
 
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 01.05.2021 Kërkesë për info 

për regjistrimin 

e martesës së 

kryer në shtet të 

huaj si dhe 

regjistrimin e 

fëmijës 

04.05.2021 Përshëndetje e nderuar,Në vijim të kërkesës Tuaj, Ju bëjmë me 

dije se 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  ku keni vendbanimet 

dhe më pas ndryshon statusi në regjistrin e gjendjes civile. Ju 

mund ta regjistroni fëmijën në njësinë tuaj administrative dhe pa 

kryer procedurën e regjistrimit të martesës.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, 

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. 



përkatësisht: Certifikatë famjiljare dhe Certifikatë lindje e të 

porsalindurt, më shënimin “Për bonusin e lindjes”. 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 2 (dy) certifikatave (familjare dhe lindje e 

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

përcaktuar.  Për cdo pyetje ose paqartësi n’a 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! 

2 01.05.2021 Kërkesë për info 

mbi 

funksionimin e 

shërbimit 

Aplikim për 

bonus qeraja 

nëpërmjet 

portalit e-

Albania 

04.05.2021 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 

informacion për funksionimin e shërbimit "Aplikim për përfitimin 

e qerasë" në  E-Albania. Lutemi për një përgjigje drejtuar 

shqetësimit të qytetarit. Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

3 01.05.2021 Kërkesë për info 

mbi mënyrën e 

aplikimit  

04.05.2021 Përshëndetje,Në vijim të emailit tuaj, Ju bëj me dije se duhet të 

kryeni aplikimin në portalin eAlbania, në llogarinë tuaj personale. 

Për cdo pyetje ose paqartësi n’a 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 

4 03.05.2021 Kërkesë për info 

për sistemin e 

fiskalizimit për 

shoqëri me 

përgjegjësi të 

04.05.2021 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 

E deleguar Nuk ka 



kufizuara. publik ku është depozituar kërkesa nuk e zotëron informacionin e 

kërkuar”.Sa më sipër gjeni mëposhtë kërkesën e qytetarit, i cili 

kërkon të informohet për sistemin e fiskalizimit për shoqëri me 

përgjegjësi të kufizuara..Lutemi për një përgjigje nga ana juaj. 

Faleminderit! 

5 03.05.2021 Kërkesë e 

paqartë për 

legalizimin 

04.05.2021 Përshëndetje,Në vijim të emailit tuaj, Ju lutem n’a dërgoni një 

kërkesë më të plotë që të kemi mundësinë tju informojmë. Keni 

kryer vetdeklarimin dhe kërkoni të dini në cilën fazë proceduriale 

është dosja juaj?Për cdo pyetje ose paqartësi n’a 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 

6 04.05.2021 Kërkesë për 

rikuperim 

llogarie në 

portal 

04.04.2021 Përshëndetje, 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 të 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 Nuk ka 

7 02.05.2021 Kërkesë për info 

mbi dokumentin 

që tregon 

historikun e 

martesës 

04.05.2021 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Suaj për informacion, Ju bëjmë 

me dije se nuk ka një dokument të tillë që tregon historikun e 

martesës. I vetmi dokument është Certifikatë nga akti i martesës. 

Do ju luteshim te rishikonit sërish kërkesën tuaj në mënyrë që tju 

kthejmë një përgjigje specifike.Për cdo pyetje ose paqartësi n’a 

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 



8 02.05.2021 Kërkesë për info 

për pajisje me 

certifikatë 

familjare për tu 

përdorur jashtë 

shtetit 

04.05.2021 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës tuaj për informacion , Ju bëjmë 

me dije se Certifikatë familjare në gjuhë të huaj (për jashtë shtetit) 

merret në gjendjen civile ku ju jeni i regjistruar.Duke qenë se do e 

përdorni në institucionet jashtë  Shqipërisë  duhet ta legalizoni në 

Ministrinë e Evropës dhe Punëve me Jashtë, shërbim që kryhet në 

sportelet 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.Faleminderit! 

E plotë Nuk ka 

9 03.05.2021 Kërkesë për info 

për mënyrën e 

aplikimit për 

Leje ndërtimi 

04.05.2021 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës tuaj për informacion , Ju bëjmë 

me dije se shërbimi që ju kërkoni është tërësisht online në e-

albania. Mjafton të futeni me të dhënat tuaja personale dhe të 

kërkoni shërbimin: "Aplikimi për Leje Ndërtimi (e-

Lejet)"https://ealbania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?servi

ce_code=6093  (klikoni në link për të shkuar  menjëherë tek 

shërbimi)Gjithashtu ju njoftojmë se duke qenë se e keni parë si 

shërbim dhe nuk keni arritur ta plotësoni do ju luteshim të 

paraqiteshit në një nga sportelet ADISA, atje specilisteë do tju 

vijnë në ndihmë të aplikoni hap pas hapi deri në përfundim të 

aplikimit. 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 

10 04.05.2021 Kërkesë për info 

për statusin e 

dosjes së 

legalizimit 

04.05.2021 Përshëndetje,Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije si më 

poshtë: Në kushtet e kalimit të afeteve ligjore për shërbimin e 

kërkuar, Ju mund të drejtoheni me një ankesë në portalin 

"Shqipëria që Duam" nëpërmjet 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 ose 

të kryeni aplikimin, Ju mund t'i drejtoheni sporteleve fizikie të 

ADISA. Sportelet i gjeni: 

- ADISA, Njësia Administrative numër 6, Kombinat. 

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

Lutem, që kur të kryeni ankesë dokumentat që më keni dërguar t'i 

bëni attach jo si link sepse nuk hapen.Për cdo pyetje ose paqartësi 

n’a 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 

E deleguar Nuk ka 



komunikimit (online chat) nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 

deri në 16:00Faleminderit! 

11 04.05.2021 Kërkesë për info 

mbi vonesën e të 

ardhurave të 

barrëlindjes 

04.05.2021 Përshëndetje,Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije se duhet të 

na vini në dispozicion një informacion më të plotë në mënyrë që ta 

kalojmë tek institucioni përgjegjës.Lutemi, emër, mbiemë, 

aktiviteti privat që ka kryer dorëzimin e raporteve, kur kanë filluar 

raportet?Për cdo pyetje ose paqartësi n’a 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 

12 04.05.2021 Kërkesë për info 

për mënyrën e 

plotësimit të 

Deklaratës 

Individuale 

Vjetore të të 

Ardhurave 

04.05.2021 Përshëndetje e nderuar, Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije 

se për shërbimin e kërkuar ju mund të aplikoni në faqen e 

Tatimeve, eFiling.Nëse jeni një individ privat dhe doni të dorëzoni 

Deklaratën Individuale Vjetore të të Ardhurave për Individët dhe 

jeni të regjistruar në eFiling, klikoni këtu: 

https://efiling.tatime.gov.al/cats_public/Account/LogOn 

Nëse jeni një individ privat dhe doni të dorëzoni Deklaraten 

Individuale Vjetore të të Ardhurave për Individet, por nuk jeni të 

regjistruar në eFiling, ju mund të regjistroheni duke klikuar këtu.  

https://efiling.tatime.gov.al/cats_public/UserManagement/Registra

tion.Për informacion më të zgjeruar, Ju udhëzojmë t’i drejtoheni 

Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve (DPT) për të marrë 

informacionin e kërkuar, sipas kontakteve të mëposhtme: Telefon: 

04 22 76 840. Postat elektronike: e-tatime@tatime.gov.al dhe 

hermelinda.hysenaj@tatime.gov.al. Faleminderit! 

E plotë Nuk ka 

13 04.05.2021 Ankesë për 

probleme në 

marrjen  e 

faturës për 

pagesën e 

deklarimeve 

vjetore 

personale 

05.05.2021 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 të hasur në portalin e-albania mbi nr e 

llogarisë për kryerjen e pagesës së deklarimit të të ardhurave. 

Lutemi për një përgjigje drejtuar shqetësimit të qytetarit. 

Faleminderit!  

E deleguar Nuk ka 

mailto:hermelinda.hysenaj@tatime.gov.al


14 04.05.2021 Kërkesë për info 

për Rinovimin e 

Licencës së 

arkitektit dhe 

shtimit të 

kategorisë 

05.05.2021 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 Rinovimin e Licencës 

së arkitektit dhe shtimit të kategorisë.Gjithashtu bashkëlidhur dhe 

emaili drejtuar në adresën tone zyrtare.Lutemi për një përgjigje 

drejtuar shqetësimit të znj.Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

15 04.05.2021 Kërkesë për info 

për aplikimin e 

pasaportës 

biometrike 

05.05.2021 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës tuaj për informacion , Ju bëjmë 

me dije se referuar faktit se pasaporta biometrike që keni në 

përdorim ka afat vlefshmërie deri në fund të vitit 2021, do të thotë 

se datë fillimi të vlefshmerise ka para 31.12.2011. Për këtë arsye, 

për të bërë rinovimin e saj duhet të plotësoni formularin e 

komisariatit të policisë në linkun: https://e-

albania.noclick_al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_cod

e=13851Pasi të merrni konfirmimim në e-albania se aplikimi juaj 

u krye me sukses dhe pajiseni me numër reference, qëndroni në 

pritje të email-it konfirmues të Policisë së Shtetit se profili Juaj u 

verifikua.Më pas bëni rezervimin në zyrat e Aleat të njësisë Tuaj 

Administrative në adresen:Rezervo.aleat.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.Faleminderit  

E plotë Nuk ka 

16 05.05.2021 Kërkesë për info 

për procedurën e 

shpalljes së 

martesës 

05.05.2021 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj, do te gjeni më poshtë një 

informacion të përmbledhur mbi procedurën e shpalljes se 

martesës: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 

E plotë Nuk ka 



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.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:certifikatë lindje; 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 n’a 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! 

17 04.05.2021 Kërkesë për info 

për mënyrën e 

prokurës për 

tërheqjen e 

cekut të fëmijës 

05.05.2021 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. Prokura kryhet pranë noterit dhe duhet të jetë me vulë 

Apostile.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 2 (dy) 

certifikatave (familjare dhe lindje e fëmijës) dhe përftimin e çekut 

të bonusit të lindjes, sipas masës së përcaktuar.  Për cdo pyetje ose 

paqartësi n’a 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 

18 05.05.2021 Kërkesë për info 

mbi procedurën 

e lidhjes së 

martesës me 

05.05.2021 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Suaj për informacion, Ju bëjmë 

me dije se procedura për të bërë shpalljen e martesës është si 

mëposhtë vijon:Në rastin e lidhjes së martesës me një shtetas të 

huaj, nga bashkëshorti i ardhshëm (shtetasi i huaj) paraqiten 

E plotë Nuk ka 



shtetas të huaj dokumentet për shpalljen e martesës, të legalizuar, përkthyer, 

noteruar: 

·         Çertifikatë 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.Ju informojmë se 

shpallja e martesës mund të bëhet edhe me prokurë, por për 

celebrimin duhet të jetë i pranishëm. 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 cdo 

pyetje ose paqartësi n’a 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! 

