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 COMPUTERIZATION 

 of 

 IMMOVABLE PROPERTY REGISTRATION SYSTEM  

 

 
 prepared by 

 International Computer Company Ltd. 

 

 

 

I. BACKGROUND 

  

1. General View  

 

Albania has already accepted to go straight to a free-market oriented economy. Creation of an 

unique system for immovable property registration has a particular importance for Albania in 

order to face successfully the new situations, which accompany such an economy. 

 

Based on the funds given by serious organisms such as European Union (EU) and United States 

Agency for International Development (USAID) and with the collaboration of albanian and 

foreign specialist, the Action Plan for the Immovable Property Registration System was 

designed and the work has actually begun to realize the objectives. 

 

Immovable property registration system proposed is property-based. 

 

A Project Management Unit (PMU) for Immovable Property Registration System is set up for 

achieving the various duties according to the Action Plan. PMU will work for opening the 

registration offices in all districts of Albania, starting on the first phase with three pilot districts 

(Tirana, Kavaja and Lushnja).  

 

Each registration office (In Annex 2 is shown an approximate organization structure of future 

registration offices) will have two main sections:  

 

(a) section of property registries, where there is one "Kartela" (Registry Page) for each property, 

where will be registered all the "text" data for this property, divided in:  

 

- property identification section,  

- description section,  

- ownership section,  

- section of leases, "in use", restriction agreements, servitudes, and other interests,  

- section of mortgages, court decisions, restrictions, etc. 

 

(In Annex 1 is shown a copy of "Kartela") 

 

(b) section of Index Maps for graphic representation of properties.  
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The property number, which is unique within a cadastral area, links these two sections of 

information of the system. 

 

2. Short History  

 

The ownership in Albania, for about 50 years, was limited on state ownership. The number of 

private properties was very small. Registration system of property rights was a deed-system, 

based to the owner's name and the registration was mainly made in the "Hipoteka" offices. The 

way how the information was kept in "Hipoteka" is changed time after time: period before 1929, 

period from 1929 till 1969, there was an interruption of activity from 1969 to 1984, and finally 

the system that is still running from year 1985. While the urban (very poor information) and the 

rural cadastral offices dealt principally with the technical problems of drawing the immovable 

properties in maps. The information in these offices is obsolete and have not followed the 

dynamic changes of last ten years.   

 

The mapping information is generated and kept from different agencies and institutions, in 

different scales, and for different purposes. The Military Topographic Institute has the maps of 

small scales up to 1:10'000. Land Research Institute, topographic sector, has maps of scale 

1:5'000, which were judged improper in the conditions of a high fragmentation (after land 

distribution process) of "agricultural parcel" property. The Geodesy-Geology Enterprise has the 

maps of scale 1:1'000 and 1:500 for urban areas in cities. The institution for city planning has 

maps of scale 1:500 for some of large cities of Albania. It is to be emphasized that all mapping 

information is based on graphic representation in paper and there is no digital information. 

 

 

3. Privatization  

 

A wide privatization of immovable properties took place in a very fast way after 1991, through 

different laws: privatization of "agricultural land" property of ex-cooperative or ex-state farms 

(the information is kept in district rural cadastral offices) and the privatization of building 

apartments (the information is kept at National Housing Agency and at Hipoteka).  

We see some difficulties for the first registration because there are other state organisms that 

had the right of knowing the ownership to individuals or private families. 

 

 

4. Some figures  

 

General data for Albania: 

 

 Area:  28'748 Km2 

 Population:  3 million people  

Districts:  36 

Number of properties:3 million 

Rural: 2.2 million  

Urban:  0.7 million 
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5. Conclusion 

 

Creation of such an unique immovable property registration system needs the use of computers, 

for the following reasons:  

 

(a) The amount of data that will be first included in this system and then the information 

quantity that will be generated in the future registration offices is very large;  

 

(b) In the conditions of a free market economy and in the conditions when a very wide 

privatization of properties took place, a dynamic development of property market is 

expected. To serve the public in their everyday transactions, it is necessary to have a 

proper secure system which functions correctly and in time;  

  

(c) Everywhere in the world there is a tendency to digital data, because they are easily used, 

transformed, transported and shared between users;  

 

(d) The experience of other countries, which widely use the computer in the immovable 

property registration systems they have, tells us that our system in Albania as well has to 

attempt such solutions.  

