
Billi l-Housing Authority (“HA”) għandha l-ħsieb li tagħti b’ċens temporanju ta’ ħamsa u sittin (65) sena diversi 
artijiet f’Malta (“l-Artijiet”) għall-iskopijiet permessi kif ġew elenkati fl-Abbozz tal-Att pubbliku li ser jiġi 
pubblikat min-Nutar Dr Marco Burlo hawn anness ċjoè l-użu tal-Artijiet biex jintlaħqu l-aktar bżonnijiet urġenti 
ta’ akkomodazzjoni soċjali ta’ Malta u għas-servizzi jew utilitajiet pubbliċi u komunitarji anċillari għall-
implementazzjoni tal-Proġett ta’ Akkomodazzjoni Soċjali; 

Billi l-Fond għall-Iżvilupp Nazzjonali u Soċjali, aġenzija pubblika stabbilita mill-Ordni dwar it-Twaqqif tal-
Aġenzija Dwar il-Fond għall-Iżvilupp Nazzjonali u Soċjali, Leġiżlazzjoni Sussidjarji 595.12 tal-Liġijiet ta’ Malta, 
hija disposta li tieħu b’titolu ta’ ċens temporanju l-Artijiet u dan fl-isfond ta’ dak hawn taħt imsemmi; 

Billi l-Fond għall-Iżvilupp Nazzjonali u Soċjali sejjer jikri lura lill-HA l-Artijiet sabiex l-HA twettaq l-Proġett ta’ 
Akkomodazzjoni Soċjali u t-trasferiment b’ċens temporanju ser isir biex il-Fond għall-Iżvilupp Nazzjonali u 
Soċjali jkollu s-serħan tal-moħħ li jitħallas lura l-finanzjament li ser joħroġ sabiex jitwettaq il-Proġett ta’ 
Akkomodazzjoni Soċjali; 

Billi l-HA hija disposta li taċċetta li jsir it-trasferiment tal-Artijiet fl-interess soċjali tal-pajjiż u l-Fond għall-
Iżvilupp Nazzjonali u Soċjali huwa dispost li jikri lura l-Artijiet. 

Billi l-Gvern tar-Repubblika ta’ Malta u HA jistgħu jittrasferixxu jew jagħtu artijiet bi kwalunkwe titolu jkun li 
jkun ai termini ta’ Artikolu 31(ċ) tal-Att Dwar Artijiet tal-Gvern, Kapitolu 573 tal-Liġijiet ta’ Malta, skont 
riżoluzzjoni speċjali tal-Kamra tad-Deputati li tkun fis-seħħ fil-waqt tat-trasferiment; 

Billi għalhekk l-għotja ta’ ċens temporanju u l-kirja kif spjegat hawn jistgħu jsiru skont l-artikolu 31(ċ) tal-Att 
Dwar Artijiet tal-Gvern, Kapitolu 573 tal-Liġijiet ta’ Malta u skont l-Att Dwar l-Awtorità tad-Djar, Kapitolu 261 
tal-Liġijiet ta’ Malta; 

Għalhekk huwa b’dan riżolut li l-għoti ta’ ċens temporanju u l-kirja tal-Artijiet għandhom isiru skont l-Abbozz 

tal-Att Pubbliku li jirregola ċ-Ċens Temporanju, hawn annessi u mmarkat bħala “Dok. MSA1”, l-Abbozz tal-Att 

Pubbliku li jirregola l-Kirja, hawn anness u mmarkat bħala “Dok. MSA2” u l-Iskeda tad-Dokumenti mehmuża 

mal-Atti Publiċi sopra ċitati, hawn annessa u mmarkata bħala “Dok. X” li jinsabu lkoll imqegħdin fuq il-Mejda 

tal-Kamra 
































































































































