19 05.05.2021 Kërkesë për info 

për gjurmimin e 

aplikimit të 

kryer në portal 

05.05.2021 Përshëndetje,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 n’a 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 

20 04.05.2021 Kërkesë për info 

mbi përfitimin e 

reduktimit të 

takssës vjetore 

të regjistrimit të 

mjetit pas 

përfitimit të 

statusit invalid 

05.05.2021 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, brënda 

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 Znj.Uldedaj 

kërkon të informohet mbi përfitimin e reduktimit të taksës vjetore 

të regjistrimit të mjetit për shkak të statusit të invaliditetit.Lutemi 

për një përgjigje drejtuar shqetësimit të znj.Uldedaj. Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

21 06.05.2021 Kërkesë për info 

mbi mënyrën e 

deklarimit të të 

ardhurave 

vjetore 

06.05.2021 Përshëndetje i nderuar,Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije 

se për shërbimin e kërkuar ju mund të aplikoni në faqen e 

Tatimeve, eFiling.Nëse jeni një individ privat dhe doni të 

dorëzoni Deklaratën Individuale Vjetore të të Ardhurave për 

Individët dhe jeni të regjistruar në eFiling, klikoni 

këtu: https://efiling.tatime.gov.al/cats_public/Account/LogOnNëse 

jeni një individ privat dhe doni të dorëzoni Deklaraten Individuale 

Vjetore të të Ardhurave për Individet, por nuk jeni të regjistruar në 

eFiling, ju mund të regjistroheni duke klikuar këtu.  

E plotë Nuk ka 

https://efiling.tatime.gov.al/cats_public/Account/LogOn
https://efiling.tatime.gov.al/cats_public/UserManagement/Registration


https://efiling.tatime.gov.al/cats_public/UserManagement/Registra

tion 

Për informacion më të zgjeruar, Ju udhëzojmë t’i drejtoheni 

Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve (DPT) për të 

marrë informacionin e kërkuar, sipas kontakteve të 

mëposhtme: Telefon: 04 22 76 840Postat elektronike: e-

tatime@tatime.gov.al dhe hermelinda.hysenaj@tatime.gov.alFale

minderit! 

22 06.05.2021 Kërkesë për 

infombi 

procedurën e 

martesës në 

shtet të huaj 

06.05.2021 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Suaj për informacion, Ju bëjmë 

me dije se procedura dhe dokumentacioni për të bërë shpalljen e 

martesës është si mëposhtë vijon. Përsa i takon pyetjes tuaj për 

vonesën në ardhjen e dokumentave dhe skadimin e afatit nuk kemi 

ndonjë zgjidhje.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: 

·         Çertifikatë 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”; 

E plotë Nuk ka 

https://efiling.tatime.gov.al/cats_public/UserManagement/Registration
https://efiling.tatime.gov.al/cats_public/UserManagement/Registration
mailto:e-tatime@tatime.gov.al
mailto:e-tatime@tatime.gov.al
mailto:hermelinda.hysenaj@tatime.gov.al


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.Ju informojmë se 

shpallja e martesës mund të bëhet edhe me prokurë, por për 

celebrimin duhet të jetë i pranishëm. 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 cdo 

pyetje ose paqartësi n’a 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! 

23 06.05.2021 Kërkesë për 

infombi 

procedurën që 

duhet ndjekur 

për të regjistruar 

një biznes 

nëpërmjet 

portalit eAlbania 

06.05.2021 Përshëndetje i 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, duke zgjedhur këtë lidhje elektronike:  

https://ealbania.al/eAlbaniaServices/ServiceList.aspxservice_filter

=INS&institution_id=48&institution_name=Qendra%20Komb%c

3%abtare%20e%20Biznesit%20(QKB)&service_type=Y.Më pas 

mund të përzgjidhni shërbimin e volitshëm për ju sipas formës 

juridike që dëshironi të hapni, konkretisht me emërtimin: 

“Aplikim për regjistrim fillestar të…” (person fizik, shoqëri me 

përgjegjësi të kufizuar, shoqëri aksionare, 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. Nëse keni 

vështirësi të kryeni aplikimin, Ju mund t'i drejtoheni sporteleve 

fizikie të ADISA. 

Sportelet i gjeni: 

ADISA, Njësia Administrative numër 6, Kombinat. 
ADISA, Rruga "Panorama", (ish - hipoteka e Tiranës)Për cdo 

E plotë Nuk ka 

https://ealbania.al/eAlbaniaServices/ServiceList.aspxservice_filter=INS&institution_id=48&institution_name=Qendra%20Komb%c3%abtare%20e%20Biznesit%20(QKB)&service_type=Y
https://ealbania.al/eAlbaniaServices/ServiceList.aspxservice_filter=INS&institution_id=48&institution_name=Qendra%20Komb%c3%abtare%20e%20Biznesit%20(QKB)&service_type=Y
https://ealbania.al/eAlbaniaServices/ServiceList.aspxservice_filter=INS&institution_id=48&institution_name=Qendra%20Komb%c3%abtare%20e%20Biznesit%20(QKB)&service_type=Y
https://e-albania.al/Pages/HelpRegister.aspx


pyetje ose paqartësi n’a 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! 

24 06.05.2021 Ankesë përmos 

respektim 

afatesh në 

shërbimet e 

ASHK 

06.05.2021 Përshëndetje,Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije si më 

poshtë: Në kushtet e kalimit të afeteve ligjore për 

shërbimin e kërkuar, Ju mund të drejtoheni me  

një ankesë në portalin "Shqipëria që Duam" nëpërmjet këtij 

linku: 

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

udhëzimet si dhe të parashtroni shqetësimin Tuaj për këtë aplikim. 

Lutemi, të vendosni dhe një dokument për orientim për shërbimin 

që keni kërkuar. 

Nëse keni vështirësi të dërgoni ankesën nëpermjet këtij portali ose 

të kryeni aplikimin, Ju mund t'i drejtoheni sporteleve fizikie 

të ADISA.Sportelet i gjeni: 

ADISA, Njësia Administrative numër 6, Kombinat. 
ADISA, Rruga "Panorama", (ish - hipoteka e Tiranës)Për cdo 

pyetje ose paqartësi n’a 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 deleguar Nuk ka 

25 05.05.2021 Ankesë për mos 

kalimin e të 

ardhurave të 

barrëlindjes 

06.05.2021 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 vonesën e kalimit të raporteve të 

barrëlindjes. Znj. ka lindur në muajin Shtator 2020 dhe procedurat 

janë kryer nga Revolution Media.Lutemi për një përgjigje drejtuar 

kërkesës së znj..Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

26 06.05.2021 Ankesë për mos 

respektim 

afatesh në 

06.05.2021 Përshëndetje,Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije si më 

poshtë: Në kushtet e kalimit të afeteve ligjore për 

shërbimin e kërkuar, Ju mund të drejtoheni me  

E deleguar Nuk ka 

https://www.shqiperiaqeduam.al/


lëvrimin e 

shërbimit të 

ASHK 

një ankesë në portalin "Shqipëria që Duam" nëpërmjet këtij 

linku: 

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

udhëzimet si dhe të parashtroni shqetësimin Tuaj për këtë aplikim. 

Lutemi, të vendosni dhe një dokument për orientim për shërbimin 

që keni kërkuar. 

Nëse keni vështirësi të dërgoni ankesën nëpermjet këtij portali ose 

të kryeni aplikimin, Ju mund t'i drejtoheni sporteleve fizikie 

të ADISA.Sportelet i gjeni: 

ADISA, Njësia Administrative numër 6, Kombinat. 
ADISA, Rruga "Panorama", (ish - hipoteka e Tiranës)Për cdo 

pyetje ose paqartësi n’a 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! 

27 06.05.2021 Kërkesë për info 

për ndryshimin 

që duhet të bëj 

në licencën e 

ushtrimit të 

aktivitetit 

07.05.2021 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 ndryshimet që duhet të bëj në licencën e 

aktivitetit të saj.Gjithashtu bashkëlidhur dhe emaili drejtuar në 

adresën tone zyrtare.Lutemi për një përgjigje drejtuar shqetësimit 

të qytetarit.Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

28 06.05.2021 Kërkesë për 

punësim 

07.05.2021 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 n’a 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 

29 07.05.2021 Kërkesë për info 07.05.2021 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës tuaj, Ju informojmë se për E plotë Nuk ka 

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


për rinovimin e 

patentës 

shërbimin që ju interesoheni nuk mund të aplikoni online por 

vetëm pranë sportleve të Drejtorisë Rajonale të Shërbimeve të 

Transportit Rrugor Tiranë me vendndodhje në Kashar. Mund të 

rezervoni takim nëpërmjet faqes zyrtare dpshtrr.gov.al ose mund 

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

hënë janë të hapura deri në orë 19.00.Patenten e re mund ta 

tërhiqni 30 minuta pas kryerjes së aplikimit në sportelet e 

DPSHTRR tek Nsheraku.Për cdo pyetje ose paqartësi n’a 

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! 

30 07.05.2021 Kërkesë për info 

mbi 

dokumentacioni

n për rinovim 

leje drejtimi 

10.05.2021 Përshëndetje Z...Në vijim të kërkesës suaj për informacion lidhur 

me rinovimin e lejedrejtimi, Ju informojmë se dokumentacioni i 

nevojshqëm për tu pajisur me këtë shërbim është për sa më poshtë 

vijon:  

1.Dokument identifikimi (kartë identiteti); 

2.Certifikatë mjekësore me fotografi, me datë jo më të hershme se 

6 muaj nga data e regjistrimit; 

3.Lejedrejtimi e skaduar; 

4.Mandatpagesa. 

Për cdo pyetje ose paqartësi n’a 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 

31 08.05.2021 Kërkesë për info 

mbi procedurën 

e bonusit të 

fëmijës 

10.05.2021 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. 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 
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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 2 (dy) certifikatave 

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

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

n’a 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! 

32 08.05.2021 Kërkesë për info 

mbi procedurën 

e përfitimit të 

bonusit të 

fëmijës 

10.05.2021 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. Në vijim, ju duhet të jeni pajisur 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 
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pranë Drejtorisë Rajonale të Shërbimit Social Shtetëror në 

Sektorin e financës, me qëllim dorëzimin e 2 (dy) certifikatave 

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

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

n’a 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! 

33 08.05.2021 Kërkesë për info 

mbi përfitimin e 

bonusit të 

fëmijës kur ka 

lindur jashtë 

10.05.2021 Përshëndetje ,Në vijim të kërkesës tuaj për informacion , Ju bëjmë 

me dije dy mënyrat e regjistrimit të fëmijëve të lindur jashtë shteti 

si dhe tërheqjen e bonusit si më poshtë vijon :|Rasti 1 . Fëmija 

regjistrohet nga një person i tretë. Në pamundësi të paraqitjes së 

prindërve 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, 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. Duhet theksuar në Prokurën e Posacme që personi 

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

çekut të bebes gjithashtu.Në vijim prindi, ose personi i autorizuar, 

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”,sëbashku me prokurën duhet të paraqiteni pranë 

Shërbimit Social Shtetëror.Prokura e posaçme lëshohet nga nëna e 

fëmijës, pasi edhe çeku emetohet nga Shërbimi Social Shtetëror në 

emër të nënës.Tërheqja e çekut bëhet pranë Shërbimit Social 

Shtetëror në Tiranë me adresë: Rruga e Durrësit, Nr.83. Rasti 2 . 

Fëmija regjistrohet nga prindërit Njëri nga prindërit e fëmijës 
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paraqitet pranë gjendjes civile me dokumentat e mëposhtme: 

 ·   Akti I lindjes të mbajtur jashtë shtetit, i cili duhet të jetë 

legalizuar me vulë Apostile dhe i përkthyer në gjuhën shqipe dhe i 

noterizuar 

 ·   Kopje të letërnjoftimeve elektronike të dy prindërve 

Pas regjistrimit të fëmijes në gjendjen civile nëpunesi lëshon 

Certifikatë famjiljare dhe Certifikatë lindje e të porsalindurt, më 

shënimin “Për bonusin e lindjes” sëbashku me fotokopjen e 

dokumentave të identifikimit duhet të paraqiteni pranë Sherbimit 

Social Shtetëror në Tiranë për të bërë tërheqjen e cekut. 

