
Regolamenti dwar Elezzjoni ta' Membri 

għall-Bord tal-Inġiniera maħruġa mill-istess Bord 

1. Il-Kummissjoni Elettorali, maħtura skont Regolament Nru. 3 ta' hawn taħt, qegħda tagħmel 

dawn ir-regolamenti li jistgħu jissejħu r-Regolamenti dwar Elezzjoni ta' Membri skont Artikolu 

6 tal- ATT TAL- INĠINIERA KAP 321.  

2. F'dawn ir-regolamenti, kemm-il darba ma jkunx hemm imfisser mod ieħor:-  

i. “Ic-Chairman tal-Kummissjoni tal-Elezzjoni” tfisser ic-Chairman tal-Bord tal-

Inġiniera.  

ii. “Il-Kummissjoni” tfisser il-Kummissjoni tal-Elezzjoni kif maħtura mill-Bord tal-

Inġiniera stabbilit bir-regolament 3 ta' dawn ir- regolamenti;  

3. (1) Għandu jkun hemm Kummissjoni, maħtura mill-Bord tal-Inġiniera li tissejjaħ 

“Kummissjoni tal-Elezzjoni għal Membri fuq il-Bord tal-Inġiniera” li tkun responsabbli biex 

tmexxi l-elezzjoni għall-ħatra ta' dawn il-membri. Il-Kummissjoni għandha tkun magħmula 

mic-Chairman tal-Bord, mis-segretarju tal-istess Bord u minn persuna indipendenti maħtura 

mis-Segretarju Permanenti fi ħdan il-Ministeru tal-Public Works u Ippjanar għal dan il-għan.  

(2) Il-Kummissjoni tal-Elezzjoni tista' tawtorizza lill-persuni maħtura minnha biex jagħmlu 

minflokha kull ħaġa li għandha x'taqsam mat-tmexxija jew proċedura tal-elezzjoni u kull ħaġa 

magħmula bis-saħħa ta' dik l- awtorizzazzjoni titqies bħallikieku tkun saret mill-Kummissjoni.  

4. L-Ufficcju tal-Kummissjoni Elettorali jkun fl-Ufficcju tal-Bord Tal-Inginiera il-Ministeru 

għax-Xogħlijiet Pubblici u l-Ippjanar, fil-Boardroom BIk A, Triq Francesco Buonamici, 

Furjana.  

AVVIŻI GĦALL-ELEZZJONI  

5. (1) Il-Kummissjoni għandha malajr kemm jista' jkun tieħu ħsieb li ticcirkola avviż bil-posta lil 

dawk il-persuni li għandhom il-warrant ta' Inġiniera u qegħdin fuq il-lista ppubblikata fil-

Gazzetta tal-Gvern tat-5 ta’ April 2022, liema avviż għandu jinkludi:- 

i. il-post, il-ġranet u l-ħinijiet li fihom il-Kummissjoni. tircievi n-nomini ta' kandidati;  

ii. il-post, il-ġurnata u l-ħinijiet li fihom għandha ssir il-votazzjoni; 

iii. il-post, id-data u l-ħin li fihom għandu jsir l-għadd tal-voti; 

iv. tesponi għall-informazzjoni ta' kulħadd dawn l-istess Regolamenti kif ukoll il-lista 

msemmija f'paragrafu 5(1) f'post prominenti fil-postijiet imsemmija hawn taħt: 



i. fil- il-Ministeru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar, fil-Boardroom BIk A, 

Triq Francesco Buonamici, Floriana; 

ii. fl-Ufficcju tal-Kamra tal-Inġiniera, The Professional Centre, Triq Tas-Sliema, 

il-Gżira.  

NOMINA TA' KANDIDATI  

6. Kandidat għall-elezzjoni għandu, minbarra li jissodisfa l-kundizzjonijiet li għandu Warrant 

skont kif tipprovdi l-Liġi, ikollu ismu jidher fuq il-lista  msemmija f'paragrafu 5(1), u jrid jiġi 

nnominat bil-kitba minn proponent sekondat minn persuna li hija ukoll tissodisfa l-

kundizzjonijiet li ghandu Warrant skond il-ligi u li ghandha d-dritt li tivvota fl-istess elezzjoni.  

