoll mal-

management għall-għalf

Ġiet installata, konfigurata

APRIL - ĠUNJU

KWART 2

NUMRU TA' PERSUNI AFFETTWATI FEJN APPLIKABBLI

Information Management Unit

elettronika ta' stock

ċar bejn ix-xiri tal-għalf u

Saru diskussjonijiet mal-

JANNAR - MARZU

KWART 1

Ser tiġi introdotta sistema

36

MIŻURA GĦASSIMPLIFIKAZZJONI
TAL-BUROKRAZIJA

Unit tal-Ministeru dwar

l-implimentazzjoni tal-proġett,

inkluż kif ser isiru l-ħlasijiet

dovuti b'mod elettroniku.

tad-Direttorat għall-Ħarsien

tal-Pjanti, kif ukoll dik

għar-rilaxx ta' kunsinna ta'

pjanti u prodotti tal-pjanti u

b'madwar tliet ġimgħat.

miżura l-proċess ser jitnaqqas

stmat li bis-saħħa ta' din il-

pront u b'aktar kumdità. Hu

u l-klijent jinqeda aħjar, fil-

l-effiċjenza tad-Direttorat

dovuti, sabiex b'hekk tiżdied

il-mod kif isiru l-ħlasijiet

kollu b'mod elettroniku, inkluż

Dan il-proċess ser jibda jsir

terzi, issir b'mod manwali.

Dipartiment

| PAĠNA 169 |
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Implimentata

Madwar 180 klijent jew importatur kif ukoll l-uffiċjali tad-

LULJU - SETTEMBRU

KWART 3

KUMMENTI

fuq is-sit tas-servizz.gov.

ġiet aċċessibbli ghall-klijenti

trid timtela mill-klijenti u din

Tlestiet l-eform tal-kunsens li

fis-sistema.

u beda jsir l-ittestjar meħtieġ

jsiru ħlasijiet b'mod elettroniku

sistema sabiex ikunu jistgħu

Sar l-iżvilupp meħtieġ fis-

APRIL - ĠUNJU

KWART 2

NUMRU TA' PERSUNI AFFETTWATI FEJN APPLIKABBLI

formolata u ssir eform.

trid timtela mill-klijenti tiġi

il-formola tal-kunsens li

Saru preparamenti sabiex

Information Management

hemm il-preżenza ta' spettur

żrieragħ li jaslu minn pajjiżi

Saru diskussjonijiet mal-

JANNAR - MARZU

KWART 1

Sal-lum it-talba sabiex ikun
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MIŻURA GĦASSIMPLIFIKAZZJONI
TAL-BUROKRAZIJA

istakeholders konċernati

li jinkludu l-koperattivi,

ir-raħħala, u food business

operators differenti li jagħmlu

użu mis-servizzi tal-Biċċerija

dwar il-ħolqien ta' sistema ta'

pagamenti permezz ta' bank

transfer.

li persuna tħallas dak dovut

lill-Biċċerija Pubblika

permezz ta' bank transfer.

Dan wara stħarriġ li sar fost

il-klijenti fejn kienu huma

stess li indikaw dan il-metodu

bħala wieħed preferut. Huwa

stmat li numru sostanzjali

transfer.

matul l-2021 il-vjaġġi lejn il-

b'madwar 250.
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Implimentata

Pubblika permezz ta' bank

proċess aktar komdu u pront,

Madwar 250 raħħal li jużaw is-servizzi tal-Biċċerija Pubblika

dak dovut lill-Biċċerija

l-inizjattiva, flimkien ma'

KUMMENTI

għandhom l-għażla li jħallsu

fil-ġimgħa. Bis-saħħa ta' din

LULJU - SETTEMBRU

KWART 3

NUMRU TA' PERSUNI AFFETTWATI FEJN APPLIKABBLI

u b'hekk klijenti tal-Biċċerija

anqas darbtejn jew tlieta

Biċċerija għandhom jitnaqqsu

Is-sistema bdiet tiffunzjona

(revenue) tal-Biċċerija.

dawn jiġu assenjati fid-dħul

notifikati lill-Biċċerija u

sabiex il-pagamenti jiġu

operating procedures interni

konsolidat. Saru l-istandard

il-pagamenti jidħlu fil-kont

Ċentrali u mat-Teżor sabiex

Saru diskussjonijiet mal-Bank

APRIL - ĠUNJU

KWART 2

jmorru l-Biċċerija mill-

ta' klijenti jkollhom il-ħtieġa

Saru diskussjonijiet mal-

JANNAR - MARZU

KWART 1

Ser tiġi introdotta l-possibilità
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MIŻURA GĦASSIMPLIFIKAZZJONI
TAL-BUROKRAZIJA

Aġenzija għall-Pagamenti

Agrikoli u Rurali bħala tagħrif

għall-bdiewa, liema vidjow ser

jintwera kemm online kif ukoll

fil-front office tal-Aġenzija.

Ġie identifikat l-offerent

magħżul u ġie ffirmat il-

kuntratt. Sar l-abbozz tal-

vidjow informattiv.

taħt l-iskemi tal-pagamenti

diretti. L-applikazzjoni ser

tibda tintbagħat lill-klijent

pre-filled biex b'hekk jibda

jiġi mħaddan il-Once Only

Principle. Minflok ma jżur

l-uffiċini tal-ARPA, kulma

jkun meħtieġ mill-klijent hu

li jikkonferma d-dettalji fl-

bidwi u r-raħħala.

nnaqqsu l-piż minn fuq il-

mħallsa. B'hekk inkomplu

fl-envelop provdut bil-posta

operat tal-Aġenzija.

proċessati bħala parti mill-

l-applikazzjonijiet u bdew jiġu

raħħala, bdew jintlaqgħu

mħallsa lill-bdiewa u lir-
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Implimentata

l-applikazzjonijiet tal-

Pagamenti Agrikoli u Rurali

Madwar 6,000 bidwi u raħħal

vidjow informattiv dwar

mill-Aġenzija għall-

indirizz u bil-posta diġà

flimkien mal-envelop bl-

LULJU - SETTEMBRU

KWART 3

KUMMENTI

kuntrattur li se jipprovdi

applikazzjonijiet amministrati

Intbagħtu l-applikazzjonijiet

APRIL - ĠUNJU

KWART 2

NUMRU TA' PERSUNI AFFETTWATI FEJN APPLIKABBLI

sabiex jiġi ingaġġat il-

l-proċeduri għall-

applikazzjoni u jibgħatha lura

L-Aġenzija ħarġet sejħa

JANNAR - MARZU

KWART 1

Ser jiġu simplifikati
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MIŻURA GĦASSIMPLIFIKAZZJONI
TAL-BUROKRAZIJA

mis-sit tas-servizz.gov.

Ġew identifikati wkoll

l-istakeholders li jridu jiġu

kkonsultati matul il-proċess.

akkwakultura jingħataw

aċċess diġitali għal website

li fiha ser jiġi introdott il-

kunċett li jinżamm il-profil

sistema.

dovuti permezz ta' din is-

li l-klijenti jagħmlu l-ħlasijiet

tiġi introdotta wkoll il-faċilità

saħħa ta' din l-inizjattiva ser

informazzjoni meħtieġa. Bis-

minn żmien għal żmien bl-

inkarigat.
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din is-sistema mill-kuntrattur

Beda l-proċess tad-disinn ta'

minn din is-sistema.

kuntrattur li ser jieħu inkarigu

Ġie ffirmat il-ftehim mal-
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Fil-proċess li tiġi implimentata

Madwar 8 operaturi tal-akkwakultura

komunikazzjoni mal-kuntrattur.

l-aktar vantaġġuża u saret

offerti. Intgħażlet l-offerta

Saret l-evalwazzjoni tal-

LULJU - SETTEMBRU

KWART 3

KUMMENTI

dan il-module.

software li tkun kapaċi tikteb

titqabbad kumpanija tas-

Inħarġet sejħa sabiex

sistema eżistenti.

dawn setgħu jiġu integrati fis-

Unit tal-Ministeru raw kif

mal-Information Management

IT ta' servizz.gov, u flimkien

ippreżentati lit-taqsima tal-

servizz.gov. Il-proposti ġew

proposti għall-portal

meħtieġa tat-taqsimiet

u ġew stabbiliti r-rekwiżiti

mal-istakeholders konċernati

Intemmet il-konsultazzjoni

APRIL - ĠUNJU

KWART 2

NUMRU TA' PERSUNI AFFETTWATI FEJN APPLIKABBLI

inklużi fil-portal.

it-taqsimiet li għandhom jiġu

istakeholders konċernati dwar

Bdiet il-konsultazzjoni mal-

li ser ikunu aċċessibbli

sabiex l-operaturi tal-

tagħhom li jkun aġġornat

Ġew identifikati s-servizzi

JANNAR - MARZU

KWART 1

Ser jiġu simplifikati l-proċessi
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MIŻURA GĦASSIMPLIFIKAZZJONI
TAL-BUROKRAZIJA

tal-bastimenti skont
l-awtorizzazzjonijiet tassajd differenti, inkluż tonn,
pixxispad, tartarun, tkarkir,
lampuki u lampara sabiex

awtorizzazzjonijiet tal-lampuki
fejn is-sajjieda jużaw l-app
sabiex japplikaw u jagħmlu
download tal-awtorizzazzjoni
għas-sajd tal-lampuki.

Implimentata

Madwar 800 sajjied kummerċjali
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KUMMENTI

NUMRU TA' PERSUNI AFFETTWATI FEJN APPLIKABBLI

elettroniku.

l-awtorizzazzjoni b'mod

is-sajjieda jkunu jistgħu jniżżlu

informazzjoni u dettalji

Saret il-popolazzjoni bl-

mal-app.

u l-interazzjoni tas-sajjieda

mill-proġett pilota tal-lampuki

kienu skont ir-riżultati miksuba

kemm jista' jkun. Il-modifiki

mis-sajjieda b'mod awtonomu

fl-app sabiex din tkun użata

Saru l-modifiki meħtieġa

LULJU - SETTEMBRU

KWART 3

Tnieda l-proġett pilota għall-

sar fil-Fisheries Mobile App.

karti.

permezz tal-enhancement li

jitnaqqas ukoll il-konsum tal-

ukoll sar l-interface sabiex

tal-bastimenti tas-sajd, kif

l-proċessi għas-sajjieda u

r-rekwiżiti tas-sistemi.

pixxispad, sajd tat-tkaxkir,
l-awtorizzazzjoni tagħhom

rispettiv u ġew identifikati

awtorizzazzjonijiet bħal

eżistenti, iddaħħlu l-listi

tal-Fisheries Mobile App

is-sajjieda jkunu jistgħu jniżżlu

sajd differenti skont l-istaġun

jistgħu jinkisbu aktar

tartarun. B'hekk jiġu faċilitati

awtorizzazzjonijiet ta' tipi ta'

Mobile App billi jkunu

Sar żvilupp fis-software

APRIL - ĠUNJU

KWART 2

lampuki, lampara, alungi u

Saret analiżi tal-

JANNAR - MARZU

KWART 1

Ser tissaħħaħ il-Fisheries
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MIŻURA GĦASSIMPLIFIKAZZJONI
TAL-BUROKRAZIJA

tal-Ippjanar, inħareġ il-

permess għall-iżvilupp

meħtieġ.

servizzi minn dipartimenti

varji fl-Għammieri. Dan

sabiex il-proċessi jiġu

tas-Sajd u l-Akkwakultura.

Annimali; u mid-Dipartiment

Direttorat għall-Ħarsien tal-

għall-Affarijiet Rurali; mid-

(ARPA); mid-Dipartiment

Pagamenti Agrikoli u Rurali

offruti mill-Aġenzija għall-

l-ġdid ser jinkludu dawk

jiġu offruti minn dan l-uffiċċju

jiġi rinovat. Is-servizzi li ser

l-ġdid tal-Customer Care ser

is-servizzi kollha. L-uffiċċju

minnu jibdew jingħataw dawn

kumpless tal-Għammieri u li

uffiċċju ġdid fl-entratura tal-

faċilità u fil-pront minn

l-klijenti jinqdew b'aktar
l-abbozzar tas-sejħa għallkostruzzjoni mill-ġdid tal-bini li
ser iservi bħala uffiċini għallCustomer Care.

tal-Customer Care fl-

entratura tal-Għammieri li ser

iservi bħala one-stop-shop.

Fil-proċess li tiġi implimentata

Il-klijenti kollha li jużaw is-servizzi tal-one-stop-shop fl-Għammieri
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KUMMENTI

l-uffiċċju.

tipprovdi s-servizzi minn dan

identifikata l-persuna biex

u beda l-proċess sabiex tiġi

jingħataw mill-one-stop-shop

sabiex jaraw x'servizzi jistgħu

jkunu parti mill-one-stop-shop

Saret talba lil entitajiet li se

iservi bħala one-stop-shop.

entratura tal-Għammieri li ser

l-uffiċini tal-Customer Care fl-

binja tal-uffiċini tal-Customer

jagħmel il-kostruzzjoni tal-

u bdiet l-evalwazzjoni talofferti tal-bini sabiex isiru

kuntrattur magħżul biex

Ġie ffirmat il-ftehim mal-

twaqqigħ.

Tlestew ix-xogħlijiet tat-

OTTUBRU - DIĊEMBRU

KWART 4

Inħarġet is-sejħa għal offerti

jitwaqqa' l-bini eżistenti.

offerent magħżul biex

Ġie ffirmat il-kuntratt mal-

LULJU - SETTEMBRU

KWART 3

NUMRU TA' PERSUNI AFFETTWATI FEJN APPLIKABBLI

tal-bini mill-ġdid.

preżentament u l-kostruzzjoni

t-twaqqigħ ta' bini li hemm

Dawn ix-xogħlijiet jinkludu

Kompla għaddej ix-xogħol fuq

meħtieġa sabiex isiru l-uffiċini

l-aktar vantaġġuża.

l-offerti u ntgħażlet l-offerta

fl-Għammieri u ġew evalwati

bini li hemm preżentament

offerti għat-twaqqigħ ta'

Inħarġet is-sejħa għall-

APRIL - ĠUNJU

KWART 2

għal offerti għax-xogħlijiet

Sar l-abbozzar ta' sejħa

applikazzjoni mal-Awtorità

involuti fl-għoti ta' numru ta'

simplifikati u konsolidati u

Wara li kienet ġiet sottomessa

JANNAR - MARZU

KWART 1

Ser isir review tal-proċessi
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MIŻURA GĦASSIMPLIFIKAZZJONI
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il-kumpilazzjoni tad-dejta/

informazzjoni.

proġetti kofinanzjati minn

fondi Ewropej isibu templates,

Ewropej.

kofinanzjati minn fondi

implimentazzjoni ta' proġetti

għandhom isegwu fl-

u l-proċessi li project leaders

ser ikunu aktar ċari l-prinċipji

Permezz ta' din l-inizjattiva

dokumentazzjoni neċessarja.

aċċess aktar faċli għad-

fondi Ewropej u ser tagħti

ser tħaffef it-tħaddim tal-

f'post wieħed. Din il-miżura

l-informazzjoni li jkun jeħtieġ

fejn project leader isib

folder ser iservi ta' toolbox

oħra utli. Dan ix-shared

audits u preżentazzjonijiet

mal-on-the-spot checks jew

d-Drittijiet tal-Annimali
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ir-responsabbiltà tal-Ministeru għall-Agrikoltura, is-Sajd, l-Ikel u

Implimentata

Il-project leaders ta' proġetti kofinanzjati minn fondi Ewropej taħt

LULJU - SETTEMBRU

KWART 3

KUMMENTI

APRIL - ĠUNJU

KWART 2

NUMRU TA' PERSUNI AFFETTWATI FEJN APPLIKABBLI

ser jużaw it-toolbox.

l-aċċess lill-uffiċjali kollha li

shared folder u ngħata

jitpoġġew fit-toolbox. Inħoloq

aġġornati dawk eżistenti li ser

Inħolqu checklists u ġew

li ser ikunu fit-toolbox u bdiet

li fih il-project leaders ta'

formoli, checklists relatati

Ġew identifikati t-taqsimiet

JANNAR - MARZU

KWART 1

Ser jinħoloq shared folder
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Unit tal-Ministeru sabiex

jiġu identifikati r-rekwiżiti

għall-Attendance Verification

Module.

Verification Module) u

proċessi ċari u aġġornati ta'

żamma tal-ħin u attendenza

tal-impjegati tad-Direttorat

tikkonċernah.

l-informazzjoni kollha li

l-impjegat ikollu wkoll

tiżdied il-kontabilità u

dipartimenti konċernati,

B'hekk titjieb il-ħidma tad-

proċessi mħaddma sal-lum.

tal-Annimali minflok il-

is-Sajd, l-Ikel u d-Drittijiet

Ministeru għall-Agrikoltura,

Korporattivi fi ħdan il-

tad-Dipartiment tas-Servizzi
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Agrikoltura, is-Sajd, l-Ikel u d-Drittijiet tal-Annimali

Dipartiment tas-Servizzi Korporattivi fi ħdan il-Ministeru għall-

Implimentata

Madwar 70 impjegat fid-Direttorat għas-Saħħa tal-Pjanti u fid-

tal-uffiċjali.

Tlestew l-identification tags

saru l-modifiki fis-sistema.

Tkompla l-ittestjar meħtieġ u

LULJU - SETTEMBRU

KWART 3

KUMMENTI

Beda l-ittestjar meħtieġ.

popolata bl-informazzjoni.

Verification Module, u ġiet

Ġiet installata l-Attendance

APRIL - ĠUNJU

KWART 2

NUMRU TA' PERSUNI AFFETTWATI FEJN APPLIKABBLI

titwaħħal is-sistema.

Ġie identifikat il-post fejn ser

rosters differenti utilizzati.

Beda l-ġbir tad-dejta ta'

sistemi ċentrali.

is-sistema tkun konformi mas-

System Directorate sabiex

mar-Research and Personnel

Saru wkoll diskussjonijiet

Information Management

ġdida (Attendance

għas-Saħħa tal-Pjanti u

Saru diskussjonijiet mal-

JANNAR - MARZU

KWART 1

Ser tiġi introdotta sistema
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MIŻURA GĦASSIMPLIFIKAZZJONI
TAL-BUROKRAZIJA

jiżviluppaw is-sistema diġitali.

AgriConnect (Farm Advisory

il-miżura.

wieħed li jibda jintuża

xogħol u sistemi.

jkunx hemm duplikazzjoni ta'

mill-Agrikoltura sabiex ma

Plans bis-sistema diġitali.

Bdew jinħarġu l-Fertilizer
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Implimentata

Madwar 4,000 bidwi

titħaddem.

Is-sistema marret live u bdiet

KUMMENTI

neċessarji.

Wara l-ittestjar, saru l-modifiki

Crop Plan.

sar l-ittestjar meħtieġ fuq il-

l-Pjani tal-Uċuħ tar-Raba' u

permezz tagħha jitwettqu

Sar l-iżvilupp tas-sistema li

NUMRU TA' PERSUNI AFFETTWATI FEJN APPLIKABBLI

l-Pjani tal-Uċuħ tar-Raba'.

li permezz tagħha jitwettqu

Inbeda l-iżvilupp tas-sistema

sabiex tiġi implimentata din

Uċuħ tar-Raba' (Crop Plan)

kemm mill-ARPA kif ukoll

Bdew jinġabru r-rekwiżiti

Jiġi implimentat Pjan tal-

78

u jitħaffilhom ix-xogħol.

megħjuna fl-operat tagħhom

bdiet tiġi ttestjata.

l-Fertilizer Plans. Is-sistema

Implimentata

definiti r-rekwiżiti meħtieġa u

bdiewa. B'hekk, permezz tal-

s-sistema.

li ser ikunu qed iħaddmu

Il-bdiewa u r-raħħala kollha

kuntrattur eżistenti sabiex jiġu

l-Fertilizer Plans li jsiru għall-

jiġu rekordjati u maħduma

tas-sistema diġitali ta' kif

Ingħata t-taħriġ lill-uffiċjali

LULJU - SETTEMBRU

KWART 3

KUMMENTI

Unit tal-Ministeru u mal-

rekordjati u maħduma

Sar ix-xogħol tal-iżvilupp

APRIL - ĠUNJU

KWART 2

NUMRU TA' PERSUNI AFFETTWATI FEJN APPLIKABBLI

mal-Information Management

diġitali ġdida ta' kif jiġu

Services), il-bdiewa jiġu

Saru d-diskussjonijiet meħtieġa

JANNAR - MARZU

KWART 1

Ser tiġi introdotta sistema
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MIŻURA GĦASSIMPLIFIKAZZJONI
TAL-BUROKRAZIJA

jitnaqqas l-impatt negattiv fuq

l-ambjent.

ttejjeb il-prattiki fil-biedja

għaliex tagħmilha possibbli

tal-konsumatur.

ambjentali u tħares is-saħħa

filwaqt li tnaqqas il-ħsara

ta’ fertilizzanti u erbiċidi

fis-sistema elettronika.
l-użu ta’ pestiċidi.

Artifiċjali sabiex jitnaqqas

permezz ta’ Intelliġenza
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Implimentata

fertilizzanti u pestiċidi sabiex

bosta benefiċċji u tista'

mudelli ta’ kif għandha tintuża

l-informazzjoni miġbura u saru

Madwar 4,000 bidwi

għan li jitnaqqas l-użu ta'

u d-drones. L-AI għandha

informazzjoni ġiet integrata

informazzjoni, liema

Bdiet tiġi analizzata

LULJU - SETTEMBRU

KWART 3

KUMMENTI

Intelliġenza Artificjali, bil-

Intelliġenza Artifiċjali (AI)

Inbeda l-ġbir tal-

APRIL - ĠUNJU

KWART 2

NUMRU TA' PERSUNI AFFETTWATI FEJN APPLIKABBLI

li jippermetti l-użu ta'

fl-agrikoltura bl-użu tal-

għall-bdiewa li jnaqqsu l-użu

Ġie installat apparat

JANNAR - MARZU

KWART 1

Ser jitwettaq proġett pilota
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MIŻURA GĦASSIMPLIFIKAZZJONI
TAL-BUROKRAZIJA

the shelf li tagħti stampa

konsolidata tas-setturi fl-

agrikoltura. Bdiet ukoll

tiġi identifikata liema

informazzjoni għandha tkun

integrata fis-sistema l-ġdida.

ta' prodotti, l-użu tal-art,

il-popolazzjoni tal-annimali u

l-post fejn jinsabu l-farms tal-

annimali. Dan ser jippermetti

l-integrazzjoni tad-dejta

kollha li sal-lum hija

l-aspettattivi tal-klijent.

policies li jilħqu l-ħtiġijiet u

id-Dipartiment fit-tfassil ta'

din il-miżura ser jissaħħaħ

dwar il-qasam. Permezz ta'

l-informazzjoni korretta.

biex tkun tista' tiġi estratta

u ġiet validata d-dejta

meħtieġa dwar l-agrikoltura.

hemm l-informazzjoni kollha

repożitorju wieħed li fih

informazzjoni u b'hekk inħoloq

Ġiet popolata s-sistema bl-

viżwali (graphs u mapep).

tkun tista' tinqara b'mod
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Implimentata

identifikata sistema off

informazzjoni dwar it-tkabbir

integrata fis-sistema l-ġdida,

informazzjoni għandha tkun

Madwar 6,000 bidwi u raħħal

Saret riċerka tas-suq u ġiet

dwar l-agrikoltura, inkluż

ppreżentata d-dejta sabiex

Ġie disinjat il-mod kif ser tiġi

LULJU - SETTEMBRU

KWART 3

KUMMENTI

għandu fir-reġistri rispettivi.

l-informazzjoni kollha

identifikazzjoni ta' liema

Tlesta l-proċess ta'

APRIL - ĠUNJU

KWART 2

NUMRU TA' PERSUNI AFFETTWATI FEJN APPLIKABBLI

informazzjoni li d-Direttorat

disponibbli f'numru ta' reġistri

Saret l-analiżi tal-

wieħed li fih tinġabar

JANNAR - MARZU

KWART 1

Ser jinħoloq repożitorju

69

MIŻURA
ADDIZZJONALI

tinġabar informazzjoni

teknika dwar l-insetti li jistgħu

jġorru l-mikrobu u li huma

preżenti fil-Gżejjer Maltin

kif ukoll dwar protokolli u

dokumentazzjoni disponibbli

dwar l-aħjar metodu ta'

stħarriġ effettiv biex tiġi

identifikata l-preżenza ta'

dawn l-insetti.

jġorru l-mikrobu Xylella

Fastidiosa. Jekk jinstab Malta,

dan il-mikrobu jikkawża

danni kbar fl-agrikoltura

u fl-ambjent Malti. Bis-

saħħa ta' dan l-istħarriġ

tinkiseb stampa ċara dwar

is-sitwazzjoni nazzjonali.

B'hekk professjonisti u

l-ħaddiema tad-dipartiment

ġabru kampjuni ta' insetti

minn għelieqi, roundabouts, u

diversi postijiet oħra li jkunu

jew ikabbru pjanti li huma

suxxettibbli għal dan

il-mikrobu, jingħataw

l-assigurazzjonijiet li jeħtieġu.
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Implimentata

Madwar 4,000 bidwi, il-mixtliet kummerċjali u d-dilettanti tal-pjanti

f'Malta.

Fastidiosa mhux preżenti

li l-mikrobu tax-Xyella

miksuba u ġie kkonfermat

l-evalwazzjoni tar-riżultati

sar l-ittestjar kif ukoll

Intemm il-ġbir tal-kampjuni,

LULJU - SETTEMBRU

KWART 3

KUMMENTI

beda jsir ukoll l-ittestjar.

waqt żjarat fis-siti magħżula u

bdew jinġabru l-kampjuni

Bħala parti mill-istħarriġ,

APRIL - ĠUNJU

KWART 2

NUMRU TA' PERSUNI AFFETTWATI FEJN APPLIKABBLI

l-identifikazzjoni tal-insetti.

ta' Malta fejn saret

Entomoloġija fl-Università

ntbagħtu fil-Laboratorju tal-

dan l-eżerċizzju, l-insetti

is-siġar taż-żebbuġ. Wara

kollha, speċjalment fejn hemm

aċċessibbli madwar Malta

Twettaq stħarriġ billi

jipproduċu, jikkumerċjalizzaw

persuni dilettanti li jkattru,

Bdiet issir riċerka billi

Maltin dwar l-insetti li jistgħu

JANNAR - MARZU

KWART 1

Ser isir stħarriġ fil-Gżejjer

70

MIŻURA
ADDIZZJONALI

li se jintużaw fuq il-linja.
Bdiet tiġi abbozzata s-sejħa
għal offerti ghal skips fiż-żona
esterna.

offerti għal skips issiġillati li

jkunu jistgħu jinħaslu b'kimiki

qawwija li jintużaw fuq il-linja

ġol-biċċerija.

Pubblika fejn jidħol

l-immaniġġar tal-iskart. Dan

billi jinxtraw skips ġodda li

jkunu ssiġillati sabiex ikun

għas-saħħa u għall-ambjent.

sabiex ikun hemm riskju anqas

wkoll il-protokolli relevanti

jintużaw.

| PAĠNA 181 |

differenti, inxtraw u qed

kellhom speċifikazzjonijiet

Il-bins għal żoni interni, li

bins/skips għal żoni esterni.

Ġie ffirmat il-kuntratt għall-
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Fil-proċess li tiġi implimentata

istakeholders konċernati.

ukoll jonqsu l-leakages u

Ħaddiema, klijenti tal-biċċerija u l-pubbliku

ambjent, b'konsultazzjoni mal-

ir-riskju għall-ħaddiema kif

KUMMENTI

anqas għas-saħħa u għall-

l-inċineratur. B'hekk jonqos

l-offerti riċevuti ġew evalwati.

offerti għall-iskips ta' barra u

Ġiet ippubblikata s-sejħa għal

linja nxtraw u ġew kunsinjati.

L-iskips li qed jintużaw fuq il-

LULJU - SETTEMBRU

KWART 3

NUMRU TA' PERSUNI AFFETTWATI FEJN APPLIKABBLI

ġodda sabiex ikun hemm riskju

sakemm l-iskart jintbagħat

l-irwejjaħ. Ser jiġu aġġornati

Bdew jitfasslu protokolli

jidħol materjal ta' riskju

Tlestew il-protokolli l-ġodda.

offerti għall-iskips issiġillati

ippubblikata sejħa għal

l-Istrateġija tal-Biċċerija

hemm aktar sigurtà fejn

Għalqet is-sejħa għal

APRIL - ĠUNJU

KWART 2

Sar l-abbozzar u ġiet

JANNAR - MARZU

KWART 1

Ser tkompli tiġi implimentata
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Ministeru għall-Edukazzjoni

u l-Isport (MFED) dwar

kollaborazzjoni bejn din

il-librerija u l-entitajiet

edukattivi. Ġie identifikat post

fiċ-Ċentru tal-Akkwakultura

fejn ser issir il-librerija.

Direttorat tal-Akkwakultura

sabiex il-ħaddiema,

l-istudenti, riċerkaturi u

l-pubbliku ġenerali jkollhom

aċċess għal letteratura u

b'hekk tkun tista' titwettaq

riċerka dwar il-qasam.
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Implimentata

Madwar 100 ħaddiem u student fis-sena u l-pubbliku

tintuża.

f'posthom u l-librerija bdiet

Il-kotba waslu u tqiegħdu

inxtrat u ġiet installata.

l-evalwazzjoni tal-offerti,

offerti tal-għamara, saret

Wara li għalqet is-sejħa għal

LULJU - SETTEMBRU

KWART 3

KUMMENTI

għamara.

Saret sejħa għal offerti tal-

kuntrattur u beda x-xogħol.

sottomessi, intgħżel il-

l-evalwazzjoni tal-offerti

sabiex issir il-librerija. Saret

għax-xogħlijiet meħtieġa

Għalqet is-sejħa għal offerti

APRIL - ĠUNJU

KWART 2

NUMRU TA' PERSUNI AFFETTWATI FEJN APPLIKABBLI

meħtieġ.

kkompilat id-dokument tax-xiri

għaldaqstant beda jiġi

ta' kotba li ser jinxtraw u

Ġiet ukoll determinata l-lista

tal-għamara.

żebgħa tal-ħitan, u tqegħid

u sistema ta' network, kisi u

madum, xogħlijiet ta' elettriku

librerija, inkluż it-tqegħid ta'

meħtieġa sabiex issir il-

offerti għax-xogħlijiet

ippubblikata s-sejħa għal

Sar l-abbozzar u ġiet

Bdew diskussjonijiet mal-

JANNAR - MARZU

KWART 1

Ser titnieda librerija fid-

73
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istakeholders fis-settur tas-

sajd, inkluż il-koperattivi

tas-sajd.

ġdid lis-sajjieda professjonali

billi tibda tiġi stabbilita

sistema ta' allokazzjoni tal-

sajjied fuq gross tonnage tal-

bastiment tiegħu jistgħu jiġu

solvuti darba għal dejjem.

is-servizz f'diversi ċirkostanzi,

bħall-bdil tal-bastiment,

kejl mill-ġdid tal-bastiment

il-bastiment.

alterazzjonijiet ta' sigurtà fuq
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Implimentata

potenzjalment jaffaċċja

Is-sajjieda jkunu jeħtieġu dan

saru.

abbażi tad-diskussjonijiet li

Madwar 800 sajjied professjonali

ta' kif problemi u issues li

għall-bastimenti tagħhom.

tal-2021.

ppubblikat l-Avviż Legali 305

nkisbet l-approvazzjoni, ġie

bl-Avviż Legali u wara li

Ġie ppreżentat memo

LULJU - SETTEMBRU

KWART 3

KUMMENTI

hemm mekkaniżmu legali

kapaċità addizzjonali żgħira

l-abbozzar tal-Avviż Legali

Barra minn hekk ġie konkluż

tas-sajd.

tas-sajd, inkluż il-koperattivi

mal-istakeholders fis-settur

Ġew mitmuma d-diskussjonijiet

APRIL - ĠUNJU

KWART 2

NUMRU TA' PERSUNI AFFETTWATI FEJN APPLIKABBLI

Legali li permezz tiegħu jkun

kummerċjali li jeħtieġu

bejn survey u ieħor, u

Beda l-abbozzar tal-Avviż

f'każ ta' bastimenti

Gross Tonnage u Kilowattage

Bdew diskussjonijiet mal-

JANNAR - MARZU

KWART 1

Ser jibda jingħata servizz
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MIŻURA
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aċċess kontrollat, ġie
ppubblikat it-tender għattwaqqigħ u l-iskavar.

aċċess kontrollat, il-permess

mill-Awtorità tal-Ippjanar

inkiseb.

