
1. Il-Kummissarju tal-Pulizija, Ministeru għall-Intern, is-Sigurta' Nazzjonali u l-Infurzar tal-Liġi jilqa’
applikazzjonijiet għall-pożizzjoni ta’ Kuntistabbli ta' Riserva fil-Korp tal-Pulizija, fil-Ministeru għall-Intern, is-Sigurta'
Nazzjonali u l-Infurzar tal-Liġi.

2.1 Persuna magħżula tidħol f’assignment ta’ sena (1) bħala Kuntistabbli ta' Riserva fid-Dipartiment tal-Pulizija, li
jistà jiġi mġedded kull sena jekk ikun hemm prestazzjoni sodisfaċenti.

2.2 Kuntistabbli ta' Riserva ikun obbligat li jaħdem minimu ta' tletin (30) siegħa fil-ġimgħa sa massimu ta' 35
siegħa fil-ġimgħa, skont l-esiġenzi tal-Korp tal-Pulizija.

2.3 Vacation leave ikun pro-rata skont in-numru ta' siegħat maħduma.

2.4 Peress li din hija pożizzjoni de jure temporanja (u għandha tibqa' hekk), il-pożizzjoni ta' Kuntistabbli ta'
Riżerva taqa' taħt ir-regolament 7 (4) tal-Leġislazzjoni Sussidjarja 452.81 intitolat" Kuntratti ta 'Servizz għal
Termini Fissi'. 

3.Ir-rata fis-siegħa hija ta' €10.38 (Skala 11.7).

4. Wieħed jista' jara d-dmirijiet għal din il-pożizzjoni ta' Kuntistabbli ta' Riserva fl-Anness A li tinsab ma' din iċ-
Ċirkolari.

5.1 Sal-ħin u d-data tal-għeluq ta’ din is-sejħa għall-applikazzjonijiet, l-applikanti għandhom ikunu:

i. ċittadini ta’ Malta;
ii. kapaċi jikkomunikaw bil-Malti u bl-Ingliż;
iii. ikunu iservu bħala sworn officers, jew ikunu servew fil-Korp tal-Pulizija bħala sworn officers mhux inqas

minn għaxar (10) snin u kienu spiċċaw b'mod onorabbli (mhux medically boarded out);
iv. għadhom ma għalqux is-sittin (60) sena sal-Ġimgħa 4 ta' Diċembru 2020;
v. ikunu medikament f'saħħithom fl-aspetti kollha, fiżikament u mentalment, skont l-istandards mediċi ta' saħħa

fil-Korp biex tkun tista' twettaq id-dmirijiet kollha fil-Pulizija;
vi. applikazzjonijiet minn kandidati pajżana li għandhom tatwaġġi u/jew heavy body piercing u/jew modifiki tal-

ġisem jiġu kkunsidrati fuq bażi ta' każ b'każ, suġġett li tali tatwaġġi/body piercing ikunu koperti meta jintlibes
flokk/t-shirt tal-uniformi, u suġġett li l-kontenut tal-istess tatwaġġi m'huwiex offensiv, razzjali eċċ.

5.2 Applikanti pajżana jridu jkunu ta’ kondotta li hi xierqa għall-post li l-persuna qed tapplika għaliha (applikanti li
diġa' qiegħdin jaħdmu fis-Servizz Pubbliku ta' Malta jridu jippreżentaw is-Service and Leave Record Form (GP
47) aġġornat u maħruġ mhux aktar tard minn xahar (1) qabel id-data tal-applikazzjoni; filwaqt li dawk li japplikaw
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minn barra jridu jippreżentaw Ċertifikat riċenti tal-Kondotta maħruġ mill-Pulizija jew awtorita' oħra kompetenti
mhux aktar minn xahar (1) qabel id-data tal-applikazzjoni, u jindikaw jekk qatt kienux impjegati tal-Gvern qabel u
jgħatu d-dettalji.

