MINISTERU GĦALL-FINANZI U S-SERVIZZI FINANZJARJI
Għotja ta’ Darba għal “Sahra” Maħduma minn Uffiċjali tal-Pulizija
bejn l-1 ta’ Settembru, 1993 u l-31 ta’ Diċembru, 2009

BIL-ĦSIEB li tiġi implimentata Miżura tal-Baġit tal-2020, il-Prim Ministru, il-Ministru għall-Finanzi u sServizzi Finanzjarji u l-Ministru għall-Intern, is-Sigurtà Nazzjonali u l-Infurzar tal-Liġi fasslu Skema li lgħan tagħha huwa li tipprovdi għotja ta’ darba għal “sahra” li uffiċjali tal-pulizija ħadmu bejn l-1 ta’
Settembru, 1993 u l-31 ta’ Diċembru, 2009.

SKEMA

1.

Tifsir

Sakemm fil-kuntest ma hemmx mitlub mod ieħor, fl-Iskema
“Malta” tfisser il-Gżejjer Maltin;
“applikant/i” tfisser individwu/i li ssottometta/ew applikazzjoni;
“perjodu effettiv” tfisser kwalunkwe perjodu bejn l-1 ta’ Settembru, 1993 u l-31 ta’ Diċembru, 2009;
“persuna/i eliġibbli” tfisser membru/i jew eks-membru/i tal-Korp tal-Pulizija fil-grad ta’ Kuntistabbli talPulizija, Surġent jew Surġent Maġġur li ħadem/mu sigħat addizzjonali matul il-perjodu effettiv jew għal
parti mill-istess perjodu effettiv.
2. Applikabbiltà
L-Iskema tgħodd għal dawk il-persuni eliġibbli li ħadmu “sahra” matul il-perjodu effettiv.
L-Iskema tgħodd ukoll għall-eredi ta’ persuni eliġibbli li huma mejta meta ssir l-applikazzjoni għallgħotja ta’ darba taħt din l-Iskema.
3. Kif tapplika u dokumenti meħtieġa
(i) Applikazzjonjiet taħt din l-Iskema għandhom isiru fuq l-applikazzjoni murija fl-iskeda ma’ din lIskema u għandhom jinkludu kull informazzjoni u dettalji kif mitluba fl-imsemmija formola u skont iddispożizzjonijiet tal-Iskema.
(ii) Fil-każ ta’ applikazzjonijiet taħt din l-Iskema magħmula f’isem persuna eliġibbli llum mejta, lapplikazzjoni trid issir mill-eredi. Fejn hemm aktar minn eredi wieħed, għandha ssir applikazzjoni waħda
konġunta mill-eredi. Flimkien mal-applikazzjoni għandha tiġi sottomessa wkoll dikjarazzjoni magħmula
minn nutar pubbliku, f’liema dikjarazzjoni għandu jkun hemm dikjarat min hu l-eredi awtoriżżat, li f’ismu
joħroġ il-pagament tal-għotja, fuq il-kundizzjoni li l-mejjet kien eliġibbli li japplika għall-Iskema. IlMinisteru tal-Intern, is-Sigurtà Nazzjonali u l-Infurzar tal-Liġi jirriserva d-dritt li jitlob għal aktar
dokumenti minbarra d-dikjarazzjoni msemmija hawn fuq.
(iii) Huma biss dawk l-applikazzjonijiet li jinstabu li huma konformi mad-dispożizzjonijiet ta’ din l-Iskema
li jkunu eliġibbli għall-ħlas tal-għotja ta’ darba.