Għammieri billi tiġi installata

sistema ġdida li tippermetti

viżitaturi
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Fil-proċess li tiġi implimentata

tal-kumpless.

mill-ġdid tal-boundary wall

ukoll ix-xogħlijiet tal-bini

tal-parkeġġ prinċipali u bdew

Bdew ix-xogħlijiet fl-entratura

Għammieri.

fl-entratura prinċipali tal-

offerti għall-bini l-ġdid

Ħarġet ukoll is-sejħa għal

tal-Għammieri.

Madwar 500 ħaddiem li jaħdmu fil-kumpless tal-Għammieri u

xogħlijiet tal-kostruzzjoni.

tal-bini eżistenti fl-entratura.

viżitaturi.

eżistenti fl-entratura prinċipali

kostruzzjoni tal-binja.

KUMMENTI

tas-sejħa għal offerti għax-

għal offerti għat-twaqqigħ

awtorizzati ta' impjegati u

bdew il-preparamenti għall-

offerti għat-twaqqigħ tal-bini

ix-xogħlijiet ta' twaqqigħ u

aċċess kontrollat, tlestew

Rigward is-sistema għal

OTTUBRU - DIĊEMBRU

KWART 4

riċevuti għas-sejħa għal

l-evalwazzjoni tal-offerti

aċċess kontrollat, tlestiet

Rigward is-sistema għal

LULJU - SETTEMBRU

KWART 3

NUMRU TA' PERSUNI AFFETTWATI FEJN APPLIKABBLI

Sadanittant, beda l-abbozz

Beda l-abbozzar tas-sejħiet

kontrollat għal vetturi

maniġġar aħjar b'aċċess

Rigward is-sistema għal

Rigward is-sistema għal

APRIL - ĠUNJU

KWART 2

fil-parkeġġ tal-kumpless fl-

JANNAR - MARZU

KWART 1

Ser isir titjib infrastrutturali
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MIŻURA
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bħala laboratorju.

ikun mgħammar b'apparat

inkluż il-koperattivi tas-sajjieda
u l-għaqdiet tal-bugħaddasa,
dwar l-implimentazzjoni ta'
din il-miżura u ġie ffirmat
Memorandum of Understanding

inkluż il-koperattivi tas-

sajjieda u l-għaqdiet

tal-bugħaddasa, dwar

l-implimentazzjoni ta' din il-

miżura.

(LGRU) għas-salvataġġ

tal-irkapti tas-sajd mitlufa

fil-baħar. Permezz tal-

ħidma ta' din it-taqsima,

is-sajjieda ser ikunu jistgħu

l-ekosistemi marittimi.

il-ghost fishing u jiġu mħarsa

B'dan il-mod jiġi miġġieled

baħar u jingħatawlhom lura.

sabiex dawn jittellgħu mill-

Implimentata

Madwar 800 sajjied

| PAĠNA 185 |

uffiċjalment.

Response Unit ġiet imwaqqfa

u l-kuntrattur. Il-Lost Gear

konkluża bejn id-Dipartiment

rispettiva qiegħda tiġi

il-kuntrattur. Il-loġistika

sejħa għal offerti u ntgħażel

Saret l-evalwazzjoni tas-

testijiet fiżiko-kimiċi.

bl-apparat u bdew isiru

Il-laboratorju ġie mgħammar
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KUMMENTI

rkuprat l-irkaptu tas-sajd.

ta' bugħaddasa sabiex jiġi

sabiex jiġi pprovdut servizz

Ħarġet sejħa għal offerti

tender mill-kuntrattur magħżul.

fuq id-dettalji tekniċi tat-

aġġudikata, inbeda x-xogħol

l-inizjattiva. Wara li din ġiet

id-dettalji tekniċi ta' din

għal konsulent sabiex jikteb

NUMRU TA' PERSUNI AFFETTWATI FEJN APPLIKABBLI

mal-għaqdiet konċernati.

mal-istakeholders konċernati,

istakeholders konċernati,

jirrappurtaw irkapti mitlufa

Ġew mitmuma d-diskussjonijiet

Bdew diskussjonijiet mal-

il-Lost Gear Response Unit

Inħarġet sejħa għal offerti

Implimentata

Madwar 48 persuna mill-amministrazzjoni pubblika, jew involuti fir-

riċerka jew minn intrapriżi privati

KUMMENTI

fil-laboratorju.

għandha titwettaq l-analiżi

jinkitbu l-protokolli dwar kif

offerent magħżul. Bdew ukoll

Ġie ffirmat kuntratt mal-

LULJU - SETTEMBRU

KWART 3

NUMRU TA' PERSUNI AFFETTWATI FEJN APPLIKABBLI

ġiet ippubblikata.

offerti għat-tagħmir meħtieġ u

l-evalwazzjoni tal-offerti.

għat-tagħmir meħtieġ u nbdiet

Għalqet is-sejħa għal offerti

APRIL - ĠUNJU

KWART 2

Ser titwaqqaf taqsima ġdida,

125

testijiet fiżiko-kimiċi.

Sar l-abbozzar ta' sejħa għal

identifikata sabiex tintuża

fit-Torri ta' San Luċjan li ser

adattat sabiex jibdew isiru

Tnaddfet il-kamra li ġiet

JANNAR - MARZU

KWART 1

Ser jiġi varat laboratorju ġdid

124

MIŻURA
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għandhom jissarrfu fi prodotti

jitwaqqaf ir-Red Meat Forum.

jitwaqqaf grupp imsejjaħ

ta’ dak li jkun jrid is-suq.

istakeholders involuti, abbażi

ġodda għall-benefiċċju tal-

għandhom jissarrfu fi prodotti

is-settur. Dawn l-inizjattivi

ġodda li jagħtu ħajja lil dan

jitfasslu u jixprunaw inizjattivi

żgħar u l-ambjent sabiex

turiżmu, is-snajja', l-intrapriżi

u l-oqsma edukattivi, it-

settur privat, l-akkademja

kollha, inkluż il-Gvern, is-

b'saħħitha lill-istakeholders

forum ser jagħti vuċi aktar

Implimentata

Il-pubbliku
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KUMMENTI

ta’ dak li jkun jrid is-suq.

istakeholders involuti, abbażi

konkluż sal-aħħar tas-sena.

mas-settur bil-għan li dan jiġi

Tkomplew il-konsultazzjonijiet

LULJU - SETTEMBRU

KWART 3

NUMRU TA' PERSUNI AFFETTWATI FEJN APPLIKABBLI

tal-animal bi-products.

koperattiva dwar l-isfruttar

id-diskussjonijiet mat-tieni

waqt li baqghu għaddejjin

ma' waħda mill-koperattivi

ġodda għall-benefiċċju tal-

settur fejn dawn l-inizjattivi

format u l-mekkaniżmi sabiex

Intlaħaq ftehim fil-prinċipju

bdew konsultazzjonijiet mas-

dwar il-prinċipji, l-oġġettivi, il-

lokali tal-laħam aħmar, ser

ir-Red Meat Forum. Dan il-

Saru diskussjonijiet interni u

Bdew diskussjonijiet interni

APRIL - ĠUNJU

KWART 2

l-isfidi li qed jaffaċċja s-suq

JANNAR - MARZU

KWART 1

Bil-għan li jiġu indirizzati
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Għolja tan-Namibja f'Londra.

Namibja f'Londra.

Malta dwar l-implimentazzjoni

ta' din il-miżura. Saru wkoll

laqgħat ma' stakeholders

lokali, interni u esterni, dwar

il-possibilità ta' żvilupp ta'

relazzjonijiet kummerċjali ma'

pajjiżi Afrikani.

bil-għan li jintlaħaq ftehim

kummerċjali bejn iż-żewġ pajjiżi

u jinfetħu opportunitajiet ta'

kummerċ għal prodotti agrikoli

Maltin ma' pajjiżi Afrikani. Dan

ser isir wara s-suċċess tal-għoti

ta' 500 tunnellata patata

AgriHub ikunu jistgħu jitpoġġew

sabiex tinġabar dejta bl-użu

tat-teknoloġija u intelliġenza

artifiċjali. It-tagħmir użat kien

diġà fil-pussess tad-Dipartiment

fis-snin preċedenti.

għandu l-għan li jistabbilixxi

riċerka fil-biedja ta’ preċiżjoni bl-

użu tat-teknoloġija u intelliġenza

artifiċjali. B'hekk, meta tiġi

analizzata d-dejta miġbura, ikun

possibbli li tingħata għajnuna

practices.

dawk li kienu approvaw.

installat l-apparat fl-għelieqi ta'

li jkabbru dan il-prodott u ġie

ikkuntattjati numru ta' bdiewa

tal-prodott partikolari, ġew

tadam. Qabel beda l-istaġun

fuq id-dwieli, żebbuġ, patata u

MAFA | MINISTERU GĦALL- AGRIKOLTURA, IS-SAJD, L-IKEL U D-DRITTIJIET TAL-ANNIMALI
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beda jaħdem.

bil-pjattaforma siti4farmer u dan

tagħmir installat sabiex jitħaddem

Saret il-konfigurazzjoni tat-

tat-tagħmir fil-postijiet rispettivi.

Implimentata

fil-proġett ta' riċerka tal-

Għawdxin. Il-proġett AgriHub

jiddependu mill-istaġun. Sar studju

tagħmir.

Ġiet finalizzata l-installazzjoni

500 bidwi

smart traps li kienu qed jintużaw

f'bosta lokalitajiet Maltin u

Dawn il-postijiet ivarjaw u

apparat fil-postijiet determinati.

Tkompliet l-installazzjoni tat-

tista' titqies bħala konkluża.

Għaldaqstant, din il-miżura

awtoritajiet tan-Namibja.

ma ġewx reċiprokati mill-

KUMMENTI

ta' postijiet fejn soil sensors u

Inbdiet l-installazzjoni tal-

Implimentata

KUMMENTI

bejn l-awtoritajiet Maltin u

issir il-laqgħa bilaterali

din il-miżura saru, liema sforzi

L-isforzi li kellhom isiru taħt

KWART 4

OTTUBRU - DIĊEMBRU

NUMRU TA' PERSUNI AFFETTWATI FEJN APPLIKABBLI

Agrikoltura ddeterminaw numru

aktar smart traps u IOT probes

siewja lill-bdiewa u jinġabru best

L-esperti fid-Dipartiment tal-

tal-AgriHub billi jiġu installati

Horizontal stakeholders fis-settur agrikolu

Ser jiġi estiż il-proġett ta' riċerka

128

fl-2020.

Development Aid lin-Namibja

NUMRU TA' PERSUNI AFFETTWATI FEJN APPLIKABBLI

komunikati lill-Kummissjoni

lill-Kummissjoni Għolja tan-

ukoll ma' uffiċjali minn Trade

bejn Malta u n-Namibja

li ntbagħtet permezz tad-

dawk tan-Namibja biex jiġu

Barranin bagħat Note Verbale

tal-Affarijiet Barranin sabiex

Il-Ministeru tal-Affarijiet

Malti għall-Unjoni Afrikana kif

Saru tentattivi mill-Ministeru

LULJU - SETTEMBRU

KWART 3

Saret laqgħa mal-Ambaxxatur

APRIL - ĠUNJU

KWART 2

jissaħħu r-relazzjonijiet bilaterali

JANNAR - MARZU

KWART 1

Ser jitwettqu sforzi sabiex

127

MIŻURA
ADDIZZJONALI

188

MEI

MINISTERU
GĦALL-EKONOMIJA
U L-INDUSTRIJA
189

ta' Standard Operating
Procedures għall-uffiċċju
paperless. Ġew approvati
r-rekwiżiti tas-sistema u
ngħata t-taħriġ lill-ħaddiema.

konsultazzjoni interna sabiex

tkun varata strateġija li

twassal għall-immodernizzar

tal-ħidma tal-Awtorità fejn

eventwalment kollox isir

paperless.

u servizzi offruti, ser tiġi

varata strateġija li għandha

twassal għall-immodernizzar

tal-ħidma tal-Awtorità tal-

Artijiet fejn eventwalment

kollox isir paperless. B'hekk

tinqaleb f'eform.

tagħha

għaż-żamma ta' files.
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bidla għall-uffiċċju paperless.

amministrattiv sabiex issir il-

Baqa' għaddej ix-xogħol

tinqaleb f'eform.

formola fi ħdan l-Awtorità

amministrattiv biex kull

Baqa' għaddej ix-xogħol

OTTUBRU - DIĊEMBRU

KWART 4

MEI | MINISTERU GĦALL-EKONOMIJA U L-INDUSTRIJA

Fil-proċess li tiġi implimentata

L-impjegati tal-Awtorità tal-Artijiet u l-klijenti li jużaw is-servizzi

drastikament l-ispazju użat

aħjar tar-riżorsi u jonqos

KUMMENTI

ħaddiema tal-Awtorità.

Kompla jingħata t-taħriġ lill-

bidla għall-uffiċċju paperless.

amministrattiv sabiex issir il-

Tkompla x-xogħol

NUMRU TA' PERSUNI AFFETTWATI FEJN APPLIKABBLI

tal-karta, ikun hemm użu

jonqos sostanzjalment l-użu

l-effiċjenza u t-trasparenza,

jwassal sabiex tiżdied

diġitalizzati. Dan għandu

mħaddma minnha jkunu

din l-Awtorità u l-proċessi

is-servizzi kollha offruti minn

Ġiet żviluppata sistema

Beda l-proċess ta'

Gvern

Wara review tal-proċessi

26

b'aktar kumdità.

f'eforms.

Fil-proċess li tiġi implimentata

taċ-ċens.

ġurnata sabiex il-klijenti tal-

formola fi ħdan l-Awtorità

amministrattiv biex kull

Il-klijenti tal-Awtorità tal-Artijiet li għandhom titlu fuq proprjetà tal-

formoli ta' rikonoxximent u fidi

manwali użat sal-lum il-

u fidi taċ-ċens li ser jinqalbu

il-formoli ta' rikonoxximent

Tkompla x-xogħol

LULJU - SETTEMBRU

KWART 3

KUMMENTI

jibdew jinqalbu f'eforms il-

fidi. B'hekk jispiċċa l-proċess

Sar l-ittestjar meħtieġ fuq

APRIL - ĠUNJU

KWART 2

NUMRU TA' PERSUNI AFFETTWATI FEJN APPLIKABBLI

Kamra tan-Nutara biex

formoli tar-rikonoxximent u

Awtorità tal-Artijiet jinqdew

Bdew diskussjonijiet mal-

JANNAR - MARZU

KWART 1

Ser jinqalbu f'eforms il-

25

MIŻURA GĦASSIMPLIFIKAZZJONI
TAL-BUROKRAZIJA

tal-iStandard Operating

Procedures relatati.

mogħti lill-klijenti tal-

Awtorità tal-Artijiet billi jiġu

reġistrazzjoni ta' tipi differenti

ta' soċjetajiet kummerċjali.

Permezz tat-testing ġew

indirizzati numru ta' bugs.

Kien ikkonfermat il-proċess

tal-firma diġitali biex tiġi

integrata qualified signature

konformi mal-EIdas mas-

sistema tal-MBR. Saru diversi

diskussjonijiet mas-CFR dwar

l-integrazzjoni tas-sistema.

il-portal li minnu ser jiġu offruti

s-servizzi kollha tal-Malta

Business Registry (MBR). Dan

wara li sar review estensiv

tal-proċessi mħaddma bil-

għan li dawn jiġu simplifikati.

Bis-saħħa ta' din il-miżura ser

tiżdied l-effiċjenza, titwettaq

il-viżjoni li nsiru ġuriżdizzjoni

tal-ewwel għażla fl-Ewropa,

jintemmu l-proċessi manwali,

limitati ħafna.

diġitali offruti mill-MBR huma

Sal-lum il-ġurnata s-servizzi

trasparenza u l-kontabilità.

isir paperless u tiżdied it-

mill-ħruġ tal-firem diġitali.

MBR li se jkunu responsabbli

Sar taħriġ lill-impjegati tal-

konvertiti għal forma diġitali.

ta' formoli ġodda li ġew

Intant, tkompla aktar testing

l-antika għas-sistema l-ġdida.

tad-dejta mis-sistema

jaqsmu bejniethom dejta komuni

60 impjegat tal-Malta Business Registry u madwar 12-il entità li

Madwar 2,000 persuna li mistennija jagħmlu użu mill-portal,

NUMRU TA' PERSUNI AFFETTWATI FEJN APPLIKABBLI

formoli diġitali u l-proċessi ta'

Blockchain ser jiġi modernizzat

il-Malta Business Registry

Sar it-testing tal-format tal-

Permezz tat-teknoloġija

48
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tal-MBR hekk kif titlob il-liġi.

li ġew reġistrati fuq il-portal

kumpaniji ġodda u dokumenti

sistema ta' pubblikazzjoni ta'

Tlesta x-xogħol fuq is-

awtomatikament mis-sistema.

fuq formoli li jiġu ġenerati

ġodda u beda t-testing

reġistrazzjonijiet ta' kumpaniji

Tkompla t-testing għar-

mis-sistema tal-paperless.

abbażi tal-ħtiġijiet li joħorġu

Dan il-proċess huwa kontinwu

Tlestiet ir-reviżjoni tal-SOPs.

OTTUBRU - DIĊEMBRU

KWART 4

MEI | MINISTERU GĦALL-EKONOMIJA U L-INDUSTRIJA

Fil-proċess li tiġi implimentata

KUMMENTI

hekk kif titlob il-liġi.

reġistrati fuq il-portal tal-MBR

ġodda u dokumenti li ġew

pubblikazzjoni ta' kumpaniji

xogħol fuq is-sistema ta'

ta' formoli ġodda. Beda

Tkompla aktar testing

tagħha

eliminata l-burokrazija żejda.

Tlestiet 85% tal-migrazzjoni

Implimentata

L-impjegati tal-Awtorità tal-Artijiet u l-klijenti li jużaw is-servizzi

klijenti, tiżdied it-trasparenza

u l-kontabilità, u li tiġi

tal-SOPs.

amministrattiv fuq ir-reviżjoni

Tkompla x-xogħol

LULJU - SETTEMBRU

KWART 3

KUMMENTI

tal-SOPs relatati.

Kompla l-proċess tal-iżvilupp

APRIL - ĠUNJU

KWART 2

NUMRU TA' PERSUNI AFFETTWATI FEJN APPLIKABBLI

kif is-servizzi jingħataw lill-

konċernati, jiġi regolat il-mod

jiġu stabbiliti l-proċessi

Operating Procedures sabiex

formolati numru ta' Standard

Beda l-proċess tal-iżvilupp

JANNAR - MARZU

KWART 1

Ser ikompli t-tisħiħ tas-servizz

27

MIŻURA GĦASSIMPLIFIKAZZJONI
TAL-BUROKRAZIJA

t-taħriġ lill-utenti interni u ġiet

varata s-sistema għall-użu

pubbliku.

ikun wieħed kompletament

elettroniku, inkluż il-formoli

sabiex negozju japplika jew

kien diskuss internament.

il-proċess imħaddem minn
permezz tagħha jibdew

żviluppata s-sistema li

l-applikazzjoni sottomessa.

ikun jaf eżattament fejn waslet

mekkaniżmu sabiex applikant

workflows kif ukoll ikun hemm

permezz ta' automated

ser jiġi simplifikat il-proċess

Bis-saħħa ta' din il-miżura,

mad-Dipartiment tal-Kummerċ.

ma jissottomettu l-applikazzjoni

l-clearances meħtieġa qabel

involuta fil-proċess sabiex jiksbu

jmorru personalment f'kull entità

Implimentata

Diversi individwi u negozji

s-sistema.
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t-taħriġ lill-utenti u ġiet varata

sar it-testing meħtieġ, ingħata

Tlesta l-iżvilupp tas-sistema,

OTTUBRU - DIĊEMBRU

KWART 4

MEI | MINISTERU GĦALL-EKONOMIJA U L-INDUSTRIJA

KUMMENTI

sistema.

Sar xogħol ta' żvilupp tas-

NUMRU TA' PERSUNI AFFETTWATI FEJN APPLIKABBLI

importazzjoni u esportazzjoni.

inizjali u l-proċess dettaljat

l-esportazzjoni u li tgħaqqad

approvat u bdiet tiġi

bir-rekwiżiti mressqa ġie

jinħarġu l-liċenzji tal-

Ġew identifikati r-rekwiżiti

liċenzji tal-importazzjoni u

lum il-ġurnata, applikanti jridu

għat-twettiq ta' din il-miżura.

elettronika għall-ħruġ ta'

Id-dokument tal-analiżi

bosta entitajiet involuti. Sal-

Ġie approvat il-baġit mitlub

Ser tiġi introdotta sistema

50

Implimentata

it-testing meħtieġ, ingħata

fil-metall u ħaġar prezzjuż ser

Negozji fil-metall, ħaġar prezzjuż u credit reference agencies

metall u ħaġar prezzjuż. Sar

tinkiseb liċenzja minn negozji

LULJU - SETTEMBRU

KWART 3

KUMMENTI

l-liċenzji għan-negozji fil-

Kummerċ. Il-proċess ġdid ta' kif

APRIL - ĠUNJU

KWART 2

NUMRU TA' PERSUNI AFFETTWATI FEJN APPLIKABBLI

li permezz tagħha joħorġu

iġedded tali liċenzja.

Ġiet żviluppata s-sistema

elettroniċi mid-Dipartiment tal-

JANNAR - MARZU

KWART 1

Ser jiġu introdotti aktar servizzi

49

MIŻURA GĦASSIMPLIFIKAZZJONI
TAL-BUROKRAZIJA

minnhom.

saru xi emendi kif suġġerit
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OTTUBRU - DIĊEMBRU

KWART 4

MEI | MINISTERU GĦALL-EKONOMIJA U L-INDUSTRIJA

Implimentata

testing u xi modifiki.

proċess kollu involut ser ikun

s-sistema marret live.

Negozji li jbigħu minerali u ħaġar prezzjuż

żviluppata s-sistema, sar it-

credit reference agencies. Il-

mal-istandards tagħhom u

żviluppata biex tkun konformi

Ġew approvati l-emendi u

LULJU - SETTEMBRU

KWART 3

KUMMENTI

internament. Bdiet tiġi

t-tiġdid ta' liċenzja mill-

Servizz.gov irreveda s-sistema

APRIL - ĠUNJU

KWART 2

NUMRU TA' PERSUNI AFFETTWATI FEJN APPLIKABBLI

inizjali li ġie approvat

elettroniku għall-kisba u

diġitali u simplifikat.

Tfassal dokument bir-rekwiżiti

JANNAR - MARZU

KWART 1

Ser jiġi introdott servizz

79

MIŻURA GĦASSIMPLIFIKAZZJONI
TAL-BUROKRAZIJA

diskussjonijiet meħtieġa. Ġie

deċiż li jiġu żviluppati għodod

diġitali mmirati lejn edukaturi

tas-suġġetti tax-xjenza,

teknoloġija, u teknoloġija

u inġinerija (STEM). Beda

jitfassal stħarriġ u ġie diskuss

is-sample size li għandu jkun

indirizzat.

t-tagħlim b’mod virtwali

u effettiv lill-istudenti

tagħhom li jattendu fil-livell

primarju u sekondarju fl-

iskejjel tal-Istat, tal-Knisja u

indipendenti. Dawn l-għodod

ser ikunu relatati ma' tagħlim

awtonomu tal-kurrikulu

edukattiv; ma' tagħlim

suġġetti STEM.

jappoġġaw it-tagħlim ta'

u ma' pjattaformi online li

simulazzjonijiet għat-tagħlim;

findings li ħarġu mill-istħarriġ.

ppreparat rapport dwar il-

f'suġġetti STEM.

stakeholders u edukaturi

groups aktar speċifiċi ma'

Bdew jiġu organizzati focus

outcomes taż-żewġ suġġetti.

jkunu integrati fil-learning

t-teknoloġija b'tali mod li

jiffukaw fuq ix-xjenza u

ġie deċiż li l-għodod diġitali

Edukazzjoni Kattolika. Intant

xi gruppi.
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2022, u bdew jiġu kkonfermati

għall-ewwel kwart tas-sena

fil-focus groups ippjanati

l-edukaturi biex jipparteċipaw

Ħarġet is-sejħa t'interess fost

OTTUBRU - DIĊEMBRU

KWART 4

MEI | MINISTERU GĦALL-EKONOMIJA U L-INDUSTRIJA

Fil-proċess li tiġi implimentata

oħra interessati, bdew id-

jiġu megħjuna sabiex iwasslu

MFED u s-Segretarjat għall-

intlaqa' tajjeb ħafna mill-

Iktar minn 100 edukatur tal-primarja

(MFED) u diversi partijiet

Malta bil-għan li l-edukaturi

konkorrenza tajba. Ġie

tas-suġġetti STEM li kellu

Ir-rapport dwar l-istħarriġ

LULJU - SETTEMBRU

KWART 3

KUMMENTI

għall-Edukazzjoni u l-Isport

għas-sistema edukattiva ta’

Sar l-istħarriġ fost l-edukaturi

APRIL - ĠUNJU

KWART 2

NUMRU TA' PERSUNI AFFETTWATI FEJN APPLIKABBLI

l-appoġġ tal-Ministeru

diġitali moderni u relevanti

virtwali; logħob diġitali u

Wara li ġie kkonfermat

JANNAR - MARZU

KWART 1

Ser jiġu żviluppati għodod

23

MIŻURA
ADDIZZJONALI

u tiftix ta' riċerki mill-Awtorità

tal-Artijiet ġie introdott, qed

jitħaddem u għandu jibqa' jiġi

aġġornat fuq bażi regolari.

tad-dejta u taż-żamma tar-

rekords relevanti kif ukoll

aktar effiċjenza fit-twettiq

tad-dmirijiet li għandha

dakinhar bil-valur tal-lum.

jiġu valutati skont kif kienu

dawl li l-liġi tipprovdi li jridu

il-proprjetajiet u dan fid-

tal-valutazzjoni ta' dawn

pendenti għal bosta snin,

indirizzata l-kwistjoni, li ilha

pjanti, dwarhom. B'hekk tiġi

Implimentata

Sidien tal-proprjetajiet esproprjati
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KUMMENTI

NUMRU TA' PERSUNI AFFETTWATI FEJN APPLIKABBLI

jitkompla fuq bażi kontinwa.

fil-Gwerra jew hemm nuqqas

ta' dokumentazzjoni, inkluż

il-miżura u liema proċess

pubbliku u li jew waqgħu

il-valutazzjoni tal-pussess u

Bord tal-Gvernaturi dwar

x-xogħol amministrattiv fuq

fuq it-twettiq ta' din il-miżura.

amministrattiv mill-Awtorità

l-użu, li jfisser li seta' jitkompla

relattivi.

artijiet u/jew proprjetajiet

Ġiet emendata policy mill-

u użu minħabba dominju

proprjetajiet relattivi.

l-istimi tal-proprjetajiet

permezz tagħha jiġu valutati

Baqa' għaddej ix-xogħol

OTTUBRU - DIĊEMBRU

KWART 4

li jinsabu miżmuma b'pussess

Komplew jinħadmu l-istimi tal-

Beda l-proċess biex jinħadmu

Ser titfassal policy ġdida li

59

Implimentata

mekkaniżmu dwar iż-żamma

jippermetti organizzar aħjar

L-impjegati tal-Awtorità tal-Artijiet

tal-Kuntratti. B'hekk il-

tal-Artijiet. Dan għandu

LULJU - SETTEMBRU

KWART 3

KUMMENTI

tfittxijiet fit-Taqsima

ta' riċerki mill-Awtorità

APRIL - ĠUNJU

KWART 2

NUMRU TA' PERSUNI AFFETTWATI FEJN APPLIKABBLI

fuq id-database għat-

dwar iż-żamma u tiftix

l-istess Awtorità.

Sar il-proċess ta' rrekordjar

JANNAR - MARZU

KWART 1

Ser jiġi introdott mekkaniżmu

56

MIŻURA
ADDIZZJONALI

l-istimi tal-proprjetajiet

relattivi.

kwistjonijiet li jmorru

lura għexieren ta' snin

proprjetajiet relattivi.

l-istimi tal-proprjetajiet

relattivi.

li għadhom jesperjenzaw

numru ta' familji li, minkejja

Awtorità tad-Djar.

b'kollaborazzjoni mal-

Din il-miżura ser titwettaq

bħala sidien ta' djarhom.

Implimentata

Sidien tal-proprjetajiet esproprjati
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MEI | MINISTERU GĦALL-EKONOMIJA U L-INDUSTRIJA

KUMMENTI

NUMRU TA' PERSUNI AFFETTWATI FEJN APPLIKABBLI

operat tal-Awtorità.

għadhom fuq konvenju

u mhumiex rikonoxxuti

kontinwu bħala parti mill-

għal għexieren ta' snin,

għal din is-sena.

fuq it-twettiq ta' din il-miżura

Tlesta x-xogħol amministrattiv

Dan ix-xogħol ikompli b'mod

fuq it-twettiq ta' din il-miżura.

amministrattiv mill-Awtorità

Baqa' għaddej ix-xogħol

mogħtija lilhom mill-gvern

li ilhom jgħixu fi proprjetà

Komplew jinħadmu l-istimi tal-

Implimentata

Sidien tal-proprjetajiet esproprjati

Beda l-proċess biex jinħadmu

KUMMENTI

Ser tiġi indirizzata l-kwistjoni

61

il-każijiet ser ikun sinjifikanti.

Artijiet sabiex jingħalqu dawn

NUMRU TA' PERSUNI AFFETTWATI FEJN APPLIKABBLI

mill-operat tal-Awtorità.

l-impenn tal-Awtorità tal-

huwa kontinwu bħala parti

il-ġurnata. Matul din is-sena

għal din is-sena.

fuq it-twettiq ta' din il-miżura

Tlesta x-xogħol amministrattiv

OTTUBRU - DIĊEMBRU

KWART 4

ma ġietx akkwistata sal-lum

fuq it-twettiq ta' din il-miżura.

amministrattiv mill-Awtorità

Baqa' għaddej ix-xogħol

LULJU - SETTEMBRU

KWART 3

Madankollu, dan il-proċess

proprjetajiet relattivi.

Komplew jinħadmu l-istimi tal-

APRIL - ĠUNJU

KWART 2

esproprjata u tkun għadha

fejn proprjetà tkun ġiet

Beda l-proċess biex jinħadmu

JANNAR - MARZU

KWART 1

Ser jiġu indirizzati

60
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l-Awtorità bdiet tidentifika

l-każijiet ta' esproprju li kienu

għadhom ma tħallsux. Beda

l-proċess biex jiġu identifikati

s-sidien prima facie.

każijiet fejn is-sidien ta' art

jew proprjetà esproprjata

ma jkunux magħrufa jew

fejn is-sidien ma jkunux

ġabu biżżejjed provi li huma

temenda l-Att dwar il-Liċenzji

tal-Kummerċ (Kap. 441).

dawn is-swieq sabiex tkun

tirrifletti l-ħtiġijiet tal-

rapport dwar il-findings skont

Parlament. Beda jitfassal

għadda għall-istadju tal-

Kummerċ ġie approvat u

Dipartiment tal-Kummerċ
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l-implikazzjonijiet legali u
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Fil-proċess li tiġi implimentata

Madwar 1,060 bejjiegħ tas-swieq, 21 kunsill lokali u l-uffiċjali tad-

rakkomandazzjonijiet.