Applikanti li jkunu għadhom iservu fil-Korp tal-Pulizija, iridu jipreżentaw is-Service and Leave Record Form (GP
47) aġġornat u maħruġ mhux aktar tard minn xahar (1) qabel id-data tal-applikazzjoni.

5.3 Il-kandidati magħżula jridu jkunu eliġibbli għall-ħatra f’din il-pożizzjoni, skont 5.1 – 5.2 hawn fuq, mhux biss
sal-ħin u d-data tal-għeluq ta' din is-sejħa għall-applikazzjonijiet, iżda wkoll fid-data tal-ħatra.

6.1 Il-kwalifiki, discharge certificate, u l-esperjenza li l-persuna jkollha għandhom jintwerew b’ċertifikati u/jew
dokumenti, li kopja tagħhom għandha tkun skennjata u mibgħuta permezz tar-Recruitment Portal fuq
https://recruitment.gov.mt.

6.2. Id-dokumenti oriġinali għandhom, mingħajr eċċezzjoni, jintwerew waqt l-intervista.

7. L-Ewwel Parti - Test Mediku Preliminari

7.1 Dawk il-kandidati biss li jgħaddu mit-test mediku preliminari jipproċedu għall-intervista tal-għażla.

8. It-Tieni Parti - Intervista tal-Għażla

8.1 Intervista selettiva maħsuba biex toħroġ dawk il-kwalitajiet personali f'kandidat, bħal personalita', viġilanza,
inteliġenza, personal bearing, kortesija, sens komun eċċ., meħtieġa minn Kuntistabbli ta' Riserva. Il-marka
massima għal dan il-proċess tal-għażla hija 100% u l-marka biex wieħed jgħaddi hija 50%.

8.2 Dawk il-kandidati biss li jgħaddu mill-intervista selettiva jipproċedu ghat-test mediku.

9 It-Tielet Parti - Test Mediku

9.1 Isir full medical test  lill-kandidati kollha li jgħaddu.

9.2 Dawk il-kandidati li jeħlu mit-testijiet mediċi ma jitħallewx jissieħbu fil-kors tat-taħriġ.

10. Il-postijiet vakanti jimtlew skont l-ordni finali tal-mertu wara l-intervista.

11. Il-Kuntistabbli ta' Riserva jkunu jridu jattendu b'suċċess kors qasir fl-Akkademja għall-Forzi Dixxiplinati.

12. Il-Kuntistabbli ta' Riserva jkollhom kuntratt ta' sena, li jkun jista' jiġi mġedded kull sena suġġett għal
prestazzjoni sodisfaċenti u sakemm jgħalqu l-ħamsa u sittin (65) sena.

13. Il-Kummissarju tal-Pulizija jista' jtemm fi kwalunkwe ħin il-kuntratt ta' Kuntistabbli ta' Riserva fuq prestazzjoni
mhux sodifaċenti jew kwistjonijiet serji oħra.

14.1 L-applikazzjonijiet għandhom jiġu sottomessi, għall-attenzjoni tal-Kummissarju tal-Pulizija, Ministeru għall-
Intern, is-Sigurta' Nazzjonali u l-Infurzar tal-Liġi permezz tar-Recruitment Portal biss f’dan l-
indirizz: https://recruitment.gov.mt. (taħt Uniformed and Security)  L-applikazzjonijiet għandhom jinkludu
Curriculum Vitae (li għandu jinkludi lista tal-kwalifiki tal-applikant), u Service and Leave Record Form (GP
47) aġġornat / Ċertifikat tal-Kondotta skont kif applikabbli, li tali dokument irid ikun maħruġ mhux aktar minn
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xahar (1) qabel id-data tal-applikazzjoni, f’format pdf, li għandhom ikunu uploaded permezz tal-Portal.  Id-data
tal-għeluq tal-applikazzjonijiet hija 17:15 (Ħin Ċentrali Ewropew) ta' nhar il-Ġimgħa 4 ta' Diċembru 2020. 
Ittra elettronika ġġenerata mill-kompjuter tintbagħat bħala rċevuta tal-applikazzjoni.  Aktar dettalji dwar is-
sottomissjoni tal-applikazzjonijiet jinsabu fid-dispożizzjonijiet ġenerali msemmija hawn isfel.