 

 

II. STRATEGY 

 

Immovable property registration systems in European developed countries or in United 

States are wellknown for the wide use of computers. 

 

Our strategy in the creation of the immovable property registration system is: Designing a 

modern registration system, with a gradual penetration of computers, in specific conditions 

of Albania:  

 

- for about 40 years, our specialists have not dealt with private ownership and there is a 

lack of experience; 

- institutions concerned with immovable properties never used to work with modern 

equipments in their work;  

- lack of a good infrastructure (electricity, communication, office space, etc.);  

 - low level of computer knowledge; 

- there is no digital data, and the generation of such data is a long time process;   

- the bad quality of data collected from privatization commissions and organisms, and the 

missing of updated maps.  

 

After long consults with local specialists and foreign advisers, it was decided to start with 

proved manual methods and then, gradually, step by step, pass in the use of modern 

technic. The interpretation of word 'gradually' is very relative and does not give a very 

clear idea about the speed of a establishing such a system.  
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Following, there is a more detailed definition of the way to be followed for different 

parties of computerization project, explaining the same time the concept of the word 

'gradually'. 

 

 

 

III. PHASES OF COMPUTERIZATION 

 

 

After presenting the abovementioned conditions of the system development, following is 

shown a more detailed plan for computerization:    

 

1. Computerization of PMU activity  

 

- Each sector of Project Management Unit will have at least one computer of medium level to 

be used for everyday office needs (Wordprocessing, Spreadsheets, etc.) 

 

- Preparation of special programs:  

 

  A software for PMU Accounting, which will help the financial office in keeping 

accurate accounts, what we see very important, for preparing immediately 

various reports for financial situation, for PMU staff and for  donators. 

 

 A software for storage information management. 

 

 A software helping the information management for PMU archive, where will be filed the 

work plans, studies, suggestions, different proposals, from local specialists and 

foreign advisers, what we judge that will help not only the secretary work but 

will improve the work coordination system between PMU departments and 

between foreign advisers and PMU employees.  

 

  A software for performance/price analysis of construction, which will help the logistic 

office in selecting the best offer presented for repairing the district registration 

offices and the central office. 

 

  After setting up the Registration System Institution, specific software will be prepared 

to make easier the office work. 

 

 etc. 

 

- Training of PMU staff (later of Registration Central Office staff) in use of computers and in 

common-use software of TextProcessing, WorkSheets, and in use of specific application 

software. 
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2. Computerization of Immovable Property Registers.  

 

First of all, we should clearly define and understand that, on the first phase of computerization 

of Immovable Property Registration System, we are intending to use the computer to enter the 

data of the first registration for each property through a database index, and later use them for 

speeding up the daily procedures of Registration Office, in order to help the Office staff and 

improve the service to the public. For example, right now, we are working with the test-village 

Lumth in Lushnja, and we did: data entry from the kartelas filled up by the topographs, quality 

control of data collection through different software procedures, create property and village 

reports, prepare the display report to be posted in village, etc.  

 

The security of computer databases will be solved through the automatic incremental back-up 

procedures (to keep an up-to-date copy of data) and through the different methods that offers the 

MS-DOS operating system and the programming language of DBaseIV, which provide access 

control from file to record and then to field level. About virus danger we plan to follow the 

well-known actual anti-virus procedures, and we plan to work hard with training the staff on the 

use of those techniques. 

 

Following, there is a presentation of the steps to be taken for that purpose: 

 

- Creation, testing and installation of a software for immovable property data base management. 