KUMMENTI

Lokali.

finali flimkien ma' sensiela ta'

r-riżoluzzjoni ta' disputes.

NUMRU TA' PERSUNI AFFETTWATI FEJN APPLIKABBLI

proposti mressqa mill-Kunsilli

li kienet inkluża fir-rapport

s-superviżjoni tas-swieq u

jiġu indirizzati kif ukoll

informazzjoni addizzjonali

u s-suġġerimenti li jridu

inħasset il-ħtieġa li tinġabar

tan-nuqqasijiet prinċipali

Permanenti u sar riassunt

għadda lis-Segretarju

dwar is-swieq fil-beraħ

qari fil-Parlament. Ir-rapport

Kummerċ għadda mit-tielet

l-Att dwar il-Liċenzji tal-

L-abbozz tal-liġi li jemenda

operat tal-Awtorità.

kontinwu bħala parti mill-

Dan ix-xogħol ikompli b'mod

għal din is-sena.

fuq it-twettiq ta' din il-miżura

Tlesta x-xogħol amministrattiv

OTTUBRU - DIĊEMBRU

KWART 4

l-mekkaniżmi ta' kif isiru

marbutin mal-pandemija,

abbażi tar-rilaxx ta' miżuri

reġgħu bdew joperaw

Wara li s-swieq fil-beraħ

ewwel qari fil-Parlament.

Kummerċ għadda mill-

l-Att dwar il-Liċenzji tal-

L-abbozz ta' liġi li jemenda

Implimentata

KUMMENTI

fuq it-twettiq ta' din il-miżura.

amministrattiv mill-Awtorità

Baqa' għaddej ix-xogħol

LULJU - SETTEMBRU

KWART 3

ispazju għall-bankarelli, u

l-operat tas-swieq fil-beraħ.

Ġiet abbozzata l-liġi li

aġġornata l-liġi li tirregola

l-informazzjoni miġbura dwar

tas-swieq eżistenti fil-beraħ.

tas-swieq fil-beraħ, ser tiġi

l-Att dwar il-Liċenzji tal-

liċenzji, l-allokazzjoni tal-

t'informazzjoni dwar l-operat

White Paper dwar ir-riforma

lum. Dan jinkludi l-ħruġ ta'

Sar eżerċizzju ta' ġbir

Wara li ġiet ippubblikata
L-abbozz ta' liġi li jemenda

Sidien tal-proprjetajiet esproprjati

diġà depożitati fil-bank.

83

NUMRU TA' PERSUNI AFFETTWATI FEJN APPLIKABBLI

li saret.

bdiet evalwazzjoni tar-riċerka

amministrattiv mill-Awtorità u

Tkompla x-xogħol

APRIL - ĠUNJU

KWART 2

tal-art jew proprjetà jkunu

u l-fondi relatati mal-valur

esproprju għal skop pubbliku

Dan minkejja li jkun sar

għandhom it-titolu ta' sid.

Sar eżerċizzju ta' riċerka fejn

JANNAR - MARZU

KWART 1

Ser jiġu indirizzati diversi
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and Legal Notices" ġew

aġġornati.

bi spjega aktar ċara u

b'hekk jitnaqqas il-volum ta'

Awtorità.

il-Customer Care tal-istess

| PAĠNA 198 |
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Implimentata

website intitolati "Legislations

aħjar il-proċessi mħaddma

Kull min juża s-servizzi tal-Awtorità tal-Artijiet

għall-applikanti. Il-links fuq il-

ser isir sabiex jiġu mfiehma

KUMMENTI

sabiex ikunu ta' gwida aħjar

Awtorità tal-Artijiet. Dan

NUMRU TA' PERSUNI AFFETTWATI FEJN APPLIKABBLI

online ttellgħu fuq il-website

misjuba fil-website tal-

mistoqsijiet li jidħlu għand

L-FAQs tal-applikazzjonijiet

Ser jiġu aġġornati l-FAQs

122

għall-benefiċċju tar-residenti.

ta' energy saving measure

l-inizjattiva ser isservi wkoll

dawk bid-double glazing. Din

jibdlu l-aperturi eżistenti għal

Implimentata

riċevuti.

ħsejjes tal-Freeport billi

Residenti ta' Birżebbuġa

proċessati l-applikazzjonijiet

jimmitigaw l-impatt tal-

LULJU - SETTEMBRU

KWART 3

KUMMENTI

u bdew jintlaqgħu u jiġu

residenti ta’ Birżebbuġa

APRIL - ĠUNJU

KWART 2

NUMRU TA' PERSUNI AFFETTWATI FEJN APPLIKABBLI

residenti ta' Birżebbuġa

jingħataw assistenza sabiex

Tnediet l-iskema għar-

mmirata sabiex tgħin lir-

JANNAR - MARZU

KWART 1

Ser tinħareġ skema ġdida
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plan) għas-Central Business

District fl-Imrieħel. Ġiet

preparata memo fuq is-

suġġett.

għandha l-potenzjal li ssir

importanti immens għall-

pajjiż ekonomikament. Dan il-

pjan strateġiku ser jindirizza

f'Ta' Dbieġi.

amministrati minn INDIS

l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi

furniture. Ġew finalizzati wkoll

green furniture.

proġetti ta' green walls u

Fil-proċess li tiġi implimentata

Kull min iżur jew jaħdem f'Ta' Dbieġi

| PAĠNA 199 |

ewwel kwart tas-sena 2022.

li mistennija tkun evalwata fl-

għal offerti għall-green walls

Ġiet ippubblikata s-sejħa

offerti.

preparatorju fuq is-sejħa għal

Baqa' għaddej xogħol

OTTUBRU - DIĊEMBRU
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KUMMENTI

toħroġ is-sejħa għal offerti.

li jiġi rivedut id-disinn qabel

il-proġett u nħasset il-ħtieġa

ma' Ambjent Malta dwar

Saru aktar diskussjonijiet

NUMRU TA' PERSUNI AFFETTWATI FEJN APPLIKABBLI

sejħa.

u ġie identifikat il-post eżatt

aktar sostenibilità tal-ispazji

wall u l-installazzjoni ta' green

sejħa għal offerti għall-green

li għandhom jiġu inklużi fis-

mod ta' twettiq tal-proġett

miżuri ħodor u li tassigura

din l-istrateġija b'aktar

Ambjent Malta dwar l-aħjar

Strategy fl-2020, li tħaddan

Ġie finalizzat l-abbozz tas-

Malta, ser inkomplu nwettqu

Saru diskussjonijiet ma'

residenti fil-viċin

Wara li tfasslet Greening
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joperaw, minn din iż-żona.

jew qed jaħsbu sabiex jibdew

tas-sejħa għal offerti.

sejħa għal offerti.

Fil-proċess li tiġi implimentata

ta' ġesjtoni (management

din iż-żona kummerċjali li

Ippjanar tieħu rwol prinċipali

direzzjoni li l-Awtorità tal-

Madwar 15,000 persuna bejn ħaddiema, operaturi, viżitaturi u

għall-offerti biex jiftassal pjan

pjan strateġiku fit-tul għal

fuq it-Terms of Reference tas-

Tkomplew id-diskussjonijiet

LULJU - SETTEMBRU

KWART 3

KUMMENTI

finalizzat l-abbozz tas-sejħa

fl-Imrieħel. Dan billi jitfassal

Imrieħel ġie diskuss u ngħatat

Il-pjan ħolistiku għaż-żona tal-

APRIL - ĠUNJU

KWART 2

NUMRU TA' PERSUNI AFFETTWATI FEJN APPLIKABBLI

Dipartiment tal-Kuntratti, ġie

l-ħtiġijiet ta' dawk li joperaw,

B'konsultazzjoni mad-

fis-Central Business District

JANNAR - MARZU

KWART 1

Ser inkomplu ninvestu bis-sħiħ
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Tkompla x‑xogħol fuq

l‑Environmental Impact

Assessment. Tkompla

l‑ipproċessar tal‑applikazzjoni

għall‑permess għall‑ewwel

fażi tal‑proġett mill‑Awtorità

tal‑Ippjanar.

tinkiseb iċ-ċertifikazzjoni

BREEAM wara li jkun sar

assessjar tas-sostenibilità

tal-binjiet individwali,

komunitajiet jew proġetti

infrastrutturali. Il-proġett

ser ikun fl-ewwel fażi tal-

tal‑Ippjanar.

fażi tal‑proġett mill‑Awtorità

għall‑permess għall‑ewwel

l‑ipproċessar tal‑applikazzjoni

stadju avvanzat. Tkompla

Assessment wasal fi

L‑Environmental Impact

tal‑awtoritajiet konċernati.

għall‑approvazzjoni

Assessment u ntbagħat

l‑Environmental Impact

meħtieġa. Tlesta

offerti għax‑xogħlijiet

l‑abbozzar tas‑sejħa għal

fażi tal‑proġett. Beda

għall‑kostruzzjoni tal‑ewwel

tal‑offerti sottomessi
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Impact Assessment.

jkun approvat l-Environmental

meħtieġa tinħareġ ladarba

li s-sejħa għax-xogħlijiet

mill-konsultazzjoni. Ġie deċiż

u s-sottomissjonijiet riċevuti

bdiet l-evalwazzjoni tal-EIA

and Resources Authority

konsultazzjoni, l-Environment

pubblika. Wara li għalqet il-

għall-konsultazzjoni

Assessment (EIA) inħareġ

L-Environmental Impact

OTTUBRU - DIĊEMBRU

KWART 4

MEI | MINISTERU GĦALL-EKONOMIJA U L-INDUSTRIJA

Fil-proċess li tiġi implimentata

L-impjegati u l-intrapriżi fil-Life Sciences Park u kull min jagħmel użu

minn dan il-park

KUMMENTI

NUMRU TA' PERSUNI AFFETTWATI FEJN APPLIKABBLI

għall‑iżvilupp.

l‑permessi meħtieġa

tal‑ewwel fażi tal‑proġett.

ambjentalment sabiex

tal‑ewwel fażi tal‑proġett.

sottomessi għall‑kostruzzjoni

Abbażi tiegħu joħorġu

professjonali għall‑kostruzzjoni

jilħaq standards għoljin

Tlestiet l‑evalwazzjoni

LULJU - SETTEMBRU

KWART 3

Park f'San Ġwann.

għal offerti għas‑servizzi

ta' INDIS Malta li mistenni

Bdiet l‑evalwazzjoni tal‑offerti

APRIL - ĠUNJU

KWART 2

estensjoni tal-Life Sciences

Ġiet ippubblikata sejħa

JANNAR - MARZU

KWART 1

Ser jiġi varat l-ewwel proġett
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l‑Environmental Impact

Assessment. Tkompla

l‑ipproċessar tal‑applikazzjoni

għall‑permess għall‑ewwel

fażi tal‑proġett mill‑Awtorità

tal‑Ippjanar.

ser nimplimentaw proġett

ta' konservazzjoni tal-ilma u

landscaping estensiv fl-ispazju

miftuħ quddiem il-Life Sciences

Park f'San Ġwann. Dan

il-proġett ser jinkludi lqugħ
għall‑iżvilupp.

l‑permessi meħtieġa

Abbażi tiegħu joħorġu

tal‑awtoritajiet konċernati.

ntbagħat għall‑approvazzjoni

Impact Assessment u

meħtieġa. Tlesta l‑Environmental

għal offerti għax‑xogħlijiet

numru ta' parking bays f'kull
żona industrijali biex fihom jiġu

industrijali.

ta' elettriku f'żoni industrijali

b'tali mod li tkun ikkunsidrata

l-installazzjoni ta' DC fast u

slow charger.

aktar sostenibilità tal-ispazji

amministrati minn INDIS Malta,

ser nibdew l-implimentazzjoni

ta' din l-istrateġija billi jiġu

identifikati.

għall-vetturi tal-elettriku f'siti

installati charging points

hemm qbil li jiġu identifikati

jintlaħqu numru ta' oqsma

informazzjoni dwar konsum

miżuri ħodor u li tassigura

Fil-proċess li tiġi implimentata

Madwar 1,500 sid ta' vetturi tal-elettriku

| PAĠNA 201 |

Wara diversi diskussjonijiet
tekniċi bejn l-Industrial
Innovative Solutions Malta Ltd
u MGTIL, ġiet provduta lista ta'
speċifikazzjonijiet li għandhom
jiġu segwiti għall-installazzjoni
taċ-charging pillars. Wara
eżerċizzju ta' supply u demand,
ġew identifikati tliet żoni bħala
proġett pilota fejn għandhom
jiġu installati ċ-charging pillars.

Impact Assessment.

jkun approvat l-Environmental

meħtieġa tinħareġ ladarba

deċiż li s-sejħa għax-xogħlijiet

riċevuti mill-konsultazzjoni. Ġie

tal-EIA u s-sottomissjonijiet

Authority bdiet l-evalwazzjoni

l-Environment and Resources

li għalqet il-konsultazzjoni,

konsultazzjoni pubblika. Wara

Assessment (EIA) inħareġ għall-

L-Environmental Impact

OTTUBRU - DIĊEMBRU

KWART 4

MEI | MINISTERU GĦALL-EKONOMIJA U L-INDUSTRIJA

KUMMENTI

NUMRU TA' PERSUNI AFFETTWATI FEJN APPLIKABBLI

installati charging pillars.

Investments Ltd (MGTIL) u kien

Malta Government Technology

integrat ma' inizjattiva tal-

preparatorju b'tali mod li

speċjalment ġbir ta'

Ġie deċiż li dan il-proġett jiġi

Kompla aktar xogħol

Sar xogħol preparatorju,

Strategy fl-2020, li tħaddan

minn dan il-park

Wara li tfasslet Greening
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l-ilma jerġa' jintuża.

filtrazzjoni li tippermetti li

ta' San Ġwann u sistema ta'

tal‑Ippjanar.

fażi tal‑proġett mill‑Awtorità

għall‑permess għall‑ewwel

l‑ipproċessar tal‑applikazzjoni

stadju avvanzat. Tkompla

Assessment wasal fi

Beda l‑abbozzar tas‑sejħa

tal‑ewwel fażi tal‑proġett.

Fil-proċess li tiġi implimentata

Tkompla x‑xogħol fuq

amministrati minn INDIS Malta,

L‑Environmental Impact

tal‑ewwel fażi tal‑proġett.

L-impjegati u l-intrapriżi fil-Life Sciences Park u kull min jagħmel użu

tal‑ewwel fażi tal‑proġett.

aktar sostenibilità tal-ispazji

sottomessi għall‑kostruzzjoni

Tlestiet l‑evalwazzjoni tal‑offerti

LULJU - SETTEMBRU

KWART 3

KUMMENTI

professjonali għall‑kostruzzjoni

miżuri ħodor u li tassigura

sottomessi għall‑kostruzzjoni

Bdiet l‑evalwazzjoni tal‑offerti

APRIL - ĠUNJU

KWART 2

NUMRU TA' PERSUNI AFFETTWATI FEJN APPLIKABBLI

għal offerti għas‑servizzi

tal-ilma li jkun nieżel mill-Wied

Ġiet ippubblikata sejħa

Strategy fl-2020 li tħaddan

JANNAR - MARZU

KWART 1

Wara li tfasslet Greening
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legali li jirregola r-reġistrazzjoni
tal-artiġjanat, artiġjani u
impredituri tal-artiġjanat.

kriterji u l-proċeduri ta' kif

jiġu reġistrati l-artiġjani u

l-imprendituri tal-artiġjanat

Malti fir-reġistru l-ġdid. Dan

id-dokument ġie approvat u

bdiet tiġi aġġornata s-sistema

elettronika marbuta mar-

reġistru tal-artiġjani.

fil-Villaġġ tal-Artiġjanat f'Ta'

Qali, ser titwaqqaf Fondazzjoni

għall-Artiġjanat u ser jitfasslu

proċeduri ġodda dwar il-

ħolqien u ż-żamma ta' reġistru

ġdid online tal-artiġjanat

maħdum f’Malta, artiġjani u

imprendituri tal-artiġjanat.

l-ħtiġijiet tal-lum.

tal-artiġjanat biex jirriflettu

artiġjani u l-klassifikazzjoni

reviżjoni tal-kategoriji tal-

kisba ta' dan l-istatus u ssir

Fil-proċess li tiġi implimentata

Madwar 860 artiġjan u imprenditur tal-artiġjanat

| PAĠNA 202 |
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KUMMENTI

NUMRU TA' PERSUNI AFFETTWATI FEJN APPLIKABBLI

jirreġistraw lilhom infushom.

bħala artiġjan, jiġu aġġornati

l-kriterji tal-eliġibbiltà għall-

u li huma artiġjani sabiex

tapplika sabiex tiġi reġistrata

mal-ambaxxati barranin biex

l-ġodda. Qed isir sforz ukoll

tagħhom skont il-kriterji

jaġġornaw l-informazzjoni

l-artiġjani reġistrati biex

avvanzat. Ġew ikkuntattjati

Crafts Portal jinsab fi stadju

suġġett. L-ittestjar fuq il-Malta

ukoll tħejjiet memo fuq l-istess

iħeġġu persuni li jgħixu Malta

s-sistema. Intant, tħejja avviż

neċessarji biex tkompli titranġa

u ġew provduti l-kummenti

fuq il-Malta Crafts Portal

l-ittestjar fuq l-iżvilupp li sar

impredituri tal-artiġjanat kif

tal-artiġjanat, artiġjani u

li jirregola r-reġistrazzjoni

Ġie rivedut l-avviż legali

OTTUBRU - DIĊEMBRU

KWART 4

Dan jinkludi l-mod kif persuna

elettronika tar-reġistru.

biex tiġi aġġornata s-sistema

tekniċi saret talba uffiċjali

konsultazzjoni dwar il-

u sar investiment sostanzjali

mal-Malta Crafts Portal. Beda

Abbażi ta' diskussjonijiet

l-ġdid tal-artiġjani jkun integrat

l-analiżi tal-kummenti riċevuti.

sistema b'tali mod li r-reġistru

Intlaħaq ftehim fuq l-iżvilupp tas-

Tħejja dokument ta'

istakeholders konċernati u saret

Saret il-konsultazzjoni mal-

LULJU - SETTEMBRU

KWART 3

fis-seħħ l-Att il-ġdid fl-2020

għall-Artiġjanat.

APRIL - ĠUNJU

KWART 2

Artiġjanat Malti. Wara li daħal

Ġiet imwaqqfa l-Fondazzjoni

jissaħħaħ is-settur tal-

JANNAR - MARZU

KWART 1

Ser ikompli l-impenn sabiex

137
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teknoloġiċi.

is-servizzi finanzjarji u

ġodda fis-setturi tal-gaming,

nattiraw aktar investimenti

u fieri, fost l-oħrajn, ħalli

kompetizzjonijiet tal-e-sports

r-riżorsi meħtieġa sabiex isiru

projection. B'hekk ikollna

u bit-teknoloġija tal-immersive
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Mechanical & Electrical (M&E).

u finishes. Beda xogħol ta'

ta' HVAC, fire safety, madum

awdjoviżiv. Tkompla x-xogħol

il-furnishings u l-apparat

Ġiet ordnata l-għamara,

OTTUBRU - DIĊEMBRU

KWART 4

MEI | MINISTERU GĦALL-EKONOMIJA U L-INDUSTRIJA

Fil-proċess li tiġi implimentata

Start-ups li jagħmlu użu mill-Gaming Malta Incubators u dawk kollha

li jagħmlu użu mis-sala

KUMMENTI

madum u finishes.

ix-xogħol ta' HVAC, fire safety,

offerti riċevuti. Baqa' għaddej

Tlestiet l-evalwazzjoni tal-

LULJU - SETTEMBRU

KWART 3

NUMRU TA' PERSUNI AFFETTWATI FEJN APPLIKABBLI

finishes.

b'apparat awdjoviżiv sofistikat

is-sala ser tkun attrezzata

u apparat awdjoviżiv. Beda

għall-għamara, furnishings

ma' HVAC, fire safety, madum u

awdjoviżiv.

bħala studio, sala għallx-xogħol infrastrutturali relatat

għamara, furnishings u apparat

tintuża minn dawk interessati

riċevuti għas-sejħiet għal offerti

Bdiet l-evalwazzjoni tal-offerti

seminars u ħtiġijiet oħra. Din

sejħiet għal offerti għax-xiri ta'

APRIL - ĠUNJU

KWART 2

konferenzi, workshops,

Ġew preparati u pubblikati

b'sistemi innovattivi li tista'

JANNAR - MARZU

KWART 1

Ser tiġi varata sala moderna

138

MIŻURA
ADDIZZJONALI

204

MIWV

MINISTERU GĦALLINKLUŻJONI,
IL-KWALITÀ TAL-ĦAJJA
U L-VOLONTARJAT
205

taż-żgħażagħ u l-programmi li
hemm bżonn.

jeħtieġ fid-dawl tal-impatt

Maltija u l-mużika.

B’hekk il-ħidma ppjanata għal din is-sena twettqet

155 żagħżugħ/a b'talenti artistiċi

MIWV | MINISTERU GĦALL-INKLUŻJONI, IL-KWALITÀ TAL-ĦAJJA U L-VOLONTARJAT
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KUMMENTI

NUMRU TA' PERSUNI AFFETTWATI FEJN APPLIKABBLI

programmi.

jittrattaw dwar il-letteratura

żgħażagħ għal dawn il-

ġew ingaġġati parteċipanti

l-proċess u eventwalment

bil-Malti u bl-Ingliż. Tħejja

programmi tal-letteratura

performing arts; u żewġ

tal-mużika; programm ta'

arti viżiva; żewġ programmi

jinkludu żewġ programmi tal-

u l-branding rispettiv. Dawn

ta' kreattività għaż-żgħażagħ

Ġew finalizzati l-programmi

OTTUBRU - DIĊEMBRU

KWART 4

programmi għandhom

t-Teatru Rjal.

Kreattiv, l-Iskola tal-Arti u

Fost l-entitajiet hemm Spazju

dan il-programm jitwettaq.

ma’ entitajiet kulturali biex

of Understanding (MoUs)

iffirmati numru ta’ Memoranda

u attivitajiet kulturali. Ġew

programm ta' kreattività

ta' entitatjiet biex jinħadem

Saru diversi taħditiet ma' numru

LULJU - SETTEMBRU

KWART 3

f'dan il-qasam. L-ewwel

tal-pandemija COVID-19

biex jiġu analizzati l-ħiliet

reżiljenza li s-settur kulturali

ingħata l-kofinanzjament minn

u għaldaqstant il-proġett

jikkontribwixxu għar-

bdiet tiġi proċessata.

u kompetenzi sabiex isaħħu
hekk, sar proċess ta’ mapping

Ewropej għal dan il-proġett u

tagħhom, jakkwistaw ħiliet

eventwalment kienet suċċess

applikazzjoni għall-fondi li

fondi Ewropej. Apparti minn

kofinanzjament mill-fondi

b'rikonoxximent tal-ħidma

lill-innovazzjoni. B'hekk

applikazzjoni għall-

jippermettu liż-żgħażagħ li,

Kompla l-ipproċessar tal-

APRIL - ĠUNJU

KWART 2

l-kreattività u jagħtu spinta

Tħejjiet u ġiet sottomessa

JANNAR - MARZU

KWART 1

Ser jitniedu programmi li

39
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209

t'Għawdex li kien sar fl-2018,

u għaldaqstant bdew jiġu

identifikati l-bidliet meħtieġa.

jintegra elementi differenti

bħal development capacity.

Dan ifisser li jiġi determinat

meħtieġa. Inbeda wkoll

jiġu identifikati l-bidliet

sar fl-2018, u għaldaqstant

basemap t'Għawdex li kien

ippubblikata bħala mappa

ġranet jibda jsir fi ftit minuti.

li, sal-lum il-ġurnata, ġieli jdum

b'aktar faċilità u b'hekk proċess

żvilupp ta' sit partikolari tul is-snin

jippermetti li jiġi kkumparat

fuq il-basemap attwali. Dan ser

u mqiegħda (georeferenced)

Implimentata
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Ippjanar fit-8 ta’ Ottubru 2021.

ippubblikata mill-Awtorità tal-

din il-verżjoni ġdida ġiet

t’Għawdex ġie komplut, u

L-updating tal-basemap

OTTUBRU - DIĊEMBRU
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għas-sistema tal-plotting sheets mill-Awtorità tal-Ippjanar

Il-pubbliku ġenerali, speċjalment periti li jkollhom bżonn aċċess

NUMRU TA' PERSUNI AFFETTWATI FEJN APPLIKABBLI

mill-Awtorità tal-Ippjanar.

u sar l-iskennjar tagħha.

ser jiqsar il-proċess ta' tfittix

ngħaqad kollox flimkien u ġiet

tad-dokumenti skennjati,

l-mapep antiki jiġu diġitalizzati

għas-snin 1968 - 1992 inġabret

Bis-saħħa ta' din l-inizjattiva

waħda u bħala servizz diġitali

tas-sistema ta' plotting sheets

eżistenti ta' plotting sheets.

Sar il-georeferencing

tal-applikazzjonijiet antiki billi

Id-dokumentazzjoni relevanti

KUMMENTI

Implimentata

Il-pubbliku ġenerali, speċjalment periti li jkollhom bżonn aċċess

għall-basemap t'Għawdex mill-Awtorità tal-Ippjanar

KUMMENTI

NUMRU TA' PERSUNI AFFETTWATI FEJN APPLIKABBLI

Ser tiġi faċilitata s-sistema

53

f'sistema adattata sabiex tkun
tista' tittella' fil-Geoserver.

Għawdex bdiet tiġi kkonvertita

l-bżonnijiet futuri.

isiru. Il-mappa aġġornata ta'

kwalità tal-aġġornamenti li qed

wkoll il-proċess ta' kontrol tal-

l-bidliet meħtieġa. Tkompla

u għaldaqstant jiġu identifikati

t'Għawdex li kien sar fl-2018,

aġġornament tal-basemap

tal-informazzjoni mill-aħħar

Kompliet tinġabar u ssir analiżi

LULJU - SETTEMBRU

KWART 3

biżżejjed biex ikopri

tal-aġġornamenti li qed isiru.

aġġornament tal-basemap

pjanifikazzjoni tal-ispazju li

mill-aħħar aġġornament tal-

analiżi tal-informazzjoni

proċess ta' kontroll tal-kwalità

tal-informazzjoni mill-aħħar

B'hekk jitjieb il-proċess ta'

u jekk dan l-ispazju huwiex

tiġbor u tagħmel analiżi

tal-gżira Għawdxija.

Kompliet tinġabar u ssir

APRIL - ĠUNJU

KWART 2

kemm fadal spazju potenzjali

L-Awtorità tal-Ippjanar bdiet

JANNAR - MARZU

KWART 1

Ser tiġi aġġornata l-basemap

52

MIŻURA GĦASSIMPLIFIKAZZJONI
TAL-BUROKRAZIJA

li permezz tagħha tinġabar

informazzjoni u jsir mapping

tal-abitati ambjentali

restawrati minn Ambjent

Malta.

restawrati minn Ambjent

Malta. Bis-saħħa tal-

geodatabase, l-operat

ta' Ambjent Malta kif

ukoll il-bijodiversità

konsiderevolment.

ir-rigward f'Kemmuna.

dwar dak li sar u qed isir f'dan

minn Ambjent Malta, inkluż

abitati ambjentali restawrati

informazzjoni u l-mapping talfil-geodatabase.

adegwat biex din tiġi inkluża

minn Ambjent Malta fi stat

l-abitati ambjentali restawrati
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tintuża minn Ambjent Malta.

restawrati tlestiet u qed

u l-mapping ambjentali

aġġornata bl-informazzjoni

Is-sistema tal-geodatabase
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Implimentata

dispożizzjoni t'Ambjent Malta,

tal-abitati ambjentali

filwaqt li sar ġbir tal-

tad-database diġà eżistenti

L-impjegati ta' Ambjent Malta

ta' geodatabase għad-

informazzjoni u jsir mapping

informazzjoni miġbura rigward

Saret it-trasformazzjoni tal-

LULJU - SETTEMBRU

KWART 3

KUMMENTI

meħtieġa għall-arranġament

tagħha tinġabar

arranġament tal-istruttura

Beda x-xogħol tal-

APRIL - ĠUNJU

KWART 2

NUMRU TA' PERSUNI AFFETTWATI FEJN APPLIKABBLI

l-ispeċifikazzjonijiet

Maltija għandhom jitjiebu

Ġew identifikati

geodatabase li permezz

JANNAR - MARZU

KWART 1

Ser tiġi żviluppata

101

MIŻURA GĦASSIMPLIFIKAZZJONI
TAL-BUROKRAZIJA

għat-twettiq ta' dan il-

proġett. Bdiet il-manifattura

u l-installazzjoni tal-panels

għas-sapport u tal-modules

Dan sabiex inkomplu

nikkontribwixxu għal ambjent

aħjar f'pajjiżna.

Implimentata

Il-pubbliku ġenerali, speċjalment ħaddiema u persuni oħra li

Marsa.

Solutions Malta Ltd (INDIS

Malta) u nkiseb il-permess

għat-twettiq ta' dan il-

proġett. Bdiet il-manifattura

u l-installazzjoni tal-panels

għas-sapport u tal-modules

u arbuxxelli fil-Qasam

Industrijali fil-Marsa.

Dan sabiex inkomplu

nikkontribwixxu għal ambjent

aħjar f'pajjiżna.
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Implimentata

Il-pubbliku ġenerali, speċjalment ħaddiema u persuni oħra li

jiffrekwentaw iż-żona industrijali fil-Marsa

KUMMENTI

fl-istruttura ta' dan il-green

tħawlu l-pjanti u l-arbuxxelli

tal-istruttura tal-green wall, u

għas-sapport u tal-modules

NUMRU TA' PERSUNI AFFETTWATI FEJN APPLIKABBLI

Qasam Industrijali tal-Marsa.

tal-istruttura tal-green wall fil-

wall fil-Qasam Industrijali tal-

Malta u l-Industrial Innovative

walls u jsir taħwil ta' pjanti

l-installazzjoni tal-panels

Sar ftehim bejn Ambjent

Tlestiet il-manifattura u

jiffrekwentaw iż-żona industrijali f'Kordin

KUMMENTI

LULJU - SETTEMBRU

KWART 3

NUMRU TA' PERSUNI AFFETTWATI FEJN APPLIKABBLI

Qasam Industrijali ta' Kordin.

fl-istruttura ta' dan il-green

u tħawlu l-pjanti u l-arbuxxelli

tal-istruttura tal-Green Wall,

għas-sapport u tal-modules

Ser jiġu installati green

79

Kordin.