(iv) Applikazzjonijiet ġodda taħt din l-Iskema, inkluż id-dokumenti li għandhom jiġu mehmuża malapplikazzjoni, għandhom jiġu mgħoddija lid-Dipartiment tar-Riżorsi Umani fil-Kwartieri Ġenerali talPulizija sa mhux aktar tard mill-31 ta’ Lulju, 2020. Applikazzjonijiet li ma jaslux sal-31 ta’ Lulju 2020
ma jiġux ipproċessati u l-pagament ma joħroġx.
(v) Persuni li applikaw skont l-Iskema mxandra fil-Gazzetta tal-Gvern tat-2 ta’ Mejju 2017, tas-17 t’April
2018 jew tas-26 t’April 2019 u li rċevew pagament għaliex kienu eliġibbli skont it-termini tal-Iskema
m’għandhomx għalfejn jerġgħu japplikaw taħt l-Iskema l-ġdida. F’qasir żmien, se jirċievu ittra u Formola
ta’ Dikjarazzjoni dwar dan mill-Ministeru għall-Intern, is-Sigurtà Nazzjonali u l-Infurzar tal-Liġi. IlFormola tad-Dikjarazzjoni trid tkun amendata, jekk ikun hemm bżonn, iffirmata u mgħoddija lidDipartiment tar-Riżorsi Umani fil-Kwartieri Ġenerali tal-Pulizija sa mhux aktar tard mill-31 ta’ Lulju,
2020. Dikjarazzjonijiet li ma jaslux sal-31 ta’ Lulju 2020 ma jiġux ipproċessati u l-pagament ma
joħroġx.
(vi) F’każ ta’ mewt ta’ applikanti eliġibbli li kienu rċevew pagament taħt l-iskemi ta’ qabel, jekk l-eredi
awtoriżżat ma jkunx applika diġa u rċieva pagament tal-għotja, trid issir applikazzjoni mill-ġdid taħt din
l-Iskema mill-eredi awtoriżżat skont kif spjegat fil-klawsola 3 (ii) hawn fuq. L-applikazzjoni trid tkun
mgħoddija lid-Dipartiment tar-Riżorsi Umani fil-Kwartieri Ġenerali tal-Pulizija sa mhux aktar tard mill31 ta’ Lulju, 2020. Applikazzjonijiet li ma jaslux sal-31 ta’ Lulju 2020 ma jiġux ipproċessati u lpagament ma joħroġx.
(vii) Eredi awtoriżżat li diġa applika għal xi skemi ta’ qabel u rċieva pagament tal-għotja, m’għandux
għalfejn jerġa japplika taħt l-iskema l-ġdida u f’qasir żmien, se jirċievu ittra u Formola ta’ Dikjarazzjoni
dwar dan mill-Ministeru għall-Intern, is-Sigurtà Nazzjonali u l-Infurzar tal-Liġi. Il-Formola tadDikjarazzjoni trid tkun amendata, jekk ikun hemm bżonn, iffirmata u mgħoddija lid-Dipartiment tarRiżorsi Umani fil-Kwartieri Ġenerali tal-Pulizija sa mhux aktar tard mill-31 ta’ Lulju, 2020.
Dikjarazzjonijiet li ma jaslux sal-31 ta’ Lulju 2020 ma jiġux ipproċessati u l-pagament ma joħroġx.

4. Għotja li titħallas taħt din l-Iskema
Persuna eliġibbli, jew applikant f’isem persuna eliġibbli, li jikkwalifika skont il-perjodu effettiv, jista’
japplika għall-għotja fir-rigward tas-“sahra” maħduma fil-perjodu effettiv.
5. Ħlas tal-għotja
L-ammont kollu tal-għotja għandu jitħallas lill-applikant eliġibbli permezz ta’ ċekk li jiġi mpustat flindirizz muri fuq l-applikazzjoni. Ebda imgħax m’għandu jibda jiddekorri fuq l-ammont tal-għotja
dovuta lill-applikant. Hija kundizzjoni tal-Iskema li meta jaċċetta l-għotja, l-applikant ikun qed jirrinunzja
għal kwalunkwe talba oħra marbuta mas-“sahra” maħduma fil-perjodu effettiv.
6. Validità tal-applikazzjoni
Ma titqiesx li tkun saret applikazzjoni kemm-il darba din ma tkunx sħiħa u kompluta f’kull aspett
materjali tagħha u kemm-il darba ma jkunx fiha t-tagħrif kollu mitlub fl-imsemmija applikazzjoni u
dokumenti li jistgħu jiġu mitluba.
7. Reviżjoni ta’ deċiżjonijiet