This program will give the possibility for registering all the information included in 

"Kartela", for a quick consulting of information with different user-chosen filters, 

generation of the reports for specific properties or the general reports for a village, some 

villages, city, district, etc. Software allows screen and paper outputs. 

 

- Testing the software with real data, discovering the missing points and finding the solution for 

correction. 

 

- Setting up an Information Management Office, near PMU in Tirana, which will have 6-8 good 

computers (the disk space must be large enough) to be used for data entry.  

 

- Training of people that will work in registration offices in these districts, in use of computers 

in general and in this software in particular. 

 

- After opening the registration offices in districts, one ore more computers (approximately one 

for each 40 thousand properties) will be installed in each of them. At this time some 

other computers will be installed in Information Management Office in center, which 

will become the nucleus information central office for Immovable Property Registration 

Institution. This office will keep a monthly updated back-up copy of all the data of 

Albania. On this office a very big and fast computer is needed, with large removable 

backup-drivers (disk and tape), in the conditions that an approximate estimation of disk 

memory space is 200MB memory for 40'000 properties, without the continuous 
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transactions that will take place. Two computer scientists and two technicians need to be 

trained on using this computer. 

 

- Networking the computers in information management central office, with a Novell Local 

Area Network. 

 

- After testing and being familiarized with network concepts, networking of the computers 

within a pilot registration office in Tirana will take place, through a Novell LAN. 

 

- After a certain period of parallel functioning of both systems - manual and computerized - 

when the people get the needed experience, and after being convinced that computer has 

the same accuracy and security as the manual system and it is more quickly and 

commode, three offices from the best ones will be selected as pilot offices.  

 

In these offices will be organized a testing period to find how can they function in a fully-

computerized way. After 3-5 months, we will estimate the computerized system 

compared with manual system. If the estimation result will be that computerized system 

has superiority over the manual system, and that such solution could be used in their 

offices, then Information Management central Office will prepare a plan for gradual 

passage in computerization of all offices. The experience taken from pilot offices will 

help.  

 

- Networking of central office with one of registration offices in Tirana. Definition of problems 

and solution possibilities, using the telephone (Telekom) lines. The type of Network we 

think to be centralized, meaning that the possible communication will be District <---> 

Central Office.  

 

- Networking of all Tirana offices with the central office.  

 

- Networking the central office with the registration office in district of Durrës (close to Tirana, 

and easy access).  

 

- Preparation of a detailed plan for gradual networking of all registration offices with central 

office.  

 

 

3. Usage of computers for mapping  

 

 

The software for registration and consulting of "text" data for each immovable property will be 

connected in future with a software for registration of geodetic data (which allows the updating 

as well) to be used for graphic representation of immovable properties in maps. For that, we 

propose the following steps:  
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- Training of 2-3 persons in use of modern technologies and in use of special programs for 

mapping data processing, for example MAPCAD, ARCINFO, INTERGRAPH, after a 

selection process, as said in paragraph 4. 

 

- Using computers in digitizing maps for small rural and urban areas, which will be considered 

as pilot areas.  

 

- If we get good results from testing we could extend this idea for larger areas, giving more 

attention to urban areas without maps.  

 

 

4. Beginning of Geographical Information Systems 

 

 

We think that an inter-institutional agreement is needed to study in national level the 

Albanian conditions for developing a modern GIS in Albania, which will allow the work to be 

more effective and with a lower costs, the expensive programs and equipments to be used more 

effectively, data collection to be easier and coordinated, proper ways for data sharing to be 

chosen.  

 

It is important to emphasize that creation of GIS is not only having a computer, scanner or 

plotter and the software, but we have to understand that in GIS are included numerous fields as: 

remote sensing, GPS, photogrametry, mapping, hydrography, programming and computer 

science, project management, data collection and conversion, surveying, market analysis, land 

use, environment management, supply facilities management, data base development, computer 

network, etc. 

 

We think that the GIS in Albania must be developed after the following problems will be 

solved:  

 

a. What are the more needed geographical information for Albania?  

b. What programs and equipments must be purchased and used?  

c. How will the data be collected?  

d. What is the training strategy?  