14.2 L-applikanti jiġu mistiedna jattendu fil-Fergħa tar-Riżorsi Umani biex jintiżnu, jiġu fotografati u jimlew
Additional Information Sheet, bħala parti mill-proċess tal-applikazzjoni.  Din l-Additional Information Sheet
għandha timtela fil-preżenza tal-Uffiċjal inkarigat mir-Riżorsi Umani u/jew uffiċjal ieħor maħtur mill-Kummissarju
tal-Pulizija.  It-Taqsima tar-Riżosi Umani tirċievi l-applikazzjonijiet sal-17.15 tal-Ġimgħa 4 ta' Diċembru 2020.

Barra minn hekk, l-applikanti għandhom jissottomettu wkoll kopji tal-kwalifiki u l-esperjenza, sostnuti mid-
dokumenti oriġinali.  Żewġ ritratti daqs ta' passaport huma meħtieġa wkoll.  Kopji skennjati mibghuta
elettronikament huma wkoll aċċettabbli iżda l-oriġinali ghandhom xorta jiġu ppreżentati għall-verifika.

14.3 Ċertifikati oriġinali u/jew tesimonjanzi għandhom jerġgħu jiġu preżentati waqt l-intervista.

14.4 Hija r-responsabbiltà tal-applikanti li ma jħallux sal-aħħar tletin (30) minuta biex jissottomettu l-applikazzjoni
tagħhom. 

14.5 Applikazzjonijiet li jaslu wara d-data u l-ħin tal-għeluq (i.e. applikazzjonijiet tard) ma jiġux aċċettati. 

14.6 Applikanti jingħataw sa żewġ ġranet tax-xogħol (2) wara d-data tal-għeluq jew sa żewġ ġranet tax-xogħol (2)
mid-data tan-notifika, liema tiġi l-aħħar; biex jissottomettu dokumenti mhux korretti jew mhux mimlija kif suppost.

15. Dispożizzjonijiet ġenerali oħra dwar din is-sejħa għall-applikazzjonijiet, b'referenza partikolari għal:

benefiċċji applikabbli, kundizzjonijiet u regoli/regolamenti;
bdil raġonevoli għall-persuni rreġistrati b'diżabilita';
sottomissjoni ta' dikjarazzjoni ta' rikonoxximent dwar il-kwalifiki;
pubblikazzjoni tar-riżultat;
il-proċess sabiex tiġi sottomessa petizzjoni dwar ir-riżultat;
eżami mediku;
aċċess għall-formola tal-applikazzjoni u dettalji relatati;
żamma ta’ dokumenti;

jistgħu jiġu aċċessati permezz tas-sit elettroniku tad-Diviżjoni dwar Nies u Standards fl-
indirizz https://recruitmentintra.gov.mt/generalprovisions/GeneralProvisionsMT.pdf jew jinkisbu mit-Taqsima tar-
Riżorsi Umani, Kwartieri Ġenerali tal-Pulizija. Dawn id-dispożizzjonijiet ġenerali għandhom jiġu meqjusa bħala
parti integrali minn din is-sejħa għall-applikazzjonijiet.

Is-sit elettroniku, u l-indirizz elettroniku tad-Dipartiment huma https://pulizija.gov.mt u hr.police@gov.mt.

Angelo Gafa'
Kummissarju tal-Pulizija
Ministeru għall-Intern, is-Sigurta' Nazzjonali u l-Infurzar tal-Liġi

Dispożizzjonijiet Ġenerali Oħra

http://https//recruitmentintra.gov.mt/generalprovisions/GeneralProvisionsMT.pdf

