
 

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 30.06.2021 Kërkesë për info 

për shërbimin 

“Vërtetim për 

pagesën e 

kontributeve të 

sigurimeve 

vullnetar” 

01.07.2021 Përshëndetje,Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije si më 

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

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

search kërkoni shërbimin “Vërtetim për periudha pune në ish - 

kooperativat bujqësore (KB) ” dhe 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 

2 30.06.2021 Kërkesë për info 

për shërbimin 

përfitim i 

bonusit të 

lindjes kur 

fëmija ka lindur 

01.07.2021 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 

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. 



jashtë vendit popullsisë në Shqipëri, duhet të dërgoni pranë familjarëve tuaj 

këto dokumenta: 

1. Prokurë e Posaçme për personin që do të kryejë 

regjistrimin dhe kopje të letërnjoftimeve elektronike të dy 

prindërve; 

2. 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 19:00.Faleminderit! 

3 01.07.2021 Kërkesë për info 

për shërbimin 

“Aplikim për 

regjistrim si 

punëkërkues i 

papunë" 

01.07.2021 Përshëndetje e nderuar,Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije 

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

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

search kërkoni shërbimin “Aplikim për regjistrim si punëkërkues i 

papunë",  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 

E plotë Nuk ka 



portalit.Gjithë të mirat!  

4 01.07.2021 Kërkesë për info 

për shërbimin 

“Aplikim për 

regjistrimin 

fillestar të 

personit fizik" 

01.07.2021 Përshëndetje znj.Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije si më 

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

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

search kërkoni shërbimin “Aplikim për regjistrimin fillestar të 

personit fizik",  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.Nëse keni vështirësi të  

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

ADISA për tju asistuar në kryerjen e aplikimit.Sportelet i gjeni: 

1. ADISA, Njësia Administrative numër 6, Kombinat. 

2. 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 19:00.Faleminderit! 

E plotë Nuk ka 

5 02.07.2021 Kërkesë për info 

nëse mund të 

lidhet martesa 

me pasaportë 

biometrike 

02.07.2021 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj, ju bëj me dije se dhe  

pasaportë  dokument identifikimi është dhe ju mund ta kryeni 

celebrimin me të.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 

19:00.Faleminderit! 

E plotë Nuk ka 

6 02.07.2021 Kërkesë për info 

për shërbimin 

“Aplikim për 

kopje te 

vërtetuara të 

dokumenteve 

tekniko-ligjore, 

në të cilat 

02.07.2021 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 kopje te vërtetuara të 

dokumenteve tekniko-ligjore, në të cilat bazohet Regjistri i 

Pasurive të Paluajtshme / faqe” dhe më pas  përzgjidhni rubrikën 

“Përdor”. Lutem, bashkëlidhur aplikimit kur të arrini tek hapi 3, 

vendosni një kërkesë me shkrim duke theksuar emër, mbiemër, 

E plotë Nuk ka 



bazohet 

Regjistri i 

Pasurive të 

Paluajtshme / 

faqe” 

atësi të personit në emër të së cilit është lëshuar AMTP si  dhe 

fshatin. 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! 

7 02.07.2021 Kërkesë për info 

për mbajtjen e 

dy mbiemrave 

pas martesës 

02.07.2021 Përshëndetje,Si fillim ju kërkojmë ndjesë për informacionin e 

mëparshëm. Nga një komunikim me Drejtorinë e Përgjithshme të 

Gjendjes Civile na informuan se lidhja e martesës nuk mund të 

kryhet me pasaportë kur ka skaduar afati i vlefshmërisë së kartës 

së identitetit. Në rastin tuaj ju mund të aplikoni për kartë identiteti 

dhe njëkohësisht të kryeni shpalljen e martesës duke treguar që 

keni aplikuar për kartë identiteti. Afati i daljes së kartës përkon me 

afatin e lidhjes së martesës 10 ditë pas shpalljes.Në vijim të 

kërkesës Tuaj, ju bëj me dije se ligji shqiptar nuk e lejon për 

momentin mbajtjen e dy mbiemrave.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 19:00.Faleminderit! 

E plotë Nuk ka 

8 02.07.2021 Kërkesë për info 

për procedurën e 

martesës me 

shtetas të huaj 

05.07.2021 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: 

1. Çertifikatë lindje, e plotësuar me të gjithë përbërësit e 

gjendjes civile, që pasqyrohen në rubrikat e Regjistrit 

Kombëtar të Gjendjes Civile; 

2. Dokumentin/certifikatë që vërteton se nuk ka pengesë 

ligjore në vendin e tij për lidhje martese (vërtetim për leje 

lidhje martese); 

3. Dokument ku vërtetohen të dhënat e vendbanimit në 

E plotë Nuk ka 



shtetin e huaj; 

4. 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: 

1. Certifikatë lindje; 

2. 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 19:00.Faleminderit! 

9 02.07.2021 Kërkesë e 

paqartë 

05.07.2021 Përshëndetje,Në vijim të emailit tuaj, Ju lutem n’a dërgoni një 

kërkesë më të plotë që të kemi mundësinë tju informojmë. Psh ku 

e keni bërë aplikimin në sportel apo 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 19:00.Faleminderit! 

E refuzuar Nuk ka 



10 03.07.2021 Kërkesë për info 

mbi afatin e 

lidhjes së 

martesës pas 

datës së 

shpalljes 

05.07.2021 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj, ju informojmë se 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.Përsa i takon pyetjes së dëshmitarëve nuk mund të jenë 

familjarë, vendbanimi nuk ka rëndësi. 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 19:00.Faleminderit! 

E plotë Nuk ka 

11 04.07.2021 Kërkesë për info 

mbi përgjigjen e 

aplikimit për 

pasaportë 

05.07.2021 Përshëndetje znj. Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije si më 

poshtë: Në portalin e-Albania mund të shikoni nëse ju ka ardhur 

përgjigjia në rubrikën Mesazhet e Mia.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 

12 03.07.2021 Kërkesë për info 

rinovim e 

patentës 

05.07.2021 Përshëndetje e nderuar,Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije 

se për të rinovuar lejedrejtimin, personi i interesuar paraqitet pranë 

DRSHTRR-së ku ka vendbanimin dhe dorëzon: 

1. Certifikatë mjekësore me fotografi, që vërteton aftësinë 

shëndetësore për të drejtuar mjetin rrugor, të kategorisë 

përkatëse, të lëshuar jo më përpara se gjashtë muaj nga 

data e paraqitjes së kërkesës.  

2. Dokument identifikimi të vlefshëm dhe fotokopjen 

përkatëse.  

3. Leje drejtimin qe i ka mbaruar afati i vlefshmerise 

4. Mandat pagesën prej 3500 lekë për tarifën e shërbimit për 

lejedrejtimi 

Në përfundim, merret foto dixhitale dhe depozitohet nënshkrimi 

elektronik (emër + mbiemër), të cilat pasqyrohen në lejedrejtimi. 

Lejedrejtimi tërhiqet pranë sporteleve të shërbimit me qytetarin të 

Drejtorisë Rajonale ku është bërë aplikimi.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 19:00Faleminderit 

E plotë Nuk ka 

13 05.07.2021 Kërkesë për info 

plotësim e 

05.07.2021 Përshëndetje z.Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 “Për të 

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

E plotë Nuk ka 



formularit A1Z “Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti publik, 

dërgon kërkesën për informim të  një autoritet tjetër publik, 

brenda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur rezulton se 

autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk e zotëron 

informacionin e kërkuar”.Mëposhtë gjeni kërkesën e z...., i cili 

kërkon të informohet mbi procedurën e aplikimit për formularin 

A1Z.Sa më sipër, lutemi për një përgjigje nga ana juaj. 

Faleminderit 

14 03.07.2021 Kërkesë për info 

mbi shërbimet 

digjitale 

05.07.2021 Përshëndetje,Në vijim të emailit tuaj, Ju lutem n’a dërgoni pyetjet 

që të kemi mundësinë tju informojmë nga informacioni që 

disponojmë për shërbimet publike. Në të kundërt tia dërgojmë 

Agjencisë Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit.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 19:00.Faleminderit! 

E plotë Nuk ka 

15 05.07.2021 Kërkesë për info 

mbi aplikimin e 

shërbimit të 

ASHK-së 

05.07.2021 Përshëndetje,Në vijim të pyetjes suaj, ju lutem na informoni në 

cilin fshat ndodhet prona juaj se mbase ju ndihmojmë me zonën 

kadastrale.Gjithashtu nëse keni vështirësi të  kryeni aplikimin, Ju 

mund t'i drejtoheni sporteleve fizikie të ADISA për asistencë. 

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 19:00.Faleminderit! 

E plotë Nuk ka 

16 05.07.2021 Kërkesë për info 

mbi ID e 

maturantit 

05.07.2021 Përshëndetje,Në vijim të emailit tuaj, Ju lutem n’a dërgoni një 

kërkesë më të plotë me gjeneralitetet Tuaja në mënyrë që të kemi 

mundësinë tia kalojmë institucionit përkatës për lëvrimin e 

shërbimeve.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 19:00.Faleminderit! 

E plotë Nuk ka 

17 05.07.2021 Kërkesë për info 

për aplikimin e 

05.07.2021 Përshëndetje znj.Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 “Për 

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

E deleguar Nuk ka 



licencës për herë 

të parë në 

fushën e 

Energjive të 

Rinovueshme. 

“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 aplikimin e licencës për herë të parë në 

fushën e Energjive të Rinovueshme.Gjithashtu bashkëlidhur dhe 

emaili drejtuar në adresën tonë zyrtare.Lutemi për një përgjigje 

drejtuar shqetësimit të z.Faleminderit! 

18 05.07.2021 Kërkesë për info 

nëse mund të 

kryej aplikimin 

për një pronë të 

prindit. 