 

After answering these questions, we propose to follow following steps for starting GIS:  

 

- Carry out a study with the participation of the relevant Albanian institutions representatives 

and foreign experts in order to decide for the Computers and Software to be used for 

creation of GIS systems in Albania. 

 

- Any following test and any digitizing process will be associated with disk space analysis, in 

order to find the memory needs for different size areas. 

 

- Design and creation of a GIS for a complete rural area (about 5 villages) for which will be 
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collected the data for the base map (streets, houses, etc.), property boundaries, water and 

electricity supply for houses, the drainage system, etc.  

 

- Design and creation of a GIS for a urban area here in Tirana, about 1000 ha, for which will be 

collected the data  for base map, property boundaries, ownership data, electricity supply 

system, etc. 

 

- Design and creation of a GIS for an area where the yellow line passes, where in addition of 

above-mentioned data will be collected the data about the land use and regional 

planning, as well.  

 

An analysis of such systems will take place for these pilot areas, and possibly the idea will be 

extended for other areas of the country. 

 

 

 

IV. COMPUTERS TO BE USED 

 

 

According to the specific bad infrastructure conditions of Albania, it was judged that in the first 

steps the priority be given to the use of "Laptop" computers, which are relatively independent 

from electricity cut off (they can run for 2-3 hours with their rechargeable batteries).   

 

During the data entry process, we propose to use the desktop monitors (Color VGA, 0.28 dpi), 

which can be connected with the "Laptop" computers.   

 

According to the computer parameters we emphasize that the disk space must be considerable 

because of massive data and we are happy with the definition good computers. We are obliged 

to use this term because of high speed changes in computer technology, and it is not reasonable 

to define right now the concrete parameters for computers to be purchased after more than a 

year.   

 

The computers that will be used for mapping purposes in particularly or GIS, must be 

specialized to such applications (486DX / 60MHz), which require high level processor 

(cooprocessor included) and large disk space.  

 

Central memory (4 Mb) and hard disk space (170 Mb) required are reasonable for the amount of 

data which is foreseen to be kept in one computer.  

 

Backup tapes will be used for keeping the backup copy of the property information.  

 

Modems will be used for purposes of future networking of computers, using phone lines. 
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V. TRAINING STRATEGY 

 

 

We propose to organize different kinds of training:  

 

 

1. The plans for full computerization of registration system, according to the steps proposed 

above, are ambitious and require that our computer specialists, although they are chosen 

from the best, they will need the short- and long-term training to know and then to face 

the problems that can come out during the realization of computerization, for example 

the problems of local or large network physical connection; problems of creation and 

maintaining the information of large archives, what kind of support to be used for back-

up processes; problems of communications and logical information sharing; problems of 

system security; problems of passage from a computer supported system to a full-

computerized and real-time system; problems of downloading the data from different 

surveying and mapping equipments to computer with proper formats, etc. These 

specialists will later organize the training courses with system employees and users.  

 

 

2. Digitizing maps is the general tendency for development of registration system mapping 

section. A large number of specialists must be trained (short-term) on digital data 

generation which will be the base for starting GIS.  

 

 

3. Training of people who will work in centralized massive data entry during the immovable 

property first registration phase.  

 

 

4. Creation of Geographical Information Systems is a long and difficult process, specially in 

conditions of lack of geographical data in general. We propose that now is the best time 

(because this period could and should be used for collecting the needed data) to start 

with short-term training (2-4 months) and long-term training (6 months till 2 years) for 

our specialists who will work for creation of a GIS in Albania.  

 

 

5. Training of immovable property registration system employees and system users on software 

that will be installed there. A particular importance will the user manual preparation that 

will be used in their training process and will serve as working manual for future users 

of computerized system during all phases of system creation. 

In first phase, we will organize training courses in small groups at PMU, where will mainly 

participate the employees of registration offices, considered as pilot offices in 

computerization point of view. The experience from these courses will be used to 

improve the working manuals and the methodology to be followed. This phase will 

serve as a testing phase for the software designed to find out what the problems are and 
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give solution before the computerized system extension to the other registration offices.  

