
 

REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE  

 

Nr. 

Ren

dor 1 

Data e 

kërkesës2 

Objekti i 

kërkesës3 

 

 

Data e 

përgjigjes4 

Përgjigje5 

 
Mënyra e 

përfundimit 

të kërkesës6 

Tarifa7 

 

 

1 29.04.2022 Kërkesë për 

asistencë për 

problematikën e 

hasur në 

plotësimin e 

deklaratës së të 

ardhurave nga dy 

punësimi 

04.05.2022 Përshëndetje,Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

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

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim te një autoritet tjetër 

publik, brenda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”.Sa më sipër gjeni 

mëposhtë kërkesën e z., i cili kërkon të informohet mbi 

problematikën e hasur në plotësimin e deklaratës së të 

ardhurave nga dy punësimi.Lutemi për një përgjigje nga ana 

juaj.Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

2 29.04.2022 Kërkesë për info 

mbi aplikimin për 

pasaportë nga 

cdo qytet I 

Shqipërisë 

pavarësisht 

vendbanimit 

04.05.2022 Përshëndetje e nderuar,Në vijim të kërkesës Tuaj, Ju bëjmë 

me dije se për pasaportë biometrike aplikohet në zyrat 

ALEAT ku ju keni vendbanimin. Gjithashtu dhe tërheqja e 

pasaportës bëhet në Komisariatin që mbulon vendbanimin 

tuaj.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 

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. 



19:00.Faleminderit! 

3 29.04.2022 Kërkesë për info 

mbi procedurën 

që duhet të 

ndjekë për aktin 

higjeno sanitar  

pas proces 

verbalit 

04.05.2022 Përshëndetje z. Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

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

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim te një autoritet tjetër 

publik, Brenda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”.Si rrjedhojë, gjeni 

bashkëngjitur kërkesën e mëposhtme, ku z. kërkon të 

informohet mbi procedurën që duhet të ndjekë pas proces 

verbalit.Lutemi për një përgjigje drejtuar shqetësimit të 

z...Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

4 29.04.2022 Kërkesë për info 

mbi procedurën 

për pajisje 

me leje drejtimi. 

04.05.2022 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, po ju 

parashtrojmë kërkesën e ardhur në emailin tonë zyrtar ku 

qytetari interesohet për procedurën për pajisje 

me leje drejtimi.Lutemi, një përgjigje nga ana 

juaj.Faleminderit 

E deleguar Nuk ka 

5 30.04.2022 Kërkesë për info 

mbi pajisjen e nr 

të references për 

aplikimin e kryer. 

04.05.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës tuaj, Ju informojmë se ju 

nr e references mund ta gjeni kur te hyni në llogarinë tuaj në 

rubrikën "Mesazhet e mia".Për cdo pyetje ose paqartësi n’a 

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

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

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

08:00 deri në 16:00.Faleminderit! 

E plotë Nuk ka 

6 30.04.2022 Kërkesë për info 

mbi statusin e 

aplikimit 

04.05.2022 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-

E plotë Nuk ka 



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: 

 Të ruani numrin e referencës (që e keni gjithmonë të 

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

 Të kërkoni shërbimin për të cilin ju keni kryer 

aplikimin. Pasi kërkoni shërbimin që ju keni kryer 

duhet të klikoni “Përdor” dhe më poshtë do t‘ju 

shfaqet kjo tabelë: 

 Mjafton që ju të vendosni numrin e referencës në hapsirën 

boshe dhe më pas të klikoni butonin “Gjurmo”.Në tabelën 

më poshtë do tju dalë emërtimi i shërbimit dhe statusi në të 

cilin ndodhet aplikimi juaj.Për cdo pyetje ose paqartësi 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! 
7 01.05.2022 Kërkesë për info 

mbi ndryshimin 

midis dy 

kategorive të 

sigurimeve 

04.05.2022 Përshëndetje znj. Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

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

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim te një autoritet tjetër 

publik, brenda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”.Sa më sipër gjeni 

mëposhtë kërkesën e Studios Ligjore, e cila kërkon të 

informohet mbi ndryshimin midis dy kategorive të 

sigurimeve.Lutemi për një përgjigje nga ana 

juaj.Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

8 01.05.2022 Kërkesë për info 

mbi pajisjen me 

04.05.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës tuaj për informacion , Ju 

bëjmë me dije se numrin ID mund ta gjeni tek leja e 

E plotë Nuk ka 



IT të shtetasit të 

huaj me leje 

qëndrimi në 

Shqipëri 

qëndrimit.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 02.05.2022 Kërkesë për info 

mbi procedurat 

që duhet të ndjeki 

online përsa i 

përket njohjes së 

atësisë 

04.05.2022 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”.Bashkëngjitur 

gjeni kërkesën e mëposhtme të znj., e cila kërkon të 

informohet mbi procedurat që duhet të ndjeki përsa i përket 

njohjes së atësisë.S’a më sipër, lutemi për një përgjigje nga 

ana juaj.Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

10 03.05.2022 Kërkesë për info 

mbi procedurat 

që duhet të ndjeki 

për pajisjen me 

vërtetim mbi 

kontributet 

04.05.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës suaj, Ju bëjmë me dije si 

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

vjetërsi pune ta bëni përmes internetit, duke zgjedhur 

shërbimin sipas kontributeve që keni derdhur në lidhjet 

elektronike të mëposhtme në varësi të kontributeve që keni 

derdhur: https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13887/ISSH_13887_n3_s

1_ëeb.aspx?service_code=13887Gjithashtu, 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 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 

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13887/ISSH_13887_n3_s1_web.aspx?service_code=13887
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13887/ISSH_13887_n3_s1_web.aspx?service_code=13887
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13887/ISSH_13887_n3_s1_web.aspx?service_code=13887


 02.05.2022 Kërkesë për info 

mbi procedurat 

që duhet të ndjeki 

për legalizimin e 

dokumentave që 

do të përdoren 

jashtë vendit 

04.05.2022 Përshëndetje, Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije 

se dokumenti që të jetë i vlefshëm në Itali duhet përkthyer 

në gjuhën italiane dhe noterizuar.Dokumenti duhet të 

legalizohen në institucionin e Prefekturës dhe në Ministrinë 

për Evropën dhe Punët e Jashtme dhe më pas ju vazhdoni 

procedurat në Itali. Aplikimet për legalizimin e 

dokumenteve kryhen nëpërmjet Postës Shqiptare.Për cdo 

pyetje ose paqartësi na kontaktoni në numrin pa pagesë 

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

19:00.Faleminderit 

E plotë Nuk ka 

11 04.05.2022 Kërkesë për 

asistencë për një 

problem në 

llogarinë e tij 

në portalin e-

albania 

04.05.2022 Përshëndetje,Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

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

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim te një autoritet tjetër 

publik, Brenda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”.Si rrjedhojë, 

gjeni  mëposhtë kërkesën e qytetarit për asistencë për një 

problem në llogarinë e tij në portalin e-albania.Lutemi për 

një përgjigje drejtuar shqetësimit të qytetarit. Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

12 04.05.2022 Kërkesë për info 

mbi procedurën 

dhe 

dokumentacionin 

që duhet të 

dorëzojnë dhe të 

masës  së 

kompesimit për 

shoqërite e 

linjave të 

trasportit 

qytetas,rrethqytet

ase dhe 

nderqytetase 

04.05.2022 Përshëndetje znj. Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

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

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim te një autoritet tjetër 

publik, brenda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”.Sa më sipër gjeni 

mëposhtë kërkesën e z., i cili kërkon të informohet mbi 

procedurën dhe dokumentacionin që duhet të 

dorëzojnë.Lutemi për një përgjigje nga ana 

juaj.Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 



13 04.05.2022 Kërkesë për info 

mbi procedurën 

për pajisje me 

vërtetim 

kontributesh 

04.05.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës suaj, Ju bëjmë me dije si 

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

vjetërsi pune ta bëni përmes internetit, duke zgjedhur 

shërbimin sipas kontributeve që keni derdhur në lidhjet 

elektronike të mëposhtme në varësi të kontributeve që keni 

derdhur:https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13887/ISSH_13887_n3_s

1_ëeb.aspx?service_code=13887 

https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/12705/ISSH_12705_n4_s

1_ëeb.aspx?service_code=12705 

https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13908/ISSH_13908_n3_s

1_ëeb.aspx?service_code=13908 

https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13888/ISSH_13888_n3_s

1_ëeb.aspx?service_code=13888 

https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13885/ISSH_13885_n3_s

1_ëeb.aspx?service_code=13885 

https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13886/ISSH_13886_n3_s

1_ëeb.aspx?service_code=13886 

https://e-

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

5034 

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 

E plotë Nuk ka 

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13887/ISSH_13887_n3_s1_web.aspx?service_code=13887
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13887/ISSH_13887_n3_s1_web.aspx?service_code=13887
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13887/ISSH_13887_n3_s1_web.aspx?service_code=13887
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/12705/ISSH_12705_n4_s1_web.aspx?service_code=12705
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/12705/ISSH_12705_n4_s1_web.aspx?service_code=12705
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/12705/ISSH_12705_n4_s1_web.aspx?service_code=12705
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13908/ISSH_13908_n3_s1_web.aspx?service_code=13908
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13908/ISSH_13908_n3_s1_web.aspx?service_code=13908
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13908/ISSH_13908_n3_s1_web.aspx?service_code=13908
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13888/ISSH_13888_n3_s1_web.aspx?service_code=13888
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13888/ISSH_13888_n3_s1_web.aspx?service_code=13888
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13888/ISSH_13888_n3_s1_web.aspx?service_code=13888
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13885/ISSH_13885_n3_s1_web.aspx?service_code=13885
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13885/ISSH_13885_n3_s1_web.aspx?service_code=13885
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13885/ISSH_13885_n3_s1_web.aspx?service_code=13885
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13886/ISSH_13886_n3_s1_web.aspx?service_code=13886
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13886/ISSH_13886_n3_s1_web.aspx?service_code=13886
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13886/ISSH_13886_n3_s1_web.aspx?service_code=13886
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=5034
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=5034
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=5034


përdorimin e portalit.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! 
14 04.05.2022 Kërkesë për info 

mbi procedurën 

për pajisje me 

certificate 

personale të 

fëmijës 

04.05.2022 Përshëndetje, Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije si 

më poshtë:Për të marrë shërbimin e kërkuar mund 

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

identifikohuni, më tej me search kërkoni 

shërbimin:  "Certifikatë nga akti i lindjes (shqip / në gjuhë të 

huaj)" ose në linkun:https://e-

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

11176 dhe më pas përzgjidhni rubrikën “Përdor”. Më pas ju 

duhet të pëzgjidhni para vitit 2010 apo pas vitit 2010 në 

varësi të datës së lindjes së fëmijës. Dokumenti do ju 

shfaqet menjëherë. 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 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 04.05.2022 Kërkesë për info 

mbi 

problematikën e 

hasur për të 

aksesur llogarinë 

personale tek 

tatimet në 

mënyrë që të 

procedojë me 

04.05.2022 Përshëndetje,Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

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

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim te një autoritet tjetër 

publik, brenda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”.Sa më sipër gjeni 

mëposhtë kërkesën e z., i cili kërkon të informohet mbi 

E deleguar Nuk ka 
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deklarimin problematikën e hasur për të aksesur llogarinë personale tek 

tatimet në mënyrë që të procedojë me deklarimin.Lutemi për 

një përgjigje nga ana juaj.Faleminderit! 
16 04.05.2022 Kërkesë për info 

në lidhje me 

mos rezultimin 

e emrit të saj në 

listën e 

rezultateve të 

provimit të 

shtetit për 

mësuese 

04.05.2022 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., ardhur në emailin tonë zyrtar në lidhje me mos 

rezultimin e emrit të saj në listën e rezultateve të provimit të 

shtetit për mësuese.Faleminderit 

E deleguar Nuk ka 

17 03.05.2022 Kërkesë për info 

në lidhje me 

procedurën dhe 

dokumentacioni

n për 

regjistrimin e 

fëmijës jashtë 

vendit 

04.05.2022 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 plotë Nuk ka 



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 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! 
18 01.05.2022 Kërkesë për info 

mbi ndryshimin 

midis dy 

kategorive të 

sigurimeve 

04.05.2022 Përshëndetje znj.Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

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

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim te një autoritet tjetër 

publik, brenda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”.Sa më sipër gjeni 

mëposhtë kërkesën e Studios Ligjore, e cila kërkon të 

informohet mbi ndryshimin midis dy kategorive të 

sigurimeve.Lutemi për një përgjigje nga ana 

juaj.Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

19 01.05.2022 Ankesë për 

vonesë lëvrimit të 

shërbimit nga 

ASHK 

04.05.2022 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 në 

emailin e mëposhtëm, kërkesën e z., i cili kërkon të 

informohet rreth vonesë në ofrimin e shërbimit nga Zyra 

E deleguar Nuk ka 



Vendore e ASHK-së Shkodër.Lutemi për një përgjigje 

drejtuar shqetësimit të z..Faleminderit! 
20 01.05.2022 Ankesë për 

vonesë lëvrimit të 

shërbimit nga 

ASHK 

04.05.2022 Përshëndetje z.Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

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

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim te një autoritet tjetër 

publik, 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 në 

emailin e mëposhtëm, kërkesën e z., i cili kërkon të 

informohet rreth vonesës në ofrimin e shërbimit nga Zyra 

Vendore e ASHK-së Fier.Lutemi për një përgjigje drejtuar 

shqetësimit të z..Faleminderit 

E deleguar Nuk ka 

21 03.05.2022 Kërkesë për info 

mbi pajisjen me 

certificate vdekje 

04.05.2022 Përshëndetje, Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije si 

më poshtë:Për të marrë shërbimin e kërkuar mund 

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

identifikohuni, më tej me search kërkoni 

shërbimin:  "Certifikatë nga akti i lindjes (shqip / në gjuhë të 

huaj)" ose në linkun: https://e-

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

11176 dhe më pas përzgjidhni rubrikën “Përdor”. Më pas ju 

duhet të pëzgjidhni para vitit 2010 apo pas vitit 2010 në 

varësi të datës së lindjes. Në rubrikën "Të dhënat e lindjes" 

plotësoni dhe arsyen se ku do të përdoret. Më pas klikoni në 

butonin APLIKO.Pasi të përfundoni këto veprimi shkoni në 

rubrikën "Shërbimet e mia" përzgjidhni 

shërbimin "Certifikatë personale (shqip / në gjuhë të huaj)" 

më pas përdor dhe do ju shfaqet dokumenti për të cilin keni 

aplikuar në gjuhën shqipe. Duhet të klikoni lart në të djathtë 

që dokumenti të shfaqet në gjuhë të huaj.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 

E plotë  Nuk ka 



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

22 03.05.2022 Kërkesë për info 

mbi procedurën e 

aplikimit për 

licencë 

profesionale 

individuale si 

drejtues teknik. 

në fushën e 

ndërtimit 

04.05.2022 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 

procedurën e aplikimit për licencë profesionale individuale 

si drejtues teknik. në fushën e ndërtimit. 

Gjithashtu bashkëlidhur dhe emaili drejtuar në adresën tone 

zyrtare.Lutemi për një përgjigje drejtuar shqetësimit të 

znj.Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

23 04.05.2022 Kërkesë për info 

mbi procedurën e 

njohjes së atësisë 

04.05.2022 Përshëndetje, Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije se 

për njohjen e atësisë nuk mund të aplikoni online por vetëm 

fizikisht para punonjësit të Gjendjes Civile.Bashkëlidhur 

kartela informative për shërbimine kërkuar nga ju.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 

24 04.05.2022 Kërkesë për info 

mbi procedurën e 

pajisjes me 

certificate vdekje 

04.05.2022 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, në 

llogarinë tuaj dhe identifikohuni, më tej me search kërkoni 

shërbimin:  "Certifikatë nga akti i vdekjes (shqip / në gjuhë 

të huaj)" ose në linkun:  

https://e-

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

11177 dhe më pas përzgjidhni rubrikën “Përdor”. Më pas ju 

duhet të pëzgjidhni para vitit 2010 apo pas vitit 2010 në 

E plotë Nuk ka 
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varësi të datës së vdekjes. Hapi i radhës është vendosja e nr 

personal të të ndjerit dhe më pas do ju shfaqet certifikata 

nga akti i vdekjes.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! 
25 03.05.2022 Kërkesë për info 

nëse ID kartë 

duhet të jetë e 

vlefshme për 

kryerjen e 

procedures së 

lidhjes së 

martesës 

04.05.2022 Përshëndetje,Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije se 

karta ID duhet të jetë e vlefshme në mënyrë që ju të 

mundeni të kryeni shpalljen e martesës. Për të pajisur me 

certifikatë për lidhje martese duhet të paraqiteni pranë 

punonjësve të gjendjes civile ku ju keni vendbanimin.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 

26 04.05.2022 Kërkesë për info 

mbi procedurën e 

lidhjes së 

martesës 

04.05.2022 Përshëndetje       Në vijim të kërkesës Suaj për informacion, 

Ju bëjmë me dije se procedura për të bërë shpalljen e 

martesës është si mëposhtë vijon:Në rastin e lidhjes së 

martesës me një shtetas të huaj, nga bashkëshorti i ardhshëm 

(shtetasi i huaj) paraqiten dokumentet për shpalljen e 

martesës, të legalizuar, përkthyer, noteruar: 

·         Çertifikatë lindje, e plotësuar me të gjithë përbërësit e 

gjendjes civile, që pasqyrohen në rubrikat e Regjistrit 

Kombëtar të 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 

E plotë Nuk ka 



legalizuar nga përfaqësitë tona diplomatike jashtë 

vendit. Dokumentacioni duhet të paraqitet i përkthyer dhe i 

noteruar. 

Shpallja e martesës kryhet në Bashki / Njësi Administrative, 

ku ka vendbanimin bashkëshorti i ardhshëm (shtetasi 

shqiptar). Pas kalimit të afatit 10 ditor nga e nesërmja e 

shpalljes, shtetasi shqiptar që do të lidhë martesë pajiset me 

dokumentacionin e mëposhtëm: 

·         Certifikatë lindje; 

·         Certifikatë lindje me shënimin “për lidhje martese”; 

Dokumentet duhet të legalizohen në institucionin e 

Prefekturës dhe në Ministrinë për Evropën dhe Punët e 

Jashtme dhe më pas bashkëshortët e ardhshëm ndjekin 

procedurën sipas legjislacionit të vendit ku do të lidhet 

martesa. Aplikimet për legalizimin e dokumenteve kryhen 

nëpërmjet Postës Shqiptare.Pas lidhjes së martesës në 

shtetin e huaj, dokumenti i martesës (certifikatë martese 

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

shërbimin e gjendjes civile në Shqipëri në zyrën e gjendjes 

civile, ku bashkëshorti shqiptar ka vendbanimin.Ju 

informojmë se shpallja e martesës mund të bëhet edhe me 

prokurë, por për celebrimin duhet të jetë i 

pranishëm. Martesa nuk mund të lidhet para se të kalojnë 10 

ditë nga e nesërmja e shpalljes. Afati i vlefshmërisë për 

lidhjen e martesës së shpallur është 1 vit.Për cdo pyetje ose 

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

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

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

Premte, nga ora 08:00 deri në 19:00.Faleminderit! 
27 04.05.2022 Kërkesë për info 

mbi procedurën 

dhe 

dokumentacionin 

05.05.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Suaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se hapat për të kryer shpalljen e martesës 

janë  si mëposhtë vijon: 

Në rastin tuaj kur bashkëshorti i ardhshëm është shtetas të 

E plotë Nuk ka 



e lidhjes së 

martesës 

huaj, pranë njësisë administrative ku vajza ka 

vendbanimin  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. Personi që do tí dorëzojë këto dokumenta duhet të 

jetë i pajisur me prokurë të posacme dhe kjo me vulë 

APOSTILLE.Shpallja e martesës kryhet në Bashki / Njësi 

Administrative, ku ka vendbanimin bashkëshorti i ardhshëm 

(shtetasi shqiptar). Pas kalimit të afatit 10 ditor nga e 

nesërmja e shpalljes, shtetasi shqiptar që do të lidhë martesë 

pajiset me dokumentacionin e mëposhtëm: 

 Certifikatë lindje; 

 Certifikatë lindje me shënimin “për lidhje martese”; 

Dokumentet duhet të legalizohen në institucionin e 

Prefekturës dhe në Ministrinë për Evropën dhe Punët e 

Jashtme dhe më pas bashkëshortët e ardhshëm ndjekin 

procedurën sipas legjislacionit të vendit ku do të lidhet 

martesa. Aplikimet për legalizimin e dokumenteve kryhen 

nëpërmjet Postës Shqiptare.Pas lidhjes së martesës në 

shtetin e huaj, dokumenti i martesës (certifikatë martese 

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

shërbimin e gjendjes civile në Shqipëri në zyrën e gjendjes 



civile, ku bashkëshorti shqiptar ka vendbanimin.Ju 

informojmë se shpallja e martesës mund të bëhet edhe me 

prokurë, por për celebrimin duhet të jetë i 

pranishëm. Martesa nuk mund të lidhet para se të kalojnë 10 

ditë nga e nesërmja e shpalljes. Afati i vlefshmërisë për 

lidhjen e martesës së shpallur është 1 vit.Për cdo pyetje ose 

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

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

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

Premte, nga ora 08:00 deri në 19:00.Faleminderit! 
28 04.05.2022 Kërkesë për info 

mbi procedurën 

që duhet të 

ndjekë pas 

refuzimit të 

aplikimit për 

regjistrim biznesi 

05.05.2022 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  mëposhtë kërkesën e znj., e cila kërkon të  informohet 

në lidhje me procedurën që duhet të ndjekë pas refuzimit të 

aplikimit për regjistrim biznesi.S’a më sipër, lutemi për një 

përgjigje nga ana juaj.Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

29 04.05.2022 Kërkesë për info 

mbi procedurën 

që duhet të 

ndjekë hapjes së 

biznesit 

05.05.2022 Përshëndetje,Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije se 

pas përfundimit të aplikimit përgjigjja për miratim/refuzim 

ju vjen në email. Pas njoftimit në email hyni në faqen 

www.qkb.gov.al dhe shkon tek rubrika “Kërko” më pas 

“Kërko në regjistrin tregtar” më tej “Kërko për statusin e 

aplikimit të subjektit”, vendos emër mbiemër si dhe numër 

aplikimt. Pas këtyre hapave do ju shfaqet NIPT.Pas 

miratimit të Nipt-it duhet të regjistroni biznesin në e-albania 

duke u loguar si biznes ku vendosni NIPT-in dhe të kryeni 

regjistrimin. Pas regjistrimit si biznes në e-albania duhet të 

aplikoni shërbimin '' Certifikatë regjistrimi'' që të pajiseni 

me NIPT-in ose klikoni në këtë link: https://e-

E plotë Nuk ka 



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

12421Kujdes!Ju duhet te regjistroheni edhe në Drejtorinë e 

Përgjithshme të Tatimeve Brenda 72 orëve nga miratimi i 

Nipt-it. Regjistrimin mund ta kryeni edhe në këtë link: 

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

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 
30 05.05.2022 Kërkesë për info 

mbi 

dokumentacionin 

që duhet ta 

sigurojë 

administrata dhe 

është kërkuar nga 

ISSH për pension 

paraprak 

05.05.2022 Përshëndetje znj.Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

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

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim te një autoritet tjetër 

publik, brenda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”.Sa më sipër gjeni 

mëposhtë kërkesën e z, i cili parashtron problematikën në 

emailin e mëposhtëm.Lutemi për një përgjigje nga ana juaj 

z….Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

31 04.05.2022 Kërkesë për info 

mbi 

dokumentacionin 

dhe procedurën 

për lidhje martese 

05.05.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj, ju bëjmë me dije se 

procedura e shpalljes së martesës dhe lidhjes së saj kryhet 

ende në sportele para punonjësve të Gjendjes Civile. 