06.07.2021 Përshëndetje,Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije se 

aplikimin për babain Tuaj mund ta kryeni Ju vetëm në rast se Ju 

jeni bashkëpronare në atë pronë për të cilën do kryeni aplikim në 

të kundërt  babai duhet tju autorizojë juve me një prokurë për të 

kryer  aplikimin.Theksojmë se vetëm në rastet kur Ju jeni 

bashkëpronarë ose trasheëgimtarë figuron emri juaj në 

dokumentacionin e shtëpisë që do të kryeni për babain 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 

19 05.07.2021 Kërkesë për info 

për raportet e 

barrëlindjes 

06.07.2021 Përshëndetje e nderuar,Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije 

se përsa i përket pyetjen tuaj,  Ju bëjmë me dije  se në nenin 27 

dhe 29, te ligjit nr. 7703, datë11.05.1993, "Për sigurimet 

shoqërore në Republikën e Shqipërisë", i ndryshuar eshte 

percaktuar si ne vijim: 

Neni 27 

E ardhura për barrëlindje i paguhet gruas së siguruar për barrën 

dhe lindjen e fëmijës, kur ajo ka 12 muaj  periudhë sigurimi në 

total (këtu përfshihen të gjitha punët e kryera në vite), deri në 

momentin që i lind e drejta për përfitim të paralindjes, dhe nga 

këto 12 muaj të paktën një muaj sigurim ta ketë gjatë shtatëzanisë. 

Neni 29 

Shpërblim për lindje fëmije i paguhet një personi të siguruar, i cili 

është nëna ose babai i një fëmijë që lind, me kusht që njëri prej 

tyre të ketë kontribuar 12 muaj ne total para lindjes se fëmijës. 

Shpërblimi do të bëhet i pagueshëm vetëm një herë dhe nëna do të 

ketë përparësi në përfitimin e pagesës, në rast se ajo është e 

E plotë Nuk ka 



siguruar; 

2. Shpërblimi për çdo fëmijë të lindur do të jetë një shumë e 

barabartë me 50 përqind të pagës minimale mujore.Sa me siper, 

nëse Ju, deri në momentin do t'ju lindi e drejta për të përfituar 

paralindjen (35 ditë para ditës së lindjes)  do të keni në total 12 

muaj periudhë sigurimi (këtu përfshihen të gjitha  periudhat e 

sigurimit që keni  realizuar nga punët e kryera nëpër vite)  dhe  të 

ketë të paktën 1 muaj sigurim do e keni gjatë shtatëzanisë, do  të 

përfitoni shpërblimin e lindjes dhe të ardhurat nga barrëlindja.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 19:00.Faleminderit! 

20 06.07.2021 Kërkesë për info 

për aplikimin e 

shërbimit 

regjistrim 

fillestar i 

personit fizik 

06.07.2021 Përshëndetje z......Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije si më 

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

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

search kërkoni shërbimin “Aplikim për regjistrimin fillestar të 

personit fizik” 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 

21 06.07.2021 Kërkesë për info 

për aplikimin e 

shërbimit 

regjistrim 

fillestar i 

personit fizik 

06.07.2021 Përshëndetje z......Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije si më 

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

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

search kërkoni shërbimin “Aplikim për regjistrimin fillestar të 

personit fizik” 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 – 

E plotë Nuk ka 



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

portalit. Gjithë të mirat! 

22 05.07.2021 Kërkesë për info 

mbi ndikimin në 

burime 

njerëzore të 

digjitalizimit të 

shërbimeve 

publike, 

06.07.2021 Përshëndetje të 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 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 

shprehjen e interesit nga znj. Reçi,  e cila kërkon informacion mbi 

ndikimin në burimet njerëzore të digjitalizimit të shërbimeve 

publike. Kjo kërkesë vjen bazuar në temën e diplomës që po 

përgatit.Mëposhtë kërkesa e znj. drejtuar institucionit tonë në 

adresën zyrtare. Lutemi, për një përgjigje nga ana 

juaj.Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

23 06.07.2021 Kërkesë për info 

për ndryshim 

vendbanimi 

07.07.2021 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion , Ju bëjmë 

me dije se për të ndryshuar venbanimin duhet të shkoni pranë 

gjendjes civile ku  dëshironi të keni vendbanimin e ri për të bërë 

aplikimin për këtë shërbim.Dokumentacioni i nevojshëm për të 

kryer shpërnguljen është si më poshtë vijon : 

Fotokopje e letërnjoftimit (karta e identitetit) 

Kontratën apo çdo dokument tjetër të ligjshëm të parashikuar nga 

legjislacioni në fuqi që i jep shtetasit të drejten e përdorimit të 

banesës ose; 

Dokumentin e pronësisë së banesës ose kontratë qiramarrje/ 

huadhënie/ përdorim apo banim  

Ndryshimi i vendbanimit bëhet menjëherë. Ju do të pajiseni me 

certifikatë, lëshuar nga Zyra e Gjendjes Civile në bashki/ njësi 

administrative nën juridiksionin e së cilës është vendbanimi i ri. 

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 

24 06.07.2021 Kërkesë për info 

për shërbimin 

“Vërtetim për 

07.07.2021 Përshëndetje,Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije si më 

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

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

search kërkoni shërbimin “Vërtetim për periudha pune në ish - 

E plotë Nuk ka 



periudha pune 

në ish - 

kooperativat 

bujqësore (KB) 

kooperativat bujqësore (KB) ” 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!  

25 06.07.2021 Kërkesë për info 

mbi kompesimin 

financiar ose 

fizik për pronën 

07.07.2021 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 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 qytetarit, i 

cili kërkon të informohet mbi kompesimin financiar ose fizik për 

pronën e tij.S’a më sipër, lutemi për një përgjigje nga ana 

juaj.Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

26 06.07.2021 Kërkesë për info 

për aplikimin e 

licencës 

individuale për 

projektim për 

herë të parë. 

07.07.2021 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, lutem gjeni mëposhtë kërkesën, ku qytetari 

kërkon të informohet për aplikimin e licencës individuale për 

projektim për herë të parë..Gjithashtu bashkëlidhur dhe emaili 

drejtuar në adresën tonë zyrtare.Lutemi për një përgjigje drejtuar 

shqetësimit të z....Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

27 06.07.2021 Kërkesë për info 

për aplikimin e 

licencës 

individuale për 

projektim për 

07.07.2021 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 

E deleguar Nuk ka 



herë të parë. bebes. Për të kryer regjistrimin e fëmijës në regjistrin kombëtar të 

popullsisë në Shqipëri, duhet të dërgoni pranë familjarëve tuaj 

këto dokumenta: 

1. Prokurë e Posaçme për personin që do të kryejë 

regjistrimin dhe kopje të letërnjoftimeve elektronike të dy 

prindërve; 

2. 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. 

3. 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 19:00.Faleminderit! 

28 07.07.2021 Kërkesë për info 

mbi marrjen e 

kopjes së 

provimit pas 

kërkesës që ka 

bërë 

08.07.2021 Përshëndetje z.Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 “Për të 

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

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

dërgon kërkesën për informim të  një autoritet tjetër publik, 

brenda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur rezulton se 

autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk e zotëron 

informacionin e kërkuar”.Mëposhtë gjeni kërkesën e z., i cili 

kërkon të informohet mbi marrjen e kopjes së provimit pas 

kërkesës që ka bërë.Faleminderit 

E deleguar Nuk ka 

29 07.07.2021 Kërkesë për info 

mbi arsyen pse i 

08.07.2021 Përshëndetje i nderuar,Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

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

E deleguar Nuk ka 



është dashur të 

dorëzojë 

dokumentat 

origjinale dhe 

arsyen pse 

bashkëshortja 

nuk i del në 

certifikatën 

familjare. 

“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 Z., i cili 

kërkon të informohet mbi arsyen pse i është dashur të dorëzojë 

dokumentat origjinale dhe arsyen pse bashkëshortja nuk I del në 

certifikatën familjare.S’a më sipër, lutemi për një përgjigje nga 

ana juaj.Faleminderit! 

30 07.07.2021 Kërkesë për info 

mbi disa 

paqartësi në 

lidhjen e 

Pensionit të 

Invaliditetit. 

08.07.2021 Përshëndetje znj. Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 “Për 

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

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

dërgon kërkesën për informim te një autoritet tjetër publik, Brenda 

afateve të parashikuara në këtë ligj, kur rezulton se autoriteti 

publik ku është depozituar kërkesa nuk e zotëron informacionin e 

kërkuar”.Si rrjedhojë, gjeni mëposhtë ankesën  e përsëritur të z., I 

cili kërkon të informohet mbi disa paqartësi në lidhjen e Pensionit 

të Invaliditetit.Bashkëlidhur kërkesë ankesën e tij, lutemi për një 

përgjigje drejtuar shqetësimit të zFaleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

31 07.07.2021 Kërkesë për info 

mbi procedurën 

e lidhjes së 

martesës 

08.07.2021 Përshëndetje e nderuar,Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije 

se Ju duhet të jeni të dy prezent në gjendjet civile tuaja përkatëse. 

Atje ju do pajiseni edhe me certiifkatën e lindjes për shpallje 

martese.Të gjitha procedurat e shpalljes së martesës dhe të 

celebrimit kryhen në sportelet e gjendjes civile duke qenë të dy 

prezent me mjetet tuaja të identifikimit (Kartë identiteti).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 19:00.Faleminderit! 

E plotë Nuk ka 

32 07.07.2021 Kërkesë e 

paplotë 

08.07.2021 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 19:00.Faleminderit! 