After this step, a more massive training program will begin with groups of districts. The 

experience of pilot offices employees will in further training.  

 

Note: Along with the training programs to developed west countries, we see reasonable and 

important to propose and organize training in east countries, as well, because the 

similarity of the problems we are facing, will help for finding out the logical 

solutions for the specific problems of Albania. 
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 STRATEGJIA E KOMPJUTERIZIMIT 

 të  

 SISTEMIT TE REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME 

 

 

 përgatitur nga 

 International Computer Company Sh.p.k. 

 

 

I. BACKGROUND 

  

1. Pamje e përgjithshme 

 

Shqipëria aktualisht ka pranuar dhe po ecën drejt një ekonomie të orientuar drejt tregut të lirë. 

Krijimi i një sistemi unik për regjistrimin e pasurive të paluajtshme është i një rëndësie të 

veçantë që Shqipëria të mund të përballojë situatat e reja që shoqërojnë një ekonomi të tillë.  

 

Mbështetur në fondet e organizmave seriozë si Komuniteti Evropian dhe Agjencia Amerikane 

për Zhvillimin dhe me bashkëpunimin e specialistëve nga më të mirët shqiptarë e të huaj, u 

hartua Plani i Veprimit i Sistemit të Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme dhe aktualisht ka 

filluar puna për realizimin e tij.  

 

Sistemi i regjistrimit të pasurive të paluajtshme që është propozuar është i bazuar tek pasuria e 

paluajtshme. 

 

Për këtë është krijuar Njësia e Manaxhimit të Projektit për Sistemin e Regjistrimit të Pasurive të 

Paluajtshme. Kjo Njësi do të punojë për hapjen e zyrave të regjistrimit në të gjithë Republikën e 

Shqipërisë duke filluar me tre rrethet pilot (Tiranë, Kavajë dhe Lushnjë).  

 

Çdo zyrë regjistrimi (organizimi i përafërt i zyrave të ardhshme të regjistrimit gjendet në 

Aneksin 2) do të ketë dy pjesë kryesore:  

 

(a) pjesën e regjistrave të pasurive, ku për çdo pasuri do të kemi një Kartelë në të cilën do të 

mbahen të dhënat e tipit "tekst" të pasurisë në fjalë, të ndara në: 

- seksioni i identifikimit të pasurisë,  

- seksioni i përshkrimit,  

- seksioni i pronësisë,  

- seksioni i qirave, "në përdorim", marrëveshjeve kufizuese, servitudave dhe interesave të tjera, 

- seksioni i hipotekave, vendimeve të gjykatës, kufizimeve, etj; (një kopje e Kartelës është 

paraqitur në Aneksin 1) dhe 

 

(b) pjesën e hartave treguese të pasurive të paluajtshme, ku do të bëhet paraqitja grafike e 

pasurive.  

 

Këto dy pjesë të sistemit lidhen me njëra tjetrën nëpërmjet numrit të pasurisë, i cili është unik 
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brenda një zone kadastrale.  

 

 

2. Pak histori 

 

Për rreth 50 vjet pronësia në Shqipëri ishte e kufizuar kryesisht në pronësinë shtetërore. Numri i 

pasurive private ishte shumë i kufizuar. Sistemi i regjistrimit të të drejtave të pronësisë, sistem i 

bazuar tek pronari, kryesisht bëhej në zyrat e hipotekës. Edhe vetë sistemi i mbajtjes së 

informacionit në hipotekë ka ndryshuar kohë pas kohe: sistemi para vitit 1929, periudha 1929 

deri 1969, ndërprerje e aktivitetit të zyrës 1969 deri 1984, dhe sistemi që funksionon sot që prej 

vitit 1989. Ndërsa zyrat e Kadastrës bujqësore dhe urbane (këto të fundit me informacion shumë 

të varfër) janë marrë kryesisht me anën teknike të paraqitjes në harta të pasurive të paluajtshme. 