Applikant li l-applikazzjoni tiegħu għall-ħlas ta’ għotja taħt l-Iskema ma tkunx ġiet milqugħa, se jiġi
infurmat b’dan ir-rifjut permezz ta’ ittra rreġistrata mingħand il-Ministeru għall-Intern, is-Sigurtà
Nazzjonali u l-Infurzar tal-Liġi.
Applikant li jħoss ruħu aggravat bid-deċizjoni meħuda mill-Ministeru għall-Intern, is-Sigurtà Nazzjonali
u l-Infurzar tal-Liġi għandu d-dritt jitlob reviżjoni tal-imsemmija deċiżjoni fi żmien wieħed u għoxrin (21)
ġurnata minn meta jirċievi d-deċiżjoni. It-talba għar-reviżjoni flimkien ma’ kopja tal-ittra tar-rifjut
għandha tintbagħat matul il-perjodu stabbilit permezz ta’ ittra rreġistrata lis-Segretarju tal-Bord għarReviżjoni tal-Għotjiet, f’201, Triq id-Dejqa, Il-Belt Valletta VLT 1433.
Ir-reviżjoni tad-deċiżjoni għandha ssir mill-Bord għar-Reviżjoni tal-Għotjiet, liema Bord għandu jiġi
stabbilit wara li tinħareg ordni mill-Ministru responsabbli għall-Finanzi u tiġi ppubblikata fil-Gazzetta
tal-Gvern. Id-deċiżjoni tal-Bord għar-Reviżjoni tal-Għotjiet hija finali u m’għandu jkun hemm l-ebda
appell mid-deċiżjoni tal-Bord għar-Reviżjoni tal-Għotjiet.

8. Emendi għall-Iskema
Il-Ministru responsabbli għall-Finanzi u l-Ministru responsabbli mill-Intern, is-Sigurtà Nazzjonali u lInfurzar tal-Liġi jkollhom id-dritt li jagħmlu kull emenda f’din l-Iskema bil-pubblikazzjoni ta’ dawk lemendi fil-Gazzetta tal-Gvern.

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

FORMOLA TAL-APPLIKAZZJONI – 2020
Applikazzjoni għal Għotja ta’ darba għal “sahra” maħduma minn uffiċjali tal-pulizija bejn
l-1 ta’ Settembru, 1993 u l-31 ta’ Diċembru, 2009

Tifsir:
“applicant” tfisser il-persuna li qed tissottometti din l-applikazzjoni
“perjodu effettiv” tfisser il-perjodu bejn l-1 ta’ Settembru, 1993 u l-31 ta’ Diċembru, 2009
“persuna eliġibbli” tfisser membru jew eks-membru tal-Korp tal-Pulizija fil-grad ta’ Kuntistabbli, Surġent
jew Surġent Maġġur li ħadem “sahra” matul il-perjodu effettiv jew kwalunkwe parti minnu.
L-Applikant huwa:
Uffiċjal kurrenti fil-Korp tal-Pulizija



Uffiċjal irtirat mill-Korp tal-Pulizija



Eredi1



Dettalji tal-Persuna Eliġibbli:
Grad u Numru:2
Isem:
Kunjom:
Numru tal-Karta tal-Identità:

Applikabbli meta l-applikant huwa l-uniku eredi jew l-eredi nominat minn fost l-eredi kollha tal-persuna eliġibbli. Fi kwalunkwe
każ, għandha tiġi sottomessa flimkien ma’ din l-applikazzjoni dikjarazzjoni minn Nutar Pubbliku bħala konferma.
1

Il-grad u n-numru li l-persuna eliġibbli kellha fl-iskadenza tal-perjodu effettiv, jew jekk il-persuna ġiet promossa għall-grad li
mhux eliġibbli, il-grad li kellha eżatt qabel ħadet il-promozzjoni, jew f’każ li għal xi raġuni ma baqgħetx membru tal-Korp talPulizija, il-grad li kellha meta l-aħħar serviet fil-Korp tal-Pulizija.
2

Niżżel id-data minn meta l-persuna eliġibbli ssieħbet fil-Korp tal-Pulizija u d-data meta spiċċat
(fejn applikabbli) fil-linja numru wieħed. F’każ li l-persuna eliġibbli waqfet mill-Korp tal-Pulizija
u rritornat lura (anki jekk aktar minn darba), kompli mmarka kull perjodu fil-linji ta’ taħt.
1.

Minn:

_ _ / _ _ / _ _ _ _ Sa:

__/__/____

2.

Minn:

_ _ / _ _ / _ _ _ _ Sa:

__/__/____

3.