E refuzuar Nuk ka 



 08.07.2021 Kërkesë për info 

mbi 

dokumentacioni

n për 

ndryshimin e 

vendbanimit 

08.07.2021 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion , Ju bëjmë 

me dije se për të ndryshuar venbanimin duhet të shkoni pranë 

gjendjes civile ku  dëshironi të keni vendbanimin e ri për të bërë 

aplikimin për këtë shërbim.Dokumentacioni i nevojshëm për të 

kryer shpërnguljen është si më poshtë vijon : 

1. Fotokopje e letërnjoftimit (karta e identitetit) 

2. Kontratën apo çdo dokument tjetër të ligjshëm të 

parashikuar nga legjislacioni në fuqi që i jep shtetasit të 

drejten e përdorimit të banesës ose; 

3. Dokumentin e pronësisë së banesës ose kontratë 

qiramarrje/ huadhënie/ përdorim apo banim  

Ndryshimi i vendbanimit bëhet menjëherë. Ju do të pajiseni me 

certifikatë, lëshuar nga Zyra e Gjendjes Civile në bashki/ njësi 

administrative nën juridiksionin e së cilës është vendbanimi i ri. 

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 

33 08.07.2021 Kërkesë për 

konsulencë 

ligjore 

08.07.2021 Përshëndetje Z. Kërkesa e dërguar nga ana Juaj i është ridërguar 

për kompetence Agjencisë së Trajtimit të Pronave, pasi ADISA 

nuk është institucioni përgjegjës për shërbimin për të cilin Ju na 

keni shkruar. Gjithashtu Ju bëjmë me dije, se ADISA në zbatim të 

ligjit nr. 13/2016 "Për mënyrën e ofrimit të shërbimeve publike në 

sportel në Republikën e Shqipërisë", nuk ka kompetenca për 

ofrimin e këshillimit ligjor të qytetarëve. ADISA ka si qëllim 

informimin e qytetarëve lidhur me shërbimet publike dhe 

asistimin për marrjen e shërbimeve në portalin e-albania. Sa më 

sipër Lutemi të dërgoni pranë Agjencisë të Trajtimit të Pronave 

dokumentacionin e kërkuar lidhur me problematikën Tuaj. 

Faleminderit, 

E refuzuar Nuk ka 

34 08.07.2021 Kërkesë për info 

për procedurën 

për pajisje me 

leje drejtimi në 

rast humbje 

08.07.2021 Përshëndetje i nderuar,Hapi parë duhet të kryeni denoncimin në 

Policinë Rrugore për humbjen e lejes së drejtimit.. Ky denoncim 

mund të kryhet nga i afërmi juaj që e keni pajisur me Prokurë të 

Posacme për kryerjen e veprimeve. Pas përfundimit të afatit ligjor 

për të marrë shërbimin e kërkuar mund të aplikoni. Në vijim të 

pyetjes suaj,ju bëjmë me dije se për shërbimin "Rinovim i lejes së 

drejtimit për efekt të humbjes së afatit të vlefshmërisë" bëhet 

E plotë Nuk ka 



pranë sporteleve të Drejtorisë Rajonale të Shërbimeve të 

Transportit Rrugor ku keni vendbanimin. Dokumentacioni i 

nevojshëm është: 

1. Dokument identifikimi. 

2. Certifikatë mjekësore me fotografi. 

3. Lejedrejtimi aktuale. 

4. 2 foto (nëse dëshironi një kopje përmbledhëse me të cilën 

mund të qarkulloni derisa të prodhohet lejedrejtimi i ri). 

Lejedrejtimi prodhohet brenda 3-5 ditëve.Tarifa e shërbimit për 

lejedrejtimi është 3 500 Lekë.Për çdo pyetje apo paqartësi, mund 

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

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

35 08.07.2021 Kërkesë për info 

për asistencë në 

portalin e-

albania 

08.07.2021 Përshëndetje , Në vijim të kërkesës tuaj për informacion , Ju 

informojmë se ne portalin e-albania mund te hapesh vetem nje 

llogari, pra mund te regjistrohesh vetem njehere. 

Nese nuk mbani mend fjalekalimin dhe 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 adresën e re email që doni të përdorni në vazhdim për 

llogarinë tuaj në portal, pasi ne te kundert kodi i rikuperimit te 

dhenave shkon automatikisht ne adresen email me te cilen jeni 

regjistruar.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.Faleminderit 

E plotë  Nuk ka 

36 09.07.2021 Kërkesë për info 

për aplikimin e 

licencës 

individuale në 

fushën e 

energjisë. 

11.07.2021 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, lutem gjeni mëposhtë kërkesën, ku qytetari 

E deleguar Nuk ka 



kërkon të informohet për aplikimin e licencës individuale në 

fushën e energjisë.Gjithashtu bashkëlidhur dhe emaili drejtuar në 

adresën tonë zyrtare.Lutemi për një përgjigje drejtuar shqetësimit 

të z.Faleminderit! 

37 09.07.2021 Ankesë për mos 

kthim përgjigje 

nga DAR Tirana 

mbi regjistrimin 

e fëmijës në 

klasë të parë 

11.07.2021 Përshëndetje,E kuptojmë shumë drejtë shqetësimin Tuaj, por më 

lini t'ju bëj me dije se ADISA ofron vetëm informacion mbi 

shërbimet publike kur institucionet e tjera na i vejnë në 

dispozicion. Ju kërkojmë shumë ndjesë për mos përgjigjen nga 

DAR Tirana. Pasi të kontrolloni llogarinë tuaj në e-albania dhe 

nëse nuk keni përgjigje, lutemi  parashtroni ankesën tuaj në 

portalin: 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 19:00.Faleminderit! 

E plotë Nuk ka 

38 10.07.2021 Kërkesë për info 

për bonusin që I 

takon me lindjen 

e fëmijës së tretë 

11.07.2021 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. Si rrjedhim juve mund të merrni vetëm për fëmijën që 

prisni të lindni. 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: 

1. Prokurë e Posaçme për personin që do të kryejë 

regjistrimin dhe kopje të letërnjoftimeve elektronike të dy 

prindërve; 

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

legalizuar me vulë Apostile dhe i përkthyer në gjuhën 

E plotë Nuk ka 



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.  https://shendetesia.gov.al/ëp-

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

Masa e shpërblimit është si më poshtë dhe bashkëlidhur vendimi: 

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

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

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

së tretë dhe fëmijëve të tjerë në vijim; 

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

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

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

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

mijë) lekë për secilin fëmijë. 

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 19:00.Faleminderit! 

39 10.07.2021 Kërkesë e 

paqartë 

12.07.2021 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 19:00.Faleminderit! 

E refuzuar Nuk ka 

40 12.07.2021 Ankesë për 

ASHK për 

12.07.2021 Përshëndetje,Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije si më 

poshtë: Në kushtet e kalimit të afeteve ligjorepër shërbimin e 

E plotë Nuk ka 



mosrespektim 

afatesh 

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 19:00.Faleminderit! 

41 12.07.2021 Kërkesë për info 

për pajisje me 

pashaportë 

12.07.2021 Përshëndetje,    Në vijim të kërkesës tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se për të kryer aplikimin për pajisje me 

Pasaportë 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://e-

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

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 proçedurë të përshpejtuar (ose aplikim 

emergjent), nevojitet ngarkimi i kopjes së kuponit të 

proçedurës së përshpejtuar.Pas shqyrtimit të aplikimit ju do 

të njoftoheni me sms dhe e-mail për miratimin ose jo të 

proçedurës 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 

aplikimit.Ditën që do të paraqiteni fizikisht për të vijuar me 

aplikimin, ju duhet të keni me vete kuponin  dhe pasaportën 

E plotë Nuk ka 

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=13851
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=13851
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=13851


aktuale që do të duhet ta dorëzoni pranë Zyrës së 

ALEAT.Në rast se pasaporta aktuale është lëshuar pas datës 

1 Janar 2012 duhet vetëm të rezervoni në këtë link 

https://rezervo.aleat.al/ për datën dhe orën e paraqitjes në 

sportelin 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 çdo 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. 
42 12.07.2021 Kërkesë për info 

për bonusin për 

bebe kur fëmija 

lind jashtë 

Shqipërisë 

13.07.2021 Përshëndetje znj. Në vijim të kërkesës Tuaj, Ju bëjmë me 

dije se regjistrimi i fëmijës  mund të kryhet nga një i afërmi 

juaj pranë Zyrave të Gjendjes Civile. Për kryerjen e këtij 

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

mënyrë që të përfitoni bonusin e bebit.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 përfundim të regjistrimit të të 

porsalindurit, me qëllim përftimin e bonusit, nëpunësi i 

gjendjes civile ju pajis me 2 (Dy) certifikata, përkatësisht: 

Certifikatë famjiljare dhe Certifikatë lindje e të porsalindurt, 

më shënimin “Për bonusin e lindjes”.  

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

Certifikatën e aktit të lindjes, Certifikatën familjare dhe 

Certifikatën personale të të porsalindurit.  

Tërheqja e çekut (bonusi) bëhet personalisht nga 

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

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

pranishëm, me një Prokurë të Posaçme mund të autorizoni 

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

E plotë Nuk ka 



edhe tërheqjen e çekut të bebes. Personi i autorizuar (i 

pajisur me prokurë të posacme) duhet të paraqitet pranë 

Drejtorisë Rajonale të Shërbimit Social Shtetëror në Sektorin 

e financës, me qëllim dorëzimin e Dy certifikatave (familjare 

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

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 19:00. Faleminderit! 
43 12.07.2021 Kërkesë për info 

nga ADISA 

13.07.2021 Ju bëjmë me dije, se ADISA në zbatim të ligjit nr. 13/2016 

"Për mënyrën e ofrimit të shërbimeve publike në sportel në 

Republikën e Shqipërisë", ADISA ka si qëllim informimin e 

qytetarëve lidhur me shërbimet publike dhe asistimin për 

marrjen e shërbimeve në portalin e-albania, pra ADISA nuk 

ka sistem të vetin. Për të marrë shërbimin e kërkuar mund 

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

identifikohuni, më tej me search kërkoni shërbimin 

“Vërtetim për periudha pune në ish - kooperativat bujqësore 

(KB) ” dhe 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 

44 12.07.2021 Kërkesë për 

pajisje me kartë 

identiteti 

13.07.2021 Përshëndetje, Në vijim të e-mail Tuaj ju bëjmë me dije se 

mbesa juaj fillimisht duhet të pajiset me kartë identiteti.  

