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Briefing
għall-Assistenti Kummissjonarji Elettorali

Jekk jogħġobkom itfu l‐mowbajls
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Kif se titqassam il-laqgħa

 Struzzjonijiet mill-panel

 Għoti tal-ġurament

 Mistoqsijiet
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Dawn l-istruzzjonijiet iservu kemm għaċ-Chairpersons, 

għall-Assistenti Kummissjonarji Elettorali [AECs] u r-

Riservi
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IL‐KUMMISSJONI ELETTORALI TFAKKAR 

LILL‐ASSISTENTI KUMMISSJONARJI 

ELETTORALI KOLLHA LI L‐LEALTÀ

TAGĦHOM GĦANDHA TKUN LEJN

IL‐KUMMISSJONI ELETTORALI U LI 

KULĦADD GĦANDU JSEGWI

L‐ISTRUZZJONIJIET KOLLHA TAGĦHA
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L-Assistenti Kummissjonarji għandhom jivvutaw fil-jiem kif ġej:

 L-AECs u r-riservi li se jservu t-Tlieta, 22 ta’ Marzu, 2022, għandhom

jivvutaw BISS:

IS-SIBT, 19 TA’ MARZU, 2022;

 L-AECs li se jservu s-Sibt, 19 ta’ Marzu, il-Ħamis, 24 ta’ Marzu, u s-Sibt, 26

ta’ Marzu, 2022 għandhom jivvutaw BISS:

IT-TLIETA, 22 TA’ MARZU, 2022.

Dawk l-AECs irreġistrati bħala votanti f’Malta għandhom jivvutaw fil-Kumpless

tal-Għadd tal-Voti fin-Naxxar filwaqt li l-AECs irreġistrati bħala votanti

f’Għawdex għandhom jivvutaw fil-Farm Sperimentali, ix-Xewkija, Għawdex,

skont id-dati murija hawn fuq.

Il-ħin tal-jiem kollha tal-votazzjoni jibda mis-7am u jintemm fl-10 pm.

Dawk li għal xi raġuni rriżenjaw jew se jirriżenjaw mill-ħatra tagħhom huma

obbligati jgħarrfu lill-Uffiċċju Elettorali mill-aktar fis possibbli fuq in-numru

22261015 u xorta jkunu jridu jivvotaw it-Tlieta, 22 ta’ Marzu.
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 Is-Sibt, 19 ta’ Marzu Kummissjonarji Elettorali
San Vinċenz de Paule
Djar tal-Anzjani
Faċilità Korrettiva ta’ Kordin
Votazzjoni Bikrija
AECs li se jservu t-Tlieta 22 ta’ Marzu

 It-Tlieta, 22 ta’ Marzu   AECs u Uffiċjali tal-Pulizija

 Il-Ħamis, 24 ta’ Marzu Sptar Karin Grech
Sptar Mater Dei inkluż SAMOC

Sptar Monte Karmeli
Sptar Ġenerali t’Għawdex inkluż Downtown

 Is-Sibt, 26 ta’ Marzu Jum il-Votazzjoni fil-lokalitajiet kollha

Jiem tal-Votazzjoni
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Struzzjonijiet COVID-19

Importanti li l-AECs li se jservu f’waħda mill-jiem tal-

elezzjoni jkunu vvaċċinati b’mod sħiħ u jkollhom ċertifikat

validu. Jekk le, jkunu jridu jibbukkjaw għal Rapid Test mill-

aktar fis possibbli fuq numru 111 għax dakinhar li se jservu

se jintalbu jippreżentaw ir-riżultat tar-rapid test magħmul sa

48 siegħa qabel. Min ma jippreżentax rapid test negattiv

mhux se jitħalla jservi bħala Assistent Kummissjonarju

Elettorali.
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Iċ-ċentri COVID se jkunu mwaqqfa fil-postijiet li ġejjin:

 Smart City, Il-Kalkara

 Life Sciences Park, San Ġwann

 Ta’ Qali

 Xewkija Racecourse, Ta’ Xħajma, Għawdex

 Għal dawk il‐persuni li jinsabu f’xi Dar tal‐Anzjani jew f’xi sptar u li 

jkunu pożittivi għall‐COVID‐19 jew qegħdin fi kwarantina mandatorja 

se jkun hemm Roving Team magħmul minn AECs awtorizzati mill‐

Kummissjoni Elettorali.

