
 
REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE  

 

Nr. 

Ren

dor 
1 

Data e 

kërkesës2 

Objekti i 

kërkesës3 

 

 

Data e 

përgjigjes4 

Përgjigje5 

 
Mënyra e 

përfundimi

t të 

kërkesës6 

Tarifa7 

 

 

1 01.02.2021 Asistencë për 

rikuperimin 

ellogarise ne 

eAlbania. 

01.02.2021 Përshëndetje e nderua, Në vijim të kërkesës tuaj për informacion , 

Ju informojmë se nëse nuk keni akses tek emaili me të cilin jeni 

rregjistruar në portal duhet të dërgoni këto të dhëna në 

adresën  helpdesk@e-albania.al : 

- foto te kartës ID 

- emri i nënës 

- emri i babait  

- datëlindja e nënës 

Specifikoni gjithashtu adresën e re email që doni të përdorni 

në vazhdim për llogarinë tuaj në portal. 

Gjithashtu, Ju mund të paraqiteni pranë sporteleve ADISA për 

asistencë për rikuperimin e llogarisë. Për cdo pyetje ose paqartësi 

na kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në të 

Premte, nga ora 08:00 deri në 19:00. 

E plotë 

E deleguar 

Nuk ka 

2 31.01.2021 Kërkesë për 

bonus bebi 

01.02.2021 Përshëndetje e nderuar,Në vijim të kërkesës Tuaj, Ju bëjmë 

me dije se tërheqja e çekut (bonusi) bëhet personalisht nga 

prindi/prindërit dhe afati është 1 vit kalendarik nga dita e 

lindjes së foshnjës. Në rast se ju nuk mund të jeni të 

pranishëm, me një Prokurë të Posaçme mund të autorizoni 

E plotë 

 

Nuk ka 

                                                           
1 Numri rendor i kërkesave të regjistruara në Regjistrin e Kërkesave dhe Përgjigjeve 
2 Data e regjistrimit të kërkesës 
3 Përmbledhje e objektit të kërkesës duke u anonimizuar sipas parashikimeve ligjore në fuqi 
4 Data e kthimit të përgjigjes 
5 Përmbajtja e përgjigjes duke u anonimizuar sipas parashikimeve ligjore në fuqi 
6 Përgjigja jepet E plotë/ E kufizuar/ E refuzuar/E deleguar 
7 Kosto monetare e riprodhimit (kur është rasti dhe e dërgimit) të informacionit të kërkuar sipas tarifave të publikuar nga autoriteti publik. 



një të afërm të bëjë regjistrimin e fëmijës, si edhe të kryejë 

edhe tërheqjen e çekut të bebes.  
Për të kryer regjistrimin e fëmijës në regjistrin kombëtar të 

popullsisë në Shqipëri, duhet të dërgoni pranë familjarëve tuaj 

këto dokumenta: 

 Prokurë e Posaçme për personin që do 

të kryejë regjistrimin dhe kopje të letërnjoftimeve 

elektronike të dy prindërve; 

 Aktin e lindjes të mbajtur jashtë shtetit, i cili duhet 

të jetë legalizuar me vulë Apostile dhe i përkthyer 

në gjuhë n shqipe dhe i noterizuar. 

Në vijim, prindi pajiset me Regjistrimin e aktit të lindjes, 

Certifikatën e aktit të lindjes, Certifikatën familjare dhe 

Certifikatën personale të të porsalindurit. 

Në përfundim të regjistrimit të të porsalindurit, me qëllim 

përftimin e bonusit, nëpunësi i gjendjes civile ju pajis me 2 

(dy) certifikata, përkatësisht: Certifikatë famjiljare dhe 

Certifikatë lindje e të porsalindurt, më shënimin 

“Për bonusin e lindjes”. Personi i autorizuar (i pajisur me 

prokurë të posacme) duhet të paraqitet pranë Drejtorisë 

Rajonale të Shërbimit Social Shtetëror në Sektorin e financës, 

me qëllim dorëzimin e dy certifikatave (familjare dhe lindje e 

fëmijës) dhe përftimin e çekut të bonusit të lindjes, sipas 

masës së përcaktuar.  Për çdo pyetje ose paqartësi mund të 

kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 0118, nga e Hëna në të 

Premte, nga ora 08:00 deri në 19:00. 

Gjithë të mirat! 
3 31.01.2021 Vërtetim 

pozitiv/negative 

nga ASHK 

01.02.2021 Përshëndetje znj. …..,Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije si 

më poshtë:Për të marrë shërbimin e kërkuar mund të aplikoni në 

portalin e-Albania. Hyni në portal dhe identifikohuni,  më tej me 

search kërkoni shërbimin Aplikim për lëshim vërtetimesh 

(negativ/pozitiv) dhe  përzgjidhni rubrikën “Përdor”. Gjithashtu, Ju 

E plotë Nuk ka 



njoftojmë se portali përdoret pasi të keni hapur një llogari në 

të. Nëse nuk e keni një të tillë, mund ta bëni duke zgjedhur këtë 

lidhje: https://e-albania.al/Pages/HelpRegister.aspx. Në vijim, për 

çdo paqartësi apo problem të hasur në përdorimin e portalit e-

Albania, mund t’i drejtoheni postës elektronike – helpdesk@e-

albania.al – kanal i posaçëm për përdorimin e portalit.Gjithë të 

mirat! 

4 31.01.2021 Asistencë për 

rikuperimin 

ellogarise ne 

eAlbania. 

01.02.2021 Përshëndetje e nderuar, Në vijim të kërkesës tuaj për informacion , 

Ju informojmë se nëse nuk keni akses tek emaili me të cilin jeni 

rregjistruar në portal duhet të dërgoni këto të dhëna në 

adresën  helpdesk@e-albania.al : 

- foto te kartës ID 

- emri i nënës 

- emri i babait  

- datëlindja e nënës 

Specifikoni gjithashtu adresën e re email që doni të përdorni 

në vazhdim për llogarinë tuaj në portal.Gjithashtu, Ju mund 

të paraqiteni pranë sporteleve ADISA për asistencë për 

rikuperimin e llogarisë. Për cdo pyetje ose paqartësi na kontaktoni 

në numrin pa pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 

08:00 deri në 19:00. 

E plotë 

E deleguar 

Nuk ka 

https://e-albania.al/Pages/HelpRegister.aspx
mailto:helpdesk@e-albania.al
mailto:helpdesk@e-albania.al


5 30.01.2021 Kërkesë për info 

mbi shpalljen e 

martesës me 

shtetas të huaj 

01.02.2021 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës tuaj për informacion , Ju bëjmë 

me dije se  procedura për të bërë shpalljen e martesës mes dy 

shtetasve shqiptar në Republikën e Shqipërisë është si mëposhtë 

vijon :Kërkesa për shpallje bëhet nga bashkëshortët e ardhshëm ose 

nga personi i caktuar nga ata me prokurë të posaçme. Shpallja e 

martesës bëhet nga të dy bashkëshortët e ardhshëm në zyrat e 

gjendjes civile në bashki / njësi administrative ku kanë 

vendbanimin. Gjatë shpalljes së martesës bashkëshortët e ardhshëm 

do të përcaktojnë se në cilën zyrë të gjendjes civile do të lidhet 

martesa.Dokumentet e nevojshëm për shpalljen e martesës janë: 

 prokurë e posaçme, në rastet kur bashkëshortët e ardhshëm 

nuk janë prezent në procedurën e shpalljes; 

 certifikatë lindje, me shënimin “për shpallje martese”; 

 fotokopje e dokumentit të identifikimit;  

Martesa nuk mund të lidhet para se të kalojnë 10 ditë nga e nesërmja 

e shpalljes. Afati i vlefshmërisë për lidhjen e martesës së shpallur 

është 1 vit.  Pas kalimit të afatit 10 ditor nga e nesërmja e shpalljes, 

secili nga bashkëshortët e ardhshëm pajiset me dokumentin 

certifikatë lindje për lidhje martese. Në ditën e caktuar për lidhjen 

e martesës duhet të jenë të pranishëm dhe dy dëshmitarë.Në rast 

se ''Lidhja e martesës do të kryhet ndërmjet një shtetasi 

shqiptar dhe një shtetasi të huaj'' procedura për të bërë 

shpalljen është si mëposhtë vijon :Në rastin e lidhjes së martesës 

me një shtetas të huaj, nga bashkëshorti i ardhshëm (shtetasi i huaj) 

paraqiten dokumentet për shpalljen e martesës, të legalizuar, 

përkthyer, noteruar: 

·         certifikatë lindje, e plotësuar me të gjithë  përbërësit e 

gjendjes civile, që pasqyrohen në rubrikat e Regjistrit Kombëtar të 

Gjendjes Civile; 

·         dokumentin / certifikatë që vërteton se nuk ka pengesë ligjore 

në vendin e tij për lidhje martese (vërtetim për leje lidhje martese); 

·         dokument ku vërtetohen të dhënat e vendbanimit në shtetin e 

huaj; 

E plotë Nuk ka 



·         fotokopje e dokumentit të identifikimit; 

Këto dokumenta duhet të jenë me vulë APOSTILLE ose të 

legalizuar nga përfaqësitë tona diplomatike jashtë 

vendit. Dokumentacioni duhet të paraqitet i përkthyer dhe i 

noteruar. 

Shpallja e martesës kryhet në Bashki / Njësi Administrative, ku ka 

vendbanimin bashkëshorti i ardhshëm (shtetasi shqiptar). Pas 

kalimit të afatit 10 ditor nga e nesërmja e shpalljes, shtetasi shqiptar 

që do të lidhë martesë pajiset me dokumentacionin e mëposhtëm: 

·         certifikatë lindje; 

·         certifikatë lindje me shënimin “për lidhje martese”; 

Dokumentet duhet të legalizohen në institucionin e Prefekturës dhe 

në Ministrinë për Evropën dhe Punët e Jashtme dhe më pas 

bashkëshortët e ardhshëm ndjekin procedurën sipas legjislacionit të 

vendit ku do të lidhet martesa. Aplikimet për legalizimin e 

dokumenteve kryhen nëpërmjet Postës Shqiptare. 

Pas lidhjes së martesës në shtetin e huaj, dokumenti i martesës 

(certifikatë martese /ekstrakt akt martese) i legalizuar, përcillet për 

regjistrim në shërbimin e gjendjes civile në Shqipëri në zyrën e 

gjendjes civile, ku bashkëshorti shqiptar ka vendbanimin.Lidhur 

me pyetjen tuaj , ju informojmë se shpallja e martesës në 

Shqipëri mund të kryhet edhe me prokurë, por nëse celebrimin 

do e kryeni në Shqipëri duhet të jeni i pranishëm.  
Për cdo pyetje ose paqartësi na kontaktoni në numrin pa pagesë 

0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 

19:00. Faleminderit! 

6 29.01.2021 Info mbi 

procedurat dhe 

dokumentat e 

martesës me 

shtetas të huaj 

jashtë 

01.02.2021 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës tuaj për informacion , Ju bëjmë 

me dije se  procedura për të bërë shpalljen e martesës mes dy 

shtetasve shqiptar në Republikën e Shqipërisë është si mëposhtë 

vijon :Kërkesa për shpallje bëhet nga bashkëshortët e ardhshëm ose 

nga personi i caktuar nga ata me prokurë të posaçme. Shpallja e 

martesës bëhet nga të dy bashkëshortët e ardhshëm në zyrat e 

gjendjes civile në bashki / njësi administrative ku kanë 

vendbanimin. Gjatë shpalljes së martesës bashkëshortët e ardhshëm 

do të përcaktojnë se në cilën zyrë të gjendjes civile do të lidhet 

E plotë Nuk ka 



martesa.Dokumentet e nevojshëm për shpalljen e martesës janë: 

•prokurë e posaçme, në rastet kur bashkëshortët e ardhshëm nuk 

janë prezent në procedurën e shpalljes; 

•certifikatë lindje, me shënimin “për shpallje martese”; 

•fotokopje e dokumentit identifikimit; 

Martesa nuk mund të lidhet para se të kalojnë 10 ditë nga e nesërmja 

e shpalljes. Afati i vlefshmërisë për lidhjen e martesës së shpallur 

është 1 vit.  Pas kalimit të afatit 10 ditor nga e nesërmja e shpalljes, 

secili nga bashkëshortët e ardhshëm pajiset me dokumentin 

certifikatë lindje për lidhje martese. Në ditën e caktuar për lidhjen 

e martesës duhet të jenë të pranishëm dhe dy dëshmitarë. 

Në rast se ''Lidhja e martesës do të kryhet ndërmjet një shtetasi 

shqiptar dhe një shtetasi të huaj'' procedura për të bërë shpalljen 

është si mëposhtë vijon : 

Në rastin e lidhjes së martesës me një shtetas të huaj, nga 

bashkëshorti i ardhshëm (shtetasi i huaj) paraqiten dokumentet për 

shpalljen e martesës, të legalizuar, përkthyer, noteruar: 

·  certifikatë lindje, e plotësuar me të gjithë  përbërësit e gjendjes 

civile, që pasqyrohen në rubrikat e Regjistrit Kombëtar të Gjendjes 

Civile; 

· dokumentin / certifikatë që vërteton se nuk ka pengesë ligjore në 

vendin e tij për lidhje martese (vërtetim për leje lidhje martese); 

· dokument ku vërtetohen të dhënat e vendbanimit në shtetin e huaj; 

· fotokopje e dokumentit të identifikimit; 

Këto dokumenta duhet të jenë me vulë APOSTILLE ose të 

legalizuar nga përfaqësitë tona diplomatike jashtë vendit. 

Dokumentacioni duhet të paraqitet i përkthyer dhe i noteruar. 

Shpallja e martesës kryhet në Bashki / Njësi Administrative, ku ka 

vendbanimin bashkëshorti i ardhshëm (shtetasi shqiptar). Pas 

kalimit të afatit 10 ditor nga e nesërmja e shpalljes, shtetasi shqiptar 

që do të lidhë martesë pajiset me dokumentacionin e mëposhtëm: 

·   certifikatë lindje; 

·  certifikatë lindje me shënimin “për lidhje martese”; 

Dokumentet duhet të legalizohen në institucionin e Prefekturës dhe 

në Ministrinë për Evropën dhe Punët e Jashtme dhe më pas 

bashkëshortët e ardhshëm ndjekin procedurën sipas legjislacionit të 



vendit ku do të lidhet martesa. Aplikimet për legalizimin e 

dokumenteve kryhen nëpërmjet Postës Shqiptare. 

Pas lidhjes së martesës në shtetin e huaj, dokumenti i martesës 

(certifikatë martese /ekstrakt akt martese) i legalizuar, përcillet për 

regjistrim në shërbimin e gjendjes civile në Shqipëri në zyrën e 

gjendjes civile, ku bashkëshorti shqiptar ka vendbanimin. 

Lidhur me pyetjen tuaj , ju informojmë se shpallja e martesës në 

Shqipëri mund të kryhet edhe me prokurë, por nëse celebrimin do 

e kryeni në Shqipëri duhet të jeni i pranishëm. 

Për cdo pyetje ose paqartësi na kontaktoni në numrin pa pagesë 

0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 19:00. 

Faleminderit! 

7 29.01.2021 Kërkesë për info 

për lëshim 

certifikatë 

pronësie 

01.02.2021 Përshëndetje znj. …Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije si më 

poshtë:Për të marrë shërbimin e kërkuar mund të aplikoni në 

portalin e-Albania. Hyni në portal dhe identifikohuni,  më tej me 

search kërkoni shërbimin Aplikim për lëshim certifikate pronësie 

dhe  përzgjidhni rubrikën “Përdor”. Gjithashtu, Ju njoftojmë se 

portali përdoret pasi të keni hapur një llogari në të. Nëse nuk e keni 

një të tillë, mund ta bëni duke zgjedhur këtë lidhje: https://e-

albania.al/Pages/HelpRegister.aspx. Informacionit kthimi i 

përgjigjes dhe i materialeve të kërkuara nga kërkuesi kryhet 

nëpërmjet informimit me e-mail, dërgimit të përgjigjes elektronike 

tek “Dokumentet e mia” në profilin e qytetarit në e-Albania. 

Në vijim, për çdo paqartësi apo problem të hasur në përdorimin e 

portalit e-Albania, mund t’i drejtoheni postës elektronike 

– helpdesk@e-albania.al – kanal i posaçëm për përdorimin e 

portalit. Gjithë të mirat! 

E plotë Nuk ka 

8 29.01.2021 Kërkesë për info 

për transferim të 

gjëndjes civile 

01.02.2021 Në vijim të kërkesës suaj, Ju bëjmë me dije si më poshtë: Portali e-

Albania ju mundëson që shërbimin për shërbimin "Aplikim për 

ndryshim/saktësim vendbanimi"  të aplikoni përmes 

internetit, duke zgjedhur këtë lidhje elektronike:  

https://ealbania.al/eAlbaniaServices/DPGJC/14419/DPGJC_1441

9_n3_s1_ëeb.aspx?service_code=14419 Ose hyni në portal dhe 

identifikohuni,  më tej me search kërkoni shërbimin "Aplikim për 

ndryshim/saktësim vendbanimi" dhe  përzgjidhni rubrikën 

“Përdor”. Gjithashtu, Ju njoftojmë se portali përdoret pasi të keni 

E plotë Nuk ka 

https://e-albania.al/Pages/HelpRegister.aspx
https://e-albania.al/Pages/HelpRegister.aspx
mailto:helpdesk@e-albania.al
https://ealbania.al/eAlbaniaServices/DPGJC/14419/DPGJC_14419_n3_s1_web.aspx?service_code=14419
https://ealbania.al/eAlbaniaServices/DPGJC/14419/DPGJC_14419_n3_s1_web.aspx?service_code=14419


hapur një llogari në të. Nëse nuk e keni një të tillë, mund ta bëni 

duke zgjedhur këtë lidhje: https://e-

albania.al/Pages/HelpRegister.aspx.  

Në vijim, për çdo paqartësi apo problem të hasur në përdorimin e 

portalit e-Albania, mund t’i drejtoheni postës elektronike 

– helpdesk@e-albania.al – kanal i posaçëm për përdorimin e 

portalit.Gjithë të mirat! 

9 01.02.2021 Kërkesë info për 

licencë 

individuale në 

studim e 

projektim 

dhe/ose në 

mbikëqyrje e 

kolaudim - 

Arkitekte 

01.02.2021 Përshëndetje,Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 “Për të 

drejtën e informimit” neni 10, pika “d” përcakton se: “Koordinatori 

i të drejtës së informimit të një autoriteti publik, dërgon kërkesën 

për informim te një autoritet tjetër publik, brenda afateve të 

parashikuara në këtë ligj, kur rezulton se autoriteti publik ku është 

depozituar kërkesa nuk e zotëron informacionin e kërkuar”.Si 

rrjedhojë, gjeni bashkëngjitur kërkesën e mëposhtme, ku qytetari 

kërkon të informohet për kërkesën e tij për shërbimin Licencë 

individuale në studim e projektim,  për të cilin kërkon të informohet 

nëse dokumentat duhen në gjuhën origjinale apo të përkthyera e 

noterizuara.Gjithashtu bashkëlidhur dhe emaili drejtuar në adresën 

tone zyrtare.Lutemi për një përgjigje drejtuar shqetësimit të 

znj….Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

10 01.02.2021 Kërkesë për info 

për aplikim për 

vizë 1 vjecare 

01.02.2021 Përshëndetje e nderuar,Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije si 

më poshtë:Për të marrë shërbimin e kërkuar mund të aplikoni në 

portalin e-Albania. Hyni në portal dhe identifikohuni,  më tej me 

search kërkoni shërbimin Aplikim për vizë (Visa  application) 

dhe  përzgjidhni rubrikën “Përdor”. Gjithashtu, Ju njoftojmë se 

portali përdoret pasi të keni hapur një llogari në të. Nëse nuk e keni 

një të tillë, mund ta bëni duke zgjedhur këtë lidhje: https://e-

albania.al/Pages/HelpRegister.aspx. Në vijim, për çdo paqartësi 

apo problem të hasur në përdorimin e portalit e-Albania, mund t’i 

drejtoheni postës elektronike – helpdesk@e-albania.al – kanal i 

posaçëm për përdorimin e portalit.Gjithë të mirat! 