Për tu pajisur me Letërnjoftimin Elektronik (Kartën e 

Identitetit) duhet të bëni rezervimin në 

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

E plotë Nuk ka 
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të dhënat e kërkuara. Zgjidh datën dhe orarin. Në fund zgjidh 

rezervo. Mos harroni të çekoni opsionin Kushtet e 

përdorimit.Për çdo pyetje apo paqartësi, mund të kontaktoni 

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

nga ora 08:00 deri në 19:00.Faleminderit 
45 12.07.2021 Info për  aplikim 

tek ASHK 

13.07.2021 Përshëndetje,Në vijim të e-mail Tuaj, ju bëjmë me dije që aplikimi 

bëhet në portalin e-Albania tek shërbimi “Aplikim për kalimin e 

pronësisë me anë të ligjit, me vendim të gjykatës apo të një akti 

Administrativ“. Gjithashtu , aplikimi mund të kryhet pranë 

sporteleve tona në Tiranë pranë: 
-ADISA, Njësia Administrative numër 6, Kombinat. 

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

pyetje ose paqartësi mund të kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 

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

19:00.Faleminderit 

E plotë Nuk ka 

46 13.07.2021 Info për info për 

aplikim tek 

ASHK 

13.07.2021 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 lëshimin e një 

certifikate të re kur ka humbur apo është dëmtuar certifikata 

e marrë” 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://ealbania.al/Pages/HelpRegister.aspx. Informac

ionit kthimi i përgjigjes dhe i materialeve të kërkuara nga 

kërkuesi kryhet nëpërmjet informimit me e-mail, dërgimit të 

përgjigjes elektronike tek “Dokumentet e mia” në profilin e 

qytetarit në e-Albania. Përpara se të aplikoni në portalin e-

Albania ju duhet të keni një Deklaratë Noteriale në të cilën 

keni deklaruar humbjen e dokumentit të pronësisë.Në 

vijim, për çdo paqartësi apo problem të hasur në përdorimin 

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

E plotë Nuk ka 

https://ealbania.al/Pages/HelpRegister.aspx


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

portalit. Faleminderit 
47 13.07.2021 Info për  aplikim 

tek ASHK 

13.07.2021 Përshëndetje Z. Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije si 

më poshtë:Për të marrë shërbimin e kërkuar mund 

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

identifikohuni,  më tej me search kërkoni 

shërbimin ”Aplikim për informacion zyrtar të pasurisë për 

individët dhe personat juridikë (privatë dhe 

publikë)” dhe  përzgjidhni rubrikën “Përdor”. Aplikimit 

duhet t’i bashkëlidhni kërkesën tuaj ku të specifikoni të dhënat që 

kërkoni.Gjithashtu, Ju njoftojmë se portali përdoret pasi të 

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

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

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

përgjigjes dhe i materialeve të kërkuara nga kërkuesi kryhet 

nëpërmjet informimit me e-mail, dërgimit të përgjigjes 

elektronike tek “Dokumentet e mia” në profilin e qytetarit në 

e-Albania.Në vijim, për çdo paqartësi apo problem të hasur 

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

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

posaçëm për përdorimin e portalit.   Faleminderit 

E plotë Nuk ka 

48 13.07.2021 Kërkesë për info 

mbi shpalljen e 

martesës me 

shtetas të huaj 

13.07.2021 Përshëndetje,Në vijim të e-mail Tuaj ju bëj me dije 

se certifikatën e lindjes me shënim për shpallje martese, 

mund ta tërheqë një person i pajisur me prokurë nga ju. 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 

49 13.07.2021 Kërkesë për info 

për pajisje me 

pashaportë 

13.07.2021 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Suaj për informacion, Ju bëjmë 

me dije se për të kryer aplikimin për pajisje 

me Pasaportë 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://e-

E plotë Nuk ka 

mailto:helpdesk@e-albania.al
https://e-albania.al/Pages/HelpRegister.aspx
https://e-albania.al/Pages/HelpRegister.aspx
mailto:helpdesk@e-albania.al
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=13851


albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=1385

1Klikoni 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 

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 aplikimit.Ditën që do të paraqiteni fizikisht për të vijuar 

me aplikimin, ju duhet të keni me vete kuponin dhe pasaportën 

aktuale që do të duhet ta dorëzoni pranë Zyrës së ALEAT.Në rast 

se pasaporta aktuale është lëshuar pas datës 1 Janar 2012 duhet 

vetëm të rezervoni në këtë link https://rezervo.aleat.al/ për datën 

dhe orën e paraqitjes në sportelin 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 

50 13.07.2021 Kërkesë për info 

për pajisje me 

pashaportë 

13.07.2021 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Suaj për informacion, Ju bëjmë 

me dije se për të kryer aplikimin për pajisje 

me Pasaportë 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_co

de=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 

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=13851
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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 aplikimit.Ditën që do të paraqiteni fizikisht për të vijuar 

me aplikimin, ju duhet të keni me vete kuponin dhe pasaportën 

aktuale që do të duhet ta dorëzoni pranë Zyrës së ALEAT.Në rast 

se pasaporta aktuale është lëshuar pas datës 1 Janar 2012 duhet 

vetëm të rezervoni në këtë link https://rezervo.aleat.al/ për datën 

dhe orën e paraqitjes në sportelin 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 

51 13.07.2021 Kërkesë për info 

mbi shpalljen e 

martesës me 

shtetas të huaj 

13.07.2021 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Suaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se proçedura 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 

E plotë Nuk ka 

https://rezervo.aleat.al/


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 na kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 0 118, 

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

kanalin e ri të komunikimit (online chat) nga e Hëna në të 

Premte, nga ora 08:00 deri në 19:00. Faleminderit 
52 13.07.2021 Kërkesë e 

paplotë 

 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 

19:00. Faleminderit 

E refuzuar Nuk ka  

53 13.07.2021 Kërkesë për info 

për bonusin e 

bebes 

14.07.2021 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj, Ju bëjmë me dije se 

është detyrim ligjor regjistrimi i fëmijës Tuaj edhe pranë 

Zyrës së Gjendjes Civile. Ky regjistrim nuk mund të bëhet 

E plotë Nuk ka 



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

afërmi juaj pranë Zyrave të Gjendjes Civile. Për kryerjen e 

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

mënyrë që të përfitoni bonusin e bebit. 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 përfundim të regjistrimit të të 

porsalindurit, me qëllim përftimin e bonusit, nëpunësi i 

gjendjes civile ju pajis me 2 (Dy) certifikata, përkatësisht: 

Certifikatë famjiljare dhe Certifikatë lindje e të porsalindurt, 

më shënimin “Për bonusin e lindjes”. Në vijim, prindi pajiset 

me Regjistrimin e aktit të lindjes, Certifikatën e aktit të 

lindjes, Certifikatën familjare dhe Certifikatën personale të 

të porsalindurit. Tërheqja e çekut (bonusi) bëhet personalisht 

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

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

pranishëm, me një Prokurë të Posaçme mund të autorizoni 

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

edhe tërheqjen e çekut të bebes. Personi i autorizuar (i 

pajisur me prokurë të posacme) duhet të paraqitet pranë 

Drejtorisë Rajonale të Shërbimit Social Shtetëror në Sektorin 

e financës, me qëllim dorëzimin e Dy certifikatave (familjare 

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

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 19:00. Faleminderit 



54 14.07.2021 Kërkesë për info 

për shpallje 

martese   

14.07.2021 Përshëndetje,Në vijim të e-mail Tuaj ju bëj me dije 

se certifikatën e lindjes me shënim për shpallje martese, 

mund ta tërheqë një person i pajisur me prokurë nga ju. 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 

në19:00. 

E plotë Nuk ka 

55 14.07.2021 Kërkesë për info 

për aplikimin 

pranë QKB-së 

14.07.2021 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, 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 

bashkëngjitur kërkesën e mëposhtme, ku qytetari kërkon të 

informohet për kërkesën e tij. Faleminderit 

E deleguar Nuk ka 

56 14.07.2021 Kërkesë për info 

mbi statusin e 

aplikimit 

regjistrimin në 

klasë të parë 

14.07.2021 Përshëndetje Znj. 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 për rregjistrimin në klasën e 

parë për fëmijën tuaj. 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. Faleminderit 

E plotë Nuk ka 

57 14.07.2021 Kërkesë për info 15.07.2021 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj, Ju bëjmë me dije se E plotë Nuk ka 

mailto:helpdesk@e-albania.al


për bonusin për 

bebe 
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 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 çdo 

pyetje ose paqartësi na kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 

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

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

në të Premte, nga ora 08:00 deri në 19:00. Faleminderit 
58 15.07.2021 Kërkesë për info 

për shpallje 

martese   

15.07.2021 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj, do te gjeni më 

poshtë një informacion të përmbledhur mbi proçedurën e 

shpalljes se martesës: 

 Kërkesa për shpallje bëhet nga bashkëshortët e 

E plotë Nuk ka 



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: 

1. prokurë e posaçme, në rastet kur bashkëshortët e 

ardhshëm nuk janë prezent në proçedurën e shpalljes; 

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

3. fotokopje e dokumentit të identifikimit; 

