
Rezultatet e verifikimit 
pas-zgjedhor

5 Nëntor 2021



Rezultatet e kryqezimit të të 
dhënave 

Gjetjet pas-zgjedhore



Proceset 

Importimi
Importimi i të dhenave 

të mbledhura nga 
pajisjet e Identifikimit 

Elektronik

Qendërzimi
Konsolidimi i të 

dhënave në server

Procesimi
Ekzaminimi i

identitetit të votuesve 
nga serveri ABIS 

(Automated Biometric 
Identification System)

Raportim
Gjenerimi i raporteve 

të kryqëzimit



5023

QV të cilat kane 
identifikuar 

zgjedhesit me PEI 
gjate dites se 

zgjedhjeve

1,602,741

Zgjedhës të 
identifikuar nga 
PEI gjate dites se 

zgjedhjeve

97.19%

Zgjedhës te cileve 
iu skanua shenja e 
gishtit me sukses

2.81%

Zgjedhës te cileve 
nuk ishte e mundur ti 

skanohej shenja e 
gishtit per shkak te 
moshes, demtimeve

Të dhënat e analizuara



1006 raste te 
dyshimta

1

2

3

Identitet i njejte ne QV te ndryshme
20 zgjedhes te identifikuar nga 2 here secili 
ne QV te ndryshme. Dokument identifikimi 
lexuar ne 2 QV te ndryshme

Shenja gishti te skanuara 2 here
224 shenja gishti unike te cilat jane skanuar 2
here. Pra 1 shenje gishti lidhet me 2 nr 
personale. 

Shenja gishti te skanuara >2 here
44 shenja gishti unike te cilat jane skanuar 518
here. Pra 1 shenje gishti lidhet me disa nr
personale. 



1
Dokument dhe shenje gishtash i
njejte ne QV te ndryshme



2 Shenja gishti te skanuara 2 here

5 Nëntor 2021



3 Shenja gishti te skanuara >2 here

5 Nëntor 2021



Rezultatet e Verifikimit të 
Votimit Elektronik



Proceset 

Hapja e kutive

Hapja e kutive për çdo 
qendër votimi

Numërimi
Numërimi dhe 

verifikimi manual i 
fletëve të votimit

Procesimi

Kryqëzimi i Rezultateve 
elektronike me ato 

manuale

Raportim
Gjenerimi i raporteve 

të verifikimit



32

QV të verifikuara
manualisht

64

Kuti votimi të 
verifikuara
manualisht

0 %

Diferenca të 
gjetura gjatë 

verifikimit

Te dhenat e analizuara



Rezultatet e Këqyrjes së 
Mëpasshme të Fletëve të
Votimit



Proceset 

Hapja e kutive
Hapja e kutive të

votimit të 519 
QV (10% QV për çdo

KZAZ)

Verifikimi i saktësisë në
numërim & procedurë

Numërimi dhe 
verifikimi manual i 
fletëve të votimit

Administrimi i 
gjetjeve

Krahasimi dhe analizimi i
diferencave dhe

mospërputhshmërisë

Raportim

Publikimi i rezultateve
dhe hartimi i
raporteve të
verifikimit



Gjetjet e këqyrjes për subjekte

1%

QV me diferencë 
10-30 vota për 
subjektet (4 QV 

nga 519 te 
këqyrura)

0%
QV me diferencë 
mbi 30 vota për 

subjekte

71%
QV pa diferencë   

(371 QV nga 519 të 
këqyrura)

28%
QV me diferencë 
mbi 1-9 vota për 

subjekte 
(144 QV nga 519 të 

këqyrura)



5%
QV pa diferencë 
(26 QV nga 519 të 

këqyrura)

Gjetjet e këqyrjes për kandidatë

3,7% 

QV të cilat kanë 
diferencë 20 - 80 

vota (19 QV nga 519 
të këqyrura)

83,6% 

QV të cilat kanë 
diferencë nga 1-9 

vota
(434 QV nga 519 të 

këqyrura)

7,7 % 

QV të cilat kanë 
diferencë nga 10-

20 vota
(40 QV nga 519 të 

këqyrura)



Natyra e votave të pavlefshme

41%

është votuar për
më shumë se një

nga subjektet
zgjedhore

në fletën e votimit

25%

është votuar për 
një subjekt

zgjedhor dhe për
kandidatin e një 
subjekti tjetër

15 %

me shënime që
pamundësojnë 

vlerësimin e votës 
& favor/disfavor të 

subjekteve

19 %

Të tjera 