Malta) u nkiseb il-permess

Qasam Industrijali f'Kordin.

tal-istruttura tal-green wall fil-

wall fil-Qasam Industrijali ta'

Solutions Malta Ltd (INDIS

pjanti u arbuxxelli fil-

l-installazzjoni tal-panels

Malta u l-Industrial Innovative

walls u jsir taħwil ta'

Tlestiet il-manifattura u

APRIL - ĠUNJU

KWART 2

Sar ftehim bejn Ambjent

JANNAR - MARZU

KWART 1

Ser jiġu installati green

78
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Salina u ntgħażel il-kuntrattur
sabiex iwettaq dawn ix-

s-servizzi tekniċi mechanical

u electrical (M&Es) għal

faċilitajiet sanitarji ġodda fil-

Park tas-Salina.

konvenjenza tal-pubbliku li

jiffrekwenta dan il-park.

għall-Viżitaturi. Sadattant,

saret applikazzjoni għall-

permess ta' dan il-bini ġdid

taċ-Ċentru għall-Viżitaturi.

dan il-proġett kull min iżur

il-Buskett, partikolarment

il-familji, ikollu aċċess għal

informazzjoni ambjentali

popolari.

l-ekoloġija ta' dan is-sit

jinħoloq għarfien dwar

Viżitaturi.

ta' dan iċ-Ċentru għall-

inkiseb il-permess għall-bini

għall-Viżitaturi. Sadattant,

adattata li sservi bħala Ċentru

offerti.

peress li ma nkisbu l-ebda

ma kellhiex eżitu pożittiv

Viżitaturi fil-Buskett) li però

konvertita f’Ċentru għall-

u finishes tal-binja li ser tiġi

eżistenti u għall-kostruzzjoni

(i.e. għat-twaqqigħ tal-kamra
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l-evalwazzjoni tagħhom.

inkisbu l-offerti u bdiet issir

għall-Viżitaturi fil-Buskett,

ser tiġi konvertita f’Ċentru

u għall-finishes tal-binja li

xogħlijiet ta' kostruzzjoni

tal-kamra eżistenti, għax-

għal offerti għat-twaqqigħ

Reġgħet inħarġet is-sejħa

għall-binja fis-sit.

tat-tqegħid tal-pedamenti

fil-Park tas-Salini permezz

faċilitajiet sanitarji ġodda

kostruzzjoni u tal-M&Es tal-

Komplew ix-xogħlijiet ta'

OTTUBRU - DIĊEMBRU

KWART 4
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Fil-proċess li tiġi implimentata

adattata li sservi bħala Ċentru

għall-Viżitaturi. Permezz ta'

minflokha issir binja ġdida

kamra agrarja eżistenti sabiex

Il-pubbliku ġenerali

minflokha issir binja ġdida

Agrarja u jinfetaħ Ċentru

għax-xogħlijiet tal-proġett

Inħarġet is-sejħa għal offerti

KUMMENTI

kamra agrarja eżistenti sabiex

rikostruzzjoni tal-Kamra

għal offerti għat-twaqqigħ ta'

Tlesta l-abbozzar ta' sejħa

NUMRU TA' PERSUNI AFFETTWATI FEJN APPLIKABBLI

għal offerti għat-twaqqigħ ta'

dwar dan il-masġar u b'hekk

Bdiet tiġi abbozzata sejħa

fil-Buskett billi ssir

Fil-proċess li tiġi implimentata

Il-pubbliku ġenerali

skavar fis-sit.

Salini permezz ta' tħammil u

sanitarji ġodda fil-Park tas-

kostruzzjoni tal-faċilitajiet

KUMMENTI

xogħlijiet.

u l-M&Es għal faċilitajiet

għall-kostruzzjoni, il-finishes

Bdew ix-xogħlijiet ta'

LULJU - SETTEMBRU

KWART 3

NUMRU TA' PERSUNI AFFETTWATI FEJN APPLIKABBLI

Ser ikompli l-investiment

81

sanitarji ġodda fil-Park tas-

għall-kostruzzjoni, il-finishes u

Nazzjonali tas-Salina għall-

offerti mill-proċess tas-sejħa

ppubblikata sejħa għal offerti

sanitarji ġodda fil-Park

Inkisbu u ġew evalwati

APRIL - ĠUNJU

KWART 2

Ġiet ippreparata u

JANNAR - MARZU

KWART 1

Ser jinbnew faċilitajiet

80

MIŻURA
ADDIZZJONALI

li jittratta wkoll il-mudell li jista'
jiġi adottat. Issoktaw ukoll ilkonsultazzjonijiet mal-partijiet
konċernati f'policy areas oħra,
bdiet l-analiżi tal-aspetti
konċernati tal-policy nazzjonali
dwar il-vulnerabbiltà tas-setturi
ekonomiċi tagħna għall-impatti
tat-tibdil fil-klima u nbeda
x-xogħol preparatorju għallformulazzjoni tal-mudell bl-użu
tal-informazzjoni miksuba s'issa.

(PA), tal-Malta Resources
Authority (MRA) u tal-Economic
Policy Department (EPD). Inbdiet
ir-riċerka dwar l-impatti tattibdil fil-klima fuq is-setturi
differenti, fosthom l-infrastruttura,
it-turiżmu u l-ambjent, u kif dawn
l-impatti settorjali jaffettwaw
ukoll lil xulxin, hekk imsejħa
Impact Chains. L-istakeholders,
fl-ambitu tal-gvern, l-industrija
u s-soċjetà ċivili, ġew mgħarrfa

tat-tibdil fil-klima.

turiżmu u l-ambjent
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ekonomiċi tagħna għall-impatti

il-vulnerabbiltà tas-setturi

tal-policy nazzjonali dwar

reviżjoni tal-aspetti konċernati

beda jiġi ppreparat rapport ta'

bħall-finanzi u l-ippjanar, u

konċernati f'policy areas oħra

ukoll diskussjonijiet mal-partijiet

f'dar-rigward. Sadattant inbdew

f'workshop ta' konsultazzjoni

l-ewwel f'survey u mbagħad

mit-tibdil fil-klima, fosthom l-infrastruttura, it-

B’hekk il-ħidma ppjanata għal din is-sena twettqet

abbozz tal-impact chain report,

(MECP), tal-Planning Authority

Ministeri u stakeholders li jaħdmu f'setturi impattati

kunsiderazzjoni interna, l-ewwel

minn rappreżentanti tal-Ministeru

KUMMENTI

tlesta, u ġie ppreżentat għal

l-iSteering Committee, kompriż

b'dan sabiex jipparteċipaw

kwestjonarju online. Għaldaqstant

tat-tmexxija tal-proġett, imsejjaħ

fil-klima.

partijiet konċernati permezz ta'

segwit b'konsulatazzjoni mal-

tgħin l-iżvilupp tal-Impact Chains,

sabiex jipprovdi informazzjoni li

u beda jiffunzjona grupp tekniku

conceptual framework u nbdiet

mal-konsulent magħżul ill-ewwel fażi tal-proġett. Twaqqaf

jwettaq dan l-istudju.

sabiex isir l-istudju dwar il-

Sar survey permezz ta' emails

OTTUBRU - DIĊEMBRU

KWART 4

tagħna għall-impatti tat-tibdil

u ġie magħżul il-konsulent li se

offerti għas-servizzi ta' konsulenza

Ġie formalizzat, diskuss u maqbul

LULJU - SETTEMBRU

KWART 3

vulnerabbiltà tas-setturi ekonomiċi

Ġew evalwati l-offerti miksuba

APRIL - ĠUNJU

KWART 2

Ġiet ippubblikata s-sejħa għal

JANNAR - MARZU

KWART 1

NUMRU TA' PERSUNI AFFETTWATI FEJN
APPLIKABBLI

impatti tat-tibdil fil-klima.

setturi ekonomiċi tagħna għall-

analizzata l-vulnerabbiltà tas-

Ser isir studju dettaljat fejn tiġi

82

MIŻURA
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tal-Green Public Procurement

fil-kuntratti mogħtija mill-

Amministrazzjoni Pubblika u

l-impatt tax-xiri ekoloġiku.

fil-kuntratti mogħtija mill-

Amministrazzjoni Pubblika.

Dan ser isir sabiex ikollna

evalwazzjoni dettaljata tal-

3). B’hekk ingħalqu s-surveys
u ġie kkumpilat ir-rapport bleżitu tas-surveys tat-tliet żoni.
Reġgħu saru diskussjonijiet malistakeholders konċernati sabiex
jiġi kkonfermat il-pjan tax-

jitfassal il-pjan tax-xogħol

meħtieġ għall-proġett ta'

riġenerazzjoni tal-Ġnien ta'

San Anton. Sar survey tal-ewwel

u t-tieni parti tal-Ġnien ta' San

Anton (Żona 1 u Żona 2).

tar-riċerka.

għal offerti u nbeda l-proġett
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B’hekk il-ħidma ppjanata għal din is-sena twettqet

Kull min iżur il-Ġnien ta' San Anton u r-residenti tal-madwar

Bill of Quantities.

Tkompliet il-kumpilazzjoni tal-

KUMMENTI

tal-Ġnien ta' San Anton.

meħtieġa għar-riġenerazzjoni

of Quantities għax-xogħlijiet

u bdew jiġu ppreparati l-Bill

Kompliet l-analiżi tax-xogħlijiet

ekoloġiku.

allura dwar l-impatt tax-xiri

Amministrazzjoni Pubblika, u

fil-kuntratti mogħtija mill-

tal-Green Public Procurement

l-compliance mal-prinċipji

dwar l-implimentazzjoni u

fuq diversi xhur, għall-audit

Tkompliet ir-riċerka, estiża

OTTUBRU - DIĊEMBRU

KWART 4

NUMRU TA' PERSUNI AFFETTWATI FEJN APPLIKABBLI

San Anton.

ta' riġenerazzjoni tal-Ġnien ta'

xogħol meħtieġ għall-proġett

tal-Ġnien ta' San Anton (Żona

istakeholders konċernati sabiex

Ġnien ta’ San Anton.

Sar survey tat-tielet parti

Saru diskussjonijiet mal-

Ser issir ir-riġenerazzjoni tal-

86

l-impatt tax-xiri ekoloġiku.

Amministrazzjoni Pubblika u

fil-kuntratti mogħtija mill-

tal-Green Public Procurement

l-compliance mal-prinċipji

l-implimentazzjoni u

servizzi ta' awditjar dwar

ekonomiku mis-sejħa għal

Fil-proċess li tiġi implimentata

l-compliance mal-prinċipji

tal-Green Public Procurement

ekonomiku magħżul mis-sejħa

għall-awditjar mal-operatur

L-Amministrazzjoni Pubblika kollha u operaturi kontraenti

l-implimentazzjoni u

l-compliance mal-prinċipji

u ġie magħżul l-operatur

l-evalwazzjoni tagħhom,

Ġiet stabbilita l-metodoloġija

LULJU - SETTEMBRU

KWART 3

KUMMENTI

ta' awditjar dwar

l-implimentazzjoni u

Inkisbu l-offerti, saret

APRIL - ĠUNJU

KWART 2

NUMRU TA' PERSUNI AFFETTWATI FEJN APPLIKABBLI

għal offerti għal servizzi

tiegħu tiġi analizzata

impatt tax-xiri ekoloġiku.

Ġiet ippubblikata s-sejħa

JANNAR - MARZU

KWART 1

Ser jitwettaq audit li permezz
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l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi.

dwar proġetti tat-tip Blue/

Green Infrastructure u ġew

identifikati l-iskejjel fejn se

jsiru l-ewwel interventi fl-2021

u l-2022, li huma: l-Iskola

Sekondarja tal-Imrieħel,

I-Iskola Primarja taż-Żejtun

u l-Iskola Primarja ta'

Marsaxlokk.

b'kollaborazzjoni mal-

Ministeru għall-Edukazzjoni,

ser jitwettqu proġetti ta'

Blue/Green Infrastructure

f'numru ta' skejjel f'Malta u

f'Għawdex. Dawn il-proġetti

ser jikkontribwixxu għal titjib

fl-arja u tnaqqis ta' ħsejjes

fl-iskejjel, għall-ġid tal-

oħra li jaħdmu fil-post.

istudenti, edukaturi u persuni

l-Bill of Quantities (BOQs) u

Iskejjel ta' Għada (FTS)

għall-Ambjent u r-Riżorżi,

Implimentata

It-tfal u l-edukaturi li jattendu s-sitt skejjel fejn isir il-proġett
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Żejtun u Marsaxlokk.

konċernati fl-Imrieħel, iż-

tal-irrigazzjoni fl-iskejjel

l-installazzjoni tas-sistemi

sar it-tħawwil tas-siġar u

ta' sejħiet għal offerti, u

għall-irrigazzjoni permezz

Inxtraw is-siġar u l-apparat
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KUMMENTI

macrophylla.

gloriosa, Agave spp, u Ficus

leucocephala, Yucca

bħall-Arundo donax, Leucaena

mejjet u ta' speċi invażivi

ta' tneħħija ta' njam tas-siġar

Marsaxlokk, u bdew xogħlijiet

hemm fil-każ tal-iskola ta'

taż-żebbuġ eżistenti li kien

konċernati, sar żbir ta' siġar

ta' irrigazzjoni għall-iskejjel

l-installazzjoni tas-sistema

ordnati s-siġar ġodda u

t'Ambjent Malta stess. Ġew

permezz ta' impjegati

b'sejħa għal offerti imma

jsirux minn kuntrattur magħżul

x-xogħlijiet neċessarji ma

rispettivi u ġie deċiż li

Saru spezzjonijiet fl-iskejjel

LULJU - SETTEMBRU

KWART 3

NUMRU TA' PERSUNI AFFETTWATI FEJN APPLIKABBLI

xogħlijiet identifikati, inklużi

tas-sejħa għal offerti għax-

rispettivi. Beda l-abbozzar

u kif ser jitwettqu l-proġetti

ambjentali meħtieġa fihom

deċiżi eżatt l-interventi

t'Ambjent Malta sabiex jiġu

skejjel indikati minn uffiċjali

Malta u l-Fondazzjoni tal-

mwettqa mill-Awtorità

Saru spezzjonijiet fit-tliet

APRIL - ĠUNJU

KWART 2

Sar qbil bejn Ambjent

JANNAR - MARZU

KWART 1

Wara studji xjentifiċi
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komunikazzjoni u kordinament

aktar effiċjenti u effettiv

bejniethom rigward bżonnijiet

tal-kunsilli lokali għal xogħlijiet

minn Ambjent Malta.

aktar simplifikat u effettiv ta'

komunikazzjoni fl-ippjanar

u l-implimentazzjoni ta'

proġetti ambjentali bil-għan

li jintlaħqu aħjar il-bżonnijiet

Maltin u Għawdxin.

li jgħixu fl-ibliet u l-irħula

Malta.

għal xogħlijiet minn Ambjent

bżonnijiet tal-kunsilli lokali

u effettiv bejniethom rigward

u kordinament aktar effiċjenti

l-proċeduri ta' komunikazzjoni

dwar kif għandhom ikunu

Malta.

għal xogħlijiet minn Ambjent

bżonnijiet tal-kunsilli lokali

u effettiv bejniethom rigward

u kordinament aktar effiċjenti

l-proċeduri ta' komunikazzjoni

dwar kif għandhom ikunu

bejn il-partijiet konċernati
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Implimentata

ikunu l-proċeduri ta'

sabiex jinħoloq proċess

bejn il-partijiet konċernati

Understanding (MoU)

68 kunsill lokali

Lokali dwar kif għandhom

lokali u r-reġjuni rispettivi

of Understanding (MoU)

Ġie ffirmat il-Memorandum

LULJU - SETTEMBRU

KWART 3

KUMMENTI

u d-Dipartiment tal-Kunsilli

Ambjent Malta, il-kunsilli

tat-tip Memorandum of

Ġie abbozzat ftehim formali

APRIL - ĠUNJU

KWART 2

NUMRU TA' PERSUNI AFFETTWATI FEJN APPLIKABBLI

prinċipju bejn Ambjent Malta

tal-kunsilli u taċ-ċittadini

Saru laqgħat u qbil fil-

of Understanding bejn

JANNAR - MARZU

KWART 1

Ser jiġi ffirmat Memorandum
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sabiex isegwu u jiggwidaw
lill-parteċipanti fit-twettiq talideat jew proġetti tagħhom.
Beda x-xogħol ta' tutoring u
mentoring.

rigward t-tfassil ta’ dan il-

programm, li qed jingħata

l-isem "SeedGreen" u li qed

ikun parti mill-kampanja

"ClimateOn Campaign". Ġiet

preparata sejħa għal persuni

li jixtiequ jipparteċipaw fil-

programm skont termini ta'

referenza stabbiliti.

jiġu mħeġġa joħorġu b'ideat

u proġetti li permezz tagħhom

jitkabbru l-kuxjenza u

l-għarfien dwar it-tibdil fil-

klima.
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SeedGreen għal din is-sena.

ġie fi tmiemu l-Programm

Action Awards. B'din l-attività

mill-Ministeru waqt il-Climate

ġew premjati b'seed funding

tliet proġetti/start-ups li

t'esperti u ntgħażlu l-aħjar

quddiem panel ta' ġurija

Saru l-preżentazzjonijiet

OTTUBRU - DIĊEMBRU
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Implimentata

Żgħażagħ li għandhom interess fis-settur tal-ambjent u t-tibdil fil-

klima kif ukoll membri tal-pubbliku ġenerali

KUMMENTI

tal-programm.

l-aħjar tliet proġetti/start-ups

esperti sabiex jiġu determinati

preżentati quddiem ġurija ta’

finali tagħhom u dawn ġew

ppreparaw il-prestazzjoni

mentors, il-parteċipanti

ups tagħhom. Flimkien mal-

fl-irfinar tal-ideat u l-istart-

aktar mentoring mill-esperti

start-ups. Dawn ingħataw

u ntgħażlu l-aħjar sitt ideat/

sottomessi mill-parteċipanti,

l-evalwazzjoni tal-proposti

ma' tibdil fil-klima. Saret

temi importanti relatati

Programm SeedGreen fuq

lill-parteċipanti kollha tal-

ggwidaw u taw tutoring

tiegħu l-grupp t’esperti

Tlesta l-proċess li permezz

LULJU - SETTEMBRU

KWART 3

NUMRU TA' PERSUNI AFFETTWATI FEJN APPLIKABBLI

tal-ambjent u intraprenditorja

esperti mħarrġa fil-qasam

"SeedGreen". Ġew identifikati

parteċipazzjoni fil-programm

applikazzjonijiet għall-

entitajiet konċernati

immirat sabiex parteċipanti

Infetħet is-sejħa għal

APRIL - ĠUNJU

KWART 2

Saru diskussjonijiet ma'

JANNAR - MARZU

KWART 1

Ser jiġi introdott programm
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u servizzi tal-ilma, kemm
għall-irrigazzjoni kif ukoll
għas-sistema tal-funtana ta'
Wignacourt li hemm fil-ġnien.

għall-installazzjoni ta' servizzi
ta' dawl u ta' ilma. kemm
għal skop ta' irrigazzjoni u
tisqija kif ukoll għas-sistema

Fil-proċess li tiġi implimentata

Il-pubbliku ġenerali
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u ntgħażel il-kuntrattur.

saret l-evalwazzjoni tas-sejħa

Wignacourt li hemm fil-ġnien,

għas-sistema tal-funtana ta'

għall-irrigazzjoni kif ukoll

dawl u servizzi tal-ilma, kemm

ta' pavimentar, servizzi ta'

għal offerti għax-xogħlijiet

tal-ġnien. Inħarġet is-sejħa

servizzi fin-naħa ta' fuq

ta' tħaffir tat-trinek għas-

restawr tas-swar kif ukoll

Issoktaw ix-xogħlijiet ta'
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KUMMENTI

NUMRU TA' PERSUNI AFFETTWATI FEJN APPLIKABBLI

tinsab fl-istess ġnien.

tal-funtana ta' Wignacourt li

pavimentar, servizzi ta' dawl

l-ivvettjar mid-Dipartiment

bdew dawn ix-xogħlijiet. Sar

fuq ta' Ġnien San Filippu, u

offerti għax-xogħlijiet ta'

jiġu evalwati l-offerti miksuba

ta' Ġnien San Filippu, u bdew

xogħlijiet tal-pavimentar u

Furjana.

ġodda tad-dawl u tal-ilma kif

għas-servizzi fil-parti ta'

kif ukoll ta' tħaffir ta' trinek

oħra għal offerti - dik għax-

fuq ta' Ġnien San Filippu fil-

jiġu mgħoddija s-servizzi

għas-servizzi fil-parti ta' fuq

għax-xogħlijiet tat-trinek

tal-Kuntratti tas-sejħa għal

għas-servizzi għall-parti ta'

passaġġi, isir il-pavimentar,

xogħlijiet ta' restawr tas-swar

sejħa għal offerti għal

bdiet tiġi preparata sejħa

għax-xogħlijiet ta' trinek

tas-swar, il-livellar tal-

ta' restawr tas-swar kif ukoll

għal offerti għax-xogħlijiet

minn din is-sejħa. Sadattant

restawr tas-swar, kif ukoll

fil-Furjana, inkluż ir-restawr

Intgħażel il-kuntrattur mis-

LULJU - SETTEMBRU

KWART 3

ta’ Wignacourt.

offerti għal xogħlijiet ta'

ġnien storiku ta’ San Filippu

Inħarġet u għalqet is-sejħa

APRIL - ĠUNJU

KWART 2

ukoll is-sistema tal-funtana

Ġiet preparata sejħa għal

JANNAR - MARZU

KWART 1

Ser jitwettqu interventi fil-

139

MIŻURA
ADDIZZJONALI

220

MGOZ
MINISTERU GĦAL
GĦAWDEX

221

eżistenti biex is-sistema

eżistenti tinqaleb għal waħda

elettronika.

based u li permezz tagħha

jsiru talbiet għal oġġetti

u materjal mill-istores tal-

l-effiċjenza u l-kontabilità.

jonqos l-użu tal-karti u tiżdied

maż-żamma ta' rekords,

ix-xogħol manwali relatat

amministrattiv, jitnaqqas

ser jiġi simplifikat il-proċess

Bis-saħħa ta' din il-miżura

u materjal huwa manwali.

intern u ħruġ ta' oġġetti

imħaddem għall-akkwist

Sal-lum il-ġurnata l-proċess

Planning System eżistenti.

li tkun konnessa mal-Works

materjal u servizzi

partikolari dawk inkarigati mix-xiri ta' tagħmir, apparat, oġġetti,

Implimentata

L-uffiċjali pubbliċi fi ħdan il-Ministeru għal Għawdex, b'mod
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elettronika l-ġdida.

Bdiet titħaddem is-sistema

LULJU - SETTEMBRU

KWART 3

KUMMENTI

l-ġdida.

l-ittestjar meħtieġ tas-sistema

elettronika l-ġdida u sar

Tlesta l-iżvilupp tas-sistema

APRIL - ĠUNJU

KWART 2

NUMRU TA' PERSUNI AFFETTWATI FEJN APPLIKABBLI

System.

mas-sistema Works Planning

Għawdex li tkun interattiva

mill-istores tal-Ministeru għal

talbiet għal oġġetti u materjal

sistema web-based għat-

Planning System biex issir

developer tas-sistema Works

provediment ta' servizz mad-

Ġie ffirmat kuntratt ta'

Re-engineering tal-proċess

Ministeru għal Għawdex u

Tlesta l-Business Process

elettronika ġdida li tkun web-

JANNAR - MARZU

KWART 1

Ser tiġi introdotta sistema
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proċessi eżistenti dwar

il-komputazzjonijiet tad-dħul

supplimentari, tal-bonuses

u tal-leave bla ħlas għall-

uffiċjali pubbliċi fis-Servizz

Pubbliku.

tad-dħul supplimentari, tal-

bonuses u tal-leave bla ħlas

tal-ħaddiema fis-Servizz

Pubbliku. Dan ser isir billi jiġu

żviluppati online calculators

li jibdew jiffurmaw parti

korrett u uniformi.

biex jiġi kkalkulat, u jsir aktar

jiġi simplifikat, ikun eħfef

l-proċess ta' komputazzjoni

Permezz ta' din l-inizjattiva

fil-Ministeru għal Għawdex.

Sezzjoni Ċentrali tas-Salarji

titjib.
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rakkomandazzjonijiet għal

tas-sistema abbażi tar-

wkoll il-proċess ta' modifiki

diversi moduli. Tkompla

sistema l-ġdida li tinkorpora

Tkompla l-ittestjar tas-
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Fil-proċess li tiġi implimentata

L-uffiċjali pubbliċi fis-Settur Pubbliku

tal-eżitu tal-ittestjar.

l-modifiki meħtieġa abbażi

tas-sistema u fl-istess ħin saru

Tnediet il-fażi tal-ittestjar

LULJU - SETTEMBRU

KWART 3

KUMMENTI

l-ġodda.

tal-kalkulaturi elettroniċi

Tlesta l-iżvilupp tas-sistema

APRIL - ĠUNJU

KWART 2

NUMRU TA' PERSUNI AFFETTWATI FEJN APPLIKABBLI

il-ġodda.

elettroniċi (online calculators)

għall-iżvilupp tal-kalkulaturi

Sar ftehim ma' developer

Re-engineering tal-

mill-proċess imħaddem mis-

Sar il-Business Process

ta' kif issir il-komputazzjoni

JANNAR - MARZU

KWART 1

Ser jiġi simplifikat il-proċess
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u allowances li rċevew il-

proċess dwar ir-rekwiżiti

meħtieġa għall-iżvilupp

tal-kalkulaturi elettroniċi

(online calculators) li ser

jiffaċilitaw il-komputazzjonijiet

tal-allowances dovuti

lill-membri tal-Korp tal-

Pulizija. Sar il-Business

Process Re-engineering

tal-proċessi involuti biex issir il-

komputazzjoni tal-allowances

dovuti lill-membri tal-Korp

tal-Pulizija.

lill-membri tal-Korp tal-

Pulizija. Din is-sistema, li

ser tkun utilizzata kemm

mill-backoffice tas-Sezzjoni

tas-Salarji fil-Ministeru għal

Għawdex kif ukoll mill-

Korp tal-Pulizija, ser tara

t-tneħħija tal-proċess manwali

mħaddem sal-lum. Permezz ta'

din l-inizjattiva, dan il-proċess

ser isir b'mod elettroniku u

b'hekk ikun simplifikat, eħfef

korrett u uniformi.

biex jiġi kkalkulat, aktar

r-rappurtaġġ dwar salarji

istakeholders involuti fil-

tal-allowances dovuti

moduli.
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Tkompla l-iżvilupp tas-sistema
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Fil-proċess li tiġi implimentata

Il-membri kollha fil-Korp tal-Pulizija, kif ukoll l-uffiċjali pubbliċi fi

ħdan is-Sezzjoni tas-Salarji fil-Ministeru għal Għawdex

KUMMENTI

l-iżvilupp tas-sistema.

Għaldaqstant tkompla

pulizija b’mod individwali.

wkoll moduli li jippermettu

biex is-sistema tkun tinkorpora

membri tal-Korp tal-Pulizija,

tal-allowances dovuti lill-

kompitu tal-komputazzjonijiet

Għawdex li hija inkarigata bil-

NUMRU TA' PERSUNI AFFETTWATI FEJN APPLIKABBLI

l-ġodda.

il-fażi tal-iżvilupp tal-moduli

elettroniċi l-ġodda. Tnediet

fi ħdan il-Ministeru għal

tiffaċilita l-komputazzjonijiet

għall-iżvilupp tal-kalkulaturi

l-konsultazzjonijiet mal-

Saret talba mis-sezzjoni

LULJU - SETTEMBRU

KWART 3

Ġew konklużi

Sar ftehim ma' developer

APRIL - ĠUNJU

KWART 2

calculator oħra sabiex

JANNAR - MARZU

KWART 1

Ser tiġi żviluppata online
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fil-proċess eżistenti tal-

komputazzjonijiet tal-pagi tal-

impjegati fil-Ministeru għall-

Edukazzjoni u l-Isport.

tagħha jibdew jsiru

l-komputazzjonijiet tal-

aġġustamenti fil-pagi tal-

impjegati fil-Ministeru għall-

korrett u uniformi.

biex jiġi kkalkulat, aktar

b'hekk ikun simplifikat, eħfef

ser isir b'mod elettroniku u

din l-inizjattiva, dan il-proċess

mħaddem sal-lum. Permezz ta'

t-tneħħija tal-proċess manwali

għall-Edukazzjoni, u ser tara

kif ukoll mill-Ministeru

Ministeru għal Għawdex

Sezzjoni tas-Salarji fil-

kemm mill-backoffice tas-

is-sistema ser tkun utilizzata

Għawdex
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Fil-proċess li tiġi implimentata

L-uffiċjali pubbliċi, impjegati fil-Ministeru għall-Edukazzjoni kif ukoll

l-uffiċjali pubbliċi fi ħdan is-Sezzjoni tas-Salarji fil-Ministeru għal

KUMMENTI

NUMRU TA' PERSUNI AFFETTWATI FEJN APPLIKABBLI

għall-Edukazzjoni.

tal-aġġustamenti fil-pagi

għall-komputazzjonijiet

l-ġdida li ser tintuża

Beda l-iżvilupp tas-sistema

Ministeru għall-Edukazzjoni.

aġġustamenti fil-pagi fil-

għall-komputazzjonijiet tal-

tas-sistema elettronika l-ġdida

u sar ftehim għall-iżvilupp

Ġie magħżul l-offerent preferut

OTTUBRU - DIĊEMBRU

KWART 4

sistema l-ġdida.

tal-offerti riċevuti.

l-proċess ta' evalwazzjoni

Edukazzjoni u l-Isport u tlesta

impjegati fil-Ministeru għall-

aġġustamenti fil-pagi tal-

għall-komputazzjonijiet tal-

elettroniċi li ser jintużaw

iżvilupp ta' kalkulaturi

sejħa għal offerti għall-

Saret il-pubblikazzjoni ta'

LULJU - SETTEMBRU

KWART 3

tal-impjegati fil-Ministeru

Edukazzjoni u l-Isport.

impjegati fil-Ministeru għall-

aġġustamenti fil-pagi tal-

għall-komputazzjonijiet tal-

calculators) li ser jintużaw

kalkulaturi elettroniċi (online

għal offerti għall-iżvilupp tal-

Tlesta l-abbozzar ta' sejħa

APRIL - ĠUNJU

KWART 2

determinati r-rekwiżiti tas-

aġġustamenti fil-pagi u ġew

l-komputazzjonijiet tal-

eżistenti ta' kif isiru

Saret analiżi tas-sistema

mal-istakeholders involuti

Edukazzjoni u l-Isport. Din

Saru l-konsultazzjonijiet

elettronika li permezz

JANNAR - MARZU

KWART 1

Ser tiġi introdotta sistema
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u s-siġar mill-Ministeru għal

Għawdex.

hija limitata u mferrxa f'diversi

taqsimiet fi ħdan id-Direttorat

(audit trail) u aktar viżibilità.

t-traċċabilità tal-awditjar

s-siġar, titjib fiż-żamma u

u ħażna aħjar tal-pjanti u

tar-rekords, distribuzzjoni

wkoll ġestjoni aktar effikaċi

waħda ċentrali ser tippermetti

siġar u l-pjanti. Din is-sistema

il-bejgħ u d-donazzjonijiet tas-

jiġi dokumentat it-tħawwil,

hemm databank wieħed fejn

sistema l-ġdida ser jibda jkun

fix-Xewkija. Permezz tas-

Esperimentali tal-Gvern

Ċensu Xiberras u fir-razzett

Mixtla tad-Dawwara, fil-Ġnien

jintlaħqu l-għanijiet mixtieqa.

tal-Annimali, li permezz tagħha

għal Għawdex

mixtliet, l-imsaġar u l-ġonna li huma amministrati mill-Ministeru

partikolari dawk inkarigati mill-ġestjoni tal-pjanti u s-siġar fil-

varata.

| PAĠNA 226 |

ġestjoni ta' pjanti u siġar ġiet

neċessarju u s-sistema ta'

sistema ngħataw it-taħriġ

L-uffiċjali li se jutilizzaw is-

OTTUBRU - DIĊEMBRU

KWART 4

MGOZ | MINISTERU GĦAL GĦAWDEX

sar l-ittestjar meħtieġ.

jintlaħqu l-għanijiet mixtieqa u

meħtieġa fis-sistema biex

Il-fornitur wettaq xi modifiki

Implimentata

ta' kif issir il-ġestjoni tal-pjanti

Sal-lum iż-żamma tar-rekords

is-Sajd, l-Ikel u d-Drittijiet

Ministeru għall-Agrikoltura,

L-uffiċjali pubbliċi fi ħdan il-Ministeru għal Għawdex, b'mod

analiżi tas-sistema eżistenti

mill-Ministeru għal Għawdex.

akkwistata s-sistema.