Mëposhtë do te gjeni një informacion të përmbledhur mbi 

procedurën e shpalljes se martesës: 

 Kërkesa për shpallje bëhet nga bashkëshortët e 

ardhshëm ose nga personi i caktuar nga ata me 

prokurë të posaçme. 

 Shpallja e martesës bëhet nga të Dy bashkëshortët e 

ardhshëm në zyrat e gjendjes civile në bashki / njësi 

administrative ku kanë vendbanimin. 

 Gjatë shpalljes së martesës bashkëshortët e ardhshëm 

do të përcaktojnë se në cilën zyrë të gjendjes civile 

do të lidhet martesa. 

Dokumentet e nevojshëm për shpalljen e martesës janë: 

E plotë  Nuk ka 

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


 prokurë e posaçme, në rastet kur bashkëshortët e 

ardhshëm nuk janë prezent në procedurën e 

shpalljes; 

 certifikatë lindje, me shënimin “për 

shpallje martese”; 

 fotokopje e dokumentit të identifikimit; 

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

nesërmja e shpalljes. Afati i vlefshmërisë për lidhjen e 

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

një shtet të huaj, pas kalimit të afatit 10 ditor nga shpallja e 

martesës, duhet të pajisen me këto dokumente: 

 certifikatë lindje; 

 certifikatë lindje, me shënim “për lidhje martese”; 

Këto dokumente duhet të legalizohen në institucionin e 

Prefekturës dhe në Ministrinë për Evropën dhe Punët e 

Jashtme, për të ndjekur më pas procedurën e lidhjes së 

martesës sipas legjislacionit të vendit të huaj ku 

bashkëshortët e ardhshëm kanë vendqëndrimin.  Aplikimet 

për legalizim kryhet në zyrat e Postës Shqiptare.Për cdo 

pyetje ose paqartësi n’a kontaktoni në numrin pa pagesë 

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

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

Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 19:00.Faleminderit 
32 04.05.2022 Kërkesë për info 

mbi procedurën 

që duhet të ndjek 

pas vdekjes së 

babait kur 

ekziston një 

kontratë porosie 

në emër të tij si 

dhe info mbi 

statusin e 

legalizimit të 

05.05.2022 Përshëndetje,Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije si 

më poshtë:Ju si fillim duhet të paraqiteni pranë Noterit të 

celni aktin e trashëgimisë pas vdekjes së babait tuaj dhe 

gjithashtu të interesoheni pranë një avokati për hartimin e 

kontratës me ndërtuesin.Gjithashtu duhet të interesoheni 

pranë Bashkisë në cilë fazë ndodhet procedura e dorëzimit 

të pallatit. Për sa i takon informacionit për procesin e 

legalizimit  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 

E plotë Nuk ka 



pallatit ku ka 

kontratën e 

porosisë 

individët dhe personat juridikë (privatë dhe publikë)" ose në 

linkun:https://e-

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

9477 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.Pasi të kryeni aplikimin, Ju nuk duhet të prisni 

shërbimin postar për kthim-përgjigjen, por do të mund të 

merrni atë me vulë dhe firmë elektronike duke klikuar 

"Dokumentat e Mia" në profilin Tuaj në e-Albania.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! 
33 04.05.2022 Kërkesë për info 

mbi procedurën 

që duhet të ndjek 

për pajisjen me 

certifikatë për 

fëmijën në 16 

vjec 

05.05.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion , Ju 

bëjme me dije se për të gjeneruar certifikatën për femijët 

nën 16 vjec të cilët nuk janë të pajisur me letërnjoftim 

elektronik, dhe për rrjedhojë nuk janë dhe përdorues të 

portalit e-albania, nga llogaria e prindit do aplikoni 

shërbimin:”Certifikatë nga akti i lindjes (shqip / në gjuhë të 

huaj)” në linkun e mëposhtëm: https://e-

albania.noclick_al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?servic

e_code=11176. 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 

34 04.05.2022 Kërkesë për info 

mbi funksionimin 

e sporteleve 

05.05.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se sportelet ADISA nuk asistojnë mëqytetarët 

E plotë Nuk ka 
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ADISA në sportelet fizike të saj, por asiston online në  kanalet e saj 

të informimit. 
 Nëpërmjet numrit pa pagesë 0800 0118 
 Nëpërmjet chat onlinë ne faqen zyrtare adisa.gov.al 
 Si dhe email: informacion@adisa.gov.al 

Për cdo pyetje ose paqartësi na kontaktoni në numrin pa 

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

deri në 19:00. Faleminderit 
35 04.05.2022 Kërkesë për info 

mbi procedurën 

dhe 

dokumentacionin 

për lidhje martese 

me shtetas të huaj 

05.05.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës tuaj për informacion , Ju 

bëjmë me dije se për të marrë certifikatën me shënimin "Për 

lidhje martese", hapi i parë është shpallja e martesës. 

Procedura për të bërë shpalljen e martesës midis një 

shtetasi shqiptar dhe një shtetasi të huaj është si 

mëposhtë vijon :Në rastin e lidhjes së martesës me një 

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

paraqiten dokumentet për shpalljen e martesës, të legalizuar, 

përkthyer, noteruar: 
 certifikatë lindje, e plotësuar me të gjithë  përbërësit 

e gjendjes civile, që pasqyrohen në rubrikat e 

Regjistrit Kombëtar të Gjendjes Civile; 
 dokumentin / certifikatë që vërteton se nuk ka 

pengesë ligjore në vendin e tij për lidhje martese 

(vërtetim për leje lidhje martese); 
 dokument ku vërtetohen të dhënat e vendbanimit në 

shtetin e huaj; 
 fotokopje e dokumentit të identifikimit; 

Këto dokumenta duhet të jenë me vulë APOSTILLE ose të 

legalizuar nga përfaqësitë tona diplomatike jashtë 

vendit. Dokumentacioni duhet të paraqitet i përkthyer dhe i 

noteruar. Shpallja e martesës kryhet në Bashki / Njësi 

Administrative, ku ka vendbanimin bashkëshorti i ardhshëm 

(shtetasi shqiptar). Pas kalimit të afatit 10 ditor nga e 

nesërmja e shpalljes, shtetasi shqiptar që do të lidhë martesë 

E plotë Nuk ka 



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.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! 
36 04.05.2022 Kërkesë për info 

mbi procedurën 

dhe 

dokumentacionin 

për përfitimin  e 

të ardhurave nga 

barrëlindja 

05.05.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës tuaj për informacion, Ju 

informojmë s, nëse jeni e punësuar do të dërgoni këto 

dokumenta në qëndren tuaj të punës: 

 Raportet e paralindjes, lehonisë dhe pas lindjes;  

 Certifikatë lindje të fëmijës (duhet të lexojë vetëm 

shpërblim lindjeje ose shpërblim lindjeje në 

sigurimet shoqërore); 

 Fotokopje të Kartës së Identitetit;  

 Vërtetimi i të ardhurave (Portali e-Albania).   

Aplikimin për përfitimin e të ardhurave nga barrëlindja e 

bën financieri i subjektit ku punoni.Nëse jeni e vetpunësuar, 

do të aplikoni në portalin e-albania shërbimin:“Kërkesë për 

shpërblim lindje për personat e vetëpunësuar’’ ose në linkun 

e mëposhtëm: https://e-

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

10060. Do të bashkëlidhni dokumentat në aplikim, si edhe 

do i dërgoni me postë fizikisht në Drejtorinë Rajonale të 

E plotë Nuk ka 
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Sigurimeve Shoqërore ku keni vendbanimin.Përsa i përket 

pyetjes se nuk u shfaqet zyra postare ku dëshironi të tërhiqni 

pagesën për raportet e barrëlindjes, lutemi interesohuni 

pranë Drejtorisë së Postës Shqiptare në qytetin Tuaj për të 

marrë informacionin se cila nga postat është e paracaktuar 

për tërheqjen e pagesës. Më pas plotësoni aplikimin.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! 
37 05.05.2022 Kërkesë për info 

punësim tek 

ADISA 

05.05.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës tuaj për informacion, Ju 

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

punesimi/ për të parë vëndet vakante në ADISA, dhe 

informacionin përkatës për secilin pozicion. Në linkun e 

mesipërme do të gjeni edhe adresën e emailit ku duhet të 

dërgoni aplikimin tuaj për punësim.Për cdo pyetje ose 

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

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

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

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

E plotë Nuk ka 

38 04.05.2022 Kërkesë për info 

mbi aplikimin e 

kryer për skemën 

e naftës në 

bujqësi 

05.05.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se pas trajtimit të kërkesës dhe në varësi të 

vendimit që merret, aplikantit i kthehet përgjigje elektronike 

në hapësirën e tij në e-Albania, tek seksioni “Dokumentet e 

mia”.Përgjigjja është përgjegjësi dhe kompetencë e 

institucionit të cilit i është drejtuar aplikimi. Bashkelidhur 

adresa email e institucionit. E-mail:  info@bujqesia.gov.al 

Për cdo pyetje ose paqartësi na kontaktoni në numrin pa 

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

deri në 19:00.Faleminderit 

E plotë Nuk ka 

39 05.05.2022 Kërkesë për info 

në rastet kur 

aplikim  

regjistrim biznesi 

refuzohet duhet 

05.05.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se nëse ju ka ardhur njoftimi për refuzim 

duhet të kryeni një aplikim të ri. Nëse njoftimi ju ka ardhur 

si aplikim i paplotë ju mund të vazhdoni duke plotësuar 

E plotë Nuk ka 
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të kryhet një 

aplikim i ri 
kërkesat e dërguara.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 
40 05.05.2022 Kërkesë për info 

mbi 

dokumentacionin 

dhe proceduren 

për lidhje martese 

06.05.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Suaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se procedura për të bërë shpalljen e martesës 

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

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

huaj) paraqiten dokumentet për shpalljen e martesës, të 

legalizuar, përkthyer, noteruar: 

 Çertifikatë lindje, e plotësuar me të gjithë përbërësit 

e gjendjes civile, që pasqyrohen në rubrikat e 

Regjistrit Kombëtar të Gjendjes Civile; 

 Dokumentin/certifikatë që vërteton se nuk ka 

pengesë ligjore në vendin e tij për lidhje martese 

(vërtetim për leje lidhje martese); 

 Dokument ku vërtetohen të dhënat e vendbanimit në 

shtetin e huaj; 

 Fotokopje e dokumentit të identifikimit; 

Këto dokumenta duhet të jenë me vulë APOSTILLE ose të 

legalizuar nga përfaqësitë tona diplomatike jashtë 

vendit. Dokumentacioni duhet të paraqitet i përkthyer dhe i 

noteruar.Shpallja e martesës kryhet në Bashki / Njësi 

Administrative, ku ka vendbanimin bashkëshorti i ardhshëm 

(shtetasi shqiptar). Pas kalimit të afatit 10 ditor nga e 

nesërmja e shpalljes, shtetasi shqiptar që do të lidhë martesë 

pajiset me dokumentacionin e mëposhtëm: 

 Certifikatë lindje; 

 Certifikatë lindje me shënimin “për lidhje martese”; 

Dokumentet duhet të legalizohen në institucionin e 

Prefekturës dhe në Ministrinë për Evropën dhe Punët e 

Jashtme dhe më pas bashkëshortët e ardhshëm ndjekin 

procedurën sipas legjislacionit të vendit ku do të lidhet 

martesa. Aplikimet për legalizimin e dokumenteve kryhen 

E plotë Nuk ka 



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 
41 06.05.2022 Kërkesë për info 

mbi aplikimin për 

rimbursimin e 

shpenzimeve të 

transportit të 

personit të ndjerë 

06.05.2022 Përshëndetje z.Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

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

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim te një autoritet tjetër 

publik, brenda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

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

mëposhtë kërkesën, ku znj. kërkon të informohet për 

rimbursimin e shpenzimeve të transportit të personit të 

ndjerë. Gjithashtu bashkëlidhur dhe emaili drejtuar në 

adresën tone zyrtare.Lutemi për një përgjigje drejtuar 

shqetësimit të znj.Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

42 06.05.2022 Kërkesë për info 

mbi procedurën 

për kryerjen e 

aplikimit për ID 

kartë 

06.05.2022 Përshëndetje,Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije se 

përsa i përket shërbimit "Aplikim për kartë 

identiteti" ju duhet të bëni rezervimin në 

adresën: https://rezervo.aleat.al/ 

Klikoni linkun dhe plotësoni të dhënat e kërkuara. 

1. Zgjidh datën dhe orarin 

2. Në fund zgjidh rezervo 

E plotë Nuk ka 

https://rezervo.aleat.al/


3. Mos harroni të çekoni opsionin Kushtet e përdorim.  

Kur të paraqiteni për aplikim pranë Zyrës ALEAT që 

mbulon vendbanimin tuaj duhet te kini me vete kuponin 

origjinal të blerë në Postë. Afati kohor i prodhimit është 15 

ditë kalendarike.Për cdo pyetje ose paqartësi n’a kontaktoni 

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

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

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

08:00 deri në 16:00.Faleminderit! 
43 06.05.2022 Kërkesë për 

asistencë për një 

problem në 

përdorimin e 

vulës elektronike. 

06.05.2022 Përshëndetje, Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

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

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim te një autoritet tjetër 

publik, Brenda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”.Si rrjedhojë, 

gjeni  mëposhtë kërkesën e qytetarit për asistencë për një 

problem në përdorimin e vulës elektronike.Lutemi për një 

përgjigje drejtuar shqetësimit të qytetarit.Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

44 05.05.2022 Kërkesë për info 

për aplikimin e 

kërkesës 

paraprake për 

pension 

06.05.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se duhet të aplikoni në e-albania 

shërbimin:”Kërkesë paraprake për përfitim pensioni 

pleqërie” në linkun e mëposhtëm: 

https://e-

albania.noclick_al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?servic

e_code=2302 

Ky shërbim ju ofron mundësinë për të aplikuar online 

paraprakisht për përfitim pensioni pleqërie. Çdo qytetar ka 

të drejtë të aplikojë paraprakisht kur plotëson kushtet për 

përfitim sipas legjislacionit: Plotësimi i kërkesës paraprake 

nuk është i detyrueshëm dhe nuk ju shmang nga plotësimi i 

kërkesës për përfitimi pensioni pleqërie, por rekomandohet 

të plotësohet në mënyrë që aplikuesi të mos rrezikojë 

E plotë Nuk ka 

https://e-albania.noclick_al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=2302
https://e-albania.noclick_al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=2302
https://e-albania.noclick_al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=2302


zgjatjen në kohë të marrjes së pensionit në momentin që i 

lind e drejta.Koha nga dorëzimi i kërkesës deri në momentin 

e lindjes të së drejtës, është e nevojshme që specialistët 

përkatës të verifikojnë në kohë dokumentacionin e dorëzuar. 

Personi i interesuar, 1 deri në 12 muaj para se t’i lindë e 

drejta për përfitim, mund të paraqesë kërkesën paraprake. 

Dokumentacioni i nevojshëm 
 Kartë Identiteti ose pasaportë biometrike (i 

nevojshëm për t'u loguar në portal) 

 Fotokopje e kartës së identitetit ose certifikatë 

lindjeje personale; 

 Certifikatë familjare; 

 Certifikatë martese (për mbiemrin para martese për 

kërkueset femra); 

 Fotokopje e librezës së punës; 

 Diplomën e shkollës së lartë (për femrat). 

 Vërtetimin e viteve të ushtrisë (për burrat) 

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 
45 05.05.2022 Kërkesë për info 

për tërheqjen e 

bonusit të fëmijës 

06.05.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije dokumentacioni i nevojshëm për tërheqjen e 

cekut të bebes është si më poshtë: 

 Certifikatë personale e bebit, me shënimin për 

bonusin e bebes; 

 Certifikatë familjare, me shënimin për bonusin e 

bebes; 

 Fotokopje e dokumentit të identifikimit të të dy 

prindërve; 

 Në rastet kur çeku do të tërhiqet nga një familjar 

kërkohet pajisja me prokurë të posaçme për 

tërheqjen e çekut të bebes. 

Afati për tërheqjen e bonusit të bebes është 1 vit nga 

E plotë Nuk ka 



momenti i lindjes. Tërheqja e bonusit bëhet pranë 

Drejtorisë Rajonale të Shërbimit Social Shtetëror të qytetit 

apo rrethit që mbulon njësinë administrative ku është 

regjistruar fëmija. Adresat e Drejtorive Rajonale të 

Shërbimit Social Shtetëror i gjeni në këtë 

link   http://www.sherbimisocial.gov.al/informacion-mbi-

bonusin-e-bebes/Konkretisht në rastin tuaj, është adresa e 

mëposhtme:Drejtoria Rajonale e SHSSH Elbasan – 

Lagjia “Kongresi i Elbasanit” pallati 35, hyrja nr 3Për 

cdo pyetje apo paqartësi, na kontaktoni në kanalin 

informativ pa pagesë 0800 0118, ose online chat, nga e hëna 

në të premte në fashën orare 08.00 – 19.00. Faleminderit! 
46 06.05.2022 Kërkesë për info 

për procedurën e 

regjistrimit të 

AMTP-së 

06.05.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije Fillimisht duhet të aplikoni për të regjistruar 

aktin e marrjen në përdorim të tokës AMTP.Ju mund të 

aplikoni për këtë shërbim online përmes platformës 

qeveritare e-Albania në linkun: https://e-

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

9444. Kërkoni shërbimin “Aplikim për regjistrimin e kalimit 

të pronësisë me anë të ligjit me vendim të gjykatës apo të 

një akti administrativ” dhe aplikoni duke plotësuar 

formularin elektronik që shfaqet në platformë dhe duke 

ngarkuar dokumentacionin e nevojshëm për lëvrimin e 

shërbimit.Në hapin e dytë duhet të shtoni edhe këto 

shërbime: 

 L1- Lëshim certifikate pronësie; 

 I5- Lëshim kopje kartele te pasurisë; 

 I4- Lëshim kopje te fragmentit te hartës kadastrale. 

Dokumentacioni i nevojshëm për t`u ngarkuar: 
 Akti i marrjes së tokës në pronësi (AMTP); 

 Certifikatë familjare në datën 01.08.1991; 

 Plan rilevimi. 

AMTP dhe çdo document tjetër duhet të ngarkohet në të 

E plotë Nuk ka 

http://www.sherbimisocial.gov.noclick_al/informacion-mbi-bonusin-e-bebes/
http://www.sherbimisocial.gov.noclick_al/informacion-mbi-bonusin-e-bebes/
https://e-albania.noclick_al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9444
https://e-albania.noclick_al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9444
https://e-albania.noclick_al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9444


gjitha rubrikat e detyrueshme në hapin e tretë dhe duhet të 

jenë në formatin pdf. Aplikimi për regjistrimin e AMTP dhe 

pajisjes me certifikatë pronësie nuk penalizohet me gjobë, 

por kujdes! Në hapin e tretë, si datë lëshimi të dokumentit 

do të vendosni datën e kryerjes së aplikimit të mësipërm. Në 

fund klikoni opsionin “Dërgo”.Shkarkoni mandatpagesën 

me të cilën mund të paraqiteni në bankë për të kryer pagesën 

ose kryeni pagesën online përmes portalit e-Albania me një 

kartë debiti ose kredit.Nëse pagesa kryhet në bankë ose 

postë, duhet që t`i riktheheni edhe njëherë aplikimit për të 

ngarkuar mandatpagesën.Ngarkimi i mandatpagesës: 

Duhet të  logoheni në e-Albania dhe të kërkoni shërbimin e 

aplikuar. Nuk do të kryeni aplikim të ri por do të shkoni në 

fund të formularit, në seksionin “Dërgo mandat-pagesën e 

një aplikimi të kryer”. Plotësoni të gjitha fushat, numrin e 

referencës së aplikimit e gjeni edhe tek “Mesazhet e mia”, 

ngarkoni faturën dhe më pas klikoni “Dërgo”.Për cdo pyetje 

apo paqartësi, na kontaktoni në kanalin informativ pa pagesë 

0800 0118, ose online chat, nga e hëna në të premte në 

fashën orare 08.00 – 19.00.Faleminderit! 
47 09.05.2022 Kërkesë për info 

për logim në 

sistemin e 

tatimeve 

09.05.2022 Përshëndetje ,Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

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

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim te një autoritet tjetër 

publik, brenda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”.Sa më sipër gjeni 

mëposhtë kërkesën e qytetarit për t'u loguar 

në sistem.Lutemi për një përgjigje nga ana juaj.Faleminderit 
 

E deleguar Nuk ka 

48 09.05.2022 Kërkesë për 

informacion për 

vonesë për 

pajsjen me 

09.05.2022 Përshëndetje Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije si 

më poshtë:Për çdo paqartësi apo problem të hasur në 

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

E plotë Nuk ka 



dokumentin e 

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

përdorimin e portalit.Pasi të kryeni aplikimin, Ju nuk duhet 

të prisni shërbimin postar për kthim-përgjigjen, por do të 

mund të merrni atë me vulë dhe firmë elektronike duke 

klikuar "Dokumentat e Mia" në profilin Tuaj në e-

Albania. Për cdo pyetje apo paqartësi, na kontaktoni në 

kanalin informativ pa pagesë 0800 0118, ose online chat, 

nga e hëna në të premte në fashën orare 08.00 – 

19.00.Faleminderit 
49 09.05.2022 Kërkesë për 

informacion për 

regjistrimin në 

programin e 

certifikimit të 

profesionistëve të 

shëndetësisë 

  

 

09.05.2022 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 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. Dervishi, e cila kërkon të informohet mbi mënyrën e 

regjistrimit pranë QKEV për përfitimin e 

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

juaj.Faleminderit 

E deleguar Nuk ka 

50 09.05.2022 Kërkesë për 

informacion për 

aplikim për kartë 

identiteti 

09.05.2022 Përshëndetje e nderuar, Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë 

me dije se përsa i përket shërbimit " Aplikim për kartë 

identiteti"ju mund të ju duhet të bëni rezervimin në 

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

të dhënat e kërkuara.Zgjidh datën dhe orarin. Në fund zgjidh 

rezervoMos harroni të çekoni opsionin Kushtet e 

përdorimit.Më pas paraqituni në ditën dhe orën e caktuar me 

kuponin e blerë në Postën Shqiptare si dhe dokumentin e 

identifikimit.Për cdo pyetje ose paqartësi n’a kontaktoni në 

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

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

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

16:00.Faleminderit 

E plotë Nuk ka 

https://rezervo.aleat.al/


51 09.05.2022 Kërkesë për 

informacion për 

vonesë në 

ofrimin e 

shërbimit nga 

ASHK  Sarandë 

 