Në rast se deklarimi i aktit të lindjes të mbajtur jashtë vendit 

kryhet jashtë afatit 90- ditor, nëpunësi i gjendjes civile e pajis 

deklaruesin me certifikatën personale e familjare me shënimin 

“Lindje jashtë shtetit, nr..akti, datë…, vendin ku ka ndodhur 

lindja, “Për përfitim të ndihmës së menjëhershme financiare 

Bonus, regjistruar jashtë afatit 90-ditor, nuk përfiton çekun prej 5 

000 pesë mijë lekësh). 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! 

34 07.05.2021 Kërkesë për info 

për shpalljes 

marstese me 

shtetas të huaj 

10.05.2021 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës tuaj për informacion , Ju bëjmë 

me dije se  procedura për të bërë shpalljen e martesës  duhet të 

kryhet në gjendjen civile në Shqipëri ku ka vendbanimin njëri nga 

bashkëshortet e ardhshëm si dhe në Kosovë.  

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.Nëse celebrimi 

kryhet në shtetin e huaj, dokumenti i martesës (certifikatë martese 

E plotë Nuk ka 



/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.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! 

35 09.05.2021 Kërkesë për info 

mbi procedurën 

e tërheqjes së 

bonusit pas 

regjistrimit të 

fëmijës 

10.05.2021 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës tuaj për informacion , Ju bëjmë 

me dije se 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”. Sëbashku me fotokopjen e dokumentave të 

identifikimit paraqiteni për të bërë tërhëqjen e cekut i cili bëhet 

nga njëri nga prindërit.Lidhur me pyetjen tuaj, tërheqja e cekut 

mund të bëhet nga një familjare vëtëm nëse ju keni lëshuar 

prokurë që ai të bëjë tërheqjen.Tërheqja e çekut bëhet pranë 

Shërbimit Social Shtetëror me adresë: Rruga e Durrësit, Nr.83, 

Tiranë.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 

36 10.05.2021 Ankesë për 

vonesë në 

lëvrimin e 

shërbimit të 

ASHK-së 

10.05.2021 Përshëndetje,Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije si më 

poshtë: Në kushtet e kalimit të afeteve ligjorepër shërbimin e 

kërkuar, Ju mund të drejtoheni me një ankesë në portalin 

"Shqipëria që Duam" nëpërmjet 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 ose të kryeni aplikimin, Ju mund t'i 

drejtoheni sporteleve fizikie të ADISA.Sportelet i gjeni: 

- ADISA, Njësia Administrative numër 6, Kombinat. 

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

Për cdo pyetje ose paqartësi n’a 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 

37 10.05.2021 Kërkesë për 

statusin e 

10.05.2021 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës tuaj për informacion , Ju bëjmë 

me dije se përgjigjja për aplikimin tuaj ju vjen në seksionin '' 
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aplikimit DOKUMENTAT E MIA '' në e-albania. Logohuni me të dhënat 

personale në platformë dhe shkoni tek ''HAPËSIRA IME'' për të 

kontrolluar përgjigjen. Në rast se nuk ju është kthyer përgjigje ju 

mund të gjurmoni aplikimin tuaj si më poshtë:Për të gjurmuar një 

aplikim të kryer në e-albania ju duhet të ndiqni vetëm dy hapa: 

1.      Të ruani numrin e referencës (që e keni gjithmonë të ruajtur 

në sesionin “Mesazhet e mia” në e-albania) 

2.      Të kërkoni shërbimin për të cilin ju keni kryer aplikimin. 

Pasi kërkoni shërbimin që ju keni kryer duhet të klikoni “Përdor” 

dhe më poshtë do t‘ju shfaqet kjo tabelë:Mjafton që ju të vendosni 

numrin e referencës në hapsirën boshe dhe më pas të klikoni 

butonin “Gjurmo”.Në tabelën më poshtë do tju dalë emërtimi i 

shërbimit dhe statusi në të cilin ndodhet aplikimi juaj.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! 

38 10.05.2021 Kërkesë për 

statusin e 

aplikimit 

10.05.2021 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës tuaj për informacion , Ju bëjmë 

me dije se përgjigjja për aplikimin tuaj ju vjen në seksionin '' 

DOKUMENTAT E MIA '' në e-albania. Logohuni me të dhënat 

personale në platformë dhe shkoni tek ''HAPËSIRA IME'' për të 

kontrolluar përgjigjen. Në rast se nuk ju është kthyer përgjigje ju 

mund të gjurmoni aplikimin tuaj si më poshtë:Për të gjurmuar një 

aplikim të kryer në e-albania ju duhet të ndiqni vetëm dy hapa: 

1.      Të ruani numrin e referencës (që e keni gjithmonë të ruajtur 

në sesionin “Mesazhet e mia” në e-albania) 

2.      Të kërkoni shërbimin për të cilin ju keni kryer aplikimin. 

Pasi kërkoni shërbimin që ju keni kryer duhet të klikoni “Përdor” 

dhe më poshtë do t‘ju shfaqet kjo tabelë:Mjafton që ju të vendosni 

numrin e referencës në hapsirën boshe dhe më pas të klikoni 

butonin “Gjurmo”.Në tabelën më poshtë do tju dalë emërtimi i 

shërbimit dhe statusi në të cilin ndodhet aplikimi juaj.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 

39 10.05.2021 Ankesë për 

vonesë në 

10.05.2021 Përshëndetje,Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije si më 

poshtë: Në kushtet e kalimit të afeteve ligjorepër shërbimin e 
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lëvrimin e 

shërbimit të 

ASHK-së 

kërkuar, Ju mund të drejtoheni me një ankesë në portalin 

"Shqipëria që Duam" nëpërmjet 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 ose të kryeni aplikimin, Ju mund t'i 

drejtoheni sporteleve fizikie të ADISA.Sportelet i gjeni: 

- ADISA, Njësia Administrative numër 6, Kombinat. 

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

Për cdo pyetje ose paqartësi n’a 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! 

40 10.05.2021 Kërkesë për info 

mbi procedurën 

për aplikim të 

pensionit të 

parakohshëm si 

ushtarak 

10.05.2021 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 “Aplikim për pension pleqërie, 

suplementar pilot, suplementar lundrues i nëndetëseve apo 

suplementar për akademik” 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.Faleminderit! 
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41 10.05.2021 Kërkesë për info 

mbi statusin e 

aplikimit të 

ndryshimit të 

vendbanimit 

11.05.2021 Përshëndetje i nderuar,Në vijim të kërkesës Tuaj, Ju bëjmë me 

dije se pas trajtimit të aplikimit ju do të njoftoheni nga punonjësi i 

Gjendjes Civile lidhur me aprovimin apo refuzimin e aplikimit 

tuaj;Njoftimi do të dërgohet në adresën e-mail që keni përdorur 

për regjistrimin në portalin në e-Albania.Për cdo pyetje ose 

paqartësi n’a 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! 
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42 10.05.2021 Kërkesë për info 11.05.2021 Përshëndetje i nderuar,Në vijim të kërkesës Tuaj, Ju bëjmë me E plotë Nuk ka 



mbi procedurën 

e tërheqjes së 

cekut të fëmijës 

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. 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 2 (dy) 

certifikatave (familjare dhe lindje e fëmijës) dhe përftimin e çekut 

të bonusit të lindjes, sipas masës së përcaktuar.  Për cdo pyetje ose 

paqartësi n’a 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! 

43 10.05.2021 Kërkesë për info 

mbi procedurën 

e aplikimit të 

pezullimit të 

aktivitetit 

11.05.2021 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 “"Aplikim për njoftim për pushimin e 

përkohshëm të aktivitetit” 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 

44 10.05.2021 Kërkesë për 

punësim 

11.05.2021 Përshëndetje , Në vijim të kërkesës tuaj për informacion , Ju lutem 

klikoni linkun : https://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 

45 11.05.2021 Kërkesë për 

punësim 

12.05.2021 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 



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 n’a 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! 

46 11..05.2021 Kërkesë për info 

mbi procedurën 

e aplikimit për 

pension familjar 

12.05.2021 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 “Aplikim për pension familjar” 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.Pas përfundimit të aplikimit për 

të dërguar kërkesën dhe dokumentat shoqërues  për përfitim 

pensioni familjar, do të përdorni rrugën postare. Pra të gjitha 

dokumentat do i postoni në adresë të Agjencisë Lokale të 

Sigurimeve Shoqërore të rrethit Tuaj.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 

47 12.05.2021 Kërkesë për info 

mbi procedurën 

për mbajtjen e 

distancës në një 

ndërtim në 

themel 

12.05.2021 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës tuaj, Ju bëjmë me dije se nuk 

kemi informacion për kërkesën tuaj. Lutemi, drejtohuni pranë 

Njësisë tuaj Administrative. Për cdo pyetje ose paqartësi n’a 

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 

48 12.05.2021 Kërkesë për 

ndryshim të 

dhënash në 

llogarinë 

personale 

12.05.2021 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 

E deleguar Nuk ka 



eAlbania publik ku është depozituar kërkesa nuk e zotëron informacionin e 

kërkuar”.Si rrjedhojë, gjeni  mëposhtë kërkesën e qytetarit për 

ndryshimin e të dhënave në llogarinë e tij në portalin e-albania. 

Lutemi për një përgjigje drejtuar shqetësimit të qytetarit. 

Faleminderit! 

49 12.05.2021 Kërkesë për 

ndryshim të 

dhënash në 

llogarinë 

personale 

eAlbania 

12.05.2021 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 

50 12.05.2021 Kërkesë për info 

mbi mënyrën e 

tërheqjes së 

licencës 

12.05.2021 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 mënyrën e tërheqjes së licencës. 

Gjithashtu bashkëlidhur dhe emaili drejtuar në adresën tone 

zyrtare.Lutemi për një përgjigje drejtuar shqetësimit të 

z.Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

51 12.05.2021 Kërkesë për 

vërtetim si 

punëkërkues i 

papunë 

14.05.2021 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës suaj, Ju bëjmë me dije se pas 

kryerjes së  aplikimit, Zyra e Punësimit njoftohet për ardhjen e 

aplikimit të ri, dhe:Bën shqyrtimin e aplikimit; 

Njofton aplikantin nëse aplikimi është pranuar apo refuzuar, së 

bashku me arsyetimin përkatës; 

Në rastin kur aplikimi është pranuar, atëherë Zyra e Punësimit i 

cakton një datë dhe orë aplikantit për takimin pranë kësaj zyre 

punësimi, në të cilën aplikanti duhet të paraqitet për intervistën 

dhe për të tërhequr kartelën e punëkërkuesit të papunë. 

Vetëm pas përmbylljes së kësaj procedure, pajiseni me vërtetimin 

E plotë Nuk ka 



e papunësisë.Për cdo pyetje ose paqartësi n’a 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! 

