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Ix-xhur tas-sajf kienu impenjattivi ħafna għas-Servizz Pubbliku, hekk kif bdiet 
leġiżlatura ġdida u seħħew bidliet f’diversi Ministeri u Dipartimenti tal-Gvern. Minkejja 
x-xogħol estensiv li kienet tinvolvi l-Presidenza Maltija tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea 
fl-ewwel sitt xhur ta’ din is-sena, u minkejja li saret elezzjoni ġenerali fil-bidu ta’ Ġunju, 
il-magna tas-Servizz Pubbliku baqgħet għaddejja fl-aqwa tagħha – sinjal ċar ta’ kemm 
is-Servizz Pubbliku qed jitħalla jaħdem u jwettaq fil-ħin il-wegħdiet li għamel lilu nnifsu 
u lill-klijenti tiegħu. 

MAĦRUĠA
MILL-UFFIĊĊJU

TAS-SEGRETARJU
PERMANENTI

EWLIENI

Biżżejjed insemmu l-ftehim kollettiv 
ġdid li ġie ffirmat għall-ħaddiema 
kollha tas-Servizz Pubbliku f’April li 
għadda u li huwa l-ewwel wieħed 
tax-xorta tiegħu. Kemm in-negozjati kif 
ukoll il-ħlasijiet marbutin ma’ dan 
il-ftehim saru fi żmien rekord meta 
mqabbla ma’ dawk relatati ma’ 
ftehimiet kollettivi preċedenti. 
L-impenn ewlieni tas-Servizz Pubbliku 
jibqa’ dejjem dak li joffri servizz 
tal-ogħla kwalità, jiġifieri servizz 
imsejjes fuq dawn l-erba’ pilastri:  Vuċi 
(nisimgħu l-aspirazzjonijiet tan-nies); 
Disinn (noħolqu policies li jilħqu dawn 
l-aspirazzjonijiet); Pakkett (l-għoti 
tas-servizz innifsu); u Kontabilità 
(servizz onest li jagħti garanzija ta’ 
onestà). INWETTQU 

DAK LI NWIEGĦDU
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L-EWWEL KPIs 
IMPLIMENTATI F’100 JUM

Matul dawn l-aħħar 
xhur kienet għaddejja 
ħidma kontinwa biex 
jiġu implimentati 
l-ewwel 12-il Key 
Performance Indicator 
(KPI) għas-Servizz 
Pubbliku. 

Dan huwa kunċett ġdid 
għas-Servizz Pubbliku, maħsub 
biex ikun hemm miri ċari li jridu 
jintlaħqu fi żmien stabbilit. 
Fil-fatt, l-ewwel KPIs li tnedew 
f’Mejju li għadda riedu 
jitwettqu fi żmien 

100 jum, 
kif fil-fatt ġara.

Fost l-oqsma fejn ġew introdotti 
l-KPIs kien hemm dawk tal-enerġija; 
l-ilma; l-assenteiżmu fl-iskejjel; 
għajnuna personalizzata lil studenti 
b’diffikultà; is-servizzi lill-konsumatur; 
it-twaqqif ta’ Qorti Kummerċjali u 
aċċess għall-emendi fil-liġijiet; Wi-Fi 
b’xejn f’żewġ parks oħra; 
one-stop-shop għas-sidien 
tan-negozji; it-tneħħija ta’ burokrazija 
żejda b’rabta ma’ ċertifikati għal mard 
fit-tul u t-tiġdid tal-Karta r-Roża; u 
assistenza teknika lill-bdiewa u 
r-raħħala.

Il-KPIs se jkomplu jinfirxu fis-Servizz 
Pubbliku kollu, bħala parti minn 
proċess kontinwu ta’ tiġdid u sforz bla 
heda biex jingħata servizz tal-aqwa 
kwalità. 