E Plotë Nuk ka 

11 01.02.2021 Kërkesë për info 

për tërheqjen e 

ID 

01.02.2021 Përshëndetje,Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije si më 

poshtë:Ju keni afat deri në 31 Dhjetor 2021 të tërhiqni kartën e 

identitetit pranë Zyrës ALEAT ku keni kryer aplikimin. 

E plotë Nuk ka 

https://e-albania.al/Pages/HelpRegister.aspx
https://e-albania.al/Pages/HelpRegister.aspx
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Pas kësaj date karta juaj është e pavlefshme.Për çdo pyetje apo 

paqartësi, mund të kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 0118, nga 

e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 19:00.Faleminderit! 

12 30.01.2021 Info mbi 

kontratë midis 

firme italiane 

dhe agjenci 

punësimi 

shqiptare 

01.02.2021 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës suaj, Ju bëjmë me dije se 

agjencitë e punësimit janë licensuar për të krijuar lehtësira në 

fushën e punësimit.Kushtet e vendosura janë një marrëdhënie midis 

agjencisë dhe ju, të cilat përcaktohen në kontatat e nënshkruara.Për 

çdo pyetje apo paqartësi, mund të kontaktoni në numrin pa 

pagesë 0800 0118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 

19:00.Faleminderit! 

E kufizuar Nuk ka 

13 01.02.2021 Info mbi 

ndryshim 

vendbanimi 

01.02.2021 Në vijim të kërkesës suaj, Ju bëjmë me dije si më poshtë: 

Portali e-Albania ju mundëson që shërbimin për shërbimin 

"Aplikim për ndryshim/saktësim vendbanimi"  të aplikoni përmes 

internetit, duke zgjedhur këtë lidhje elektronike:  

https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/DPGJC/14419/DPGJC_14419_n3_s1

_ëeb.aspx?service_code=14419 

Ose hyni në portal dhe identifikohuni,  më tej me search kërkoni 

shërbimin "Aplikim për ndryshim/saktësim vendbanimi" 

dhe  përzgjidhni rubrikën “Përdor”.  

Gjithashtu, Ju njoftojmë se portali përdoret pasi të keni hapur një 

llogari në të. Nëse nuk e keni një të tillë, mund ta bëni duke 

zgjedhur këtë lidhje: https://e-albania.al/Pages/HelpRegister.aspx.  

Në vijim, për çdo paqartësi apo problem të hasur në përdorimin e 

portalit e-Albania, mund t’i drejtoheni postës elektronike 

– helpdesk@e-albania.al – kanal i posaçëm për përdorimin e 

portalit. 

Gjithë të mirat! 

E plotë Nuk ka 

14 01.02.2021 Kërkesë për 

punësim 

01.02.2021 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës tuaj për informacion , Ju lutem 

klikoni linkun : http://ëëë.adisa.gov.al/mundesi-punesimi/ për të 

parë vëndet vakante në ADISA, dhe  informacionin përkatës për 

secilin pozicion.Për cdo pyetje ose paqartësi na kontaktoni në 

numrin pa pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 

08:00 deri në 19:00.Faleminderit! 

E plotë Nuk ka 

15 01.02.2021 Kërkesë për 

punësim 

01.02.2021 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës tuaj për informacion , Ju lutem 

klikoni linkun : http://ëëë.adisa.gov.al/mundesi-punesimi/ për të 

E plotë Nuk ka 

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/DPGJC/14419/DPGJC_14419_n3_s1_web.aspx?service_code=14419
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parë vëndet vakante në ADISA, dhe  informacionin përkatës për 

secilin pozicion.Për cdo pyetje ose paqartësi na kontaktoni në 

numrin pa pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 

08:00 deri në 19:00.Faleminderit! 

16 01.02.2021 Kërkesë për info 

mbi vonesën e 

kalimit të 

pagesësë së 

barrëlindjes 

02.02.2021 Përshëndetje znj. ….., 

Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 “Për të drejtën e 

informimit” neni 10, pika “d” përcakton se: “Koordinatori i të 

drejtës së informimit të një autoriteti publik, dërgon kërkesën për 

informim te një autoritet tjetër publik, brenda afateve të 

parashikuara në këtë ligj, kur rezulton se autoriteti publik ku është 

depozituar kërkesa nuk e zotëron informacionin e kërkuar”.Si 

rrjedhojë, gjeni në email-in e mëposhtëm kërkesën, ku qytetari 

kërkon të informohet për kërkesën e tij për shërbimin, Të ardhura 

nga barrëlindja, për të cilin nuk ka marrë akoma përgjigje. Lutemi 

për një përgjigje drejtuar shqetësimit të znj…. Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

17 02.02.2021 Kërkesë për info 

mbi bonusin e 

bebit 

02.02.2021 Përshëndetje, Në vijim të emalit Tuaj, ju bëj me dije se bonusin e 

bebit mund ta pëfitoni edhe pa kryer celebrimin, mjafton që ju 

të regjistroni bebin në gjendjen tuaj civile. Pas regjistrimit ju do 

të pajiseni nga punonjësja e gjendjes civile me certifikatë lindje për 

përfitimin e bonusit. Ju së bashku me këtë certifikatë lindje me 

shënimin e bonusit si dhe një certifikatë familjare duhet të parqiteni 

pranë Shërbimit Social Shtetëror që ndodhet me adresë  "Rr e 

Durrësit " Tiranë.Pas marrjes së cekut në këtë institucion ju mund 

të paraqiteni në një nga bankat e nivelit të dytë për 

të marrë shumën e akorduar.  

*Afati për përfitimin e bonusit të bebit është një vit nga data e 

lindjes së bebit.Faleminderit! 

E plotë Nuk ka 

18 02.02.2021 Kërkesë info për 

njehsim diplome 

jashtë shtetit 

02.02.2021 Përshëndetje znj. ….., Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije si 

më poshtë:Për të marrë shërbimin e kërkuar mund të aplikoni në 

portalin e-Albania. Hyni në portal dhe identifikohuni,  më tej me 

search kërkoni shërbimin "Njësimin e diplomave dhe certifikatave 

të huaja të lëshuara nga institucionet e huaja të arsimit të 

lartë" dhe  përzgjidhni rubrikën “Përdor”. Ose mund të aksesoni 

linkun e mëposhtëm:https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/MAS/853/MAS_853_n4_s1_ëeb.aspx

?service_code=853Gjithashtu, Ju njoftojmë se portali përdoret pasi 

E plotë Nuk ka 

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/MAS/853/MAS_853_n4_s1_web.aspx?service_code=853
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/MAS/853/MAS_853_n4_s1_web.aspx?service_code=853
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/MAS/853/MAS_853_n4_s1_web.aspx?service_code=853


të keni hapur një llogari në të. Nëse nuk e keni një të tillë, mund ta 

bëni duke zgjedhur këtë lidhje: https://e-

albania.al/Pages/HelpRegister.aspx. Në vijim, për çdo paqartësi 

apo problem të hasur në përdorimin e portalit e-Albania, mund t’i 

drejtoheni postës elektronike – helpdesk@e-albania.al – kanal i 

posaçëm për përdorimin e portalit.Gjithë të mirat! 

19 01.02.2021 Info për aplikim 

për pasaportë 

biometrike 

jashtë kufijëve 

02.02.2021 Përshëndetje z. …..,Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije si më 

poshtë:Ju mund të aplikoni dhe për shërbimin "Aplikim për leje 

kalimi", shërbim i cili i mundëson shtetasit shqiptarë, të cilët nuk 

kanë dokument të vlefshëm udhëtimi dhe që do të kthehen në 

Shqipëri do të pajisen me leje nëpërmjet shërbimit postar. Më pas 

gjyshi mund të aplikojë për pasaportë biometrike në Shqipëri. 

Për të marrë shërbimin e kërkuar mund të aplikoni në portalin e-

Albania. Hyni në portal dhe identifikohuni,  më tej me search 

kërkoni shërbimin "Aplikim për leje kalimi" dhe  përzgjidhni 

rubrikën “Përdor”. Ose mund të aksesoni linkun e mëposhtëm: 

https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/MPJ/9489/MPJ_9489_n3_s1_ëeb.asp

x?service_code=9489 Gjithashtu, Ju njoftojmë se portali përdoret 

pasi të keni hapur një llogari në të. Nëse nuk e keni një të tillë, mund 

ta bëni duke zgjedhur këtë lidhje: https://e-

albania.al/Pages/HelpRegister.aspx. Në vijim, për çdo paqartësi 

apo problem të hasur në përdorimin e portalit e-Albania, mund t’i 

drejtoheni postës elektronike – helpdesk@e-albania.al – kanal i 

posaçëm për përdorimin e portalit.Gjithë të mirat! 

E plotë Nuk ka 

20 02.02.2021 Asistencë për 

aplikim në 

eAlbania 

02.02.2021 Përshëndetje,Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 “Për të 

drejtën e informimit” neni 10, pika “d” përcakton se: “Koordinatori 

i të drejtës së informimit të një autoriteti publik, dërgon kërkesën 

për informim te një autoritet tjetër publik, brenda afateve të 

parashikuara në këtë ligj, kur rezulton se autoriteti publik ku është 

depozituar kërkesa nuk e zotëron informacionin e kërkuar”.Si 

rrjedhojë, gjeni  mëposhtme, kërkesën e qytetarit për asistencë 

në kryerjen e aplikimit.Lutemi për një përgjigje drejtuar 

shqetësimit të z….Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

21 03.02.2021 Info mbi 

bonusin e bebit 

03.02.2021 Përshëndetje e nderuar,Në vijim të kërkesës Tuaj, Ju bëjmë me dije 

se tërheqja e çekut (bonusi) bëhet personalisht nga prindi/prindërit 

E plotë Nuk ka 

https://e-albania.al/Pages/HelpRegister.aspx
https://e-albania.al/Pages/HelpRegister.aspx
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dhe afati është 1 vit kalendarik nga dita e lindjes së foshnjës. Në 

rast se ju nuk mund të jeni të pranishëm, me një Prokurë të 

Posaçme mund të autorizoni një të afërm të bëjë regjistrimin e 

fëmijës, si edhe të kryejë edhe tërheqjen e çekut të bebes.  
 Për të kryer regjistrimin e fëmijës në regjistrin kombëtar të 

popullsisë në Shqipëri, duhet të dërgoni pranë familjarëve tuaj këto 

dokumenta: 

 Prokurë e Posaçme për personin që do 

të kryejë regjistrimin dhe kopje të letërnjoftimeve 

elektronike të dy prindërve; 

 Aktin e lindjes të mbajtur jashtë shtetit, i cili duhet 

të jetë legalizuar me vulë Apostile dhe i përkthyer 

në gjuhën shqipe dhe i noterizuar. 

Në vijim, prindi pajiset me Regjistrimin e aktit të lindjes, 

Certifikatën e aktit të lindjes, Certifikatën familjare dhe 

Certifikatën personale të të porsalindurit.Në përfundim të 

regjistrimit të të porsalindurit, me qëllim përftimin e bonusit, 

nëpunësi i gjendjes civile ju pajis me 2 (dy) certifikata, 

përkatësisht: Certifikatë famjiljare dhe Certifikatë lindje e të 

porsalindurt, më shënimin “Për bonusin e lindjes”. Personi i 

autorizuar (i pajisur me prokurë të posacme) duhet të paraqitet 

pranë Drejtorisë Rajonale të Shërbimit Social Shtetëror në Sektorin 

e financës, me qëllim dorëzimin e dy certifikatave (familjare dhe 

lindje e fëmijës) dhe përftimin e çekut të bonusit të lindjes, sipas 

masës së përcaktuar.  Për çdo pyetje ose paqartësi mund të 

kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 0118, nga e Hëna në të 

Premte, nga ora 08:00 deri në 19:00.Gjithë të mirat! 

22 02.02.2021 Info për rinovim 

leje drejtimi 

03.02.2021 Përshëndetje znj…., Në vijim të kërkesës tuaj, Ju informojmë se ju 

mund të aplikoni pranë sportleve të Drejtorisë Rajonale të 

Shërbimeve të Transportit Rrugor Tiranë me vendndodhje Kashar. 

Mund të rezervoni takim nëpërmjet faqes zyrtare dpshtrr.gov.al ose 

mund të paraqiteni direkt në sportel. Ju informoj që sportelet ditën 

e mërkurë janë të hapura deri në orën 19.00.Patentën e re mund ta 

tërhiqni 30 minuta pas kryerjes së aplikimit në sportelet e 

E plotë Nuk ka 



DPSHTRR tek Nsheraku. Për çdo pyetje apo paqartësi, mund të 

kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 0118, nga e Hëna në të 

Premte, nga ora 08:00 deri në 19:00.Faleminderit! 

23 03.02.2021 Kërkesë për 

asistencë për 

aplikimin e 

shërbimit të 

DPSHTRR-së 

 Përshëndetje,Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 “Për të 

drejtën e informimit” neni 10, pika “d” përcakton se: “Koordinatori 

i të drejtës së informimit të një autoriteti publik, dërgon kërkesën 

për informim te një autoritet tjetër publik, brenda afateve të 

parashikuara në këtë ligj, kur rezulton se autoriteti publik ku është 

depozituar kërkesa nuk e zotëron informacionin e kërkuar”.Si 

rrjedhojë, gjeni  mëposhtme, kërkesën e qytetarit për asistencë 

në kryerjen e aplikimit.Lutemi për një përgjigje drejtuar 

shqetësimit të z……..Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

24 03.02.2021 Info mbi 

vendndodhjen e 

pikave ALEAT 

03.02.2021 Përshëndetje e nderuar, Në vijim të kërkesës Tuaj, Ju bëjmë me dije 

se ju mund të aplikoni në Zyrën Aleat pranë shkollës "1 Maji".

Për cdo pyetje ose paqartësi na kontaktoni në numrin pa pagesë 

0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 19:00 

ose në kanalin e ri të komunikimit (online chat); Nga e Hëna në të 

Premte, nga ora 08:00 deri në 16:00.Faleminderit! 

E plotë Nuk ka 

25 03.02.2021 Info mbi 

aplikim të 

ASHK-së 

03.02.2021 Përshëndetje e nderuar, Në vijim të kërkesës Tuaj, Ju bëjmë me dije 

se referuar verifikimit të kryer në sistemin e gjurmimit 

të aplikimeve të Agjencisë Shtetërore të Kadastres, rezulton se 

aplikimi Juaj është shqyrtuar dhe aprovuar nga zyra përgjegjëse e 

asaj kohe dhe saktësishtt me datë 05.04.2018. Po sipas të dhënave 

të këtij sistemi rezulton se për këtë aplikim ka një kthim përgjigje 

nga ana e punonjësve të ASHK-së, Drejtoria Vendore Kavajë (ish 

ZVRPP Kavajë). Përsa më sipër ADISA Ju sugjeron: 

- të interesoheni pranë Zyres së Postës Shqiptare të qytetit Tuaj 

nëse për këtë aplikim ka patur ose jo një zarf me emrin e aplikuesit;  

- nëse nga Zyra e Postës Shqiptare do te merrni një përgjigje 

negative, atëherë Ju mund të paraqiteni pranë Qendrës ADISA 

Kavajë në adresën: “Pallati i Kulturës i Kavajës” Kati i parë, 

pranë Shëtitores “Josif Buda”, Kavajë dhe të kryeni 

një aplikim pa pagesë nëpërmjet të cilit do të kërkoni nga ASHK, 

Drejtoria Vendore Kavajë, t'Ju vendosi në dispozicion kopje 

të shkresës së dërguar për aplikimin numër …….., datë ……..Për 

cdo pyetje ose paqartësi na kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 0 

E plotë Nuk ka 



118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 19:00 ose në 

kanalin e ri të komunikimit (online chat); Nga e Hëna në të Premte, 

nga ora 08:00 deri në 16:00. Faleminderit!  

26 04.02.2021 Kërkesë për 

certifikatë mbi 

aktin e martesës 

05.02.2021 Përshëndetje znj. …..,Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije si 

më poshtë:Për të marrë shërbimin e kërkuar mund të aplikoni në 

portalin e-Albania. Hyni në portal dhe identifikohuni,  më tej me 

search kërkoni shërbimin "Certifikatë nga akti i 

martesës” dhe  përzgjidhni rubrikën “Përdor”. Ju mund ta aksesoni 

këtë shërbim edhe nëpërmjet linkut të mëposhtëm:https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=1117

8 Gjithashtu, Ju njoftojmë se portali përdoret pasi të keni hapur një 

llogari në të. Nëse nuk e keni një të tillë, mund ta bëni duke 

zgjedhur këtë lidhje: https://e-

albania.al/Pages/HelpRegister.aspx. Në vijim, për çdo paqartësi 

apo problem të hasur në përdorimin e portalit e-Albania, mund t’i 

drejtoheni postës elektronike – helpdesk@e-albania.al – kanal i 

posaçëm për përdorimin e portalit.Gjithë të mirat! 

E plotë Nuk ka 

27 04.02.2021 Kërkesë për 

ndryshim 

vendbanimi 

05.02.2021 Në vijim të kërkesës suaj, Ju bëjmë me dije si më poshtë: 

Portali e-Albania ju mundëson që shërbimin për shërbimin 

"Aplikim për ndryshim/saktësim vendbanimi"  të aplikoni përmes 

internetit, duke zgjedhur këtë lidhje elektronike: https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/DPGJC/14419/DPGJC_14419_n3_s1

_ëeb.aspx?service_code=14419 Ose hyni në portal dhe 

identifikohuni,  më tej me search kërkoni shërbimin "Aplikim për 

ndryshim/saktësim vendbanimi" dhe  përzgjidhni rubrikën 

“Përdor”. Dokumente që dorëzohen nga aplikanti: - Dokumenti që 

vërteton pronësinë/përdorimin e banesës 

Gjithashtu, Ju njoftojmë se portali përdoret pasi të keni hapur një 

llogari në të. Nëse nuk e keni një të tillë, mund ta bëni duke 

zgjedhur këtë lidhje: https://e-

albania.al/Pages/HelpRegister.aspx. Në vijim, për çdo paqartësi 

apo problem të hasur në përdorimin e portalit e-Albania, mund t’i 

drejtoheni postës elektronike – helpdesk@e-albania.al – kanal i 

posaçëm për përdorimin e portalit.Gjithë të mirat! 

E plotë Nuk ka 

28 04.02.2021 Kërkesë për info 

mbi aplikimin 

05.02.2021 Përshëndetje znj. …..,Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

“Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” përcakton se: 

E deleguar Nuk  ka 
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https://e-albania.al/Pages/HelpRegister.aspx
mailto:helpdesk@e-albania.al
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/DPGJC/14419/DPGJC_14419_n3_s1_web.aspx?service_code=14419
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/DPGJC/14419/DPGJC_14419_n3_s1_web.aspx?service_code=14419
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/DPGJC/14419/DPGJC_14419_n3_s1_web.aspx?service_code=14419
https://e-albania.al/Pages/HelpRegister.aspx
https://e-albania.al/Pages/HelpRegister.aspx
mailto:helpdesk@e-albania.al


për Pension 

Pleqërie 

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti publik, 

dërgon kërkesën për informim te një autoritet tjetër publik, brenda 

afateve të parashikuara në këtë ligj, kur rezulton se autoriteti publik 

ku është depozituar kërkesa nuk e zotëron informacionin e 

kërkuar”.Si rrjedhojë, gjeni bashkëngjitur kërkesën e mëposhtme, 

ku qytetari kërkon të informohet për kërkesën e tij për shërbimin, 

Pension Pleqërie për të cilin nuk ka marrë akoma përgjigje. Aplikim 

është kryer pranë Zyrës ADISA Gjirokastër në muajin Prill 

2020.Lutemi për një përgjigje drejtuar shqetësimit të znj.Zejnati. 