52 13.05.2021 Kërkesë për info 

për fitimin e 

shtetësisë 

14.05.2021 Përshëndetje,Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije si më 

poshtë:Si fillim duhet të aplikoni për fitimin e shtetësisë shqiptare 

dhe mëpas të aplikoni për pajisje me pasaportë. Për të marrë 

shërbimin e kërkuar mund të aplikoni në portalin e-Albania. Hyni 

në portal dhe identifikohuni, më tej me search kërkoni shërbimin 

“Kërkesë për fitim shtetësie” 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. 

Aty do të gjeni informacion mbi dokumentacionin e nevojshëm 

për secilin tip aplikimi.Rasti juaj kategorizohet tek: Aplikim për 

fitim shtetësie për të huajt të martuar me një shtetas 

shqiptar.Dokumentat janë: 

1. Kopja e dokumentit te identifikimit te bashkeshortit/es 

2. Vërtetim i Gjendjes Gjyqësore shqiptare 

3. Kontratë pune për të punësuarit ose vërtetim nga zyra e 

tatimeve për të vetëpunësuarit ose investitorët (fotokopje e 

noterizuar). 

4. Dokumente që vërtetojnë disponimin e mjeteve financiare të 

mjaftueshme për jetesë si garanci bankare, librezë kursimi, 

vërtetime zyrtare të ardhurash. 

5. Dëshmi e gjendjes gjyqësore e marrë në vendin e origjinës dhe 

në vendin ku kërkuesi ka patur qëndrim legal për gjashtë muajt e 

fundit (vetëm në origjinal) dhe sipas rregullave për njohjen e 

dokumenteve të shteteve të huaja nëse është lëshuar nga një shtet 

tjetër. 

6. Kërkesa e shtetasit të huaj drejtuar Presidentit të Republikës. 

7. Certifikata e lindjes (vetëm në origjinal) dhe sipas rregullave 

për njohjen e dokumenteve të shteteve të huaja nëse është lëshuar 

nga një shtet tjetër. 

8. Certifikata familjare (vetëm në origjinal) dhe sipas rregullave 

E plotë Nuk ka 



për njohjen e dokumenteve të shteteve të huaja nëse është lëshuar 

nga një shtet tjetër. 

9. Certifikata e martesës (vetëm në origjinal) dhe sipas rregullave 

për njohjen e dokumenteve të shteteve të huaja nëse është lëshuar 

nga një shtet tjetër. 

10. Fotografi e aplikantit (Në rast se ka femije nën 14 vjeç, 

fotografi për secilin prej tyre). 

11. Akti i pronësisë së banesës ose kontrata e zënies me qira të 

banesës.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! 

53 12.05.2021 Kërkesë për info 

mbi bonusin e 

fëmijës së lindur 

jashtë 

14.05.2021 Përshë ndetje, Në vijim të kërkesës tuaj për informacion , Ju 

bëjmë me dije se jeni në kohë për të regjistruar aktin e lindjes në 

regjistrin kombëtar të popullsisë në Shqipëri, tërheqjen e Bonusit 

të lindjes në Shërbimin Social Shtetëror, dhe me pas dorëzimin e 

cekut të lëshuar nga SHSSH  në Credins Bank.Ju kujtojmë se Akti 

i lindjes, pra kartela e lëshuar nga materniteti në shtetin ku jetoni, 

duhet të jetë me vule apostile.Cekun e tërheq vetëm nëna e 

femijës, ose nje person i autorizuar prej saj me prokure të posacme 

të apostiluar.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 

54 13.05.2021 Kërkesë për info 

për fitimin e 

shtetësisë nga 

bashkëshorti 

shqiptar 

14.05.2021 Përshë ndetje, Në vijim të kërkesës tuaj për informacion , Ju 

bëjmë me dije se për t`u pajisur me pasaportë shqiptare duhet të 

aplikoni në e-albania shërbimin: Kërkesë për fitim shtetësie. Janë 

disa mënyra për fitimin e shtetësisë shqiptare nga një shtetas i 

huaj. Klikoni linkun e sherbimit dhe aty do të gjeni 

dokumentacionin edhe për fitimin e shtetësisë shqiptare nga një 

shtetas i huaj i martuar me një shtetas shqiptar.Dokumentacionin e 

nevojshem për secilin tip aplikimi, mund ta gjeni: këtu https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9627 

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 

55 13.05.2021 Kërkesë për info 

mbi regjistrimin 

14.05.2021 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju bëjmë 

me dije se për të regjistruar Aktin e lidhjes së martesës të lidhur  

E plotë Nuk ka 



e aktit të 

martesës së 

lidhur jashtë 

vendit 

jashtë kufijve të Shqipërisë në regjistrin Tuaj familjar në Shqipëri, 

duhet të sillni Certifikatën nga Akti i martesës të 

apostiluar.Gjithashtu Ju bëjmë me dije se certifikatën duhet ta 

dërgoni pranë sporteleve të gjendjes civile të Njesisë Tuaj 

Administrative jo me postë, por dorazi Ju vet, ose nje person i 

autorizuar prej Jush me Prokurë të posacme të apostiluar.Për 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 

56 13.05.2021 Kërkesë për info 

mbi mënyrën e 

fitimit të 

shtetësisë 

shqiptare të 

bashkëshortit të 

huaj dhe fëmijës 

14.05.2021 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës tuaj për informacion , Ju bëjmë 

me dije se për t`u pajisur me pasaportë shqiptare duhet të aplikoni 

në e-albania shërbimin: Kërkesë për fitim shtetësieJanë disa 

mënyra për fitimin e shtetësisë shqiptare nga një shtetas i huaj. 

Klikoni linkun e sherbimit dhe aty do të gjeni dokumentacionin 

edhe për fitimin e shtetësisë shqiptare nga një shtetas i huaj i 

martuar me një shtetas shqiptar.Dokumentacionin e nevojshem për 

secilin tip aplikimi, mund ta gjeni: këtu https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9627 

Pas aplikimit, kontakti vazhdon me institucionin Policia e Shtetit 

për Kufirin dhe Emigracionin.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 

57 13.05.2021 Kërkesë e 

paqartë për 

pagesë taksash 

apo mbyllje 

aktiviteti 

14.05.2021 Pershendetje,Ne vijim te kerkeses Tuaj per informacion, Ju bejme 

me dije se nese ne qytetin Tuaj ka sportele Adisa, specialistet e 

Adisa-s do t`Ju asistojne ne sherbimin qe kerkoni. Ne kerkesen 

Tuaj per informacion nuk kuptohet nese e keni fjalen per mbyllje 

aktiviteti apo pagese detyrimesh te tatim taksave. 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 

58 14.05.2021 Kërkesë për info 

për aplikim 

certifikatë 

familjare në 

gjuhë të huaj 

14.05.2021 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës tuaj, Ju informojmë se për 

shërbimin që ju interesoheni nuk mund të aplikoni online por 

vetëm pranë sportleve të Njësisë Administrative ku jeni të 

regjistruar. certifikatat duhet ti kërkoni në gjuhë të huaj për tu 

përdorur jashtë.Më pas nëpërmjet sporteleve të postës shqiptare I 

E plotë Nuk ka 



legalizoni në Prefekturë dhe në Ministrinë e Europës dhe punëve 

të Jashtme.Për cdo pyetje ose paqartësi n’a 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! 

59 13.05.2021 Kërkesë e 

paqartë 

14.05.2021 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj, ju bëjmë me dije se 

dokumentat që keni vendosur nuk hapen.Gjithashtu ju informojë 

që duhet të ndiqni hapat që ju ka thënë institucioni 

përgjegjës.Faleminderit 

E plotë Nuk ka 

60 13.05.2021 Ankesë për mos 

respektim 

afatesh në 

shërbimet e 

ASHK-së 

14.05.2021 Përshëndetje,Në vijim të pyetjes suaj dhe korespondencës së 

mëparshme ju bëjmë me dije se ankesën tuaj në kushtet e kalimit 

të afateve ligjore, Ju mund të drejtoheni me një ankesë në portalin 

"Shqipëria që Duam" nëpërmjet 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 ose të kryeni aplikimin, Ju mund t'i drejtoheni sporteleve 

fizikie të ADISA. Sportelet i gjeni: 

- ADISA, Njësia Administrative numër 6, Kombinat. 

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

Lutem, që kur të kryeni ankesë dokumentat që më keni dërguar t'i 

bëni attach jo si link sepse nuk hapen.Për cdo pyetje ose paqartësi 

n’a 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 14.05.2021 Kërkesë për info 

mbi rinovimin e 

e lejes 

Mjedisore tipi C 

14.05.2021 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”.Bashkëngjitur gjeni kërkesën e subjektit Autoelite Shpk, 

i cili kërkon të informohet mbi procedurat dhe dokumentacioni që 

duhet të dorëzojë përsa i përket pajisjes me Leje Mjedisore tipi C. 

S’a më sipër, lutemi për një përgjigje nga ana juaj.Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 



62 14.05.2021 Kërkesë për 

ndyshim të 

dhënash në 

llogarinë 

eAlbania 

17.05.2021 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 

qytetaritFaleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

63 14.05.2021 Kërkesë e 

paqartë 

17.05.2021 Përshëndetje,Në vijim të emailit tuaj, Ju lutem n’a dërgoni një 

kërkesë më të plotë që të kemi mundësinë tju informojmë. Nëna 

juaj kërkon të marrë shtetësi shqiptare apo e ka atë? 

Për cdo pyetje ose paqartësi n’a 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 

64 15.05.2021 Kërkesë për info 

për aplikimin e 

shërbimit 

aktivizim 

biznesi 

17.05.2021 Përshëndetje i nderuar,Në vijim të kërkesës tuaj, Ju informojmë se 

ju mund të aplikoni nëpërmjet portalit eAlbania për shërbimin e 

kërkuar.Për cdo pyetje ose paqartësi n’a 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 

65 14.05.2021 Kërkesë për 

reset passëord 

llogarisë së 

eAlbania 

17.05.2021 Përshëndetje , 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 të 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 

E plotë Nuk ka 



19:00.Faleminderit! 

66 15.05.2021 Kërkesë për info 

për adresën e 

komisariatit në 

Durrës 

17.05.2021 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës tuaj për informacion, Ju bëjmë 

me dije se ADISA nuk disponon adresa dhe kontakte të 

institucioneve. Disponon dhe jep informacion mbi 

dokumentacionin dhe procedurat e aplikimit të shërbimeve 

publike.Për cdo pyetje ose paqartësi n’a 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 

67 14.05.2021 Kërkesë për info 

për aplikim 

vërtetim 

pozitiv/negativ 

17.05.2021 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës tuaj për informacion ,Ju bëjmë 

me dije se për tu pajisur me vërtetimin që nuk keni pronë, ju mund 

të aplikoni online përmes platformës qeveritare e-albania duke 

kërkuar shërbimin " Aplikim për lëshim vërtetimesh 

(negativ/pozitiv)'' ose duke klikuar mbi këtë link: https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9464 

Klikoni opsionin ''Përdor'' plotësoni të dhënat e formularit dhe 

klikoni ''Dërgo''Pas kryerjes së aplikimit ju nuk duhet të prisni 

shërbimin postar për kthim-përgjigjen e aplikimit të kryer, por do 

të mund të merrni përgjigjen me vulë dhe firmë elektronike tek 

"Dokumentat e Mia" në profilin tuaj në e-Albania.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 

68 15.05.2021 Kërkesë për info 

për aplikim 

pasaporte 

17.05.2021 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës tuaj për informacion ,Ju bëjmë 

me dije se për të kryer aplikimin për pajisje me 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 linkun :  

https://ealbania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_cod

e=13851Klikoni opsionin “Përdor” dhe plotësoni formularin 

“Aplikim i formularit për lëshim për herë të parë ose rinovim të 

pasaportës”.Ju nevojitet ngarkimi i fotografisë në standardin 

4x5cm në formatin jpg, jpeg ose png. Në rast se aplikimi është me 

procedurë të përshpejtuar (ose aplikim emergjent), nevojitet 

ngarkimi i kopjes së kuponit të procedurës së përshpejtuar.Pas 

shqyrtimit të aplikimit ju do të njoftoheni me sms dhe e-mail për 

E plotë Nuk ka 



miratimin ose jo të procedurës ligjore të kërkuar nga Policia. Pjesë 

e mesazhit të miratimit do të jetë edhe linku ku ju duhet të 

rezervoni datën dhe orën për t’u paraqitur fizikisht me qëllim 

vijimin e aplikimitDitën që do të paraqiteni fizikisht për të vijuar 

me aplikimin, ju duhet të keni me vete kuponin që do të duhet ta 

dorëzoni pranë Zyrës së ALEAT.Kujdes! Emaili me të cilin jeni i 

regjistruar në e-albania duhet të jetë aktiv sepse atje do ju vijë 

miratimi i aplikimit tuaj dhe linku për rezervim.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! 