09.05.2022 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 në 

emailin e mëposhtëm, kërkesën e z..., i cili kërkon të 

informohet rreth vonesë në ofrimin e shërbimit nga Zyra 

Vendore e ASHK-së Sarande.Lutemi për një përgjigje 

drejtuar shqetësimit të z....Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

52 09.05.2022 Kërkesë për 

informacion për 

regjistrimin në 

programin e 

certifikimit të 

profesionistëve të 

shëndetësisë 

  

 

09.05.2022 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 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.Idrizi, e cila kërkon të informohet mbi mënyrën e 

regjistrimit pranë QKEV .Sa më sipër, lutemi për një 

përgjigje nga ana juaj.Faleminderit 

E deleguar Nuk ka 

53 09.05.2022 Kërkesë për 

informacion për 

vonesë në 

ofrimin e 

shërbimit nga 

ASHK  Dibër 

 

09.05.2022 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 në 

emailin e mëposhtëm, kërkesën e znj.Hoxha, i cili kërkon të 

informohet rreth vonesë në ofrimin e shërbimit nga Zyra 

Vendore e ASHK-së Dibër.Lutemi për një përgjigje drejtuar 

shqetësimit të znj.....Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 



54 09.05.2022 Kërkesë për 

informacion për 

shërbimin:  "Apli

kim për veçim 

familje"   

09.05.2022 Përshëndetje,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 veçim familje"  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.Pasi të kryeni aplikimin, Ju nuk duhet të prisni 

shërbimin postar për kthim-përgjigjen, por do të mund të 

merrni atë me vulë dhe firmë elektronike duke klikuar 

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

55 09.05.2022 Kërkesë për reset 

passwordi 

09.05.2022 Përshëndetje , Në vijim të kërkesës tuaj për informacion , Ju 

informojmë se nëse nuk keni ne perdorim numrin e telefonit 

dhe adresen email me të cilin jeni rregjistruar në portal, per 

te rikuperuar te dhenat Tuaja ne portalin e-albania, duhet të 

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

shoqeruar me te dhenat e meposhtme: 

 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.Për cdo pyetje ose 

paqartësi na kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 0 

     E plotë Nuk ka 

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


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

19:00.Faleminderit 
56 09.05.2022 Kërkesë për 

informacion për 

përfitim 

pensioni 

pleqërie 

 

09.05.2022 Pershendetje, Ne vijim te kerkeses Tuaj per informacion, Ju 

bejme me dije se per te aplikuar per pension pleqerie ne 

portalin e-albania jane dy sherbime: 

Nese aplikantit i duhet me shume se nje vit kohe per t`i 

lindur e drejta e perfitimit te pensionit te pleqerise, duhet te 

aplikoje sherbimin:Kërkesë paraprake për përfitim pensioni 

pleqërie, ne linkun e meposhtem:https://e-

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

2302Nese aplikanti e ka mbushur moshen e perfitimit te 

pensionit te pleqerise, ose i duhen edhe disa muaj, duhet te 

aplikoje sherbimin:Aplikim për pension pleqërie, 

suplementar pilot, suplementar lundrues i nëndetëseve apo 

suplementar për akademik, ne linkun e meposhtem:https://e-

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

6156Logohuni me te dhenat Tuaja ne e-albania, klikoni 

linkun e sherbimit, dhe ne brendesi te aplikimit do gjeni 

edhe dokumentacionin e nevojshem qe do te ngarkoni ne 

aplikim. Kujtojme se dokumentacioni duhet te jete ne 

pormat PDF.Për cdo pyetje ose paqartësi na kontaktoni në 

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

ora 08:00 deri në 19:00.Faleminderit 

     E plotë Nuk ka 

57 09.05.2022 Kërkesë  për 

informacion  për 

shërbimin 

vërtetim 

vendbanimi 

09.05.2022 Pershendetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion , Ju 

informojmë se per t`u pajisur me vertetim vendbanimi, nuk 

mund te aplikoni sherbimin on - line ne e-albania, por duhet 

te paraqiteni prane njesise Tuaj administrative. (prane 

sporteleve te gjendjes civile ku figuroni i regjistruar ne 

regjistrin kombetar te popullsise).Për cdo pyetje ose 

paqartësi na kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 0 

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

19:00.Faleminderit! 

    E plotë Nuk ka 

58 09.05.2022 Kërkesë  për 09.05.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës tuaj për informacion, Ju     E plotë Nuk ka 

https://e-albania.noclick_al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=2302
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https://e-albania.noclick_al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=6156


informacion  për 

shërbimin 

vërtetim si 

punëkërkues i pa 

punë 

informojmë se, për t`u pajisur me Vërtetim si punëkërkues i 

pa punë, duhet të aplikoni nga llogaria Juaj në e-albania 

shërbimin: Vërtetim regjistrimi si punëkërkues i papunë, 

në linkun e mëposhtëm:https://e-

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

12544 

Kujtojmë se për të marrë këtë vërtetim, duhet më parë te 

keni bërë regjistrimin si punëkërkues i pa punë ne e-albania 

në shërbimin: 

Aplikim për regjistrim si punëkërkues i papunë, ne 

linkun e meposhtem:https://e-

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

12550 Zyra e Punësimit njofton aplikantin nëse aplikimi 

është pranuar apo refuzuar, së bashku me arsyetimin 

përkatës. Ne rastin kur aplikimi është pranuar, atëherë Zyra 

e Punësimit i cakton një datë dhe orë aplikantit për takimin 

pranë kësaj zyre punësimi, në te cilën aplikanti duhet të 

paraqitet për intervistën dhe për të tërhequr kartelën e 

punëkërkuesit të papunë.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. 
59 09.05.2022 Kërkesë  për 

informacion  për 

shërbimin 

vërtetim si 

punëkërkues i pa 

punë 

09.05.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës tuaj për informacion, Ju 

informojmë se, për t`u pajisur me Vërtetim si punëkërkues i 

pa punë, duhet të aplikoni nga llogaria Juaj në e-albania 

shërbimin: Vërtetim regjistrimi si punëkërkues i papunë, 

në linkun e mëposhtëm:https://e-

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

12544 

Kujtojmë se për të marrë këtë vërtetim, duhet më parë te 

keni bërë regjistrimin si punëkërkues i pa punë ne e-albania 

në shërbimin: 

Aplikim për regjistrim si punëkërkues i papunë, ne 

linkun e meposhtem:https://e-

    E plotë Nuk ka 

https://e-albania.noclick_al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=12544
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albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=

12550 Zyra e Punësimit njofton aplikantin nëse aplikimi 

është pranuar apo refuzuar, së bashku me arsyetimin 

përkatës. Ne rastin kur aplikimi është pranuar, atëherë Zyra 

e Punësimit i cakton një datë dhe orë aplikantit për takimin 

pranë kësaj zyre punësimi, në te cilën aplikanti duhet të 

paraqitet për intervistën dhe për të tërhequr kartelën e 

punëkërkuesit të papunë.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. 
60 09.05.2022 Kërkesë  për 

informacion  për 

shërbimin 

rivlerësimin e 

masës së 

pensionit të 

invaliditetit 

(KMCAP) 

09.05.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se për të bërë rinovimin e 

dëshmisë së invaliditetit të punës, duhet të aplikoni në e-

albania shërbimin: 

 Aplikim për rivlerësimin e masës së pensionit të 

invaliditetit (KMCAP), në linkun e 

mëposhtem:https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service

_code=6161Dokumentacioni i nevojshëm eshte: 

Epikrizë përcjellëse;  

 Analizat dhe ekzaminimet e kryera gjatë kësaj 

periudhe; 

 Vërtetim për llojin e punës (për invaliditet të 

pjesshëm); 

 Fletë drejtimi e re;  

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 

61 09.05.2022 Kërkesë  për 

informacion  

për vërtetim 

vendbanimi 

09.05.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion , Ju 

informojmë se per t`u pajisur me vërtetim vendbanimi, nuk 

mund të aplikoni shërbimin on - line ne e-albania, por duhet 

të paraqiteni pranë njësisë Tuaj administrative. 

(pranë sporteleve të gjendjes civile ku figuroni i regjistruar 

   E plotë Nuk ka 

https://e-albania.noclick_al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=12550
https://e-albania.noclick_al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=12550
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në regjistrin kombetar të popullsisë). 

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! 
62 09.05.2022 Kërkesë  për 

informacion  

për certifikatën 

nga akti i 

marteses 

09.05.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se per te terhequr certifikaten nga akti i 

marteses, kur martesa eshte lidhur para vitit 2010, lutemi 

paraqituni prane gjendjes ku eshte lidhur martesa.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 

63 09.05.2022 Kërkesë për 

reset passwordi 

09.05.2022 Përshëndetje , Në vijim të kërkesës tuaj për informacion , Ju 

informojmë se nëse nuk keni ne perdorim numrin e telefonit 

dhe adresen email me të cilin jeni rregjistruar në portal, per 

te rikuperuar te dhenat Tuaja ne portalin e-albania, duhet të 

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

shoqeruar me te dhenat e meposhtme: 

 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.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 

64 10.05.2022 Kërkesë  për 

asistencë  për 

shërbimet 

online QKB 

10.05.2022 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 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 deleguar Nuk ka 



e znj.Veizaj, e cila kërkon informacion për procedurën e 

shërbimeve online.Sa më sipër, lutemi për një përgjigje nga 

ana juaj.Faleminderit 
65 10.05.2022 Kërkesë për 

informacion për  

gjurmimin e 

aplikimit 

10.05.2022 Përshëndetje Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije si 

më poshtë: Në portalin e-Albania mund të gjurmoni statusin 

e aplikimit që keni bërë. Hyni në portal dhe më pas 

drejtohuni tek shërbimi që keni aplikuar. Pasi të përzgjidhni 

rubrikën “Përdor”, do ju shfaqet rubrika “Aplikimet e mia”, 

ku mund të vendosni numrin e referencës së shërbimit dhe të 

gjurmoni ecurinë e kërkesës suaj. 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 

66 10.05.2022 Kërkesë për 

reset passwordi 

10.05.2022 Përshëndetje , Në vijim të kërkesës tuaj për informacion , Ju 

informojmë se nëse nuk keni ne perdorim numrin e telefonit 

dhe adresen email me të cilin jeni rregjistruar në portal, per 

te rikuperuar te dhenat Tuaja ne portalin e-albania, duhet të 

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

shoqeruar me te dhenat e meposhtme: 

 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.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 

67 10.05.2022 Kërkesë për 

info në lidhje 

me rinovimin e 

Pasaportës 

10.05.2022 Përshëndetje Në vijim të kërkesës tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se për të kryer aplikimin për pajisje me 

Pasaportë Biometrike nevojitet të plotësoni online në 

portalin e-Albania formularin e lëshuar nga Drejtoria e 

   E plotë Nuk ka 

mailto:helpdesk@e-albania.al


Biometrike Përgjithshme e Policisë së Shtetit, duke klikuar linkun : 

https://e-

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

13851  Klikoni 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. Do keni parasysh që në zyrat e ALEAT të 

paraqiteni afërsisht 3 ditë pasi ju ka ardhur njoftimim me 

sms nga Policia e Shtetit, në mënyrë që të ketë shkuar 

fizikisht formulari i policisë.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! 
68 11.05.2022 Kërkesë e 

paplotë 

11.05.2022 Përshëndetje,  Në vijim të emailit tuaj, Ju lutem n’a dërgoni 

një kërkesë më të plotë me të gjtha të dhënat 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 

E refuzuar 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


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! 
69 11.05.2022 Kërkesë për 

info për 

Certifikatë nga 

akti i vdekjes 

11.05.2022 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, në 

llogarinë tuaj dhe identifikohuni, më tej me search kërkoni 

shërbimin:  "Certifikatë nga akti i vdekjes (shqip / në gjuhë 

të huaj)" ose në linkun: https://e-

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

11177 dhe më pas përzgjidhni rubrikën “Përdor”. Më pas ju 

duhet të pëzgjidhni para vitit 2010 apo pas vitit 2010 në 

varësi të datës së vdekjes. Hapi i radhës është vendosja e nr 

personal të të ndjerit dhe më pas do ju shfaqet certifikata 

nga akti i vdekjes.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 

70 11.05.2022 Kërkesë për 

informacion  

për shërbimin 

Vërtetim që 

diploma është 

në proçes 

njohjeje 

11.05.2022 Përshëndetje,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 që diploma është në proçes njohjeje"  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.Pasi të kryeni aplikimin, Ju nuk duhet të prisni 

shërbimin postar për kthim-përgjigjen, por do të mund të 

merrni atë me vulë dhe firmë elektronike duke klikuar 

    E plotë Nuk ka 

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=11177
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"Dokumentat e Mia" në profilin Tuaj në e-Albania.Për cdo 

pyetje ose paqartësi n’a kontaktoni në numrin pa pagesë 

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

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

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

19:00.Faleminderit! 
71 11.05.2022 Kërkesë për 

informacion për 

vonesë në 

ofrimin e 

shërbimit nga 

Drejtoria Vendo

re Rurale 2 

Tiranë  e ASHK

-së   

11.05.2022 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 në 

emailin e mëposhtëm, kërkesën e z..... i cili kërkon të 

informohet rreth vonesë në ofrimin e shërbimit 

nga Drejtoria Vendore Rurale 2 Tiranë  e ASHK-së Lutemi 

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

E deleguar Nuk ka 

72 11.05.2022 Kërkesë për 

informacion për 

vonesë në 

ofrimin e 

shërbimit nga 

Drejtoria Vendo

re 

Tirana  Veri  e 

ASHK-së   

11.05.2022 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 në 

emailin e mëposhtëm, kërkesën e z., i cili kërkon të 

informohet rreth vonesës në ofrimin e shërbimit nga 

Drejtoria Vendore  Tirana  Veri  e ASHK-së .Lutemi për një 

përgjigje drejtuar shqetësimit të z..Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

73 11.05.2022 Kërkesë për 

informacion  

për shërbimin 

Raporti 

Mjekesor te 

11.05.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se per t`u pajisur me Raportin Mjekesor te 

Aftesise per Pune, fillimisht do paraqiteni tek mjeku i 

familjes per tu pajisur me rekomandimet per tek mjeku 

specialist. Me pas, do te aplikoni ne portalin e-albania 

E plotë Nuk ka 



Aftesise per 

Pune 

sherbimin.Rekomandim i ri për konsultë tek mjeku 

specialist, ne linkun e meposhtem:https://e-

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

9640Për 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! 
74 11.05.2022 Kërkesë për 

informacion  

për shërbimin 

certifikatë nga 

akti i marteses 

11.05.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se per te terhequr certifikaten nga akti i 

marteses, kur martesa eshte lidhur para vitit 2010, lutemi 

paraqituni prane gjendjes ku eshte lidhur martesa.Për cdo 

pyetje ose paqartësi na kontaktoni në numrin pa pagesë 

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

19:00. Faleminderit! 

E plotë Nuk ka 

75 11.05.2022 Kërkesë për 

informacion  

për për 

të tërhequr 

Cekun e bebes 

11.05.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se për të tërhequr Cekun e bebes, pas 

regjistrimit të aktit të lindjes, gjendja civile Ju pajis me dy 

certifikata me shënimin "Për bonusin e lindjes" 

 Certifikate personale e bebit 

 Certifikate familjare 

Për rrjedhoje, masa e bonusit te lindjes, llogaritet mbi 

numrin e fëmijëve që figurojnë të regjistruar në certifikatën 

familjare. 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 

76 11.05.2022 Kërkesë për 

informacion  

për  plotësim 

AV 

11.05.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës tuaj ju bëjmë me dije se 

për të plotësuar një AV ose e quajtur ndryshe “Akt 

Verifikimi” ju duhet të logoheni me të dhënat tuaja në e-

Albania dhe më pas të kërkoni shërbimin që ju keni aplikuar 

së fundmi, shërbim  për të cilin do të plotësoni 

dokumentacionin me AV. Pas kërkimit të shërbimit ju duhet 

të klikoni “Përdor” dhe më pas do të vazhdoni në fund të 

faqes ku do të gjeni  tabelën si më poshtë  ku do plotësoni të 

gjitha të dhënat e nevojshme dhe më pas klikoni '' DERGO''.  

E plotë Nuk ka 

https://e-albania.noclick_al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9640
https://e-albania.noclick_al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9640
https://e-albania.noclick_al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9640


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! 
77 11.05.2022 Kërkesë për 

informacion  

për  plotësim 

AV 

11.05.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës tuaj ju bëjmë me dije se 

për të plotësuar një AV ose e quajtur ndryshe “Akt 

Verifikimi” ju duhet të logoheni me të dhënat tuaja në e-

Albania dhe më pas të kërkoni shërbimin që ju keni aplikuar 

së fundmi, shërbim  për të cilin do të plotësoni 

dokumentacionin me AV. Pas kërkimit të shërbimit ju duhet 

të klikoni “Përdor” dhe më pas do të vazhdoni në fund të 

faqes ku do të gjeni  tabelën si më poshtë  ku do plotësoni të 

gjitha të dhënat e nevojshme dhe më pas klikoni '' DERGO''.  
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 

78 11.05.2022 Kërkesë për 

informacion  

për targim mjeti 

11.05.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se për të targuar mjetin duhet të paraqiteni 

pranë Drejtorisë Rajonale ku keni vendbanimin   Për cdo 

pyetje ose paqartësi na kontaktoni në numrin pa pagesë 

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

19:00. Faleminderit! 

E plotë Nuk ka 

79 11.05.2022 Kërkesë për 

informacion për 

shërbimin e 

rinovimit të lejes 

së drejtimit të 

mjetit 

11.05.2022 Përshëndetje  Z. Në përgjigje të kërkesë suaj për 

informacion, rinovimi i leje të drejtimit  mund 

të bëhet vetëm me paraqitjen e personit fizik bazuar në:   

1-Autoriteti lëshues i lejedrejtimit në Republikën e 

Shqipërisë është Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të 

Transportit Rrugor (DPSHTRR), e cila është në varësi të 

Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë (MIE). 

2- Baza Ligjore mbi të cilën mbështetet lëshimi i Leje 

Drejtimit është Udhëzim i Ministrit të Transportit dhe 

Infrastrukturës Nr. 241/3, datë 19.02.2016 “Mbi 

karakteristikat e materialit, elementët e sigurisë, elementët 

grafikë dhe mënyra e plotësimit të lejedrejtimit të ri të 

E plotë Nuk ka 



mjeteve rrugore”; 

3 -Rinovimi i lejedrejtimit bëhet mbi bazën e Certifikatës 

Mjekësore pas kryerjes së ekzaminimit të aftësive psiko-

fizike për të drejtuar mjete me motor. Udhëzimi i sipërcituar 

ka përcaktuar se Leje Drejtimi lëshohet në Degët e 

Drejtuesve të Mjeteve  të Drejtorive Rajonale në plotësim të 

çdo specifikë të dhëne në të si dhe duke plotësuar dhe dy 

elemente sigurie që janë Fotografia Digjitale dhe firma 

digjitale nga qytetari në aplikim për pajsje me Leje Drejtimi. 

Këto dy elemente sigurie për momentin nuk mund të arrihen 

nëpërmjet portalit e-albania.4 -Rinovimi i Leje Drejtimit 

është një shërbim që i ofrohet zotëruesit të 

lejedrejtimit në sportelet e shërbimit të Drejtorive Rajonale 

të Shërbimeve të Trasportit Rrugor dhe për vet specifikat që 

ka ky shërbim, nuk mund të ofrohet nëpërmjet portalit e-

albania .Në lehtësimet e mundësuara nga DPSHTRR 

në Tiranë, leja e drejtimit tërhiqet në zyrat e shërbimit të ish-

NSHRAK, leja e drejtimit tërhiqet brenda 30 minutash. Në 

drejtoritë e tjera kjo procedurë është lehtësuar në 3-5 ditë 

pune. Për më shumë 

informacion: https://www.dpshtrr.al/leje-drejtimi/rinovim-i-

lejes-se-drejtimit 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, 
80 12.05.2022 Kërkesë për 

asistencë mbi 

problematikën në 

llogarinë e 

portalit 

12.05.2022 Përshëndetje  Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije 

se  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 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 

E plotë Nuk ka 

https://www.dpshtrr.al/leje-drejtimi/rinovim-i-lejes-se-drejtimit
https://www.dpshtrr.al/leje-drejtimi/rinovim-i-lejes-se-drejtimit
mailto:helpdesk@e-albania.al


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

81 12.05.2022 Kërkesë për info 

mbi 

dokumentacionin 

dhe proceduren 

për lidhje martese 

12.05.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj, do te gjeni më 

poshtë një informacion të përmbledhur mbi procedurën e 

shpalljes se martesës: 

1. Kërkesa për shpallje bëhet nga bashkëshortët e 

ardhshëm ose nga personi i caktuar nga ata me 

prokurë të posaçme. 

2. Shpallja e martesës bëhet nga të Dy bashkëshortët e 

ardhshëm në zyrat e gjendjes civile në bashki / njësi 

administrative ku kanë vendbanimin. 

3. Gjatë shpalljes së martesës bashkëshortët e ardhshëm 

do të përcaktojnë se në cilën zyrë të gjendjes civile 

do të lidhet martesa. 

Dokumentet e nevojshëm për shpalljen e martesës janë: 

1. prokurë e posaçme, në rastet kur bashkëshortët e 

ardhshëm nuk janë prezent në procedurën e 

shpalljes; 

2. certifikatë lindje, me shënimin “për 

shpallje martese”; 

3. fotokopje e dokumentit të identifikimit; 

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

nesërmja e shpalljes. Afati i vlefshmërisë për lidhjen e 

martesës së shpallur është 1 vit. 

Nëse martesa do të lidhet në një shtet të huaj, pas kalimit të 

afatit 10 ditor nga shpallja e martesës, duhet të pajisen me 

këto dokumente: 

1. certifikatë lindje; 

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

Këto dokumente duhet të legalizohen në institucionin e 

Prefekturës dhe në Ministrinë për Evropën dhe Punët e 

Jashtme, për të ndjekur më pas procedurën e lidhjes së 

martesës sipas legjislacionit të vendit të huaj ku 

bashkëshortët e ardhshëm kanë vendqëndrimin.  Aplikimet 

E plotë Nuk ka 



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! 
82 12.05.2022 Kërkesë për info 

mbi aplikimin për 

certifikatë nga 

akti martesës 

12.05.2022 Përshëndetje!Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije se 

Shërbimi elektronik "Certifikatë nga akti i martesës" u 

mundëson qytetarëve shqiptarë të aplikojnë online dhe të 

gjenerojne certifikatë nga akti i martesës me vulë elektonike 

me vlefshmëri të plotë ligjore. Ky shërbim ofrohet nga zyrat 

e Gjendjes Civile pranë prefekturës përkatëse ku ështe 

regjistruar martesa. 

 Në rast se certifikata kërkohet brenda një viti nga 

akti i martesës, ajo tërhiqet në zyrat e Gjendjes 

Civile. 

 Në rastin kur martesa është lidhur nga viti 2008 deri 

tani, certifikata e aktit të martesës do të shfaqet 

menjëherë. 