Ċentri COVID u Roving Teams
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 Il-Polling Place Officer ser jgħaddi lista ta’ votanti liċ-
Chairperson, dejjem jekk ikun il-każ, li dakinhar tal-
votazzjoni ser jivvotaw f’ċentru mwaqqaf apposta;

 Iċ-Chairperson irid jaqta’ lil dawn l-eletturi minn fuq
il-LOPEV tal-kamra rispettiva tiegħu permezz ta’
highlighter, jikteb ‘DELISTED VOTER’ u jiffirma;

 Dan il-proċess għandu jsir l-ewwel ħaġa filgħodu
qabel tibda l-votazzjoni, fil-preżenza tal-AECs kollha
f’kamra magħluqa. L-ebda aġent ta’ partit ma jista’
jkun preżenti f’dan il-ħin.

Proċeduri Ġodda
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Issiġillar tal-Kaxex tal-Votazzjoni

 Il-kaxex tal-votazzjoni għandhom jiġu ssiġillati kif ġej: 

L-AECs tal-Kummissjoni għandhom jissiġillaw l-għatu l-

kbir b’żewġ siġilli pprovduti, wieħed fuq in-naħa ta’ 

quddiem u l-ieħor fuq in-naħa ta’ wara tal-istess għatu.

 Ir-rappreżentanti tal-Partiti għandhom jissiġillaw 

l-istess għatu fil-ġnub tiegħu.

 Il-partikolaritajiet tax-xhud tal-issiġillar tal-Kaxxa tal-

Votazzjoni għandhom jitniżżlu fuq Formola GE 64.
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L-għatu l-kbir tal-kaxxa ssiġillat
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 Tintalab lill-Polling Place Officer Kaxxa tal-Votazzjoni
Spare;

 Tinqala’ bil-galbu l-istiker minn fuq il-kaxxa li se
tinbidel u titwaħħal fuq dik spare;

 Tittieħed nota fuq il-Formola GE 61 tas-siġilli li ġew
mibdula;

 Wara l-votazzjoni, il-kaxex li ma ntużawx jibqgħu fl-
istrong room.

F’każ ta’ użu ta’ 
Kaxxa tal-Votazzjoni Spare
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 Id-dokumenti għall-votazzjoni għandhom jinżammu 
fl-ordni tan-numru tar-reġistrazzjoni; 

 Kull pakkett ta’ poloz tal-votazzjoni li jinfetaħ irid 
jingħadd biex ikun żgurat li fih 50;

 L-Assistenti Kummissjonarji jridu joqogħdu attenti biex 
jiżguraw li l-persuna li tidħol sabiex tivvota fil-kamra 
tal-votazzjoni tagħhom, tkun verament votant/a f’dik 
il-kamra, li d-dokument ikun tagħha u li tippreżenta 
dokument/i ta’ dawn l-elezzjonijiet.

 Eletturi mmarkati bil-kliem ‘DELISTED’ m’għandhomx 
jitħallew jivvotaw u għaldaqstant iridu jitnaqqsu mit-
total ta’ eletturi li kellhom jedd jivvotaw.
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 L-elettur jippreżenta d-dokument għall-votazzjoni li 
jinżamm mill-AECs;

 Jitqabblu l-partikolaritajiet li jidhru fuq id-dokument 
għall-votazzjoni ma’ dawk ta’ fuq il-LOPEV, sabiex jiġi 
żgurat li l-elettur ġab id-dokument tiegħu;

 Wara li jsir dan, l-AEC rappreżentant tal-Kummissjoni 
Elettorali jimmarka b’salib ir-ritratt fuq il-LOPEV;

 Kull elettur li hu intitolat jivvota għandu jingħata Polza 
tal-Votazzjoni, ttimbrata miċ-Chairperson bit-timbru tal-
Kummissjoni fuq wara, fin-naħa ta’ fuq, fil-kaxxa tax-
xellug, immarkata għal dan il-għan;

 Wara li jivvota, kull elettur għandu jitni l-polza tal-
votazzjoni u juri t-timbru uffiċjali lill-AECs qabel ma 
jitfagħha fil-kaxxa rispettiva. 