Faleminderit! 

29 04.02.2021 Info për pension 

suplementar 

05.02.2021 Përshëndetje znj….,Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije si më 

poshtë: Për të marrë shërbimin e kërkuar mund të aplikoni në 

portalin e-Albania. Hyni në portal dhe identifikohuni,  më tej me 

search kërkoni shërbimin "Aplikim për pension pleqërie, 

suplementar pilot, suplementar lundrues i nëndetëseve apo 

suplementar për akademik" dhe  përzgjidhni rubrikën “Përdor”.  

Ose mund të aksesoni linkun e mëposhtëm:https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=6156 

Gjithashtu, Ju njoftojmë se portali përdoret pasi të keni hapur një 

llogari në të. Nëse nuk e keni një të tillë, mund ta bëni duke 

zgjedhur këtë lidhje: https://e 

albania.al/Pages/HelpRegister.aspx.  Në vijim, për çdo paqartësi 

apo problem të hasur në përdorimin e portalit e-Albania, mund t’i 

drejtoheni postës elektronike – helpdesk@e-albania.al – kanal i 

posaçëm për përdorimin e portalit. Gjithë të mirat! 

E plotë Nuk ka 

30 05.02.2021 Info për kushtet 

teknike për 

punime ndërtimi 

05.02.2021 Përshëndetje, Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

“Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” përcakton se: 

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim te një autoritet tjetër 

publik, brenda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”.Si rrjedhojë, lutem gjeni 

mëposhtë kërkesën, ku qytetari kërkon të informohet për 

kërkesën e tij për Kushtet Teknike te fundit /Ne fuqi, per 

punimet e Ndertimit. Gjithashtu bashkëlidhur dhe emaili 

E deleguar Nuk ka 

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=6156
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=6156
mailto:helpdesk@e-albania.al


drejtuar në adresën tone zyrtare. Lutemi për një përgjigje 

drejtuar shqetësimit të z.Sadikaj Faleminderit! 

31 04.02.2021 Info mbi 

bonusin e bebit 

05.02.2021 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj ju bëjmë me dije se për 

të përfituar bonusin e lindjes, ju duhet të paraqiteni 

pranë Shërbimit Social Shtetëror. Afati për tërheqjen e bonusit 

është një vit nga data e lindjes së fëmijës. Përsa i përket masës 

së përcaktuar për fëmijët binjakë në linkun e mbposhtë, lutem 

gjeni ligjin me përcaktimet e masës së përfitimit për 

kategorinë tuaj.https://shendetesia.gov.al/ëp-

content/uploads/2019/02/VKM-nr.-740-date-12.12.2018.pdf Masa 

e shpërblimit është si më poshtë: 

1. 40 000 (dyzet mijë) lekë për lindjen e fëmijës së parë; 

2. 80 000 (tetëdhjetë mijë) lekë për lindjen e fëmijës së dytë; 

3. 120 000 (njëqind e njëzet mijë) lekë për lindjen e fëmijës 

së tretë dhe fëmijëve të tjerë në vijim; 

4. Për nënat që lindin binjakë, masa e përfitimit do të jetë në 

masën 80 000 (tetëdhjetë mijë) lekë për secilin fëmijë; 

5. Për nënat që lindin trinjakë dhe më shumë, masa e 

përfitimit do të jetë në masën 120 000 (njëqind e njëzet 

mijë) lekë për secilin fëmijë 

E plotë Nuk ka 

32 06.02.2021 Info për 

regjistrim 

biznesi 

08.02.2021 Përshëndetje e nderuar,Në vijim të kërkesës suaj, Ju bëjmë 

me dije si më poshtë:Portali e-Albania ju mundëson që 

shërbimin për regjistrim fillestar të një sipërmarrjeje ta bëni 

përmes internetit. Për të marrë shërbimin e kërkuar mund 

të aplikoni në portalin e-Albania. Hyni në portal dhe 

identifikohuni,  më tej me search kërkoni 

shërbimin "Aplikim për regjistrimin fillestar të personit 

fizik” dhe  përzgjidhni rubrikën “Përdor”. Gjithashtu, Ju 

njoftojmë se portali përdoret pasi të keni hapur një llogari në 

të. Nëse nuk e keni një të tillë, mund ta bëni duke zgjedhur 

këtë lidhje: https://e-albania.al/Pages/HelpRegister.aspx.  

Në vijim, për çdo paqartësi apo problem të hasur në 

përdorimin e portalit e-Albania, mund t’i drejtoheni postës 

E plotë Nuk ka 

https://shendetesia.gov.al/wp-content/uploads/2019/02/VKM-nr.-740-date-12.12.2018.pdf
https://shendetesia.gov.al/wp-content/uploads/2019/02/VKM-nr.-740-date-12.12.2018.pdf
https://e-albania.al/Pages/HelpRegister.aspx


elektronike – helpdesk@e-albania.al – kanal i posaçëm për 

përdorimin e portalit.Gjithë të mirat! 

33 06.02.2021 Info mbi 

regjistrimin e 

martesës 

08.02.2021 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Suaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se procedura pas lidhjes së martesë  me shtetas 

të huaj  është si mëposhtë vijon :Pas lidhjes së martesës në 

shtetin e huaj, dokumenti i martesës (certifikatë martese 

/ekstrakt akt martese) i legalizuar, përcillet për regjistrim në 

shërbimin e gjendjes civile në Shqipëri në zyrën e gjendjes 

civile, ku bashkëshorti shqiptar ka vendbanimin. Ky 

veprimmund të kryhet nga njeri nga bashkëshortët ose nga 

personi i caktuar nga ata me prokurë të posaçme.Për cdo 

pyetje ose paqartësi na kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 

0 118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 19:00 

ose në kanalin e ri të komunikimit (online chat); Nga e Hëna 

në të Premte, nga ora 08:00 deri në 16:00.Faleminderit! 

E plotë Nuk ka 

34 05.02.2021 Info mbi 

tërheqjen e 

cekut të bebit 

08.02.2021 Përshëndetje i nderuar,Në vijim të kërkesës Tuaj, Ju bëjmë 

me dije se tërheqja e çekut (bonusi) bëhet personalisht nga 

prindi/prindërit dhe afati është 1 vit kalendarik nga dita e 

lindjes së foshnjës. Në rast se ju nuk mund të jeni të 

pranishëm, me një Prokurë të Posaçme mund të autorizoni 

një të afërm të bëjë regjistrimin e fëmijës, si edhe të kryejë 

edhe tërheqjen e çekut të bebes.  
Për të kryer regjistrimin e fëmijës në regjistrin kombëtar të 

popullsisë në Shqipëri, duhet të dërgoni pranë familjarëve tuaj 

këto dokumenta: 

 Prokurë e Posaçme për personin që do 

të kryejë regjistrimin dhe kopje të letërnjoftimeve 

elektronike të dy prindërve; 

 Aktin e lindjes të mbajtur jashtë shtetit, i cili duhet 

të jetë legalizuar me vulë Apostile dhe i përkthyer 

në gjuhë n shqipe dhe i noterizuar. 

E plotë Nuk ka 

mailto:helpdesk@e-albania.al


Në vijim, prindi pajiset me Regjistrimin e aktit të lindjes, 

Certifikatën e aktit të lindjes, Certifikatën familjare dhe 

Certifikatën personale të të porsalindurit. 

Në përfundim të regjistrimit të të porsalindurit, me qëllim 

përftimin e bonusit, nëpunësi i gjendjes civile ju pajis me 2 

(dy) certifikata, përkatësisht: Certifikatë famjiljare dhe 

Certifikatë lindje e të porsalindurt, më shënimin 

“Për bonusin e lindjes”. Personi i autorizuar (i pajisur me 

prokurë të posacme) duhet të paraqitet pranë Drejtorisë 

Rajonale të Shërbimit Social Shtetëror në Sektorin e financës, 

me qëllim dorëzimin e dy certifikatave (familjare dhe lindje e 

fëmijës) dhe përftimin e çekut të bonusit të lindjes, sipas 

masës së përcaktuar.   

Për çdo pyetje ose paqartësi mund të kontaktoni në numrin pa 

pagesë 0800 0118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 

deri në 19:00.Gjithë të mirat! 

35 05.02.2021 Reset pasëord 

ealbania 

08.02.2021 Përshëndetje,Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 “Për 

të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” përcakton se: 

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti publik, 

dërgon kërkesën për informim te një autoritet tjetër publik, 

brenda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur rezulton se 

autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk e zotëron 

informacionin e kërkuar”.Si rrjedhojë, gjeni  mëposhtme, 

kërkesën e qytetarit për asistencë për akses në llogarinë e saj 

në portalin e-albania.Lutemi për një përgjigje drejtuar 

shqetësimit të znj….Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

36 05.02.2021 Asistencë për 

E-Filing 

08.02.2021 Përshëndetje e nderuar,Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 

18.09.2014 “Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” 

përcakton se: “Koordinatori i të drejtës së informimit të një 

autoriteti publik, dërgon kërkesën për informim të  një 

autoritet tjetër publik, brenda afateve të parashikuara në këtë 

ligj, kur rezulton se autoriteti publik ku është depozituar 

kërkesa nuk e zotëron informacionin e kërkuar. 

E deleguar Nuk ka 



Mëposhtë gjeni kërkesën e   i, I cili kërkon ndihmë për 

regjistrimin në E-Filing.Sa më sipër, lutemi për një përgjigje 

nga ana juaj. 
37 08.02.2021 Info për nulla 

osta 

08.02.2021 Përshëndetje z… Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije si 

më poshtë:Për të marrë shërbimin e kërkuar mund të aplikoni 

në portalin e-Albania.Hyni në portal dhe identifikohuni,  më 

tej me search kërkoni shërbimin "Aplikim për Leje Martese 

(Nulla Osta Matrimonio)" dhe  përzgjidhni rubrikën 

“Përdor”.Gjithashtu, Ju njoftojmë se portali përdoret pasi të 

keni hapur një llogari në të. Nëse nuk e keni një të tillë, mund 

ta bëni duke zgjedhur këtë lidhje: https://e-

albania.al/Pages/HelpRegister.aspx.Në vijim, për çdo 

paqartësi apo problem të hasur në përdorimin e portalit e-

Albania, mund t’i drejtoheni postës elektronike – 

helpdesk@e-albania.al – kanal i posaçëm për përdorimin e 

portalit. Gjithë të mirat! 

E plotë Nuk ka 

38 08.02.2021 Info për 

regjistrim bebi 

I lindur jashtë 

08.02.2021 Përshëndetje,Në vijim të emalit tuaj ju bëjmë me dije se Ju 

duhet të paraqiteni pranë zyrave të gjendjes civile të njësisë 

suaj administrative për të bërë regjistrimin e fëmijës së lindur 

jashtë shtetit, në regjistrin kombëtar të popullsisë në Shqipëri 

dhe rrjedhimisht edhe në certifikatën tuaj familjare. 

Dokumentat e nevjoshme për regjsitrimin e fëmijës tuaj janë: 

-Fotokopje e dokumentit të identifikimit të prindit; 

-Aktin e lindjes të mbajtur jashtë shtetit, i cili duhet të jetë 

legalizuar me vulë Apostile, i përkthyer në gjuhën Shqipe dhe 

i noterizuar.Në vijim, prindi pajiset me Regjistrimin e aktit të 

lindjes, Certifikatën e aktit të lindjes, Certifikatën familjare 

dhe Certifikatën personale të të porsalindurit.  

Në përfundim të regjistrimit të të porsalindurit, me qëllim 

përftimin e bonusit, nëpunësi i gjendjes civile pajis prindërit 

me 2 (dy) certifikata, përkatësisht: Certifikatë famjiljare dhe 

Certifikatë lindje e të porsalindurt, më shënimin “Për bonusin 

e lindjes”. 

E plotë Nuk ka 

https://e-albania.al/Pages/HelpRegister.aspx
https://e-albania.al/Pages/HelpRegister.aspx


Në pamundësi të paraqitjes së prindërve pranë zyrave të 

gjendjes civile të njësisë Tuaj administrative për të bërë 

regjistrimin e fëmijës së lindur jashtë shteti ju duhet të 

lëshoni një prokurë të posacme një të afërmi tuaj që të kryej 

procedurën e regjitrimit të fëmijës. 
Duhet theksuar në Prokurën e Posacme që personi autorizohet 

të bëjë regjistrimin e fëmijës, dhe të kryej edhe tërheqjen e 

Cekut të bebes.Prokura e posaçme lëshohet nga nëna e 

fëmijës, pasi edhe çeku emetohet nga Shërbimi Social 

Shtetëror në emër të nënës.Tërheqja e cekut bëhet pranë 

Shërbimit Social Shtetëror.Adresa: Rruga e Durrësit, Nr.83  , 

Tiranë. Ose në Drejtoritë Rajonale të Shërbimit Social 

Shtetëror nëse vendbanimi juaj është në një qytet tjetër. 

39 08.02.2021 Kërkesë për 

pajisje me 

certifikatë 

martese 

08.02.2021 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj, ju bëjmë me dije se 

certifikatat e martesës së prindërve tuaj mund t,i merrni pranë 

sporteleve të Zyrës së Gjendjes Civile ku ata janë të 

regjistruar.Për cdo pyetje ose paqartësi na kontaktoni në 

numrin pa pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, nga 

ora 08:00 deri në 19:00 ose në kanalin e ri të komunikimit 

(online chat); Nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 

16:00.Faleminderit! 

E plotë Nuk ka 

40 08.02.2021 Problem me 

portalin e-

albania.al në 

lidhje me 

aplikimin e 

legalizimit të 

dokumentave 

të huaja. 

09.02.2021 Përshëndetje,Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 “Për 

të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” përcakton se: 

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti publik, 

dërgon kërkesën për informim te një autoritet tjetër publik, 

brenda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur rezulton se 

autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk e zotëron 

informacionin e kërkuar”.Si rrjedhojë, gjeni  mëposhtme, 

kërkesën e qytetarit për asistencë për kryerjen e aplikimit në 

portalin e-albania.Lutemi për një përgjigje drejtuar 

shqetësimit të z…… 

E deleguar Nuk ka 



41 08.02.2021 Info për 

aplikim për 

kartë ID 

09.02.2021 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, ju 

bëjmë me dije se për të rinovuar Letërnjoftimin Elektronik 

(Kartën e Identitetit) duhet të bëni rezervimin në adresën 

https://rezervo.aleat.al/Klikoni linkun dhe plotësoni të dhënat 

e kërkuara. Zgjidh datën dhe orarin. Në fund zgjidh rezervo. 

Mos harroni të çekoni opsionin Kushtet e përdorimit.Për 

çdo pyetje apo paqartësi, mund të kontaktoni në numrin pa 

pagesë 0800 0118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 

deri në 19:00. 

E plotë Nuk ka 

42 08.02.2021 Info për 

miratim e aktit 

higjeno sanitar 

09.02.2021 Përshëndetje, Në vijim të pyetjes Tuaj, kontaktuam me 

institucioni përgjegjës për miratimin e lejeve higjeno sanitare 

dhe ju bëjmë me dije si mëposhtë vijon: Duke nisur që nga 

viti 2014 Akt-Miratimi higjieno sanitar është një dokument 

me afat të përhershëm për sa kohë subjekti nuk ndryshon të 

dhënat (NIPT, Adresë, Administrator etj.) si rrjedhojë 

subjekti i mësipërm nuk është i pajisur me Akt Miratim nga 

Inspektorati Shtetëror Shëndetësor ose e ka shumë të 

vjetër. Subjekti sapo të mbarojë punimet duhet të aplikojë 

pranë e-Albania për të bërë kërkesën për pajisjen me Akt-

Miratim higjieno sanitar për hotelin. Me ndryshimet e Ligjit 

7643 datë 02.12.1992 "Për inspektimin sanitar",  në vitin 

2020 , të gjitha subjektet ku prodhohet , tregtohet, shpëndahet 

ushqim kanë kaluar në kompetencë të Autoritetit Kombëtar të 

Ushqimit. Për çdo pyetje apo paqartësi, mund të kontaktoni 

në numrin pa pagesë 0800 0118, nga e Hëna në të Premte, nga 

ora 08:00 deri në 19:00. Faleminderit! 

E plotë Nuk ka 

43 09.02.2021 Info për 

bonusin e bebit 

09.02.2021 Përshëndetje e nderuar,Në vijim të kërkesës Tuaj, Ju bëjmë 

me dije se tërheqja e çekut (bonusi) bëhet personalisht nga 

prindi/prindërit dhe afati është 1 vit kalendarik nga dita e 

lindjes së foshnjës. Në rast se ju nuk mund të jeni të 

pranishëm, me një Prokurë të Posaçme mund të autorizoni një 

të afërm të bëjë regjistrimin e fëmijës, si edhe të kryejë edhe 

tërheqjen e çekut të bebes.  

E plotë Nuk ka 

https://rezervo.aleat.noclick_al/


 Për të kryer regjistrimin e fëmijës në regjistrin kombëtar të 

popullsisë në Shqipëri, duhet të dërgoni pranë familjarëve tuaj 

këto dokumenta: 

 Prokurë e Posaçme për personin që do 

të kryejë regjistrimin dhe kopje të letërnjoftimeve 

elektronike të dy prindërve; 

 Aktin e lindjes të mbajtur jashtë shtetit, i cili duhet 

të jetë legalizuar me vulë Apostile dhe i përkthyer 

në gjuhë n shqipe dhe i noterizuar. 

Në vijim, prindi pajiset me Regjistrimin e aktit të lindjes, 

Certifikatën e aktit të lindjes, Certifikatën familjare dhe 

Certifikatën personale të të porsalindurit.Në përfundim të 

regjistrimit të të porsalindurit, me qëllim përftimin e bonusit, 

nëpunësi i gjendjes civile ju pajis me 2 (dy) certifikata, 

përkatësisht: Certifikatë famjiljare dhe Certifikatë lindje e të 

porsalindurt, më shënimin “Për bonusin e lindjes”. Personi i 

autorizuar (i pajisur me prokurë të posacme) duhet të 

paraqitet pranë Drejtorisë Rajonale të Shërbimit Social 

Shtetëror në Sektorin e financës, me qëllim dorëzimin e dy 

certifikatave (familjare dhe lindje e fëmijës) dhe përftimin e 

çekut të bonusit të lindjes, sipas masës së përcaktuar.  Për çdo 

pyetje ose paqartësi mund të kontaktoni në numrin pa 

pagesë 0800 0118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 

deri në 19:00.Përsa i përket masës së përcaktuar për lindjen 

e fëmijëve  në linkun e mëposhtë, lutem gjeni ligjin me 

përcaktimet e masës së përfitimit për 

kategorinë tuaj.https://shendetesia.gov.al/ëp-

content/uploads/2019/02/VKM-nr.-740-date-

12.12.2018.pdfMasa e shpërblimit është si më poshtë: 

1. 40 000 (dyzet mijë) lekë për lindjen e fëmijës së parë; 

https://shendetesia.gov.al/wp-content/uploads/2019/02/VKM-nr.-740-date-12.12.2018.pdf
https://shendetesia.gov.al/wp-content/uploads/2019/02/VKM-nr.-740-date-12.12.2018.pdf
https://shendetesia.gov.al/wp-content/uploads/2019/02/VKM-nr.-740-date-12.12.2018.pdf


2. 80 000 (tetëdhjetë mijë) lekë për lindjen e fëmijës së 

dytë; 

3. 120 000 (njëqind e njëzet mijë) lekë për lindjen e 

fëmijës së tretë dhe fëmijëve të tjerë në vijim; 

4. Për nënat që lindin binjakë, masa e përfitimit do të jetë 

në masën 80 000 (tetëdhjetë mijë) lekë për secilin 

fëmijë; 

5. Për nënat që lindin trinjakë dhe më shumë, masa e 

përfitimit do të jetë në masën 120 000 (njëqind e njëzet 

mijë) lekë për secilin fëmijë. 