... u aktar KPIs ippjanati

Wara s-suċċess miksub permezz 
tal-miri stabbiliti fl-ewwel sett ta’ KPIs, 
se nkompu l-ħidma tagħna biex 
nikkonsolidaw l-operat amministrattiv 
u nindirizzaw il-burokrazija żejda 
fil-proċessi eżistenti. Dan se jsir 
permezz ta’ riforma f’għadd ta’ 
Dipartimenti. Kull Dipartiment se jiġi 
eżaminat biex il-proċessi tiegħu 
jitħaffu u jilħqu lill-klijenti aħjar. Din hija 
inizjattiva oħra li torbot mal-erba’ 
pilastri: li nisimgħu l-vuċi tal-klijenti 
tagħna, sew dawk interni kif ukoll 
il-pubbliku; li niddisinjaw is-servizz; li 
naħdmu biex noffru l-aqwa pakkett 
fis-servizz tagħna; u li jkun hemm 
kontabilità f’dak kollu li nagħmlu.
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Ippjanar 3D 
għas-Servizz 
Pubbliku
L-amministrazzjoni preżenti, sa mill-bidu tagħha, 
għamlet enfasi fuq l-ippjanar fis-Servizzi, 
kordinazzjoni aħjar bejn il-Ministeri, u t-tkissir 
tas-silos. Fil-fatt, uħud mill-inizjattivi li ttieħdu 
mill-2013 ‘l hawn ittieħdu appuntu biex nesiġu 
l-ippjanar. Fost dawn l-inizjattivi hemm it-tfassil ta’ 
pjanijiet ta’ azzjoni dwar kif jitwettqu l-miżuri 
tal-Baġit, kif jitwettqu l-miżuri ta’ simplifikazzjoni, u 
l-passi li jittieħdu fuq ir-rapport tal-Awditur Ġenerali.
Dawn il-pjanijiet ta’ azzjoni qed jitwettqu abbażi ta’ 
tliet dimensjonijiet: 

Define 
(nifhmu eżattament kull miżura li trid titwettaq); 

Design 
(naraw x’riżorsi hemm bżonn biex it-twettiq ikun 
implimentat); 

Deliver 
(moniteraġġ kontinwu biex ikun żgurat li t-twettiq 
jibqa’ għaddej mingħajr skossi).

IL-PUBBLIKAZZJONI 
TAD-DOKUMENT 
‘IT-TWETTIQ TAL-BAĠIT’
Għar-raba’ sena konsekuttiva, is-Servizz Pubbliku se jkun qed jagħti rendikont dwar it-twettiq tal-miżuri 
tal-Baġit. Din il-pubblikazzjoni tagħti stampa ċara dwar f’liema stadju waslet l-implimentazzjoni ta’ kull miżura 
mħabbra fil-Baġit għas-sena kurrenti. 

Permezz ta’ din il-pubblikazzjoni, is-Servizz Pubbliku jqiegħed lilu nnifsu għall-iskrutinju tal-klijenti tiegħu u 
għalhekk dan huwa pass ieħor ’il quddiem lejn governanza tajba u kontabilità f’dak kollu li nagħmlu.

Matul dawn l-aħħar erba’ snin wettaqna aktar minn 900 miżura, b’rata ta’ implimentazzjoni li tlaħħaq 
medja ta’ 75%. Is-Servizz Pubbliku huwa impenjat biex ikompli jaħdem ħalli jtejjeb il-ħajja tal-klijenti tiegħu, 
kemm dawk fi ħdanu stess kif ukoll il-membri tal-pubbliku.

PLANNING
define  
design  
deliver

L-IDEA TIEGĦEK TISTA’ 
TAGĦMEL DIFFERENZA!

Bħala parti mill-proċess ta’ tiġdid tas-Servizz 
Pubbliku, l-amministrazzjoni hija determinata li 
tkompli ssaħħaħ is-servizz mogħti lill-klijenti tagħha 
kif ukoll il-proċessi applikati fl-operat. Kien għalhekk 
li nħoloq il-kunċett ta’ IDEA, li permezz tiegħu kull 
uffiċjal pubbliku, hu x’inhu l-grad li jokkupa, jista’ 
joħroġ b’inizjattivi u jissuġġerixxi ideat ġodda biex 
is-Servizz Pubbliku jkompli jitjieb. L-ideat tal-uffiċjali 
pubbliċi jitressqu quddiem Kunsill biex jiġu diskussi 
mal-uffiċjali stess li jkunu ressqu l-ideat tagħhom.