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

nesërmja e shpalljes. Afati i vlefshmërisë për lidhjen e 

martesës së shpallur është 1 vit.Për tu pajisur me certifikatë 

martese  mund të aplikoni në portalin e-Albania. Hyni në 

portal dhe identifikohuni, më tej me search kërkoni 

shërbimin “Certifikatë nga akti i martesës” 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.Për çdo pyetje ose paqartësi na 

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

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

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

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


08:00 deri në 19:00.Faleminderit 

59 15.07.2021 Kërkesë për info 

për 

dëmshpërblim 

nga Bashkia 

15.07.2021 Përshëndetje,Në vijim të e-mail tuaj ju sqarojmë se ADISA 

nuk disponon informacion nga  Njësitë e Qeverisjes 

Vendore .Qytetari  mund të drejtohet me 

një ankesë në portalin "Shqipëria që Duam" nëpërmjet këtij 

linku: https:/ëëë.shqiperiaqeduam.al/Faleminderit 
 

E refuzuar Nuk ka 

60 15.07.2021 Kërkesë për info 

për çregjistrim 

subjekti 

15.07.2021 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, 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 

bashkëngjitur kërkesën e mëposhtme, ku qytetari kërkon të 

informohet për kërkesën e tij. Faleminderit 

E deleguar Nuk ka  

61 15.07.2021 Kërkesë për info 

për leje 

legalizimi 

15.07.2021 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 

kërkesën e mëposhtme, ku qytetari kërkon të informohet për 

kërkesën e tij për shërbimin "Leje legalizimi", për të cilin 

nuk ka marr ende përgjigje.Faleminderit 

E deleguar Nuk ka 

62 15.07.2021 Kërkesë për info 

për leje 

rikonstruksioni 

15.07.2021 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 leje 

ndërtimi” dhe më pas  përzgjidhni llojin e lejes duke ndjekur 

instruksionet e përshkruara.Tek kartela informative, ndër të 

tjera, do të gjeni informacionin mbi dokumentacionin e 

E plotë Nuk ka 

https://www.shqiperiaqeduam.al/


nevojshëm, mënyrën e aplikimit dhe kohën e nevojshme për të 

marrë shërbimin.Për informacione të mëtejshme, Ju lutem të 

kontaktoni në adresën e email të Agjencisë së Zhvillimit të 

Territorit (AZHT) info@azht.gov.al ose në faqen e ëebi-

it http://ëëë.azht.gov.al/al/e-leje/sherbimi-onlineGjithashtu, 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.Për çdo 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 

19:00.Faleminderit 
63 15.07.2021 Kërkesë për 

informacion 

15.07.2021 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 

19:00. Faleminderit 

E refuzuar Nuk ka 

64 15.07.2021 Kërkesë për info 

për regjistrim 

biznesi 

15.07.2021 Përshëndetje, 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: “Aplikim 

për regjistrimin fillestar të personit fizik” 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 

E plotë Nuk ka 

http://www.azht.gov.al/al/e-leje/sherbimi-online
https://e-albania.al/Pages/HelpRegister.aspx
mailto:helpdesk@e-albania.al


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.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 

19:00. Faleminderit 
65 16.07.2021 Kërkesë për info 

për Certifikate 

vaksinimi 

COVID-19 

16.07.2021 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion,  ju 

bëjmë me dije se për të marrë certifikaten e vaksinimit duhet 

të logoheni me të dhënat Tuaja në e-albania dhe të aplikoni 

shërbimin:Certifikate vaksinimi COVID-19.Në email-in 

Tuaj referoni se nuk logoheni dot në portal. Për këtë, Ju 

informojmë se nëse nuk keni akses as tek numri i telefonit, 

as tek emaili me të cilin jeni rregjistruar në portal, duhet të 

dërgoni këto të dhëna në adresën  helpdesk@e-albania.al : 

 foto te kartës ID 

 emri i nënës 

 emri i babait  

 datëlindja e nënës 

Specifikoni gjithashtu adresën e re email që doni të përdorni 

në vazhdim për llogarinë tuaj në portal. Është e rëndësishme 

specifikimi i adresës se email-it në perdorim, pasi në të kundërt 

kodi i gjeneruar nga helpdesk@e-albania.al shkon automatikisht 

në adresën e vjetër. Gjithashtu, Ju mund 

të paraqiteni pranë sporteleve ADISA për asistencë për 

rikuperimin e llogarisë. Për çdo pyetje apo paqartësi  na 

kontaktoni në kanalin informativ pa pagese 0800 0118, ose 

online chat, nga e hëna në të premte në fashën orare 08.00 – 

19.00. Faleminderit 

E plotë Nuk ka 

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


66 16.07.2021 Kërkesë për 

informacion për 

aplikim tek e-

Albania 

16.07.2021 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 për të 

cilin jeni të interesuar. 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.Gjithashtu Ju mund t'i drejtoheni sporteleve fizike 

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 

19:00.Faleminderit 

  

67 16.07.2021 Kërksë e paplotë 16.07.2021 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 

19:00. Faleminderit 

E refuzuar  

68 16.07.2021 Kërkesë për info 

për regjistrim në 

Universitet 

16.07.2021 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 

E deleguar Nuk ka 

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


rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”.Si rrjedhojë, gjeni 

më poshtë     e-mail e qytetarit.Lutemi për një përgjigje 

drejtuar shqetësimit të qytetarit. Faleminderit 
69 17.07.2021 Kërkesë për info 

për pajisjen me 

numrin e 

matrikullimit 

19.07.2021 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Suaj për informacion, Ju bëjmë 

me dije se për pajsjen me nr e matrikullimit duhet të interesoheni 

në sekretarinë e universitetit ku keni kryer studimet.Për çdo pyetje 

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

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

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

08:00 deri në 16:00.Faleminderit 

E plotë Nuk ka 

70 19.07.2021 Kërkesë e 

paplotë 

19.07.2021 Përshëndetjenë vijim të emailit tuaj, Ju lutem n’a dërgoni 

një kërkesë më të plotë që të kemi mundësinë tju 

informojmë.Për çdo 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 

19:00.Faleminderit 

E refuzuar Nuk ka 

71 19.07.2021 Kërkesë e 

paplotë 

19.07.2021 Pëeshëndetjenë vijim të emailit tuaj, Ju lutem n’a dërgoni 

një kërkesë më të plotë që të kemi mundësinë tju 

informojmë.Për çdo 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 

19:00.Faleminderit 

E refuzuar Nuk ka 

72 19.07.2021 Kërkesë për info 

për bonusin e 

bebes 

19.07.2021 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: 

E plotë Nuk ka 



 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 çdo 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 

19:00. Faleminderit 
73 19.07.2021 Kërkesë për info 

për afatin e 

tërheqjes së 

bonusit të bebes 

19.07.2021 Përshëndetje, Në vijim të pyetjes Tuaj ju bëjmë me dije se 

afati ligjor i parashikuar në Vendimin nr. 740, datë 

12.12.2018  për marrjen e bonusit është një vit nga data e 

lindjes së fëmijës.Faleminderit 

E plotë Nuk ka 

74 19.07.2021 Kërkesë për info 

për 

vendndodhjen e 

Zyrave ADISA 

19.07.2021 Përshëndetje, Në vijim të pyetjes tuaj bashkëlidhur gjeni 

link-un mbi shtrirjen e zyrave ADISA në Republikën e 

Shqipërisë.Link: https://ëëë.adisa.gov.al/pyetje-te-shpeshta/  

Klikoni në link dhe në këtë sesion gjeni adresat për secilin 

E plotë Nuk ka 

https://www.adisa.gov.al/pyetje-te-shpeshta/


qytet.Faleminderit 
75 19.07.2021 Kërkesë për info 

për bonusin për 

bebe 

19.07.2021 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 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 çdo 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 

E plotë Nuk ka 



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

19:00. Faleminderit 
76 19.07.2021 Kërkesë për info 

për shpallje 

martese   

19.07.2021 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj, do të gjeni më 

poshtë një informacion të përmbledhur mbi proçedurën e 

shpalljes se martesës:Kërkesa për shpallje bëhet nga 

bashkëshortët e ardhshëm ose nga personi i caktuar nga ata 

me prokurë të posaçme. 

1. Shpallja e martesës bëhet nga të Dy bashkëshortët e 

ardhshëm në zyrat e gjendjes civile në bashki / njësi 

administrative ku kanë vendbanimin. 

2. Gjatë shpalljes së martesës bashkëshortët e ardhshëm 

do të përcaktojnë se në cilën zyrë të gjendjes civile 

do të lidhet martesa. 

Dokumentet e nevojshëm për shpalljen e martesës janë: 

1. prokurë e posaçme, në rastet kur bashkëshortët e 

ardhshëm nuk janë prezent në proçedurën e shpalljes; 

2. certifikatë lindje, me shënimin “për 

shpallje martese”; 

3. fotokopje e dokumentit të identifikimit; 

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

nesërmja e shpalljes. Afati i vlefshmërisë për lidhjen e 

martesës së shpallur është 1 vit. Nëse martesa do të lidhet 

në një shtet të huaj, pas kalimit të afatit 10 ditor nga 

shpallja e martesës, duhet të pajisen me këto dokumente: 

1. certifikatë lindje; 

2. certifikatë lindje, me shënim “për lidhje martese”; 

Këto dokumente duhet të legalizohen në institucionin e 

E plotë Nuk ka 



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 19:00.Faleminderit 
77 20.07.2021 Kërkesë për info 

për bonusin për 

bebe 

21.07.2021 PërshëndetjeNë vijim të kërkesës Tuaj, Ju bëjmë me dije se 

është detyrim ligjor regjistrimi i fëmijës Tuaj edhe pranë 

Zyrës së Gjendjes Civile ku jeni regjistruar. Ky regjistrim 

nuk mund të bëhet nëpërmjet portalit e-albania por mund ta 

kryhet nga një i afërmi juaj pranë Zyrave të Gjendjes Civile. 