Certifikata gjenerohet me vulë elektronike me vlerë të plotë 

ligjore 

 Në rastin kur martesa është lidhur përpara vitit 2008, 

aplikanti duhet të plotësojë formularin që i shfaqet 

dhe më pas kërkesa do të procesohet nga punonjësi i 

zyrës së Gjendjes Civile i cili do t'i kthejë aplikantit 

një e-mail informues (në adresën e e-mail-it të 

plotësuar në formular) për kohën kur certifikata do të 

jetë gati. 

Dokumentet që të kenë vlerë jashtë vendit duhet të 

legalizohen në institucionin e Prefekturës dhe në Ministrinë 

për Evropën dhe Punët e Jashtme. Aplikimet për legalizimin 

e dokumenteve kryhen nëpërmjet Postës Shqiptare.Për cdo 

pyetje ose paqartësi na kontaktoni në numrin pa pagesë 

E plotë Nuk ka 



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

19:00.Faleminderit 
83 12.05.2022 Kërkesë për 

informacion për 

konvertim leje 

drejtimi 

12.05.2022 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, 

po ju parashtrojmë kërkesën e mëposhtme të Z. Lutemi, një 

përgjigje drejtuar qytetarit.Faleminderit 

E deleguar Nuk ka 

84 12.05.2022 Kërkesë për info 

për ndarje pasurie 

12.05.2022 Përshëndetje, Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije se 

duhet të aplikoj edhe bashkëpronari 

tjetër,  të ngarkojë në sistem të njëjtin mandat pagese dhe ti 

dërgojë me poste dokumentat ashtu sic ka vepruar 

bashkëpronari i parë.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 

85 13.05.2022 Kërkesë për 

reset passwordi 

13.05.2022 Përshëndetje , Në vijim të kërkesës tuaj për informacion , Ju 

informojmë se nëse nuk keni ne perdorim numrin e telefonit 

dhe adresen email me të cilin jeni rregjistruar në portal, per 

te rikuperuar te dhenat Tuaja ne portalin e-albania, duhet të 

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

shoqeruar me te dhenat e meposhtme: 

 foto të kartës ID 

 emri i nënës 

 emri i babait  

 datëlindja e nënës 

Specifikoni gjithashtu adresën e re email që doni të përdorni 

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

E plotë Nuk ka 



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 
86 13.05.2022 Kërkesë për 

informacion për 

certifikatë nga 

akti martesës 

13.05.2022 Përshëndetje!Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije se 

Shërbimi elektronik "Certifikatë nga akti i martesës" u 

mundëson qytetarëve shqiptarë të aplikojnë online dhe të 

gjenerojne certifikatë nga akti i martesës me vulë elektonike 

me vlefshmëri të plotë ligjore. Ky shërbim ofrohet nga zyrat 

e Gjendjes Civile pranë prefekturës përkatëse ku ështe 

regjistruar martesa.Në rast se certifikata kërkohet brenda një 

viti nga akti i martesës, ajo tërhiqet në zyrat e Gjendjes 

Civile.Në rastin kur martesa është lidhur nga viti 2008 deri 

tani, certifikata e aktit të martesës do të shfaqet menjëherë. 

Certifikata gjenerohet me vulë elektronike me vlerë të plotë 

ligjore. Në rastin kur martesa është lidhur përpara vitit 2008, 

aplikanti duhet të plotësojë formularin që i shfaqet dhe më 

pas kërkesa do të procesohet nga punonjësi i zyrës së 

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

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

për kohën kur certifikata do të jetë gati.Dokumentet që të 

kenë vlerë jashtë vendit duhet të legalizohen në institucionin 

e Prefekturës dhe në Ministrinë për Evropën dhe Punët e 

Jashtme. Aplikimet për legalizimin e dokumenteve kryhen 

nëpërmjet Postës Shqiptare.Për cdo pyetje ose paqartësi na 

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

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

E plotë Nuk ka 

87 13.05.2022 Kërkesë për 

informacion për 

pension pleqerie 

13.05.2022 Pershendetje, Ne vijim te kerkeses Tuaj per informacion, Ju 

bejme me dije se per te aplikuar per pension pleqerie ne 

portalin e-albania jane dy sherbime: 

Nese aplikantit i duhet me shume se nje vit kohe per t`i 

lindur e drejta e perfitimit te pensionit te pleqerise, duhet te 

aplikoje sherbimin: 

Kërkesë paraprake për përfitim pensioni pleqërie, ne linkun 

E plotë Nuk ka 



e meposhtem: https://e-

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

2302Nese aplikanti e ka mbushur moshen e perfitimit te 

pensionit te pleqerise, ose i duhen edhe disa muaj, duhet te 

aplikoje sherbimin:Aplikim për pension pleqërie, 

suplementar pilot, suplementar lundrues i nëndetëseve apo 

suplementar për akademik, ne linkun e meposhtem:https://e-

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

6156Logohuni me te dhenat Tuaja ne e-albania, klikoni 

linkun e sherbimit, dhe ne brendesi te aplikimit do gjeni 

edhe dokumentacionin e nevojshem qe do te ngarkoni ne 

aplikim. Kujtojme se dokumentacioni duhet te jete ne 

pormat PDF.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 13.05.2022 Kërkesë për 

informacion për 

certifikatë nga 

akti martesës 

13.05.2022 Përshëndetje!Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije se 

Shërbimi elektronik "Certifikatë nga akti i martesës" u 

mundëson qytetarëve shqiptarë të aplikojnë online dhe të 

gjenerojne certifikatë nga akti i martesës me vulë elektonike 

me vlefshmëri të plotë ligjore. Ky shërbim ofrohet nga zyrat 

e Gjendjes Civile pranë prefekturës përkatëse ku ështe 

regjistruar martesa.Në rast se certifikata kërkohet brenda një 

viti nga akti i martesës, ajo tërhiqet në zyrat e Gjendjes 

Civile.Në rastin kur martesa është lidhur nga viti 2008 deri 

tani, certifikata e aktit të martesës do të shfaqet 

menjëherë.Certifikata gjenerohet me vulë elektronike me 

vlerë të plotë ligjore. Në rastin kur martesa është lidhur 

përpara vitit 2008, aplikanti duhet të plotësojë formularin që 

i shfaqet dhe më pas kërkesa do të procesohet nga punonjësi 

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

mail informues (në adresën e e-mail-it të plotësuar në 

formular) për kohën kur certifikata do të jetë 

gati.Dokumentet që të kenë vlerë jashtë vendit duhet të 

E plotë Nuk ka 
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legalizohen në institucionin e Prefekturës dhe në Ministrinë 

për Evropën dhe Punët e Jashtme. Aplikimet për legalizimin 

e dokumenteve kryhen nëpërmjet Postës Shqiptare.Për cdo 

pyetje ose paqartësi na kontaktoni në numrin pa pagesë 

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

19:00.Faleminderit 
89 13.05.2022 Kërkesë për 

informacion për 

certifikatë nga 

akti martesës 

13.05.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se per te terhequr certifikaten nga akti i 

marteses, kur martesa eshte lidhur pas vitit 2010, mjafton te 

logoheni me te dhenat personale ne e-albania dhe  certifikata 

ushfaqet menjehere.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 

90 13.05.2022 Kërkesë për 

reset passwordi 

13.05.2022 Përshëndetje , Në vijim të kërkesës tuaj për informacion , Ju 

informojmë se nëse nuk keni ne perdorim numrin e telefonit 

dhe adresen email me të cilin jeni rregjistruar në portal, per 

te rikuperuar te dhenat Tuaja ne portalin e-albania, duhet të 

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

shoqëruar me të dhënat e mëposhtme: 

 foto të kartës ID 

 emri i nënës 

 emri i babait  

 datëlindja e nënës 

Specifikoni gjithashtu adresën e re email që doni të përdorni 

në vazhdim për llogarinë tuaj në portal.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 

91 13.05.2022 Kërkesë për 

informacion për 

procedurën per 

shpalljen e 

martesës me 

16.05.2022 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 

E plotë Nuk ka 



shtetas te huaj martesës, të legalizuar, përkthyer, noteruar: 

 Çertifikatë lindje, e plotësuar me të gjithë përbërësit 

e gjendjes civile, që pasqyrohen në rubrikat e 

Regjistrit Kombëtar të Gjendjes Civile; 

 Dokumentin/certifikatë që vërteton se nuk ka 

pengesë ligjore në vendin e tij për lidhje martese 

(vërtetim për leje lidhje martese); 

 Dokument ku vërtetohen të dhënat e vendbanimit në 

shtetin e huaj; 

 Fotokopje e dokumentit të identifikimit; 

Këto dokumenta duhet të jenë me vulë APOSTILLE ose të 

legalizuar nga përfaqësitë tona diplomatike jashtë 

vendit. Dokumentacioni duhet të paraqitet i përkthyer dhe i 

noteruar.Shpallja e martesës kryhet në Bashki / Njësi 

Administrative, ku ka vendbanimin bashkëshorti i ardhshëm 

(shtetasi shqiptar). Pas kalimit të afatit 10 ditor nga e 

nesërmja e shpalljes, shtetasi shqiptar që do të lidhë martesë 

pajiset me dokumentacionin e mëposhtëm: 

 Certifikatë lindje; 

 Certifikatë lindje me shënimin “për lidhje martese”; 

Dokumentet duhet të legalizohen në institucionin e 

Prefekturës dhe në Ministrinë për Evropën dhe Punët e 

Jashtme dhe më pas bashkëshortët e ardhshëm ndjekin 

procedurën sipas legjislacionit të vendit ku do të lidhet 

martesa. Aplikimet për legalizimin e dokumenteve kryhen 

nëpërmjet Postës Shqiptare.Pas lidhjes së martesës në 

shtetin e huaj, dokumenti i martesës (certifikatë martese 

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

shërbimin e gjendjes civile në Shqipëri në zyrën e gjendjes 

civile, ku bashkëshorti shqiptar ka vendbanimin.Ju 

informojmë se shpallja e martesës mund të bëhet edhe me 

prokurë, por për celebrimin duhet të jetë i 

pranishëm. Martesa nuk mund të lidhet para se të kalojnë 10 



ditë nga e nesërmja e shpalljes. Afati i vlefshmërisë për 

lidhjen e martesës së shpallur është 1 vit.Për cdo pyetje ose 

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

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

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

Premte, nga ora 08:00 deri në 19:00. Faleminderit! 
92 13.05.2022 Kërkesë për 

informacion për 

shërbimin 

Aplikim për 

regjistrim të 

mjeteve të vogla 

lundruese 

16.05.2022 PërshëndetjeNë 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 të mjeteve të 

vogla lundruese".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.Pasi të kryeni aplikimin, Ju nuk 

duhet të prisni shërbimin postar për kthim-përgjigjen, por do të 

mund të merrni atë me vulë dhe firmë elektronike duke klikuar 

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

93 15.05.2022 Kërkesë për 

informacion për 

procedurën per 

shpalljen e 

martesës 

16.05.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj, do te gjeni më 

poshtë një informacion të përmbledhur mbi procedurën e 

shpalljes se martesës: 

 Kërkesa për shpallje bëhet nga bashkëshortët e 

ardhshëm ose nga personi i caktuar nga ata me 

prokurë të posaçme. 

 Shpallja e martesës bëhet nga të Dy bashkëshortët e 

ardhshëm në zyrat e gjendjes civile në bashki / njësi 

administrative ku kanë vendbanimin. 

 Gjatë shpalljes së martesës bashkëshortët e ardhshëm 

do të përcaktojnë se në cilën zyrë të gjendjes civile 

E plotë Nuk ka 
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do të lidhet martesa. 

Dokumentet e nevojshëm për shpalljen e martesës janë: 

 prokurë e posaçme, në rastet kur bashkëshortët e 

ardhshëm nuk janë prezent në procedurën e 

shpalljes; 

 certifikatë lindje, me shënimin “për 

shpallje martese”; 

 fotokopje e dokumentit të identifikimit; 

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

nesërmja e shpalljes. Afati i vlefshmërisë për lidhjen e 

martesës së shpallur është 1 vit.  

Nëse martesa do të lidhet në një shtet të huaj, pas kalimit të 

afatit 10 ditor nga shpallja e martesës, duhet të pajisen me 

këto dokumente: 

 certifikatë lindje; 

 certifikatë lindje, me shënim “për lidhje martese”; 

Këto dokumente duhet të legalizohen në institucionin e 

Prefekturës dhe në Ministrinë për Evropën dhe Punët e 

Jashtme, për të ndjekur më pas procedurën e lidhjes së 

martesës sipas legjislacionit të vendit të huaj ku 

bashkëshortët e ardhshëm kanë vendqëndrimin.  Aplikimet 

për legalizim kryhet në zyrat e Postës Shqiptare.  

Për cdo pyetje ose paqartësi n’a kontaktoni në numrin pa 

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

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

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

Faleminderit! 
94 15.05.2022 Kërkesë për 

informacion për 

shërbimin e 

rinovimit të lejes 

së drejtimit të 

mjetit 

16.05.2022 Përshëndetje ,Në vijim të kërkesës Tuaj, Ju bëjmë me dije 

se rinovimi i leje të drejtimit si nje dokument identifikimi 

mund te behet vetem me paraqitjen e personit fizik bazuar 

ne:  

 Autoriteti lëshues i lejedrejtimit në Republikën e 

Shqipërisë është Drejtoria e Përgjithshme e 

E plotë Nuk ka 



Shërbimeve të Transportit Rrugor (DPSHTRR), e 

cila është në varësi të Ministrisë së Infrastrukturës 

dhe Energjisë (MIE). 

 Baza Ligjore mbi të cilën mbështetet lëshimi i Leje 

Drejtimit është  Udhëzim i Ministrit të Transportit 

dhe Infrastrukturës Nr. 241/3, datë 19.02.2016 “Mbi 

karakteristikat e materialit, elementët e sigurisë, 

elementët grafikë dhe mënyra e plotësimit të 

lejedrejtimit të ri të mjeteve rrugore”; 
 Rinovimi i lejedrejtimit bëhet mbi bazën e 

Certifikatës Mjekësore pas kryerjes së ekzaminimit 

të aftësive psiko-fizike për të drejtuar mjete me 

motor. Udhëzimi i sipërcituar ka përcaktuar se Leje 

Drejtimi lëshohet në Degët e Drejtuesve të 

Mjeteve  të Drejtorive Rajonale në plotësim të çdo 

specifikë të dhëne në të si dhe duke plotësuar dhe dy 

elemente sigurie që janë Fotografia Digjitale dhe 

firma digjitale nga qytetari në aplikim për pajsje me 

Leje Drejtimi. Këto dy elemente sigurie për 

momentin nuk mund të arrihen nëpërmjet portalit e-

albania. 
 Rinovimi i Leje Drejtimit është një shërbim që 

i ofrohet zotëruesit të lejedrejtimit në sportelet e 

shërbimit të Drejtorive Rajonale të Shërbimeve të 

Trasportit Rrugor dhe për vet specifikat që ka ky 

shërbim, nuk mund të ofrohet nëpërmjet portalit e-

albania . 
Në lehtësimet e mundësuara nga DPSHTRR në Tiranë, leja 

e drejtimit tërhiqet në zyrat e shërbimit të ish-NSHRAK, 

leja e drejtimit tërhiqet brenda 30 minutash. Në drejtoritë e 

tjera kjo procedurë është lehtësuar në 3-5 ditë pune. Për më 

shumë informacion: https://www.dpshtrr.al/leje-

drejtimi/rinovim-i-lejes-se-drejtimitPër cdo pyetje ose 

https://www.dpshtrr.al/leje-drejtimi/rinovim-i-lejes-se-drejtimit
https://www.dpshtrr.al/leje-drejtimi/rinovim-i-lejes-se-drejtimit


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! 
95 15.05.2022 Kërkesë për 

informacion për 

shërbimin e 

rinovimit të lejes 

së drejtimit të 

mjetit 

16.05.2022 Përshëndetje ,Në vijim të kërkesës Tuaj, Ju bëjmë me dije 

se rinovimi i leje të drejtimit si nje dokument identifikimi 

mund te behet vetem me paraqitjen e personit fizik bazuar 

ne:  

 Autoriteti lëshues i lejedrejtimit në Republikën e 

Shqipërisë është Drejtoria e Përgjithshme e 

Shërbimeve të Transportit Rrugor (DPSHTRR), e 

cila është në varësi të Ministrisë së Infrastrukturës 

dhe Energjisë (MIE). 

 Baza Ligjore mbi të cilën mbështetet lëshimi i Leje 

Drejtimit është  Udhëzim i Ministrit të Transportit 

dhe Infrastrukturës Nr. 241/3, datë 19.02.2016 “Mbi 

karakteristikat e materialit, elementët e sigurisë, 

elementët grafikë dhe mënyra e plotësimit të 

lejedrejtimit të ri të mjeteve rrugore”; 
 Rinovimi i lejedrejtimit bëhet mbi bazën e 

Certifikatës Mjekësore pas kryerjes së ekzaminimit 

të aftësive psiko-fizike për të drejtuar mjete me 

motor. Udhëzimi i sipërcituar ka përcaktuar se Leje 

Drejtimi lëshohet në Degët e Drejtuesve të 

Mjeteve  të Drejtorive Rajonale në plotësim të çdo 

specifikë të dhëne në të si dhe duke plotësuar dhe dy 

elemente sigurie që janë Fotografia Digjitale dhe 

firma digjitale nga qytetari në aplikim për pajsje me 

Leje Drejtimi. Këto dy elemente sigurie për 

momentin nuk mund të arrihen nëpërmjet portalit e-

albania. 
 Rinovimi i Leje Drejtimit është një shërbim që 

i ofrohet zotëruesit të lejedrejtimit në sportelet e 

E plotë Nuk ka 



shërbimit të Drejtorive Rajonale të Shërbimeve të 

Trasportit Rrugor dhe për vet specifikat që ka ky 

shërbim, nuk mund të ofrohet nëpërmjet portalit e-

albania . 
Në lehtësimet e mundësuara nga DPSHTRR në Tiranë, leja 

e drejtimit tërhiqet në zyrat e shërbimit të ish-NSHRAK, 

leja e drejtimit tërhiqet brenda 30 minutash. Në drejtoritë e 

tjera kjo procedurë është lehtësuar në 3-5 ditë pune. Për më 

shumë informacion: https://www.dpshtrr.al/leje-

drejtimi/rinovim-i-lejes-se-drejtimitPër 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! 
96 16.05.2022 Kërkesë për 

informacion për 

certifikatë nga 

akti martesës 

16.05.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se për të tërhequr certifikatën nga akti i 

martesës, kur martesa është lidhur pas vitit 2010, mjafton 

të logoheni me të dhenat personale ne e-albania 

dhe  certifikata ju shfaqet menjëherë.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 

97 16.05.2022 Kërkesë për 

informacion për 

lëshim kopje 

kartele të 

pasurisë 

16.05.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se per t`u pajisur me kopje kartele te pasurise, 

duhet te aplikoni nga llogaria juaj ne e-albania sherbimin;  

Aplikim për lëshim kopje kartele të pasurisë, ne liknkun e 

meposhtem:https://ealbania.al/eAlbaniaServices/UseService.

aspx?service_code=9461Pamvaresisht se ne procedure e 

aplikimit thuhet se ky sherbim nuk ka nevoje per 

dokumentacion, mire do te ishte te ngarkonit ne hapin e trete 

te aplikimit kopje te certifikates se pronesise.Për cdo pyetje 

ose paqartësi na kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 0 

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

E plotë Nuk ka 
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19:00.Faleminderit  

98 16.05.2022 Kërkesë për 

informacion për 

kopje fragmenti 

te hartes 

kadastrale 

16.05.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se per t`u pajisur me kopje fragmenti te hartes 

kadastrale, duhet te aplikoni nga llogaria juaj ne e-albania 

sherbimin;Aplikim për lëshim kopje të fragmentit të hartës 

kadastrale, ne linkun e meposhtem:.https://e-

albania.noclick_al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?servic

e_code=9462Pamvaresisht se ne procedure e aplikimit 

thuhet se ky sherbim nuk ka nevoje per dokumentacion, 

mire do te ishte te ngarkonit ne hapin e trete te aplikimit 

kopje te certifikates se pronesise.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 

99 16.05.2022 Kërkesë për 

informacion për 

certifikaten 

famijare 

16.05.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se per te terhequr certifikaten famijare, 

mjafton te logoheni me te dhenat Tuaja ne e-albania, dhe 

certifikata familjare shfaqet menjehere. Certifikata e 

gjeneruar mban daten dhe oren e aplikimit Tuaj ne e-

albania. Per te siguruar nja certifikate per nje date apo vit te 

caktuar per periudha te meparshme, lutemi paraqituni prane 

Njesise Tuaj Administrative.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 

100 16.05.2022 Kërkesë për 

informacion për 

të plotësuar një 

Akt Verifikimi 

16.05.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës tuaj ju bëjmë me dije se 

për të plotësuar një AV ose e quajtur ndryshe “Akt 

Verifikimi” ju duhet të logoheni me të dhënat tuaja në e-

Albania dhe më pas të kërkoni shërbimin që ju keni aplikuar 

së fundmi, shërbim  për të cilin do të plotësoni 

dokumentacionin me AV. Pas kërkimit të shërbimit ju duhet 

të klikoni “Përdor” dhe më pas do të vazhdoni në fund të 

faqes ku do të gjeni  tabelën si më poshtë  ku do plotësoni të 

gjitha të dhënat e nevojshme dhe më pas klikoni '' DERGO''. 

E plotë Nuk ka 



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! 
101 16.05.2022 Kërkesë për 

informacion për 

vertetim nga 

ASHK 

16.05.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se pas aplikimit ne e-albania,vërtetimi i 

dërgohet aplikantit në mënyrë elektronike me e-mail tek 

"Hapësira ime", në seksionin "Dokumentet e mia". Koha e 

marrjes se sherbimit eshte 10(dhjete) dite pune. Ne kerkesen 

Tuaj per informacion, nuk referoni daten e kryerjes se 

aplikimit. Per vonesa, apo tejkalim te afateve ligjore te 

sherbimit, pergjegjesia eshte e institucionit qe i drejtohet 

aplikimi. Ne rastin Tuaj, Agjencia Shteterore e 

Kadastres.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 

102 16.05.2022 Kërkesë e paplotë 16.05.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se kerkesa juaj eshte e pa plote. Për cdo 

pyetje ose paqartësi na kontaktoni në numrin pa pagesë 

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

19:00.Faleminderit! 