69 16.05.2021 Kërkesë për info 

mbi afatin e 

certifikatës me 

shënim shpallje 

martese 

17.05.2021 Përshëndetje , Në vijim të kërkesës tuaj për informacion , Ju 

bëjme me dije se afati i certifikatë i aktit të  lindje me shënimin 

për shpallje 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 

70 14.05.2021 Kërkesë për info 

për mënyrën e 

aplikimit të 

certifikatës së 

trungut familjar 

17.05.2021 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës tuaj për informacion , Ju bëjmë 

me dije se shërbimi elektronik "Aplikim për certifikatë trungu 

familjar" ju mundëson të aplikoni online për t'u pajisur me 

certifikatën e trungut familjar për përbërjen familjare të një date të 

caktuar, në regjistrat themeltarë, sipas viteve 1950-1974, ose 1974 

e në vijim.Referuar kërkesës Suaj, e cila përkon me një periudhe 

kohore më të hershme, sherbimin do ta merrni në prefekturën e 

rrethit që ka në juridiksion fshatin Topojan.Për cdo pyetje ose 

paqartësi n’a 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 

71 15.05.2021 Kërkesë për info 

për procedurën 

që duhet ndjekur 

për shpërblimin 

e vdekjes 

17.05.2021 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës suaj, Ju bëjmë me dije si më 

poshtë:Pasjetuesi paraqitet pranë Institutit të Sigurimeve 

Shoqërore për t’u rimbursuar me shpenzimet e varrimit, 

shpërblimin e vdekjes si dhe për të bërë mbylljen e pensionit të të 

ndjerit (në rastet kur i ndjeri ka qenë në kategorinë e pensionistit), 

ose lidhjen e një pensioni, sipas rasteve të përcaktuara në 

ligj.Pasjetuesi për marrjen e shpërblimit (prej 50% të pagës 

minimale) të ndarjes nga jeta të të afërmit dorëzon tek sporteli i 

ISSH-së: 

E plotë Nuk ka 



a.       certifikatën e vdekjes, 

b.      certifikatën familjare, 

c.       nr e llogarisë të pasjetuesit në bankën e Nivelit të dytë 

Ndërsa për rimbursimin e shpenzimeve të funeralit pasjetuesi 

dorëzon po në sportelet ISSH-së 

a.       certifikatën e vdekjes, 

b.       certifikatën familjare 

c.       faturën e shpenzimeve funerale të lëshuar nga Agjencia 

Funerale 

Rimbursimi i shpenzimeve të varrimit tërhiqen pranë sporteleve të 

Postës Shqiptare.  Për informacion më të detajuar mund të klikoni 

në linkun e mëposhtë: http://ëëë.adisa.gov.al/ndarje-nga-jeta/ 

Për cdo pyetje ose paqartësi n’a 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 

 

72 17.05.2021 Kërkesë për info 

mbi statusin e 

aplikimit 

17.05.2021 Përshëndetje e nderuar,Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije 

se përsa i përket pyetjen tuaj,  Ju bëjmë me dije  se aplikimi ka 

qënë në statusin "krijuar" sepse aplikimi juaj është kryer në ditë 

pushimi.Ju e keni kryer aplikimin nëpërmjet llogarisë tuaj 

personale dhe ne nuk mund të kontrollojmë vlefshmërinë  e tij. Sot 

besoj duhet të merrni një përgjigje.Për cdo pyetje ose paqartësi n’a 

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 

73 17.05.2021 Kërkesë për info 

për procedurën e 

aplikimit për 

pasaportë 

18.05.2021 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. Pasi të hyni në portal kërkoni 

shërbimin" Aplikim për pasaportë biometrike" më pas klikoni 

E plotë Nuk ka 



rubrikën  Shtetasit shqiptarë rezidentë jashtë kufijve të Republikës 

së Shqipërisë. Gjatë aplikimit duhet të zgjidhni vendin ku keni 

rezidencën. 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.Gjithë të mirat 

74 17.05.2021 Kërkesë për info 

për procedurën e 

aplikimit për 

shtetësi 

shqiptare 

18.05.2021 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës tuaj për informacion , Ju bëjmë 

me dije se për t`u pajisur me pasaportë shqiptare duhet të aplikoni 

në e-albania shërbimin: Kërkesë për fitim shtetësie. Janë disa 

mënyra për fitimin e shtetësisë shqiptare nga një shtetas i huaj. 

Klikoni linkun e sherbimit dhe aty do të gjeni dokumentacionin 

edhe për fitimin e shtetësisë shqiptare nga një shtetas i huaj i 

martuar me një shtetas shqiptar.Dokumentacionin e nevojshem për 

secilin tip aplikimi, mund ta gjeni: këtu https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9627 

Pas aplikimit, kontakti vazhdon me institucionin Policia e Shtetit 

për Kufirin dhe Emigracionin.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 

75 17.05.2021 Kërkesë për info 

mbi 

dokumentacioni

n për legaliyim 

të objekteve të 

ndërtuara para 

18.05.2021 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës tuaj për informacion, Ju bëjmë 

me dije se shërbimi Kërkesë për legalizim të ndërtimit pa leje, si 

edhe të gjitha shërbimet publike online, bëhen pranë sporteleve 

ADISA nga e hëna në të premte nga ora 08.00 deri ne orën 15.00. 

Dokumentat jane si me poshtë vijon: 

 

E plotë Nuk ka 



viteve 90 1. Foto të objektit në të katër anët 

2. Certifikatë familjare 

3. Si edhe cdo dokument tjetër që posedoni lidhur me 

truallin apo shtëpinë.Faleminderit! 

 

76 17.05.2021 Kërkesë për info 

mbi aplikimin e 

dëshmisë së 

penalitetit për të 

huajt që kanë 

punuar në 

Shqipëri 

18.05.2021 Hello,In the folloëing ëe inform you that for criminal evidence 

you can apply to the Albanian Post specifying that the document 

is needed for abroad.The documents must be legalized in the 

institution of the Prefecture and in the Ministry for Europe and 

Foreign Affairs. Applications for legalization of documents are 

made through the Albanian Post from Monday to Saturday 08.00 

to 20.00. Thank you! 

E plotë Nuk ka 

77 18.05.2021 Kërkesë për info 

për pajisjen me 

leje qëndrimi 

ose leje pune 

19.05.2021 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”.Bashkëngjitur gjeni kërkesën e mëposhtme të Znj., e cila 

kërkon të informohet për mundësinë e pajisjes me Leje pune.S’a 

më sipër, lutemi për një përgjigje nga ana juaj.Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

78 18.05.2021 Kërkesë për info 

mbi organizimin 

e Olimpiadës 

Ballkanike 2021 

19.05.2021 Përshëndetje,Në vijim të emailit tuaj, Ju lutem n’a dërgoni një 

kërkesë më të plotë që të kemi mundësinë ta adresojmë kërkesën 

në institucionin përkatës. ADISA si institucion nuk ka 

informacion për Olimpiandën Ballkanike 2021.Për cdo pyetje ose 

paqartësi n’a 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. 

E refuzuar Nuk ka 

79 18.05.2021 Kërkesë për info 

mbi procedurën 

e lagalizimit të 

një objekti të 

ndërtuar pa leje 

19.05.2021 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës tuaj për informacion , Ju bëjmë 

me dije se është e drejta juaj të bëni kërkesën për legalizim 

ndërtimi informal. Aplikimet ndahen për objektet e ndërtuara para 

vitit 1991 dhe pas vitit 1991. Më pas është ASHK që merr në 

shqyrtim aplikimin Tuaj dhe kthen përgjigje lidhur me legalizmin 

ose jo të vetdeklarimit Tuaj.Shërbimi që duhet të aplikoni nga 

llogaria Juaj në e-albania është:"Kërkesë për legalizim të ndërtimit 

E plotë Nuk ka 



pa leje". Më poshtë do të gjeni linkun e shërbimit në e-

albania.https://ealbania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?serv

ice_code=14542Për cdo pyetje ose paqartësi n’a 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! 

80 18.05.2021 Kërkesë për info 

mënyrën e 

hartimit të 

prokurës në 

shtet të huaj 

19.05.2021 Përshëndetje i nderuar,Në vijim të kërkesës Tuaj, Ju bëjmë me 

dije se ju mund të bëni prokurën e posacme në Angli me 

dokumentat angleze. Më pas personi të kryej veprimet pranë 

DPSHTRR në Shqipëri.Për cdo pyetje ose paqartësi n’a 

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 

81 19.05.2021 Kërkesë për info 

mbi përfitimin e 

bonusit të 

fëmijës 

19.05.2021 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 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 

E plotë Nuk ka 



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 2 (dy) 

certifikatave (familjare dhe lindje e fëmijës) dhe përftimin e çekut 

të bonusit të lindjes, sipas masës së përcaktuar. Për cdo pyetje ose 

paqartësi n’a 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! 

82 19.05.2021 Kërkesë për info 

për aplikim 

certifikatë 

martese 

20.05.2021 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 “Certifikatë nga akti i martesës” 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.  

Para aplikimit ju lutem kini parasysh informacionin e mëposhtëm: 

- Në rast se certifikata kërkohet brenda një viti nga akti i martesës, 

ajo tërhiqet në zyrat e Gjendjes Civile. - Në rastin kur martesa 

është lidhur nga viti 2008 deri tani, certifikata e aktit të martesës 

do të shfaqet menjëherë. Certifikata gjenerohet me vulë 

elektronike me vlerë të plotë ligjore - Në rastin kur martesa është 

lidhur përpara vitit 2008, aplikanti duhet të plotësojë formularin 

që i shfaqet dhe më pas kërkesa do të procesohet nga punonjësi i 

zyrës së Gjendjes Civile i cili do t'i kthejë aplikantit një e-mail 

informues( në adresën e e-mail-it të plotësuar në formular) për 

kohën kur certifikata do të jetë gati.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 19.05.2021 Kërkesë për info 

për aplikimin e 

pagesës së 

papunësisë 

20.05.2021 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj, Ju bëjmë me dije se 

shërbimin që ju kërkoni për përfitimin e papunësisë duhet të 

paraqiteni pranë Zyrë së Punës në qytetin ku jetoni.Për cdo pyetje 

ose paqartësi n’a 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 

E plotë Nuk ka 



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

08:00 deri në 16:00. Faleminderit! 