Sar ftehim mal-fornitur u ġiet

LULJU - SETTEMBRU

KWART 3

KUMMENTI

fil-proċessi eżistenti u saret

l-ġestjoni ta' pjanti u siġar

ġestjoni li hija utilizzata mill-

Ġiet identifikata sistema ta'

APRIL - ĠUNJU

KWART 2

NUMRU TA' PERSUNI AFFETTWATI FEJN APPLIKABBLI

mal-istakeholders involuti

għall-Affarijiet Rurali, fil-

Saru l-konsultazzjonijiet

elettronika dwar il-ħażna u

JANNAR - MARZU

KWART 1

Ser tiġi introdotta sistema
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mal-istakeholders involuti

fil-proċessi eżistenti u saret

analiżi tas-sistemi eżistenti

għall-ġestjoni tal-ispazji

miftuħa, ġonna pubbliċi, parks,

soft areas u ġibjuni għall-

ħażna tal-ilma mill-Ministeru

għal Għawdex.

ġestjoni aħjar tas-siti, inkluż

spazji miftuħa, ġonna, parks,

soft areas u ġibjuni għall-ħażna

tal-ilma ġestiti mill-Ministeru

għal Għawdex. Bis-saħħa ta'

din is-sistema ser isir użu tat-

teknoloġija għar-reġistrazzjoni

Implimentata

L-uffiċjali pubbliċi fi ħdan il-Ministeru għal Għawdex, b'mod

partikolari dawk inkarigati mill-ġestjoni tas-siti li huma amministrati

mill-Ministeru għal Għawdex

l-interventi meħtieġa jitwettqu

skont il-ħtieġa u fil-ħin.

ikun hemm ġestjoni aħjar tar-

riżorsi sabiex jiġi assigurat li
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mill-Ministeru għal Għawdex.

tal-ilma li huma amministrati

areas u l-ġibjuni għall-ħażna

miftuħa, ġonna, parks, soft

aħjar tas-siti, inklużi l-ispazji

s-sistema li tippermetti ġestjoni

neċessarju, u ġiet varata

sistema ngħataw it-taħriġ

L-uffiċjali li se jutilizzaw is-

OTTUBRU - DIĊEMBRU

KWART 4

MGOZ | MINISTERU GĦAL GĦAWDEX

l-ittestjar meħtieġ.

meħtieġa fis-sistema u sar

Il-fornitur wettaq il-modifiki

tilħaq l-aspettattivi tal-miżura.

li jsiru, biex l-istess sistema

identifikati xi tibdiliet li jeħtieġ

akkwistata s-sistema. Ġew

Sar ftehim mal-fornitur u ġiet

LULJU - SETTEMBRU

KWART 3

KUMMENTI

jintlaħqu l-għanijiet mixtieqa.

ġestjoni li permezz tagħha

Ġiet identifikata sistema ta'

APRIL - ĠUNJU

KWART 2

NUMRU TA' PERSUNI AFFETTWATI FEJN APPLIKABBLI

f'dawn l-istess siti. B'hekk ser

imwettqa u tar-riżorsi utilizzati

jinżammu rekords tax-xogħlijiet

tas-siti indikati u jibdew

Saru l-konsultazzjonijiet

elettronika ġdida li tippermetti

JANNAR - MARZU

KWART 1

Ser tiġi installata sistema
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sistema elettronika mħaddma

bl-Intelliġenza Artifiċjali,

li tkun kapaċi tipproponi

soluzzjonijiet għal problemi

tekniċi lill-uffiċjali fil-Ministeru

għal Għawdex.

Intelliġenza Artifiċjali li tkun

kapaċi tipproponi soluzzjonijiet

għal problemi tekniċi lill-

impjegati fil-Ministeru għal

Għawdex. B'hekk jiġu sfruttati

l-avvanzi fit-teknoloġija, bl-

knowledge-based database.

faċilità u effiċjenza permezz ta'

moderna u jinqdew b’aktar

Implimentata

L-uffiċjali pubbliċi fi ħdan il-Ministeru għal Għawdex

varata.
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diġitali l-ġdida. Is-sistema ġiet

informazzjoni fis-sistema

Tlesta l-inputting tal-

LULJU - SETTEMBRU

KWART 3

KUMMENTI

Azure Cloud.

elettronika QnA Maker fuq

Sar l-akkwist tas-sistema

APRIL - ĠUNJU

KWART 2

NUMRU TA' PERSUNI AFFETTWATI FEJN APPLIKABBLI

huma disponibbli fis-suq.

sistemi knowledge- based li

Saret ukoll riċerka rigward

dwarhom.

drabi jkun hemm mistoqsijiet

il-problemi tekniċi li ħafna

Ġew definiti l-oqsma kif ukoll

jiġu identifikati r-rekwiżiti ta'

impjegati jaħdmu b'għodda

Saru diskussjonijiet interni biex

elettronika mħaddma bl-

JANNAR - MARZU

KWART 1

Ser tiġi introdotta sistema
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Għasafar Selvaġġi lestiet

il-proċess tal-inputtjar tad-

dikjarazzjonijiet ta' bejn l-1998

u l-2003 fis-sistema Stuffed

Birds Registration System.

Birds Registration System

(SBRS) li permezz tagħha

r-rekords marbuta mar-

reġistrazzjoni u l-moviment

ta' għasafar ibbalzmati jiġu

manwali.

huma miżmuma b'mod

Sal-lum il-ġurnata r-rekords

b'mod elettroniku u effiċjenti.

ssegwi l-moviment tal-għasafar

responsabbli tkun tista' tara u

applikazzjoni għar-reġistrazzjoni tat-tajr ibbalzmat

MGOZ | MINISTERU GĦAL GĦAWDEX
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B’hekk il-ħidma ppjanata għal din is-sena twettqet

informazzjoni.

l-proċess tal-kumpilazzjoni tal-

fis-sistema biex jiffaċilita

ibbalzmati. Sar ukoll titjib

għall-moviment ta’ għasafar

tal-applikazzjonijiet pendenti

tippermetti l-ipproċessar

tiġi popolata b’dejta li

Registration System kompliet

Is-sistema Stuffed Birds

OTTUBRU - DIĊEMBRU

KWART 4

Il-pubbliku ġenerali, b'mod partikolari dawk li ssottomettew

fil-passat.

li diġà kienu ġew awtorizzati

ma' movimenti ta' għasafar

Registration System relatata

fis-sistema Stuffed Birds

iddaħħal l-informazzjoni

Għasafar Selvaġġi kompliet

Regolamentazzjoni għall-

It-Taqsima tar-

LULJU - SETTEMBRU

KWART 3

KUMMENTI

fil-passat.

li diġà kienu ġew awtorizzati

ma' movimenti ta' għasafar

Registration System relatata

fis-sistema Stuffed Birds

iddaħħal l-informazzjoni

Għasafar Selvaġġi bdiet

Regolamentazzjoni għall-

It-Taqsima tar-

APRIL - ĠUNJU

KWART 2

NUMRU TA' PERSUNI AFFETTWATI FEJN APPLIKABBLI

ta' bejn l-1998 u l-2003.

Dikjarazzjonijiet tal-Għasafar

tal-qorti relatati mad-

tikseb kopji tal-każijiet kollha

u r-Riżorsi biex it-Taqsima

mal-Awtorità tal-Ambjent

Tnedew ukoll id-diskussjonijiet

Regolamentazzjoni għall-

diġitalizzati. B'hekk l-awtorità

It-Taqsima tar-

elettronika intitolata Stuffed

JANNAR - MARZU

KWART 1

Ser tiġi introdotta sistema
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jiġu identifikati r-rekwiżiti ta'

sistema elettronika mħaddma

bl-Intelliġenza Artifiċjali, li tkun

kapaċi toffri assistenza aħjar

għas-sistemi ta' assistenza

ġestiti mill-Ministeru għal

Għawdex għar-residenti

ġewwa Għawdex.

tal-Ministeru għal Għawdex.

Bl-użu tat-teknoloġija, u

bl-Intelliġenza Artifiċjali,

fis-sistemi diġitali tagħna ser

infasslu u noffru assistenza

aħjar sabiex jiġu sodisfatti

l-bżonnijiet tal-utenti f'oqsma

sistemi knowledge- based

li huma kummerċjalment

disponibbli fis-suq. Ġew

ikkunsidrati żewġ għażliet ta'

s-sistema tissuġġerixxi

tweġibiet lill-klijent b'mod

awtomatiku, fuq bażi self-

service u 24/7.

jew assistenza mill-Ministeru għal Għawdex

Implimentata

Il-pubbliku ġenerali, b'mod partikolari dawk li jeħtieġu xi servizz

myGozo.
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Artifiċjali fuq il-pjattaforma

l-ġdida bl-użu tal-Intelliġenza

Ġiet varata s-sistema diġitali

meħtieġ.

għal Għawdex u sar l-ittestjar

tekniċi fi ħdan il-Ministeru

tas-sistema mill-uffiċjali

Tlestiet il-konfigurazzjoni

LULJU - SETTEMBRU

KWART 3

KUMMENTI

based.

sistema, li hija subscription-

meħtieġa u sar l-akkwist tas-

Inkisbu l-approvazzjonijiet

l-oġġettivi ta' din il-miżura.

li ser tintuża biex jintlaħqu

Ġiet identifikata s-sistema

APRIL - ĠUNJU

KWART 2

NUMRU TA' PERSUNI AFFETTWATI FEJN APPLIKABBLI

sistemi.

Saret ukoll riċerka rigward

Artifiċjali ser tintuża billi

differenti. L-Intelliġenza

Saru diskussjonijiet interni biex

tiġi offruta assistenza lill-klijenti

JANNAR - MARZU

KWART 1

Ser issir trasformazzjoni ta' kif
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lott speċifiku għall-iżvilupp

għal offerti li ser tinkorpora

Fil-proċess li tiġi implimentata

L-artiġjani li joperaw minn Ta’ Dbieġi Crafts Village, l-Għarb

| PAĠNA 231 |

Blockchain.

bl-użu tat-teknoloġija

tas-sistema ta' ċertifikazzjoni

lott speċifiku għall-iżvilupp

għal offerti, li ser tinkorpora

kompla bl-abbozzar ta' sejħa

Investiment u Negozji Żgħar

Il-Ministeru għall-Ekonomija,

OTTUBRU - DIĊEMBRU

KWART 4
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KUMMENTI

NUMRU TA' PERSUNI AFFETTWATI FEJN APPLIKABBLI

mill-Ministeru għal Għawdex.

tas-sistema li se jkunu mfassla

sistema.

jiġu ttimbrati, b'mod diġitali,

biex tiġi abbozzata sejħa

Negozji Żgħar nieda l-proċess

Blockchain, skont ir-rekwiżiti

Ġew definiti r-rekwiżiti tas-

li permezz tagħha jibdew

finanzjament.

Crafts Village.

teknoloġija tal-Blockchain.

teknoloġija tal-Blockchain

Ekonomija, Investiment u

Authority. Il-Ministeru għall-

ser tiġi introdotta f’Ta’ Dbieġi

f'Għawdex bl-użu tat-

sistema mibnija fuq it-

biex tkun ikkunsidrata għall-

Digital Innovation Authority

bl-użu tat-teknoloġija

għall-prodotti manifatturati

tal-ħiliet billi tiġi żviluppata

mill-Malta Digital Innovation

Il-proposta ġiet approvata

tas-sistema ta' ċertifikazzjoni

ta' ċertifikazzjoni diġitali

u nsostnu s-sostenibilità

ġiet sottomessa lill-Malta

Tfassal proġett u l-proposta

LULJU - SETTEMBRU

KWART 3

f'Għawdex. Din l-iniżjattiva

istakeholders rigward sistema

APRIL - ĠUNJU

KWART 2

prodotti manifatturati

Saru diskussjonijiet mal-

l-prodott artiġjanali Għawdxi

JANNAR - MARZU

KWART 1

Ser inkomplu nipproteġu
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aċċessibbli mis-sit
https://www.visitgozo.com.

żviluppati web applications li

jkunu disponibbli għal dawk

kollha li jixtiequ jagħmlu xi

mawra fil-pajsaġġ ġewwa

Għawdex jew jiskopruh b'mod

elettroniku visitgozo.com

marbuta ma' country walks u

mawriet virtwali f'Għawdex.

KUMMENTI
Implimentata

Il-pubbliku ġenerali

ukoll tlesta l-iżvilupp tal-

kampanja Għawdxija, kif
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LULJU - SETTEMBRU

KWART 3

NUMRU TA' PERSUNI AFFETTWATI FEJN APPLIKABBLI

minn espert tekniku fil-qasam.

għal Għawdex u jkunu assistiti

tal-uffiċjali fi ħdan il-Ministeru

isir użu mill-kapaċità teknika

żviluppati l-web applications,

Kien deċiż li biex jiġu

virtwali.

mawriet virtwali. Dawn huma

istakeholders biex jiġu

relatat mal-mixjiet fil-

Saru diskussjonijiet mal-

Tlesta l-iżvilupp tal-kontenut

APRIL - ĠUNJU

KWART 2

innovazzjonijiet diġitali fis-sit

JANNAR - MARZU

KWART 1

Ser jiġu introdotti aktar
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klijent.

servizz ta' eċċellenza lill-

Charter bl-għan li jiġi offrut

l-aġġornar ta' Quality Service

Base tas-servizzi kif ukoll

l-iżvilupp ta' Knowledge

Sportiv il-ġdid ta' Għawdex
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servizz ta' eċċellenza.

il-ġdid f’Għawdex, jingħataw

Ċentru Akkwatiku u Sportiv

meta jitlesta l-proġett taċ-

informazzjoni biex il-klijenti,

Tkompla l-ġbir tal-

OTTUBRU - DIĊEMBRU

KWART 4

MGOZ | MINISTERU GĦAL GĦAWDEX

Fil-proċess li tiġi implimentata

Kull min ser jagħmel użu mis-servizzi offruti fiċ-Ċentru Akkwatiku u

eċċellenza.

tas-servizzi mogħtija. Dan

KUMMENTI

Sportiv jingħataw servizz ta'

fl-effiċjenza u l-kwalità

NUMRU TA' PERSUNI AFFETTWATI FEJN APPLIKABBLI

il-klijenti tal-Kumpless

il-proċess ikun jinvolvi wkoll

Sportiv il-ġdid f’Għawdex,

mod li jiġi reġistrat titjib

taċ-Ċentru Akkwatiku u

biex meta jitlesta l-proġett

Beda l-ġbir tal-informazzjoni

maħruġa.

skont ir-rakkomandazzjonijiet

website tal-Kumpless Sportiv,

Tlesta t-titjib propost tal-

LULJU - SETTEMBRU

KWART 3

BPR jiġu implimentati b'tali

titjib tas-servizz.

rapport ta' analiżi tal-proċess
rakkomandazzjonijiet għat-

Għawdex.

Għawdex, ser isir Business

Kumpless Sportiv. Tħejja

tal-proċessi mħaddma mill-

jinħarġu mir-rapport tal-

ġewwa l-Kumpless Sportiv ta'

mill-Kumpless Sportiv ta'

Ir-rakkomandazzjonijiet li

għoti tas-servizzi lill-klijenti

tas-servizzi lill-klijent

Business Process Mapping

Tlesta l-eżerċizzju ta’

amministrattiv b'numru ta'

tal-proċessi eżistenti fl-

APRIL - ĠUNJU

KWART 2

Process Re-engineering (BPR).

Tnieda proċess ta' mapping

proċessi eżistenti fl-għoti

JANNAR - MARZU

KWART 1

Wara li jsir mapping tal-

102
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ikun responsabbli mill-

amministrazzjoni tal-Fond

għall-Konservazzjoni tal-

Għasafar Selvaġġi.

Konservazzjoni tal-Għasafar

Selvaġġi li permezz

tiegħu tingħata għajnuna

finanzjarja lill-għaqdiet

biex iħejju u jissottomettu

proposti ta' inizjattivi relatati

mal-konservazzjoni tal-

għasafar selvaġġi.

il-fond, l-għaqdiet volontarji

ser ikunu jistgħu jwettqu

inizjattivi relatati mal-

konservazzjoni tal-għasafar

Volontarji
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kien ippubblikat.

riżultat tal-proċess tal-għażla

r-rapport ta' evalwazzjoni. Ir-

riċevuti u ssottometta

evalwazzjoni tal-proposti

kkonkluda l-proċess tal-

Il-kumitat ta' evalwazzjoni

OTTUBRU - DIĊEMBRU

KWART 4

MGOZ | MINISTERU GĦAL GĦAWDEX

Fil-proċess li tiġi implimentata

L-għaqdiet volontarji iskritti skont l-Att dwar l-Organizzazzjonijiet

l-għaqdiet volontarji.

tal-proposti riċevuti mingħand

l-proċess ta' evalwazzjoni

evalwazzjoni u tnieda

Twaqqaf kumitat ta'

LULJU - SETTEMBRU

KWART 3

KUMMENTI

selvaġġi.

konservazzjoni tal-għasafar

inizjattivi relatati mal-

volontarji biex jipproponu

applikazzjoni għall-għaqdiet

Ġiet ippubblikata sejħa għal

APRIL - ĠUNJU

KWART 2

NUMRU TA' PERSUNI AFFETTWATI FEJN APPLIKABBLI

selvaġġi.

konservazzjoni tal-għasafar

inizjattivi relatati mal-

Volontarji biex jipproponu

Kummissarju għall-Għaqdiet

volontarji iskritti mal-

applikazzjoni għall-għaqdiet

Tlesta l-abbozz ta' sejħa għal

jassistu lill-għaqdiet volontarji

Volontarji. Bis-saħħa ta' dan

selvaġġi.

Tfasslu l-linji gwida bil-għan li

dwar l-Organizzazzjonijiet

volontarji iskritti skont l-Att

Ġie appuntat kumitat biex

JANNAR - MARZU

KWART 1

Ser jinħoloq Fond għall-

90

MIŻURA
ADDIZZJONALI

ġenerali lill-kandidati kollha li
għaddew mill-eżami.

il-mod kif ser jiġu pproċessati

l-applikazzjonijiet tal-kaċċaturi

li applikaw fl-għases għal-

liċenzja tal-Pulizija relatata

mal-kaċċa.

sena li persuna tattendi għalih

qabel ma tagħmel l-eżami

obbligatorju skont il-liġi

applikabbli għall-kisba tal-

liċenzja tal-kaċċa tal-għasafar

ta' qabel. Dan il-proċess
ikompli bħala parti mill-operat
tat-Taqsima.

Korp tal-Pulizija għadda l-lista

aġġornata tal-kaċċaturi li

applikaw għal-liċenzja tal-

tal-istrutturi biex titħejja
l- applikazzjoni li ser tkun
sottomessa għand l-Awtorità
tal-Ippjanar.

tal-istrutturi biex titħejja

applikazzjoni li ser tkun

sottomessa għand l-Awtorità

tal-Ippjanar.

Għawdex jimmaniġġa

f'Kerċem. B'hekk ser inkomplu

nindukraw aktar siti ta'

importanza naturali u ntejbu

f'Għawdex.

ambjentali u ta’ afforestazzjoni

sabiex jintużaw fi proġetti

ta’ siġar u pjanti mkabbra

Il-pubbliku ġenerali

NUMRU TA' PERSUNI AFFETTWATI FEJN APPLIKABBLI

u t-tfassil tad-disinji u l-pjanti

u t-tfassil tad-disinji u l-pjanti

l-ambjent billi nżidu l-ammont

Kompla l-ġbir tal-informazzjoni

Beda l-ġbir tal-informazzjoni

fil-mixtla li l-Ministeru għal
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tinbena serra ġdida.

ta' sejħa għal offerti biex

Tnieda l-proċess tal-abbozzar

serra.

l-applikazzjoni għall-bini ta'

kompliet tipproċessa

L-Awtorità tal-Ippjanar

OTTUBRU - DIĊEMBRU

KWART 4

MGOZ | MINISTERU GĦAL GĦAWDEX

Fil-proċess li tiġi implimentata

KUMMENTI

interessati (Representation Period).

konsultazzjoni mal-partijiet

tal-Ippjanar nediet il-proċess ta'

għall-bini ta' serra. L-Awtorità

mal-Awtorità tal-Ippjanar

Ġiet sottomessa applikazzjoni

Implimentata

Il-kaċċaturi li japplikaw għall-kors biex jiksbu l-liċenzja għall-

kaċċa

KUMMENTI

LULJU - SETTEMBRU

KWART 3

NUMRU TA' PERSUNI AFFETTWATI FEJN APPLIKABBLI

qagħdu għall-eżami.

għall-applikanti u l-parteċipanti

kaċċa. Sar kors preparatorju

applikaw fl-għases fil-ġimgħat

L-Uffiċċju tal-Armi fi ħdan il-

tal-kaċċa lill-kaċċaturi li kienu

biex jinħarġu l-liċenzji relatati

Ser tinbena serra ġdida

99

dwar il-liġijiet relevanti.

l-għarfien tal-parteċipanti

din l-inizjattiva huwa li jiżdied

u tal-fenek selvaġġ. L-għan ta'

tal-art, tal-għasafar tal-baħar

ippubblikati u nħarġet liċenzja

tal-Pulizija u ġie determinat

Tnieda mill-ġdid il-proċess

Ir-riżultati tal-eżamijiet ġew

Saru diskussjonijiet mal-Korp

APRIL - ĠUNJU

KWART 2

preparatorju b'validità ta'

JANNAR - MARZU

KWART 1

Ser jiġi organizzat kors

91

MIŻURA
ADDIZZJONALI

li ser tkun sottomessa għand
l-Awtorità tal-Ippjanar.

sottomessa għand l-Awtorità

tal-Ippjanar.

ssir riġenerazzjoni tal-ġnien

botaniku f'Kerċem sabiex dan

istakeholders u saret analiżi ta'

sistemi ta' irrigazzjoni.

Irrigation fejn is-sistema ta'

irrigazzjoni tidentifika l-volum

simili.

interessati li jinstallaw sistemi

u tkun showcase għal dawk

u l-konservazzjoni tal-ilma

tiġi promossa s-sostenibbiltà

ikun hemm użu aktar effiċjenti,

Irrigation
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sistema ta' Smart Irrigation.

apparat u beda l-ittestjar tas-

Saret l-installazzjoni tal-

mal-Awtorità tal-Ippjanar.

tiġi sottomessa applikazzjoni

park propost biex tkun tista'

iħejju l-pjanti u d-disinji tal-

L-esperti tekniċi komplew

OTTUBRU - DIĊEMBRU

KWART 4

MGOZ | MINISTERU GĦAL GĦAWDEX

Fil-proċess li tiġi implimentata

L-uffiċjali pubbliċi fi ħdan il-Ministeru għal Għawdex, b'mod

partikolari dawk inkarigati mill-ġestjoni tas-sistema ta' Smart

KUMMENTI

NUMRU TA' PERSUNI AFFETTWATI FEJN APPLIKABBLI

tiffunzjona.

indikati fl-istess sistema. Din

is-sistema hija intiża sabiex

awtomatika tkun tista'

awtomatiku skont parametri

Inxtara l-materjal u l-apparat

tilħaq ir-rekwiżiti mixtieqa.

saru l-modifiki meħtieġa biex

Ġiet akkwistata s-sistema u

biex is-sistema ta' irrigazzjoni

jintlaħqu l-għanijiet mixtieqa.

irrigazzjoni li permezz tagħha

ta' ġestjoni tal-ilma għall-

Ġiet identifikata sistema

u allura t-tisqija ssir b'mod

ta' ilma preżenti fil-ħamrija

Saru l-konsultazzjonijiet mal-

Fil-proċess li tiġi implimentata

Il-pubbliku ġenerali

Ser jitwettaq proġett ta' Smart

103

KUMMENTI

tal-Ippjanar.

applikazzjoni mal-Awtorità

propost, biex tkun sottomessa

pjanti u d-disinji tal-park

informazzjoni, it-tfassil tal-

Tkompla l-ġbir tal-

LULJU - SETTEMBRU

KWART 3

NUMRU TA' PERSUNI AFFETTWATI FEJN APPLIKABBLI

dettaljati tas-sit.

biex titħejja l- applikazzjoni

applikazzjoni li ser tkun

l-ħin liberu tagħhom billi

jkun ukoll dementia friendly.

disinji u l-pjanti tal-istrutturi

tal-istrutturi biex titħejja

il-familji jkunu jistgħu jqattgħu

Ġew ikkummissjonati surveys

informazzjoni u t-tfassil tad-

u t-tfassil tad-disinji u l-pjanti

nsostnu l-ispazji miftuħa fejn

jinbidel f'Park għall-Familja li

Tkompla l-ġbir tal-

APRIL - ĠUNJU

KWART 2

Beda l-ġbir tal-informazzjoni

JANNAR - MARZU

KWART 1

Ser inkomplu nieħdu ħsieb u

100

MIŻURA
ADDIZZJONALI

nkisbet l-awtorizzazzjoni tal-

iState Aid Monitoring Board.

Scheme sabiex tkun aktar

attraenti u fl-istess ħin

il-programm tal-filmati,

il-produzzjoni, il-pjattaformi

ta' trażmissjoni u l-baġit

neċessarju.

Għawdxija sabiex inkomplu

nagħtu promozzjoni lill-

gżira Għawdxija bħala

destinazzjoni unika, kulturali u

Implimentata

Il-pubbliku ġenerali
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OTTUBRU - DIĊEMBRU

KWART 4

MGOZ | MINISTERU GĦAL GĦAWDEX

elettroniku www.visitgozo.com.

huma disponibbli fuq is-sit

L-episodji ġew finalizzati u

KUMMENTI

episodji tat-tisjir.

Tkompliet il-produzzjoni tal-

NUMRU TA' PERSUNI AFFETTWATI FEJN APPLIKABBLI

Beda l-ġbid tal-episodji.

istakeholders u ġie determinat

gastronomika.

Saru diskussjonijiet mal-

qosra tat-tisjir b'bixra

Implimentata

Kumpaniji u intrapriżi kummerċjali li joperaw minn Għawdex

LULJU - SETTEMBRU

KWART 3

KUMMENTI

APRIL - ĠUNJU

KWART 2

NUMRU TA' PERSUNI AFFETTWATI FEJN APPLIKABBLI

gov.mt.

is-sit elettroniku www.mgoz.

Ser jitniedu bosta programmi

108

sostenibbli f'Għawdex.

ekonomiku u aktar impjiegi

inkomplu ninċentivaw żvilupp

pandemija COVID-19. B'hekk

L-iskema kienet imnedija fuq

mal-iskema ġiet aġġornata u

Supporting Marketing

jiġi mitigat l-impatt tal-

Id-dokumentazzjoni relatata

JANNAR - MARZU

KWART 1

Ser issir reviżjoni tas-

107

MIŻURA
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d-drittijiet u l-ħlasijiet marbuta

mal-pubblikazzjoni tal-ktejjeb

u tal-produzzjoni tad-

dokumentarju.

ta' Għawdex tal-1551 bil-

pubblikazzjoni ta' ktejjeb

immirat lejn studenti tal-

ħames u s-sitt sena tal-iskejjel

pajjiżna.

ġenerali dwar l-istorja ta'

nagħtu għarfien lill-pubbliku

matura. B'hekk inkomplu

televiżiv għal udjenza aktar
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dokumentarju televiżiv.

Tkompliet il-produzzjoni tad-

meħtieġa.

u tlestew ix-xogħlijiet kollha

Il-bankijiet tpoġġew f'posthom

OTTUBRU - DIĊEMBRU

KWART 4

MGOZ | MINISTERU GĦAL GĦAWDEX

Fil-proċess li tiġi implimentata

Il-pubbliku ġenerali

dokumentarju televiżiv.

Tkompla l-ġbid u l-editjar tad-

KUMMENTI

dokumentarju televiżiv.

Tkompla l-ġbid tad-

soċjali.

b'mod virtwali fuq il-midja

f'Għawdex u ġie ppreżentat

Dan tqassam fl-iskejjel

Tlesta l-istampar tal-ktejjeb.

NUMRU TA' PERSUNI AFFETTWATI FEJN APPLIKABBLI

televiżiv.

ukoll il-ġbid tad-dokumentarju

pubblikazzjoni tal-ktejjeb kif

Inbeda l-proċess għall-

istakeholders u ġew miftiehma

anniversarju tal-Assedju

primarji kif ukoll dokumentarju

Saru d-diskussjonijiet mal-

Implimentata

Il-pubbliku ġenerali

offerti riċevuti.

fiċ-Ċittadella ta' Għawdex.

KUMMENTI

l-proċess tal-evalwazzjoni tal-

bankijiet fil-pjazza tal-Katidral

tal-bankijiet.

xogħol. Inbdiet il-manifattura

u sar l-iffirmar tal-kuntratt ta'

Ġie magħżul l-offerent preferut

LULJU - SETTEMBRU

KWART 3

NUMRU TA' PERSUNI AFFETTWATI FEJN APPLIKABBLI

t-tqegħid ta' bankijiet u tnieda

għall-provvista u t-tqegħid ta'

Ser jiġi kkommemorat l-470

111

pjazza prinċipali.

dehra aktar rikka lil din il-

Ċittadella sabiex tingħata

Ġiet ippubblikata s-sejħa

Awtorità tal-Ippjanar.

għal offerti għall-provvista u

isir it-tqegħid tal-bankijiet.

bl-installazzjoni ta’ bankijiet

Inkisbet l-awtorizzazzjoni mill-

APRIL - ĠUNJU

KWART 2

Tfasslet sejħa għal offerti

mal-Awtorità tal-Ippjanar biex

l-inħawi storiċi f'Għawdex

fil-Pjazza tal-Katidral fiċ-

Ġiet sottomessa applikazzjoni

JANNAR - MARZU

KWART 1

Ser inkomplu nsebbħu

110

MIŻURA
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il-proċess ta' konsultazzjoni

Pinu. Ġie mniedi l-proċess ta'
konsultazzjoni mal-partijiet
interessati (Representation
Period).

għas-Santwarju Ta' Pinu.

Ġie determinat it-tip ta'

intervent ta' restawr, il-firxa

tax-xogħlijiet u l-permessi

meħtieġa mill-Awtorità tal-

Ippjanar.

Għawdex ser ikompli jtejjeb

l-aċċessibilità għal diversi siti

reliġjużi fil-gżira Għawdxija

billi jiġi restawrat il-pont li

jagħti għas-Santwarju Ta'

Pinu, fl-Għarb, Għawdex.

r-rakkomandazzjonijiet, waqt

jagħti għas-Santwarju Ta'

isir ir-restawr tal-pont li jagħti

għas-Santwarju Ta' Pinu.

f'Għawdex, il-Ministeru għal

Fil-proċess li tiġi implimentata

Il-pubbliku ġenerali

MGOZ | MINISTERU GĦAL GĦAWDEX

KUMMENTI

NUMRU TA' PERSUNI AFFETTWATI FEJN APPLIKABBLI

tal-pont.
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(Representation Period).

u t-tfassil tad-disinji u tar-

rekwiżiti biex isir ir-restawr

mal-partijiet interessati

l-kjarifiki mitluba u twettqu

Ta' Pinu. Ġew imwieġba

li jagħti għas-Santwarju

restawr meħtieġ tal-pont

l-applikazzjoni biex isir ir-

Beda l-ġbir tal-informazzjoni

restawr meħtieġ tal-pont li

l-applikazzjoni biex isir ir-

kompliet tipproċessa

mal-Awtorità tal-Ippjanar biex

kompliet tipproċessa

Ġiet sottomessa applikazzjoni

L-Awtorità tal-Ippjanar

OTTUBRU - DIĊEMBRU

KWART 4

istruttura tal-pont li jagħti

L-Awtorità tal-Ippjanar

LULJU - SETTEMBRU

KWART 3

Saret spezzjoni tal-

APRIL - ĠUNJU

KWART 2

ekonomiku tat-turiżmu reliġjuż

JANNAR - MARZU

KWART 1

Konxji mill-potenzjal

112

MIŻURA
ADDIZZJONALI

240

MHSE

MINISTERU GĦALLINTERN, IS-SIGURTÀ
NAZZJONALI U
L-INFURZAR TAL-LIĠI
241

approvazzjoni meħtieġa.

jibqax ikollha għalfejn tiffirma

tista' tabbona permezz tal-eID.

uffiċjal tal-istess aġenzija u tkun

| PAĠNA 242 |

OTTUBRU - DIĊEMBRU

KWART 4

MHSE | MINISTERU GĦALL-INTERN, IS-SIGURTÀ NAZZJONALI U L-INFURZAR TAL-LIĠI

Implimentata

pubbliku fuq www.les.gov.mt.

bil-posta elettronika għall-

Lokali sabiex persuna ma

Il-pubbliku ġenerali

din tinsab għall-benefiċċju tal-

jirregola n-notifiki ta' taħrikiet

għas-Sistema ta' Infurzar

KUMMENTI

2015. Sar il-go live tas-sistema u

tal-emenda tal-avviż legali li

servizz elettroniku tal-Aġenzija

NUMRU TA' PERSUNI AFFETTWATI FEJN APPLIKABBLI

emenda l-avviż legali 222 tal-

diġitali. Intbagħat l-abbozz

fiżikament fil-preżenza ta'

Ġie ppubblikat l-avviż legali li

Sar xogħol fuq is-sistema

ta' kif klijent jabbona għas-

Implimentata

Il-pubbliku ġenerali

Ser jiġi simplifikat il-proċess

62

ġurnata dan mhuwiex possibbli.