E refuzuar Nuk ka 

103 16.05.2022 Kërkesë për 

informacion për 

kopje fragmenti 

te hartes 

kadastrale dhe 

për lëshim 

kopje kartele të 

pasurisë 

16.05.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se per t`u pajisur me kopje fragmenti te hartes 

kadastrale, duhet te aplikoni nga llogaria juaj ne e-albania 

sherbimin; Aplikim për lëshim kopje të fragmentit të 

hartës kadastrale, ne linkun e meposhtem:.https://e-

albania.noclick_al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?servic

e_code=9462Per t`u pajisur me kopje kartele te pasurise, 

duhet te aplikoni nga llogaria juaj ne e-albania sherbimin;  

Aplikim për lëshim kopje kartele të pasurisë, ne liknkun 

e meposhtem: https://e-

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

9461Pamvaresisht se ne proceduren e aplikimit thuhet se ky 

sherbim nuk ka nevoje per dokumentacion, mire do te ishte 

E plotë Nuk ka 

https://e-albania.noclick_noclick_al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9462
https://e-albania.noclick_noclick_al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9462
https://e-albania.noclick_noclick_al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9462
https://e-albania.noclick_noclick_al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9461
https://e-albania.noclick_noclick_al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9461
https://e-albania.noclick_noclick_al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9461


te ngarkonit ne hapin e trete te aplikimit kopje te certifikates 

se pronesise.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 16.05.2022 Kërkesë për 

informacion për 

të plotësuar një 

Akt Verifikimi 

16.05.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës tuaj ju bëjmë me dije se 

për të plotësuar një AV ose e quajtur ndryshe “Akt 

Verifikimi” ju duhet të logoheni me të dhënat tuaja në e-

Albania dhe më pas të kërkoni shërbimin që ju keni aplikuar 

së fundmi, shërbim  për të cilin do të plotësoni 

dokumentacionin me AV. Shkresa e Agjencise Shteterore te 

Kadastres, ku Ju kerkohet aplikimi AV0, duhet te jete 

brenda 30(tridhjete) diteve. Pas kërkimit të shërbimit ju 

duhet të klikoni “Përdor” dhe më pas do të vazhdoni në 

fund të faqes ku do të gjeni  tabelën si më poshtë  ku do 

plotësoni të gjitha të dhënat e nevojshme dhe më pas klikoni 

'' DERGO''.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 

105 16.05.2022 Kërkesë për 

informacion për 

Vërtetim për 

periudha pune 

në ndërmarrje 

shtetërore (para 

datës 

01.01.1994) 

16.05.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se per te marre informacionin qe referoni, 

duhet te aplikoni nga llogaria Juaj ne e-albania sherbimin:  

Vërtetim për periudha pune në ndërmarrje shtetërore (para 

datës 01.01.1994), ne linkun e meposhtem:https://e-

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

13886Nese kontributet jane ne ish kooperativat bujqesore, 

duhet te aplikoni sherbimin:Vërtetim për periudha pune në 

ish - kooperativat bujqësore (KB), ne linkun e 

meposhtem:https://ealbania.noclick_al/eAlbaniaServices/Us

eService.aspx?service_code=13885Për 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 

106 16.05.2022 Kërkesë për 16.05.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj ju bëjmë me dije se E plotë Nuk ka 

https://e-albania.noclick_al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=13886
https://e-albania.noclick_al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=13886
https://e-albania.noclick_al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=13886


informacion për 

të plotësuar një 

Akt Verifikimi 

nese nuk u dergohet aplikimi AV0 sipas procedures qe Ju 

kemi derguar, lutemi kontaktoni Agjencine Shteterore te 

Kadastres ne adresen email ankesa@ashk.gov.al.Për cdo 

pyetje ose paqartësi na kontaktoni në numrin pa pagesë 

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

19:00.Faleminderit! 
107 16.05.2022 Kërkesë për 

informacion për 

regjistrim akti 

lindjeje 

16.05.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se regjistrimi i Aktit te Lindjes, behet prane 

sporteleve te gjendjes civile ne Njesine Tuaj Administrative. 

Te gjitha sherbimet qe kerkojne prezencen fizike te 

qytetarit, vazhdojne te ofrohen ne sportelet e gjendjes 

civile.Për cdo pyetje ose paqartësi na kontaktoni në numrin 

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

08:00 deri në 19:00. Faleminderit 

E plotë Nuk ka 

108 16.05.2022 Kërkesë për 

informacion për 

certifikate nga 

akti i lindjes 

16.05.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se per T`u pajisur me certificate nga akti i 

lindjes, nese akti eshte regjistruar pas vitit 2010, duhet te 

aplikoni ne e-albania sherbimin:”Certifikatë nga akti i 

lindjes (shqip / në gjuhë të huaj)”, ne linkun e 

meposhtem:https://ealbania.al/eAlbaniaServices/UseService.

aspx?service_code=11176Certifikata e aktit të lindjes në 

shqip ose gjuhë të huaj do të shfaqet menjëherë. Certifikata 

gjenerohet me vulë elektronike me vlerë të plotë 

ligjore.Nese akti eshte regjistruar para vitit 2010, lutemi 

paraqituni prane sporteleve te gjendjes civile te terhiqni 

certifikaten.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 

109 16.05.2022 Kërkesë për 

informacion për 

rinovim license 

individuale 

16.05.2022 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 

E deleguar Nuk ka 

https://ealbania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=11176
https://ealbania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=11176


rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”.Si rrjedhojë, po ju 

parashtrojmë kërkesën e mëposhtme të Znj., një përgjigje 

drejtuar qytetares.Faleminderit 
110 16.05.2022 Kërkesë për 

informacion për 

certifikate nga 

akti i lindjes 

16.05.2022  Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se per T`u pajisur me certificate nga akti i 

lindjes, nese akti eshte regjistruar pas vitit 2010, duhet te 

aplikoni ne e-albania sherbimin:Certifikatë nga akti i lindjes 

(shqip / në gjuhë të huaj), ne linkun e meposhtem:https://e-

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

11176Certifikata e aktit të lindjes në shqip ose gjuhë të huaj 

do të shfaqet menjëherë. Certifikata gjenerohet me vulë 

elektronike me vlerë të plotë ligjore.Nese akti eshte 

regjistruar para vitit 2010, lutemi paraqituni prane 

sporteleve te gjendjes civile te terhiqni certifikaten.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 16.05.2022 Kërkesë për 

informacion mbi 

njohje kreditesh 

pranë QKEV. 

17.05.2022 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 ka plotësuar kërkesën për njohje kreditesh 

pranë QKEV.Sa më sipër, lutemi për një përgjigje nga ana 

juaj.Faleminderit 

E deleguar Nuk ka 

112 16.05.2022 Kërkesë për 

informacion mbi 

pajisjen me 

certificate 

personale 

17.05.2022 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, në 

llogarinë tuaj dhe identifikohuni, më tej me search kërkoni 

shërbimin:  "Certifikatë personale (shqip / në gjuhë të 

E plotë Nuk ka 

https://e-albania.noclick_al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=11176
https://e-albania.noclick_al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=11176
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huaj)" ose në linkun: https://e-

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

11177 dhe më pas përzgjidhni rubrikën “Përdor”. Më pas ju 

duhet të pëzgjidhni para vitit 2010 apo pas vitit 2010 në 

varësi të datës së lindjes. Hapi i radhës është vendosja e nr 

personal të të ndjerit dhe më pas do ju shfaqet certifikata 

nga akti i lindjes. Pasi të përfundoni këto veprimi shkoni në 

rubrikën "Shërbimet e mia" përzgjidhni 

shërbimin "Certifikatë personale (shqip / në gjuhë të huaj)" 

më pas përdor dhe do ju shfaqet dokumenti për të cilin keni 

aplikuar në gjuhën shqipe. Duhet të klikoni lart në të djathtë 

që dokumenti të shfaqet në gjuhë të huaj.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 16.05.2022 Kërkesë për 

informacion mbi 

statusin e 

aplikimit 

17.05.2022 Përshëndetje, Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije si 

më poshtë: Aplikimi është kryer përmes portalit e-albania 

dhe ju jeni asistuar nga punonjësit e ADISA. Ju mund të 

gjurmoi statusin e aplikimit nëpërmjet  portalit e-

Albania. 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 

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=11177
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114 16.05.2022 Kërkesë për 

informacion mbi 

pajisjen me 

certificate 

personale 

17.05.2022 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, në 

llogarinë tuaj dhe identifikohuni, më tej me search kërkoni 

shërbimin:  "Certifikatë personale (shqip / në gjuhë të 

huaj)" ose në linkun: https://e-

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

38 dhe më pas përzgjidhni rubrikën “Përdor”. Më pas ju 

duhet të pëzgjidhni para vitit 2010 apo pas vitit 2010 në 

varësi të datës së lindjes. Dokumenti do ju shfaqet 

menjëherë, nëse ju duhet në gjuhë të huaj mjafton të klikoni 

lart në të djathtë.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 17.05.2022 Ankesë 

e subjektit 

Digitalb për 

pamundësinë  e 

kryerjes së 

aplikimit 

të shërbimit 

regjistrim vendim 

asambleje 

në portalin e-

albania. 

17.05.2022 Përshëndetje,Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

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

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim te një autoritet tjetër 

publik, Brenda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”.Si rrjedhojë, 

gjeni  mëposhtë ankesën e subjektit Digitalb për 

pamundësinë  e kryerjes së aplikimit të shërbimit regjistrim 

vendim asambleje në portalin e-albania.Lutemi për një 

përgjigje drejtuar shqetësimit të subjektit.Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

116 06.05.2022 Kërkesë për 

informacion mbi 

mënyrën e 

regjistrimit si 

punëkërkues I 

papunë 

17.05.2022 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 regjistrim si punëkërkues i 

papunë" ose në linkun: https://e-

E plotë Nuk ka 



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

12550 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. Kur të kryeni aplikimin do të zgjidhni Zona 1 sepse 

kjo mbulon njësinë administrative nr.8.Pasi të kryeni 

aplikimin, Ju nuk duhet njoftoni nëse aplikimi është pranuar 

apo refuzuar, së bashku me arsyetimin përkatës. Në rastin 

kur aplikimi është pranuar, atëherë Zyra e Punësimit i 

cakton një datë dhe orë aplikantit për takimin pranë kësaj 

zyre punësimi, në të cilën aplikanti duhet të paraqitet për 

intervistën dhe për të tërhequr kartelën e punëkërkuesit të 

papunë.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 09.05.2022 Kërkesë për 

informacion mbi 

mënyrën e 

aplikimit për 

njehësim të 

diplomës së 

marrë në 

institucione të 

arsimit të lartë 

jashtë vendit 

17.05.2022 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:  " 

Njësimi i diplomave dhe certifikatave të lëshuara nga 

institucionet e huaja të arsimit të lartë”ose në 

linkun:https://ealbania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx

?service_code=853 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-

E plotë Nuk ka 
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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.Pasi të aksesoni linkun që ju dërguam do të mund të 

merrni gjithë informacionin e duhur.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! 
118 09.05.2022 Kërkesë për 

informacion mbi 

mënyrën e 

aplikimit për 

pezullim 

aktiviteti 

17.05.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se duhet të aplikoni në e-albania shërbimin 

pezullimin e përkohshem të aktivitetit duke e kërkuar me 

emërtim “Aplikim për njoftim për pushimin e përkohshëm 

të aktivitetit” përmes platformës qeveritare e-Albania në 

linkun:https://ealbania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx

?service_code=13678Klikoni opsionin ”Përdor”;Plotësoni 

formularin elektronik me të dhënat e nevojshme dhe 

ngarkoni dokumentat e kërkuara;Nëpunësi shqyrton 

aplikimin dhe merr vendim përkatës për çështjen;Subjektit 

aplikues i dërgohet përgjigje në mënyrë elektronike me e-

mail si dhe tek “Hapësira ime” në portalin e-Albania. Kjo 

procedurë është tërësisht online.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 

119 09.05.2022 Kërkesë për 

informacion mbi 

mënyrën e 

aplikimit për 

rinovim 

pasaporte 

17.05.2022 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=

E plotë Nuk ka 

https://e-albania.al/Pages/HelpRegister.aspx
mailto:helpdesk@e-albania.al
https://ealbania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=13678
https://ealbania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=13678
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=13851
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=13851


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 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. Do 

keni parasysh që në zyrat e ALEAT të paraqiteni afërsisht 3 

ditë pasi ju ka ardhur njoftimim me sms nga Policia e 

Shtetit, në mënyrë që të ketë shkuar fizikisht formulari i 

policisë.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! 
120 11.05.2022 Kërkesë për 

informacion mbi 

mënyrën e 

aplikimit për 

pajisje me 

vërtetim mbi 

vitet e punës 

17.05.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës suaj, Ju bëjmë me dije si 

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

vjetërsi pune ta bëni përmes internetit, duke zgjedhur 

shërbimin sipas kontributeve që keni derdhur në lidhjet 

elektronike të mëposhtme në varësi të kontributeve që keni 

derdhur: 

https://e-

E plotë Nuk ka 

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=13851
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13887/ISSH_13887_n3_s1_web.aspx?service_code=13887


albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13887/ISSH_13887_n3_s

1_ëeb.aspx?service_code=13887 

https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/12705/ISSH_12705_n4_s

1_ëeb.aspx?service_code=12705 

https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13908/ISSH_13908_n3_s

1_ëeb.aspx?service_code=13908 

https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13888/ISSH_13888_n3_s

1_ëeb.aspx?service_code=13888 

https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13885/ISSH_13885_n3_s

1_ëeb.aspx?service_code=13885 

https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13886/ISSH_13886_n3_s

1_ëeb.aspx?service_code=13886 

 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 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! 
121 15.05.2022 Kërkesë për 

informacion mbi 

mundësinë e 

pajisjes me 

librezë 

kontributesh 

17.05.2022 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 deleguar Nuk ka 

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13887/ISSH_13887_n3_s1_web.aspx?service_code=13887
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https://e-albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13885/ISSH_13885_n3_s1_web.aspx?service_code=13885
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e zotëron informacionin e kërkuar”.Sa më sipër gjeni 

mëposhtë kërkesën e znj., e cila kërkon të pajiset me librezë 

kontributesh.Lutemi për një përgjigje nga ana juaj 

znj..Faleminderit! 
122 16.05.2022 Kërkesë për 

informacion mbi 

pasqyrimin e 

masës së 

pensionit në 

kartelën e 

pensionit 

17.05.2022 Përshëndetje znj. Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

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

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim te një autoritet tjetër 

publik, brenda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”.Sa më sipër gjeni 

mëposhtë kërkesën e znj., e cila kërkon të komunikojë me 

arkimin e DRSSH Vlorë për problematikën e 

paraqitur.Lutemi për një përgjigje nga ana juaj znj. 

Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

123 17.05.2022 Kërkesë për 

sqarim në lidhje 

me kërkesën e 

bërë nga 

ASHK-Durrës 

për kryerjen e 

aplikimit të 

shërbimit R6-

ndarje pasurie 

17.05.2022 Përshëndetje znj.Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

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

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim te një autoritet tjetër 

publik, Brenda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”.Si rrjedhojë, 

gjeni  mëposhtë kërkesën e z...., i cili shpreh kërkesën e tij 

për sqarim në lidhje me kërkesën tuaj për aplikim të 

shërbimit R6-ndarje pasurie..Lutemi për një përgjigje 

drejtuar shqetësimit të qytetarit. Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

124 17.05.2022 Kërkesë për 

informacion mbi 

mënyrën e 

aplikimit për 

rishqyrtim mase 

pensioni 

17.05.2022 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 rishqyrtim përfitimi (pensioni)”ose në 

linkun: https://ealbania.al/eAlbaniaServices/UseService.asp

x?service_code=2304 dhe më pas përzgjidhni rubrikën 

E plotë Nuk ka 



“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.Pasi të kryeni aplikimin, Ju nuk duhet të prisni 

shërbimin postar për kthim-përgjigjen, por do të mund të 

merrni atë me vulë dhe firmë elektronike duke klikuar 

"Dokumentat e Mia" në profilin Tuaj në e-Albania.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! 
125 17.05.2022 Kërkesë për 

informacion mbi 

mënyrën e 

aplikimit për 

pajisje me 

certificate lindje 

me shënimin 

për shpërblim 

lindje 

18.05.2022 Përshëndetje, Në vijim të pyetjes suaj, po Ju bëjmë me dije 

se për pajisjen me certifikatë lindje me shënimin shpërblim 

lindje duhet të paraqiteni pranë sporteleve të Zyrës së 

Gjendjes Civile ku keni vendbanimin.Për cdo pyetje ose 

paqartësi na kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 0 118, 

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

19:00.Faleminderit 

E plotë Nuk ka 

126 17.05.2022 Kërkesë për 

informacion mbi 

afatin e lëvrimit 

të shërbimit 

ndarje pasurie 

18.05.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se nëse pasuria është e dixhitalizuar pas 

konfirmimit të kryerjes së pagesës përgjigja do ju shfaqet 

tek Dokumentet e mia, nëse jo pas konfirmimit të pagesës 

dhe kryerjes së verifikimeve përgjigja do ju shfaqet tek 

Dokumentet e mia brenda 15 ditë pune.Për cdo pyetje ose 

paqartësi na kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 0 

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

E plotë Nuk ka 

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


19:00.Faleminderit 

127 17.05.2022 Kërkesë e paqartë 18.05.2022 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 

128 17.05.2022 Kërkesë për 

informacion mbi 

mënyrën e 

pajisjes me 

librezë 

kontributesh 

18.05.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Suaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se ju mund të paraqiteni pranë Drejtorisë 

Rajonale të Sigurimeve Shoqërore për tu pajisur me librezë 

kontributesh. Ky shërbim nuk ofrohet në portalin e-

albania.  Për cdo pyetje ose paqartësi n’a kontaktoni në 

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

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

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

19:00.Faleminderit! 

E plotë Nuk ka 

129 17.05.2022 Kërkesë për 

informacion mbi 

procedurën e 

pajisjes me 

certificate 

trungu familjar 

18.05.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se për t`u pajisur me certificatë trungu 

familjar që daton deri në vitin 1974, do paraqiteni në zyrën e 

gjendjes civile të arkivave pranë Prefekturës së qarkut Tuaj. 

Për certificatë trungu familjar nga viti 1974 e në vazhdim, 

do paraqiteni pranë gjendjes civile të njësisë administrative 

ku figuron i regjistruar trungu familjar.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 

130 18.05.2022 Kërkesë për 

informacion mbi 

procedurën që 

duhet të ndjek 

pas regjistrimit 

të biznesit për 

18.05.2022 Përshëndetje,Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

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

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim te një autoritet tjetër 

publik, brenda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

E deleguar Nuk ka 



procesin e 

fiskalizimit 

e zotëron informacionin e kërkuar”.Sa më sipër gjeni 

mëposhtë kërkesën e znj. , e cila  kërkon informacion për 

hapat që duhet të ndjek në procesin e fiskalizimit.Lutemi për 

një përgjigje nga ana juaj shqetësimit të znj.Faleminderit! 
131 18.05.2022 Kërkesë për 

informacion mbi 

procedurën që 

duhet të ndjek 

për pajisjen me 

certificate 

familjare e cila 

do të përdoret 

në institucione 

jashtë vendit 

18.05.2022 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, në 

llogarinë tuaj dhe identifikohuni, më tej me search kërkoni 

shërbimin:  "Certifikatë familjare (shqip / në gjuhë të 

huaj)" ose në linkun:  https://e-

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

377 dhe më pas përzgjidhni rubrikën “Përdor”.  Dokumenti 

do ju shfaqet menjëherë, nëse ju duhet në gjuhë të huaj 

mjafton të klikoni lart në të djathtë. Nëse dokumenti do të 

përdoret jashtë vendit duhet noterizuar dhe më pas të 

legalizohet në institucionin e Prefekturës dhe në Ministrinë 

për Evropën dhe Punët e Jashtme. Aplikimet për legalizimin 

e dokumenteve kryhen nëpërmjet 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! 

E plotë Nuk ka 

132 18.05.2022 Ankesë për 

pamundësine e 

gjurmimit të 

aplikimit për 

vërtetim që 

ndërtimi është në 

proces legalizimi 

si dhe vonesë në 

marrjen e këtij 

shërbimi 

18.05.2022 Përshëndetje z.Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

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

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim te një autoritet tjetër 

publik, brënda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”.Si rrjedhojë, po ju 

parashtrojmë kërkesën e ardhur në emailin zyrtar të 

institucionit tonë, kërkesa e z… i cili ka aplikuar për 

pajisjen me vërtetim për aplikim legalizim ndërtimi dhe nuk 

E deleguar Nuk ka 



ka marr ende përgjigje.Lutemi, një përgjigje drejtuar z..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 
133 18.05.2022 Ankesë për 

pamundësine e 

gjurmimit të 

aplikimit për 

vërtetim që 

ndërtimi është në 

proces legalizimi 

si dhe vonesë në 

marrjen e këtij 

shërbimi 

18.05.2022 Përshëndetje z.Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

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

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim te një autoritet tjetër 

publik, brënda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”.Si rrjedhojë, po ju 

parashtrojmë kërkesën e ardhur në emailin zyrtar të 

institucionit tonë, kërkesa e z… i cili ka aplikuar për 

pajisjen me vërtetim për aplikim legalizim ndërtimi dhe nuk 

ka marr ende përgjigje.Lutemi, një përgjigje drejtuar z..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 deleguar Nuk ka 

134 18.05.2022 Kërkesë për 

informacion mbi 

aplikimin e 
kryer për 

njehësimin e 

diplomës të marr 

jashtë vendit në 

Degën Mjekësi e 

Përgjithshme. 

19.05.2022 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 në lidhje me aplikimin e 

kryer për njehësimin e diplomës në Degën Mjekësi e 

Përgjithshme.Sa më sipër lutemi për një përgjigje nga ana 

juaj.Faleminderit 

E deleguar Nuk ka 

135 19.05.2022 Kërkesë për 

informacion mbi 

procedurën dhe 

dokumentacioni 

19.05.2022 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 

E plotë Nuk ka 



për lidhje 

martese me 

shtetas të huaj 

huaj) paraqiten dokumentet për shpalljen e martesës, të 

legalizuar, përkthyer, noteruar: 

 Çertifikatë lindje, e plotësuar me të gjithë përbërësit 

e gjendjes civile, që pasqyrohen në rubrikat e 

Regjistrit Kombëtar të Gjendjes Civile; 

 Dokumentin/certifikatë që vërteton se nuk ka 

pengesë ligjore në vendin e tij për lidhje martese 

(vërtetim për leje lidhje martese); 

 Dokument ku vërtetohen të dhënat e vendbanimit në 

shtetin e huaj; 

 Fotokopje e dokumentit të identifikimit; 

Këto dokumenta duhet të jenë me vulë APOSTILLE ose të 

legalizuar nga përfaqësitë tona diplomatike jashtë 

vendit. Dokumentacioni duhet të paraqitet i përkthyer dhe i 

noteruar.Shpallja e martesës kryhet në Bashki / Njësi 

Administrative, ku ka vendbanimin bashkëshorti i ardhshëm 

(shtetasi shqiptar). Pas kalimit të afatit 10 ditor nga e 

nesërmja e shpalljes, shtetasi shqiptar që do të lidhë martesë 

pajiset me dokumentacionin e mëposhtëm: 

 Certifikatë lindje; 

 Certifikatë lindje me shënimin “për lidhje martese”; 

Dokumentet duhet të legalizohen në institucionin e 

Prefekturës dhe në Ministrinë për Evropën dhe Punët e 

Jashtme dhe më pas bashkëshortët e ardhshëm ndjekin 

procedurën sipas legjislacionit të vendit ku do të lidhet 

martesa. Aplikimet për legalizimin e dokumenteve kryhen 

nëpërmjet Postës Shqiptare.Pas lidhjes së martesës në 

shtetin e huaj, dokumenti i martesës (certifikatë martese 

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

shërbimin e gjendjes civile në Shqipëri në zyrën e gjendjes 

civile, ku bashkëshorti shqiptar ka vendbanimin.Ju 

informojmë se shpallja e martesës mund të bëhet edhe me 

prokurë, por për celebrimin duhet të jetë i 



pranishëm. Martesa nuk mund të lidhet para se të kalojnë 10 

ditë nga e nesërmja e shpalljes. Afati i vlefshmërisë për 

lidhjen e martesës së shpallur është 1 vit.Për cdo pyetje ose 

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

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

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

Premte, nga ora 08:00 deri në 19:00.Faleminderit! 
136 19.05.2022 Kërkesë për 

informacion mbi 

mënyrën e 

aplikimit për 

pajisje me 

certificatë 

martese 

19.05.2022 Përshëndetje, Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije se 

Shërbimi elektronik " Certifikatë nga akti i martesës (shqip / 

në gjuhë të huaj)" u mundëson qytetarëve shqiptarë të 

aplikojnë online dhe të gjenerojne certifikatë nga akti i 

martesës me vulë elektonike me vlefshmëri të plotë ligjore. 