Proċedura biex elettur jivvota:
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 Dan għandu jsir privatament bil-bieb tal-kamra magħluq u bl-AECs kollha 
preżenti

 Il-komunikazzjoni u l-mili tal-polza tal-votazzjoni għandhom isiru biss miċ-
Chairperson

 Iċ-Chairperson, wara li jkun saqsa lill-votant: “Liema kandidat tixtieq l-
aktar li jkun elett?” għandu jniżżel in-numru 1 ħdejn isem il-kandidat 
indikat mill-elettur

 Huwa mbagħad jistaqsi lill-elettur “Liema kandidat tixtieq li jkun elett it-
tieni?” u jniżżel in-numru 2 ħdejn isem il-kandidat indikat mill-elettur u 
jkompli jagħmel hekk għat-3 jew għal kull preferenza oħra sakemm l-
elettur jiddikjara li huwa ma jixtieqx li jivvota għal aktar kandidati

 Elettur għandu dritt jitlob liċ-Chairperson biex jaqralu l-ismijiet tal-
kandidati ta’ partit wieħed biss u ċ-Chairperson m’għandux jinsisti li 
jaqralu l-ismijiet tal-kandidati tal-partiti l-oħra

 F’dawn il-każi dejjem għandha timtela Formola GE18

Proċedura meta elettur jitlob 
l-assistenza fil-mili tal-polza:
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 Jitniżżlu l-partikolaritajiet fuq il-formola GE 20

 Id-dokument għall-votazzjoni jingħata lura

 Issir nota fuq il-LOPEVs

 Kemm-il darba l-elettur jirritorna u jkun kapaċi 
jikkomunika biex jivvota, jiġi ingassat minn fuq 
il-formola GE 20

Proċedura meta elettur ma jkunx
jista’ jikkomunika:
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Kanċellament tal-Poloz tal-Votazzjoni

Jekk elettur, bi żball, iħassar il-Polza tal-
Votazzjoni tiegħu huwa jista’, wara li
jgħaddiha lill-AECs, jingħata Polza tal-
Votazzjoni oħra. Il-Polza mħassra għandha
tiġi mmarkata minnufih bil-kelma
‘kanċellata’ fuq wara u titpoġġa f’Envelope
GE 1.
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1. In-numru ta’ dokumenti għall-votazzjoni;

2. In-numru ta’ persuni maqtugħa minn fuq il-LOPEV;

3. In-numru ta’ poloz tal-votazzjoni li ngħataw lill-

eletturi u ntefgħu fil-kaxxa (minn dawk ipprovduti

tnaqqas dawk mhux użati u dawk imħassra)

 Dawn it-tliet figuri BILFORS iridu jaqblu ma’
xulxin

Spot checks
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Formola 26 – Rendikont tal-Polza tal-Votazzjoni 
(Ballot Paper Account)

 Għandhom dejjem jimtlew ħames kopji u f’każ li 
jkun hemm talba għal aktar din għandha tiġi 
milqugħa

 Partijiet minnha jistgħu jimtlew bil-lest filgħodu

 Il-kumplament wara l-għeluq tal-votazzjoni 
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Statistika

 Fis-2.00 pm u f’għeluq il-votazzjoni, iċ-
Chairperson għandu jiġbor l-ammonti ta’ kemm 
ivvutaw f’dik il-Kamra tal-Votazzjoni u jgħaddihom 
lill-Polling Place Officer.
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GĦELUQ

 Kif tispiċċa l-Votazzjoni, l-AECs għandhom 
jissiġillaw l-għatu ż-żgħir tal-Kaxxa tal-Votazzjoni 
fil-preżenza tal-aġenti tal-Partiti. L-istess aġenti 
jridu jiffirmaw dikjarazzjoni skont il-każ: Formola 
GE 59, jekk jaqblu mal-figuri jew GE 60 jekk ma 
jaqblux.
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GRAZZI
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