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V E N D I M 

PËR 

PËRCAKTIMIN E PROCEDURAVE TË KËQYRJES PASZGJEDHORE TË FLETËVE TË 

VOTIMIT DHE MATERIALEVE ZGJEDHORE, PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR 

KRYETAR BASHKIE TË DATËS 6 MARS 2022 

 

Në mbështetje të neneve 19, pikat 1, shkronja “n”, e 2, dhe 167/2, të ligjit nr. 10019, datë 29.12.2008, 

“Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar, Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve 

 

     V E N D O S I:  

 

1. Këqyrja e mëpasshme e fletëve të votimit dhe materialit zgjedhor, për zgjedhjet e pjesshme për 

kryetar bashkie të datës 6 Mars 2022, përfshin verifikimet e saktësisë së të dhënave në lidhje me 

përputhshmërinë e numrit të votuesve me numrin e fletëve të votimit për qendër votimi të 

gjendura në kuti, plotësimin e elementeve formalë të dokumentacionit zgjedhor dhe 

administrimin e bazës materiale. 
 

2. Këqyrja bëhet nga administrata e KQZ-së, me përzgjedhje rastësore, ose me kërkesë të subjekteve 

zgjedhore të interesuara, me përcaktim. 
 

3. Këqyrja kryesisht shtrihet në jo më shumë se 10 për qind të qendrave të votimit për çdo KZAZ. 

Numri maksimal i qendrave të votimit që do t’i nënshtrohen procesit të këqyrjes për zgjedhjet e 

pjesshme për kryetar bashkie të datës 6 Mars 2022, është 90 (nëntëdhjetë) sipas tabelës nr.1, që i 

bashkëlidhet këtij vendimi. 
 

4. Nuk lejohet këqyrja e fletëve të votimit ose e materialit zgjedhor që është këqyrur më parë 

kryesisht ose me kërkesë të subjekteve zgjedhore përgjatë procesit të ankimimit.  
 

5. Nëse subjektet zgjedhore kërkojnë të këqyren qendra votimi të caktuara, ato duhet të mbulojnë 

paraprakisht shpenzimet e këqyrjes, në përputhje me aktet e KQZ-së. 
 

6. KQZ përcakton QV-të të cilat do t’i nënshtrohen procesit të këqyrjes, nëpërmjet procedures së 

përcaktuar në pikën 7 të këtij vendimi. Procedura e identifikimit të QV-ve që do t’i nënshtrohen 

këqyrjes realizohet nga administrata e KQZ-së në seancë publike. 
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7. Procedurat e përcaktimit rastësor të qendrave të votimit: 

a) Qendrat e votimit të numërtuara sipas sistemit unik të numërtimit (SUN) renditen nga numri 

më i vogël tek më i madhi (përfshirë fraksionet e nënrenditura menjëherë pas numrit mëmë) 

në rang KZAZ-je, në një skedar Excel të eksportuar nga sistemi i QV të KQZ-së. Përjashtohen 

nga renditja QV-të e KZAZ nr. 26 dhe qendrat e votimit nr. 0092, nr. 0132, nr. 0133, tw KZAZ 

nr.2, bashkia Shkodër, në të cilat nuk u zhvilluan zgjedhje në datën 6 Mars 2022. 

b) Skedari elektronik përmban minimalisht të dhëna për Qarkun, Bashkinë, ZAZ-në, Njësinë 

Administrative, Numrin e QV-ve sipas SUN, vendndodhjen e qv-së, si dhe numrin rastësor. 

Në kolonën numër rastësor, për çdo qelizë vendoset formula e gjenerimit të një numri rastësor 

me presje dhjetore për çdo QV, nga 0 – 1 (=rand()). Ky numër rastësor është i ndryshueshëm 

sa herë që bëhet filtrimi, editimi apo rirenditja e QV-ve. 

c) Administrata e KQZ-së shfaq në ekran të gjithë procesin. Në tabelën Excel filtron nga tërësia 

e QV-ve, Zonën e Administrimit Zgjedhor dhe në kolonën “numri rastësor”, i rendit numrat 

rastësor nga më i vogli tek më i madhi. Numrat e renditur të parët sipas përcaktimit në tabelën 

nr. 1, që i bashkëlidhet këtij vendimi, do të jenë QV-të të cilat do t’i nënshtrohen verifikimit. 

ç)  Ky rregull zbatohet për çdo ZAZ në rend rritës deri në përfundimin e të gjitha KZAZ-ve. 