44 08.02.2021 Kërkesë për 

punësim 

10.02.2021 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës tuaj për informacion , Ju 

lutem klikoni linkun : http://ëëë.adisa.gov.al/mundesi-

punesimi/për të parë vëndet vakante në ADISA, 

dhe  informacionin përkatës për secilin pozicion. Në linkun e 

mesipërme do të gjeni edhe adresën e emailit ku duhet të 

dërgoni aplikimin tuaj për punësim.Për cdo pyetje ose 

paqartësi na kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 0 118, nga 

e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 19:00. 

E Plotë Nuk ka 

45 09.02.2021 Info për 

procedurën e 

shpalljes së 

martesës 

10.02.2021 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se pasi kryhet shpallja e martesës pranë zyrës 

së gjëndjes civile duhet të prisni 10 ditë nga e nesërmja e 

shpalljes që secili nga bashkëshortët e ardhshëm të pajiset me 

cërtifikatë lindje për lidhje martëse.Afati i vlefshmërisë së 

certifikatës për lidhje martese është 14 ditë. Për cdo pyetje ose 

paqartësi na kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 0 118, nga 

e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 19:00. 
Faleminderit! 

E plotë Nuk ka 

46 09.02.2021 Info mbi 

bonusin e bebit 

10.02.2021 Përshëndetje z…..,Në vijim të kërkesës suaj, Ju bëjmë me dije 

si më poshtë:Në përfundim të regjistrimit të të porsalindurit, 

me qëllim përftimin e bonusit, nëpunësi i gjendjes civile pajis 

prindërit me 2 (dy) certifikata, përkatësisht: Certifikatë 

famjiljare dhe Certifikatë lindje e të porsalindurt, më 

E plotë Nuk ka 

http://www.adisa.gov.al/mundesi-punesimi/
http://www.adisa.gov.al/mundesi-punesimi/


shënimin “Për bonusin e lindjes”.Duhet theksuar në Prokurën 

e Posacme që personi autorizohet të bëjë regjistrimin e 

fëmijës, dhe të kryejë tërheqjen e çekut të bebes gjithashtu. 

Prokura e posaçme lëshohet nga nëna e fëmijës, pasi edhe 

çeku emëtohet nga Shërbimi Social Shtetëror në emër të 

nënës.Tërheqja e çekut bëhet pranë Shërbimit Social 

Shtetëror.Adresa: Rruga e Durrësit, Nr.83, Tiranë Nëse 

vendbanimi juaj është në qytet tjetë bonusi 

tërhiqet  në Drejtoritë Rajonale të Sherbimit Social. Për cdo 

pyetje ose paqartësi na kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 

0 118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 19:00 

ose në kanalin e ri të komunikimit (online chat); Nga e Hëna 

në të Premte, nga ora 08:00 deri në 16:00.Faleminderit!  

47 09.02.2021 Info mbi 

bonusin e bebit 

10.02.2021 Përshëndetje z…..,Në vijim të kërkesës suaj, Ju bëjmë me dije si 

më poshtë:Në përfundim të regjistrimit të të porsalindurit, me 

qëllim përftimin e bonusit, nëpunësi i gjendjes civile pajis prindërit 

me 2 (dy) certifikata, përkatësisht: Certifikatë famjiljare dhe 

Certifikatë lindje e të porsalindurt, më shënimin “Për bonusin e 

lindjes”.Duhet theksuar në Prokurën e Posacme që personi 

autorizohet të bëjë regjistrimin e fëmijës, dhe të kryejë tërheqjen e 

çekut të bebes gjithashtu. Prokura e posaçme lëshohet nga nëna e 

fëmijës, pasi edhe çeku emëtohet nga Shërbimi Social Shtetëror në 

emër të nënës.Tërheqja e çekut bëhet pranë Shërbimit Social 

Shtetëror.Adresa: Rruga e Durrësit, Nr.83, Tiranë Nëse vendbanimi 

juaj është në qytet tjetë bonusi tërhiqet  në Drejtoritë Rajonale të 

Sherbimit Social. Për cdo pyetje ose paqartësi na kontaktoni në 

numrin pa pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 

08:00 deri në 19:00 ose në kanalin e ri të komunikimit (online chat); 

Nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 16:00.Faleminderit! 

E plotë Nuk ka 

48 09.02.2021 Info mbi 

saktësinë e 

dokumentacion

it të kërkuar 

nga ASHK 

10.02.2021 Përshëndetje i nderuar,Në vijim të kërkesës Tuaj, Ju bëjmë me dije 

se  ADISA nuk mund të shprehet për vlefshmërinë apo jo të 

kërkesave të nxjerra nga institucionet e tjera.Në këtë rast Agjencia 

Shtetërore e Kadastrës kërkon nga Ju të përcillni dokumentacionin 

përkatës në vijim të aplikimit të kryer.Referuar praktikës së ndjekur 

deri më tani pranë sporteleve tona, në të tilla raste kërkohet që 

E plotë Nuk ka 



certifikata e pronësisë të dorëzohet origjinale dhe jo kopje e 

noterizuar.Aplikimi mund të kryhet pranë sporteleve tona në Tiranë 

pranë: 

-ADISA, Njësia Administrative numër 6, Kombinat. 

-ADISA, Rruga "Panorama", (ish - hipoteka e Tiranës) Për çdo 

pyetje ose paqartësi mund të kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 

0118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 19:00. 

 Gjithë të mirat! 

49 10.02.2021 Kërkesë për 

certifikatë 

10.02.2021 Përshëndetje,Në vijim të emailit tuaj nga online chat , Ju 

lutem na dërgoni një kërkesë më të plotë që të kemi 

mundësinë tju informojmë.Për cdo pyetje ose paqartësi na 

kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në të 

Premte, nga ora 08:00 deri në 19:00.Faleminderit! 

E kufizuar Nuk ka 

50 10.02.2021 Ankesë për 

KKP 

10.02.2021 Përshëndetje. Në vijim të emailit tuaj nga online chat , Ju 

lutem na dërgoni një kërkesë më të plotë që të kemi 

mundësinë tju informojmë.Për cdo pyetje ose paqartësi na 

kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në të 

Premte, nga ora 08:00 deri në 19:00.Faleminderit! 

E kufizuar Nuk ka 

51 10.02.2021 Kërkesë për 

vonesë në 

aplikimin e 

ASHK 

11.02.2021 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Suaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se kopja e aplikimit bashkëlidhur këtij emaili 

përmban datën e aplikimit dhe atë të përfundimit e cila është 

15.02.2021.Nëse pas kësaj date Ju nuk do të keni marr ende 

një përgjigje nga institucioni përgjegjës për ofrimin e 

shërbimit të kërkuar, Ju lind e drejta për të përcjellë një ankesë 

nëpërmjet portalit të bashkëqeverisjes në adresën: 

ëëë.shqiperiaqeduam.al. Për cdo pyetje ose paqartësi na 

kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në të 

Premte, nga ora 08:00 deri në 19:00 ose në kanalin e ri të 

komunikimit (online chat); Nga e Hëna në të Premte, nga ora 

08:00 deri në 16:00.Faleminderit! 

 

E plotë Nuk ka 

52 10.02.2021 Info për 

konvertim 

patente në Itali 

11.02.2021 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Suaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se procedura për konvertim patente bëhet nëse 

ju keni 3 vite që jeni resident në Itali.Ju pajiseni me vërtetim 

E plotë Nuk ka 

http://www.shqiperiaqeduam.al/


për konvertim pranë DPSHTRR. Dokumenti duhet të 

legalizohen në institucionin e Prefekturës dhe në Ministrinë 

për Evropën dhe Punët e Jashtme dhe më pas ju vazhdoni 

procedurat në Itali. Aplikimet për legalizimin e dokumenteve 

kryhen nëpërmjet Postës Shqiptare.Për cdo pyetje ose 

paqartësi na kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 0 118, nga 

e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 19:00 ose në 

kanalin e ri të komunikimit (online chat); Nga e Hëna në të 

Premte, nga ora 08:00 deri në 16:00.Faleminderit! 

53 10.02.2021 Info mbi 

aplikimin e 

pasaportës në 

konsullatën në 

Romë 

11.02.2021 Përshëndetje znj…..,Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 

18.09.2014 “Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” 

përcakton se: “Koordinatori i të drejtës së informimit të një 

autoriteti publik, dërgon kërkesën për informim te një 

autoritet tjetër publik, brenda afateve të parashikuara në këtë 

ligj, kur rezulton se autoriteti publik ku është depozituar 

kërkesa nuk e zotëron informacionin e kërkuar”.Si rrjedhojë, 

gjeni  mëposhtm kërkesën, ku qytetari kërkon të informohet 

për kërkesën e tij për shërbimin Aplikim për pasaportë  pranë 

Konsullatës shqiptare në Romë,  për të cilin nuk merr asnjë 

përgjigje.Gjithashtu bashkëlidhur dhe dokumentat për të cilat 

është kryer aplikimi.Lutemi për një përgjigje drejtuar 

shqetësimit të z…... Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

54 11.02.2021 Ankesë mbi 

vonesën e 

aplikimeve të 

ASHK 

11.02.2021 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj, ju bëjmë me dije se: në 

kushtet e kalimit të afeteve ligjore për shërbimin e kërkuar, Ju 

mund të drejtoheni me një ankesë në 

portalin "Shqiperia qe Duam" nëpeëmjet këtij linku: 

https://ëëë.shqiperiaqeduam.al/Mjafton të ndiqni hap pas hapi 

udhëzimet si dhe të parashtroni shqetësimin Tuaj 

për këtë aplikim.Nëse keni vështirësi të dërgoni ankesën nëpermjet 

këtij portali, Ju mund t'i drejtoheni sporteleve 

fizikie  ADISA.Sportelet i gjeni: 

- ADISA, Njësia Administrative numër 6, Kombinat. 

- ADISA, Rruga "Panorama", (ish - hipoteka e Tiranes) 

E plotë Nuk ka 

https://www.shqiperiaqeduam.al/


Për çdo pyetje ose paqartësi mund të kontaktoni në numrin pa 

pagesë 0800 0118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 

19:00.Gjithë të mirat! 
55 11.02.2021 Info mbi 

aplikimin për 

njësimin e 

diplomave 

11.02.2021 Përshëndetje i nderuar,Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 

18.09.2014 “Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” 

përcakton se: “Koordinatori i të drejtës së informimit të një 

autoriteti publik, dërgon kërkesën për informim të  një 

autoritet tjetër publik, brenda afateve të parashikuara në këtë 

ligj, kur rezulton se autoriteti publik ku është depozituar 

kërkesa nuk e zotëron informacionin e kërkuar”. 

Mëposhtë gjeni kërkesën e Z…., i cili kërkon të informohet 

mbi procedurat që duhet të ndjeki për tërheqjen e diplomave 

të njesuara..Sa më sipër, lutemi për një përgjigje nga ana 

juaj.Faleminderit 

E deleguar Nuk ka 

56 11.02.2021 Info mbi 

tërheqjen e 

bonusit të bebit 

11.02.2021 Përshëndetje,Në vijim të emalit tuaj ju bëjmë me dije se Ju 

duhet të paraqiteni pranë zyrave të gjendjes civile të njësisë 

suaj administrative për të bërë regjistrimin e fëmijës së lindur 

jashtë shtetit, në regjistrin kombëtar të popullsisë në Shqipëri 

dhe rrjedhimisht edhe në certifikatën tuaj familjare. 

Dokumentat e nevjoshme për regjsitrimin e fëmijës tuaj janë: 

-Fotokopje e dokumentit të identifikimit të prindit; 

-Aktin e lindjes të mbajtur jashtë shtetit, i cili duhet të jetë 

legalizuar me vulë Apostile, i përkthyer në gjuhën Shqipe dhe 

i noterizuar.Në vijim, prindi pajiset me Regjistrimin e aktit të 

lindjes, Certifikatën e aktit të lindjes, Certifikatën familjare 

dhe Certifikatën personale të të porsalindurit.  

Në përfundim të regjistrimit të të porsalindurit, me qëllim 

përftimin e bonusit, nëpunësi i gjendjes civile pajis prindërit 

me 2 (dy) certifikata, përkatësisht: Certifikatë famjiljare dhe 

Certifikatë lindje e të porsalindurt, më shënimin “Për bonusin 

e lindjes”.Në pamundësi të paraqitjes së prindërve pranë 

zyrave të gjendjes civile të njësisë Tuaj administrative për të 

bërë regjistrimin e fëmijës së lindur jashtë shteti ju duhet të 

lëshoni një prokurë të posacme një të afërmi tuaj që të kryej 

E plotë Nuk ka 



procedurën e regjitrimit të fëmijës.Duhet theksuar në 

Prokurën e Posacme që personi autorizohet të bëjë 

regjistrimin e fëmijës, dhe të kryej edhe tërheqjen e Cekut të 

bebes.Prokura e posaçme lëshohet nga nëna e fëmijës, pasi 

edhe çeku emetohet nga Shërbimi Social Shtetëror në emër të 

nënës.Tërheqja e cekut bëhet pranë Shërbimit Social 

Shtetëror.Adresa: Rruga e Durrësit, Nr.83  , Tiranë. Ose në 

Drejtoritë Rajonale të Shërbimit Social Shtetëror nëse 

vendbanimi juaj është në një qytet tjetër. Faleminderit! 

57 11.02.2021 Kërkesë për 

punësim 

11.02.2021 Përshëndetje ,Në vijim të kërkesës tuaj për informacion , Ju lutem 

klikoni linkunhttp://ëëë.adisa.gov.al/mundesi-punesimi/ për të parë 

vëndet vakante në ADISA, dhe  informacionin përkatës për secilin 

pozicion. Në linkun e mesipërme do të gjeni edhe adresën e emailit 

ku duhet të dërgoni aplikimin tuaj për punësim. 

Për cdo pyetje ose paqartësi na kontaktoni në numrin pa pagesë 

0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 19:00. 

Faleminderit! 

E plotë Nuk ka 

58 11.02.2021 Info për 

tërheqjen e 

bonusit të bebit 

 Përshëndetje,Në vijim të emalit tuaj ju bëjmë me dije se Ju 

duhet të paraqiteni pranë zyrave të gjendjes civile të njësisë 

suaj administrative për të bërë regjistrimin e fëmijës së lindur 

jashtë shtetit, në regjistrin kombëtar të popullsisë në Shqipëri 

dhe rrjedhimisht edhe në certifikatën tuaj familjare. 

Dokumentat e nevjoshme për regjsitrimin e fëmijës tuaj janë: 

-Fotokopje e dokumentit të identifikimit të prindit; 

-Aktin e lindjes të mbajtur jashtë shtetit, i cili duhet të jetë 

legalizuar me vulë Apostile, i përkthyer në gjuhën Shqipe dhe 

i noterizuar.Në vijim, prindi pajiset me Regjistrimin e aktit të 

lindjes, Certifikatën e aktit të lindjes, Certifikatën familjare 

dhe Certifikatën personale të të porsalindurit.  

Në përfundim të regjistrimit të të porsalindurit, me qëllim 

përftimin e bonusit, nëpunësi i gjendjes civile pajis prindërit 

me 2 (dy) certifikata, përkatësisht: Certifikatë famjiljare dhe 

Certifikatë lindje e të porsalindurt, më shënimin “Për bonusin 

e lindjes”. 

E plotë Nuk ka 

http://www.adisa.gov.al/mundesi-punesimi/


Në pamundësi të paraqitjes së prindërve pranë zyrave të 

gjendjes civile të njësisë Tuaj administrative për të bërë 

regjistrimin e fëmijës së lindur jashtë shteti ju duhet të 

lëshoni një prokurë të posacme një të afërmi tuaj që të kryej 

procedurën e regjitrimit të fëmijës.Duhet theksuar në 

Prokurën e Posacme që personi autorizohet të bëjë 

regjistrimin e fëmijës, dhe të kryej edhe tërheqjen e Cekut të 

bebes.Prokura e posaçme lëshohet nga nëna e fëmijës, pasi 

edhe çeku emetohet nga Shërbimi Social Shtetëror në emër të 

nënës.Tërheqja e cekut bëhet pranë Shërbimit Social 

Shtetëror.Adresa: Rruga e Durrësit, Nr.83  , Tiranë 

Ose në Drejtoritë Rajonale të Shërbimit Social Shtetëror nëse 

vendbanimi juaj është në një qytet tjetër.Për çdo pyetje ose 

paqartësi mund të kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 0118, 

nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 19:00. Gjithë 

të mirat! 

59 11.02.2021 Info ku bëhët 

prokura në Itali 

12.02.2021 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Suaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se prokura bëhet pranë një Zyre Noteri. 

Për cdo pyetje ose paqartësi na kontaktoni në numrin pa 

pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 

deri në 19:00 ose në kanalin e ri të komunikimit (online chat); 

Nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 16:00. 

Faleminderit!  

E plotë Nuk ka 

60 12.02.2021 Info mbi vitet 

që duhet të 

jesh resident 

për konvertim 

patente 

12.02.2021 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Suaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se ju duhet të jeni rezident në Itali 1 - 4 vite. 

Për cdo pyetje ose paqartësi na kontaktoni në numrin pa 

pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 

deri në 19:00 ose në kanalin e ri të komunikimit (online chat); 

Nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 16:00. 

Faleminderit!  

E plotë Nuk ka 

61 12.02.2021 Info për 

aplikim 

12.02.2021 Përshëndetje znj. …. Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me 

dije si më poshtë:Për të marrë shërbimin e kërkuar mund 

të aplikoni në portalin e-Albania. Hyni në portal dhe 

E plotë Nuk ka 



vërtetim 

legalizimi 

identifikohuni,  më tej me search kërkoni 

shërbimin "Vërtetim për aplikim për legalizim ndërtimi 

informal" dhe  përzgjidhni rubrikën “Përdor”. Ose aksesoni 

linkun e mëposhtëm për lehtësi:https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=

12411Gjithashtu, Ju njoftojmë se portali përdoret pasi të keni 

hapur një llogari në të. Nëse nuk e keni një të tillë, mund ta 

bëni duke zgjedhur këtë lidhje: https://e-

albania.al/Pages/HelpRegister.aspx. Në vijim, për çdo 

paqartësi apo problem të hasur në përdorimin e portalit e-

Albania, mund t’i drejtoheni postës elektronike 

– helpdesk@e-albania.al – kanal i posaçëm për përdorimin e 

portalit.Gjithë të mirat! 