84 20.05.2021 Kërkesë për 

përfitimin e 

bonusit të 

fëmijës së lindur 

jashtë 

20.05.2021 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. 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 2 (dy) certifikatave 

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

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

n’a 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 

85 20.05.2021 Kërkesë për info 

mbi afatin e 

lëvrimit të 

shërbimit kopje 

20.05.2021 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Suaj për informacion, Ju bëjmë 

me dije se afati ligjor për kthim përgjigjen e aplikimit "Lëshim 

kopje kartele pasurie" është 5 dite pune. Për cdo pyetje ose 

paqartësi n’a kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 0 118, nga e 

E plotë Nuk ka 



kartele 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! 

86 20.05.2021 Kërkesë për info 

për pajsje me 

leje 

ndërkombëtare 

20.05.2021 Përshëndetje,Në vijim të pyetjes Tuaj ju bëjmë me dije se aplikimi 

për leje qarkullimi ndërkombëtare aplikohet online në platformën 

e-Albania.Ju duhet të futeni me të dhënat tuaja personale në e-

Albania dhe të kërkoni këtë shërbim:"Aplikim për leje qarkullimi 

ndërkombëtare" klikoni "Përdor" dhe më pas ndiqni hapat deri në 

përfundim të aplikimit.Menjëherë pas përfundimit të aplikimit 

online ju duhet të paraqiteni pranë sporteleve të Drejtorisë së 

Përgjithshme të Transportit Rrugor për të tërhequr lejen 

ndërkombëtare.https://ealbania.al/eAlbaniaServices/UseService.as

px?service_code=5019Faleminderit! 

E plotë Nuk ka 

87 20.05.2021 Kërkesë për info 

për tërheqjen e 

bonusit 

20.05.2021 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. 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 

E plotë Nuk ka 



në Sektorin e financës, me qëllim dorëzimin e 2 (dy) certifikatave 

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

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

n’a 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! 

88 20.05.2021 Kërkesë për info 

mbi statusin e 

aplikimit 

20.05.2021 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës tuaj për informacion , Ju bëjme 

me dije se ADISA nuk dërgon dokumenta , për përgjigjen e 

shërbimit të aplikuar kontrolloni seksionin ''DOKUMENTAT E 

MIA'' në e-albania .Për të kontrolluar statusin e aplikimit tuaj ju 

mund të gjurmoni aplikimin nëpërmjet numrit të referencës sipas 

procedurës më poshtë:Të kërkoni shërbimin për të cilin ju keni 

kryer aplikimin. Pasi kërkoni shërbimin që ju keni kryer duhet të 

klikoni “Përdor” dhe më poshtë do t‘ju shfaqet kjo 

tabelë:pastedImage.png. Mjafton që ju të vendosni numrin e 

referencës në hapsirën boshe dhe më pas të klikoni butonin 

“Gjurmo”.Në tabelën më poshtë do tju dalë emërtimi i shërbimit 

dhe statusi në të cilin ndodhet aplikimi juaj.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 

89 20.05.2021 Kërkesë për info 

për aplikim për 

regjistrim mjeti 

lundrues si dhe 

leje drejtimi 

20.05.2021 Përshëndetje,Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije si më 

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

portalin e-Albania. Këto shërbime janë nën përgjegjësinë e 

Drejtorisë Përgjithshme Detare.Hyni në portal dhe identifikohuni, 

më tej me search kërkoni shërbimin "Aplikim për regjistrim 

përfundimtar të motorëve të detit" dhe "Aplikim për pajisje me 

leje drejtimi për mjete të vogla lundruese" dhe më pas 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 

90 20.05.2021 Kërkesë për info 21.05.2021 Përshëndetje,Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije si më E plotë Nuk ka 



për procedurën e 

pajisjes me leje 

qëndrimi 

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 “Kërkesë për leje qëndrimi” dhe 

përzgjidhni rubrikën “Përdor”. Aty do keni mundësinë të 

informoheni për kategoritë dhe dokumentracionin.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!  

91 20.05.2021 Kërkesë për info 

për kërkesën e 

tamponit në Itali 

21.05.2021 Përshëndetje, Nuk kemi informacion nëse e kërkon aeroporti ku 

do të udhëtoni në Itali. Duhet të komunikoni me ata për 

informacionin e kërkuar.Faleminderit 

E refuzuar Nuk ka 

92 21.05.2021 Kërkesë për info 

mbi procedurën 

e përfitimit të 

bonusit të 

fëmijës 

21.05.2021 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës tuaj për informacion , Ju bëjmë 

me dije dy mënyrat e regjistrimit të fëmijëve të lindur jashtë shteti 

si dhe tërheqjen e bonusit si më poshtë vijon :Rasti 1 . Fëmija 

regjistrohet nga një person i tretëNë pamundësi të paraqitjes së 

prindërve 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, 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.  

Duhet theksuar në Prokurën e Posacme që personi autorizohet të 

bëjë regjistrimin e fëmijës, dhe të kryejë tërheqjen e çekut të bebes 

gjithashtu.Në vijim prindi, ose personi i autorizuar, 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 

E plotë Nuk ka 



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

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

e lindjes”,sëbashku me prokurën duhet të paraqiteni pranë 

Shërbimit Social Shtetëror.Prokura e posaçme lëshohet nga nëna e 

fëmijës, pasi edhe çeku emetohet nga Shërbimi Social Shtetëror në 

emër të nënës.Tërheqja e çekut bëhet pranë Shërbimit Social 

Shtetëror në Tiranë me adresë: Rruga e Durrësit, Nr.83. Rasti 2 . 

Fëmija regjistrohet nga prindërit Njëri nga prindërit e fëmijës 

paraqitet pranë gjendjes civile me dokumentat e mëposhtme: 

 ·   Akti I lindjes të mbajtur jashtë shtetit, i cili duhet të jetë 

legalizuar me vulë Apostile dhe i përkthyer në gjuhën shqipe dhe i 

noterizuar 

 ·   Kopje të letërnjoftimeve elektronike të dy prindërve 

Pas regjistrimit të fëmijes në gjendjen civile nëpunesi lëshon 

Certifikatë famjiljare dhe Certifikatë lindje e të porsalindurt, më 

shënimin “Për bonusin e lindjes” sëbashku me fotokopjen e 

dokumentave të identifikimit duhet të paraqiteni pranë Sherbimit 

Social Shtetëror në Tiranë për të bërë tërheqjen e cekut.Në rast se 

deklarimi i aktit të lindjes të mbajtur jashtë vendit kryhet jashtë 

afatit 90- ditor, nëpunësi i gjendjes civile e pajis deklaruesin me 

certifikatën personale e familjare me shënimin “Lindje jashtë 

shtetit, nr..akti, datë…, vendin ku ka ndodhur lindja, “Për përfitim 

të ndihmës së menjëhershme financiare Bonus, regjistruar jashtë 

afatit 90-ditor, nuk përfiton çekun prej 5 000 pesë mijë lekësh).  

Lidhur me pyetjen tuaj , sipas vendimit nr.288, datë 10.04.2020 

''PËR PËRCAKTIMIN E MASËS DHE TË PROCEDURËS SË 

DHËNIES SË NDIHMËS SË MENJËHERSHME FINANCIARE 

PËR FOSHNJAT E PORSALINDURA DHE MËNYRËN E 

BASHKËPUNIMIT, NDËRMJET INSTITUCIONEVE TË 

SHËRBIMIT SPITALOR DHE ATYRE TË GJENDJES CIVILE'' 

shprehet se për prindërit që sjellin në jetë dy foshnja të lindura 

njëherësh (binjakë), masa e përfitimit do të jetë në masën 80 000 

(tetëdhjetë mijë) lekë për secilën foshnjë .Në këtë link do të gjeni 

informacionin e plotë mbi vendimin : 

http://ëëë.sherbimisocial.gov.al/ëpcontent/uploads/2020/04/VEND

IMI-288.pdfPër 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! 

93 22.05.2021 Kërkesë për info 

për mënyrën e 

aplikimit për 

certifikatë 

personale 

24.05.2021 Përshëndetje e nderuar,Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije 

se për të marrë certifikatë personale duhet të logoheni me të 

dhënat Tuaja në e-albania dhe të aplikoni shërbimin “Certifikatë 

personale”Klikoni linkun e mëposhtëm dhe certifikata personale 

do T`ju shkarkohet menjëherë në seksionin "Dokumentat e mia" 

https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=38 

Për cdo pyetje ose paqartësi n’a 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 

94 22.05.2021 Kërkesë për info 

nëse mund të 

pajiset me leje 

drejtimi një 

person me aftësi 

të kufizuara 

24.05.2021 Përshëndetje,Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije se kjo 

është kompetencë e mjekeve specialistë që do të lëshojnë 

formularin e aftësisë për leje drejtimi. Gjithashtu është 

kompetencë e Drejtorisë së Përgjithshme të Transportit Rrugor.Për 

cdo pyetje ose paqartësi n’a 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 

95 23.05.2021 Kërkesë për info 

për lidhjen e 

martesës 

24.05.2021 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës tuaj për informacion , Ju bëjmë 

me dije se fillimisht duhet të kryeni shpalljen e martesës 

,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”; 

E plotë Nuk ka 



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.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! 

96 24.05.2021 Kërkesë e 

paqartë 

24.05.2021 Përshëndetje,Në vijim të emailit tuaj, Ju lutem n’a dërgoni një 

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

pyetje ose paqartësi n’a 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 

97 24.05.2021 Kërkesë për info 

për procedurën e 

regjistrimit të 

fëmijës 

24.05.2021 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. 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 

E plotë Nuk ka 



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 2 (dy) certifikatave 

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

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

n’a 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! 

98 21.05.2021 Kërkesë e 

paqartë 

24.05.2021 Përshëndetje,Në vijim të emailit tuaj, Ju lutem n’a dërgoni një 

kërkesë më të plotë që të kemi mundësinë tju informojmë. Leja e 

drejtimit ishte brënda afatit të vlefshmërisë? Ju jetoni jashtë 

kufijëve?Për cdo pyetje ose paqartësi n’a 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 

99 21.05.2021 Kërkesë e 

paqartë 

24.05.2021 Përshëndetje,Në vijim të emailit tuaj, Ju lutem n’a dërgoni një 

kërkesë më të plotë që të kemi mundësinë tju informojmë. Keni 

kryer aplikim për pajisje me certifikatë pasurie? E keni kryer 

nëpërmjet portalit eAlbania?Për cdo pyetje ose paqartësi n’a 

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 

100 21.05.2021 Kërkesë për 

asistencë për 

regjistrimin në 

e-Filing 

24.05.2021 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”.Sa më sipër gjeni mëposhtë kërkesën e qytetarit, i cili 

kërkon të regjistrohet në sistemin e-filing.Lutemi për një përgjigje 

nga ana juaj.Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

101 22.05.2021 Kërkesë për info 

mbi procedurën 

e aplikimit të 

24.05.2021 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 

E plotë Nuk ka 



rinovimit të 

pasaportës 

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://ealbania.al/eAlbaniaServices/DPPSH/13882/DPPSH_1388

2_n3_s1_ëeb.aspx?service_code=13882Pas 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 

1.      Zgjidh datën dhe orarin 

2.      Në fund zgjidh rezervo 

Mos harroni të çekoni opsionin Kushtet e përdorimit.Për cdo 

pyetje ose paqartësi n’a 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! 