Për aplikim mund të klikoni dhe në linkun: 

https://e-

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

11178. Në rastet kur martesa është lidhur nga viti 2010 deri 

tani, certifikata e aktit të martesës në shqip ose gjuhë të huaj 

do të shfaqet menjëherë. Certifikata gjenerohet me vulë 

elektronike me vlerë të plotë ligjore;Në rastin kur martesa 

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

martesës do të shfaqet menjëherë. Certifikata gjenerohet me 

vulë elektronike me vlerë të plotë ligjore. 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 

137 19.05.2022 Kërkesë për 

informacion mbi 

mënyrën e 

përfitimin e 3 

mijë lekshit për 3 

muaj për 

pensionistët me 

pension minimal. 

19.05.2022 Përshëndetje znj. ..Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 

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

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

autoriteti publik, dërgon kërkesën për informim te një 

autoritet tjetër publik, brenda afateve të parashikuara në këtë 

ligj, kur rezulton se autoriteti publik ku është depozituar 

kërkesa nuk e zotëron informacionin e kërkuar”.Sa më sipër 

gjeni mëposhtë kërkesën e z., i cili kërkon të informohet mbi 

E deleguar Nuk ka 

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=11178
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=11178
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=11178


përfitimin e 3 mijë lekshit për 3 muaj për pensionistët me 

pension minimal.Lutemi për një përgjigje nga ana juaj 

z.Faleminderit! 
138 19.05.2022 Kërkesë e paqartë 

në lidhje me 

aplikimin për 

vërtetim 

pozitiv/negativ 

20.05.2022 Përshëndetje,  Në vijim të emailit tuaj, Ju lutem n’a dërgoni 

një kërkesë më të plotë që të kemi mundësinë ta adresojmë 

ku duhet. Ju keni aplikuar për vërtetim pozitiv/negativ 

vetëm në një zyrë vendore apo atë që është për të gjithë 

territorin? 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 

139 19.05.2022 Kërkesë për 

informacion mbi 

procedurën që 

duhet të ndjekë 

për mbylljen e 

biznesit pasi ky 

shërbim nuk 

mund të kryhet 

nëpërmjet 

portalit e-

albania.  

20.05.2022 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  mëposhtë kërkesën e z.., i cili kërkon të  informohet 

në lidhje me procedurën që duhet të ndjekë për mbylljen e 

biznesit pasi ky shërbim nuk mund të kryhet nëpërmjet 

portalit e-albania. S’a më sipër, lutemi për një përgjigje nga 

ana juaj.Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

140 19.05.2022 Kërkesë për 

asistencë për 

ndryshim 

passwordi në 

llogarinë 

personale në 
portalin e-

albania.  

20.05.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës tuaj për informacion , Ju 

informojmë se nëse nuk keni akses tek emaili me të cilin 

jeni rregjistruar në portal duhet të dërgoni këto të dhëna në 

adresën  helpdesk@e-albania.al : 

 foto të kartës ID 

 emri i nënës 

 emri i babait 

 datëlindja e nënës 

Specifikoni gjithashtu adresën e re email që doni të përdorni 

E plotë Nuk ka 



në vazhdim për llogarinë tuaj në portal.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 
141 19.05.2022 Kërkesë për 

informacion mbi 

afatin e lidhjes së 

pensionit të 

pleqërisë 

20.05.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se pasi bëni aplikimin në e-albania për 

pension pleqërie dhe dërgoni dokumentat me postë pranë 

Agjencisë Lokale të Sigurimeve Shoqërore të rrethit Tuaj, 

komunikimi midis aplikantit dhe institucionit, vazhdon 

nëpërmjet llogarisë së aplikantit në e-albania në seksionin 

"Dokumentat e mia". Afati i lëvrimit të shërbimit për të cilin 

keni aplikuar, është deri në 45(dyzetë e pesë) ditë 

kalendarike.Mbani në kontroll llogarinë Tuaj në e-albania, 

në mënyrë që të ndiqni në kohë njoftimet nga Instituti i 

Sigurimeve Shoqërore.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 

142 20.05.2022 Kërkesë për 

informacion mbi 

procedurën dhe 

dokumentacioni 

për lidhje 

martese me 

shtetas të huaj 

20.05.2022 Përshëndetje,  Në vijim të kërkesës Suaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se procedura për të bërë shpalljen e martesës 

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

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

huaj) paraqiten dokumentet për shpalljen e martesës, të 

legalizuar, përkthyer, noteruar: 

 Çertifikatë lindje, e plotësuar me të gjithë përbërësit 

e gjendjes civile, që pasqyrohen në rubrikat e 

Regjistrit Kombëtar të 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 

E plotë Nuk ka 



legalizuar nga përfaqësitë tona diplomatike jashtë 

vendit. Dokumentacioni duhet të paraqitet i përkthyer dhe i 

noteruar.Shpallja e martesës kryhet në Bashki / Njësi 

Administrative, ku ka vendbanimin bashkëshorti i ardhshëm 

(shtetasi shqiptar). Pas kalimit të afatit 10 ditor nga e 

nesërmja e shpalljes, shtetasi shqiptar që do të lidhë martesë 

pajiset me dokumentacionin e mëposhtëm: 

 Certifikatë lindje; 

 Certifikatë lindje me shënimin “për lidhje martese”; 

Dokumentet duhet të legalizohen në institucionin e 

Prefekturës dhe në Ministrinë për Evropën dhe Punët e 

Jashtme dhe më pas bashkëshortët e ardhshëm ndjekin 

procedurën sipas legjislacionit të vendit ku do të lidhet 

martesa. Aplikimet për legalizimin e dokumenteve kryhen 

nëpërmjet Postës Shqiptare.Pas lidhjes së martesës në 

shtetin e huaj, dokumenti i martesës (certifikatë martese 

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

shërbimin e gjendjes civile në Shqipëri në zyrën e gjendjes 

civile, ku bashkëshorti shqiptar ka vendbanimin.Ju 

informojmë se shpallja e martesës mund të bëhet edhe me 

prokurë, por për celebrimin duhet të jetë i 

pranishëm. Martesa nuk mund të lidhet para se të kalojnë 10 

ditë nga e nesërmja e shpalljes. Afati i vlefshmërisë për 

lidhjen e martesës së shpallur është 1 vit.Për cdo pyetje ose 

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

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

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

Premte, nga ora 08:00 deri në 19:00.Faleminderit! 
143 20.05.2022 Ankesë për mos 

shfaqen e 

certifikatës nga 

akti i martesës 

pas kryerjes së 

aplikimit në 

20.05.2022 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 

E deleguar Nuk ka 



llogarinë e tij në 

portalin e-albania 
rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”.Bashkëngjitur 

gjeni ankesën e z....., të cilit nuk i shfaqet pas aplikimit në 

portal certifikata nga akti i martesës.S’a më sipër, lutemi për 

një përgjigje nga ana juaj për procedurën që duhet të 

ndjeki.Faleminderit! 
144 20.05.2022 Kërkesë për 

informacion mbi 

procedurën 

që duhet 

të ndjeki përsa i 

përket pajisjes 

me certifikatë 

trungu në 

Njesinë 

Administrative 

Kallmet 

23.05.2022 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”.Bashkëngjitur 

gjeni kërkesën e mëposhtme të z..., i cili kërkon të 

informohet mbi procedurat që duhet të ndjeki përsa i 

përket pajisjes me certifikatë trungu në Njesinë 

Administrative Kallmet.S’a më sipër, lutemi për një 

përgjigje nga ana juaj.Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

145 20.05.2022 Kërkesë për 

informacion 

në lidhje me 

procedurën që 

duhet të ndjekë 

për "Aplikim për 

ndryshim të 

Drejtuesit Teknik 

të 

shoqërisë" nëpër

mjet portalit e-

albania. 

23.05.2022 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  mëposhtë kërkesën e znj..., e cila kërkon 

të  informohet në lidhje me procedurën që duhet të ndjekë 

për "Aplikim për ndryshim të Drejtuesit Teknik të 

shoqërisë" nëpërmjet portalit e-albania. S’a më sipër, lutemi 

për një përgjigje nga ana juaj.Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

146 20.05.2022 Kërkesë për 

informacion 

në lidhje me 

procedurën 

23.05.2022 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 

E deleguar Nuk ka 



që duhet të ndjeki 

përsa i 

përket pajisjes 

me vërtetim që 

vajza nuk 

poseidon shtetësi 

shqiptare pasi do 

të aplikojë për 

shtetësi belge 

publik, dërgon kërkesën për informim të një autoritet tjetër 

publik, brenda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”.Bashkëngjitur 

gjeni kërkesën e mëposhtme të znj...., e cila kërkon të 

informohet mbi procedurat që duhet të ndjeki përsa i 

përket pajisjes me vërtetim që vajza nuk poseidon shtetësi 

shqiptare.S’a më sipër, lutemi për një përgjigje nga ana 

juaj.Faleminderit! 
147 20.05.2022 Kërkesë për 

informacion mbi 

mënyrën e hapjes 

së llogarisë 

tek QKEV 

23.05.2022 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 mënyrën e hapjes së 

llogarisë tek QKEV.Sa më sipër, lutemi për një përgjigje 

nga ana juaj.Faleminderit 

E deleguar Nuk ka 

148 21.05.2022 Ankesë për mos 

pajisjen sipas 

afateve ligjore 

me vërtetim 

pozitiv/negativ 

aplikuar për 

llogari të ASHK 

Fier, datë 

10.05.2022 

23.05.2022 Përshëndetje znj...Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 

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

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

autoriteti publik, dërgon kërkesën për informim te një 

autoritet tjetër publik, Brenda afateve të parashikuara në 

këtë ligj, kur rezulton se autoriteti publik ku është 

depozituar kërkesa nuk e zotëron informacionin e 

kërkuar”.Si rrjedhojë, gjeni  mëposhtë kërkesën e znj..., e 

cial ka aplikuar për vërtetim pozitiv/negativ më 

datë10.5.2022 në emër të z....Lutemi për një përgjigje 

drejtuar shqetësimit të qytetarit.Faleminderit 

E deleguar Nuk ka 

149 21.05.2022 Kërkesë për 

informacion mbi 

procedurën dhe 

dokumentacionin 

23.05.2022 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 

E deleguar Nuk ka 



për rinovim 

certifikate të 

aftësimit 

profesional 

(CAP). 

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, 

po ju parashtrojmë kërkesën e mëposhtme të Z…, i cili 

kërkon të informohet mbi procedurën dhe dokumentacionin 

për rinovim certifikate të aftësimit profesional 

(CAP).Lutemi, një përgjigje drejtuar qytetarit.Faleminderit 
150 22.05.2022 Kërkesë për 

informacion mbi 

sqarimin e 

kodeve dhe 

mënyrën e  

aplikimit për disa 

shërbime shtesë 

të ASHK-së 

23.05.2022 Përshëndetje, Në vijim do të gjeni hapat e nevojshme 

që duhen ndjekur për të marrë shërbimin e kërkuar: 

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

kërkoni shërbimin “Aplikim për regjistrimin e kalimit të 

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

akti administrativ” ose klokoni linkun: https://e-

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

9444 

2. Pasi të klikoni opsionin "Përdor" , Ju do të keni mundësi 

që në faqen e shfaqur të vendosni të dhënat personale dhe 

të pasurisë sipas fushave përkatëse;KUJDES: pasi të keni 

plotësuar të dhënat personale dhe ato të pasurisë, në hapin 

e radhës do T'ju shfaqet shërbimi i kërkuar "Aplikim për 

regjistrimin e kalimit të pronësisë me anë të ligjit, me 

vendim të gjykatës, apo të një akti administrativ " i cili 

lidhet me kodin e shërbimit ASHK_R2. Në këtë faqe ju 

jepet mundësia të shtoni kode të tjera shërbimi 

të cilat duhen vendosur në mënyrë që aplikimi të quhet i 

plotë. 

Shërbimet që duhen shtuar janë; 
- L1 (Lëshim çertifikate pronësie) 

- I4 (Lëshim kopje të fragmentit të hartës kadastrale)  

- I5 (Lëshim kopje kartele të pasurisë) 

- K1 (Aplikim për korigjime në kartelë) 

Pasi të kryeni aplikimin, Ju nuk duhet të prisni shërbimin 

E plotë Nuk ka 

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9444
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9444
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9444


postar për kthim-përgjigjen, por do të mund të merrni atë me 

vulë dhe firmë elektronike duke klikuar "Dokumentat e 

Mia" në profilin Tuaj në e-Albania. Aplikimi për 

regjistrimin e lejes së legalizimit dhe pajisjes me certifikatë 

pronësie nuk penalizohet me gjobë, por kujdes! Në hapin e 

tretë, si datë lëshimi të dokumentit do të vendosni datën e 

kryerjes së aplikimit të mësipërm. Në fund klikoni opsionin 

“Dërgo”.Shkarkoni mandatpagesën me të cilën mund të 

paraqiteni në bankë për të kryer pagesën ose kryeni pagesën 

online përmes portalit e-Albania me një kartë debiti ose 

kredit.Nëse pagesa kryhet në bankë ose postë, duhet që t`i 

riktheheni edhe njëherë aplikimit për të ngarkuar 

mandatpagesën.Ngarkimi i mandatpagesës: 

Duhet të  logoheni në e-Albania dhe të kërkoni shërbimin e 

aplikuar. Nuk do të kryeni aplikim të ri por do të shkoni në 

fund të formularit, në seksionin “Dërgo mandat-pagesën e 

një aplikimi të kryer”. Plotësoni të gjitha fushat, numrin e 

referencës së aplikimit e gjeni edhe tek “Mesazhet e mia”, 

ngarkoni faturën dhe më pas klikoni “Dërgo”.Në vijim të 

pyetjes suaj, ju bëjmë me dije se Për të plotësuar një AV ose 

e quajtur ndryshe “Akt Verifikimi” ju duhet të logoheni me 

të dhënat tuaja në e-Albania dhe më pas të kërkoni 

shërbimin që ju keni aplikuar së fundmi, shërbim për të cilin 

do të plotësoni dokumentacionin me AV. Pas kërkimit të 

shërbimit ju duhet të klikoni “Përdor” dhe më pas do të 

vazhdoni në fund të faqes ku do të gjeni një tabelë me këtë 

pamje:Pasi të plotësoni të dhënat e mësipërme, klikoni 

butonin “Dërgo”.Ky dokument (AV) është kërkesa ose 

shkresa juaj që do ia drejtoni ASHK-së.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! 



151 22.05.2022 Kërkesë për 

informacion mbi 

vlefshmërinë 

ligjore të 

certifikatës nga 

akti i martesës i 

lëshuar nga 

portali e-albania 

23.05.2022 Përshëndetje, Certifikata nga akti i martesës që gjenerohet 

nga portali e-albania ka të njëjtën vlerë ligjore. Nëse 

dokumenti do të përdoret jashtë vendit duhet noterizuar dhe 

më pas të legalizohet në institucionin e Prefekturës dhe në 

Ministrinë për Evropën dhe Punët e Jashtme. Aplikimet për 

legalizimin e dokumenteve kryhen nëpërmjet 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! 

E plotë Nuk ka 

152 22.05.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

aplikimin për leje 

rikostruksioni 

23.05.2022 Përshëndetje,Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije se 

përsa i përket kërkesës tuaj ju informojmë se duhet të 

drejtoheni për informacion dhe sqarim pranë Bashkisë ku 

jetoni, si institucioni kompetent për shqyrtimin e kësaj 

çështje.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 

153 23.05.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me pajisjen 

me librezë 

pensioni 

23.05.2022 Përshëndetje, Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije se 

përsa i përket kërkesës tuaj ju informojmë se pajisja me 

librezë pensioni nuk kryhet në portalin e-albania. Ju duhet të 

paraqiteni pranë Drejtorisë Rajonale të Sigurimeve 

Shoqërore që mbulon vendbanimin tuaj.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 

154 23.05.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

procedurën e 

aplikimit pension 

23.05.2022 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 

E plotë Nuk ka 



pleqërie shërbimin:  "Aplikim për pension pleqërie, suplementar 

pilot, suplementar lundrues i nëndetëseve apo suplementar 

për akademik”ose në linkun: https://e-

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

6156 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.Pasi të kryeni aplikimin, Ju nuk duhet të prisni 

shërbimin postar për kthim-përgjigjen, por do të mund të 

merrni atë me vulë dhe firmë elektronike duke klikuar 

"Dokumentat e Mia" në profilin Tuaj në e-

Albania.Kujdes! Menjëherë pas aplikimit dokumentet që 

posejdoni dhe një kopje të aplikimit duhet t’i dorëzoj 

përmes Postës shqiptare sha, në adresë të Drejtorisë 

Rajonale të Sigurimeve Shoqërore ku keni 

dosjet e pensionit.Punonjësi i institucionit merr në trajtim 

aplikimin e dërguar dhe lajmëron aplikantin rreth vendimit 

të marrë për aplikimin e tij, konform afateve 

zyrtare.Pas aplikimit dhe dorëzimit të dokumentacionit 

kërkesa do të vlerësohet nga strukturat rajonale të 

sigurimeve shqoqërore, brenda afteve zyrtare.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 
155 23.05.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me vitet që 

janë derdhur 

kontributet si dhe 

23.05.2022 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 

E deleguar Nuk ka 

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


mundësinë për 

pagesën e 

kontributeve 

vullnetare 

autoritet tjetër publik, brenda afateve të parashikuara në këtë 

ligj, kur rezulton se autoriteti publik ku është depozituar 

kërkesa nuk e zotëron informacionin e kërkuar”.Sa më sipër 

gjeni mëposhtë kërkesën e znj…., e cila kërkon të 

informohet mbi vitet e punës dhe mundësinë  e pagesë së 

kontributeve vullnetare.Lutemi për një përgjigje nga ana 

juaj znj…Faleminderit! 
156 24.05.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me statusin 

e aplikimit për 

legalizimim 

ndërtimi pa leje 

24.05.2022 Përshëndetje,Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije si 

më poshtë: Në portalin e-Albania mund të gjurmoni statusin 

e aplikimit që keni bërë. Hyni në portal dhe më pas 

drejtohuni tek shërbimi që keni aplikuar. Pasi të përzgjidhni 

rubrikën “Përdor”, do ju shfaqet rubrika “Aplikimet e mia”, 

ku mund të vendosni numrin e referencës së shërbimit dhe të 

gjurmoni ecurinë e kërkesës suaj. Nëse nuk e keni numrin e 

referencës, në rubrikën “Hapësira ime”, nënrubrika “e-

Shërbimet e mia” mund të shqyrtoni të gjithë aplikimet që 

keni bërë në portal. Drejtohuni tek shërbimi kërkuar dhe 

pasi ta përzgjidhni atë, mund të merrni numrin e 

referencës. Gjithashtu, për çdo problem që mund të hasni 

me përdorimin e portalit e-Albania, ju njoftojmë që t’i 

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

kanal i posaçëm për pyetje dhe paqartësi.Gjithë të mirat! 

E plotë Nuk ka 

157 23.05.2022 Ankesë për 

vonesë në 

lëvrimin e 

shërbimit lëshim 

certifikatë 

pronësie nga 

ASHK Shkodër 

24.05.2022 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 në emailin e mëposhtëm, kërkesën e znj...., e 

cila kërkon të informohet rreth vonesë në ofrimin e 

shërbimit nga Zyra Vendore e ASHK-së Shkodër.Lutemi 

për një përgjigje drejtuar shqetësimit të znj….Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

mailto:helpdesk@e-albania.al


158 23.05.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

dokumentacionin 

e nevojshëm për 

të aplikuar për 

KMCAP si dhe 

afatin e rinovimit 

të tij 

24.05.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se duhet te aplikoni shërbimin:“Aplikim për 

rivlerësimin e masës së pensionit të invaliditetit 

(KMCAP)” ose në linkun e mëposhtëm: https://e-

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

6161. Dokumente që ngarkohen nga aplikanti: 

 Epikrizë përcjellëse; 

 Analizat dhe ekzaminimet e kryera gjatë kësaj 

periudhe; 

 Vërtetim për llojin e punës (për invaliditet të 

pjesshëm); 

 Fletë drejtimi e re. 

Nëse nuk jeni përdorues i internetit, lutemi të na kontaktoni 

kur të jeni në prani të ndonjë të afërmi që është përdorues 

kompjuteri. Na telefononi në numrin 0800 0118 dhe u 

shpjegojmë procedurën.Faleminderit 

E deleguar Nuk ka 

159 23.05.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me pajisjen 

me certifikartë 

nga akti i lindjes 

24.05.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se për T`u pajisur me certificate nga akti i 

lindjes që daton deri ne vitin 2010, do të paraqiteni 

paraqiteni në Zyrën e Gjendjes Civile të arkivave pranë 

Prefekturës së Qarkut tuaj.Në rastin e Tiranë për qytetin 

duhet të paraqiteni pranë Bashkisë Tiranë ndërsa për fshatrat 

pranë Zyrave të Gjendjes Civile pranë Prefekturës 

Tiranë.Për certificatë nga akti i lindjes nga viti 2010 e në 

vazhdim, duhet të aplikoni online nëpërmjet llogarisë në 

portalin e-albania. Për cdo pyetje ose paqartësi, na 

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

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

E plotë Nuk ka 

160 23.05.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

përfitimin e 

ndihmës 

ekonomike për 

24.05.2022 PërshëndetjeNë vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju , 

bëjmë me dije se duhet të aplikoni shërbimin:Përfitimi i 

ndihmës ekonomike nga familjet dhe individët në nevojë. Po 

Ju dërgojme kartelën informative ku do të gjeni 

dokumentacionin dhe institucionit që duhet t`i drejtoheni për 

E plotë Nuk ka 

https://e-albania.noclick_al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=6161
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fëmijën me 

autizëm 
të përfituar ndihmën ekonomike.Në kartelën informative 

gjeni gjithashtu se cilit institucion duhet t`i drejtoheni. 