 

8. Sekretari i Përgjithshëm përgatit ambientin që do të përdoret për këqyrjen paszgjedhore, i cili 

duhet të jetë i mjaftueshëm për praninë e medias, në mënyrë që të mundësojë transmetimin video 

në kohë reale të procesit. 
 

9. Njoftimi për datën, orën dhe vendin ku do të zhvillohet këqyrja publikohet në faqen zyrtare 

elektronike të KQZ-së. 
 

10. Kutitë e fletëve të votimit së bashku me kutitë e materialeve të votimit të QV-ve që do të këqyren, 

vendosen nga punonjësit e KQZ-së në ambientet e sallës ku do të realizohet procedura. 
 

11. Këqyrja bëhet nga grupet e punës të përbërë nga 2 persona të caktuar nga Komisioneri dhe 

mbikëqyret nga Sekretari i Përgjithshëm. 
 

12. KQZ përcakton vendqëndrimin e vëzhguesve dhe përgatit tavolinat për grupet e këqyrjes. 
 

13. Grupet e këqyrjes së fletëve të votimit dhe materialeve zgjedhore kryejnë këto veprime: 

a) lexojnë kodet e mbylljes së çdo kutie; 

b) evidentojnë çdo dokument që gjendet fillimisht në kutinë e fletëve të votimit e më pas në 

kutinë e materialeve të votimit; 

c) vlerësojnë dhe numërojnë fletët e votimit; 

ç)  evidentojnë fletët e votimit të pavlefshme dhe analizojnë natyrën e pavlefshmërisë; 

d) pasqyrojnë rezultatet e numërimit në procesverbalin Model 1, bashkëlidhur këtij vendimi, 

duke evidentuar diferencat me tabelën përmbledhëse të rezultateve të miratuara nga KZAZ; 
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dh) pasqyrojnë procesin e këqyrjes në procesverbalin Model 2, bashkëlidhur këtij vendimi. 

 

14. Raporti paraprak i këqyrjes së fletëve të votimit dhe materialit zgjedhor hartohet nga Sekretari i 

Përgjithshëm dhe përmban të dhëna për: QV-të të cilat kanë mospërputhshmëri të fletëve të 

këqyrura me tabelat përmbledhëse të rezultateve (TPR); natyrën e pavlefshmërisë së votave; 

respektimin nga ana e KQV-ve të kërkesave procedurale gjatë procesit të votimit; rekomandimet. 
 

15. Procesi i verifikimit të pajisjes elektronike të votimit dhe numërimit (PEVN) do të zhvillohet për të 

gjitha QV-të e KZAZ-së nr.26. 
 

16. Grupet që verifikojnë PEVN, kryejnë këto veprime: 

a) në prani të vëzhguesve hapin kutinë me fletët e votimit dhe lexojnë fletët e votimit për 

kandidatët. Grupi ndan biletat duke vendosur një ngjyrë për çdo kandidat dhe duke i veçuar 

votat për çdo kandidat në zarf të veçantë; 

b) numërojnë fletët e votimit për çdo kandidatet dhe i tabulojnë ato sipas procesverbalit model 3, 

bashkëlidhur këtij vendimi; 
    

17. Raporti paraprak i verifikimit të PEVN-së hartohet nga Sekretari i Përgjithshëm dhe përmban të dhëna 

për:  

a) saktësinë e përgjithshme të verifikimit; 

b) probleme/ mospërputhshmëri të hasura/ gjetura; 

c) shkakun e mundshëm, dhe/ose; 

   ç)  propozimin e masave të duhura korrigjuese për zgjidhjen e problemeve. 
 

18. Në përfundim të këqyrjes, raporti paraprak i paraqitet Komisionerit. 
 

19. Raportet paraprake u dërgohen për njohje subjekteve zgjedhore pjesëmarrëse në procesin e këqyrjes, të 

cilat brenda një afati prej 5 (pesë) ditësh mund të parashtrojnë komentet e tyre.  
 

20. Raporti përfundimtar për këqyrjen e fletëve të votimit e materialit zgjedhor, dhe raporti përfundimtar 

për verifikimin e PEVN-së miratohen nga Komisioneri Shtetëror të Zgjedhjeve.  
 

21. Ngarkohet administrata e KQZ-së për zbatimin e këtij vendimi.  
 

22. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe publikohet në faqen zyrtare të Komisionit Qendror të 

Zgjedhjeve. 
 