102 24.05.2021 Kërkesë për 

asistencë për 

përfundimin e 

aplikimit 

regjistrim 

biznesi 

24.05.2021 Përshëndetje e nderuar,Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije 

se përsa i përket kërkesës suaj, ju bëj me dije se nuk keni arritur të 

kryeni aplikimin deri në fund.Kur ju del opsioni Dërgo dhe 

nënshkruaj duhet të zgjidhni Dërgo pa nënshkruar dhe sistemi 

merr automatikisht formularin.Faleminderit! 

E plotë Nuk ka 

103 23.05.2021 Kërkesë për 

mbeshtetje 

financiar për 

transport fëmije 

me aftësi 

ndryshe 

24.05.2021 Përshëndetje znj.Në vijim të bisedë tonë telefonike po Ju dërgoj 

emailin me shqetësimin e qytetares për gjetjen e një mundësie 

financimi të transportit të fëmijë nëpërmjet donatorëve.Duke ju 

falenderuar paraprakisht për disponibilitetin Tuaj. 

E deleguar Nuk ka 

104 24.05.2021 Kërkesë për 

dokumentacion 

24.05.2021 Përshëndetje e nderuar,Në vijim të kërkesës Tuaj, Ju bëjmë me 

dije se tërheqja e çekut (bonusi) bëhet personalisht nga 

E plotë Nuk ka 



dhe procedurën 

e regjistrimit të 

fëmijës të lindur 

jashtë vendit 

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 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 2 (dy) certifikatave 

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

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

n’a 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! 

105 24.05.2021 Kërkesë e 

paqartë 

24.05.2021 Përshëndetje,Në vijim të emailit tuaj, Ju lutem n’a dërgoni një 

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

pyetje ose paqartësi n’a 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 

106 24.05.2021 Kërkesë për info 24.05.2021 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Suaj për informacion, Ju bëjmë E plotë Nuk ka 



mbi procedurën 

e shpalljes së 

martesës me një 

shtetas të huaj 

me dije se procedura për të bërë shpalljen e martesës 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: 

·         Çertifikatë 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.Ju 

informojmë se shpallja e martesës mund të bëhet edhe me 

prokurë, por për celebrimin duhet të jetë i pranishëm. 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 cdo pyetje ose paqartësi n’a 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 24.05.2021 Kërkesë për info 

për rinovimin e 

ID kartë 

25.05.2021 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës tuaj për informacion , Ju bëjmë 

me dije se për të aplikuar për rinovim të pasaportës biometrike 

dhe rinovim të letërnjoftimit elektronik duhet të rezervoni takimin 

në sportel në këtë link https://rezervo.aleat.al/Rinovimi i 

letërnjoftimit elektronik kryhet në cdo qytet, pavarërisht se në 

cilën gjendje civile jeni i rregjistruar .Rezervoni në link dhe 

paraqituni pranë sporteleve ALEAT në ditën dhe datën e 

përcaktuar në rezevim, sëbashku me kuponat dhe dokumentat e 

vjetër që dispononi. 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 

108 24.05.2021 Kërkesë për info 

mbi statusin e 

aplikimit 

25.05.2021 Përshëndetje, 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 – helpdesk@e-albania.al – kanal i posaçëm për 

pyetje dhe paqartësi.Gjithë të mirat!  

E plotë Nuk ka 

109 24.05.2021 Kërkesë për info 

për rinovimin e 

ID kartë 

25.05.2021 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës tuaj për informacion , Ju bëjmë 

me dije se për të aplikuar për rinovim të pasaportës biometrike 

dhe rinovim të letërnjoftimit elektronik duhet të rezervoni takimin 

në sportel në këtë link https://rezervo.aleat.al/Rinovimi i 

letërnjoftimit elektronik kryhet në cdo qytet, pavarërisht se në 

cilën gjendje civile jeni i rregjistruar .Rezervoni në link dhe 

E plotë Nuk ka 



paraqituni pranë sporteleve ALEAT në ditën dhe datën e 

përcaktuar në rezevim, sëbashku me kuponat dhe dokumentat e 

vjetër që dispononi. 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! 

110 24.05.2021 Kërkesë për info 

për pjisjen me 

leje Ambulatore 

25.05.2021 Përshëndetje e nderuar,Në vijim të kërkesës Tuaj, Ju bëjmë me 

dije se duhet të paraqiteni pranë Bashkisë tuaj për të aplikuar për 

Leje Ambulatore.Për cdo pyetje ose paqartësi n’a 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 

111 24.05.2021 Kërkesë për info 

mbi 

vlefshmërinë e 

fotokopjes së 

prokurës së 

posacme 

25.05.2021 Përshëndetje i nderuar,Në vijim të kërkesës Tuaj, Ju bëjmë me 

dije se tërheqja e çekut (bonusi) bëhet me Prokurën e Posacme 

origjinale.Për cdo pyetje ose paqartësi n’a 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 

112 25.05.2021 Ankesë për 

tejkalim afatesh 

në ofrimin e 

shërbimit 

26.05.2021 Përshëndetje,Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije si më 

poshtë: Në kushtet e kalimit të afeteve ligjorepër shërbimin e 

kërkuar, Ju mund të drejtoheni me një ankesë në portalin 

"Shqipëria që Duam" nëpërmjet 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 ose 

të kryeni aplikimin, Ju mund t'i drejtoheni sporteleve fizikie të 

ADISA.Sportelet i gjeni: 

- ADISA, Njësia Administrative numër 6, Kombinat. 

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

Për cdo pyetje ose paqartësi n’a 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 

113 25.05.2021 Kërkesë për 

asistencë për 

26.05.2021 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës tuaj për informacion, Ju 

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

E deleguar Nuk ka 



aksesimin e 

portalit eAlbania 

rregjistruar në portal duhet të dërgoni këto të dhëna në adresën  

helpdesk@e-albania.al : 

- foto të 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 n’a 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! 

114 26.05.2021 Kërkesë për info 

mbi mënyrën e 

gjetjes së nr 

personal 

26.05.2021 Përshëndetje,Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije se për të 

gjetur nr personal të aplikojë një i afërmi juaj për certifikatë 

familjare nëpërmjet eAlbania dhe tek kjo certifikatë ju mund të 

merrni nr personal dhe të rezervoni më pas tek ALEAT.Për cdo 

pyetje ose paqartësi n’a 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 26.05.2021 Kërkesë për info 

për rinovimin e 

patentës dhe 

problem në 

aksesimin e 

platformës 

eAlbania 

26.05.2021 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës tuaj për rinovimin e patentës, Ju 

informojmë se për shërbimin që ju interesoheni nuk mund të 

aplikoni online ose pranë Konsullatës por vetëm pranë sportleve të 

Drejtorisë Rajonale të Shërbimeve të Transportit Rrugor ku ju 

keni regjistruar automjetin. Mund të rezervoni takim nëpërmjet 

faqes zyrtare dpshtrr.gov.al ose mund të paraqiteni direkt në 

sportel. Ju informoj që sportelet ditën e hënë janë të hapura deri në 

orë 19.00.Patentën e re mund ta tërhiqni 30 minuta pas kryerjes së 

aplikimit në sportelet e DPSHTRR tek Nsheraku. 

Përsa i takon pyetjes tuaj për aksesimin e portalit, 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 të kartës ID 

- emri i nënës 

E plotë Nuk ka 



- emri i babait  

- datëlindja e nënës 

Specifikoni gjithashtu adresën e re email që doni të përdorni në 

vazhdim për llogarinë tuaj në portal.Për cdo pyetje ose paqartësi 

n’a 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! 

116 26.05.2021 Kërkesë për 

asistencë në 

aplikim 

26.05.2021 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 problematikën e hasur gjatë aplikimit. 

Gjithashtu bashkëlidhur dhe emaili drejtuar në adresën tone 

zyrtare.Lutemi për një përgjigje drejtuar shqetësimit të qytetarit. 

Faleminderit 

E deleguar Nuk ka 

117 26.05.2021 Kërkesë për info 

për regjistrimin 

sipas vlerës së 

pasqyruar në 

bilancin e 

shoqërisë ku 

përfshihen edhe 

shpenzimet e 

zhvillimit. 

26.05.2021 Përshëndetje, Në vijim të pyetjes tuaj, Ju informojmë se qëllimi i 

krijimit të ADISA është transformimi i mënyrës së ofrimit të 

shërbimeve publike në Shqipëri, përmes qasjes me qytetarin dhe 

përmirësimin e shërbimeve me natyrë administrative për qytetarin 

dhe biznesin. Gjithashtu, misioni i saj është të ofrojë shërbime 

publike nëpërmjet ngritjes dhe administrimit të sporteleve pritëse 

për qytetarët (front office) si dhe qendrave të shërbimeve publike 

të integruara me një ndalesë (one-stop-shop), duke ofruar 

shërbimet e disa institucioneve, të renditura dhe të përzgjedhura 

në bazë të kërkesave të qytetarëve, në një vend të vetëm.  ADISA 

administron vetëm sportelet fizike të këtyre institucioneve dhe 

procesimin e shërbimeve e kryen vet institucioni, sipas akteve 

ligjore në fuqi.Në lidhje me pyetjen tuaj duket më tepër si 

konsulencë në kontabilitet se sa informacion mbi shërbimet 

publike që ofrojnë institucionet shtetërore. Konsulenca nuk është 

në fokusin e punës tonë.Faleminderit! 

E refuzuar Nuk ka 

118 26.05.2021 Kërkesë për info 27.05.2021 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës tuaj për informacion , Ju bëjmë E plotë Nuk ka 



mbi statusin e 

aplikimit 

me dije se përgjigjja për shërbimin e aplikuar ju vjen tek seksioni 

''DOKUMENTAT E MIA '' në e-albania.Ju mund ta gjurmoni 

aplikimin tuaj sic jua kemi sqaruar edhe në chat online ditë e 

djeshme. Kompetencën për kthim - përgjigjen e aplikimit tuaj e ka 

Agjensia Shteterore e Kadastres (ASHK). Nëse keni paqartësi nga 

komunikimi jonë në chat online na kontaktoni në numrin pa 

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

19:00. Faleminderit! 

119 26.05.2021 Kërkesë për info 

mbi aplikimin e 

pasaportës kur 

qytetari nuk 

është i pajisur 

me ID 

27.05.2021 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Suaj për informacion, Ju bëjmë 

me dije se ju mund të kryeni celebrimin me pasaportë. Gjithashtu, 

për çdo problem që mund të hasni me përdorimin e portalit e-

Albania, ju njoftojmë që t’i drejtoheni postës elektronike – 

helpdesk@e-albania.al – kanal i posaçëm për pyetje dhe paqartësi. 