 Zyrat sociale në 384 Njësitë 

 Administrative të 61 bashkive 

 12 Zyrat Rajonale të Shërbimit 

 Social Shtetëror (SHSSH) 

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 
161 24.05.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me masën 

e rimburësimit të 

shpenzimeve për 

shtetasit shqiptarë 

që ndërrojnë jetë 

jashtë vendit 

24.05.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju , 

bëjmë me dije se duhet të aplikoni shërbimin: "Rimbursim 

shpenzimesh për shtetasit shqiptarë që ndërrojne jetë jashtë 

vendit".Bashkëlidhur po Ju dërgojme kartelën informative 

ku do të gjeni dokumentacionin, informacionin mbi masën e 

rimbursimit si dhe institucionit që duhet t`i drejtoheni për të 

përfituar rimbursimin.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 

162 24.05.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me pajisjen 

me librezë pune 

24.05.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se mund të siguroni një librezë pune dhe ta 

plotësoni për cdo marrëdhenie pune tuajën, duke u paraqitur 

pranë subjekteve përkatës ku keni qenë e punësuar (nëse do 

të jetë e mundur).Ndërsa, për marrjen e vërtetimit 

(dokumentit) mbi pagesën e kontributeve të sigurimeve 

shoqërore dhe shëndetsore nga nga ana e ish-punëdhënësve 

ose punëdhënësit tuaj aktual, ju mund të aplikoni pranë 

portalit qeveritar e-Albania: https://e-

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

13888. 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 

163 24.05.2022 Kërkesë për 

informacion në 

24.05.2022 Përshëndetje, Në vijim të pyetjes tuaj, ju bëjmë me dije se 

për shërbimin elektronik "Aplikim për certifikatë trungu 

E plotë Nuk ka 

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=13888
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=13888
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=13888


lidhje me pajisjen 

me certifikatë 

trungu 

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

certifikatën e trungut familjar për përbërjen familjare të një 

date të caktuar, në regjistrat themeltarë, sipas viteve 1950-

1974, ose 1974 e në vijim. Për këtë shërbim nuk nevojitet 

dokumentacion shoqërues.Pasi kryeni aplikimin online ju 

duhet të parqiteni pranë Prefekturës/Bashkisë të qytetit Tuaj 

për të tërhequr certifikatën e trungut familjar.Nëse 

dokumenti do të përdoret jashtë vendit duhet noterizuar dhe 

më pas të legalizohet në institucionin e Prefekturës dhe në 

Ministrinë për Evropën dhe Punët e Jashtme. Aplikimet për 

legalizimin e dokumenteve kryhen nëpërmjet Postës 

Shqiptare. Për cdo pyetje ose paqartësi na kontaktoni në 

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

ora 08:00 deri në 19:00.Faleminderit! 
164 24.05.2022 Kërkesë e 

paqartër për tu 

regjistruar ne 

Start-up 

26.05.2022 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 

165 25.05.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

aplikimin e kryer 

për pajisje  me 

leje qëndrimi. 

26.05.2022 Përshëndetje z....Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

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

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim te një autoritet tjetër 

publik, 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 e kryer për pajisje  me leje 

qëndrimi.Lutemi për një përgjigje drejtuar shqetësimit të 

qytetarit.Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

166 25.05.2022 Kërkesë për 26.05.2022 Përshëndetje, Ju informojmë se kemi dërguar kërkesën tuaj E plotë Nuk ka 



informacion në 

lidhje me pajisjen 

me vërtetim që 

nuk poseidon 

shtetësi shqiptare. 

tek koordinatori për të drejtën e informimit në Ministrisë e 

Brendshme, institucion i cili ka në varësi Drejtorinë e 

Përgjithshme të Gjendjes Civile. Të dhënat e kontaktit për 

Ministrinë e Brendshme, janë si më poshtë:Koordinatori për 

të drejtën e informimit: z. ... – a....b...@mb.gov.alGjithë të 

mirat! 
167 25.05.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

procedurën dhe 

dokumentacionin 

për regjistrimin e 

fëmijës së lindur 

jashtë 

26.05.2022 Përshëndetje e nderuar, Në vijim të kërkesës Tuaj, Ju bëjmë 

me dije se është detyrim ligjor regjistrimi i fëmijës Tuaj 

edhe pranë Zyrës së Gjendjes Civile ku jeni regjistruar. Ky 

regjistrim nuk mund të bëhet nëpërmjet portalit e-albania 

por mund ta kryhet nga një i afërmi juaj pranë Zyrave të 

Gjendjes Civile.Për të kryer regjistrimin e fëmijës në 

regjistrin kombëtar të popullsisë në Shqipëri, duhet të 

dërgoni pranë familjarëve tuaj këto dokumenta:Prokurë e 

Posaçme për personin që do të kryejë regjistrimin dhe kopje 

të letërnjoftimeve elektronike të Dy prindërve;Aktin e 

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

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

noterizuar.Në përfundim të regjistrimit të të porsalindurit, 

me qëllim përftimin e bonusit, nëpunësi i gjendjes civile ju 

pajis me 2 (Dy) certifikata, përkatësisht: Certifikatë 

famjiljare dhe Certifikatë lindje e të porsalindurt, më 

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

Regjistrimin e aktit të lindjes, Certifikatën e aktit të lindjes, 

Certifikatën familjare dhe Certifikatën personale të të 

porsalindurit. Tërheqja e çekut (bonusi) bëhet personalisht 

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

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

pranishëm, me një Prokurë të Posaçme mund të autorizoni 

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

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

pajisur me prokurë të posacme) duhet të paraqitet pranë 

Shërbimit Social Shtetëror në Sektorin e financës, me qëllim 

E plotë Nuk ka 

mailto:etleva.shore@infrastruktura.gov.al


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! 
168 25.05.2022 Kërkesë për 

punësim tek 

SHSSH 

26.05.2022 Përshëndetje Znj....Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 

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

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

autoriteti publik, dërgon kërkesën për informim te një 

autoritet tjetër publik, Brenda afateve të parashikuara në 

këtë ligj, kur rezulton se autoriteti publik ku është 

depozituar kërkesa nuk e zotëron informacionin e kërkuar”. 

Si rrjedhojë, gjeni bashkëngjitur kërkesën e mëposhtme ku 

qytetari ka shpehur dëshirën për punësim pranë Shërbimit 

Social Shtetëror.Faleminderit 

E deleguar Nuk ka 

169 25.05.2022 Kërkesë e paqartë 

në lidhje me 

pajisjen me 

licencë 

26.05.2022 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 

170 25.05.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me pajisjen 

me certifikatë 

personale me 

shënimin për 

lidhje martese 

26.05.2022 Përshëndetje, Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije si 

më poshtë:Për të marrë certifikatën personale me shënimin 

për lidhje martese ju duhet të  paraqiteni pranë Zyrës së 

Gjendjes Civile ku keni vendbanimin.  Nëse dokumenti do 

të përdoret jashtë vendit duhet noterizuar dhe më pas të 

legalizohet në institucionin e Prefekturës dhe në Ministrinë 

për Evropën dhe Punët e Jashtme. Aplikimet për legalizimin 

e dokumenteve kryhen nëpërmjet Postës Shqiptare.Për cdo 

pyetje ose paqartësi n’a kontaktoni në numrin pa pagesë 

E plotë Nuk ka 



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! 
171 24.05.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

procedurën për 

aplikimin mbi 

vitet e punës 

26.05.2022 Përshëndetje, Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije se 

më poshtë mund të gjeni përgjigjen e ardhur nga Instituti i 

Sigurimeve Shoqërore.Për të marrë shërbimin e 

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

portal, në llogarinë tuaj dhe identifikohuni, më tej me search 

kërkoni shërbimin:  "Vërtetim për periudha pune në 

ndërmarrje shtetërore (para datës 01.01.1994) " ose në 

linkun:  

https://e-

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

13886 si dhe shërbimin “Vërtetim për pagesën e 

kontributeve të sigurimeve shoqërore nga 01.01.1994 deri 

31.12.2011” në linkun https://e-

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

13888 më pas përzgjidhni rubrikën “Përdor”.  Për cdo pyetje 

ose paqartësi dhe asistencë për të kryer aplikimin 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 

172 24.05.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

kryerjen e 

aplikimit pranë 

ADISA Shkodër 

26.05.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se ADISA që prej datës 1 Maj 2022 nuk 

asiston më fizikisht qytetarët në sportelet e saj. Asistenca 

është on line nëpërmjet kanaleve të komunikimit: 

 Linjës telefonike pa pagesë 0800 0118  

 Komunikimit online chat në faqen zyrtare të 

ADISA-s, adisa.gov.al. 

 Emaili informacion.adisa@adisa.gov.al 

Kanalet  e asistencës janë në dispozicion të qytetareve nga e 

E plotë Nuk ka 

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=13886
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hëna në të premte, nga ora 08.00 deri në orën 19.00. 

Faleminderit! 
173 24.05.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

regjistrimin e 

pallatit të 

braktisur nga 

ndërtuesi 

26.05.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se shërbimi “Aplikim për regjistrimin e 

akteve noteriale që lidhen ndërmjet zhvilluesit të pronës dhe 

pronarëve të truallit apo me subjektet e treta” që keni 

aplikuar pranë sporteleve ADISA Tiranë, nuk u jep të 

drejtën e pajisjes me certifikatë pronësie. Për të marrë 

informacion për problematikën që referoni në kërkesën për 

informacion, aplikoni nga llogaria Juaj në e-albania 

shërbimin:“Aplikim për informacion zyrtar të pasurisë për 

individët dhe personat juridikë (privatë dhe publikë)”, në 

linkun:https://e-

albania.noclick_al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?servic

e_code=9477. Procedura duhet të shoqërohet me një kërkesë 

me shkrim nga ana Juaj në format PDF, të cilën do ta 

ngarkoni në hapin e tretë të aplikimit. Agjencia Shtetërore e 

Kadastrës do T`Ju informojë dhe udhëzoje për veprime të 

mëtejshme.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 

174 25.05.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me pajisjen 

me certifikatë 

trungu 

26.05.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se për T`u pajisur me Certificatë trungu 

familjar, duhet të paraqiteni në Zyrën e Gjendjes Civile të 

arkivave pranë Prefekturës së Qarkut Tuaj. Kjo vlen për të 

gjitha qarqet, përjashtuar qarku Tiranë.Për Qarkun e 

Tiranës, procedohet si më poshtë vijon:Për Tirana qytet, do 

paraqiteni pranë Bashkisë Tiranë për tu pajisur me 

certificatë trungu.Për fshatrat, do paraqiteni pranë 

Prefekturës së qarkut Tiranë.Për cdo pyetje ose paqartësi, na 

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

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

E plotë Nuk ka 

175 25.05.2022 Kërkesë për 26.05.2022 Përshëndetje, Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 E deleguar Nuk ka 



informacion në 

lidhje me 

procedurën që 

duhet të ndjekë 

për mbylljen e 

biznesit pasi ky 

shërbim nuk 

mund të kryhet 

nëpërmjet portalit 

e-albania.  

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

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim te një autoritet tjetër 

publik, brënda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”.Si rrjedhojë, 

gjeni  mëposhtë kërkesën e z...., i cili kërkon të  informohet 

në lidhje me procedurën që duhet të ndjekë për mbylljen e 

biznesit pasi ky shërbim nuk mund të kryhet nëpërmjet 

portalit e-albania. S’a më sipër, lutemi për një përgjigje nga 

ana juaj.Faleminderit! 
176 25.05.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me pajisjen 

me vërtetim për 

ndryshim 

gjeneralitetesh  

26.05.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj ju bëjmë me dije se 

vërtetimi për ndryshim gjeneralitetesh nuk mundësohet 

online në portalin e-albania. Për të marrë shërbimin, 

paraqituni pranë Zyrës së Gjendjes Civile ku keni bërë 

ndryshimin e emrit.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 

177 25.05.2022 Kërkesë për reset 

password në 

llogarinë 

personale në e-

albania  

26.05.2022 Përshëndetje , Në vijim të kërkesës tuaj për informacion , Ju 

informojmë se nëse nuk keni akses tek emaili me të cilin 

jeni rregjistruar në portal duhet të dërgoni këto të dhëna në 

adresën  helpdesk@e-albania.al : 

 foto të kartës ID 

 emri i nënës 

 emri i babait 

 datëlindja e nënës 

Specifikoni gjithashtu adresën e re email që doni të përdorni 

në vazhdim për llogarinë tuaj në portal.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 

178 25.05.2022 Kërkesë për 

informacion në 

26.05.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës tuaj për informacion , Ju 

bëjmë me dije se hapi i parë për lidhjen e martesës, është 

E plotë Nuk ka 



lidhje me 

procedurën e 

lidhjes së 

martesës me 

shtetas të huaj 

"Shpallja e martesës". Procedura për të bërë shpalljen e 

martesës midis një shtetasi shqiptar dhe një shtetasi të 

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

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

i huaj) paraqit dokumentet për shpalljen e martesës, të 

legalizuar, përkthyer, noteruar: 

 certifikatë lindje, e plotësuar me të gjithë  përbërësit 

e gjendjes civile, që pasqyrohen në rubrikat e 

Regjistrit Kombëtar të Gjendjes Civile; 

 dokumentin / certifikatë që vërteton se nuk ka 

pengesë ligjore në vendin e tij për lidhje martese 

(vërtetim për leje lidhje martese); 

 dokument ku vërtetohen të dhënat e vendbanimit në 

shtetin e huaj; 

 fotokopje e dokumentit të identifikimit; 

Këto dokumenta duhet të jenë me vulë APOSTILLE ose të 

legalizuar nga përfaqësitë tona diplomatike jashtë 

vendit. Dokumentacioni duhet të paraqitet i përkthyer dhe i 

noteruar.Shpallja e martesës kryhet në Bashki / Njësi 

Administrative, ku ka vendbanimin bashkëshorti i ardhshëm 

(shtetasi shqiptar). Pas kalimit të afatit 10 ditor nga e 

nesërmja e shpalljes, shtetasi shqiptar që do të lidhë martesë 

pajiset me dokumentacionin e mëposhtëm: 

 certifikatë lindje; 

 certifikatë lindje me shënimin “për lidhje martese”; 

Dokumentet duhet të legalizohen në institucionin e 

Prefekturës dhe në Ministrinë për Evropën dhe Punët e 

Jashtme dhe më pas bashkëshortët e ardhshëm ndjekin 

procedurën sipas legjislacionit të vendit ku do të lidhet 

martesa. Aplikimet për legalizimin e dokumenteve kryhen 

nëpërmjet Postës Shqiptare.Pas lidhjes së martesës në 

shtetin e huaj, dokumenti i martesës (certifikatë martese 

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



shërbimin e gjendjes civile në Shqipëri në zyrën e gjendjes 

civile, ku bashkëshorti shqiptar ka vendbanimin.Përsa i 

përket pyetjes Tuaj lidhur me kostot e shërbimit, u 

bëjmë me dije se Regjistrimi i Aktit të Martesës kushton 

1000 (një mijë) lek. Gjithashtu kanë kosto dhe 

certifikatat që do të tërhiqni në Zyrën e Gjendjes Tuaj 

civile, por janë kosto të papërfillshme. Koha e 

domosdoshme ligjore nga momenti i kërkesës për 

shpallje martese, deri në pajisjen me Certifikatë lindje 

me shënimin "Për lidhje martese" është 11 ditë 

kalendarike. 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! 
179 25.05.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

procedurën e 

rikomisionimit të 

KMCAP 

26.05.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se duhet të aplikoni shërbimin:Aplikim për 

rivlerësimin e masës së pensionit të invaliditetit (KMCAP), 

në linkun e mëposhtëm 

https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_co

de=6161 

Dokumente që ngarkohen nga aplikanti: 
 Epikrizë përcjellëse; 

 Analizat dhe ekzaminimet e kryera gjatë kësaj 

periudhe; 

 Vërtetim për llojin e punës (për invaliditet të 

pjesshëm); 

 Fletë drejtimi e re; 

Nëse nuk jeni përdorues i internetit, lutemi të na kontaktoni 

kur të jeni në prani të ndonjë të afërmi që është përdorues 

kompjuteri. Na telefononi në numrin 0800 0118 dhe u 

shpjegojmë procedurën.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 

https://e-albania.noclick_al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=6161
https://e-albania.noclick_al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=6161
https://e-albania.noclick_al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=6161


180 26.05.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

paqartësi në 

përgjigjet në 

lidhje me 

procedurat për 

pajisje me 

certifikatën e 

pronësisë 

26.05.2022 Përshëndetje,Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

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

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim te një autoritet tjetër 

publik, Brenda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”.Si rrjedhojë, 

gjeni  mëposhtë kërkesën e z..., i cili shpreh shqetësimin e tij 

për paqartësi në përgjigjet në lidhje me procedurat për 

pajisje me certifikatën e pronësisë.Lutemi për një përgjigje 

drejtuar shqetësimit të qytetarit. Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

181 25.05.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

aplikimin 

mbyllje 

pensioni 

26.05.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion , Ju 

bëjmë me dije se për të bërë mbylljen e pensionit, duhet të 

aplikoni nga llogaria Juaj në e-albania shërbimin” Aplikim 

për mbyllje pensioni” në linkun e mëposhtëm: 

https://ealbania.noclick_al/eAlbaniaServices/UseService.asp

x?service_code=6162 

Hapat e procedurës 
 Identifikohuni si qytetar në portalin e-Albania 

 Zgjidhni shërbimin "Aplikim për mbyllje pensioni" 

 Klikoni butonin "Përdor" 

 Plotësoni formën përkatëse për këtë kërkesë dhe 

dërgoni aplikimin. 

Dokumentet origjinale që i keni bashkëlidhur gjatë aplikimit 

duhet të dërgohen me postë pranë DRSSH përkatëse. Ju 

lutem mbani në konsideratë që zarfi i përcjelljes së këtyre 

dokumenteve të shoqërohet me numrin e aplikimit 

tuaj.Pavarësisht se me cilin ligj e keni përfituar pensionin, 

për mbylljen e tij aplikohet vetëm në këtë link.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 

182 25.05.2022 Kërkesë për 26.05.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju E plotë Nuk ka 



informacion në 

lidhje me 

pajisjen me 

certifikatë 

trungu 

bëjmë me dije se për T`u pajisur me Certificatë trungu 

familjar, duhet të paraqiteni në Zyrën e Gjendjes Civile të 

arkivave pranë Prefekturës së Qarkut Tuaj. Kjo vlen për të 

gjitha qarqet, përjashtuar qarku Tiranë.Për Qarkun e 

Tiranës, procedohet si më poshtë vijon:Për Tirana qytet, do 

paraqiteni pranë Bashkisë Tiranë për tu pajisur me 

certificatë trungu.Për fshatrat, do paraqiteni pranë 

Prefekturës së qarkut Tiranë.Për cdo pyetje ose paqartësi, na 

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

të Premte, nga ora 08:00 deri në 19:00. Faleminderit! 
183 25.05.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

pajisjen me 

certifikatë 

trungu 

26.05.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se për T`u pajisur me Certificatë trungu 

familjar, duhet të paraqiteni në Zyrën e Gjendjes Civile të 

arkivave pranë Prefekturës së Qarkut Tuaj. Kjo vlen për të 

gjitha qarqet, përjashtuar qarku Tiranë.Për Qarkun e 

Tiranës, procedohet si më poshtë vijon:Për Tirana qytet, do 

paraqiteni pranë Bashkisë Tiranë për tu pajisur me 

certificatë trungu.Për fshatrat, do paraqiteni pranë 

Prefekturës së qarkut Tiranë.Për cdo pyetje ose paqartësi, na 

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

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

E plotë Nuk ka 

184 25.05.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

procedurën për 

pajisje me 

vërtetim 

pozitiv/negativ 

26.05.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës tuaj për informacion ,Ju 

bëjmë me dije se për tu pajisur me vërtetimin që nuk keni 

tokë, mund të aplikoni online përmes platformës qeveritare 

e-albania duke kërkuar shërbimin " Aplikim për lëshim 

vërtetimesh (negativ/pozitiv)'' ose duke klikuar mbi këtë 

link: https://e-

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

9464. Klikoni opsionin ''Përdor'' plotësoni të dhënat e 

formularit dhe klikoni ''Dërgo''.Pas kryerjes së aplikimit ju 

nuk duhet të prisni shërbimin postar për kthim-përgjigjen e 

aplikimit të kryer, por do të mund të merrni përgjigjen me 

vulë dhe firmë elektronike tek "Dokumentat e Mia" në 

E plotë Nuk ka 

https://e-albania.noclick_al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9464
https://e-albania.noclick_al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9464
https://e-albania.noclick_al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9464


profilin tuaj në e-Albania.Për cdo pyetje ose paqartësi na 

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

të Premte, nga ora 08:00 deri në 19:00.Faleminderit! 
185 25.05.2022 Kërkesë për 

asistencë në nr 

08000 0118 

26.05.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj për komunikim me 

Sektorin e Komunikimit me Qytetarin, Ju kontaktuam në 

numrin e kontaktit që keni lënë, por nuk na u 

përgjigjet.Mund të na kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 

0118, dhe online chat në faqen zyrtare të ADISA -

 adisa.gov.al,  nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri 

në 19:00.Faleminderit! 

E plotë Nuk ka 

186 26.05.2022 Kërkesë për 

regjistrim pranë 

QKEV 

26.05.2022 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 regjistrohet 

pranë QKEV.Sa më sipër, lutemi për një përgjigje nga ana 

juaj.Faleminderit 

E deleguar Nuk ka 

187 26.05.2022 Kërkesë për info 

për tërheqje 

pashaporte për 

fëmijën 

27.05.2022 Përshëndetje e nderuar, Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me 

dije se nuk mund ta tërhiqni pashapotën e fëmijës pa praninë e tij. 
Për cdo pyetje ose paqartësi n’a kontaktoni në numrin pa 

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

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

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

Faleminderit 

E plotë Nuk ka 

188 27.05.2022 Kërkesë për 

informacion mbi 

mungesën e 

marrjes së 

përgjigjes nga 

ASHK për 

aplikimin e kryer 

30.05.2022 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 



me nr.25006, 

datë 10.06.2021. 
e zotëron informacionin e kërkuar”.Bashkëngjitur 

gjeni kërkesën e mëposhtme të znj..., e cila kërkon të 

informohet mbi mungesën e marrjes së përgjigjes për 

aplikimin e kryer me nr.25006, datë 10.06.2021. Gjithashtu 

dhe dokumentacionin e kryerjes së aplikimit. 

S’a më sipër, lutemi për një përgjigje nga ana 

juaj.Faleminderit! 
189 27.05.2022 Kërkesë për 

informacion mbi 

mënyrën e 

aplikimit për 

pajisje me 

certificate nga 

akti I lindjes për 

fëmijën nën 16 

vjec 

30.05.2022 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, në 

llogarinë tuaj dhe identifikohuni, më tej me search kërkoni 

shërbimin:  "Certifikatë nga akti i lindjes" ose në linkun:  

https://e-

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

11176 dhe më pas përzgjidhni rubrikën “Përdor”. Më pas ju 

duhet të pëzgjidhni  "Për fëmijën nën 16 vjec". Dokumenti 

do ju shfaqet menjëherë, nëse ju duhet në gjuhë të huaj 

mjafton të klikoni lart në të djathtë.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 

190 27.05.2022 Kërkesë për 

informacion mbi 

aplikimin e kryer 

për pajisje me 

certificate 

pronësie 

30.05.2022 Përshëndetje,  Në vijim të emailit tuaj, Ju lutem n’a dërgoni 

një kërkesë më të plotë që të kemi mundësinë tju 

informojmë. Në shkresën e dërguar nga ASHK-ja Vlorë 

informon që ju jeni pajisur me certifikatë pronësie më 

19.12.2009.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 

191 28.05.2022 Kërkesë për 

informacion 

30.05.2022 Përshëndetje z...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 

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=11176
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=11176
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=11176


mbi  aplikimin 

me nr ALUIZNI-

2022-8931711-

EY. 