7. Kull nominazzjoni għandha tkun f'għamla preskritta mill-Kummissjoni u fuq il-formola li 

tipprovdi l-Kummissjoni għandu jkun fiha:  

i. l-ismijiet sħaħ, il-kwalifiki u l-indirizz tal-kandidat, il-proponent u s- sekondant,  

ii. dikjarazzjoni li turi li l-kandidat aċċetta n-nomina,  

iii. Ma l-apllikazzjoni trid tehmeż ritratt tal-passaport tal-kandidat flimkien ma CV ta’ l-

istess kandidat ta’ mhux aktar minn (150) mija u ħamsin kelma. 

iv. dettalji oħra li l-Kummissjoni tista' tiffissa.  

8. Formoli tan-nominazzjoni mimlija kif suppost għandhom jiġu mogħtija personalment lil 

wieħed mill-membri tal-Kummissjoni fil-ġranet u l-ħinijiet stabbiliti. Għandha tingħata 

ricevuta mill-Kummissjoni għal kull nominazzjoni preżentata. 

9. Formoli tan-nominazzjonijiet mimlija kif suppost jintlaqgħu mill-Kummissjoni fuq perijodu ta' 

mhux aktar minn tlett ijiem u f'ħinijiet kif ikunu stabbiliti mill- Kummissjoni.  

10. L-ebda kandidat ma għandu jiġi nnominat aktar minn darba għall-elezzjoni.  

11. Irid ikun hemm perijodu ta' mhux aktar minn hmistax il-jum bejn l-aħħar data minn meta jiġu 

milqugħa n-nominazzjonijiet u l-ewwel ġurnata meta ssir il- votazzjoni.  

12. Wara li jagħlaq iż-żmien għan-nominazzjonijiet il-Kummissjoni trid tippubblika fi żmien 

erbgħa u għoxrin siegħa l-lista ta' dawk in-nominazzjonijiet li tkun irceviet permezz li tesebixxi 

tali lista kontemporanjament  

i. fil-Ministeru tax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar, fil- Boardroom BIk A, Triq 

Francesco Buonamici, Floriana;  

ii. fl-Uffiċċju tal-Kamra tal-Inginiera, The Professional Centre, Triq Tas-Sliema, il-Gżira. 



u tagħti żmien ta' jumejn ta' xogħol wara tali pubblikazzjoni biex tircievi oġġezzjonijiet fuq xi 

wieħed jew iżjed minn dawk li jkunu nnominati jew biex tircievi rtirar ta' nominazzjoni jew 

nominazzjonijiet li jkunu saru.  

13. (a) Tista' ssir oġġezzjoni għal nomina ta’ kandidat minħabba li fiha d-deskrizzjoni tal-kandidat 

ma tkunx korretta, jew minħabba li l-formola tan-nomina ma tkunx magħmula jew ma tkunx 

ġiet ikkunsinnata skont id-dispożizzjoni ta'dawn ir-regolamenti. Il-Kummissjoni trid tiddeciedi 

fi żmien ta’ erbgħa u għoxrin siegħa dwar kull oġġezzjoni, u d-deciżjoni tagħha tkun waħda 

finali. 

(b) Il-Kummissjoni f’każ li tircievi xi oġġezzjoni dwar il-validità ta' 'warrant' għandha 

tikkonsulta mal-Bord tal-Inġiniera flimkien jekk jkun il-każ mal-President tal-Kamra tal-

Inġiniera qabel ma tesprimi d-deciżjoni tagħha liema deciżjoni tkun waħda finali.  

14. Il-Kummissjoni għandha tippublika l-ismijiet tal-kandidati approvati għall-elezzjoni kemm 

jista’ jkun malajr wara li jiskadi ż-żmien iffissat biex jiġu milqugħa oġġezzjonijiet jew irtirat 

tan-nomini. 

VOTAZZJONI  

15. Il-votazzjoni ssir f'ġurnata waħda li tkun stabbilita mill-Kummissjoni u li trid tkun it-Tnejn 22 

ta’ Awwissu 2022. Il-votazzjoni tkun miftuħa mit-tlieta (3) ta'wara nofsinhar (3.p.m.) sas-

sebgħa (7) ta' filgħaxija (7.00p.m.).  