23. Kundër këtij vendimi mund të bëhet ankim në Komisionin e Ankimimeve dhe Sanksioneve 

brenda 30 ditëve nga hyrja e tij në fuqi. 
 

               Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve 

                       Ilirjan CELIBASHI 
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Tabela 1 

Për përcaktimin e numrit te QV qe do i nënshtrohen 

këqyrjes paszgjedhore për çdo KZAZ 

    

Qarku 

KZAZ Nr. QV Nr. QV qe do 

këqyren (10%) 

Shkodër        

  02 109 11 

  03 48 5 

  04 46 5 

  05 47 5 

Dibër 19 101 10 

Durrës 21 109 11 

  22 79 8 

  23 76 8 

  24 73 7 

Tirane 26 44   

  43 53 5 

Fier 54 92 9 

  55 65 6 

    942 90 



 
1 

Numri i zgjedhësve që kanë 

votuar 

gjithsej |       | 
 

gra |       | 
 

2 Fletë votimi të papërdorura |       | 
 

3 Fletë votimi të dëmtuara |       | 
 

4 Fletë votimi të gjetura në kuti |       | 
 

5 Vota të pavlefshme |       | 
 

6 Vota të vlefshme |       | 
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KZAZ Nr.  

GN NR   __ 

QV NR    
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TABELË E REZULTATEVE TË VERIFIKIMIT       

PASZGJEDHOR PËR QENDRËN E VOTIMIT  
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SHPËRNDARJA E VOTAVE TË VLEFSHME 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Këqyrës 1    Këqyrës 2 

_________________  ___________________ 
(emri, mbiemri, firma)                                     (emri, mbiemri, firma) 

 

 

 

KËQYRJA PASZGJEDHORE PËR ZGJEDHJET E PJESSHME VENDORE PËR KRYETAR BASHKIE TË DATËS 06.03.2022 

 
                                                   Data e plotësimit_____.04.2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Model - 1: Miratuar me Vendimin nr. 143, datë 13.04.2022, të Komisionerit 

       

       

       

       

       

 
Nr. 

 
Numri i kodeve të vulave që mbyllet kutia e votimit 

1  

2  

3  

4  

5  

Nr Kandidatët për kryetar 
(emri, atësia, mbiemri) 

Vota të vlefshme sipas 
GN-ve 

Vota të vlefshme pas 
verifikimit 

1 

   

2 

   

3 

   

4 

   

 

Gjithsej 
 

 

 
Nr. 

 
Numri i kodeve të vulave që mbyllet kutia e materialeve zgjedhore 

1  

2  

3  

4  

5  
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 PROCESVERBALI I MBAJTUR PËR KËQYRJEN PASZGJEDHORE 

Bashkia _____________________ 

KZAZ  ______________________ 

QV __________________________ 

Grupi i Këqyrjes: _______ 

Emër Mbiemër: vendos emrat e anetareve te grupit te keqyrjes. 

Data:  vendos datën e këqyrjes se kutise. 

Kutitë: 

- Janë kutitë e votimit të vulosura si duhet? Po  Jo 

- Janë kutitë e votimit të dëmtuara?  Po  Jo 

 

A. Kutia e votimit: 

- A është procesverbali i hapjes së votimit në kutinë e votimit? Po Jo 

- A është procesverbali i mbylljes së votimit në kutinë e votimit? Po Jo 

- A është në kutinë e votimit procesverbali i Hapjes së PEI ? Po Jo 

- A është në kutinë e votimit procesverbali i Mbylljes së PEI? Po Jo 

- A janë futur fletët e votimit në zarfe sipas subjekteve zgjedhore? Po Jo 

- A ka vota të pavlefshme dhe nëse po, cila është natyra e pavlefshmërisë dhe sasia përkatëse: 

 Po Jo 

☐ fleta e votimit nuk ka të njëjtën madhësi, ngjyrë ose formë me fletën e votimit të miratuar nga 

KQZ-ja;   (Sasia) ________ 

- ☐ fletës së votimit i mungojnë vulat e parashikuara në nenin 103, të këtij Kodi; (Sasia) ________ 

- ☐ në fletën e votimit janë bërë shënime apo shenja që bëjnë të pamundur vlerësimin e votës;                            