Inħeġġuk biex tressaq l-ideat tiegħek fuq 

Inti tista’ tgħin ukoll fl-implimentazzjoni tal-idea 
tiegħek stess. 

L-IDEA tiegħek tista’ tagħmel differenza! 

www.idea.gov.mt. 
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Lejn Servizz Pubbliku aktar effiċjenti 
bl-użu tal-aħħar teknoloġija

Aktar kmieni din is-sena, tnieda proġett ta’ €40 miljun li permezz tiegħu, fuq 
medda ta’ erba’ snin, se jiġu żviluppati numru ta’ għodod ġodda teknoloġiċi 
f’oqsma varji. Dan l-investiment se jkun qiegħed jikkontribwixxi lejn it-tisħiħ 
tal-erba’ pilastri li fuqhom jistrieħ is-Servizz Pubbliku u għalhekk se nkunu 
qegħdin f’pożizzjoni aħjar li nagħtu servizz tal-ogħla kwalità.

Il-proġett, bl-isem ta’ CONvErGE – Connected eGovernment, huwa parzjalment iffinanzjat 
mill-Fondi Ewropej għall-Iżvilupp Reġjonali taħt il-Programm Operattiv I - Fondi Strutturali u ta’ 
Investiment Ewropej 2014-2020. 

Fost l-għodod ġodda li se jiġu żviluppati, 
wieħed isib:

- Sistema ġdida għall-ġestjoni tal-finanzi 
pubbliċi li se tkun strumentali 
għat-trasformazzjoni tal-operat finanzjarju 
tal-Gvern. 

- Żvilupp ta’ għadd ta’ servizzi elettroniċi 
fil-qasam tas-saħħa.

- Pjattaforma diġitali li tipprovdi assistenza u 
informazzjoni lit-turisti fuq btala fil-gżejjer 
Maltin.

- Sistema ta’ ġestjoni waqt diżastri nazzjonali. 

- Żvilupp ta’ servizzi fil-qasam tal-ġustizzja.

- Studju li se jistabbilixxi r-rekwiżiti tekniċi 
għall-iżvilupp ta’ portal ta’ assistenza 
għan-negozji. 

- Sistema li tgħin fl-amministrazzjoni 
tas-servizzi tas-sigurtà soċjali.

- Sistema li tiffaċilita l-applikazzjonijiet relatati 
mad-Dwana u proċessi ta’ awtorizzazzjoni.

Minbarra l-iżvilupp ta’ dawn l-għodod 
teknoloġiċi, dan il-proġett se jiżviluppa wkoll 
pjattaforma komuni li se tippermetti l-iskambju 
ta’ informazzjoni bejn sistemi diversi u t-tisħiħ 
tal-infrastruttura bl-aħħar teknoloġija 
għaż-żamma u l-ipproċessar tal-istess 
informazzjoni.

Dan il-proġett huwa importanti 
għat-tisħiħ tal-amministrazzjoni 
pubblika u għalhekk l-impenn u 
l-koperazzjoni ta’ kull uffiċjal pubbliku 
fit-twettiq tal-proġett huwa 
neċessarju.

Għal aktar tagħrif dwar il-proġett 
wieħed jista’ jibgħat imejl fuq 
converge@gov.mt.

CONvErGE



ITTRAĦBAR 
www.publicservice.gov.mt

ITTRAĦBAR 
www.publicservice.gov.mt

F’Settembru 2016 ukoll, kienet saret ċerimonja ta’ 
gradwazzjoni, l-ewwel waħda tax-xorta tagħha, ta’ 
187 uffiċjal pubbliku li temmew b’suċċess korsijiet 
akkreditati maħsuba biex itejbu l-għarfien u l-effiċjenza 
tagħhom waqt il-qadi ta’ dmirijiethom.
 
F’Settembru ta’ din is-sena, saret it-tieni ċerimonja ta’ 
gradwazzjoni li fiha ggradwaw 260 uffiċjal pubbliku, 
jiġifieri żieda ta’ 73. Il-korsijiet li temmew b’suċċess 
dawn l-uffiċjali pubbliċi kienu n-National Public 
Procurement Regulations (156 gradwat) u l-Public 
Management Toolkit (104 gradwati).
 