Për kryerjen e këtij veprimi keni kohë 90 ditë nga dita e 

lindjes së bebit në mënyrë që të përfitoni bonusin e bebit.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 përfundim të regjistrimit të të porsalindurit, me qëllim 

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

(Dy) certifikata, përkatësisht: Certifikatë famjiljare dhe 

Certifikatë lindje e të porsalindurt, më shënimin “Për 

bonusin e lindjes”. Në vijim, prindi pajiset me Regjistrimin e 

aktit të lindjes, Certifikatën e aktit të lindjes, Certifikatën 

familjare dhe Certifikatën personale të të porsalindurit. 

Tërheqja e çekut (bonusi) bëhet personalisht nga 

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

E plotë Nuk ka 



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, pra edhe 

në rastin tuaj duhej të autorizonit një të afërmin tuaj.    

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 

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 19:00.Faleminderit 
78 20.07.2021 Kërkesë e 

paplotë 

21.07.2021 PërshëndetjeNë vijim të emailit tuaj, Ju lutem n’a dërgoni 

një kërkesë më të plotë që të kemi mundësinë tju 

informojmë.Për çdo 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 

19:00.Faleminderit 

E refuzuar Nuk ka 

79 21.07.2021 Kërkesë për info 

për pajisje me 

pashaportë 

Biometrike 

21.07.2021 PërshëndetjeNë vijim të kërkesës tuaj për informacion ,Ju bëjmë 

me dije se për të kryer aplikimin për pajisje 

me Pasaportë 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://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=1385

1Klikoni 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 

E plotë Nuk ka 

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=13851
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ngarkimi i kopjes së kuponit të procedurës së përshpejtuar. 

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

për 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 aplikimit.Ditën që do të paraqiteni fizikisht për të vijuar 

me aplikimin, ju duhet të keni me vete kuponin  dhe pasaportën 

aktuale që do të duhet ta dorëzoni pranë Zyrës së ALEAT.Në rast 

se pasaporta aktuale është lëshuar pas datës 1 Janar 2012 duhet 

vetëm të rezervoni në këtë link https://rezervo.aleat.al/ për datën 

dhe orën e paraqitjes në sportelin ALEATKujdes! 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 

80 21.07.2021 Kërkesë për info 

për asistencë në 

platformën e-

Albania 

21.07.2021 PërshëndetjeNë vijim të kërkesës tuaj për informacion ,Ju 

bëjmë me dije se  Ju duhet të aplikoni shërbimin: Aplikim 

për lëshim kopje kartele pasurie sepse aty ju tregohet edhe 

nga kush subjekt apo institucion ju është vendosur ky 

kufizim, ju duhet te informoheni për këtë si fillim dhe më 

pas për të bërë fshirjen e këtij kufizimi. Gjithashtu do tju 

keshillonim që së bashku me dokumentin e pronësisë te 

parqiteni pranë sporteleve ADISA në mënyrë që specialistet 

atje tju orjentojne me aplikimin dhe proceduren që duhet të 

ndiqni për këtë rast. Faleminderit 

E plotë Nuk ka 

81 21.07.2021 Kërkesë e 

paplotë 

21.07.2021 PërshëndetjeNë vijim të emailit tuaj, Ju lutem n’a dërgoni 

një kërkesë më të plotë që të kemi mundësinë tju 

informojmë.Për çdo 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 

19:00.Faleminderit 

E refuzuar Nuk ka 

https://rezervo.aleat.al/


82 21.07.2021 Kërkesë për info 

për pajisje me 

pashaportë 

Biometrike 

21.07.2021 PërshëndetjeNë vijim të kërkesës tuaj për informacion ,Ju bëjmë 

me dije se për të kryer aplikimin për pajisje 

me Pasaportë 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://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=1385

1Klikoni 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 

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 aplikimit.Ditën që do të paraqiteni fizikisht për të vijuar 

me aplikimin, ju duhet të keni me vete kuponin  dhe pasaportën 

aktuale që do të duhet ta dorëzoni pranë Zyrës së ALEAT.Në rast 

se pasaporta aktuale është lëshuar pas datës 1 Janar 2012 duhet 

vetëm të rezervoni në këtë link https://rezervo.aleat.al/ për datën 

dhe orën e paraqitjes në sportelin ALEATKujdes! 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 

E plotë Nuk ka 

83 21.07.2021 Kërkesë për info 

për aplikimin në 

e-Albania për 

shërbimin “Për 

fitim shtetësie” 

21.07.2021 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 "Kërkesë për fitim 

shtetësie" dhe  përzgjidhni rubrikën “Përdor”. Kur të 

aksesoni shërbimin do të mund të lexoni të gjithë 

informacionin e nevojshëm si dhe dokumentacionin. Për 

E plotë Nuk ka 
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informacion të detajuar klikoni linkun e mëposhtëm: 

http://ëëë.adisa.gov.al/foreigners-in-albania/ 

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 
84 21.07.2021 Ankesë për 

vonesë në kthim 

përgjigje nga 

ASHK-ja 

21.07.2021 Përshëndetje,Në vijim të pyetjes Tuaj ju bëjmë me dije se 

afati ligjor për marrjen e këtij shërbimi është 5 ditë pune. 
Kompetence për kthimin e përgjigjes ndaj aplikimit që ju 

keni kryer është institucionin i Agjencisë Shtetërore të 

Kadastrës (ASHK). Ju gjithashtu mund të beni një ankesë 

për tejkalim të afatit ligjor në platformën e bashkëqeverisjes, 

po ju vendosim edhe link-un e kësaj 

platforme: https://ëëë.shqiperiaqeduam.al/Faleminderit 

E plotë Nuk ka 

85 21.07.2021 Kërkesë për info 

për platformën 

e-Albania 

21.07.2021 PërshëndetjeNë vijim të e-mail Tuaj ju bëjmë me dije se  për 

çdo pengesë që do hasni në lidhje me regjistrimin në portalin 

e-Albania Ju udhëzojmë t’i shkruani postës elektronike –

 helpdesk@e-albania.al – kanal komunikimi përgjegjës për 

mbarëvajtjen e portalit. Për çdo 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 19:00.Faleminderit 

E plotë Nuk ka 

86 21.07.2021 Kërkesë për info 

për vonesë 

certifikate 

pronësie 

21.07.2021 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, brënda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

E deleguar Nuk ka 
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e zotëron informacionin e kërkuar” Si rrjedhojë, gjeni 

kërkesën e mëposhtme, ku qytetari kërkon të informohet për 

kërkesën e tij për shërbimin Certifikatë Pronësie, për të cilin 

nuk ka marr ende përgjigje.  Faleminderit 
87 22.07.2021 Kërkesë për info 

për pajisje me 

pashaportë 

22.07.2021 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës tuaj për informacion ,Ju 

bëjmë me dije se për të kryer aplikimin për pajisje 

me Pasaportë 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://e-

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

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. Aplikimin për pashaportën e 

vajzës tuaj do ta bëni nga llogaria juaj tek e-albania meqë ajo 

është 14 vjeç dhe nuk mund të hapë llogari.  Pas shqyrtimit 

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

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 aplikimit.Ditën që do të paraqiteni 

fizikisht për të vijuar me aplikimin, ju duhet të keni me vete 

kuponin  dhe pasaportën aktuale që do të duhet ta dorëzoni 

pranë Zyrës së ALEAT. Në rast se pasaporta aktuale është 

lëshuar pas datës 1 Janar 2012 duhet vetëm të rezervoni në 

këtë link https://rezervo.aleat.al/ për datën dhe orën e 

paraqitjes në sportelin ALEAT Kujdes! Emaili me të cilin 

jeni i regjistruar në e-albania duhet të jetë aktiv sepse atje do 

E plotë Nuk ka 

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=13851
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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 
88 22.07.2021 Kërkesë e 

paplotë 

22.07.2021 PërshëndetjeNë vijim të emailit tuaj, Ju lutem n’a dërgoni 

një kërkesë më të plotë që të kemi mundësinë tju 

informojmë. Për çdo 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 

19:00.Faleminderit 

E refuzuar Nuk ka 

89 22.07.2021 Kërkesë për info 

për aplikim tek 

portali e-

Albania 

22.07.2021 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës suaj, Ju bëjmë me dije si 

më poshtë:Portali e-Albania ju mundëson që shërbimin 

për regjistrim e aktit të martesës ta bëni përmes 

internetit, duke zgjedhur këtë lidhje elektronike: “Aplikim 

për regjistrim martese jashtë vendi me shtetas të huaj"  

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 

E plotë Nuk ka 

90 22.07.2021 Kërkesë për 

pajisje me 

vertim nga 

QKEV 

22.07.2021 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, 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 

bashkëngjitur kërkesën e mëposhtme të qytetares. 