62 11.02.2021 Info mbi 

procedurën e 

martesës 

12.02.2021 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës tuaj për informacion , Ju 

bëjmë me dije se  procedura për të bërë shpalljen e martesës 

mes dy shtetasve shqiptar në Republikën e 

Shqipërisë është si mëposhtë vijon :Kërkesa për shpallje 

bëhet nga bashkëshortët e ardhshëm ose nga personi i caktuar 

nga ata me prokurë të posaçme. Shpallja e martesës bëhet nga 

të dy bashkëshortët e ardhshëm në zyrat e gjendjes civile në 

bashki / njësi administrative ku kanë vendbanimin. Gjatë 

shpalljes së martesës bashkëshortët e ardhshëm do të 

përcaktojnë se në cilën zyrë të gjendjes civile do të lidhet 

martesa.Dokumentet e nevojshëm për shpalljen e martesës 

janë: 

 Pokurë e posaçme, në rastet kur bashkëshortët e 

ardhshëm nuk janë prezent në procedurën e shpalljes; 

 certifikatë lindje, me shënimin “për shpallje martese”; 
 fotokopje e dokumentit të 

identifikimit;                                                                              

 Martesa nuk mund të lidhet para se të kalojnë 10 ditë nga e 

nesërmja e shpalljes. Afati i vlefshmërisë për lidhjen e martesës 

E plotë Nuk ka 

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=12411
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së shpallur është 1 vit.  Pas kalimit të afatit 10 ditor nga e 

nesërmja e shpalljes, secili nga bashkëshortët e ardhshëm 

pajiset me dokumentin certifikatë lindje për lidhje martese. Në 

ditën e caktuar për lidhjen e martesës duhet të jenë të pranishëm 

dhe dy dëshmitarë.Pra , shpallja e martesës do kryhet 

në Tiranë edhe në Durrës.Për cdo pyetje ose paqartësi na 

kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në të 

Premte, nga ora 08:00 deri në 19:00. Faleminderit! 

63 12.02.2021 Info për 

bonusin e bebit 

12.02.2021 Përshëndetje,Në vijim të emalit tuaj ju bëjmë me dije se Ju 

duhet të paraqiteni pranë zyrave të gjendjes civile të njësisë 

suaj administrative për të bërë regjistrimin e fëmijës së lindur 

jashtë shtetit, në regjistrin kombëtar të popullsisë në Shqipëri 

dhe rrjedhimisht edhe në certifikatën tuaj familjare. 

Dokumentat e nevjoshme për regjsitrimin e fëmijës tuaj janë: 

-Fotokopje e dokumentit të identifikimit të prindit; 

-Aktin e lindjes të mbajtur jashtë shtetit, i cili duhet të jetë 

legalizuar me vulë Apostile, i përkthyer në gjuhën Shqipe dhe 

i noterizuar.Në vijim, prindi pajiset me Regjistrimin e aktit të 

lindjes, Certifikatën e aktit të lindjes, Certifikatën familjare 

dhe Certifikatën personale të të porsalindurit.  

Në përfundim të regjistrimit të të porsalindurit, me qëllim 

përftimin e bonusit, nëpunësi i gjendjes civile pajis prindërit 

me 2 (dy) certifikata, përkatësisht: Certifikatë famjiljare dhe 

Certifikatë lindje e të porsalindurt, më shënimin “Për bonusin 

e lindjes”.Në pamundësi të paraqitjes së prindërve pranë 

zyrave të gjendjes civile të njësisë Tuaj administrative për të 

bërë regjistrimin e fëmijës së lindur jashtë shteti ju duhet të 

lëshoni një prokurë të posacme një të afërmi tuaj që të kryej 

procedurën e regjitrimit të fëmijës.Duhet theksuar në 

Prokurën e Posacme që personi autorizohet të bëjë 

regjistrimin e fëmijës, dhe të kryej edhe tërheqjen e Cekut të 

bebes.Prokura e posaçme lëshohet nga nëna e fëmijës, pasi 

E plotë Nuk ka 



edhe çeku emetohet nga Shërbimi Social Shtetëror në emër të 

nënës.Tërheqja e cekut bëhet pranë Shërbimit Social 

Shtetëror.Adresa: Rruga e Durrësit, Nr.83  , Tiranë Ose në 

Drejtoritë Rajonale të Shërbimit Social Shtetëror nëse 

vendbanimi juaj është në një qytet tjetër. 

Për çdo pyetje ose paqartësi mund të kontaktoni në numrin pa 

pagesë 0800 0118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 

deri në 19:00.Gjithë të mirat! 

64 12.02.2021 Info për kalim 

afatesh të 

aplikimit 

ASHK 

12.02.2021 Përshëndetje znj….,Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 

18.09.2014 “Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” 

përcakton se: “Koordinatori i të drejtës së informimit të një 

autoriteti publik, dërgon kërkesën për informim te një 

autoritet tjetër publik, brenda afateve të parashikuara në këtë 

ligj, kur rezulton se autoriteti publik ku është depozituar 

kërkesa nuk e zotëron informacionin e kërkuar”.Si rrjedhojë, 

gjeni mëposhtë kërkesën, ku qytetari kërkon të informohet për 

kërkesën e tij për shërbimin Lëshim vërtetim pronësie, për të 

cilin nuk ka marr ende përgjigje.Gjithashtu bashkëlidhur dhe 

dokumentat për të cilat është kryer aplikimi.Lutemi për një 

përgjigje drejtuar shqetësimit të znj. ….Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 



65 12.02.2021 Info për 

bonusin e bebit 

12.02.2021 Përshëndetje,Në vijim të emalit tuaj ju bëjmë me dije se Ju 

duhet të paraqiteni pranë zyrave të gjendjes civile të njësisë 

suaj administrative për të bërë regjistrimin e fëmijës së lindur 

jashtë shtetit, në regjistrin kombëtar të popullsisë në Shqipëri 

dhe rrjedhimisht edhe në certifikatën tuaj familjare. 

Dokumentat e nevjoshme për regjsitrimin e fëmijës tuaj janë: 

-Fotokopje e dokumentit të identifikimit të prindit; 

-Aktin e lindjes të mbajtur jashtë shtetit, i cili duhet të jetë 

legalizuar me vulë Apostile, i përkthyer në gjuhën Shqipe dhe 

i noterizuar.Në vijim, prindi pajiset me Regjistrimin e aktit të 

lindjes, Certifikatën e aktit të lindjes, Certifikatën familjare 

dhe Certifikatën personale të të porsalindurit.  

Në përfundim të regjistrimit të të porsalindurit, me qëllim 

përftimin e bonusit, nëpunësi i gjendjes civile pajis prindërit 

me 2 (dy) certifikata, përkatësisht: Certifikatë famjiljare dhe 

Certifikatë lindje e të porsalindurt, më shënimin “Për bonusin 

e lindjes”.Në pamundësi të paraqitjes së prindërve pranë 

zyrave të gjendjes civile të njësisë Tuaj administrative për të 

bërë regjistrimin e fëmijës së lindur jashtë shteti ju duhet të 

lëshoni një prokurë të posacme një të afërmi tuaj që të kryej 

procedurën e regjitrimit të fëmijës.Duhet theksuar në 

Prokurën e Posacme që personi autorizohet të bëjë 

regjistrimin e fëmijës, dhe të kryej edhe tërheqjen e Cekut të 

bebes.Prokura e posaçme lëshohet nga nëna e fëmijës, pasi 

edhe çeku emetohet nga Shërbimi Social Shtetëror në emër të 

nënës.Tërheqja e cekut bëhet pranë Shërbimit Social 

Shtetëror.Adresa: Rruga e Durrësit, Nr.83  , TiranëOse në 

Drejtoritë Rajonale të Shërbimit Social Shtetëror nëse 

vendbanimi juaj është në një qytet tjetër. 

Për çdo pyetje ose paqartësi mund të kontaktoni në numrin pa 

pagesë 0800 0118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 

deri në 19:00.Gjithë të mirat! 

E plotë Nuk ka 



66 13.02.2021. Info për 

aplikim 

pension 

pleqërie 

15.02.2021. Përshëndetje znj. ……,Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me 

dije si më poshtë:Për të marrë shërbimin e kërkuar mund 

të aplikoni në portalin e-Albania. Hyni në portal dhe 

identifikohuni,  më tej me search kërkoni shërbimin Pension 

pleqërie dhe  përzgjidhni rubrikën “Përdor”. Gjithashtu, Ju 

njoftojmë se portali përdoret pasi të keni hapur një llogari në 

të. Nëse nuk e keni një të tillë, mund ta bëni duke zgjedhur 

këtë lidhje: https://e-albania.al/Pages/HelpRegister.aspx.  

Në vijim, për çdo paqartësi apo problem të hasur në 

përdorimin e portalit e-Albania, mund t’i drejtoheni postës 

elektronike – helpdesk@e-albania.al – kanal i posaçëm për 

përdorimin e portalit.Gjithë të mirat! 

E plotë Nuk ka 

67 12.02.2021 Info për 

tërheqje dosje 

legalizimi 

15.02.2021 Përshëndetje,Në vijim të emailit tuaj, Ju lutem na dërgoni 

një kërkesë më të plotë që të kemi mundësinë tju 

informojmë.Për cdo pyetje ose paqartësi na kontaktoni në 

numrin pa pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, nga 

ora 08:00 deri në 19:00.Faleminderit! 

E refuzuar Nuk ka 

68 12.02.2021 Info për 

tërheqjen e 

dëftesës së 

shkollës mesme 

15.02.2021 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës tuaj, Ju informojmë se për 

tërheqjen e diplomë suaj duhet të interesoheni pranë Gjimnazit ku 

keni kryer ciklin e arsimimit ose pranë Drejtorisë së Përgjithshme 

të Arkivave.Për çdo pyetje apo paqartësi, mund të kontaktoni në 

numrin pa pagesë 0800 0118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 

08:00 deri në 19:00.Faleminderit 

E plotë Nuk ka 

69 14.02.2021 Kërkesë për 

rivendosje 

takimi për 

aplikim 

pasaporte në 

konsullatën 

Londër 

15.02.2021 Përshëndetje znj.,Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 “Për 

të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” përcakton se: 

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti publik, 

dërgon kërkesën për informim te një autoritet tjetër publik, brenda 

afateve të parashikuara në këtë ligj, kur rezulton se autoriteti publik 

ku është depozituar kërkesa nuk e zotëron informacionin e 

kërkuar”.Si rrjedhojë, gjeni mëposhtë kërkesën, ku qytetari kërkon 

të informohet mbi procedure që duhet të ndjeki për shtyrjen e 

takimit për aplikim për pasaportë.Lutemi për një përgjigje drejtuar 

shqetësimit të z. Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

70 12.02.2021 Ankesë për 

vonesë në 

15.02.2021 Pershendetje,Ne vijim te kerkeses Tuaj per informacion, Ju bejme 

me dije se sherbimi: Kërkesë për kalimin e pronësisë të objektit 

E deleguar Nuk ka 

https://e-albania.al/Pages/HelpRegister.aspx
mailto:helpdesk@e-albania.al


aplikimin e 

shërbimit të 

ASHK 

pa titull/truallit funksional/oborrit në përdorim, e ka afatin 

ligjor te levrimit 150 dite pune.  

Ne email - in Tuaj nuk referoni daten e aplikimit. Nese nga aplikimi 

juaj kane kaluar 150 dite pune, jeni te lutur te dergoni email ne 

adresen:ankesa@ashk.gov.al Per cdo pyetje apo paqartesi, na 

telefononi ne kanalin informativ 0800 0118, nga e hena ne te 

premte, nga ora 08.00 - 19.00, ose ne online chat, nga e hena ne te 

premte, nga ora 08.00 - 16.00. 

Faleminderit 

71 12.02.2021 Kërkesë mbi 

dokumentacioni

n dhe 

procedurën e 

regjistrimit të 

OJF 

15.02.2021 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion,  po Ju 

informojmë  lidhur me regjistrimin e Organizatave Jofitimprurese 

si mëposhtë vijon:REGJISTRIMI I ORGANIZATËS Organizatat 

jofitimprurëse fitojnë personalitetin juridik pasi të jenë themeluar 

dhe të jenë regjistruar në gjykatë. Regjistrimi kryhet pranë 

Gjykatës së Rrethit Gjyqësor të Tiranës. Themeluesit e 

organizatës jofitimprurëse mblidhen dhe miratojnë aktin e 

themelimit dhe statutin e saj, si dhe mund të autorizojnë një a më 

shumë persona për të kryer veprimet për regjistrim.Akti i 

themelimit është akti me të cilin themeluesit e saj shprehin 

vullnetin e tyre për themelimin e organizatës jofitimprurëse. Ai 

përmban në mënyrë të përmbledhur:  

• Llojin, emrin, selinë;  

• identitetin e themeluesve;  

• qëllimet dhe fushën e veprimtarisë, kohëzgjatjen;  

• emrin e personit që autorizohet të ndjekë procedurat e 

nevojshme për regjistrimin e organizatës jofitimprurëse dhe për 

përfaqësimin ligjor të saj me të tretët. 

Gjithashtu, po ju furnizojme linkun qe permban manualin lidhur 

me ceshtjen tuaj:https://idmalbania.org/ëp-

content/uploads/2014/10/manual-per-menaxhimin-e-

OSHC_2012.pdfPër cdo pyetje apo paqartësi, na telefononi në 

kanalin informativ 0800 0118, nga e hëna në të premte, nga ora 

08.00 - 19.00, ose në online chat, nga e hëna në të premte, nga ora 

08.00 - 16.00.Faleminderit 

E plotë Nuk ka 

72 13.02.2021 Info për leje 

qarkullimi 

15.02.2021 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju bëjmë 

me dije se nëse jeni i punësuar dhe duhet të lëvizni pas orës policore 

E plotë Nuk ka 

mailto:ankesa@ashk.gov.al
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për nevoja pune, lejen për lëvizjen Tuaj e merr subjekti ku punoni 

duke aplikuar shërbimin e mëposhtëm në portalin e-albania.Leje 

qarkullimi për nevojat e subjektevePër cdo pyetje apo paqartësi, 

na telefononi në kanalin informativ 0800 0118, nga e hëna në të 

premte, nga ora 08.00 - 19.00, ose ne online chat, nga e hëna në të 

premte, nga ora 08.00 - 16.00.Faleminderit 

73 13.02.2021 Kërkesë për 

mënyrën e 

aplikimit për 

vitet e punës në 

kooperativ 

15.02.2021 Përshëndetje,Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije si më 

poshtë:Për të marrë shërbimin e kërkuar mund të aplikoni në 

portalin e-Albania. Hyni në portal dhe identifikohuni,  më tej me 

search kërkoni shërbimin Vërtetim për periudha pune në ish - 

kooperativat bujqësore (KB) dhe  përzgjidhni rubrikën “Përdor”, 

ose mund të aksesoni linkun e mëposhtëm;https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=1388

5Gjithashtu, Ju njoftojmë se portali përdoret pasi të keni hapur një 

llogari në të. Nëse nuk e keni një të tillë, mund ta bëni duke 

zgjedhur këtë lidhje: https://e-

albania.al/Pages/HelpRegister.aspx. Në vijim, për çdo paqartësi 

apo problem të hasur në përdorimin e portalit e-Albania, mund t’i 

drejtoheni postës elektronike – helpdesk@e-albania.al – kanal i 

posaçëm për përdorimin e portalit.Gjithë të mirat! 

E plotë Nuk ka 

74 14.02.2021 Info për aplikim 

për pasaportë 

biometrike 

15.02.2021 Përshëndetje,Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije se kodi që 

ju referoni, i përket shërbimit " Aplikim për pasaportë 

biometrike". Ky shërbim aplikohet nga llogaria Juaj në e-albania. 

Referuar vendimeve të fundit të Policisë së Shtetit Ju informojmë 

se:Për të kryer aplikimin për pajisje të Pasaportës Biometrike 

për herë të parë ose kur pasaporta juaj aktuale është lëshuar 

para datës 31 Dhjetor 2011, nevojitet të plotësoni online në 

portalin e-Albania formularin e lëshuar nga Drejtoria e 

Përgjithshme e Policisë së Shtetit, duke klikuar: 
Pas shqyrtimit të aplikimit, ju do të njoftoheni brenda 1 dite për 

aplikim emergjent dhe brenda 7 ditësh për aplikim normal nga 

Policia e Shtetit, dhe më pas duhet të vijoni me rezervimin e takimit 

prane zyrave të ALEAT. Me poshte gjeni linkun per aplikimin e 

sherbimit.https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/DPPSH/13882/DPPSH_13882_n3_s1

_ëeb.aspx?service_code=13882 

E plotë Nuk ka 
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Në vijim, për çdo paqartësi apo problem të hasur në përdorimin e 

portalit e-Albania, mund t’i drejtoheni postës elektronike 

– helpdesk@e-albania.al – kanal i posaçëm për përdorimin e 

portalit.Gjithë të mirat! 

75 15.02.2021 Info mbi 

regjistrimin e 

fëmijës dhe 

procedurës për 

përfitimin e 

bonusit 

16.02.2021 Përshëndetje e nderuar,Në vijim të kërkesës Tuaj, Ju bëjmë me dije 

se është detyrim ligjor regjistrimi i fëmijës Tuaj edhe pranë Zyrës 

së Gjendjes Civile ku jeni regjistruar.  Ky regjistrim nuk mund të 

bëhet nëpërmjet portalit e-albania por mund ta kryhet nga një i 

afërmi juaj pranë Zyrave të Gjendjes Civile. Për kryerjen e këtij 

veprimi keni kohë 90 ditë nga dita e lindjes së bebit në mënyrë që 

të përfitoni bonusin e bebit. Tërheqja e çekut (bonusi) bëhet 

personalisht nga prindi/prindërit dhe afati është 1 vit kalendarik nga 

dita e lindjes së foshnjës. Në rast se ju nuk mund të jeni të 

pranishëm, me një Prokurë të Posaçme mund të autorizoni një 

të afërm të bëjë regjistrimin e fëmijës, si edhe të kryejë edhe 

tërheqjen e çekut të bebes 
Për të kryer regjistrimin e fëmijës në regjistrin kombëtar të 

popullsisë në Shqipëri, duhet të dërgoni pranë familjarëve tuaj këto 

dokumenta: 

Prokurë e Posaçme për personin që do të kryejë regjistrimin dhe 

kopje të letërnjoftimeve elektronike të dy prindërve; 

Aktin e lindjes të mbajtur jashtë shtetit, i cili duhet të jetë legalizuar 

me vulë Apostile dhe i përkthyer në gjuhë n shqipe dhe i noterizuar. 

Në përfundim të regjistrimit të të porsalindurit, me qëllim përftimin 

e bonusit, nëpunësi i gjendjes civile ju pajis me 2 (dy) certifikata, 

përkatësisht: Certifikatë famjiljare dhe Certifikatë lindje e të 

porsalindurt, më shënimin “Për bonusin e lindjes”. 

Në vijim, prindi pajiset me Regjistrimin e aktit të lindjes, 

Certifikatën e aktit të lindjes, Certifikatën familjare dhe 

Certifikatën personale të të porsalindurit. Tërheqja e çekut (bonusi) 

bëhet personalisht nga prindi/prindërit dhe afati është 1 vit 

kalendarik nga dita e lindjes së foshnjës. Në rast se ju nuk mund të 

jeni të pranishëm, me një Prokurë të Posaçme mund të autorizoni 

një të afërm të bëjë regjistrimin e fëmijës, si edhe të kryejë edhe 

tërheqjen e çekut të bebes.Personi i autorizuar (i pajisur me prokurë 

të posacme) duhet të paraqitet pranë Drejtorisë Rajonale të 

E plotë Nuk ka 

mailto:helpdesk@e-albania.al


Shërbimit Social Shtetëror në Sektorin e financës, me qëllim 

dorëzimin e dy certifikatave (familjare dhe lindje e fëmijës) dhe 

përftimin e çekut të bonusit të lindjes, sipas masës së 

përcaktuar. Për çdo pyetje ose paqartësi mund të kontaktoni në 

numrin pa pagesë 0800 0118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 

08:00 deri në 19:00.Gjithë të mirat! 