KUMMENTI

System.

bħala evidenza meta tinħareġ

LULJU - SETTEMBRU

KWART 3

NUMRU TA' PERSUNI AFFETTWATI FEJN APPLIKABBLI

pubbliku mil-Local Enforcement

darha, tara r-ritratti meħuda

xi kontravenzjoni. Sal-lum il-

qiegħda għad-dispożizzjoni tal-

il-go live sabiex is-sistema

software u beda l-ittestjar.

elettronika sabiex persuna

tkun tista', mill-kumdità ta'

Tlesta l-ittestjar meħtieġ u sar

APRIL - ĠUNJU

KWART 2

Saru l-modifiki neċessarji fis-

JANNAR - MARZU

KWART 1

Ser tiġi aġġornata s-sistema

61

MIŻURA GĦASSIMPLIFIKAZZJONI
TAL-BUROKRAZIJA

l-fuel, telefonija, rations (ikel) u
komunikazzjoni.

issostni l-fergħa tal-manutenzjoni

u servizzi fir-rigward ta' provvisti

varji.

Agreements. B'hekk tiżdied

id-disponibbiltà ta' prodotti u

servizzi meħtieġa fi żmien qasir,

sabiex jiġu mgħoddija r-riċerki

b’mod elettroniku u li jkunu

jinkorporaw il-firma elettronika

tal-uffiċjal legali. Saret laqgħa

mal-kuntrattur u ngħata

aġġornament tal-progress

rigward il-prototype.

manwali użat sal-lum il-

ġurnata fejn ir-riċerki joħorġu

hard copy. Bis-saħħa ta' din

l-inizjattiva, din it-taqsima

ser tibda topera b'mod

kompletament paperless u ser

jitnaqqas ukoll l-iskariġġ għall-

fiżikament fl-uffiċċju rispettiv.

hemm il-ħtieġa li persuna tmur

ġdid.

isiru midħla tal-programm il-

mħarrġa fuq is-sistema sabiex

it-tagging stage, bdew jiġu

proċess ta’ riċerka, dik li tissejjaħ

tingħalaq tibda tiġi ssejvjata.

sabiex id-dejta ta’ kull riċerka li

effettiva.
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aktar faċli u s-sistema tkun aktar

il-ħaddiem isib it-tranżizzjoni

rranġati xi features oħra sabiex

jiżdiedu għodod ġodda u jiġu

is-sistema tkompli titjieb billi

rakkomandazzjonijiet biex

sistema l-ġdida. Saru aktar

komplew jittestjaw is-

tal-vetting fejn il-ħaddiema

Kompla x-xogħol fuq l-istadju

OTTUBRU - DIĊEMBRU

KWART 4

MHSE | MINISTERU GĦALL-INTERN, IS-SIGURTÀ NAZZJONALI U L-INFURZAR TAL-LIĠI

Fil-proċess li tiġi implimentata

għandhom bżonn jiġu emendati

B'hekk jintemm il-proċess

fi stadju avvanzat il-proċess

fuq is-sistema l-ġdida u wasal

Kull persuna jew entità li titlob riċerki minn Identità Malta

identifikati l-artikoli fil-liġi li

il-proċess tal-ħlasijiet dovuti.

responsabbli mill-ewwel fażi tal-

imsaħħa u l-ħaddiema li huma

Tkompla x-xogħol tal-ittestjar

KUMMENTI

Kunsill Notarali sabiex jiġu

fi ħdan Identità Malta, inkluż

Il-pjattaforma diġitali ġiet

NUMRU TA' PERSUNI AFFETTWATI FEJN APPLIKABBLI

tal-Avukat tal-Istat u mal-

użat mit-Taqsima tar-Riċerki

klijent minħabba li ma jkunx

Saru laqgħat mal-Uffiċċju

tal-FAM f'każ ta' emerġenzi

Ser jiġi diġitalizzat il-proċess

69

f'qasam sensittiv bħal dan.

titnaqqas ukoll il-burokrazija

emerġenza. B'dan il-mekkaniżmu

mill-operat.

Framework Agreements saru parti

finalizzat u ffirmat ukoll. B'hekk il-

it-telefonija, il-kuntratt ġie

rispettivi ġew iffirmati. Dwar

ġew magħżula u l-kuntratti

Implimentata

agreements differenti se jkopru

Forzi Armati ta' Malta (FAM) biex

li jiġu implimentati Framework

Membri tal FAM u membri tal-pubbliku li jeħtieġu l-użu tas-servizzi

bordijiet tal-FAM. Il-framework

prodotti huma meħtieġa mill-

Forzi Armati ta' Malta bl-għan

għalaq, il-kumpaniji identifikati

rations (ikel) u komunikazzjoni

KUMMENTI

bażi tal-konklużjonijiet interni tal-

u jevalwaw liema tip ta’ servizzi u

manutenzjoni u oħrajn mill-

Il-proċess tan-negozjar fuq il-fuel,

LULJU - SETTEMBRU

KWART 3

NUMRU TA' PERSUNI AFFETTWATI FEJN APPLIKABBLI

tal-Framework Agreements fuq il-

bordijiet interni biex janalizzaw

tal-kisba ta' servizzi ta'

partikolarment f'każijiet ta'

Bdew jitfasslu l-ewwel abbozzi

APRIL - ĠUNJU

KWART 2

Ġew appuntati numru ta'

JANNAR - MARZU

KWART 1

Ser issir analiżi tax-xiri u
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MIŻURA GĦASSIMPLIFIKAZZJONI
TAL-BUROKRAZIJA

tal-live-in carers u tas-selfemployed kif ukoll dawk li jaħdmu
anqas minn sitt xhur.

f'pajjiżna. Dan ser isir fil-każ ta'

live-in carers, self-employed, kif

ukoll dawk li jaħdmu għal anqas

tas-sistema u jagħtu l-opinjoni

tagħhom biex tittejjeb.

ta' pajjiżi terzi kif ukoll minn

dawk Ewropej għall-ħruġ ta'

permess għax-xogħol.

residenza. Dan ma jinkludix il-

differenti.

se jkomplu jiżdiedu f'fażijiet

frontEnd/. Is-servizzi fis-sistema

tingħalaq tibda tiġi ssejvjata.

sabiex id-dejta ta’ kull riċerka li

jimpjegawhom

| PAĠNA 244 |

OTTUBRU - DIĊEMBRU

KWART 4

MHSE | MINISTERU GĦALL-INTERN, IS-SIGURTÀ NAZZJONALI U L-INFURZAR TAL-LIĠI

għal permess ta' residenza jew ċertifikat ta' residenza, u dawk li

Implimentata

impjegati sabiex isiru midħla

applikazzjonijiet minn ċittadini

fi stadju avvanzat il-proċess

fuq is-sistema l-ġdida u wasal

Ċittadini ta' nazzjonalità terza u ċittadini Ewropej li japplikaw

neċessarji. Sar taħriġ lill-

ikun possibbli li jintlaqgħu

noneu.identitymalta.com/neu/

jiġi aċċessat fuq https://

KUMMENTI

l-ittestjar, saru wkoll il-bidliet

Taqsima tal-Espatrijati sabiex

NUMRU TA' PERSUNI AFFETTWATI FEJN APPLIKABBLI

elettronika u wara li tlesta

elettronika mħaddma mit-

permess jew ċertifikat ta'

Sar l-żvilupp fis-sistema

Ser tiġi introdotta sistema

71
Tkompla x-xogħol tal-ittestjar

residenza u xogħol (is-Single Permit)

jissottomettu l-applikazzjoni.

Tnieda l-portal online u jista'

Implimentata

Ċittadini ta' nazzjonalità terza li japplikaw għal permess ta'

l-uffiċċji ta' Identità Malta sabiex

ma jkollhomx il-ħtieġa li jżuru

KUMMENTI

singlepermit.gov.mt/

jintuża mill-klijenti fuq https://

Ġie mniedi l-portal u jista'

LULJU - SETTEMBRU

KWART 3

NUMRU TA' PERSUNI AFFETTWATI FEJN APPLIKABBLI

b'anqas skariġġ u dawn il-persuni

jiġu proċessati f'anqas ħin u

previst l-applikazzjonijiet ser

kontroll u sigurtà. Bit-titjib

ma jittiefsu l-mekkaniżmi ta'

ikun aktar spedit mingħajr

minn sitt xhur. B'hekk il-proċess

ċerti applikazzjonijiet bħal dawk

Third Country Nationals li jaħdmu

u beda jitħejja l-proċess tal-User
Acceptance Testing biex jissaħħu

megħjuna l-intrapriżi lokali.

l-applikazzjoni li permezz tagħha

Tnieda l-portal tas-Single Permit

APRIL - ĠUNJU

KWART 2

jinkiseb is-Single Permit minn

Sar ix-xogħol fis-sistema biex jiġu

JANNAR - MARZU

KWART 1

Ser tiġi simplifikata

70
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246

MTCP

MINISTERU
GĦAT-TURIŻMU
U L-PROTEZZJONI
TAL-KONSUMATUR
247

tlesta l-ittestjar meħtieġ, ingħata

t-taħriġ lill-impjegati u din

s-sistema bdiet titħaddem bħala

parti mill-operat tal-Awtorità

Maltija għat-Turiżmu.

tad-dokumenti b'mod diġitali.

Sal-lum il-ġurnata l-Awtorità

qed tagħmel użu biss minn

files manwali. B'din is-sistema

ser jitnaqqas sostanzjalment

fil-proċessi tal-Awtorità.

tal-files u tiżdied l-effiċjenza

immedjat għall-kontenut

files, jibda jkun hemm aċċess

l-ispazju użat għaż-żamma ta'

jitnaqqas drastikament

it-trasparenza u l-kontabilità,

użu aħjar tar-riżorsi, tiżdied

| PAĠNA 248 |

OTTUBRU - DIĊEMBRU

KWART 4

MTCP| MINISTERU GĦAT-TURIŻMU U L-PROTEZZJONI TAL-KONSUMATUR

Implimentata

għas-sistema l-ġdida. Wara li

hemm il-faċilità ta' aċċess

189 impjegat fi ħdan l-Awtorità Maltija għat-Turiżmu

jiġu stabbiliti r-rekwiżiti tekniċi

għat-Turiżmu sabiex jibda jkun

LULJU - SETTEMBRU

KWART 3

KUMMENTI

wara li sar eżerċizzju sabiex

dokumenti tal-Awtorità Maltija

APRIL - ĠUNJU

KWART 2

NUMRU TA' PERSUNI AFFETTWATI FEJN APPLIKABBLI

il-pjattaforma tax-sharepoint

l-użu tal-karta, ikun hemm

Beda u tlesta l-iżvilupp fuq

diġitali tal-immaniġġar tad-

JANNAR - MARZU

KWART 1

Ser tiġi introdotta sistema
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jitħaddem fl-Awtorità ta'

Malta għall-Kompetizzjoni u

għall-Affarijiet tal-Konsumatur

(MCCAA).

kollha fl-Awtorità ta' Malta

għall-Kompetizzjoni u

l-Affarijiet tal-Konsumatur. Bis-

sistema l-ġdida, id-dejta dwar

tal-klijent.

kontinwu għall-benefiċċju

Awtorità, b'potenzjal għal titjib

fil-proċessi mħaddma mill-

l-effettività u l-effiċjenza

approach, għandha tiżdied

ta' din il-miżura u d-data driven

business intelligence. Bis-saħħa

interattiv u viżiv bl-użu tal-

ser tiġi preżentata b'mod ċar,

rriżulta mill-ittestjar.

fis-sistema abbażi ta' dak li

l-Affarijiet tal-Konsumatur

| PAĠNA 249 |

impjegati konċernati.

marret live u bdiet tintuża mill-

uffiċjali tal-Awtorità, is-sistema

installata. Ingħata t-taħriġ lill-

u l-manutenzjoni tas-sistema

dwar l-użu, l-amministrazzjoni

Operating Procedure (SOP)

Ġiet abbozzata Standard

OTTUBRU - DIĊEMBRU

KWART 4

MTCP| MINISTERU GĦAT-TURIŻMU U L-PROTEZZJONI TAL-KONSUMATUR

Implimentata

il-mekkaniżmu propost għandu

tal-prestazzjoni tat-Taqsimiet

PowerBI.

Madwar 170 impjegat tal-Awtorità ta' Malta għall-Kompetizzjoni u

tal-analiżi li saret dwar kif

l-analiżi u l-evalwazzjoni

installata u l-modifiki meħtieġa

Sar l-ittestjar tas-sistema

LULJU - SETTEMBRU

KWART 3

KUMMENTI

tas-sistema diġitali abbażi

jiġu faċilitati r-rappurtaġġ,

proposta bl-użu tal-Microsoft

Ġiet installata s-sistema

APRIL - ĠUNJU

KWART 2

NUMRU TA' PERSUNI AFFETTWATI FEJN APPLIKABBLI

Requirements Specifications

il-prestazzjoni tal-Awtorità

Tfassal dokument bil-User

diġitali li permezz tagħha

JANNAR - MARZU

KWART 1

Ser tiġi introdotta sistema
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aktar effettiv. Ġie ppreżentat

ir-rapport tar-review li sar tal-

proċess u twettqet analiżi tar-

rakkomandazzjonijiet maħruġa.

mal-attendenza tal-impjegati

tal-Awtorità ta' Malta għall-

Kompetizzjoni u l-Affarijiet tal-

Konsumatur. Sal-lum il-ġurnata,

disponibbli fis-suq.

riċerka dwar x'softwares hawn

dak li rriżulta mir-review. Saret

tas-sistema diġitali abbażi ta'

neċessarju.

uffiċjali tal-Awtorità, is-sistema

diġitali. Ingħata t-taħriġ lill-

u l-manutenzjoni tas-sistema

dwar l-użu, l-amministrazzjoni

Operating Procedure (SOP)

ġiet abbozzata Standard

abbażi tal-ittestjar li sar u

Saru l-modifiki meħtieġa

jonqos bi 80%.

l-effort uman f'dan il-proċess

li bis-saħħa ta' din il-miżura

proċess rispettiv. Huwa stmat

amministrattiv relatat mal-

hemm tnaqqis ukoll fix-xogħol

faċilitat tali monitoraġġ u jkun

Bis-sistema l-ġdida ser jiġi

ta' sigħat ta' attendenza.

| PAĠNA 250 |
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Implimentata

Madwar 170 impjegat tal-Awtorità ta' Malta għall-Kompetizzjoni u

l-Affarijiet tal-Konsumatur

KUMMENTI

NUMRU TA' PERSUNI AFFETTWATI FEJN APPLIKABBLI

impjegati konċernati.

proċess jista' jiġi simplifikat u jsir

analiżi tad-dejta relatata

diġitali u sar l-ittestjar

Ġiet żviluppata s-sistema

OTTUBRU - DIĊEMBRU

KWART 4

marret live u bdiet tintuża mill-

sabiex jiġi identifikat kif dan il-

jiġi simplifikat il-mod kif issir

Requirements Specifications

Tfassal id-dokument bil-User

LULJU - SETTEMBRU

KWART 3

biss permezz tal-ammont

indipendenti tal-proċess kurrenti

APRIL - ĠUNJU

KWART 2

il-monitoraġġ jiġi kkalkulat

Sar end-to-end review

diġitali li permezz tagħha

JANNAR - MARZU

KWART 1

Ser tiġi introdotta sistema
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ippubblikata s-sena ta' qabel,

u ntgħażel l-offerent preferut.

Saru diskussjonijiet dwar il-

proġett mal-kuntrattur magħżul,

inkluż dwar l-ispeċifikazzjonijiet

marbuta mal-pjattaforma.

din il-miżura ser jiġi żgurat

li kull tagħmir ikun reġistrat

mal-awtorità regolatorja u li

dan ikun skont ir-regolamenti

applikabbli lokali u Ewropej.

Il-proċess ta' reġistrazzjoni tat-

użat.

żgurata s-sigurtà tat-tagħmir

l-inizjattiva għaliex b'hekk tiġi

ser jibbenefika wkoll b'din

id-database. Iċ-ċittadin

fejn ser tkun aċċessibbli din

mill-website tal-Awtorità,

ekonomiku direttament

dwar il-miżati.

tagħmir mediku; u t-taqsima

in-notifiki u reġistrazzjoni ta'

tal-operaturi; it-taqsima dwar

immaniġġar tal-kontijiet
rappurtaġġ.

ta' tagħmir mediku u tar-

tal-viġilanza, ta' sorveljanza

inkluż l-iżvilupp tat-taqsimiet

meħtieġ.

rappurtaġġ u beda l-ittestjar

ta' tagħmir mediku u dik tar-

tal-viġilanza, ta' sorveljanza

tinkludi l-iżvilupp tat-taqsimiet

MTCP| MINISTERU GĦAT-TURIŻMU U L-PROTEZZJONI TAL-KONSUMATUR

| PAĠNA 251 |

B’hekk il-ħidma ppjanata għal din is-sena twettqet

tagħmir mediku, liema sejħa ġiet

devices) fis-suq. Bis-saħħa ta'

ta' website; il-modulu tal-

elettroniku, li jinkludi l-iżvilupp

tad-database elettroniku li

Tlestiet it-tieni fażi tal-iżvilupp

OTTUBRU - DIĊEMBRU

KWART 4

Madwar 100 operatur ekonomiku fil-qasam tat-tagħmir mediku

elettroniku nazzjonali għat-

tagħmir mediku (medical

tad-database elettroniku,

Bdiet it-tieni fażi tal-iżvilupp

LULJU - SETTEMBRU

KWART 3

KUMMENTI

għall-iżvilupp ta' database

informazzjoni aġġornata dwar

tal-iżvilupp tad-database

Bdiet u tlestiet l-ewwel fażi

APRIL - ĠUNJU

KWART 2

NUMRU TA' PERSUNI AFFETTWATI FEJN APPLIKABBLI

riċevuti għas-sejħa għal offerti

tagħmir ser isir mill-operatur

Saret l-evalwazzjoni tal-offerti

nazzjonali li fiha ser tinżamm

JANNAR - MARZU

KWART 1

Ser tiġi żviluppata database
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252

MESD

MINISTERU
GĦALL-ENERĠIJA,
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L-IŻVILUPP SOSTENIBBLI
253

meħtieġa dwar il-proċessi

utilizzati sabiex isiru sistemi

elettroniċi ta' tasks u booking

management ta' hot desking

li jiffaċilitaw il-proġett tar-

remote working. Bdew ukoll

diskussjonijiet interni sabiex jiġi

identifikat it-tibdil meħtieġ fil-

proċessi interni eżistenti.

tar-Remote Working fil-

Ministeru u fid-dipartimenti li

jaqgħu taħtu, ser tiġi introdotta

sistema ġdida tal-immaniġġar

tat-tasks li ser jitwettqu mill-

ħaddiema sabiex b'hekk jiġi

mmaniġġat aħjar ix-xogħol

assenjat lilhom, isir monitoraġġ

Sostenibbli

ser jintlaħqu.

f'inqas ħin.

amministrattiv, bil-klijent moqdi

mistenni li jnaqqas il-proċess

Implimentata

Il-pubbliku ġenerali

| PAĠNA 254 |
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KUMMENTI

applikazzjonijiet elettroniċi.

NUMRU TA' PERSUNI AFFETTWATI FEJN APPLIKABBLI

pixxini. Saret il-Go Live tal-

tagħha jsir elettronikament,

inkluż kull ħlas dovut. Dan hu

għar-reġistrazzjoni ta'

reġistrazzjoni jew it-tiġdid

Ingħata wkoll it-taħriġ lill-

għar-reġistrazzjoni ta' pixxini.

applikazzjonijiet elettroniċi

reġistrazzjoni ta' pixxini.

kummerċjali, sabiex issa tali

ma jinqalbu f'eform.

ta' pixxini, kemm dawk

applikazzjonijiet elettroniċi

Tlesta l-ittestjar tal-

impjegati dwar l-użu tal-

għar-reġistrazzjoni ta' pixxini.

reġistrazzjoni ta' pixxini qabel

il-proċess ta' reġistrazzjoni

applikazzjonijiet elettroniċi għar-

ukoll dawk f'postijiet

applikazzjonijiet elettroniċi

applikazzjonijiet eżisteni għar-

involut, ser jiġi simplifikat

Segretarju Permanenti, MESD.

impjegati fi ħdan l-Uffiċċju tas-

Din is-sistema marret live mal-

OTTUBRU - DIĊEMBRU

KWART 4

f'residenzi domestiċi kif

Tlesta l-iżvilupp tal-

Tlestiet ir-reviżjoni tal-

Wara li sar review tal-proċess

13
Kompla l-ittestjar tal-

Implimentata

L-impjegati fi ħdan il-Ministeru tal-Enerġija, Intrapriża u Żvilupp

ukoll l-attenzjoni meta hemm

ir-riskju li deadlines ma jkunux

Sostenibbli (MESD).

l-Intrapriża u l-Iżvilupp

fil-Ministeru għall-Enerġija,

tas-Segretarju Permanenti,

mal-impjegati fi ħdan l-Uffiċċju

sabiex din tkun tista' tmur live

kompla l-ittestjar meħtieġ

Ġiet żviluppata s-sistema u

Ġie identifikat il-pjan ħolistiku.

LULJU - SETTEMBRU

KWART 3

KUMMENTI

elettroniċi meħtieġa.

involuti dwar is-sistemi

u l-iżvilupp mal-istakeholders

jiġi identifikat il-pjan ħolistiku

tal-immaniġġar tat-tasks. Beda

meħtieġ fis-sistema l-ġdida

sabiex jiġi identifikat it-tibdil

Tlestew id-diskussjonijiet interni

APRIL - ĠUNJU

KWART 2

NUMRU TA' PERSUNI AFFETTWATI FEJN APPLIKABBLI

aħjar tal-progress u tinġibed

Intemm il-ġbir ta' informazzjoni

bħala parti mill-proġett pilota

JANNAR - MARZU

KWART 1

Wara l-ħidma li saret fl-2020

11
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utilizzat u t-tipi differenti ta'

proċessi oħrajn. Din is-sistema

ġiet żviluppata, ittestjata u

marret live mal-ħaddiema

fl-Uffiċċju tas-Segretarju

Permanenti fi ħdan il-Ministeru

għall-Enerġija, l-Intrapriża u

l-Iżvilupp Sostenibbli.

tar-Remote Working fil-Ministeru

u fid-dipartimenti li jaqgħu taħtu,

ser tiġi introdotta sistema ġdida

tal-immaniġġar tal-kmamar li

jkunu jistgħu jiġu riservati għal-

laqgħat fir-Remote Working

Hubs li ser jitwaqqfu. Dan sabiex

l-impjegat ikun jista' jagħżel

wkoll l-emissjonijiet fit-toroq.

bil-konsegwenza li jitnaqqsu

l-ivvjaġġar minn post għal ieħor,

il-preferenza tiegħu u jitnaqqas

meħtieġa dwar il-proċess

bħala parti mill-proġett pilota

MESD | MINISTERU GĦALL-ENERĠIJA, L-INTRAPRIŻA U L-IŻVILUPP SOSTENIBBLI
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Implimentata
Id-dipartimenti identifikati fil-Ministeru għall-Enerġija, Intrapriża u
Żvilupp Sostenibbli, u l-impjegati tagħhom

KUMMENTI

kuntatt wieħed.

diġitali u l-klijent ikollu punt ta'

integrat kollox fuq pjattaforma

neċessarji sabiex ikun jista' jiġi

sabiex joħorġu l-permessi

interni mal-entitajiet konċernati

Komplew id-diskussjonijiet

OTTUBRU - DIĊEMBRU

KWART 4

NUMRU TA' PERSUNI AFFETTWATI FEJN APPLIKABBLI

Fil-proċess li tiġi implimentata

Il-pubbliku ġenerali

Sar il-ġbir tal-informazzjoni

KUMMENTI

Wara l-ħidma li saret fl-2020

75

Servizzi tal-Enerġija u l-Ilma.

l-uffiċini tar-Regolatur għas-

hemm il-ħtieġa li persuna żżur

f'inqas ħin, filwaqt li ma jkunx

amministrattiv, bil-klijent moqdi

mistenni li jnaqqas il-proċess

interni mal-entitajiet konċernati.

Komplew id-diskussjonijiet

LULJU - SETTEMBRU

KWART 3

NUMRU TA' PERSUNI AFFETTWATI FEJN APPLIKABBLI

kuntatt wieħed.

inkluż kull ħlas dovut. Dan hu

it-talba ssir elettronikament,

sabiex ikun jista' jiġi integrat

joħorġu l-permessi neċessarji

sabiex il-klijent ikollu punt ta'

ma dawn jinqalbu f'eform.

tintalab il-Feed-In Tariff għallkollox fuq pjattaforma diġitali

relatati mal-Feed-In Tariff qabel

proċess tal-applikazzjoni ta' kif

mal-entitajiet konċernati sabiex

Bdew diskussjonijiet interni

Ser jibda jkun possibbli li din

applikazzjonijiet eżistenti

APRIL - ĠUNJU

KWART 2

installazzjoni fotovoltajka.

Tlestiet ir-reviżjoni tal-

involut, ser jiġi simplifikat il-

JANNAR - MARZU

KWART 1

Wara li sar review tal-proċess

14

MIŻURA GĦASSIMPLIFIKAZZJONI
TAL-BUROKRAZIJA

l-għaqdiet volontarji li ma

solari lill-għaqdiet volontarji
bħala parti mill-ewwel sejħa
li ħarġet fl-2019. Kompla jiġi
finalizzat il-proċess għalliffirmar tal-ftehimiet millgħaqdiet volontarji bħala parti
mit-tieni sejħa li ħarġet fl-2020.

volontarji bħala parti mill-

ewwel sejħa li ħarġet fl-2019.

Beda l-abbozzar tal-ftehimiet li

jridu jiġu ffirmati mill-għaqdiet

volontarji bħala parti mit-tieni

sejħa li ħarġet fl-2020.

jibbenefikaw mill-installazzjoni

ta’ pannelli solari. B'hekk

inkomplu nilħqu l-miri li Malta

għandha fejn tidħol l-enerġija

rinovabbli.

fi 2020.

l-miri li Malta għandha fejn

| PAĠNA 256 |

mill-kumitat nominat.

l-evalwazzjoni tal-offerti riċevuti

id-disinn approvat. Bdiet ukoll

pajpijiet, bozoz, eċċ., skont

ta' provvisti, inkluż wires,

is-sejħa tal-offerti għax-xiri

Ġiet ippubblikata u għalqet

ir-Repubblika fil-Belt Valletta.

Tlesta d-disinn tad-dawl fi Triq

OTTUBRU - DIĊEMBRU

KWART 4
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Il-pubbliku ġenerali

liema diskussjonijiet kienu bdew

nikkontribwixxu sabiex nilħqu

Fil-proċess li tiġi implimentata

Repubblika fil-Belt Valletta,

saħħa ta' dan il-proġett,

Valletta.

fi Triq Ir-Repubblika fil-Belt

KUMMENTI

u l-bdil tad-dawl fi Triq ir-

energy saving. B'hekk, bis-

Valletta.

dawl fi Triq ir-Repubblika fil-Belt

Kompla jsir id-disinn tad-dawl

NUMRU TA' PERSUNI AFFETTWATI FEJN APPLIKABBLI

dwar id-disinn tal-proġett

fil-Belt Valletta sabiex ikun

jidħlu l-emissjonijiet.

istakeholders konċernati

id-dawl fi Triq ir-Repubblika

Beda t-tfassil tad-disinn tad-

Implimentata

Madwar 60 għaqda volontarja

Saru diskussjonijiet mal-

KUMMENTI

operat.

il-proċess sar bħala parti mill-

dawn l-installazzjonjiet. Dan

japplikaw u jibbenefikaw minn

laħqux iċ-ċans tagħhom, setgħu

u l-aħħar sejħa tħabbret fil-25

tal-għaqdiet volontarji. It-tielet

l-installazzjonijiet rispettivi

tieni sejħa. Komplew

volontarji relatati mat-

NUMRU TA' PERSUNI AFFETTWATI FEJN APPLIKABBLI

Ser jiġi ddisinjat u mibdul

32

ta' Settembru 2021 sabiex dawk

l-installazzjonijiet ta' pannelli

tal-ftehimiet mal-għaqdiet

Komplew jiġu finalizzati

ta' pannelli solari lill-għaqdiet

Ġew ippreżentati l-kuntratti

LULJU - SETTEMBRU

KWART 3

Komplew l-installazzjonijiet

APRIL - ĠUNJU

KWART 2

tagħha għaqdiet volontarji

JANNAR - MARZU

KWART 1

Ser tinħareġ skema li permezz

25

MIŻURA
ADDIZZJONALI

nominat.

x-xogħlijiet meħtieġa biex tiġi
ppubblikata s-sejħa għall-offerti
għax-xiri tal-provvisti, inkluż
wires, pajpijiet, bozoz, eċċ.,

tad-dawl fir-ringroad tal-Belt

Valletta, liema diskussjonijiet

kienu bdew fl-2020.

saving. B'hekk, bis-saħħa ta'

dan il-proġett, nikkontribwixxu

sabiex nilħqu l-miri li

Malta għandha fejn jidħlu

l-emissjonijiet.

Fil-proċess li tiġi implimentata

Il-pubbliku ġenerali

Buġibba u l-isptarijiet pubbliċi.
L-installazzjonijiet ta' dispensers

dispensers f'postijiet pubbliċi.

drinking fountains f'postijiet

pubbliċi, liema installazzjonijiet

diġà kienu qed isiru fl-2020.

madwar Malta u Għawdex,

inkluż fi pjazez, bajjiet u

ta’ detriment għall-ambjent.

fliexken tal-plastik li hu wkoll
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finali. Bdiet ukoll l-evalwazzjoni

bozoz, eċċ., skont id-disinn

provvisti, inkluż wires, pajpijiet,

MESD | MINISTERU GĦALL-ENERĠIJA, L-INTRAPRIŻA U L-IŻVILUPP SOSTENIBBLI

Implimentata

Il-pubbliku ġenerali

l-prijoritajiet.

B'hekk tkun offruta alternattiva

KUMMENTI

konċernata skont il-provvista u

timla l-flixkun tal-ilma tagħha.