L-Istitut għas-Servizzi Pubbliċi joffri korsijiet qosra 
f’għadd ta’ oqsma, kif ukoll korsijiet itwal u f’livelli ogħla 
li huma akkreditati mal-NCFHE (National Commission 
for Further and Higher Education). Dan minbarra 
korsijiet ta’ taħriġ għall-uffiċjali pubbliċi ġodda fi gradi 
ta’ servizz ġenerali bħal Prinċipali u Skrivani.

KATTAR L-GĦARFIEN TIEGĦEK 
U AVVANZA FIL-KARRIERA

L-uffiċjali pubbliċi għandhom opportunità tad-deheb biex ikattru l-għarfien 
tagħhom dwar suġġetti varji u jkomplu javvanzaw fil-karriera tagħhom fi ħdan 
is-Servizz Pubbliku. Dan permezz tad-diversi korsijiet li joffri l-Istitut għas-Servizzi 
Pubbliċi, li twaqqaf uffiċjalment f’Settembru tas-sena li għaddiet biex jipprovdi 
t-taħriġ u l-iżvilupp strateġiku li jeħtieġ is-Servizz Pubbliku.

Għal aktar tagħrif, żur is-sit billi tagħfas       HAWNHEKK 
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4 4 4 
e info.pps@gov.mt    t 2200 1489    f www.facebook.com/ServizzPubbliku 

4 PILASTRI TAS-SERVIZZ 
TA’ KWALITÀ

1. VUĊI
Nisimgħu lill-klijenti u ma 
niddejqux nisimgħu 
l-kritika għas-servizz li 
noffru u l-ideat li jkollhom 
kif intejbu s-servizz
għalihom. Naraw l-ideat li 
l-klijenti jwasslulna u 
nsaħħu l-iskema ta’ ideat li 
jiġu minn fost l-impjegati.

2. DISINN
Niffurmaw policies u 
proċessi li jilħqu l-livelli 
mixtieqa mill-klijenti.

3. PAKKETT
Delivery - Servizz f’waqtu, 
ta’ livell u faċli li jilħaq u 
jintlaħaq. Mystery 
shoppers minn din is-sena.

4. KONTABILITÀ
Il-qofol ta’ servizz onest u 
li jagħti garanzija ta’ 
onestà. Kontabilità tfisser 
ukoll lealtà lejn il-klijent li 
jagħmel użu mis-servizz li 
nagħtu li tissarraf u tkun 
manifestata f’dawn 
l-istess prinċipji bażiċi li 
rridu nħaddmu.

B’seħħ mid-9 ta’ Awwissu li 
għadda, l-Intranet 
tas-Servizz Pubbliku ngħata 
dehra ġdida għal kollox, 
maħsuba biex taqdi aktar 
malajr lil min ikun qed jużah. 
Fost l-innovazzjonijiet li 
ġabet magħha din il-bidla 
hemm dik li issa wieħed 
jista’ jaċċessa l-Intranet 
mid-dar u mill-ismartphone.

L-għodda l-ġodda tal-Intranet jagħmluha aktar faċli għal kulħadd biex 
jinkiseb it-tagħrif mixtieq. Dan għaliex l-informazzjoni hija mqassma u 
miġbura biex tintuża aħjar u malajr.

Jekk qed taċċessa s-sit mill-uffiċċju, kulma għandek tagħmel huwa li 
tikteb https://intra.gov.mt - basta tkun illoggjat fuq il-CORP. 

Jekk tixtieq taċċessa l-Intranet mill-kompjuter tad-dar 
mill-ismartphone jew tablet, trid tilloggja bil-kredenzjali tal-CORP 
tiegħek (jiġifieri bil-username u l-password tiegħek).

Jekk tixtieq tistaqsi xi ħaġa, ibgħat imejl lil intranet@gov.mt 

Dehra ġdida għall-Intranet 
tas-Servizz Pubbliku
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