76 15.02.2021 Info për 

procedurën për 

aplikim për Leje 

Shëndetësore 

16.02.2021 Përshëndetje e nderuar,Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

“Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” përcakton se: 

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti publik, 

dërgon kërkesën për informim të  një autoritet tjetër publik, brenda 

afateve të parashikuara në këtë ligj, kur rezulton se autoriteti publik 

ku është depozituar kërkesa nuk e zotëron informacionin e 

kërkuar”.Mëposhtë gjeni kërkesën e Z.Kushova i cili kërkon të 

informohet mbi procedurat që duhet të ndjeki sa i përket Lejes 

Shëndetësore. Sa më sipër, lutemi për një përgjigje nga ana 

juaj.Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

77 15.02.2021 Info mbi afatin e 

tërheqjes së 

bonusit të bebit 

16.02.2021 Pershendetje,Ne vijim te kerkeses Tuaj per informacion, Ju bejme 

me dije se afati maksimal i terheqjes se Cekut te bebes, eshte 1 vit 

nga dita e lindjes se femijes. Gjithashtu ju informojme se femija 

duhet te jete i regjistruar ne gjendjen civile ne regjistrin kombetar 

te popullsise ne Shqiperi, ku edhe do pajiseni me certifikatat e 

shperblimit.Per cdo pyetje apo paqartesi, na telefononi ne kanalin 

informativ 0800 0118, nga e hena ne te premte, nga ora 08.00 - 

19.00, ose ne online chat, nga e hena ne te premte, nga ora 08.00 - 

16.00.Faleminderit 

E plotë Nuk ka 

78 15.02.2021 Info për fitimin e 

nënshtetësisë 

16.02.2021 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion,  Ju bëjmë 

me dije se në e-albania është shërbimi: Aplikim për nënshtetësi 

Ky shërbim i mundëson shtetasve të huaj me kontribut në fushën e 

kulturës dhe , veçanërisht në dobi të Shqiperisë, pas plotësimit të 

kushteve të vendosura, pajisen me shkresë përcjellëse të 

dokumentacionit të tyre, për Presidentin e Republikës. Komisioni i 

ngritur për këtë qëllim me Urdhër Ministri të Kulturës, nr.466, date 

05.08.2019, pasi shqyrton të gjitha kërkesat e ardhura në një 

periudhë kohore jo më shumë se 3 muaj, miraton ose jo dërgimin 

pranë institucionit të Presidencës.Bashkelidhur linku.https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=1424

E plotë Nuk ka 

https://e-albania.noclick_al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=14246
https://e-albania.noclick_al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=14246


6Për çdo pyetje apo paqartësi, mund të kontaktoni në numrin pa 

pagesë 0800 0118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 

19:00.Faleminderit 

79 15.02.2021 Info për 

procedurën e 

përfitimit të 

bonusit të bebit 

16.02.2021 Përshëndetje e nderuar,Në vijim të kërkesës Tuaj, Ju bëjmë me dije 

se është detyrim ligjor regjistrimi i fëmijës Tuaj edhe pranë Zyrës 

së Gjendjes Civile ku jeni regjistruar.  Ky regjistrim nuk mund të 

bëhet nëpërmjet portalit e-albania por mund ta kryhet nga një i 

afërmi juaj pranë Zyrave të Gjendjes Civile. Për kryerjen e këtij 

veprimi keni kohë 90 ditë nga dita e lindjes së bebit në mënyrë që 

të përfitoni bonusin e bebit. Tërheqja e çekut (bonusi) bëhet 

personalisht nga prindi/prindërit dhe afati është 1 vit kalendarik nga 

dita e lindjes së foshnjës. Në rast se ju nuk mund të jeni të 

pranishëm, me një Prokurë të Posaçme mund të autorizoni një 

të afërm të bëjë regjistrimin e fëmijës, si edhe të kryejë edhe 

tërheqjen e çekut të bebes Për të kryer regjistrimin e fëmijës në 

regjistrin kombëtar të popullsisë në Shqipëri, duhet të dërgoni pranë 

familjarëve tuaj këto dokumenta: 

Prokurë e Posaçme për personin që do të kryejë regjistrimin dhe 

kopje të letërnjoftimeve elektronike të dy prindërve; 

Aktin e lindjes të mbajtur jashtë shtetit, i cili duhet të jetë legalizuar 

me vulë Apostile dhe i përkthyer në gjuhë n shqipe dhe i 

noterizuar.Në përfundim të regjistrimit të të porsalindurit, me 

qëllim përftimin e bonusit, nëpunësi i gjendjes civile ju pajis me 2 

(dy) certifikata, përkatësisht: Certifikatë famjiljare dhe Certifikatë 

lindje e të porsalindurt, më shënimin “Për bonusin e lindjes”.Në 

vijim, prindi pajiset me Regjistrimin e aktit të lindjes, Certifikatën 

e aktit të lindjes, Certifikatën familjare dhe Certifikatën personale 

të të porsalindurit. Tërheqja e çekut (bonusi) bëhet personalisht nga 

prindi/prindërit dhe afati është 1 vit kalendarik nga dita e lindjes së 

foshnjës. Në rast se ju nuk mund të jeni të pranishëm, me një 

Prokurë të Posaçme mund të autorizoni një të afërm të bëjë 

regjistrimin e fëmijës, si edhe të kryejë edhe tërheqjen e çekut të 

bebes.Personi i autorizuar (i pajisur me prokurë të posacme) duhet 

të paraqitet pranë Drejtorisë Rajonale të Shërbimit Social Shtetëror 

në Sektorin e financës, me qëllim dorëzimin e dy certifikatave 

(familjare dhe lindje e fëmijës) dhe përftimin e çekut të bonusit të 

E plotë Nuk ka 

https://e-albania.noclick_al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=14246


lindjes, sipas masës së përcaktuar. Për çdo pyetje ose paqartësi 

mund të kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 0118, nga e Hëna në 

të Premte, nga ora 08:00 deri në 19:00. 

80 16.02.2021 Kërkesë për 

kontakte agjenci 

punësimi 

16.02.2021 Përshëndetje. Na vjen keq po nuk disponojmë një kontakt të 

tillë.Gjithë të mira 

E refuzuar Nuk ka 

81 15.02.2021 Kërkesë për 

postimin e 

dokumentave 

pas aplikimit 

online 

16.02.2021 Përshëndetje. Na vjen keq por nuk e ofrojmë këtë lloj shërbimi. 

Faleminderit 

 

E refuzuar Nuk ka 

82 16.02.2021 Kërkesë për 

procedurën e 

ndryshimit të 

vendbanimit 

16.02.2021 Përshëndetje znj…Në vijim të kërkesës suaj, Ju bëjmë me dije si 

më poshtë:Portali e-Albania ju mundëson që shërbimin për 

shërbimin "Aplikim për ndryshim/saktësim vendbanimi"  të 

aplikoni përmes internetit, duke zgjedhur këtë lidhje 

elektronike: https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/DPGJC/14419/DPGJC_14419_n3_s1

_ëeb.aspx?service_code=14419 Ose hyni në portal dhe 

identifikohuni,  më tej me search kërkoni shërbimin "Aplikim për 

ndryshim/saktësim vendbanimi" dhe  përzgjidhni rubrikën 

“Përdor”. Gjithashtu, Ju njoftojmë se portali përdoret pasi të keni 

hapur një llogari në të. Nëse nuk e keni një të tillë, mund ta bëni 

duke zgjedhur këtë lidhje: https://e-

albania.al/Pages/HelpRegister.aspx.  

 Në vijim, për çdo paqartësi apo problem të hasur në përdorimin e 

portalit e-Albania, mund t’i drejtoheni postës elektronike 

– helpdesk@e-albania.al – kanal i posaçëm për përdorimin e 

portalit.Gjithë të mirat! 

E plotë Nuk ka 

83 16.02.2021 Kërkesë për info 

mbi aplikimin e 

kompesimit të 

energjisë 

17.02.2021 Përshëndetje znj.Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 “Për 

të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” përcakton se: 

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti publik, 

dërgon kërkesën për informim te një autoritet tjetër publik, brenda 

afateve të parashikuara në këtë ligj, kur rezulton se autoriteti publik 

ku është depozituar kërkesa nuk e zotëron informacionin e 

kërkuar”.Si rrjedhojë, gjeni mëposhtë kërkesën, ku qytetari kërkon 

të informohet për kërkesën e tij për shërbimin, Kompesim i 

E deleguar Nuk ka 

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/DPGJC/14419/DPGJC_14419_n3_s1_web.aspx?service_code=14419
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/DPGJC/14419/DPGJC_14419_n3_s1_web.aspx?service_code=14419
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/DPGJC/14419/DPGJC_14419_n3_s1_web.aspx?service_code=14419
https://e-albania.al/Pages/HelpRegister.aspx
https://e-albania.al/Pages/HelpRegister.aspx
mailto:helpdesk@e-albania.al


energjisë, për të cilin nuk ka marrë akoma përgjigje. Aplikim është 

kryer që në muajin Tetor 2020.Lutemi për një përgjigje drejtuar 

shqetësimit të z… 

84 16.02.2021 Kërkesë për 

procedurën e 

aplikimit për 

vitet e punës 

17.02.2021 Përshëndetje Z…Në vijim të kërkesës suaj, Ju bëjmë me dije 

si më poshtë:Portali e-Albania ju mundëson që shërbimin 

për vjetërsi pune ta bëni përmes internetit, duke zgjedhur 

shërbimin sipas kontributeve që keni derdhur në  lidhjet 

elektronike të mëposhtme:  

https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=

13908 

https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=

5035 

https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=

13888 

https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=

13886 

https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=

13885 

Më pas mund të përzgjidhni shërbimin e volitshëm për ju 

sipas kontributevevshoqërore të derdhura me emërtimin: 

“Vërtetim për periudha pune…”etj.).Gjithashtu, Ju 

njoftojmë se portali përdoret pasi të keni hapur një llogari në 

të. Nëse nuk e keni një të tillë, mund ta bëni duke zgjedhur 

këtë lidhje: https://e-albania.al/Pages/HelpRegister.aspx.  

Në vijim, për çdo paqartësi apo problem të hasur në 

përdorimin e portalit e-Albania, mund t’i drejtoheni postës 

elektronike – helpdesk@e-albania.al – kanal i posaçëm për 

përdorimin e portalit. 

E plotë Nuk ka 

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=13908
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=13908
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=13908
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=5035
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=5035
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=5035
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=13888
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=13888
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=13888
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=13886
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=13886
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=13886
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=13885
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=13885
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=13885
https://e-albania.al/Pages/HelpRegister.aspx
mailto:helpdesk@e-albania.al


85 16.02.2021 Kërkesë për 

formularin e 

vetdeklarimit 

për ndërtimet pa 

leje 

17.02.2021 Përshëndetje znj….Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 “Për 

të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” përcakton se: 

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti publik, 

dërgon kërkesën për informim te një autoritet tjetër publik, brenda 

afateve të parashikuara në këtë ligj, kur rezulton se autoriteti publik 

ku është depozituar kërkesa nuk e zotëron informacionin e 

kërkuar”.Si rrjedhojë, gjeni mëposhtë kërkesën, ku qytetari kërkon 

të informohet për mënyrën e vetdeklarimit e objektit të ndërtuar pa 

leje në mënyrë që të procesojë me vetdeklarimin.Gjithashtu 

bashkëlidhur dhe dokumentat për të cilat është kryer 

aplikimi.Lutemi për një përgjigje drejtuar shqetësimit të 

znj….Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

86 16.02.2021 Info mbi 

procedurën për 

aplikimin për 

pasaporte 

17.02.2021 Përshëndetje e nderuar,Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije se 

përsa i përket shërbimit " Aplikim për pasaportë biometrike"ju 

mund të aplikoni nga llogaria Juaj në e-albania. Referuar 

vendimeve të fundit të Policisë së Shtetit Ju informojmë se: 

Për të kryer aplikimin për pajisje të Pasaportës Biometrike për herë 

të parë sic është rasti juaj, ju nevojitet të plotësoni online në portalin 

e-Albania formularin e lëshuar nga Drejtoria e Përgjithshme e 

Policisë së Shtetit, duke klikuar: https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/DPPSH/13882/DPPSH_13882_n3_s1

_ëeb.aspx?service_code=13882 

Pas shqyrtimit të aplikimit, ju do të njoftoheni brenda 1 dite për 

aplikim me procedurë të përshpejtuar  dhe brenda 7 ditësh për 

aplikim normal nga Policia e Shtetit, dhe më pas duhet të vijoni me 

rezervimin e takimit prane zyrave të ALEAT. 

Për të rezervuar takimin ju duhet të bëni rezervimin në 

adresën: https://rezervo.aleat.al/ Klikoni linkun dhe plotësoni të 

dhënat e kërkuara tek plotësimi i nr ID për fëmijën ju rikujtojmë që 

mund ta gjeni tek certifikata e lindjes 

Zgjidh datën dhe orarin 

Në fund zgjidh rezervo 

Mos harroni të çekoni opsionin Kushtet e përdorimit. Për çdo pyetje 

apo paqartësi, mund të kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 0118, 

nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 19:00. 

E plotë Nuk ka 

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/DPPSH/13882/DPPSH_13882_n3_s1_web.aspx?service_code=13882
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/DPPSH/13882/DPPSH_13882_n3_s1_web.aspx?service_code=13882
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/DPPSH/13882/DPPSH_13882_n3_s1_web.aspx?service_code=13882
https://rezervo.aleat.al/


87 16.02.2021 Info mbi 

mënyrën e 

aplikimit për 

ndryshim 

vendbanimi 

17.02.2021 Përshëndetje, Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije se përsa i 

përket ndryshimit tëtë dhënave ju duhet t'i plotësoni 

tek:SEKSIONI C: Të dhënat për ndryshimin e vendbanimit Më 

pas në rubrikën SEKSIONI D: Dokumentacioni i kërkuar 

(Formati PDF) do vendosni dokumentin që vërteton ndryshimin e 

vendbanimit që mund të jetë dokument i pronësisë ose kontratë 

qeraje.  

Në vijim, për çdo paqartësi apo problem të hasur në përdorimin e 

portalit e-Albania, mund t’i drejtoheni postës elektronike 

– helpdesk@e-albania.al – kanal i posaçëm për përdorimin e 

portalit. 

E plotë Nuk ka 

88 16.02.2021 Info mbi 

aplikimin për 

shërbimet e 

AQTN 

17.02.2021 Përshëndetje,Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije si mëposhtë 

vijon:Për të marrë shërbimin e kërkuar mund të aplikoni në portalin 

e-Albania. Hyni në portal dhe identifikohuni,  më tej  klikoni tek e-

shërbime. Më pas shkoni tek  Ministria e Infrastrukturës dhe 

Energjisë  dhe përzgjidhni institucionet e varësisë. Tek lista e 

institucioneve të varësisë përzgjidhni AQTN dhe shikoni listën e 

shërbimeve që ju intereson.Gjithashtu, Ju njoftojmë se portali 

përdoret pasi të keni hapur një llogari në të. Nëse nuk e keni një të 

tillë, mund ta bëni duke zgjedhur këtë lidhje: https://e-

albania.al/Pages/HelpRegister.aspx. Në vijim, për çdo paqartësi 

apo problem të hasur në përdorimin e portalit e-Albania, mund t’i 

drejtoheni postës elektronike – helpdesk@e-albania.al – kanal i 

posaçëm për përdorimin e portalit.Gjithë të mirat! 

E plotë Nuk ka 

89 16.02.2021 Info për 

procedurën e 

aplikimit për 

lejen e 

qarkullimit së 

hequr gjatë 

orarit të 

karantinës 

17.02.2021 Përshëndetje z…Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije si më 

poshtë: Për të marrë shërbimin e kërkuar mund të aplikoni në 

portalin e-Albania. Hyni në portal dhe identifikohuni,  më tej me 

search kërkoni shërbimin "Kundërvajtje rrugore OASH" 

dhe  përzgjidhni rubrikën “Përdor”.Gjithashtu, Ju njoftojmë se 

portali përdoret pasi të keni hapur një llogari në të. Nëse nuk e keni 

një të tillë, mund ta bëni duke zgjedhur këtë lidhje: https://e-

albania.al/Pages/HelpRegister.aspx.Në vijim, për çdo paqartësi apo 

problem të hasur në përdorimin e portalit e-Albania, mund t’i 

drejtoheni postës elektronike – helpdesk@e-albania.al – kanal i 

posaçëm për përdorimin e portalit.Gjithë të mirat! 

E plotë Nuk ka 

mailto:helpdesk@e-albania.al
https://e-albania.al/Pages/HelpRegister.aspx
https://e-albania.al/Pages/HelpRegister.aspx
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https://e-albania.al/Pages/HelpRegister.aspx
https://e-albania.al/Pages/HelpRegister.aspx


90 17.02.2021 Kërkesë për info 

mbi shtimin e 

zërave në 

licencë 

projektimi 

17.02.2021 Përshëndetje, Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 “Për të 

drejtën e informimit” neni 10, pika “d” përcakton se: “Koordinatori 

i të drejtës së informimit të një autoriteti publik, dërgon kërkesën 

për informim te një autoritet tjetër publik, brenda afateve të 

parashikuara në këtë ligj, kur rezulton se autoriteti publik ku është 

depozituar kërkesa nuk e zotëron informacionin e kërkuar”.Si 

rrjedhojë, lutem gjeni mëposhtë kërkesën, ku qytetari kërkon të 

informohet për kërkesën e tij për procedurën që duhet të ndjek për 

shtim zërash në licencën e projektimit.Gjithashtu bashkëlidhur dhe 

emaili drejtuar në adresën tone zyrtare.Lutemi për një përgjigje 

drejtuar kërkesës së znj…Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

91 17.02.2021 Info mbi 

procedurën për 

hospitimin e 

personave me 

aftësi ndryshe në 

qendra 

rezidenciale 

17.02.2021 Përshëndetje e nderuar,Në vijim të kërkesës tuaj, Ju informojmë se 

shërbimi që ju interesoheni është shërbim i institucionit Shërbimit 

Social Shtetëror.Bashkëlidhur po ju vendos kartelën informative 

për shërbimin e kërkuar. Gjithashtu dhe koordinatorin për të drejtën 

për informim në Drejtorinë Rajonale të SHSSH në Lezhë. 

Drejtoria Rajonale e SHSSH Lezhë – Z…, 06…, e-mail: 

@sociale.gov.al. Për çdo pyetje apo paqartësi, mund të kontaktoni 

në numrin pa pagesë 0800 0118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 

08:00 deri në 19:00.Faleminderit! 

E plotë Nuk ka 

92 17.02.2021 Info mbi 

procedurën e 

aplikimit për 

korigjim gërme 

në certifikatë 

martese. 

17.02.2021 Përshëndetje znj…..Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije si më 

poshtë:Për të marrë shërbimin e kërkuar mund të aplikoni në 

portalin e-Albania. Hyni në portal dhe identifikohuni,  më tej me 

search kërkonishërbimin "Aplikim për korrigjim Emri/Mbiemri si 

gabim material" dhe  përzgjidhni rubrikën “Përdor”. Gjithashtu, Ju 

njoftojmë se portali përdoret pasi të keni hapur një llogari në 

të. Nëse nuk e keni një të tillë, mund ta bëni duke zgjedhur këtë 

lidhje: https://e-albania.al/Pages/HelpRegister.aspx.  

Në vijim, për çdo paqartësi apo problem të hasur në përdorimin e 

portalit e-Albania, mund t’i drejtoheni postës elektronike 

– helpdesk@e-albania.al – kanal i posaçëm për përdorimin e 

portalit. 

E plotë Nuk ka 

93 17.02.2021 Info mbi 

rezultatin e 

provimit të 

licencës 

18.02.2021 Përshëndetje,Në vijim të emailit tuaj, Ju lutem na dërgoni 

një kërkesë më të plotë që të kemi mundësinë tju informojmë.Për 

cdo pyetje ose paqartësi na kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 0 

E refuzuar Nuk ka 

mailto:Marjan.Pjetri@sociale.gov.al
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mailto:helpdesk@e-albania.al


118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 

19:00.Faleminderit! 