Faleminderit 

E deleguar Nuk ka 

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


91 22.07.2021 Kërkesë për info 

për divorcin 

22.07.2021 Përshëndetje,Në vijim të e-mail të mëposhtme ju sqarojmë 

se ADISA ka si qëllim informimin e qytetarëve lidhur me 

shërbimet publike dhe asistimin për marrjen e shërbimeve në 

portalin e-Albania. Kërkesa juaj duhet t’i drejtohet 

Institucioneve Gjyqësore.Faleminderit 

E refuzuar Nuk ka 

92 22.07.2021 Kërkesë për info 

për humbje të 

lejes së drejtimit 

22.07.2021 PërshëndetjeNë vijim të e-mail tuaj ju bëjmë me dije se 

duhet të jeni personalisht në Shqipëri për të denoncuar 

humbjen e lejes së drejtimit dhe për të aplikuar për një leje 

drejtimi të re.Për çdo 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 

19:00.Faleminderit 

E plotë Nuk ka 

93 23.07.2021 Kërkesë për info 

për pajisjen me 

pasaportë 

biometrike 

23.07.2021 Përshëndetje,Në vijim të e-mail tuaj ju bëjmë me dije se proçedura 

e aplikimit për pashaportë është si më poshtë:Për pajisje me 

Pasaportë 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 

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 aplikimit. Ditën që qytetari do të paraqitet fizikisht për të 

vijuar me aplikimin,  duhet të ketë me vete kuponin  dhe 

pasaportën aktuale që do të duhet ta dorëzoni pranë Zyrës së 

ALEAT.Në rast se pasaporta aktuale është lëshuar pas datës 1 

Janar 2012 duhet vetëm të rezervoni në këtë link 

E plotë Nuk ka 



https://rezervo.aleat.al/ për datën dhe orën e paraqitjes në sportelin 

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 sa më sipër, është e domosdoshme 

prania e qytetarit i cili do të pajiset me Pashaportë Biometrike.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 

94 22.07.2021 Kërkesë për info 

mbi formularin 

e krediteve si 

infermier 

23.07.2021 Përshëndetje Në vijim të e-mail,  po ju sqarojmë se  formularin do 

ta dërgoni në adresën e e-mail   të QKEV-së.Faleminderit 

E plotë Nuk ka 

95 23.07.2021 Kërkesë për info 

mbi statusin 

26.07.2021 Përshëndetje znj.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 

96 24.07.2021 Kërkesë për info 

mbi plotësimin e 

formularit A1Z 

26.07.2021 Përshëndetje z.Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 “Për të 

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

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

dërgon kërkesën për informim të  një autoritet tjetër publik, 

brenda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur rezulton se 

autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk e zotëron 

informacionin e kërkuar”.Mëposhtë gjeni kërkesën e znj., e cila 

kërkon të informohet mbi plotësimin e formularit 

A1Z.Faleminderit 

E deleguar Nuk ka 

97 25.07.2021 Kërkesë për info 26.07.2021 Përshëndetje e nderuar,Në vijim të kërkesës Tuaj, Ju bëjmë me E plotë Nuk ka 



përfitimin e 

bonusit të 

fëmijës dhe 

përfitimin e 

KMCAP 

dije se tërheqja e çekut (bonusi) bëhet personalisht nga 

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

së foshnjës.Përsa i takon Pensionit të Inaliditetit mëposhtëm po ju 

paraqesim kriteret dhe kushtet që duhet të plotësojë individi për 

përfitimin e tij:Kriteret mjekësore për caktimin e aftësisë në punë 

të invalidëve: 

Në vartësi të shkallës së humbjes të aftësisë për punë, sipas Ligjit 

nr. 7703, datë 11.05.1993 “Për Sigurimet Shoqërore në 

Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, invaliditeti klasifikohet në 

tri grupe: 

- Invaliditet i pjesshëm, kur personi i siguruar humbet aftësinë për 

punë në profesionin apo punën e tij të fundit, por mund të kryejë 

punë të tjera sipas përcaktimit të vendimit të KMCAP-it; 

- Invaliditet i plotë, kur personi i siguruar bëhet i paaftë për çdo 

punë; 

- Invaliditet i plotë në kushtet e nevojës për kujdestari. 

2. Kushtet e përfitimit: 

- Periudha minimale e sigurimit për pension invaliditeti është sa 

3/4 e diferencës së moshës së personit të siguruar në kohën që 

bëhet i paaftë dhe moshës 20 vjeç dhe në 5 vitet e fundit para 

lindjes së të drejtës të ketë së paku 12 muaj sigurim shoqëror. 

- Personi, që është në kushtet e invaliditetit të plotë, por që nuk 

plotëson periudhën minimale të sigurimit, ka të drejtë për pension 

invaliditeti të reduktuar, në masën që rezulton nga raporti i 

periudhës së tij të sigurimit me periudhën e duhur për pension të 

plotë invaliditeti; 

- Personi që përfiton pension për invaliditet, kur plotëson moshën 

ka të drejtë të kërkojë pension pleqërie, nëse ky do të jetë më i 

favorshëm për të. 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 

invaliditeti (KMCAP)” 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.  



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 19:00.Faleminderit! 

98 25.07.2021 Kërkesë për info 

për shërbimin 

“Vërtetim për 

periudha pune 

në ish - 

kooperativat 

bujqësore (KB) 

” 

26.07.2021 Përshëndetje z.Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije si më 

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

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

search kërkoni shërbimin “Vërtetim për periudha pune në ish - 

kooperativat bujqësore (KB) ” 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 

99 23.07.2021 Kërkesë për info 

për hapje 

biznesi nga 

shtetas të huaj 

26.07.2021 Përshëndetje i nderuar,Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije 

se hapi i parë pasi shtetasi i huaj mbërrin në Shqipëri, është që 

brenda 30(tridhjetë) ditëve duhet të aplikojë për leje qëndrimi. 

Pasi pajiset me leje qëndrimi, vazhdon procedurat për hapjen e 

biznesit sipas plan - biznesit të Tij.Po Ju ngarkojmë ligjin Nr. 

108/2013 për të huajt.http://ëëë.mb.gov.al/ëp-

content/uploads/2018/02/13-11-14-04-05-

08ligji_per_te_Huajt.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 19:00Faleminderit 

E plotë Nuk ka 

100 24.07.2021 Kërkesë për info 

mbi statusin e 

aplikimit 

26.07.2021 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) 

E plotë Nuk ka 



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.Nëse 

përgjigjia  nuk ju ka ardhur lutemi, që 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 19:00.Faleminderit! 

101 24.07.2021 Kërkesë për info 

mbi afatin e 

aplikimit të 

pasaportës me 

procedurë të 

përshpejtuar 

26.07.2021 Përshëndetje e nderuar,Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije 

se ditët e pushimit zyrtar nuk llogariten si afat ligjor për kthim 

përgjigje nga institucionet. Aplikimet që prekin sistemin ditën e 

premte, marrin përgjigje nga dita e hënë e në vijim.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 19:00Faleminderit 

E plotë Nuk ka 

102 25.07.2021 Kërkesë për info 

mbi 

vlefshmërinë e 

certifikatave 

elektronike 

26.07.2021 Përshëndetje e nderuar, Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije 

se certifikatat me vulë elektronike kanë fuqi të plotë ligjore, por 

kompetent në pranimin apo jo të certifikatës së shkarkuar nga 

portali e-Albania, mbetet institucioni ku do ta paraqisni 

dokumentin.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 

103 25.07.2021 Kërkesë për info 

për legalizimin e 

26.07.2021 Përshëndetje i nderuar,Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije 

se faktin e legalizimit të objektit karabina të ndërtuar në truallin e 

E plotë Nuk ka 



ndërtimit pa leje 

mbi një trual të 

blerë 

blerë duhet ta kishit evidentuar në kontratën e shit - blerjes së 

truallit. Shitësi duhet ta theksonte nëse shet vetëm truallin apo 

edhe ndërtesën mbi të. Kjo cështje është midis Jush dhe 

shitësit.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 

104 26.07.2021 Kërkesë për info 

vlefshmërinë e 

pasaportës pasi 

ka aplikuar për 

pasaportë 

biometrike 

26.07.2021 Përshëndetje e nderuar,Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije 

se pasi keni aplikuar për rinovim të pasaportës biometrike, 

ekzistuesja, edhe pse nuk i ka mbaruar afati ligjor, bëhet e 

pavlefshme për udhëtim.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 19:00Faleminderit 

E plotë Nuk ka 

105 26.07.2021 Kërkesë për info 

vlefshmërinë e 

pasaportës pasi 

ka aplikuar për 

pasaportë 

biometrike 

26.07.2021 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 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 

E plotë Nuk ka 



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 19:00.Faleminderit! 

106 26.07.2021 Kërkesë për info 

për shërbimin 

“Aplikim për 

licencë për 

formim 

profesional” 

26.07.2021 Përshëndetje znj. Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije si më 

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

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

search kërkoni shërbimin “Aplikim për licencë për formim 

profesional” 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.Bashkëlidhur kartela informative për shërbimin e kërkuar 

nga Ju.Gjithë të mirat! 

E plotë Nuk ka 

107 26.07.2021 Kërkesë për info 

për shërbimin 

“Aplikim për 

licencë II.B” 

27.07.2021 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, 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 bashkëngjitur kërkesën e mëposhtme, 

ku qytetari kërkon të informohet për aplikimin mbi 

licencën.Faleminderit 

E deleguar Nuk ka 

108 27.07.2021 Kërkesë për info 

mbi statusin e 

aplikimit për 

legalizim 

ndërtimi pa leje 

27.07.2021 Përshëndetje e nderuar,Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije 

se për të marr informacion mbi statusin e aplikimit tuaj për 

legalizim dhe informacion mbi procedurat e mëtejshme kontaktoni 

Agjencinë Shtetërore të Kadastrës në numrin pa pagesë 0800 88 

11.Faleminderit 

E plotë Nuk ka 

109 27.07.2021 Kërkesë për info 

mbi aplikimin 

për pajisjen me 

licencë për 

studim/ 

27.07.2021 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 



projektim dhe 

kolaudim të 

projekteve. 

publik ku është depozituar kërkesa nuk e zotëron informacionin e 

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

kërkon të informohet mbi disa pyetje pasi ka kryer aplikimin për 

pajisjen me licencë për studim/ projektim dhe kolaudim të 

projekteve. Gjithashtu bashkëlidhur dhe emaili drejtuar në adresën 

tonë zyrtare.Lutemi për një përgjigje drejtuar shqetësimit të 

znj.Faleminderit! 