NUMRU TA' PERSUNI AFFETTWATI FEJN APPLIKABBLI

bħala parti mill-operat tal-entità

għan li persuna tkun tista’

għall-użu eċċessiv tal-ilma fil-

f'postijiet pubbliċi kompliet

postijiet pubbliċi oħra, bil-

pubbliċi bħall-pjazza ta'

Kompliet l-installazzjoni ta'

Kompliet l-installazzjoni ta'

fountains f'postijiet pubbliċi

Tlestiet l-installazzjoni f'postijiet

KUMMENTI

NUMRU TA' PERSUNI AFFETTWATI FEJN APPLIKABBLI

skont id-disinn finali.

l-konsultazzjonijiet mal-entitajiet

Ser jiġu installati drinking

34

tal-offerti riċevuti mill-kumitat

involuti filwaqt li komplew isiru

Valletta.

id-disinn tal-proġett u l-bdil

Valletta sabiex ikun energy

sejħa għal offerti għax-xiri tal-

tad-dawl fir-ringroad tal-Belt

ringroad tal-Belt Valletta. Saru

Kompla t-tfassil tad-disinn

Ġiet ippubblikata u għalqet is-

OTTUBRU - DIĊEMBRU

KWART 4

istakeholders konċernati dwar

Tlesta d-disinn tad-dawl fir-

LULJU - SETTEMBRU

KWART 3

Komplew id-diskussjonijiet mal-

APRIL - ĠUNJU

KWART 2

id-dawl fir-ringroad tal-Belt

JANNAR - MARZU

KWART 1

Ser jiġi ddisinjat u mibdul

33

MIŻURA
ADDIZZJONALI

abbozz tal-Istrateġija 2050
u beda l-proċess tar-reviżjoni
tal-abbozz mill-kuntrattur
ingaġġat qabel toħroġ għallkonsultazzjoni pubblika.

flimkien mal-Organisation

for Economic Cooperation

and Development (OECD)

organizzaw sett ta' workshops

għal kull prijorità strateġika

bl-għan li jiġu identifikati l-miri li

ser titfassal strateġija li fiha

jkun hemm miżuri ċari u definiti

għat-twettiq ta' din il-viżjoni.

Fil-proċess li tiġi implimentata

Il-pubbliku ġenerali
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KUMMENTI

NUMRU TA' PERSUNI AFFETTWATI FEJN APPLIKABBLI

Malta trid tilħaq sal-2050.

Viżjoni 2050. Tlesta l-ewwel

Sostenibbli.

Sostenibbli. Id-Direttorat

fejn jidħol l-Iżvilupp Sostenibbli,

li fiha se jkun hemm miżuri ċari

Istrateġija għall-Iżvilupp

riċevut matul il-konsultazzjoni.

Kompla l-abbozzar tal-

Kompla t-tfassil tal-istrateġija

OTTUBRU - DIĊEMBRU

KWART 4

Istrateġija għall-Iżvilupp

Kompliet l-analiżi tal-feedback

LULJU - SETTEMBRU

KWART 3

Kompla l-abbozzar tal-

APRIL - ĠUNJU

KWART 2

Dokument tal-Viżjoni tal-Gvern

JANNAR - MARZU

KWART 1

Wara li ġie ppubblikat id-

113

MIŻURA
ADDIZZJONALI

260

MFE

MINISTERU GĦALLFINANZI U X-XOGĦOL
261

ġiet uploaded u sinkronizzata
mal-physical data room
ġewwa d-Dipartiment. Sar ilgo live u d-data room virtwali
hija wkoll online u disponibbli
għall-kumpaniji taż-żejt.

sabiex ikunu jistgħu jinkisbu

l-kwotazzjonijiet relatati mad-

data room virtwali. Minħabba

l-kunfidenzjalità tad-dejta, ma

ġietx ippubblikata sejħa għal

offerti. Inkisbet kwotazzjoni

għall-hosting tad-dataroom

virtwali minn kumpanija li

għandha esperjenza kbira

f'dan il-qasam u għandha

reputazzjoni tajba ħafna

fl-industrija taż-żejt. Il-

kumpanija tuża ukoll l-istess

l-esplorazzjoni taż-żejt

billi tinħoloq data room

virtwali. Dan ser jippermetti

li kumpaniji taż-żejt

ikunu jistgħu jevalwaw

informazzjoni b'mod

immedjat u mingħajr ma jżuru

l-uffiċċji tal-Continental Shelf

Department.

Implimentata

Kumpaniji taż-żejt u kumpaniji ġeofiżiċi ta' fama internazzjonali
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OTTUBRU - DIĊEMBRU

KWART 4
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KUMMENTI

għall-kumpaniji taż-żejt. Id-

l-informazzjoni hi aċċessibbli

l-pjattaforma li minnha

ġiet żviluppata, jiġifieri

virtwali. Id-data room virtwali

jiżviluppa d-data room

LULJU - SETTEMBRU

KWART 3

NUMRU TA' PERSUNI AFFETTWATI FEJN APPLIKABBLI

fid-Dipartiment.

tad-data room fiżika li hemm

software u format tad-dejta

dejta għat-tiftix għaż-żejt

l-ispeċifikazzjonijiet

kuntrattur magħżul sabiex

Ġew preparati

Ġie ffirmat il-kuntratt mal-

APRIL - ĠUNJU

KWART 2

kif tinkiseb dejta dwar

JANNAR - MARZU

KWART 1

Ser jiġi faċilitat il-mod

12

MIŻURA GĦASSIMPLIFIKAZZJONI
TAL-BUROKRAZIJA

konkluż u mgħoddi lill-General

Contracts Committee fejn ġie

approvat ir-rapport u konkluż

il-kuntratt. Il-kuntratt mal-

kuntrattur magħżul ġie ffirmat.

Investing in Skills. B'hekk

jispiċċa l-proċess manwali

użat sal-lum u tibda tkun

is-sistema stess li tivvalida

l-applikazzjonijiet u jitneħħew

jonqos b'madwar 50%.

tal-applikazzjoni mistenni

korretti mill-ewwel. Il-proċess

jissottometti applikazzjonijiet

ukoll lil min iħaddem sabiex

Is-sistema ser tibda tgħin

katalgu ta’ taħriġ f’Malta.

filwaqt li jinħoloq l-ewwel

jirrevedi l-paġna tat-training

provider magħżul sabiex

diskussjonijiet mas-service

Jobsplus bdiet ukoll id-

elettronika tal-Jobsplus.

xogħol.

ħaddiema u dawk li qed ifittxu

marbutin mat-taħriġ tal-

differenti li jinkludu dawk

Korporazzjoni b'faċilitajiet

l-website l-ġdida tal-

tat-taħriġ. Ġiet varata

ġodda marbuta mal-katalgu

| PAĠNA 263 |

l-website l-ġdida.

l-aħħar updates u ġiet varata

korsijiet addattati. Saru

wieħed jista' juża biex ifittex

inklużi diversi filtri ġodda li

marbutin mat-taħriġ. Ġew

partikolarment dawk

ġodda fil-portal ta’ Jobsplus,

Ġew varati t-tibdil u s-servizzi

OTTUBRU - DIĊEMBRU

KWART 4
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Implimentata

r-rapport tal-evalwazzjoni ġie

Access to Employment u

neċessarji fis-sistema

sabiex isiru t-tibdiliet

Il-pubbliku ġenerali

sistema ġiet evalwata u

mill-Unjoni Ewropea -

website u tal-faċilitajiet

Ġie pprovdut abbozz tal-

LULJU - SETTEMBRU

KWART 3

KUMMENTI

negotiated procedure għas-

għall-iskemi ffinanzjati

kuntrattur li għenu fil-proċess

Saru diversi laqgħat mal-

APRIL - ĠUNJU

KWART 2

NUMRU TA' PERSUNI AFFETTWATI FEJN APPLIKABBLI

tas-sistema. Is-sejħa għan-

l-applikazzjonijiet ineliġibbli.

Beda l-proċess tal-prokura

applikazzjonijiet oħra

JANNAR - MARZU

KWART 1

Ser jinqalbu f'eforms żewġ

15

MIŻURA GĦASSIMPLIFIKAZZJONI
TAL-BUROKRAZIJA

Ġie determinat li l-ittri jkunu

mmirati lejn individwi li

għandhom bilanċ ta' taxxa

żgħir (inqas minn €10,000) u

li l-bilanċ mhuwiex pendenti

għal iktar minn sentejn.

b'mod volontarju fejn

jikkonċerna t-taxxa dovuta.

B'hekk it-taxxi jitħallsu

fil-pront u t-taxpayers

jibbenefikaw billi jeħlu inqas

penali u interessi.

Shop ġew infurmati dwar
l-għan ta' dan l-eżerċizzju
u l-kontenut tal-ittri u x'inhu
mistenni minnhom.

tipi ta' ittri. Dawn huma Ittra
Simplifikata ta' Dejn tatTaxxa, Ittra Pożittiva u Ittra ta'
Pjan ta' Pagament.

tal-Business 1st u l-One-Stop-

il-format u l-kontenut ta' tliet

Il-management tas-sezzjonijiet

u l-bilanċi qed jigu ċċekkjati.

Business Objects ġie ġġenerat

korrettament. Ir-rapport mill-

merge l-ittri jkunu maħruġa

jiġi verifikat li wara l-mail

dik ta' individwi, ġie deċiż

l-popolazzjoni magħżula hija

€10,000. Minħabba l-fatt li

ta’ taxxa ta' inqas minn

kollha li għandhom dejn

referenza ta’ dawk l-individwi

hemm elenkat in-numru ta'

Sar l-ittestjar ta' kampjun biex

(tliet verżjonijiet) li ntbagħtu.
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ġimgħa ta’ Novembru.

u impustati kollha sat-tieni

identifikati ġew stampati

ittri.L-ittri lit-taxpayers

mail merge u stampar tal-

jircievi l-ittri ntbagħat għal

u l-indirizzi ta' min għandu

Il-fajl bid-dejta li fih il-bilanċi

OTTUBRU - DIĊEMBRU

KWART 4

MFE | MINISTERU GĦALL-FINANZI U X-XOGĦOL

Implimentata

jkun l-aħjar li jinħarġu l-ittri.

jirregolarizzaw irwieħhom

tal-Business Objects. Fih

awtomatiku permezz

Madwar 1000 persuna

stabbilit iż-żmien li matulu

individwi jiġu inkoraġġiti

Tlesta l-abbozzar tal-ittri

LULJU - SETTEMBRU

KWART 3

KUMMENTI

din l-inizjattiva sabiex jiġi

lit-taxpayers bil-għan li

Ġie ġġenerat rapport

APRIL - ĠUNJU

KWART 2

NUMRU TA' PERSUNI AFFETTWATI FEJN APPLIKABBLI

Bdiet diskussjoni interna dwar

JANNAR - MARZU

KWART 1

Ser jibdew jinħarġu ittri

24

MIŻURA
ADDIZZJONALI

ġeoloġika tiġi aġġornata.
Il-kuntratt mal-kuntrattur
magħżul ġie ffirmat u l-istudju
beda permezz ta' desk study
preliminari fejn ġew studjati
pubblikazzjonijiet relevanti
u informazzjoni li tista' tgħin
fil-kumpilazzjoni tal-mappa
ġeoloġika.

Maps sabiex tkun tista' tiġi

preparata s-sejħa għal

offerti. Wara l-approvazzjoni

tal-General Contracts

Committee, bdiet Negotiated

Procedure mal-Geological

Surveys tal-Ewropa sabiex

jingħata kuntratt għal dan ix-

xogħol. Saret l-evalwazzjoni

MFE | MINISTERU GĦALL-FINANZI U X-XOGĦOL
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B’hekk il-ħidma ppjanata għal din is-sena twettqet

Il-pubbliku ġenerali, akkademiċi u periti

saru.

mapping inizjali mal-istudji li

miġbura mill-boreholes u mill-

l-integrazzjoni tad-dejta

u f'Għawdex. B'hekk bdiet

f'diversi lokalitajiet f'Malta

2021 beda l-immappjar

Ippjanar. Mill-1 ta' Novembru

li għamlet l-Awtorità tal-

miġbura u minn LIDAR survey

1:10000 minn informazzjoni

aġġornata fuq skala ta'

Tlestiet il-mappa ġeoloġika

OTTUBRU - DIĊEMBRU

KWART 4

KUMMENTI

ma jibda l-immappjar fil-post.

huwa riżultat preliminari qabel

informazzjoni miġbura. Dan

fuq skala ta' 1:10000 minn

mappa ġeoloġika aġġornata

informazzjoni. Bdiet titħejja

kif ser tiġi trasferita ċerta

Awtorità tal-Ippjanar dwar

Saru diskussjonijiet mal-

preliminari tal-mappa tlestew.

Id-desk study u l-kumpilazzjoni

LULJU - SETTEMBRU

KWART 3

NUMRU TA' PERSUNI AFFETTWATI FEJN APPLIKABBLI

dettaljat.

tiġi aġġornata b'mod iktar

ġeoloġika tal-Gżejjer Maltin

għal offerti sabiex il-mappa

tal-offerti riċevuti għas-sejħa

neċessarju sabiex il-mappa

fit-twettiq ta' Geological

fuq skala aktar dettaljata.

sabiex jagħmel ix-xogħol

li għandhom esperjenza

ġeoloġika tal-Gżejjer Maltin

Ġie magħżul il-kuntrattur

APRIL - ĠUNJU

KWART 2

Saru diskussjonijiet ma’ persuni

JANNAR - MARZU

KWART 1

Ser tiġi aġġornata l-mappa

30

MIŻURA
ADDIZZJONALI

Tlestiet iż-żjara fid-data
room, li saret b'mod virtwali, u
d-dejta qed tiġi evalwata.

tal-offerti riċevuti għas-sejħa

għal offerti sabiex isir studju

dwar il-potenzjal tal-ħażna

ġeoloġika tad-dijossidju

ġeoloġika tad-dijossidju tal-

karbonju fl-ibħra Maltin.
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Implimentata

Entitajiet tal-gvern / il-pubbliku ġenerali

finali ġie sottomess.

tlesta wkoll.

KUMMENTI

Il-proġett tlesta u r-rapport

tal-ħażna fi strutturi magħżula,

NUMRU TA' PERSUNI AFFETTWATI FEJN APPLIKABBLI

Dipartiment u ġie approvat.

jiġifieri l-istima tal-potenzjal

ntgħażel l-offerent preferut.

u r-rapport intbagħat lid-

fir-rapport finali, tlestiet ukoll

L-attività finali, li tikkonsisti

l-ambjent, tlestiet ukoll.

għas-saħħa, is-sigurtà u

l-identifikazzjoni ta' perikli

Ir-raba' attività, jiġifieri

OTTUBRU - DIĊEMBRU

KWART 4

rapport tat-tielet attività,

reġjonali, tlestiet ukoll. Ir-

jiġifieri l-istudju ġeoloġiku

ambitu, tlestiet. It-tieni attività,

jiġifieri d-definizzjoni tal-

attivitajiet. L-ewwel attività,

L-istudju kien maqsum f'ħames

LULJU - SETTEMBRU

KWART 3

tal-karbonju fl-ibħra Maltin u

jagħmel l-istudju msemmi.

kuntrattur magħżul sabiex

l-istudju u saret l-evalwazzjoni

potenzjal tal-ħażna

Ġie ffirmat il-kuntratt mal-

APRIL - ĠUNJU

KWART 2

Tħejjew ir-rekwiżiti għal dan

JANNAR - MARZU

KWART 1

Ser isir studju dwar il-

31
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sabiex jiġu żviluppati paġni

ġodda fil-website tal-MCAST

iddedikati għas-CSR u bdiet

tiġi popolata l-website tas-

CSR. Dawn il-paġni jinkludu

informazzjoni dwar kif student

għandu jirreġistra online,

lista ta' organizzazzjonijiet

fejn l-istudenti jistgħu jmorru

jagħmlu xogħol fil-komunità,

informazzjoni dwar is-CSR

u lista ta' opportunitajiet

ta' xogħol fil-komunità kif

ukoll lista ta' mistoqsijiet u

tweġibiet relatati mas-CSR.

Barra minn hekk f'dawn

proċess ta' kif student

jitlob rikonoxximent tal-

credits meta jwettaq ħidma

volontarja fil-komunità

bħala parti mill-kors tiegħu.

Permezz ta' formola diġitali,

studenti fl-MCAST ser ikunu

jistgħu japplikaw għal tali

rikonoxximent bħala parti

mill-programm Corporate

Social Responsibility (CSR).

Din id-dejta ser tibda tkun

awtomatikament inkorporata

fid-dejta elettronika li

l-MCAST iżomm dwar l-istudji

ta' kull student.
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Implimentata

Madwar 6,000 student li jattendu l-MCAST

LULJU - SETTEMBRU

KWART 3

KUMMENTI

mt/csr-opportunities/.

minn https://www.mcast.edu.

mas-CSR jistgħu jiġu aċċessati

tas-sistema. Il-paġni relatati

mas-CSR u saret il-go live

bl-informazzjoni relatata

popolazzjoni tal-website

Tlesta l-proċess ta'

APRIL - ĠUNJU

KWART 2

NUMRU TA' PERSUNI AFFETTWATI FEJN APPLIKABBLI

fil-komunità.

jagħmlu l-istudenti tal-MCAST

testimonials tax-xogħol li qed

il-paġni bdew jittellgħu

Saru t-tħejjijiet meħtieġa

JANNAR - MARZU

KWART 1

Ser jiġi simplifikat il-

16

MIŻURA GĦASSIMPLIFIKAZZJONI
TAL-BUROKRAZIJA

avviż legali.

jibda jiġi applikat il-Once

għall-avviż legali.
proċess il-ġdid tal-istipendji

dwar il-proċess rivedut. Il-

s-sessjonijiet ta' informazzjoni

fis-software kif ukoll saru

proċessati.

applikazzjonijiet sabiex jiġu

għal madwar 40% anqas

ta' tiġdid fis-sena, li jammonta

madwar 7,000 applikazzjoni

kif ukoll għat-tnaqqis ta'

tmiem tal-proċess manwali

l-inizjattiva ser twassal għat-

biex jirċievi l-istipendju. Din

jkollux għalfejn jerġa' japplika

promoss għall-istess kors ma

darba waħda biss u meta jiġi

Implimentata

Madwar 7,000 student
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KUMMENTI

NUMRU TA' PERSUNI AFFETTWATI FEJN APPLIKABBLI

2021/2022.

Kabinett dwar l-emendi għall-

kompletament diġitali u għalih

lill-Kabinett dwar l-emendi

u ġiet ippreżentata memo

japplika għall-istipendju

abbozzata memo għall-

proċess ser jibda jkun wieħed

l-aġġornamenti meħtieġa

l-emendi mressqa. Saru

mal-ftuħ tas-sena skolastika

għall-istudenti kif ukoll ġiet

l-istipendju. Dan għaliex il-

emendi għall-avviż legali

mil-Legislation Unit għall-

tnieda fil-bidu ta' Ottubru 2021

tiegħu jinħarġu l-istipendji

permezz tiegħu student jirċievi

Ġew approvati mill-Kabinett

LULJU - SETTEMBRU

KWART 3

ta' din il-miżura, student ser

għall-avviż legali li permezz

ser jiġi simplifikat il-proċess li

Inkisbet l-approvazzjoni

APRIL - ĠUNJU

KWART 2

Only Principle. Bis-saħħa

Ġew abbozzati l-emendi

JANNAR - MARZU

KWART 1

Wara li saret review estensiva,

17

MIŻURA GĦASSIMPLIFIKAZZJONI
TAL-BUROKRAZIJA

il-programmi tagħhom jiġu

mtellgħin fuq id-database.

u rikonoxxuti skont is-suġġett,

il-livell MQF u l-istituzzjoni

l-ittestjar meħtieġ.

tagħha. Biex jingħata dan

tal-kwalifiki akkademiċi tagħha.

id-dettalji dwar ir-rikonoxximent

madwar ħmistax biex tikseb

il-ġurnata, persuna tistenna

data tal-applikazzjoni. Sal-lum

minn jumejn ta' xogħol mid-

tweġiba sa mhux aktar tard

li tippermetti persuni jirċievu
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Implimentata

mill-kuntrattur eżistenti u sar

tal-kwalifiki akkademiċi

aċċessibbli għall-pubbliku.

akkademiċi, liema servizz hu

Il-pubbliku ġenerali

meħtieġa fis-sistema elettronika

dettalji dwar ir-rikonoxximent

għar-rikonoxximent tal-kwalifiki

Tnieda s-servizz ta' Fast Track

KUMMENTI

ta' dan il-proġett. Saru l-emendi

possibbli li persuna tingħata

tas-sistema eżistenti b'tali mod

l-użu tal-midja soċjali.

promossa permezz ta' vidjows u

dwar il-kwalifiki. Din is-sistema ġiet

elettronika bid-dejta konsolidata

NUMRU TA' PERSUNI AFFETTWATI FEJN APPLIKABBLI

fornitur dwar l-implimentazzjoni

Fast Track li permezz tiegħu jkun

is-servizz sar isir l-aġġornar

Saru numru ta' diskussjonijiet mal-

Ser jiġi introdott servizz ġdid

19

numru ta' databases.

hemm il-ħtieġa li jiġu aċċessati

użat sal-lum il-ġurnata fejn

jintemm il-proċess manwali

l-liċenzji ġodda.

l-ġodda, l-aġġornamenti u

Bdew jittellgħu l-programmi

Implimentata

programmi edukattivi sabiex

jfittex dwar korsijiet akkreditati

kollha u ġiet varata s-sistema

l-aġġornamenti u l-liċenzji ġodda

Madwar 50,000 student

jiġu kkuntattjati l-fornituri ta'

faċli, il-pubbliku jkun jista'

programmi kollha fid-database.

proċess tal-popolazzjoni tal-

Ittellgħu l-programmi l-ġodda,

LULJU - SETTEMBRU

KWART 3

KUMMENTI

kollha fid-database. Komplew

il-kwalifiki fejn, b'mod aktar

Kompla u ġie finalizzat il-

APRIL - ĠUNJU

KWART 2

NUMRU TA' PERSUNI AFFETTWATI FEJN APPLIKABBLI

u bdew jiddaħħlu l-programmi

bid-dejta konsolidata dwar

edukattiva rispettiva. B'hekk

Saret l-istruttura tad-database

JANNAR - MARZU

KWART 1

Ser titnieda sistema elettronika

18

MIŻURA GĦASSIMPLIFIKAZZJONI
TAL-BUROKRAZIJA

stess.

l-kwalità tal-ħajja tagħhom

f'dinja mgħaġġla u jtejbu

jakkwistaw ħiliet ġodda

u l-ambizzjonijiet tagħhom,

Dan sabiex jilħqu l-ħtiġijiet

Implimentata

Madwar 1,000 student adult tat-tagħlim tul il-ħajja
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KUMMENTI

NUMRU TA' PERSUNI AFFETTWATI FEJN APPLIKABBLI

Imsida Adult Centre.

ingaġġati l-edukaturi għal din
loġistiċi u tnieda proġett fl-

l-edukazzjoni tagħhom.

akkademiku bil-għan li numru

fil Guidance Unit u ġew

li ser ikunu qed jaħdmu

reskilling tal-ħiliet tagħhom.

jixtiequ jkomplu jtejbu l-ħiliet u

ġdida, ser ikun fuq livell

jagħmlu upskilling u/jew

għandhom jintlaħqu l-adulti li

parti minn din it-taqsima

għas-sejħa għal edukaturi

tal-intervisti tal-applikanti

il-Unit. Saru l-preparamenti

ta' strateġija dwar kif

tagħhom. Inħarġu r-riżultati

jtejbu l-ħiliet u l-edukazzjoni

l-adulti li jixtiequ jkomplu

dwar kif għandhom jintlaħqu

l-abbozzar tal-istrateġija

partijiet interessati u tlesta

Intemmu d-diskussjonijiet mal-

jaħdmu fil-Guidance Unit.

edukaturi li ser ikunu qed

applikanti għas-sejħa għal

Tlestew l-intervisti mal-

LULJU - SETTEMBRU

KWART 3

ta' persuni jiġu inkoraġġiti

interessati u beda l-abbozzar

qed jaħdmu fil-Guidance

professjonisti li ser jiffurmaw

mal-kandidati li applikaw.

potenzjali fil-karriera

għal edukaturi li ser ikunu

il-kordinatur. Ħarġet sejħa

f’Malta u f'Għawdex u minn

kordinatur, bdew l-intervisti

kors ta’ studji u ċaqliq

diskussjonijiet mal-partijiet

is-sejħa għall-interess għal

studenti adulti dwar il-

l-ġdida u ġie identifikat

responsabbli mit-taqsima

mal-applikanti. Bdew

l-ġdida. Wara li għalqet

jibda jipprovdi gwida lil

tat-tagħlim għall-adulti

responsabbli mit-taqsima

li jkun responsabbli sabiex

interess għal kordinatur li jkun

kandidati għas-sejħa għal

jingħata miċ-ċentri kollha

kordinatur sabiex ikun

jitwaqqaf Guidance Unit

Unit u bdew l-intervisti

sejħa għal interess għal

tat-Tagħlim Tul il-Ħajja, ser

Tlestew l-intervisti mal-

APRIL - ĠUNJU

KWART 2

tagħhom. Is-servizz, li ser

Ġiet abbozzata u ppubblikata

JANNAR - MARZU

KWART 1

B'konformità mal-Istrateġija

35

MIŻURA
ADDIZZJONALI

2021/2022, beda l-ipproċessar
tal-applikazzjonijiet riċevuti,
kif ukoll bdew jiġu mgħallma
s-suġġetti vokazzjonali
l-ġodda.

ġodda.

kemm internament kif ukoll

mal-edukaturi tal-Vocational

Education Training u l-esperti

rispettivi. Intgħażlu l-esperti li

ser ikunu responsabbli mit-

tfassil tal-kurrikulu tal-ħames

suġġetti vokazzjonali ġodda.

kif ukoll dik tal-Early School

Leavers, ser jiġu introdotti

ħames suġġetti vokazzjonali

ġodda għal dawk li jieqfu mill-

iskola fi żmien bikri. Dawn il-

korsijiet ser ikunu akkreditati

sal-Livell 3 (Livell Ordinarju) u

Implimentata

Madwar 50 persuna li jattendu l-korsijiet vokazzjonali l-ġodda

(SOP) dwar l-użu tas-sistema
bl-emendi l-ġodda, liema SOP
ġiet spjegata lill-ħaddiema

meħtieġ fis-sistema sabiex jiġi
aġġornat is-software minn fejn
se tinħareġ l-irċevuta.

partijiet kollha konċernati u

tfasslu r-rekwiżiti tekniċi. Beda

l-iżvilupp meħtieġ fis-sistema

sabiex jiġi aġġornat is-

software minn fejn se tinħareġ

l-irċevuta.

tinħareġ riċevuta lill-ġenituri

li tkopri l-ħlasijiet magħmula

minnhom għal spejjeż għal

uliedhom bħal dawk marbuta

ma' ħarġiet, fotokopji u

oħrajn. B'hekk tiġi introdotta

Implimentata

Il-ġenituri tal-istudenti kollha li jattendu skejjel tal-istat
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tas-sena skolastika.

trasparenza.

KUMMENTI

ġdid beda jitħaddem mill-bidu

aktar governanza tajba u

NUMRU TA' PERSUNI AFFETTWATI FEJN APPLIKABBLI

konċernati. Dan il-proċess il-

prassi aħjar li tiżgura

Standard Operating Procedure

Ġiet abbozzata u ċċirkolata

wara l-iżvilupp meħtieġ.

Tkompla u tlesta l-iżvilupp

Saru diskussjonijiet mal-

Sar l-ittestjar tal-pjattaforma

KUMMENTI

NUMRU TA' PERSUNI AFFETTWATI FEJN APPLIKABBLI

vokazzjonali ġodda. Tnieda

B'mod awtomatizzat tibda

40

miksuba.

tagħhom bis-saħħa tal-ħiliet

potenzjal li jibdew in-negozju

sabiex l-istudenti jkollhom il-

intraprenditorjali. Dan ser isir

snajja' speċifiċi b'komponent

jkunu mmirati li jagħtu ħiliet fi

l-prospectus tal-korsijiet tal-

ħames suġġetti vokazzjonali

kurrikulu tal-ħames suġġetti

Beda t-tfassil tal-kurrikulu tal-

dwar is-suġġetti l-ġodda,

Kompla u tlesta t-tfassil tal-

LULJU - SETTEMBRU

KWART 3

Saru numru ta' diskussjonijiet

APRIL - ĠUNJU

KWART 2

dwar it-Tagħlim tul il-Ħajja,

JANNAR - MARZU

KWART 1

B'konformità mal-Istrateġija

36

MIŻURA
ADDIZZJONALI

fiċ-childcare centres u l-ieħor

għall-Playworkers with Extra

Responsibilities (PERs) li

jaħdmu waqt Skolasajf. Ġew

organizzati wkoll sessjonijiet

lill-edukaturi li jaħdmu fiċ-

childcare centres bħala parti

mill-Continuous Professional

Development (CPD).

Skolasajf u fiċ-childcare

centres. Dan billi jingħata

taħriġ speċjalizzat lil kull

impjegat fl-oqsma ta' food

handling, l-ewwel għajnuna,

ħiliet interpersonali u

intrapersonali, basic fire

awareness u litteriżmu, fost

oħrajn. B'hekk jingħataw
Language Proficiency Course

Services (FES), English

tal-Foundationfor Educational

l-operat tas-servizzi kollha

taħriġ fuq il-portal, taħriġ fuq

Training for Prospective PERs,

u Child Support Worker Course,

Aid, Food Handling, Playworker

dwar First Aid, Paediatric First

centres. It-taħriġ li ngħata kien

Jobsplus.

għall-Edukazzjoni u ma'

se jsiru flimkien mal-Istitut

jattendu fiċ-ċentri. Il-korsijiet

assigurata s-sigurtà tat-tfal li
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Implimentata

Madwar 400 impjegat tal-Fondazzjoni fi Klabb 3-16 u fiċ-

childcare centres

KUMMENTI

LULJU - SETTEMBRU

KWART 3

NUMRU TA' PERSUNI AFFETTWATI FEJN APPLIKABBLI

ħaddiema ġodda.

għall-edukaturi li jaħdmu

li jaħdmu fi Klabb 3-16,

fi Skolasajf u fiċ-childcare

lill-ħaddiema fi Klabb 3-16,

u Induction Training għall-

l-użu tal-lingwa Ingliża

għas-Servizzi Edukattivi

filwaqt li tkompli tiġi

żewġ korsijiet, wieħed dwar

ħaddiema tal-Fondazzjoni

Kompla u tlesta t-taħriġ

APRIL - ĠUNJU

KWART 2

aktar ħiliet lill-ħaddiema

Tfasslu u bdew jingħataw

JANNAR - MARZU

KWART 1

Ser inkomplu ninvestu fil-

41

MIŻURA
ADDIZZJONALI

jibda jingħata dan il-programm
u bdew jiġu kkuntattjati l-ġenituri
tat-tfal li huma eliġibbli għallprogramm. Ġew ukoll ippjanati
d-dati tal-kors.

kulleġġi u ser ikun immirat

sabiex jingħataw ħiliet bażiċi li

jistgħu jiġu utilizzati fil-ħajja ta'

kuljum, bħal dawk tal-ewwel

għajnuna, tal-kompjuter, ta'

meħtieġa u l-ewwel pagament

inħareġ fl-aħħar ta' Jannar. Dan

il-proċess ser jibqa' jsir bħala

parti mill-operat tad-Dipartiment.

li permezz tiegħu għalliema

studenti li jkunu qegħdin iwettqu

l-prattika bħala għalliema

(teaching practice) jingħataw

għall-vokazzjoni tat-tagħlim.

u nħeġġu aktar studenti jidħlu

isir sabiex inkomplu nappoġġaw

il-perijodu tal-prattika. Dan ser

inkluż rifużjoni ta' spejjeż waqt

rikonoxximent finanzjarju,

Saru l-preparamenti kollha

Ser jiġi introdott mekkaniżmu

121

u intrapersonali.