(Sasia) ________ 

☐ në fletën e votimit janë bërë shënime në favor ose në disfavor të subjekteve të caktuara 

zgjedhore;                     (sasia) ________ 

REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

KOMISIONI QENDROR I ZGJEDHJEVE 

KOMISIONERI SHTETËROR I ZGJEDHJEVE 
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- ☐ është votuar për më shumë se një nga subjektet zgjedhore në fletën e votimit (sasia) ________ 

- ☐ nuk është votuar për asnjë nga subjektet zgjedhore në fletën e votimit (sasia) ________ 

- ☐ është votuar për një subjekt zgjedhor dhe për kandidatin e një subjekti tjetër zgjedhor 

                 (sasia) ________ 

- ☐ nuk është e qartë se për kë është votuar (sasia) ________ 

- ☐ zgjedhësi ka votuar për një person apo për një subjekt që nuk është ne fletën e votimit 

                (Sasia) ________ 

- ☐ e tjera, specifiko. 

B. Kutia e materialeve zgjedhore 

Nëse nuk janë futur në kutinë e votimit a janë në kutinë e materialeve zgjedhore: 

- Procesverbali i hapjes së votimit? Po Jo 

- Procesverbali i mbylljes së votimit? Po Jo 

- Procesverbali i Hapjes së PEI?  Po Jo 

- Procesverbali i Mbylljes së PEI?  Po Jo 

A ndodhen në kutinë e materialeve zgjedhore: 

a) zarfi ku janë vendosur fletët e votimit të papërdorura;                  Po   Jo 

b) zarfi ku janë vendosur “FLETË VOTIMI TË DËMTUARA”;  Po Jo 

c) zarfi “VËRTETIME TË IDENTIFIKIMIT ELEKTRONIK TË ZGJEDHËSVE”;  Po Jo 

ç) lista e zgjedhësve, përfshirë edhe regjistrin e posaçëm të zgjedhësve; Po Jo 

 d)  vula e KQV-së;        Po Jo 

dh) vula e kryetarit të KQV-së;      Po Jo 

 e) vulat me kodet e sigurisë të papërdorura;    Po Jo 

 ë) vulat me kodet e sigurisë të dëmtuara;     Po Jo 

 f) Libri i Protokollit të Mbledhjeve të KQV-së;    Po Jo 

 g) procesverbali ku shënohen numri i fletëve të votimit, të marra në dorëzim;  Po Jo 

 h)  procesverbali i dorëzimit të vulave me kodet e sigurisë, në të cilin shënohen kodet e sigurisë për çdo 

vulë         Po Jo 
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Libri i protokollit të mbledhjeve: 

A është plotësuar Libri i Protokollit të Mbledhjeve të KQV-së?          Po Jo 

Nëse po, KQV-ja ka marrë vendim për:  

a) hapjen e votimit në ora 07:00?      Po Jo 

Nëse jo, shëno orën e saktë të hapjes së votimit_______ 

b) pezullimin e votimit;        Po Jo 

c) kërkimin e ndihmës nga Policia e Shtetit për rivendosjen e rendit në qendrën e votimit;   Po Jo 

 ç) largimin e forcave të policisë pas rivendosjes së rendit në qendrën e votimit;     Po Jo 

d) largimin e personave të caktuar nga mjediset e qendrës së votimit, sipas nenit 110 të Kodit Zgjedhor; 

Po Jo 

dh) përcaktimin e numrit të personave që kanë votuar në qendrën e votimit në rast kundërshtimi, sipas 

nenit 113, paragrafi 2, të Kodit Zgjedhor;   Po Jo 

e) mbylljen e votimit në ora 19:00?  Po Jo 

ë) vijimin e votimit pa identifikimin elektronik të zgjedhësve Po Jo 

f) A janë vendimet e vulosura me vulën e KQV-së?  Po Jo 

Shënime të tjera në LPM: 

- A ka shënime të personave që kanë ndihmuar për të votuar zgjedhësit që nuk kanë mundur të votojnë 

vetë?    Po Jo 

- Në rast se ndonjë nga vulat me kodet e sigurisë është dëmtuar gjatë mbylljes së kutisë, a është  

zëvendësuar ajo me një nga vulat shtesë? Po Jo 

- A ka shënime në LPM të identitetit të ndonjë zgjedhësi / ndonjë rasti që zgjedhësi nuk ka pranuar të 

kryejë verifikimin elektronik?    Po Jo 

- A ka shënime për ndonjë zgjedhës i cili nuk ka depozituar gjurmë të gishtërinjve për t’u identifikuar? 