Minn:

_ _ / _ _ / _ _ _ _ Sa:

__/__/____

Niżżel ix-xhur u s-sena/snin meta l-persuna eliġibbli ħadmet “sahra” fil-Korp tal-Pulizija. F’każ li
l-persuna eliġibbli waqfet mill-Korp tal-Pulizija u rritornat lura (anki jekk aktar minn darba),
kompli mmarka kull perjodu li fih inħadmet “sahra” fil-linji ta’ taħt.
1.

Minn:

_ _ / _ _ / _ _ _ _ Sa:

__/__/____

2.

Minn:

_ _ / _ _ / _ _ _ _ Sa:

__/__/____

3.

Minn:

_ _ / _ _ / _ _ _ _ Sa:

__/__/____

F’każ li matul il-perjodu effettiv, l-persuna eliġibbli tkun ġiet promossa mill-grad ta’ Kuntistabbli,
Surġent jew Surġent Maġġur għall-grad ta’ Spettur tal-Pulizija, niżżel id-data tal-promozzjoni
hawn taħt:
__/__/____
Dettalji tal-applikant:3
Isem:

_______________________________

Kunjom:

_______________________________

Numru tal-Karta tal-Identità:

_______________________________

Indirizz:

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Numru tat-telefon/mobile:

3

________________________________

Din il-parti għandha timtela f’kull każ, kemm jekk l-applikant huwa l-persuna eliġibbli u kemm jekk it-talba qed issir mill-eredi.

Tagħrif Importanti
It-tagħrif mogħti f’din l-applikazzjoni huwa regolat skont il-liġijiet applikabbli dwar il-Protezzjoni u lPrivatezza tad-Data u se jiġi pproċessat biss sabiex isiru l-verifiki neċessarji mill-Ministeru għall-Intern,
is-Siġurtà Nazzjonali u l-Infurzar tal-Liġi.
Jekk l-applikant huwa l-persuna li ħadmet “sahra”, m’għandu jippreżenta ebda dokumentazzjoni oħra
ħlief din il-formola bid-dettalji korretti, għalkemm il-Ministeru għall-Intern, is-Sigurtà Nazzjonali u lInfurzar tal-Liġi jirriserva d-dritt li jitlob informazzjoni addizzjonali jew xi dokumenti oħra għall-verifiki
jekk ikun hemm bżonn.
Fil-każ ta’ applikazzjoni magħmula minn eredi ta’ applikant li ġie nieqes, flimkien mal-applikazzjoni trid
tiġi ppreżentata dikjarazzjoni mingħand Nutar Pubbliku, fejn jiġi ddikjarat min huwa/huma l-eredi talpersuna mejta u min huwa l-eredi awtoriżżat biex jirċievi l-pagament tal-għotja f’isem l-eredi kollha.
Din il-formola trid timtela’ u titwassal fid-Dipartiment tar-Riżorsi Umani ġewwa l-Kwartieri Ġenerali talPulizija, Floriana, sa mhux aktar tard mill-31 ta’ Lulju, 2020.

DIKJARAZZJONI
Niddikjara li d-dettalji u l-informazzjoni f’din l-applikazzjoni huma korretti u li jien nikkwalifika biex
nirċievi l-għotja ta’ darba għal “sahra” kif stipulat fl-Iskema.
Nifhem li l-għoti ta’ informazzjoni falza jew qarrieqa f’din l-applikazzjoni huwa reat gravi u jista’ jwassal
biex il-Ministru responsabbli mill-Intern, is-Sigurtà Nazzjonali u l-Infurzar tal-Liġi jibda proċeduri
kriminali kontra tiegħi kif ukoll għall-ħtiega li titħallas lura l-għotja sħiħa.
F’każ fejn ikun sar ħlas bi żball, il-Ministeru responsabbli jirriserva d-dritt li jiġbor lura l-ammonti li jkunu
tħallsu bi żball.
Nagħraf li din it-talba hija waħda finali skont l-Iskema msemmija u meta naċċetta l-għotja, jien qed
nirrinunzja għal kull pretenzjoni oħra marbuta mal-Iskema.

______________________
Firma tal-Applikant/
Eredi Awtorizzat

_____________________________
Numru tal-Karta tal-Identità

____________________
Data