Implimentata

Madwar 260 għalliem student
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Implimentata

Ġie identifikat iċ-ċentru fejn se

proġett pilota f'wieħed mill-

Madwar 3,700 tifel u tifla li jattendu Klabb 3-16

3-16 ta' Ħaż-Żabbar.

sehemhom f'dan il-programm.

Programme ser jibda bħala

KUMMENTI

lill-istudenti li jattendu Klabb

programm biex jagħtu

Klabb 3-16. Dan il-Lifeskills

NUMRU TA' PERSUNI AFFETTWATI FEJN APPLIKABBLI

beda jingħata dan il-programm

litteriżmu u dawk interpersonali

huma eliġibbli għall-programm,

u, wara li komplew jiġu

tagħhom u l-kontenut tal-

li jattendu Klabb 3-16. Bdew
l-imsieħba skont il-kompetenzi

magħha.

introdott programm ġdid għal

dwar il-kontenut tal-programm

diskussjonijiet mal-imsieħba

soċjo-ekonomiċi u li jattendu

Klabb 3-16.

u r-restrizzjonijiet marbuta

Jobsplus u l-NSSS, ser jiġi

minn sfidi soċjo-ekonomiċi u

ġdid għal tfal li għaddejjin

tfal li għaddejjin minn sfidi

sfidi soċjo-ekonomiċi u jattendu

sena minħabba l-pandemija

bħall-ITS, Sedqa, Prisms Malta,

Ġew fi tmiemhom id-

OTTUBRU - DIĊEMBRU

KWART 4

kkuntattjati l-ġenituri tat-tfal li

ġdid għal tfal li għaddejjin minn

jingħata iktar tard matul is-

dipartimenti u entitajiet oħra

Tlesta t-tfassil tal-programm

LULJU - SETTEMBRU

KWART 3

jiġu identifikati u kkuntattjati

Beda t-tfassil ta' programm

APRIL - ĠUNJU

KWART 2

Ġie deċiż li l-programm jibda

JANNAR - MARZU

KWART 1

B'kollaborazzjoni ma'

42

MIŻURA
ADDIZZJONALI

278

Miżuri
pendenti
implimentati
fl-2021
279

fl-amministrazzjoni tal-ivvjaġġar tal-Gvern.

deċiżjonijiet. Is-sistema għandha ġġib ukoll aktar konformità u kontabilità

żbalji u jagħti lok li d-dejta tinżamm f'database li b'hekk jiffaċilita t-teħid ta'

għandu jnaqqas it-tul li jieħu l-proċess apparti li jnaqqas iċ-ċans li jsiru

tas-sistema awtomatika u ċentrali ta' ġestjoni tal-ivvjaġġar tal-Gvern. Dan

Isir ir-roll out, fid-dipartimenti kollha taħt ir-responsabbiltà tal-Ministeru,

50

2019

mingħajr il-ħtieġa li jmorru Transport Malta.

tal-assigurazzjoni flimkien mal-liċenzja annwali tal-vettura (it-tonda)

Il-klijenti se jkunu jistgħu jġeddu l-liċenzja tas-sewqan għand il-kumpanija

31

2017

awtomatiku.

Titjib fis-sistema tal-iżbark li tirrekordja l-pożizzjoni ġeografika b'mod

19

MIŻURA GĦAS-SIMPLIFIKAZZJONI
TAL-BUROKRAZIJA

2015

MFH

MTIP

MAFA

MINISTERU

Ottubru 2021

Ġunju 2021

Jannar 2021

META ĠIET
IMPLIMENTATA

u li jivvjaġġaw

jaħdmu fil-Ministeru

persuna fis-sena li

Madwar 400

sewwieq fis-sena

Madwar 30,000

fl-istati membri

kontroll tas-sajd

responsabbli mill-

u l-awtoritajiet

tad-dipartiment

ukoll impjegati

dgħajjes, kif

sajjied bid-

Madwar 1000

NUMRU TA' PERSUNI
AFFETTWATI FEJN
APPLIKABBLI
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Implimentata

Implimentata

Implimentata

KUMMENTI

rata massima fissa ta' rimborż għal kull tip ta' investiment li jagħmlu l-bdiewa.

(Simplified Cost Options). Bis-saħħa ta' din is-sistema ġdida ser tiġi applikata

tal-Agrikoltura. Dan ser isir billi jiddaħħlu Għażliet ta' Spejjeż Simplifikati

proċess ta' kif jinxtraw oġġetti u jiġu rifonduti l-ispejjeż għalihom mill-Fond

Jitnaqqas il-piż amministrattiv minn fuq il-bdiewa billi jiġi simplifikat il-

18

fejn tidħol l-eCommerce Grant Scheme.

Ser jiġu introdotti Għażliet ta' Spejjeż Simplifikati (Simplified Cost Options)

4

Sal-lum il-ġurnata dan il-proċess huwa wieħed manwali.

Liċenzja kif ukoll it-tiġdid meta dan ikun meħtieġ u l-ħlasijiet tat-tariffi dovuti.

Dan jinkludi s-sottomissjoni tal-applikazzjoni sal-ħruġ taċ-Ċertifikat tal-

Jiġi simplifikat il-proċess involut meta tkun ser tinfetaħ aġenzija tal-impjieg.

48

2020

ta' proġetti, programmi u inizjattivi li jkun irid jimplimenta l-Ministeru.

dan id-Direttorat biex dan ikun f'pożizzjoni li jgħin fl-implimentazzjoni aħjar

id-Direttorat għas-Servizzi Korporattivi. B'hekk ikun qed jissaħħaħ ir-rwol ta'

(streamlined) u ċentralizzati l-proċessi involuti fil-funzjonijiet indikati taħt

li joħorġu minn dan ir-review. L-għan aħħari huwa li jiġu razzjonalizzati

accounts, tal-payroll u tar-registry u jiġu implimentati r-rakkomandazzjonijiet

Isir review tal-funzjonijiet amministrattivi tas-sezzjonijiet tar-riżorsi umani, tal-

66

MIŻURA GĦAS-SIMPLIFIKAZZJONI
TAL-BUROKRAZIJA

2019

OPM

OPM

OPM

MGOZ

MINISTERU

Diċembru 2021

Novembru 2021

Ottubru 2021

Novembru 2021

META ĠIET
IMPLIMENTATA

u aġenti

fornituri, konsulenti

bdiewa, raħħala,

persuna li jinkludu

Madwar 1,000

fondi

Benefiċjarji tal-

impjieg

aġenzija tal-

Madwar 185

għal Għawdex

kollha fil-Ministeru

L-uffiċjali pubbliċi

NUMRU TA' PERSUNI
AFFETTWATI FEJN
APPLIKABBLI
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Implimentata

Implimentata

Implimentata

Implimentata

KUMMENTI

jidħlu l-qorti.

tagħhom, jippreżentaw kull att ġudizzjarju mingħajr ma jkollhom għalfejn

ser tgħin lill-avukati u lill-prokuraturi legali sabiex, mill-kumdità tal-uffiċċju

Ser tiġi introdotta s-sistema ta' online filing tal-Atti Kriminali. Din l-inizjattiva

32

effiċjenti.

l-aċċessibbiltà għall-klijenti biex dawn jingħataw servizz f’waqtu b’mod

li diġà hija aċċessibbli għall-Gvern terġa’ tintalab lill-klijenti, kif ukoll tiżdied

L-għan huwa li jiġu ssimplifikati l-proċessi interni, ikun evitat li informazzjoni

tar-Relazzjonijiet Internazzjonali fi ħdan id-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali.

Isir operational review tas-servizzi/proċessi mogħtija lill-klijenti mit-Taqsima

86

elettroniku.

dan ir-repożitorju, id-dokumenti jibdew jinżammu biss ċentralment b'mod

id-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali jżomm bħala hard copy. Permezz ta'

Jiġu diġitizzati d-dokumenti kollha dwar benefiċjarji li, sal-lum il-ġurnata,

29

makkinarju.

ta' introduzzjoni ta' Simplified Cost Options fil-każ ta' investiment f'apparat u

benefiċjarji ta' skemi kofinanzjati mill-ERDF għal Start Ups u SMEs permezz

Isir studju li jidentifika l-possibbiltà li jkun simplifikat il-proċess ta' rimborż lill-

49

MIŻURA GĦAS-SIMPLIFIKAZZJONI
TAL-BUROKRAZIJA

2020

MFJG

MSFC

MSFC

OPM

MINISTERU

Marzu 2021

Mejju 2021

Novembru 2021

Novembru 2021

META ĠIET
IMPLIMENTATA

100,000

kriminali

prosekutur f'kawżi

L-avukati u l-uffiċjal

benefiċjarju

20,000

benefiċjarju

fondi

Benefiċjarji tal-

NUMRU TA' PERSUNI
AFFETTWATI FEJN
APPLIKABBLI
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Implimentata

Implimentata

Implimentata

Implimentata

KUMMENTI

Ilma.

jaqgħu taħt ir-responsabbiltà tal-Ministeru għall-Enerġija u l-Immaniġġar tal-

Jiġi introdott u implimentat il-kunċett ta' Remote Working fid-dipartimenti li

85

tagħhom.

l-ħtieġa li l-klijenti jmorru l-ARMS u jimlew applikazzjoni għall-aġġornar tal-kont

l-ilma meta jitwieled wild ġdid jew imut xi ħadd mill-household. B'hekk tispiċċa

reġistrazzjoni tan-numru ta' nies preżenti fil-household fuq il-kont tad-dawl u

B'kollaborazzjoni ma' Identity Malta, se jiġi introdott proċess elettroniku ta'

16

MESD

Ġunju 2021

l-impjegati tagħhom

Żvilupp Sostenibbli u

Enerġija, Intrapriża u

il-Ministeru għall-

Id-dipartimenti fi ħdan

Il-pubbliku ġenerali

Trust Services

tal-Awtorità Maltija għall-Kommunikazzjoni. Il-proċess il-ġdid ser ikun wieħed

Novembru 2021

Authentication u

il-ġurnata l-proċess involut huwa wieħed manwali u jinkludi żjarat fiżiċi fl-uffiċini

MESD

Identification,

assessjar meħtieġ qabel ma kumpanija tkun tista tibda toffri s-servizz. Sal-lum

kollu elettroniku.

ta' Electronic

Kumpaniji li

jistgħu jiġu reġistrati

possibbilment

għandu raba' li

Kull min

jipprovdu servizz

Marzu 2021

Ġunju 2021

NUMRU TA' PERSUNI
AFFETTWATI FEJN
APPLIKABBLI

dan il-proġett ser jitħaffef il-proċess tal-applikazzjoni u jitnaqqas iż-żmien tal-

MEI

MAFA

MINISTERU

META ĠIET
IMPLIMENTATA

eIDAS (Electronic IDentification, Authentication and Trust Services). Bis-saħħa ta'

Jiġi simplifikat il-proċess ta' notifikazzjoni lill-kumpaniji li jipprovdu servizzi ta'

11

sempliċi u effettiv tal-miżuri eċċezzjonali li jistgħu jiġu varati.

maltemp jew ċirkostanzi straordinarji jsir il-proċess ta' rimborż b'mod aktar

reġistrati l-uċuħ. Dan ser jippermetti li meta jkun hemm ħsarat ikkawżati minn

Tiġi żviluppata sistema ta' monitoraġġ permezz tal-BiedjaCAM sabiex jiġu

81

MIŻURA GĦAS-SIMPLIFIKAZZJONI
TAL-BUROKRAZIJA

2020
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Implimentata

Implimentata

Implimentata

Implimentata

KUMMENTI

MIŻURA ADDIZZJONALI

u opportunitajiet

li jkun jeħtieġ

s-servizzi tiegħu minn mobile container fuq il-moll ta' Xatt il-Laboratorju stess.

Dwana

servizzi offruti mid-

Dwana u l-pubbliku

L-impjegati tad-

Dwana u uffiċini tal-Valletta Gateway Terminal. Fil-preżent id-dipartiment jagħti

Bini ta' kumpless ġdid f'Xatt il-Laboratorju, Ras Ħanżir, biex jilqa' fih uffiċċju tad-

Mejju 2021

tnaqqis fit-taxxa

pass lejn din il-politika nazzjonali ġdida tal-kultura.

MFE

minn miżuri bħal

Jibdew il-preparazzjonijiet sabiex fl-2019 toħroġ green paper li tkun l-ewwel

1

li ser jibbenefikaw

fondi, u tibda tissawwar il-viżjoni għall-futur skont id-dejta xjentifika li tinkiseb.

ġodda

li jaħdmu fis-setturi

għal diskussjoni wiesgħa ma' kull min hu involut u ma' dawk li bbenefikaw mill-

Il-pubbliku ġenerali,

jeħtieġu xi testijiet

Il-pazjenti li jkunu

tibda evalwazzjoni tagħhom, jiġu identifikati l-istakeholders kollha, jingħata bidu

Settembru 2021

Lulju 2021

NUMRU TA' PERSUNI
AFFETTWATI FEJN
APPLIKABBLI

partikolarment dawk

MHAL

MFH

MINISTERU

META ĠIET
IMPLIMENTATA

kultura. Dan billi ssir analiżi tal-attivitajiet kulturali kollha li qed isiru bħalissa,

Bidu ta' proċess li se jwassal għal aġġornament tal-politika nazzjonali għall-

13

mhux possibbli li wħud mir-riżultati jintbagħtu elettronikament.

kollha tal-pazjenti jkunu jistgħu jiġu aċċessati minn post ċentrali. Fil-preżent,

Żvilupp ta' sistema elettronika ġdida li permezz tagħha r-riżultati mediċi

16

2018
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Implimentata

Implimentata

Implimentata

KUMMENTI

MIŻURA ADDIZZJONALI

konċernat fiżikament biss.

u l-klijenti tagħhom

Madwar 1,000 perit

jżuru din il-binja

l-Industrija u dawk li

Ekonomija u

Ministeru għall-

L-impjegati tal-

tal-Bord tal-Awtorità. Sal-lum il-ġurnata l-pjanti approvati jintbagħtu lill-perit

Ġunju 2021

Frar 2021

reġistrat fis-sistema

MECP

MEI

jibda jkun possibbli elettronikament, inkluż it-timbru diġitali tal-approvazzjoni

Jiġi simplifikat il-proċess kif perit ikun jista' jikseb kopja tal-pjanti approvati. Dan

108

Jiġi restawrat Palazzo Zondadari fi Strada Merkanti, il-Belt Valletta.

101

Finance Malta

Malta Foundation u

Kull min juża

l-inħawi

t-turisti li jżuru dawn

ġenerali u anke

kif ukoll il-pubbliku

resident fl-Imqabba,

Madwar 3,500

s-servizzi ta' Gaming

Frar 2021

Mejju 2021

NUMRU TA' PERSUNI
AFFETTWATI FEJN
APPLIKABBLI

kordinazzjoni aħjar u massimizzazzjoni ta' riżorsi.

MEI

MTIP

MINISTERU

META ĠIET
IMPLIMENTATA

GamingMalta u r-Reġistru tal-Kumpaniji. B'hekk ikun hemm struttura komuni,

Isir ir-rinovar ta' binja fiż-Żejtun li minnha ser ikunu qed joperaw Finance Malta,

10

naturali tax-xita kif ukoll jitnaqqsu l-effetti tal-għargħar.

Dan il-proġett ser jinkludi l-ħarsien, konservazzjoni u użu mill-ġdid tal-ilma

Issir ir-riġenerazzjoni u t-tisbiħ taż-żona ta' madwar il-pjazza tal-Imqabba.

79

2019
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Implimentata

Implimentata

Implimentata

Implimentata

KUMMENTI

MIŻURA ADDIZZJONALI

dejjem żgurata aktar is-sigurtà tal-uffiċjali tagħna.

Ninvestu fl-uffiċjali tal-Korp tal-Pulizija bix-xiri ta’ aktar Body Cams sabiex tkun

50

attrazzjonijiet storiċi u ta' interess fir-Rabat, Għawdex.

Jiġu installati sinjali ġodda li jgħinu u jiggwidaw lill-viżitaturi jsibu postijiet u

89

fid-Drystanding Area fil-port tal-Imġarr, Għawdex.

Jiġu modernizzati u mtejba l-faċilitajiet u t-tagħmir disponibbli għas-sajjieda

85

Bis-sistema l-ġdida jkun hemm firxa akbar ta' servizzi għall-utenti.

informazzjoni aktar aġġornata dwar pjanar tal-iżvilupp f'Malta u f'Għawdex.

Tiġi aġġornata s-sistema GeoServer b'tali mod li jibda jkun hemm

109

2019

MHSE

MGOZ

MGOZ

MECP

MINISTERU

Mejju 2021

Marzu 2021

Lulju 2021

Diċembru 2021

META ĠIET
IMPLIMENTATA

Il-Korp tal-Pulizija

r-Rabat, Għawdex

u l-viżitaturi li jżuru

Il-pubbliku ġenerali

sajjieda Għawdxin

partikolarment is-

Imġarr, Għawdex,

hemm fil-Port tal-

mill-faċilitajiet li

li jagħmlu użu

Dawk kollha

sistema

informazzjoni mis-

li jeħtieġu

governattivi

periti u entitajiet

Il-pubbliku ġenerali,

NUMRU TA' PERSUNI
AFFETTWATI FEJN
APPLIKABBLI

| PAĠNA 286 |

Implimentata

Implimentata

Implimentata

Implimentata

KUMMENTI

MIŻURA ADDIZZJONALI

l-ġenituri jkunu jafu real time fejn waslu t-tfal tagħhom minn u lejn l-iskola.

kollha f'Malta, issa jmiss li nintroduċu sistema awtomatizzata li permezz tagħha

Wara l-introduzzjoni ta' sistema ta' trasport b'xejn lejn l-iskejjel għat-tfal

14

relatata mal-ħidma mwettqa kontra l-ħasil tal-flus.

MEDS

Novembru 2021

26,000 student

ekonomiċi

Uffiċjali tad-

Crimes Unit fir-rigward ta' dikjarazzjonijiet ta' flus kontanti u informazzjoni

April 2021

ħdan Parks Malta

L-uffiċjali tekniċi fi

Dwana u operaturi

MFE

Settembru 2021

Dipartiment tad-Dwana, il-Financial Intelligence Auditing Unit u l-Economic

Tiġi introdotta sistema ta' skambju ta' informazzjoni f'ħin reali bejn id-

36

xogħlijiet meħtieġa fil-konservazzjoni tal-widien tagħna.

tax-xita wara lqugħ fil-widien Maltin. B'hekk ikun jista' jsir pjanar aħjar għax-

Parks Malta tkun tista' tikkwantifika u tevalwa r-rata ta' infiltrazzjoni tal-ilma

Jiġi żviluppat software adattat bl-użu ta' ritratti mis-satellita li permezz tiegħu

MESD

Maltin

64

liċenzjati fil-gżejjer

(DMCs). Dan ser isir biex ikompli jittejjeb il-prodott turistiku Malti.

812-il ristorant

Malta

Il-Forzi Armati ta'

jinkludu ristoranti, attrazzjonijiet turistiċi u Destination Management Companies

Novembru 2021

Novembru 2021

NUMRU TA' PERSUNI
AFFETTWATI FEJN
APPLIKABBLI

kif ukoll 63 DMC

MTCP

MHSE

MINISTERU

META ĠIET
IMPLIMENTATA

għat-Turiżmu bil-għan li tittejjeb il-kwalità tal-kategoriji fi ħdan din l-iskema, li

Tiġi riveduta l-Iskema tal-Quality Assured imħaddma mill-Awtorità Maltija

45

Malta lill-uffiċjali tagħha.

Tinkiseb l-akkreditazzjoni ta' aktar korsijiet mogħtija mill-Forzi Armati ta'

56

2019

Implimentata

Implimentata

Implimentata

Implimentata

Implimentata

KUMMENTI

MIŻURA ADDIZZJONALI

Eating Disorders u l-Obeżità.

Jiġi introdott f'Għawdex il-programm li toffri Dar Kenn għal Saħħtek dwar

7

Jitwettaq xogħol ta' tisbiħ u modernizzar f'sitt bereġ oħra f'Malta u f'Għawdex.

8

estensjoni tad-Diviżjoni għal Nies u Standards.

u customer care. L-istrutturi li ser jitwaqqfu fil-Ministeri ser iservu ta' satelliti u

kwistjonijiet ta' dixxiplina, relazzjonijiet industrijali, l-għoti ta' servizz ta' kwalità

informazzjoni dwar proċeduri tal-ħatriet, salarji, kundizzjonijiet tax-xogħol,

ta' dan il-proġett l-uffiċjali kollha fis-Servizz Pubbliku jingħataw aċċess għall-

Jitwaqqfu strutturi fil-Ministeri biex jiddaħħal il-kunċett ta' People 360. Permezz

5

tagħhom.

sabiex impjegati pubbliċi jkollhom l-għodda kif itejbu l-opportunitajiet

opportunitajiet ta' xogħol. Ser jiġu identifikati wkoll il-bżonnijiet ta' taħriġ

il-unit ġdid ser ikun li jipprovdi gwida dwar żviluppi fil-karriera kif ukoll dwar

Jitwaqqaf il-Career Guidance Unit għall-Uffiċjali Pubbliċi. L-iskop ta' dan

6

2020

MFH

MFH

OPM

OPM

MINISTERU

Ġunju 2021

Settembru 2021

Marzu 2021

Mejju 2021

META ĠIET
IMPLIMENTATA

disorders u obeżità

relatati ma' eating

minn problemi

li għaddejjin

Persuni f'Għawdex

berġa
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Implimentata

kontinwa
l-impjegati ta' kull

Implimentata u
mill-bereġ kif ukoll

kontinwa.

ta’ din il-miżura hija

L-implimentazzjoni

Implimentata

KUMMENTI

Kull min jagħmel użu

kollha

L-uffiċjali pubbliċi

kollha

L-uffiċjali pubbliċi

NUMRU TA' PERSUNI
AFFETTWATI FEJN
APPLIKABBLI

MIŻURA ADDIZZJONALI

l-Ekonomija Blu madwar l-Ewropa.

pajjiżi inġenerali

Membri tal-Unjoni

l-pajjiżi Ewropej sabiex jiddiskutu u jintlaħqu ftehimiet bil-għan li tissaħħaħ

Frar 2021

Mediterranean (UfM) dwar l-Ekonomija Blu. Din il-konferenza ser tlaqqa'

MTIP

għall-Mediterran u

Ser nilqgħu f'Malta t-tieni konferenza ministerjali tal-Union for the

77

f'Għawdex

Kull min jagħmel

18-il klijent u l-qraba

impjegat

Bejn 50 u 80

implimentati sabiex ikun hemm aktar sigurtà għal min juża din il-librerija.

Marzu 2021

Jannar 2021

April 2021

NUMRU TA' PERSUNI
AFFETTWATI FEJN
APPLIKABBLI

użu mil-libreriji

MHAL

MSCA

MSCA

MINISTERU

META ĠIET
IMPLIMENTATA

ta' Għawdex. Ir-rakkomandazzjonijiet li jinħarġu mir-risk assessment jiġu

Isir risk assessment minn esperti sabiex jitnaqqsu r-riskji ta' nirien fil-Librerija

25

mhuwiex il-post adatt għalihom.

qed jgħixu fir-Residenza San Vinċenz de Paule jew xi sptar ieħor meta dan

ser ikun ifisser titjib fil-kwalità tal-ħajja ta' dawn il-persuna fid-dawl li fil-preżent

komunità ta' persuni bejn it-18-il sena u d-59 sena li għandhom diżabilità. Dan

personalizzati u mmirati speċifikament biex iwasslu għall-integrazzjoni fil-

Ser tiftaħ sezzjoni ġdida, bl-isem Narċis, li minnha jibdew jingħataw servizzi

84

u l-iSpeech Therapists.

tas-sezzjoni tal-Inġinerija, Riżorsi Umani u Catering kif ukoll għall-Podoloġisti

Jinbnew uffiċini ġodda fir-Residenza San Vinċenz de Paule għall-ħaddiema

86

2020
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Implimentata

Implimentata

Implimentata

Implimentata

KUMMENTI

MIŻURA ADDIZZJONALI

veterinarji u jiġu introdotti l-kunċetti ta' Mypet u Myfarm.

Tiġi introdotta faċilità elettronika li permezz tagħha jiġu komunikati riċetti

47

Issir valutazzjoni tar-riskju fl-irziezet mill-aspett ta' bijosigurtà u iġjene.

49

minnhom minflok jinħarqu u jintremew kif jiġri sal-lum.

Jibdew jinħadmu l-materjali u l-fdalijiet tal-annimali sabiex isiru prodotti

82

is-sigurtà ta' dawk li jipparkjaw il-karozzi fil-post.

fin-naħa ta' fuq tal-bajja, ikun hemm organizzar aħjar tal-parkeġġ u titħares

li ilhom jinħassu għal ħafna snin. B'hekk jittejjeb il-parkeġġ eżistenti li jinsab

Issir sistema ta' parking management fl-Għadira sabiex jiġu indirizzati sfidi

35

2020

MAFA

MAFA

MAFA

MTIP

MINISTERU

Novembru 2021

Ġunju 2021

Ottubru 2021

Marzu 2021

META ĠIET
IMPLIMENTATA

medikat

mtieħen tal-għalf

negozjanti u 4

spiżerija veterinarja,

193 veterinarju, 12-il

f'Malta, madwar

3,670 raħħal

Veterinarja, madwar

Taqsima Mediċina

L-uffiċjali tat-

Il-pubbliku

Il-pubbliku

il-bajja tal-Għadira

Turisti u kull min iżur
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fosthom l-arkeoloġija, l-istorja, l-arti, il-lingwa u l-folklor.

fejn jiġu indirizzati temi varji li għandhom x'jaqsmu mal-wirt kulturali tagħna,

studenti u turisti. Dan ser isir permezz ta' taħditiet, on-site visits u attivitajiet oħra

f'Għawdex, ser inwasslu informazzjoni dwar wirt artna lill-pubbliku ġenerali,

l-viżitaturi

Il-pubbliku ġenerali,

Għawdex, l-Iskola Postsekondarja Sir Michelangelo Refalo u l-iskejjel tal-Knisja

Marzu 2021

Malti fil-Fakultà tal-Arti tal-Università ta' Malta, Heritage Malta, il-Kulleġġ ta'

MGOZ

l-istudenti u

B'kollaborazzjoni mad-Dipartiment tal-Arti u l-Istorja u d-Dipartiment tal-

68

madwar 2,000 fis-sena.

jammonta għal

jew ċittadini. Dan

ikollu aċċess għal trademarks tal-UE.

jistgħu jkunu negozji

biss għal trademarks nazzjonali reġistrati però b'din l-inizjattiva l-applikant ser

Applikanti prospettivi

Il-pubbliku

qabel ma jissottomettu applikazzjoni għat-trademark. S'issa t-tfittxija tista' ssir

Jannar 2021

Ġunju 2021
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tat-trademarks li

MEI

MAFA

MINISTERU
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biex l-applikanti jkollhom mezz alternattiv fejn ifittxu marki kummerċjali fl-UE

Se jsir enhancement maġġuri għaċ-Chatbot tal-Proprjetà Intellettwali li ser jgħin

54

antibijotiċi.

b'mod sigur, ta' antibijotiċi u prodotti derivati mill-annimali kontaminati mill-

Tiġi introdotta sistema speċifika u adegwata għall-ġbir u d-distruzzjoni,

48
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tal-kumpanija
Gozo Channel
(Operations) Ltd

Dan il-ħin jintwera fuq il-website tal-Gozo Channel kif ukoll fil-mobile app

myGozo.

l-viżitaturi li jagħmlu

Il-pubbliku ġenerali u

Għawdex

ċ-Ċittadella fir-Rabat,

u l-viżitaturi li jżuru

Il-pubbliku ġenerali

Rabat, Għawdex

ċ-Ċittadella fir-

u l-viżitaturi li jżuru

Il-pubbliku ġenerali

użu mis-servizzi

Mejju 2021

April 2021

Diċembru 2021
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klijent biex jirkeb fuq il-vapuri fil-portijiet tal-Imġarr f'Għawdex u fiċ-Ċirkewwa.
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MGOZ

MGOZ
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Artifiċjali. Din is-sistema ser tippermetti li jiġi determinat il-ħin ta' stennija għall-

u Għawdex, ser tiġi introdotta sistema li taħdem permezz tal-Intelliġenza

Bil-għan li titjieb il-kwalità u l-esperjenza tal-klijenti meta jaqsmu bejn Malta

61

Ċittadella.

konservazzjoni u restawr, din id-darba tal-istruttura tar-Ravelin fid-daħla taċ-

Inkomplu ninvestu fil-wirt storiku ta' pajjiżna permezz ta' proġett ieħor ta'

66

bżonnijiet differenti fid-daħla taċ-Ċittadella.

tal-public conveniences u jiġu installati faċilitajiet sanitarji għal persuni bi

konvenjenza għal dawk li jżuru ċ-Ċittadella billi jsiru xogħlijiet ta' tisbiħ

tanġibbli, isbaħ u aktar reali lill-persuni neqsin mid-dawl; (b) tiżdied iżjed

permezz tiegħu tingħata orjentazzjoni aħjar lill-viżitaturi u esperjenza

Ċittadella li jiġi installat fiċ-Ċentru tal-Viżitaturi fiċ-Ċittadella sabiex

jitwettqu din is-sena bħal: (a) isir mudell 3D, magħmul mill-bronż, taċ-

ċ-Ċittadella. Dan ser isir permezz ta' numru ta' inizjattivi ġodda li ser

Tiżdied l-aċċessibilità u l-esperjenza pożittiva meta persuni jżuru

65
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L-impjegati kif

f'ambjent sigur.

istandards aġġornati ser jiġi żgurat li t-tfal tagħna jieħdu l-aħjar servizz possibbli

jgħin ukoll lill-ommijiet sabiex ikomplu l-karriera tagħhom. Permezz tal-

bħala alternattiva għall-ġenituri li jaħdmu jew jitħarrġu. Is-servizz taċ-childcare

childcare huwa kruċjali għat-tagħlim fis-snin bikrin tat-tfal tagħna kif ukoll

Jidħlu fis-seħħ standards ġodda għall-Early Childhood Care. Is-servizz taċ-

19
MEDS

Ottubru 2021

tal-Masters fl-

ssarraf l-industrija biex ikunu jistgħu joħolqu tagħlim aktar immirat u effettiv.

ċ-childcare

kollha li jattendu

bikrija u dawk

u tifla fl-edukazzjoni

Madwar 23,000 tifel

Edukazzjoni

tal-Baċellerat u

Madwar 100

Uffiċjali tal-Ministeru

servizzi offruti

jagħmlu użu mis-

ukoll dawk kollha li

isir sabiex jitnaqqas l-iskills gap waqt li jingħata għarfien lill-għalliema b’dak li

Frar 2021

Novembru 2021

Marzu 2021
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Baċellerat u l-Masters fl-Edukazzjoni offruti mill-Istitut għall-Edukazzjoni. Dan ser

MEDS

MFE
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parteċipant fil-kors

Ser jiġi introdott il-kunċett ta' Internship u Experiential Learning fil-kors tal-

22

jiġi implimentat mal-ministeri kollha.

natura finanzjarja. Dan il-proġett ikun meqjus bħala proġett pilota li mbagħad

trasparenza u governanza fil-Ministeru fir-rigward taż-żamma ta' dokumenti ta'

ir-responsabbiltà tal-Ministeru. Permezz ta' din l-inizjattiva tiddaħħal aktar

regoli nazzjonali. Il-policy u l-SOPs ikunu jkopru d-dipartimenti kollha taħt

Operating Procedures fejn jidħlu dokumenti finanzjarji li jridu jinżammu skont

Titfassal policy ġdida dwar iż-żamma tad-dokumenti kif ukoll Standard

13

l-Bajda.

Jinfetaħ uffiċċju ġdid għall-Uffiċċju tal-Kummissarju għar-Refuġjati fi Blata

74
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