 Po Jo 

- A ka shënime për regjistrim për zgjedhës që kanë tentuar të votojnë më shumë se një herë?  

       Po Jo 

A ka shënime/ të dhëna në LPM të KQV-së për numrin e personave që kanë votuar në qendrën e votimit, 

dhe ndonjë pretendim për numrin e pjesëmarrjes? Po Jo  

 

Pajisja PEI: 

A ka funksionuar pajisja PEI gjatë gjithë procesit të votimit? Po Jo 

              Nëse jo, jepni arsyen: 
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- ☐Mosparaqitja e operatorit në orën 7.00 

- ☐Mosfunksionim i pajisjes 

A ka të dhëna në LPM për vendimmarrje për pezullimin e votimit/ datë/orë / shkak për shkak të   

mosfunksionimit të PEI dhe njoftimin e qendrës së asistencës teknike/ përshkrim të problemit të shfaqur 

nga PEI rifillim të procesit të identifikimit elektronik pas riparimit/ zëvendësimit të tij ? 

Po Jo 

A është zëvendësuar pajisja PEI ?   Po Jo 

A ka vendim për vazhdimin e votimit me identifikim manual (pa pajisje PEI)?  Po Jo 

A është përdorur lista e zgjedhësve? Po Jo 

Nëse po, KQV ka vendosur: 

- Vizë     Po Jo 

- Nënshkrime në krah të çdo zgjedhësi Po Jo 

- Nr. Personal    Po Jo 

Në rast se procedura e votimit ka filluar manualisht a ka vendim për kalimin e procedurës me përdorim të 

PEI?  Po Jo 

Nëse po çfarë shënimesh ka?__________________________________________________________ 

 

A përputhet numri i fletëve të votimit të papërdorura të mbyllura në zarfin ku është shënuar “FLETË 

VOTIMI TË PAPËRDORURA” me të dhënat e pasqyruara në Procesverbalin për Mbylljen e Votimit dhe 

në LPM të KQV-s për fletët e votimit të papërdorura? Po Jo 

A kanë paraqitur vëzhguesit vërejtje?   Po Jo 

Ka ndryshime nga PV i mbylljes se KV/KMZ me LPM? Po Jo 

A janë të gjitha PV e kërkuara ne kutinë e materialeve zgjedhore (11 PV/ vendime, 1 LPM dhe 1 Raport 

PEI)?       Po Jo 

 

Shënime 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 
1 

Numri i zgjedhësve që kanë 

votuar 

gjithsej |       | 
 

gra |       | 
 

2 Fletë votimi të papërdorura |       | 
 

3 Fletë votimi të dëmtuara |       | 
 

4 Fletë votimi të gjetura në kuti |       | 
 

5 Vota të pavlefshme |       | 
 

6 Vota të vlefshme |       | 
 

 

 

QARKU: DIBËR  

KZAZ Nr.  

GN NR   __ 

QV NR    

REPUBLIKA E SHQIPËRISË 
KOMISIONI QENDROR I ZGJEDHJEVE 

 

TABELË E REZULTATEVE TË VERIFIKIMIT       

PASZGJEDHOR PËR QENDRËN E VOTIMIT  

  
 

                  
 
 
 

                          Shënime 
                                           

 

 
 
 
 
 
 

 

SHPËRNDARJA E VOTAVE TË VLEFSHME 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Këqyrës 1    Këqyrës 2 

_________________  ___________________ 
(emri, mbiemri, firma)                                     (emri, mbiemri, firma) 

 

 

 

KËQYRJA PASZGJEDHORE PËR ZGJEDHJET E PJESSHME VENDORE PËR KRYETAR BASHKIE TË DATËS 06.03.2022 

 
                                                   Data e plotësimit_____.04.2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Model - 3: Miratuar me Vendimin nr. 143, datë 13.04.2022, të Komisionerit 

       

       

       

       

       

 
Nr. 

 
Numri i kodeve të vulave që mbyllet kutia e votimit 

1  

2  

3  

4  

5  

Nr Kandidatët për kryetar 
(emri, atësia, mbiemri) 

Vota të vlefshme sipas 
PEVN-së 

Vota të vlefshme pas 
verifikimit 

1 

   

2 

   

3 

   

4 

   

 

Gjithsej 
 

 

 
Nr. 

 
Numri i kodeve të vulave që mbyllet kutia e materialeve zgjedhore 

1  

2  

3  

4  

5  