Për cdo pyetje ose paqartësi n’a 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 

120 27.05.2021 Kërkesë për info 

mbi pajisjen me 

certifikatë 

pëesonale 

27.05.2021 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 "Certifikatë personale” 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 

121 27.05.2021 Kërkesë për info 

mbi nr e NID 

27.05.2021 Përshëndetje e nderuar,Në vijim të kërkesës Tuaj, Ju bëjmë me 

dije se nr që ka pasur pasaporta në vitin 2005 nuk është i njëjtë me 

NID.Faleminderit 

E plotë Nuk ka 

122 27.05.2021 Kërkesë për info 

mbi regjistrimin 

e fëmijës së 

lindur jashtë 

vendit 

28.05.2021 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, ju bëjmë 

me dije se lejohen prindërit Tuaj për të bërë regjistrimin e 

fëmijëve në regjistrin e popullsisë në Shqipëri, por duhet t’ì 

pajisni me prokurë të posacme të apostiluar. Prokura duhet të 

lëshohet nga nëna e femijës. Në prokurë duhet të shënoni se 

E plotë Nuk ka 



personi i autorizuar duhet:Të bëjë regjistrimin e femijëve në 

gjendjen civile. Të dorëzojë certifikatat me shënimin për "Bonusin 

e lindjes" në Shërbimin Social Shtetëror. Të dorëzojnë cekun në 

Credins Bank dhe të tërheqin vlerën monetare të cituar në 

cek.Krahas certifikatave që u pajis gjendja civile, në Shërbimin 

Social Shtetëror, dorëzohen dhe fotokopje të kartave të identitetit 

të prindërve të fëmijës.Për të bërë regjistrimin e fëmijeve duhet të 

kenë Aktin e lindjes së femijëve në shtetin Italian të apostiluar nga 

komuna apo prefektura e lokalitetit ku jetoni.Për cdo pyetje ose 

paqartësi n’a 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! 

123 27.05.2021 Ankesë për 

probleme në 

llogarinë e 

portalit eAlbania 

28.05.2021 Përshëndetje,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 të 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 n’a 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 

124 27.05.2021 Kërkesë për 

procedurën e 

lidhjes së 

martesës me 

shtetas të huaj 

28.05.2021 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Suaj për informacion, Ju bëjmë 

me dije se procedura për të bërë shpalljen e martesës 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: 

Çertifikatë lindje, e plotësuar me të gjithë përbërësit e gjendjes 

civile, që pasqyrohen në rubrikat e Regjistrit Kombëtar të 

E plotë Nuk ka 



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.Ju informojmë se 

shpallja e martesës mund të bëhet edhe me prokurë, por për 

celebrimin duhet të jetë i pranishëm. 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 cdo 

pyetje ose paqartësi n’a 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! 

125 27.05.2021 Ankesë për 

probleme në 

deklarimin e 

28.05.2021 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, 

E deleguar Nuk ka 



pasqyrave 

financiare 

vjetore 

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”.Sa më sipër gjeni mëposhtë kërkesën e subjektit, në 

lidhje me deklarimin e Pasqyrave Financiare Vjetore.Lutemi për 

një përgjigje nga ana juaj.Faleminderit! 

126 28.05.2021 Kërkesë për info 

bonusin e 

fëmijës 

31.05.2021 Përshëndetje,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 prindër, 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.pdf Masa e shpërblimit është si më 

E plotë Nuk ka 



poshtë: 

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

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

120 000 (njëqind e njëzet mijë) lekë për lindjen e fëmijës së tretë 

dhe fëmijëve të tjerë në vijim;Për nënat që lindin binjakë, masa e 

përfitimit do të jetë në masën 80 000 (tetëdhjetë mijë) lekë për 

secilin fëmijë; 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. Faleminderit! 

127 28.05.2021 Ankesë për 

problematikë në 

llogarinë e 

portalit eAlbania 

31.05.2021 Përshëndetje,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 të 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 n’a 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 

128 29.05.2021 Kërkesë për info 

mbi afatin e 

vlefshmërisë së 

certifikatës për 

lidhje martese 

31.05.2021 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Suaj për informacion, Ju bëjmë 

me dije se në momentin që ju pajiseni me Certifikatë lindje me 

shënimin “për lidhje martese” keni afat deri në 1 vit për të lidhur 

martesën para punonjësit të Gjendjes Civile.Për cdo pyetje ose 

paqartësi n’a 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 

129 29.05.2021 Kërkesë për info 

mbi aplikimin 

për kontributet e 

derdhura 

31.05.2021 Përshëndetje,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:  

E plotë Nuk ka 



https://ealbania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_cod

e=13908 

https://ealbania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_cod

e=5035 

https://ealbania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_cod

e=13888 

https://ealbania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_cod

e=13886 

https://ealbania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_cod

e=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.Gjithë të mirat! 

130 30.05.2021 Kërkesë për info 

mbi deklarimin 

e të ardhurave 

vjetore 

31.05.2021 Përshëndetje e nderuar, Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije 

se për shërbimin e kërkuar ju mund të aplikoni në faqen e 

Tatimeve, eFiling.Nëse jeni një individ privat dhe doni të dorëzoni 

Deklaratën Individuale Vjetore të të Ardhurave për Individët dhe 

jeni të regjistruar në eFiling, klikoni këtu: 

https://efiling.tatime.gov.al/cats_public/Account/LogOnNëse jeni 

një individ privat dhe doni të dorëzoni Deklaraten Individuale 

Vjetore të të Ardhurave për Individet, por nuk jeni të regjistruar në 

eFiling, ju mund të regjistroheni duke klikuar këtu.  

https://efiling.tatime.gov.al/cats_public/UserManagement/Registra

tionPër informacion më të zgjeruar, Ju udhëzojmë t’i drejtoheni 

Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve (DPT) për të marrë 

informacionin e kërkuar, sipas kontakteve të mëposhtme: Telefon: 

04 22 76 840 

Postat elektronike: e-tatime@tatime.gov.al.lFaleminderit! 

E plotë Nuk ka 

131 28.05.2021 Kërkesë për info 

mbi procedurën 

31.05.2021 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës tuaj, Ju informojmë se ju si 

fillim duhet të bëni denoncimin për humbjen e patentës pranë 

E plotë Nuk ka 



për pajisjene me 

leje drejtimi pas 

humbjes 

Komisariatit të Policisë. Më pas mund të aplikoni pranë sportleve 

të Drejtorisë Rajonale të Shërbimeve të Transportit Rrugor Tiranë 

me vendndodhje Kashar nëse vendbanimi juaj është në Tiranë. 

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

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

ditën e henë janë të hapura deri në orën 19.00.Patenten e re mund 

ta tërhiqni 30 minuta pas kryerjes së aplikimit në sportelet e 

DPSHTRR tek Nsheraku. Për cdo pyetje ose paqartësi n’a 

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! 

132 28.05.2021 Kërkesë për info 

mbi përfitimin e 

bonusit të 

fëmijës 

31.05.2021 Përshëndetje e nderuar,Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije 

se bonusin e lindjes e përfiton cdo nënë shqiptare që lind fëmijë 

brenda apo jashtë vendit. Fakti që nuk keni bërë lidhje martesore 

me babain e fëmijës nuk ju penalizon. Deri në realizimin e lidhjes 

martesore, fëmija regjistrohet në certifikatën Tuaj familjare. Pas 

regjistrimit, gjendja civile Ju pajis me certifikatat me shënimin 

"Për bonusin e lindjes" me të cilat vazhdoni procedurat pranë 

Shërbimit Social Shtetëror për tërheqjen e cekut të bebes. Ceku 

emëtohet në emër të nënës së fëmijës.Për cdo pyetje ose paqartësi 

n’a 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 

133 28.05.2021 Kërkesë për info 

mbi 

vlefshmërinë e 

certifikatës për 

lidhje martese 

31.05.2021 Përshëndetje e nderuar,Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije 

se citimi ne ligj se dhjete dite pas shpalljes se marteses, pajiseni 

me certifikate lindje me shënimin "Për lidhje martese" e cila e ka 

afatin 1 vit, nënkupton se brenda kësaj periudhe, Ju mund të bëni 

lidhjen e martesës kur të dëshironi. Pra mund të realizoni martesën 

nga dita e parë e pajisjes me këtë certifikatë, deri në ditën e 

treqind e gjashtëdhjetë e pestë. Pas këtij afati, shpallja e martesës 

është e pavlefshme dhe për të realizuar martesën, duhet të ribëni 

sërisht shpalljen e saj.Për cdo pyetje ose paqartësi n’a 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 

E plotë Nuk ka 



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

16:00.Faleminderit! 

134 29.05.2021 Kërkesë për 

numër kontakti 

31.05.2021 Përshëndetje e nderuar,Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije 

se për cdo pyetje ose paqartësi me dokumentacionin dhe 

procedurat e aplikimit të shërbimeve publike, lutemi  n’a 

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 

135 30.05.2021 Kërkesë për info 

mbi afati e 

vlefshmërisë së 

tërheqjes së 

bonusit të 

fëmijës 

31.05.2021 Përshëndetje e nderuar,Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije 

se afati i tërheqjes së bonusit të lindjes, është 365 ditë nga data e 

lindjes së fëmijës. Pra, e drejta e përfitimit të bonusit të lindjes u 

humbet në 14 Maj 2022. Për cdo pyetje ose paqartësi n’a 

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 

136 30.05.2021 Kërkesë për info 

mbi vendimin 

për pezullimin e 

lejes së drejtim 

për kalim të orës 

policore 

31.05.2021 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, brënda 

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 Z.  kërkon të 

informohet mbi vendimin që është marr nga institucioni juaj për 

pezullimin e patentave për tejkalim të orës policore. Lutemi për 

një përgjigje drejtuar shqetësimit të z..Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

137 31.05.2021 Kërkesë për info 

mbi formularin 

e deklarimit të të 

ardhurave 

personale 

vjetore 

31.05.2021 Përshëndetje e nderuar, Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije 

se për shërbimin e kërkuar ju mund të aplikoni në faqen e 

Tatimeve, eFiling.Nëse jeni një individ privat dhe doni të dorëzoni 

Deklaratën Individuale Vjetore të të Ardhurave për Individët dhe 

jeni të regjistruar në eFiling, klikoni këtu: 

https://efiling.tatime.gov.al/cats_public/Account/LogOn 

Nëse jeni një individ privat dhe doni të dorëzoni Deklaraten 

Individuale Vjetore të të Ardhurave për Individet, por nuk jeni të 

regjistruar në eFiling, ju mund të regjistroheni duke klikuar këtu.  

E plotë Nuk ka 



https://efiling.tatime.gov.al/cats_public/UserManagement/Registra

tion Për informacion më të zgjeruar, Ju udhëzojmë t’i drejtoheni 

Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve (DPT) për të marrë 

informacionin e kërkuar, sipas kontakteve të mëposhtme: Telefon: 

04 22 76 840. Postat elektronike: e-tatime@tatime.gov.al.l. Përsa i 

takon pyetjes tuaj për shkak të ndryshimeve në ligj përfshihen në 

Deklarimin e të Ardhurave personat e dy punësuar.Faleminderit! 

138 31.05.2021 Ankesë për mos 

respektim 

afatesh në 

lëvrimin e 

shërbimeve të 

ASHK. 

31.05.2021 Përshëndetje,Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije si më 

poshtë: Në kushtet e kalimit të afeteve ligjorepër shërbimin e 

kërkuar, Ju mund të drejtoheni me një ankesë në portalin 

"Shqipëria që Duam" nëpërmjet 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 ose 

të kryeni aplikimin, Ju mund t'i drejtoheni sporteleve fizikie të 

ADISA.Sportelet i gjeni: 

- ADISA, Njësia Administrative numër 6, Kombinat. 

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

Për cdo pyetje ose paqartësi n’a 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 deleguar Nuk ka 

139 31.05.2021 Kërkesë për info 

mbi detyrimet e 

papaguara 

31.05.2021 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”.Sa më sipër gjeni mëposhtë kërkesën e subjektit, në 

lidhje me detyrimet e pa paguara.Lutemi për një përgjigje nga ana 

juaj.Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 
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