16. Il-poloz tal-votazzjoni li jintużaw għall-elezzjoni għandhom ikunu ta' forma preskritta mill-

Kummissjoni, u l-ismijiet tal-kandidati li jidhru fil-poloz tal- votazzjoni għandhom ikunu bl-

ordni tal-alfabett skont il-kunjom u skond il-linja (sezzjoni) tal-Inginerija jigifieri jekk elettriku 

jew mekanika.  

17. Votanti għandhom jivvutaw f'kamra li jkun hemm apposta fil-Ministeru għax-Xogħlijiet 

Pubbliċi u l-Ippjanar, f'Boardroom BIk A, Triq Francesco Buonamici, Furjana.  

18. Biex wieħed jivvota jrid juri lill-Kummissjoni, l-Karta tal-Identità jew dokument ufficjali ieħor 

li jkun bir-ritratt.  

19. Il-membri tal-Kummissjoni għandhom, wara talba ta' dawk il-persuni li huma intitolati li 

jivvutaw, jagħtu l-polza tal-votazzjoni lilhom personalment fil-kamra fejn ikun hemm il-kaxxa 

tal-votazzjoni, u m'għandhom taħt l-ebda cirkostanza jħallu lil xi persuna tieħu xi polza tal-

votazzjoni barra minn dik il-kamra u għandhom jagħmlu attenzjoni stretta sabiex il-votant jitfa' 

l-polza fil-kaxxa tal- votazzjoni qabel joħroġ mill-kamra.  



20. Il-votant għandu jivvota b'mod sigriet bili jimmarka b'salib ħdejn l-isem ta' tliet (3) kandidati u 

li mill-inqas ikun hemm għażla minn kull sezzjoni.  

21. Il-Kummissjoni għandha taqta' minn fuq il-lista msemmija f'paragrafu 5(1) l- ismijiet u l-

indirizzi ta' dawk kollha li jkunu vvutaw. 

22. L-ebda votazzjoni m'għandha ssir wara li jagħlaq il-ħin stabbilit għall-votazzjoni mill-

Kummissjoni minbarra dawk il-persuni li jkunu preżenti fil-kamra tal- votazzjoni meta jagħlaq 

il-ħin; iżda l-Kummissjoni tista' ittawwal il-ħin stabbilit għall-votazzjoni minħabba raġunijiet 

li fl-opinjoni tal-Kummissjoni jkunu straordinarji.  

GĦADD TAL-VOTI  

23. Il-Kummissjoni għandha tgħodd il-voti mitfugħa kemm jista' jkun malajr wara li jagħlaq il-ħin 

tal-votazzjoni.  

24. Meta polza tal-votazzjoni:  

i. ma jkun fiha ebda preferenza; 

ii. ikun fiha aktar minn tlett (3) preferenzi 

iii. ikun fiha xi marka jew sinjal li tista' b'xi mod tikxef l-identità tal-votant, jew tħassar il-

polza tal-votazzjoni; 

iv. ma jkunx fiha fuq wara t-timbru ufficjali tal-Kummissjoni  

dik il-polza tal-votazzjoni għandha titqies bħala invalida.  

25. Il-kandidati li jġibu l-akbar numru ta' voti għandom jiġu ddikjarati eletti mill- Kummissjoni.  

26. Jekk żewġ kandidati jew aktar iġibu numru ta' voti indaqs li jkun l-akbar ammont ta' voti, 

għandha ssir elezzjoni parzjali bejn dawk il-kandidati skont id-dispożizzjonijiet tar-regolamenti 

15 sa 26 ta' dawn ir-regolamenti.  

27. Il-Kummissjoni għandha kmieni kemm jista' jkun wara li jiġi magħruf ir-riżultat tal-għadd tal-

voti tirrapporta r-riżultat tal-elezzjoni lill-Ministeru għax-xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar.  

28. Id-deciżjoni tal-Kummissjoni fuq il-validità ta' xi nominazzjoni, id-dritt ta' persuna biex tivvota 

jew tersaq għall-elezzjoni, il-post li fih il-persuna għandha tivvota, il-validità ta' xi polza tal-

vot u r-riżultat tal-elezzjonijiet tkun finali u konklussiva.  