94 18.02.2021 Info mbi 

aplikimin e 

kryer per 

certifikatë 

pasurie 

19.02.2021 Përshëndetje znj. …,Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

“Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” përcakton se: 

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti publik, 

dërgon kërkesën për informim te një autoritet tjetër publik, brenda 

afateve të parashikuara në këtë ligj, kur rezulton se autoriteti publik 

ku është depozituar kërkesa nuk e zotëron informacionin e 

kërkuar”.Si rrjedhojë, gjeni  kërkesën e mëposhtme, ku qytetari 

kërkon të informohet për kërkesën e tij për shërbimin Certifikatë 

Pronësie, për të cilin ka aplikuar më 24.02.2020 dhe nuk ka marr 

ende përgjigje.Gjithashtu bashkëlidhur dhe dokumentat për të cilat 

është kryer aplikimi.Lutemi për një përgjigje drejtuar shqetësimit të 

z…Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

95 18.02.2021 Info mbi 

bonusin e bebit 

19.02.2021 Përshëndetje Znj…Në vijim të emalit tuaj ju bëjmë me dije se Ju 

duhet të paraqiteni pranë zyrave të gjendjes civile të njësisë suaj 

administrative për të bërë regjistrimin e fëmijës së lindur jashtë 

shtetit, në regjistrin kombëtar të popullsisë në Shqipëri dhe 

rrjedhimisht edhe në certifikatën tuaj familjare.Dokumentat e 

nevjoshme për regjsitrimin e fëmijës tuaj janë: 

-Fotokopje e dokumentit të identifikimit të prindit; 

-Aktin e lindjes të mbajtur jashtë shtetit, i cili duhet të jetë legalizuar 

me vulë Apostile, i përkthyer në gjuhën Shqipe dhe i noterizuar. 

Në vijim, prindi pajiset me Regjistrimin e aktit të lindjes, 

Certifikatën e aktit të lindjes, Certifikatën familjare dhe 

Certifikatën personale të të porsalindurit. Në përfundim të 

regjistrimit të të porsalindurit, me qëllim përftimin e bonusit, 

nëpunësi i gjendjes civile pajis prindërit me 2 (dy)certifikata, 

përkatësisht: Certifikatë famjiljare dhe Certifikatë lindje e të 

porsalindurt, më shënimin “Për bonusin e lindjes”.Në pamundësi 

të paraqitjes së prindërve pranë zyrave të gjendjes civile të njësisë 

Tuaj administrative për të bërë regjistrimin e fëmijës së lindur 

jashtë shteti ju duhet të lëshoni një prokurë të posacme një të 

afërmi tuaj që të kryej procedurën e regjitrimit të fëmijës. 
Duhet theksuar në Prokurën e Posacme që personi autorizohet të 

bëjë regjistrimin e fëmijës, dhe të kryej edhe tërheqjen e Cekut të 

E plotë Nuk ka 



bebes.Prokura e posaçme lëshohet nga nëna e fëmijës, pasi edhe 

çeku emetohet nga Shërbimi Social Shtetëror në emër të 

nënës.Tërheqja e cekut bëhet pranë Shërbimit Social 

Shtetëror.Adresa: Rruga e Durrësit, Nr.83  , TiranëOse në 

Drejtoritë Rajonale të Shërbimit Social Shtetëror nëse vendbanimi 

juaj është në një qytet tjetër.Për çdo pyetje ose paqartësi mund të 

kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 0118, nga e Hëna në të 

Premte, nga ora 08:00 deri në 19:00.Gjithë të mirat! 

96 18.02.2021 Info për aplikim 

për vërtetim që 

nuk është në 

process hetimi 

19.02.2021 Përshëndetje i nderuar,Në vijim të kërkesës Tuaj, Ju bëjmë me dije 

se për shërbimin e kërkuar nuk mund të aplikoni nëpërmjet e-

Albania por në sportelin e Prokurorisë së Tiranës ose të qytetit ku 

ka vendbanimin.Për çdo pyetje ose paqartësi mund të kontaktoni në 

numrin pa pagesë 0800 0118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 

08:00 deri në 19:00. Gjithë të mirat 

E plotë Nuk ka 

97 18.02.2021 Info mbi 

vonesën në 

aplikimin për 

rikomisionim 

19.02.2021 Përshëndetje znj. Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 “Për 

të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” përcakton se: 

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti publik, 

dërgon kërkesën për informim te një autoritet tjetër publik, brenda 

afateve të parashikuara në këtë ligj, kur rezulton se autoriteti publik 

ku është depozituar kërkesa nuk e zotëron informacionin e 

kërkuar”.Si rrjedhojë, gjeni bashkëngjitur kërkesën, ku qytetari 

kërkon të informohet për kërkesën e tij për shërbimin, 

Rikomisionimi në KMCAP-in Rajonal për të cilin nuk ka marrë 

akoma përgjigje. Aplikim është kryer pranë zyrave tuaja Durrës në 

muajin Gusht 2020.Lutemi për një përgjigje drejtuar shqetësimit të 

znj.Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

98 19.02.2021 Asistencë për 

kryerjen e 

aplikimit për 

certifikatë të 

fëmijëve 

19.02.2021 Përshëndetje,Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 “Për të 

drejtën e informimit” neni 10, pika “d” përcakton se: “Koordinatori 

i të drejtës së informimit të një autoriteti publik, dërgon kërkesën 

për informim te një autoritet tjetër publik, brenda afateve të 

parashikuara në këtë ligj, kur rezulton se autoriteti publik ku është 

depozituar kërkesa nuk e zotëron informacionin e kërkuar”.Si 

rrjedhojë, gjeni  mëposhtë kërkesën e qytetarit për asistencë për 

kryerjen e aplikimit në portalin e-albania.Lutemi për një përgjigje 

drejtuar shqetësimit të znj…Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 



99 19.02.2021 Kërkesë për info 

për licencë 

19.02.2021 Përshëndetje z….Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije si më 

poshtë:Për të marrë shërbimin e kërkuar mund të aplikoni në 

portalin e-Albania. Hyni në portal dhe identifikohuni,  më tej me 

search kërkoni shërbimin Aplikim për licencë të re në Qendrën 

Kombëtare të Biznesit dhe  përzgjidhni rubrikën 

“Përdor”. Gjithashtu, Ju njoftojmë se portali përdoret pasi të keni 

hapur një llogari në të. Nëse nuk e keni një të tillë, mund ta bëni 

duke zgjedhur këtë lidhje: https://e-

albania.al/Pages/HelpRegister.aspx. Në vijim, për çdo paqartësi 

apo problem të hasur në përdorimin e portalit e-Albania, mund t’i 

drejtoheni postës elektronike – helpdesk@e-albania.al – kanal i 

posaçëm për përdorimin e portalit.Gjithë të mirat! 

E plotë Nuk ka 

100 19.02.2021 Kërkesë për 

asistencë për 

aksesimin e 

llogarisë në e-

albania 

19.02.2021 Përshëndetje,Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 “Për të 

drejtën e informimit” neni 10, pika “d” përcakton se: “Koordinatori 

i të drejtës së informimit të një autoriteti publik, dërgon kërkesën 

për informim te një autoritet tjetër publik, brenda afateve të 

parashikuara në këtë ligj, kur rezulton se autoriteti publik ku është 

depozituar kërkesa nuk e zotëron informacionin e kërkuar”.Si 

rrjedhojë, gjeni  mëposhtë kërkesën e qytetarit për asistencë për 

hapjen e llogarisë në portalin e-albania. Lutemi për një përgjigje 

drejtuar shqetësimit të znj…Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

101 20.02.2021 Info mbi 

procedurën e 

martesës 

22.02.2021 Përshëndetje i nderuar,Në vijim të kërkesës Tuaj, do te gjeni më 

poshtë një informacion të përmbledhur mbi procedurën e shpalljes 

se martesës: 

1. Kërkesa për shpallje bëhet nga bashkëshortët e ardhshëm. 

2. Shpallja e martesës bëhet nga të dy bashkëshortët e 

ardhshëm në zyrat e gjendjes civile në bashki / njësi 

administrative ku kanë vendbanimin. 

3. Gjatë shpalljes së martesës bashkëshortët e ardhshëm do të 

përcaktojnë se në cilën zyrë të gjendjes civile do të lidhet 

martesa.Dokumentet e nevojshëm për shpalljen e martesës 

janë: 

1. certifikatë lindje, me shënimin “për shpallje martese”; 

E plotë Nuk ka 

https://e-albania.al/Pages/HelpRegister.aspx
https://e-albania.al/Pages/HelpRegister.aspx
mailto:helpdesk@e-albania.al


2. fotokopje e dokumentit të identifikimit; 

Martesa nuk mund të lidhet para se të kalojnë 10 ditë nga e 

nesërmja e shpalljes. Afati i vlefshmërisë për lidhjen e martesës së 

shpallur është 1 vit.Për çdo pyetje ose paqartësi mund të kontaktoni 

në numrin pa pagesë 0800 0118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 

08:00 deri në 19:00 

102 20.02.2021 Info mbi 

bonusin e bebit 

22.02.2021 Përshëndetje Znj.Në vijim të emalit tuaj ju bëjmë me dije se Ju 

duhet të paraqiteni pranë zyrave të gjendjes civile të njësisë suaj 

administrative për të bërë regjistrimin e fëmijës së lindur jashtë 

shtetit, në regjistrin kombëtar të popullsisë në Shqipëri dhe 

rrjedhimisht edhe në certifikatën tuaj familjare.Dokumentat e 

nevjoshme për regjsitrimin e fëmijës tuaj janë: 

-Fotokopje e dokumentit të identifikimit të prindit; 

-Aktin e lindjes të mbajtur jashtë shtetit, i cili duhet të jetë legalizuar 

me vulë Apostile, i përkthyer në gjuhën Shqipe dhe i noter. Në 

vijim, prindi pajiset me Regjistrimin e aktit të lindjes, Certifikatën 

e aktit të lindjes, Certifikatën familjare dhe Certifikatën personale 

të të porsalindurit.  

Në përfundim të regjistrimit të të porsalindurit, me qëllim përftimin 

e bonusit, nëpunësi i gjendjes civile pajis prindërit me 2 (dy) 

certifikata, përkatësisht: Certifikatë famjiljare dhe Certifikatë lindje 

e të porsalindurt, më shënimin “Për bonusin e lindjes”.Në 

pamundësi të paraqitjes së prindërve pranë zyrave të gjendjes 

civile të njësisë Tuaj administrative për të bërë regjistrimin e 

fëmijës së lindur jashtë shteti ju duhet të lëshoni një prokurë të 

posacme një të afërmi tuaj që të kryej procedurën e regjitrimit të 

fëmijës.Duhet theksuar në Prokurën e Posacme që personi 

autorizohet të bëjë regjistrimin e fëmijës, dhe të kryej edhe 

tërheqjen e Cekut të bebes. 

Prokura e posaçme lëshohet nga nëna e fëmijës, pasi edhe çeku 

emetohet nga Shërbimi Social Shtetëror në emër të nënës.Tërheqja 

e cekut bëhet pranë Shërbimit Social Shtetëror. Adresa: Rruga e 

Durrësit, Nr.83, Tiranë 

Ose në Drejtoritë Rajonale të Shërbimit Social Shtetëror nëse 

vendbanimi juaj është në një qytet tjetër.Për çdo pyetje ose 

E plotë Nuk ka 



paqartësi mund të kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 0118, nga 

e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 19:00. 

103 20.02.2021 Info për 

statuusin e 

legalizimit 

22.02.2021 Përshëndetje znj.Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 “Për 

të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” përcakton se: 

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti publik, 

dërgon kërkesën për informim te një autoritet tjetër publik, brenda 

afateve të parashikuara në këtë ligj, kur rezulton se autoriteti publik 

ku është depozituar kërkesa nuk e zotëron informacionin e 

kërkuar”.Si rrjedhojë, gjeni  kërkesën e mëposhtme, ku qytetari 

kërkon të informohet për kërkesën e tij për shërbimin Legalizim 

ndërtimi informal, për të cilin nuk ka marr ende përgjigje. 

Gjithashtu bashkëlidhur dhe dokumentat për të cilat është kryer 

aplikimi.Lutemi për një përgjigje drejtuar shqetësimit të znj. 

E deleguar Nuk ka 

104 19.02.2021 Info për 

mënyrën e 

aplikimit të 

rikomisionimit 

të KEMP 

22.02.2021 Përshëndetje znj. Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije si më 

poshtë:Për të marrë shërbimin e kërkuar mund të aplikoni në 

portalin e-Albania.  Hyni në portal dhe identifikohuni,  më tej me 

search kërkoni shërbimin "Rikomisionim në 

KMCAP" dhe  përzgjidhni rubrikën “Përdor”. Gjithashtu, Ju 

njoftojmë se portali përdoret pasi të keni hapur një llogari në 

të. Nëse nuk e keni një të tillë, mund ta bëni duke zgjedhur këtë 

lidhje: https://e-albania.al/Pages/HelpRegister.aspx. Në vijim, për 

çdo paqartësi apo problem të hasur në përdorimin e portalit e-

Albania, mund t’i drejtoheni postës elektronike – helpdesk@e-

albania.al – kanal i posaçëm për përdorimin e portalit. 

E plotë Nuk ka 

105 19.02.2021 Info për nr e 

matrikullimit 

22.02.2021 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Suaj për informacion, Ju bëjmë 

me dije se për pajsjen me nr e matrikullimit duhet të interesoheni 

në sekretarinë e universitetit ku kryeni studimet. 

Për cdo pyetje ose paqartësi na kontaktoni në numrin pa pagesë 

0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 19:00 

ose në kanalin e ri të komunikimit (online chat); Nga e Hëna në të 

Premte, nga ora 08:00 deri në 16:00.Faleminderit! 

E plotë Nuk ka 

106 22.02.2021 Info për 

regjistrimin e 

AMTP 

22.02.2021 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Suaj për informacion, Ju bëjmë 

me dije se procedura është si mëposhtë vijon :Ju duhet të paraqiteni 

pranë njësisë administrative me dokumentat: 

1. Certifikatë e gjendjes familjare të vitit 91 

E plotë Nuk ka 

https://e-albania.al/Pages/HelpRegister.aspx
mailto:helpdesk@e-albania.al
mailto:helpdesk@e-albania.al


2. Plan rilevime 

3. Kopje të AMTP 

4. Statusin juridik të pronës  (e aplikoni tek ASHK nëpërmjet 

e -Albania). 

Pasi punonjësit  e Njësisë Administrative përfundojnë dosjen dhe e 

dërgojnë tek ASHK, ju njoftojnë dhe ju që më pas të aplikoni.Për 

cdo pyetje ose paqartësi na kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 0 

118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 19:00 ose në 

kanalin e ri të komunikimit (online chat); Nga e Hëna në të Premte, 

nga ora 08:00 deri në 16:00.Faleminderit 

107 20.02.2021 Problem me nr e 

identifikimit 

22.02.2021 Përshëndetje,Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 “Për të 

drejtën e informimit” neni 10, pika “d” përcakton se: “Koordinatori 

i të drejtës së informimit të një autoriteti publik, dërgon kërkesën 

për informim te një autoritet tjetër publik, brenda afateve të 

parashikuara në këtë ligj, kur rezulton se autoriteti publik ku është 

depozituar kërkesa nuk e zotëron informacionin e kërkuar”.Si 

rrjedhojë, gjeni  mëposhtë kërkesën e qytetarit për asistencë për një 

problem në llogarinë e tijnë portalin e-albania. 

Lutemi për një përgjigje drejtuar shqetësimit të z. Përsa i përket 

fluturimit nuk ka asnjë problem, numëri i identifikimit që ju del 

gabim në e-albania është problematikë e platformës dhe jo 

në pasaportën tuaj biometrike.Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

108 21.02.2021 Ankesë për mos 

marrjen e 

përrgjigjes për 

aplikimin e 

kartelës së 

pasurisë 

22.02.2021 Përshëndetje z.Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije si më 

poshtë: Në portalin e-Albania mund të gjurmoni statusin e aplikimit 

që keni bërë. Hyni në portal dhe më pas drejtohuni tek shërbimi që 

keni aplikuar. Pasi të përzgjidhni rubrikën “Përdor”, do ju shfaqet 

rubrika “Aplikimet e mia”, ku mund të vendosni numrin e 

referencës së shërbimit dhe të gjurmoni ecurinë e kërkesës 

suaj. Nëse nuk e keni numrin e referencës, në rubrikën “Hapësira 

ime”, nënrubrika “e-Shërbimet e mia” mund të shqyrtoni të gjithë 

aplikimet që keni bërë në portal. Drejtohuni tek shërbimi kërkuar 

dhe pasi ta përzgjidhni atë, mund të merrni numrin e referencës.  

Gjithashtu, për çdo problem që mund të hasni me përdorimin e 

portalit e-Albania, ju njoftojmë që t’i drejtoheni postës elektronike 

E plotë Nuk ka 



– helpdesk@e-albania.al – kanal i posaçëm për pyetje dhe 

paqartësi.Gjithë të mirat! 

109 20.02.2021 Info mbi kalimin 

e fondit prej 5 

mijë lek të 

bonusit të bebit 

22.02.2021 Përshëndetje, Ju bëjmë me dije se lidhur me kërkesën tuaj ju lutem 

parashtrojeni pranë gjendjes civile ku ju keni regjistruar fëmijën 

tuaj.Atje do të merrni  një informacion të detajuar. Për cdo pyetje 

ose paqartësi na kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 0 118, nga e 

Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 19:00 ose në kanalin e ri 

të komunikimit (online chat); Nga e Hëna në të Premte, nga ora 

08:00 deri në 16:00.Faleminderit 

E refuzuar Nuk ka 

110 20.02.2021 Info mbi kalimin 

e fondit prej 5 

mijë lek të 

bonusit të bebit 

22.02.2021 Përshëndetje, Ju bëjmë me dije se lidhur me kërkesën tuaj ju lutem 

parashtrojeni pranë gjendjes civile ku ju keni regjistruar fëmijën 

tuaj.Atje do të merrni  një informacion të detajuar. Për cdo pyetje 

ose paqartësi na kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 0 118, nga e 

Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 19:00 ose në kanalin e ri 

të komunikimit (online chat); Nga e Hëna në të Premte, nga ora 

08:00 deri në 16:00.Faleminderit 

E refuzuar Nuk ka 

111 21.02.2021 Info mbi afatin e 

tërheqjes së 

bonusit të bebit 

22.02.2021 Përshëndetje, Në vijim të pyetjes tuaj ju bëjmë me dije se Ju e 

përfitoni bonusin e lindjes sepse afati i tij është nje vit nga data e 

lindjes së bebit.Ju keni kohë për të tërhequr cekun deri në date 

28/06/2021.Për të tërhequr cekun ju duhet të jeni prezent në 

sportel ose në pamundësi për të qenë prezent nëna e fëmijës duhet 

ti lëshoni një të afermit tuaj  procurë të posacme, ku të shenohet që 

lëshohet me qëllim tërheqjen e cekut. Tërheqja e cekut bëhet pranë 

Shërbimit Social Shteteror, Rr e Durresit Tirane.Faleminderit! 

E plotë Nuk ka 

112 21..02.2021 Info mbi 

aplikimin për 

kartë identiteti 

22.02.2021 Përshëndetje, Ju bëjme me dije se Sportelet Pritëse të ADISA 

janë të hapura nga e hëna në të premte nga ora 08:00 deri  në orën 

15:00. Ju rikujtojmë që për aplikimin për kartë identiteti ju së pari 

duhet të rezervoni orarin tuaj në këtë link https://rezervo.aleat.al/ 

dhe të paraqiteni pranë zyrave Aleat të njësisë Tuaj.Faleminderit! 