“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.Shurdhi, i cili kërkon të 

informohet mbi aplikimin me nr ALUIZNI-2022-8931711-

EY.Gjithashtu dhe dokumentacionin e kryerjes së 

aplikimit.S’a më sipër, lutemi për një përgjigje nga ana 

juaj.Faleminderit! 
192 28.05.2022 Kërkesë për 

informacion mbi 

dokumentacionin,

 procedurën dhe 

afatet për 

aplikimin e 

kredisë së butë 

pranë Bashkisë 

Durrës 

30.05.2022 Përshëndetje,  Në vijim të emailit tuaj, Ju lutem klikoni 

linkune e më poshtëm për informacion mbi 

dokumentacionin, procedurën dhe afatet për aplikimin e 

kredisë së butë pranë Bashkisë Durrës: 

https://www.durres.gov.al/bashkia/njoftime-shpallje/1412-

njoftim-per-kredite-e-buta-2. 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 

193 28.05.2022 Kërkesë për 

informacion mbi 

aplikimin e kryer 

për pajisje me 

certificate 

pronësie 

30.05.2022 Përshëndetje, Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije si 

më poshtë: Në portalin e-Albania mund të gjurmoni statusin 

e aplikimit që keni bërë. Hyni në portal dhe më pas 

drejtohuni tek shërbimi që keni aplikuar. Pasi të përzgjidhni 

rubrikën “Përdor”, do ju shfaqet rubrika “Aplikimet e mia”, 

ku mund të vendosni numrin e referencës së shërbimit dhe të 

gjurmoni ecurinë e kërkesës suaj. Nëse nuk e keni numrin e 

referencës, në rubrikën “Hapësira ime”, nënrubrika “e-

Shërbimet e mia” mund të shqyrtoni të gjithë aplikimet që 

keni bërë në portal. Drejtohuni tek shërbimi kërkuar dhe 

pasi ta përzgjidhni atë, mund të merrni numrin e 

referencës. Për cdo pyetje ose paqartësi n’a kontaktoni në 

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

E plotë Nuk ka 

https://www.durres.gov.al/bashkia/njoftime-shpallje/1412-njoftim-per-kredite-e-buta-2
https://www.durres.gov.al/bashkia/njoftime-shpallje/1412-njoftim-per-kredite-e-buta-2


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! 
194 28.05.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me disa 

paqartësi mbi 

aplikimin 

e njohjes së 

doktoraturës të 

ndjekur në 

Universitetin e 

Pizës. 

30.05.2022 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 në lidhje me disa 

paqartësi mbi aplikimin e njohjes së doktoraturës të ndjekur 

në Universitetin e Pizës.Sa më sipër lutemi për një përgjigje 

nga ana juaj.Faleminderit 

E deleguar Nuk ka 

195 29.05.2022 Kërkesë e 

refuzuar për më 

shumë 

informacion 

30.05.2022 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 

196 28.05.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me pajisjen 

me Vërtetim si 

individ I 

paregjistruar 

30.05.2022 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 individ të paregjistruar”ose në 

linkun: https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=11175  d

he 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 plotë Nuk ka 

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=11175
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=11175
https://e-albania.al/Pages/HelpRegister.aspx


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

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

portalit. Pasi të kryeni aplikimin, Ju nuk duhet të prisni 

shërbimin postar për kthim-përgjigjen, por do të mund të 

merrni atë me vulë dhe firmë elektronike duke klikuar 

"Dokumentat e Mia" në profilin Tuaj në e-Albania. Në 

përfundim të aplikimit do pajiseni me numrin me të cilin 

mund të gjurmoni aplikimin e kryer.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! 
197 30.05.2022 Ankesë për mos 

shfaqjen e 

certifikatës nga 

akti i lindjes 

30.05.2022 Përshëndetje,Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

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

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim te një autoritet tjetër 

publik, Brenda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”.Si rrjedhojë, 

gjeni  mëposhtë kërkesën e znj.. për asistencë për një 

problem në shfaqen e certifikatës nga akti i lindjes.Lutemi 

për një përgjigje drejtuar shqetësimit të qytetarit. 

Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

198 27.05.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

aplikimin e kryer 

më 29.04.2022 

për pajisje me 

certifikatë 

pronësie 

30.05.2022 Përshëndetje,Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

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

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim te një autoritet tjetër 

publik, Brenda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”.Si rrjedhojë, 

gjeni  mëposhtë kërkesën e z..., i cili shpreh shqetësimin e 

tij  në lidhje me aplikimin për certifikatë pronësi kryer më 

29.04.2022.Lutemi për një përgjigje drejtuar shqetësimit të 

E deleguar Nuk ka 

mailto:helpdesk@e-albania.al


qytetarit. Faleminderit! 

199 28.05.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

procedurën, 

dokumentacionin 

dhe afatin e 

regjistrimit të 

Vendimit të 

legalizimit 

30.05.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Suaj për informacion 

lidhur me aplikimin për regjistrimin e lejes së legalizimit, Ju 

bëjmë me dije se Ju mund të aplikoni për këtë shërbim 

online përmes platformës qeveritare e-Albania, 30(tridhjete) 

dite pas marrjes së vendimit të legalizimit, në 

linkun: https://e-

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

9444 duke kërkuar shërbimin "Aplikim për regjistrimin e 

kalimit të pronësisë me anë të ligjit me vendim të 

gjykatës apo të një akti administrativ", dhe aplikoni duke 

plotësuar formularin elektronik që shfaqet në platformë dhe 

duke ngarkuar dokumentacionin e nevojshëm për lëvrimin e 

shërbimit. Aplikimi për regjistrimin e lejes së legalizimit 

dhe pajisjes me certifikatë pronësie nuk është me gjobë, por 

kujdes , në hapin e tretë si datë lëshimi të dokumentit do 

vendosni datën e kryerjes së aplikimit të mësipërm.Kujtesë!  

Në hapin e dytë duhet të shtoni edhe këto shërbime:  

L1- Lëshim certifikate pronësie 

I5- Lëshim kopje kartele te pasurisë 

I4- Lëshim kopje te fragmentit te hartës kadastrale 
Në hapin e tretë ku kërkohet ngarkimi i dokumentave, ju 

bëjmë me dije se pamvarësisht si emërtohet dokumenti, Ju 

do ngarkoni vetëm lejen e legalizimit në cdo opsion. Nuk do 

lini pa ngarkuar dokument në asnjë opsion.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 komunikimit (online chat); Nga e Hëna në 

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

E plotë Nuk ka 

200 28.05.2022 Kërkesë për reset 

passwordi në 

llogarinë e-

albania 

30.05.2022 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 : 

E plotë Nuk ka 

https://e-albania.noclick_al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9444
https://e-albania.noclick_al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9444
https://e-albania.noclick_al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9444


 foto të kartës ID 

 emri i nënës 

 emri i babait 

 datëlindja e nënës 

Specifikoni gjithashtu adresën e re email që doni të përdorni 

në vazhdim për llogarinë tuaj në portal.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 
201 28.05.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

aplikimin për 

përfitimin e të 

ardhurave nga 

barrëlindja 

30.05.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion , Ju 

informojmë se për të përfituar pagesën e raporteve të 

barrëlindjes, në rastin kur përfituesja është e punësuar, 

financieri i subjektit ku është e siguruar, aplikon duke u 

loguar me të dhënat e biznesit në e-albania shërbimin: 

“Kërkesë për shpërblim lindje për personat e punësuar” 

në linkun e mëposhtëm: 
https://e-

albania.noclick_al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?servic

e_code=10059 

Dokumentat: 

 Raportet e paralindjes, lehonisë dhe pas lindjes;  

 Certifikatë lindje të fëmijës me shenimin “Per 

shperblim”, do ngarkohen ne format PDF. 

Pas aplikimit, do dërgohen me postë fizikisht në Agjencinë 

Lokale të Sigurimeve Shoqërore të qytetit Tuaj, duke 

vendosur mbi zarf numrin e referencës së aplikimit.Për cdo 

pyetje ose paqartësi, na kontaktoni në numrin pa pagesë 

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

19:00. Faleminderit! 

E plotë Nuk ka 

202 28.05.2022 Kërkesë për reset 

passwordi në 

llogarinë e-

albania 

30.05.2022 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 : 

E plotë Nuk ka 



 foto të kartës ID 

 emri i nënës 

 emri i babait 

 datëlindja e nënës 

Specifikoni gjithashtu adresën e re email që doni të përdorni 

në vazhdim për llogarinë tuaj në portal.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 
203 28.05.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

aplikimin për 

pasaportë për 

herë të parë 

30.05.2022 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, 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=

13851. Klikoni 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 rastin 

tuaj që aplikimi është me procedurë të përshpejtuar (ose 

aplikim emergjent), nevojitet ngarkimi i kopjes së kuponit të 

procedurës së përshpejtuar.Pas shqyrtimit të aplikimit 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 

E plotë Nuk ka 

https://e-albania.noclick_al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=13851
https://e-albania.noclick_al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=13851
https://e-albania.noclick_al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=13851
https://rezervo.aleat.noclick_al/


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! 
204 28.05.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

aplikimin për 

Vërtetim mbi 

Verifikimin e 

Gjendjes 

Gjyqësore 

(Dëshmi 

Penaliteti) 

30.05.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se shërbimin “Aplikim për vërtetimin e 

verifikimit të gjendjes gjyqësore (Dëshmi Penaliteti)”, e 

aplikoni nga llogaria Juaj në e-albania në linkun e 

mëposhtëm: 

https://e-

albania.noclick_al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?servic

e_code=12583 

Ky aplikim u mundëson shtetasve shqiptarë rezidentë jashtë 

territorit të Shqipërisë, të marrin vërtetimin e gjendjes 

gjyqësore me postë duke aplikuar online pranë përfaqësive 

diplomatike dhe konsullore përkatëse. Shtetasit shqiptarë, të 

cilët kanë nevojë të pajisen me vërtetimin mbi gjendjen 

gjyqësore, pas plotësimit të formularit dhe autorizimit të 

nënshkruar për kryerjen e verifikimeve të nevojshme nga 

përfaqësues të ambasadës/konsullatës, njoftohen se aplikimi 

është pranuar. Shtetasi shqiptar informohet me anë të e-

mail-it mbi procedurat që duhen ndjekur në vijim për: 

 Kryerjen e pagesës; 

 Dërgimin e autorizimin të nënshkruar origjinal; 

 Dërgimin e mandatin origjinal; 

 Dërgimin e një zarfi me pullë të parapaguar me 

adresën e shtëpisë të shënuar qartë dhe me gërma të 

mëdha për dërgimin e vërtetimit të gjendjes 

gjyqësore (Dëshmisë së Penalitetit). 

Vërtetimi mbi verifikimin e gjendjes gjyqësore dërgohet me 

postë, në adresën e shënuar nga vetë qytetari. Informimi i 

E plotë Nuk ka 



hapave të ndërmarra dhe njoftimi kryhet me anë të adresës 

elektronike (e-mail) të shënuar në formularin e aplikimit.Për 

cdo pyetje ose paqartësi, na kontaktoni në numrin pa pagesë 

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

19:00. Faleminderit! 
205 29.05.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

aplikimin për 

plotësimin e 

dokumentacionit 

si dhe ngarkimin 

e mandate 

pagesës 

30.05.2022 Përshëndetje, Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije se 

Për të plotësuar një AV ose e quajtur ndryshe “Akt 

Verifikimi” ju duhet të logoheni me të dhënat tuaja në e-

Albania dhe më pas të kërkoni shërbimin që ju keni aplikuar 

së fundmi, shërbim për të cilin do të plotësoni 

dokumentacionin me AV. Pas kërkimit të shërbimit ju duhet 

të klikoni “Përdor” dhe më pas do të vazhdoni në fund të 

faqes ku do të gjeni një tabelë me këtë pamje:Pasi të 

plotësoni të dhënat e mësipërme, klikoni 

butonin “Dërgo”.Ky dokument (AV) është kërkesa ose 

shkresa juaj që do ia drejtoni ASHK-së.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 

206 30.05.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

procedurën dhe 

dokumentacionin 

për lidhje martese 

me shtetas të huaj 

30.05.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Suaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se procedura për të bërë shpalljen e martesës 

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

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

huaj) paraqiten dokumentet për shpalljen e martesës, të 

legalizuar, përkthyer, noteruar: 

 Çertifikatë lindje, e plotësuar me të gjithë përbërësit 

e gjendjes civile, që pasqyrohen në rubrikat e 

Regjistrit Kombëtar të Gjendjes Civile; 

 Dokumentin/certifikatë që vërteton se nuk ka 

pengesë ligjore në vendin e tij për lidhje martese 

(vërtetim për leje lidhje martese); 

 Dokument ku vërtetohen të dhënat e vendbanimit në 

shtetin e huaj; 

E plotë Nuk ka 



 Fotokopje e dokumentit të identifikimit; 

Këto dokumenta duhet të jenë me vulë APOSTILLE ose të 

legalizuar nga përfaqësitë tona diplomatike jashtë 

vendit. Dokumentacioni duhet të paraqitet i përkthyer dhe i 

noteruar. Shpallja e martesës kryhet në Bashki / Njësi 

Administrative, ku ka vendbanimin bashkëshorti i ardhshëm 

(shtetasi shqiptar). Pas kalimit të afatit 10 ditor nga e 

nesërmja e shpalljes, shtetasi shqiptar që do të lidhë martesë 

pajiset me dokumentacionin e mëposhtëm: 

 Certifikatë lindje; 

 Certifikatë lindje me shënimin “për lidhje martese”; 

Dokumentet duhet të legalizohen në institucionin e 

Prefekturës dhe në Ministrinë për Evropën dhe Punët e 

Jashtme dhe më pas bashkëshortët e ardhshëm ndjekin 

procedurën sipas legjislacionit të vendit ku do të lidhet 

martesa. Aplikimet për legalizimin e dokumenteve kryhen 

nëpërmjet Postës Shqiptare.Pas lidhjes së martesës në 

shtetin e huaj, dokumenti i martesës (certifikatë martese 

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

shërbimin e gjendjes civile në Shqipëri në zyrën e gjendjes 

civile, ku bashkëshorti shqiptar ka vendbanimin.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! 
207 30.05.2022 Kërkesë për 

informacion mbi 

procedurën për 

përjashtimin Tati

30.05.2022 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 

E deleguar Nuk ka 



mi mbi Vlerën e 

shtuar si 

nënkontraktorë I 

një subjekti që do 

të ofrojë 

mall/shërbime një 

subjekti të 

autorizuar për 

qëllime të 

proçesit të 

rindërtimit. 

autoriteti publik, dërgon kërkesën për informim te një 

autoritet tjetër publik, brenda afateve të parashikuara në këtë 

ligj, kur rezulton se autoriteti publik ku është depozituar 

kërkesa nuk e zotëron informacionin e kërkuar”.Sa më sipër 

gjeni mëposhtë kërkesën e z…., i cili kërkon të informohet 

mbi procedurën për përjashtimin Tatimi mbi Vlerën e shtuar 

si nënkontraktorë I një subjekti që do të ofrojë 

mall/shërbime një subjekti të autorizuar për qëllime të 

proçesit të rindërtimit.Lutemi për një përgjigje nga ana 

juaj.Faleminderit! 

208 29.05.2022 Kërkesë e paqartë 

për kryerjen e 

aplikimit të 

shërbimit të 

ASHK-së 

30.05.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj per informacion, 

lutemi të na kontaktoni në numrin e telefonit pa pagesë 0800 

0118, ose  online chat në faqen zyrtare të ADISA, 

adisa.gov.al,  nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 

19:00, pasi na duhet më shumë informacion për T`ju 

orientuar  dhe udhëzuar lidhur me problematikat që 

parashtroni.Faleminderit 

E plotë Nuk ka 

209 30.05.2022 Kërkesë për 

punësim tek 

ADISA 

30.05.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës tuaj për informacion, Ju 

lutem klikoni linkun: 

http://www.adisa.gov.al/mundesi-punesimi/ për të parë 

vëndet vakante në ADISA, dhe informacionin përkatës për 

secilin pozicion. Në linkun e mesipërme do të gjeni edhe 

adresën e emailit ku duhet të dërgoni aplikimin tuaj për 

punësim.Për cdo pyetje ose paqartësi n’a kontaktoni në 

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

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

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

19:00. Faleminderit! 

E plotë Nuk ka 

210 30.05.2022 Kërkesë për reset 

passwordi në 

llogarinë e-

albania 

30.05.2022 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 

E plotë Nuk ka 

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


 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.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 
211 30.05.2022 Kërkesë për 

informacion mbi 

procedurën dhe 

dokumentacionin 

e Aplikimit për 

përfitimin e të 

ardhurave nga 

papunësia 

(pagesa e 

papunësisë) 

 

30.05.2022 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 regjistrim si punëkërkues i 

papunë" ose në linkun: 

https://e-

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

12550 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. Pasi të kryeni aplikimin, Ju  duhet njoftoni nëse 

aplikimi është pranuar apo refuzuar, së bashku me 

arsyetimin përkatës. Në rastin kur aplikimi është pranuar, 

atëherë Zyra e Punësimit i cakton një datë dhe orë aplikantit 

për takimin pranë kësaj zyre punësimi, në të cilën aplikanti 

duhet të paraqitet për intervistën dhe për të tërhequr kartelën 

e punëkërkuesit të papunë dhe për të vazhduar me 

procedurën e përfitimit e të ardhurave nga papunësia.Për 

cdo pyetje ose paqartësi n’a kontaktoni në numrin pa pagesë 

E plotë Nuk ka 

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


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! 
212 30.05.2022 Kërkesë për 

informacion mbi 

pajisjen me 

vërtetim pensioni 

për tu përdorur 

jashtë vendit 

 

31.05.2022 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 pensioni”ose në linkun: https://e-

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

5033 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. Pasi të kryeni aplikimin, Ju nuk duhet të prisni 

shërbimin postar për kthim-përgjigjen, por do të mund të 

merrni atë me vulë dhe firmë elektronike duke klikuar 

"Dokumentat e Mia" në profilin Tuaj në e-Albania..Nëse 

dokumenti do të përdoret jashtë vendit duhet noterizuar dhe 

më pas të legalizohet në institucionin e Prefekturës dhe në 

Ministrinë për Evropën dhe Punët e Jashtme. Aplikimet për 

legalizimin e dokumenteve kryhen nëpërmjet 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! 

E plotë Nuk ka 

213 30.05.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

31.05.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se për T`u pajisur me Certificatë trungu 

E plotë Nuk ka 

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=5033
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=5033
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=5033
https://e-albania.al/Pages/HelpRegister.aspx
https://e-albania.al/Pages/HelpRegister.aspx
mailto:helpdesk@e-albania.al


pajisjen me 

certifikatë 

trungu 

familjar, duhet të paraqiteni në Zyrën e Gjendjes Civile të 

arkivave pranë Prefekturës së Qarkut Tuaj. Kjo vlen për të 

gjitha qarqet, përjashtuar qarku Tiranë.Për Qarkun e 

Tiranës, procedohet si më poshtë vijon:Për Tirana qytet, do 

paraqiteni pranë Bashkisë Tiranë për tu pajisur me 

certificatë trungu.Për fshatrat, do paraqiteni pranë 

Prefekturës së qarkut Tiranë.Për cdo pyetje ose paqartësi, na 

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

të Premte, nga ora 08:00 deri në 19:00. Faleminderit1 

214 30.05.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

procedurën që 

duhet ndjekur për 

plotësim 

dokumentacioni 

tek ASHK 

31.05.2022 Përshëndetje, Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije se 

Për të plotësuar një AV ose e quajtur ndryshe “Akt 

Verifikimi” ju duhet të logoheni me të dhënat tuaja në e-

Albania dhe më pas të kërkoni shërbimin që ju keni aplikuar 

së fundmi, shërbim për të cilin do të plotësoni 

dokumentacionin me AV. Pas kërkimit të shërbimit ju duhet 

të klikoni “Përdor” dhe më pas do të vazhdoni në fund të 

faqes ku do të gjeni një tabelë me këtë pamje. Pasi të 

plotësoni të dhënat e mësipërme, klikoni 

butonin “Dërgo”.Ky dokument (AV) është kërkesa ose 

shkresa juaj që do ia drejtoni ASHK-së.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 

215 31.05.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

registrimin e 

krediteve të 

stomatologjisë 

pranë QKEV 

31.05.2022 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 regjistrimin ekrediteve  pranë QKEV. 

Sa më sipër, lutemi për një përgjigje nga ana 

juaj.Faleminderit 

E deleguar Nuk ka 



216 31.05.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

aplikimin për 

shërbimin 

lëshim i 

certifikatës së 

pasurisë pranë 

ASHK Vlorë 

31.05.2022 Përshëndetje,Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

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

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim te një autoritet tjetër 

publik, Brenda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”.Si rrjedhojë, 

gjeni  mëposhtë kërkesën e z..., i cili shpreh shqetësimin e 

tij  në lidhje me aplikimin nr.15987, datë 17.04.2022, është 

kërkuar për shërbimin lëshim i certifikatës së pasurisë me 

nr. 36/104 vol.18 faqe 29 e ndodhura në zk.8605, Vlorë, 

pronë e cila pësoi ndryshime për shkak të rrugës 

tranballkanike.Bashkëlidhur dokumentat e dërguara nga 

z....Lutemi për një përgjigje drejtuar shqetësimit të 

qytetarit.Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

217 31.05.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

statusin e 

aplikimit për 

legalizim 

31.05.2022 Përshëndetje,Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije si 

më poshtë: Në portalin e-Albania mund të gjurmoni statusin 

e aplikimit që keni bërë. Hyni në portal dhe më pas 

drejtohuni tek shërbimi që keni aplikuar. Pasi të përzgjidhni 

rubrikën “Përdor”, do ju shfaqet rubrika “Aplikimet e mia”, 

ku mund të vendosni numrin e referencës së shërbimit dhe të 

gjurmoni ecurinë e kërkesës suaj. Nëse nuk e keni numrin e 

referencës, në rubrikën “Hapësira ime”, nënrubrika “e-

Shërbimet e mia” mund të shqyrtoni të gjithë aplikimet që 

keni bërë në portal. Drejtohuni tek shërbimi kërkuar dhe 

pasi ta përzgjidhni atë, mund të merrni numrin e 

referencës. Gjithashtu, për çdo problem që mund të hasni 

me përdorimin e portalit e-Albania, ju njoftojmë që t’i 

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

kanal i posaçëm për pyetje dhe paqartësi.Gjithë të mirat! 

E plotë Nuk ka 
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