110 27.07.2021 Kërkesë për info 

mbi aplikimin 

për pajisjen me 

diplomën e 

shkollës së 

mesme në rast 

humbje 

27.07.2021 Përshëndetje,Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije se 

dokumentet e shkollës, duke përfshirë edhe Amzën me të gjitha të 

dhënat tuaja, lëndët të cilat ju i keni ndjekur dhe keni dhënë 

provimet, duhet të jenë pranë Drejtorisë përkatëse të Arkivit të 

Shtetit. Dokumentet e shkollave duhet që pas 10 vjetësh të 

përcillen në arkive. Dokumentet nuk nxirren nga arkiva, por ju 

mund të merrni një kopje të fletës së Amzës dhe të fletës së 

regjistrit me vulën e arkivës. Këtë duhet ta legalizoni pranë 

Drejtorisë Rajonale Arsimore përkatëse.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 

111 27.07.2021 Kërkesë për info 

mbi bonusin e 

bebit 

27.07.2021 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 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 

E plotë Nuk ka 



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 19:00.Faleminderit! 

112 27.07.2021 Kërkesë për info 

mbi procedurën 

dhe 

dokumentacioni

n për lidhje 

martese me 

shtetas të huaj 

28.07.2021 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: 

1. Çertifikatë lindje, e plotësuar me të gjithë përbërësit e 

gjendjes civile, që pasqyrohen në rubrikat e Regjistrit 

Kombëtar të Gjendjes Civile; 

2. Dokumentin/certifikatë që vërteton se nuk ka pengesë 

ligjore në vendin e tij për lidhje martese (vërtetim për leje 

lidhje martese); 

3. Dokument ku vërtetohen të dhënat e vendbanimit në 

shtetin e huaj; 

4. 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: 

1. Certifikatë lindje; 

2. Certifikatë lindje me shënimin “për lidhje martese”; 

E plotë Nuk ka 



 

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 19:00.Faleminderit! 

113 28.07.2021 Kërkesë për info 

mbi 

dokumentacioni

n për tërheqjen e 

bonusit të 

fëmijës në rastin 

kur ka lindur 

jashtë 

28.07.2021 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: 

1. Prokurë e Posaçme për personin që do të kryejë 

regjistrimin dhe kopje të letërnjoftimeve elektronike të dy 

prindërve; 

2. 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 

E plotë Nuk ka 



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 19:00.Faleminderit! 

114 26.07.2021 Kërkesë për info 

mbi 

vlefshmërinë e 

pasaportës 

biometrike në 

rastin kur 

ndryshon 

mbiemrin 

28.07.2021 Përshëndetje e nderuar,Në vijim të kërkesës Tuaj, Ju bëjmë me 

dije se ju mund të udhëtoni me pasaportën aktuale nëse ajo është e 

vlefshme. Nuk është  e nevojshme certifikata e martesës.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 19:00.Faleminderit! 

E plotë Nuk ka 

115 26.07.2021 Kërkesë për info 

mbi procedurat 

për përfitimin e 

azilit politik 

28.07.2021 Përshëndetje znj. Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 “Për 

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

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

dërgon kërkesën për informim te një autoritet tjetër publik, Brenda 

afateve të parashikuara në këtë ligj, kur rezulton se autoriteti 

publik ku është depozituar kërkesa nuk e zotëron informacionin e 

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

të informohet për të përfituar azil politik në Shqipëri.Lutemi për 

një përgjigje drejtuar shqetësimit të znj.Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

116 28.07.2021 Kërkesë për info 

mbi procedurën 

dhe 

dokumentacioni

n për lidhje 

martese me 

28.07.2021 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: 

E plotë Nuk ka 



shtetas të huaj 1. Çertifikatë lindje, e plotësuar me të gjithë përbërësit e 

gjendjes civile, që pasqyrohen në rubrikat e Regjistrit 

Kombëtar të Gjendjes Civile; 

2. Dokumentin/certifikatë që vërteton se nuk ka pengesë 

ligjore në vendin e tij për lidhje martese (vërtetim për leje 

lidhje martese); 

3. Dokument ku vërtetohen të dhënat e vendbanimit në 

shtetin e huaj; 

4. 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: 

1. Certifikatë lindje; 

2. 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 19:00.Faleminderit! 



117 29.07.2021 Kërkesë për info 

për rivlerësimin 

e pasurisë 

29.07.2021 Përshëndetje e nderuar,Në vijim të kërkesës Tuaj, Ju bëjmë me 

dije se ju mund ta kryeni aplikimi për rivlerësimin e apartamentin 

edhe pse mbiemri juaj është i ndryshëm në dokumenta të 

ndryshme.Përsa i takon pagesës sigurisht që mund ta bëj i afërrmi 

juaj por duhet që mandatin më pas ta ngarkoni në portal tek 

aplikimi për rivlerësim dhe kopja origjinale të dërgohet me postë 

pranë zyrave të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës në adresën: 

Agjencia Shtetërore e Kadastrës, Tirana Business Park, Rinas.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 19:00.Faleminderit! 

E plotë Nuk ka 

118 29.07.2021 Kërkesë për 

statusin e 

aplikimit për 

pension pleqërie 

29.07.2021 Përshëndetje,Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije se ne nuk 

mund të shohim statusin e aplikimit sepse ai është kryer nga 

llogaria juaj personale në portalin e-Albania. Hapat që duhet të 

ndiqni janë 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 

119 29.07.2021 Kërkesë për info 

për përfitimin e 

bonusit të bebit 

30.07.2021 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 

E plotë Nuk ka 



këto dokumenta: 

1. Prokurë e Posaçme për personin që do të kryejë 

regjistrimin dhe kopje të letërnjoftimeve elektronike të dy 

prindërve; 

2. 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 19:00.Faleminderit! 

120 29.07.2021 Kërkesë për info 

mbi përfitimin e 

barrëlindjes 

30.07.2021 Përshëndetje e nderuar,Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije 

se përsa i përket pyetjen tuaj,  Ju bëjmë me dije  se në nenin 27 

dhe 29, te ligjit nr. 7703, datë11.05.1993, "Për sigurimet 

shoqërore në Republikën e Shqipërisë", i ndryshuar eshte 

percaktuar si ne vijim: 

Neni 27 

E ardhura për barrëlindje i paguhet gruas së siguruar për barrën 

dhe lindjen e fëmijës, kur ajo ka 12 muaj  periudhë sigurimi në 

total (këtu përfshihen të gjitha punët e kryera në vite), deri në 

momentin që i lind e drejta për përfitim të paralindjes, dhe nga 

këto 12 muaj të paktën një muaj sigurim ta ketë gjatë shtatëzanisë. 

Neni 29 

Shpërblim për lindje fëmije i paguhet një personi të siguruar, i cili 

E plotë Nuk ka 



është nëna ose babai i një fëmijë që lind, me kusht që njëri prej 

tyre të ketë kontribuar 12 muaj ne total para lindjes se fëmijës. 

Shpërblimi do të bëhet i pagueshëm vetëm një herë dhe nëna do të 

ketë përparësi në përfitimin e pagesës, në rast se ajo është e 

siguruar; 

2. Shpërblimi për çdo fëmijë të lindur do të jetë një shumë e 

barabartë me 50 përqind të pagës minimale mujore.Sa me siper, 

nëse Ju, deri në momentin do t'ju lindi e drejta për të përfituar 

paralindjen (35 ditë para ditës së lindjes)  do të keni në total 12 

muaj periudhë sigurimi (këtu përfshihen të gjitha  periudhat e 

sigurimit që keni  realizuar nga punët e kryera nëpër vite)  dhe  të 

ketë të paktën 1 muaj sigurim do e keni gjatë shtatëzanisë, do  të 

përfitoni shpërblimin e lindjes dhe të ardhurat nga barrëlindja.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 19:00.Faleminderit! 

121 29.07.2021 Kërkesë për 

asistencë në 

problemet me 

portalin e-

albania 

30.07.2021 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 

- vendlindja e nenes 

Specifikoni gjithashtu adresën e re email që doni të përdorni në 

vazhdim për llogarinë tuaj në portal, përndryshe kodet u shkojnë 

automatikisht në adresën e mëparshme.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.Faleminderit! 

E plotë Nuk ka 

122 30.07.2021 Kërkesë për info 

mbi tërheqjen e 

pasaportës 

30.07.2021 Përshëndetje,Sigurisht që nëse kemi aplikuar për rinovim 

pasaporte me procedurë të përshpejtuar ju mund ta tërhiqni 

pasaportën dhe ID kartën mund ta tërhiqni më vonë.Faleminderit 

E plotë Nuk ka 



biometrike 

123 30.07.2021 Kërkesë për info 

mbi pajisjen me 

dëshmi 

penaliteti me 

vulë të njomë 

30.07.2021 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Suaj, Ju bëjmë me dije se 

dokumentat elektronik nuk dalin me vulë të njomë por kanë të 

njëjtën vlerë ligjore.Nëse ju duhet me vulë të njomë duhet të 

aplikoni në sportelet e Postës Shqiptare. Përsa i takon anullimit 

nuk mund të bëhet, ju mund të riaplikoni përsëri.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 19:00.Faleminderit! 

E plotë Nuk ka 

124 30.07.2021 Kërkesë për info 

aplikimin e 

licencës për herë 

të parë në 

studim e 

projektim 

dhe/ose në 

mbikëqyrje e 

kolaudim 

30.07.2021 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, lutem gjeni mëposhtë kërkesën, ku qytetari 

kërkon të informohet për aplikimin e licencës për herë të parë në 

studim e projektim dhe/ose në mbikëqyrje e kolaudim. Gjithashtu 

bashkëlidhur dhe emaili drejtuar në adresën tonë zyrtare.Lutemi 

për një përgjigje drejtuar shqetësimit të z...Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

 

 

  