E plotë Nuk ka 

113 21.02.2021 Si të marr 

document 

pronësie 

22.02.2021 Përshëndetje,Në vijim të emailit tuaj, Ju lutem na dërgoni 

një kërkesë më të plotë që të kemi mundësinë tju informojmë.Për 

cdo pyetje ose paqartësi na kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 0 

118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 

19:00.Faleminderit! 

E refuzuar Nuk ka 

mailto:helpdesk@e-albania.al
https://rezervo.aleat.al/


114 22.02.2021 Info mbi vonesë 

e marrjes së 

përgjigjes 

23.02.2021 Përshëndetje z.Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije si më 

poshtë: Në portalin e-Albania mund të gjurmoni statusin e aplikimit 

që keni bërë. Hyni në portal dhe më pas drejtohuni tek shërbimi që 

keni aplikuar. Pasi të përzgjidhni rubrikën “Përdor”, do ju shfaqet 

rubrika “Aplikimet e mia”, ku mund të vendosni numrin e 

referencës së shërbimit dhe të gjurmoni ecurinë e kërkesës 

suaj. Nëse nuk e keni numrin e referencës, në rubrikën “Hapësira 

ime”, nënrubrika “e-Shërbimet e mia” mund të shqyrtoni të gjithë 

aplikimet që keni bërë në portal. Drejtohuni tek shërbimi kërkuar 

dhe pasi ta përzgjidhni atë, mund të merrni numrin e referencës. Për 

cdo pyetje ose paqartësi na kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 0 

118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 19:00 ose në 

kanalin e ri të komunikimit (online chat); Nga e Hëna në të Premte, 

nga ora 08:00 deri në 16:00.Faleminderit! 

E plotë Nuk ka 

115 22.02.2021 Info mbi 

mënyrën e 

regjistrimit të 

njohjes së 

vendimit për  

legalizimin e 

ndërtimit pa leje 

23.02.2021 Përshëndetje,Në vijim do të gjeni hapat e nevojshme që duhen 

ndjekur për të marrë shërbimin e kërkuar: 

1. Për të regjistruar lejen e legalzimit dhe për t'u pajisur me 

dokumentin e pronësie, Ju duhet të keni një llogari në portalin e - 

albania; 

2. Duke klikuar në linkun në vijim, Ju do të keni mundësi për 

të vijuar më tej me shërbimin e kërkuar; 

https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9444 

3. Pasi të klikoni opsionin "Përdor" , Ju do të keni mundësi 

që në faqen e shfaqur të vendosni të dhënat personale dhe 

të pasurisë sipas fushave përkatëse; 

KUJDES: pasi të keni plotësuar të dhënat personale dhe ato 

të pasurisë, në hapin e radhës do T'ju shfaqet shërbimi i 

kërkuar "Aplikim për regjistrimin e kalimit të pronësisë me 

anë të ligjit, me vendim të gjykatës, apo të një akti administrativ " i 

cili lidhet me kodin e shërbimit ASHK_R2. Në këtë faqe ju jepet 

mundësia të shtoni kode të tjera shërbimi 

të cilat duhen vendosur në mënyrë që aplikimi të quhet i plotë.

Shërbimet që duhen shtuar janë; 

- L1 (Lëshim çertifikate pronësie) 

- I4 (Lëshim kopje të fragmentit të hartës kadastrale)  

E plotë Nuk ka 

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9444
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9444


- I5 (Lëshim kopje kartele të pasurisë) 

Pasi të kryeni aplikimin, Ju nuk duhet të prisni shërbimin postar për 

kthim-përgjigjen, por do të mund të merrni atë me vulë dhe 

firmë elektronike duke klikuar "Dokumentat e Mia" në profilin 

Tuaj në e-Albania. Nëse keni vështirsi të aplikoni nëpermjet 

portalit, Ju mund t'i drejtoheni sporteleve fizikie te 

ADISA.Sportelet i gjeni: 

- ADISA, “Bulevardi 18-Shtatori” Ish-Shtepia 

Oficerave, Gjirokaster. 

- ADISA Tiranë,  Rr: “Jordan Misja”, Tiranë 

Për çdo pyetje apo paqartësi, mund të kontaktoni në numrin pa 

pagesë 0800 0118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 

19:00.Faleminderit! 

116 17.02.2021 Kërkesë për info 

për procedurën e 

mbylljes së 

biznesit 

23.02.2021 Përshendetje,Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije 

bashkëlidhur do të mund të gjeni kartelën informative për 

shërbimin e kërkuar.Ju mund të aplikoni në sportelet QKB-së ose 

ADISA.Për çdo pyetje ose paqartësi mund të kontaktoni në numrin 

pa pagesë 0800 0118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri 

në 19:00.Gjithë të mirat! 

E plotë Nuk ka 

117 24.02.2021 Kërkesë për info 

mbi mënyrën e 

aplikimit për 

deklaratë 

paraprake 

24.02.2021 Përshëndetje,Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije si më 

poshtë:Për të marrë shërbimin e kërkuar mund të aplikoni në 

portalin e-Albania. Hyni në portal dhe identifikohuni,  më tej me 

search kërkoni shërbimin Aplikimi për Leje Ndërtimi (e-Lejet) 

dhe  përzgjidhni rubrikën “Përdor”. Më pas klikoni tek linku i 

mëposhtëm:http://srvd.e-

albania.al/sherbimetxml/dokumentasherbimi/Aplikimi_per_deklar

ate_paraprake_per_kryerje_punimesh.pdf Gjithashtu, Ju 

njoftojmë se portali përdoret pasi të keni hapur një llogari në 

të. Nëse nuk e keni një të tillë, mund ta bëni duke zgjedhur këtë 

lidhje:https://ealbania.al/Pages/HelpRegister.aspx.  

Në vijim, për çdo paqartësi apo problem të hasur në përdorimin e 

portalit e-Albania, mund t’i drejtoheni postës elektronike 

– helpdesk@e-albania.al – kanal i posaçëm për përdorimin e 

portalit..Gjithë të mirat! 

E plotë Nuk ka 

http://srvd.e-albania.al/sherbimetxml/dokumentasherbimi/Aplikimi_per_deklarate_paraprake_per_kryerje_punimesh.pdf
http://srvd.e-albania.al/sherbimetxml/dokumentasherbimi/Aplikimi_per_deklarate_paraprake_per_kryerje_punimesh.pdf
http://srvd.e-albania.al/sherbimetxml/dokumentasherbimi/Aplikimi_per_deklarate_paraprake_per_kryerje_punimesh.pdf
https://ealbania.al/Pages/HelpRegister.aspx
mailto:helpdesk@e-albania.al


118 24.02.2021 Info për 

konvertim 

patente 

24.02.2021 Përshëndetje, në vijim të kërkesës Suaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se procedura për konvertim patente bëhet nëse 

ju jeni 1 - 4 vite rezident në Itali. Ju pajiseni me vërtetim 

për konvertim pranë DPSHTRR. Dokumenti duhet të 

legalizohen në institucionin e Prefekturës dhe në Ministrinë 

për Evropën dhe Punët e Jashtme dhe më pas ju vazhdoni 

procedurat në Itali. Aplikimet për legalizimin e dokumenteve 

kryhen nëpërmjet Postës Shqiptare.Për cdo pyetje ose 

paqartësi na kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 0 118, nga 

e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 19:00 ose në 

kanalin e ri të komunikimit (online chat); Nga e Hëna në të 

Premte, nga ora 08:00 deri në 16:00.Faleminderit! 

E plotë Nuk ka 

119 24.02.2021 Info për vërtetim 

mi sigurimet e 

mjetit 

24.02.2021 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj, Ju bëjmë me dije se 

sigurimet e makinave kryhen në kompani private. Në këtë situatë 

duhet të drejtoheni pranë kompanisë që keni bërë sigurimi.Për çdo 

pyetje ose paqartësi mund të kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 

0118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 19:00.Gjithë 

të mirat! 

E refuzuar Nuk ka 

120 24.02.2021 Info mbi 

pasapotën e 

vjetër 

25.02.2021 Përshëndetje z…Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije se mund 

ta mbani pasaportën e vjetër.Për cdo pyetje ose paqartësi na 

kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në të 

Premte, nga ora 08:00 deri në 19:00 ose në kanalin e ri të 

komunikimit (online chat); Nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 

deri në 16:00.Faleminderit!  

E plotë Nuk ka 

121 24.02.2021 Asistencë për 

llogarinë 

personale në 

ealbania 

25.02.2021 Përshëndetje,Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 “Për të 

drejtën e informimit” neni 10, pika “d” përcakton se: “Koordinatori 

i të drejtës së informimit të një autoriteti publik, dërgon kërkesën 

për informim te një autoritet tjetër publik, brenda afateve të 

parashikuara në këtë ligj, kur rezulton se autoriteti publik ku është 

depozituar kërkesa nuk e zotëron informacionin e kërkuar”.Si 

rrjedhojë, gjeni  mëposhtë kërkesën e qytetarit për asistencë për një 

problem në llogarinë e tij në portalin e-albania.Lutemi për një 

përgjigje drejtuar shqetësimit të qytetarit.Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

122 25.02.2021 Info mbi 

mënyrën e 

25.02.2021 Përshëndetje z…Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 “Për të 

drejtën e informimit” neni 10, pika “d” përcakton se: “Koordinatori 

E deleguar Nuk ka 



aplikimit të 

shërbimeve të 

DPD 

i të drejtës së informimit të një autoriteti publik, dërgon kërkesën 

për informim te një autoritet tjetër publik, brenda afateve të 

parashikuara në këtë ligj, kur rezulton se autoriteti publik ku është 

depozituar kërkesa nuk e zotëron informacionin e kërkuar”.Si 

rrjedhojë, gjeni mëposhtë kërkesën, ku qytetari kërkon të 

informohet për: 

1. Shtyrje të regjimit doganor të përpunimit aktiv 

2. Aprovimin për një regjim të ri të përpunimit aktiv 

Lutemi për një përgjigje drejtuar shqetësimit të z…Faleminderit! 

123 25.02.2021 Asistencë për 

llogarinë 

personale në 

ealbania 

25.02.2021 Përshëndetje, Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 “Për të 

drejtën e informimit” neni 10, pika “d” përcakton se: “Koordinatori 

i të drejtës së informimit të një autoriteti publik, dërgon kërkesën 

për informim te një autoritet tjetër publik, brenda afateve të 

parashikuara në këtë ligj, kur rezulton se autoriteti publik ku është 

depozituar kërkesa nuk e zotëron informacionin e kërkuar”. 

Si rrjedhojë, gjeni mëposhtë kërkesën e qytetarit për asistencë për 

një problem në llogarinë e tij në portalin e-albania. Lutemi për një 

përgjigje drejtuar shqetësimit të qytetarit.Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

124 25.02.2021 Info mbi 

regjistrimin e 

aktit të martesës 

20.02.2021 Përshëndetje, Në vijim të pyetjes Tuaj ju bëjmë me dije se vajza 

Juaj duhet të sjellë aktin e martesës të përkthyer, noterizuar dhe me 

vulë apostile pranë gjendjes civile ku është e regjistruar 

në Shqipëri. Në gjendjen civile regjistrohen aktet e martesës dhe 

në  këtë mënyrë bëhet edhe njohja e martesës, e cila pasqyrohet 

më pas në certifikatën e përbërjes familjare të saj.Për cdo pyetje ose 

paqartësi na kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 0 118, nga e 

Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 19:00 ose në kanalin e ri 

të komunikimit (online chat); Nga e Hëna në të Premte, nga ora 

08:00 deri në 16:00.Faleminderit! 

E plotë Nuk ka 

125 24.02.2021 Info periudha 

mbështetje 

25.02.2021 Përshëndetje, Në vijim të emailit tuaj, Ju lutem na dërgoni 

një kërkesë më të plotë që të kemi mundësinë tju informojmë.Për 

cdo pyetje ose paqartësi na kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 0 

118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 

19:00.Faleminderit! 

E refuzuar Nuk ka 



126 25.02.2021 Info mbi 

procesin e 

digjitalizimit të 

pronave në Fier 

25.02.2021 Përshëndetje znj. ..Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 “Për 

të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” përcakton se: 

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti publik, 

dërgon kërkesën për informim te një autoritet tjetër publik, brenda 

afateve të parashikuara në këtë ligj, kur rezulton se autoriteti publik 

ku është depozituar kërkesa nuk e zotëron informacionin e 

kërkuar”.Si rrjedhojë, gjeni  kërkesën e mëposhtme, ku qytetari 

kërkon të informohet mbi procesin e digjitalizimit të pronave në 

Fier.Lutemi për një përgjigje drejtuar shqetësimit të 

qytetarit.Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

127 25.02.2021  26.02.2021 Përshëndetje,Në vijim të emailit tuaj, Ju lutem na dërgoni 

një kërkesë më të plotë që të kemi mundësinë tju informojmë.Për 

cdo pyetje ose paqartësi na kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 0 

118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 

19:00.Faleminderit!  

E refuzuar Nuk ka 

128 25.02.2021 Kërkesë për info 

për procedurën e 

martesës 

 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj, do te gjeni më poshtë një 

informacion të përmbledhur mbi procedurën e shpalljes se 

martesës: 

1.      Kërkesa për shpallje bëhet nga bashkëshortët e ardhshëm ose 

nga personi i caktuar nga ata me prokurë të posaçme. 

2.      Shpallja e martesës bëhet nga të dy bashkëshortët e ardhshëm 

në zyrat e gjendjes civile në bashki / njësi administrative ku kanë 

vendbanimin. 

3.      Gjatë shpalljes së martesës bashkëshortët e ardhshëm do të 

përcaktojnë se në cilën zyrë të gjendjes civile do të lidhet martesa. 

Dokumentet e nevojshëm për shpalljen e martesës janë: 

1.      prokurë e posaçme, në rastet kur bashkëshortët e ardhshëm 

nuk janë prezent në procedurën e shpalljes; 

2.      certifikatë lindje, me shënimin “për shpallje martese”; 

3.      fotokopje e dokumentit të identifikimit; 

Martesa nuk mund të lidhet para se të kalojnë 10 ditë nga e nesërmja 

e shpalljes. Afati i vlefshmërisë për lidhjen e martesës së shpallur 

është 1 vit.Nëse martesa do të lidhet në një shtet të huaj, pas kalimit 

të afatit 10 ditor nga shpallja e martesës, duhet të pajisen me këto 

dokumente: 

1.      certifikatë lindje; 

E plotë Nuk ka 



 

2.      certifikatë lindje, me shënim “për lidhje martese”; 

Këto dokumente duhet të legalizohen në institucionin e Prefekturës 

dhe në Ministrinë për Evropën dhe Punët e Jashtme, për të ndjekur 

më pas procedurën e lidhjes së martesës sipas legjislacionit të 

vendit të huaj ku bashkëshortët e ardhshëm kanë 

vendqëndrimin.  Aplikimet për legalizim kryhet në zyrat e Postës 

Shqiptare.Për cdo pyetje ose paqartësi na kontaktoni në numrin pa 

pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 

19:00 ose në kanalin e ri të komunikimit (online chat); Nga e Hëna 

në të Premte, nga ora 08:00 deri në 16:00.Faleminderit! 

129 25.02.2021 Kërkesë për 

procedurën e 

aplikimit për leje 

ndërtimi në 

ndërtim 

ekzistues 

26.02.2021 Përshëndetje z…Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 “Për të 

drejtën e informimit” neni 10, pika “d” përcakton se: “Koordinatori 

i të drejtës së informimit të një autoriteti publik, dërgon kërkesën 

për informim te një autoritet tjetër publik, brenda afateve të 

parashikuara në këtë ligj, kur rezulton se autoriteti publik ku është 

depozituar kërkesa nuk e zotëron informacionin e kërkuar”.Si 

rrjedhojë, lutem gjeni mëposhtë kërkesën, ku qytetari kërkon të 

informohet për kërkesën e tij për procedurën e aplikimit  Leje 

ndërtimi për prishjen e ndërtimit ekzistues.Gjithashtu 

bashkëlidhur dhe emaili drejtuar në adresën tone zyrtare.Lutemi për 

një përgjigje drejtuar shqetësimit të z…Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

130 25.02.2021 Kërkesë për 

mënyrën e 

aplikimit të 

zhbllokimit të 

pronës 

26.02.2021 Përshëndetje, Në vijim të pyetjes Tuaj, ju bëjmë me dije se nëse 

keni një kopje të shkresës përcjellëse të Zyrës Përmbarimore 

drejtuar në atë kohë ASHK (ish ZVRPP Lushnjë), Ju mund 

të paraqiteni me këtë kopje pranë Sporteleve ADISA në Lushnje 

dhe të kryeni aplikimin e nevojshëm.Sportelet ADISA i gjeni 

në këtë adresë:Bashkia Lushnjë, Lagjia Kongresi i Lushnjës 

9001, Kati I. Për çdo pyetje apo paqartësi, mund të kontaktoni në 

numrin pa pagesë 0800 0118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 

08:00 deri në 19:00.Faleminderit! 

E plotë Nuk ka 

131 26.02.2021 Kërkesë për info 

mbi procedurën 

e martesës 

26.02.2021 Përshëndetje,Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije si më 

poshtë:Shpallja e martesës pa qenë i/e pranishëm kryhet me prokurë 

të posacme . Procedura për të bërë shpalljen e martesës është si më 

poshtë vijon: 

E plotë Nuk ka 



Në rastin e lidhjes së martesës me një shtetas të huaj, nga 

bashkëshorti i ardhshëm (shtetasi i huaj) paraqiten dokumentet e 

mëposhtme për shpalljen e martesës (të legalizuar, përkthyer dhe 

noterizuar): 

·         Certifikatë lindje, e plotësuar me të gjithë  përbërësit e 

Gjendjes Civile, që pasqyrohen në rubrikat e Regjistrit Kombëtar të 

Gjendjes Civile; 

·         Dokumentin / Certifikatë që vërteton se nuk ka pengesë 

ligjore në vendin e tij për lidhje martese (vërtetim për leje lidhje 

martese); 

·         Dokument ku vërtetohen të dhënat e vendbanimit në shtetin 

e huaj; 

·         Fotokopje e dokumentit të identifikimit. 

Këto dokumenta duhet të jenë me vulë APOSTILE ose të legalizuar 

nga përfaqësitë tona diplomatike jashtë vendit. Dokumentacioni 

duhet të paraqitet i përkthyer dhe i noterizuar. 

Shpallja e martesës kryhet në Bashki / Njësi Administrative, ku ka 

vendbanimin bashkëshorti i ardhshëm (shtetasi shqiptar) që në 

rastin tuaj mund ta bëni dhe në Tiranë. 

Pas kalimit të afatit 10 ditor nga e nesërmja e shpalljes, shtetasi 

shqiptar që do të lidhë martesë pajiset me dokumentacionin e 

mëposhtëm: 

·         Certifikatë lindje; 

·         Certifikatë lindje me shënimin “për lidhje martese”. 

Për cdo pyetje ose paqartësi na kontaktoni në numrin pa pagesë 

0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 

19:00.Faleminderit! 

132 25.02.2021 Kërkesë për 

informacion 

shqyrtimin e 

dokumentacionit 

të legalizimit 

26.02.2021 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, ju bëjmë 

me dije se shërbimi që kërkoni nuk është online në e-albania. Për të 

marrë një informacion lidhur me ecurinë e dosjes Tuaj të deklaruar 

si ndërtim informal dhe në proces legalizimi, drejtohuni me shkresë 

- kërkesë në rrugë postare, Agjencisë Shtetërore të Kadastrës së 

qytetit Tuaj, drejtorisë përkatëse varësisht zonës kadastrale ku 

ndodhet ndërtimi.Për cdo pyetje ose paqartësi na kontaktoni në 

numrin pa pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 

08:00 deri në 19:00.Faleminderit! 

E plotë Nuk ka 



       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 



  