Informacioni në këto zyra është i vjetëruar dhe nuk ka ndjekur ndryshimet e dhjetë vjetëve të 

fundit.  

 

Informacioni mbi hartat gjenerohet dhe mbahet nga agjenci dhe institucione të ndryshme, në 

shkallë të ndryshme dhe për qëllime të ndryshme. Instituti Topografik i Ushtrisë ka hartat e 

shkallave të vogla deri 1:10'000. Instituti i Studimit të Tokave, sektori topografik, ka hartat e 

shkallës 1:5'000, të cilat u gjykuan jo të përshtatshme në kushtet e fragmentarizimit të lartë të 

pasurive "parcela bujqësore". Ndërmarrja e Gjeologji-Gjeodezisë ka hartat e shkallës 1:1'000 

dhe 1:500 për zonat urbane të qyteteve. Instituti i Urbanistikës ka hartat e shkallës 1:500 për 

disa nga qytetet kryesore të Shqipërisë. Theksojmë që i gjithë informacioni hartografik bazohet 

në paraqitjen grafike në letër dhe nuk kemi informacione dixhitale. 

 

 

3. Privatizimi 

 

Pas vitit 1991, me anë të disa ligjeve u bë me hapa shumë të shpejtë privatizimi masiv për 

pasuritë "tokë bujqësore" të ish-kooperativave apo ish-fermave shtetërore (informacioni gjendet 

në zyrat e kadastrave bujqësore të rretheve) dhe privatizimi i apartamenteve të banimit 

(informacioni aktualisht ndodhet në zyrat e Entit Kombëtar të Banesave dhe në Hipotekë). Disa 

vështirësi për regjistrimin e parë rrjedhin nga fakti që ka shumë organizma të ngarkuara nga 

shteti, të cilave iu dha e drejta e njohjes së pronësisë individëve apo familjeve private. 

 

4. Disa shifra 

 

Disa të dhëna të përgjithshme për Shqipërinë: 

 

 Sipërfaqja:  28'748 Km2 

 Popullsia:  3 milionë banorë 

Rrethe:  36 

Numri i pasurive: 3 milionë 

rurale: 2.2 milionë 

urbane: 0.7 milion  
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5. Konkluzion 

 

Ndërtimi i një sistemi të tillë unik për regjistrimin e pasurive të paluajtshme kërkon përdorimin 

e kompjutërave, për arsyet e mëposhtme:  

 

(a) sasia e informacionit që do të përfshihet fillimisht në këtë sistem dhe më tej sasia e 

informacionit që do të gjenerohet në zyrat e ardhshme të regjistrimit është shumë e 

madhe; 

 

(b) në kushtet e ekonomisë së tregut dhe të një privatizimi masiv të pasurive të paluajtshme 

pritet një zhvillim dinamik i tregut të pasurive dhe përmbushja e kërkesave të pronarëve 

kërkon një sistem të besueshëm që të funksionojë saktë dhe në kohë; 

 

(c) tendenca e përgjithshme kudo në botë është gjenerimi i informacioneve dixhitale si 

informacione që përdoren, transformohen, transportohen dhe ndahen ndërmjet 

përdoruesve fare lehtë;  

 

(d) eksperienca e vendeve të tjera ku kompjutëri është bërë mjet i domosdoshëm në 

administrimin e informacioneve të regjistrimit të pasurive të paluajtshme na bind që 

edhe Shqipëria duhet të tentojë drejt zgjidhjeve të tilla. 

 

 

II. STRATEGJIA 

 

Sistemi i regjistrimit të pasurive të paluajtshme në vende të zhvilluara të Evropës apo në 

Amerikë dallohet nga përdorimi i gjerë i kompjutërit në çdo hallkë të sistemit.  

 

Strategjia bazë e përdorur për krijimin e sistemit të regjistrimit të pasurive të paluajtshme është: 

projektimi i një sistemi konceptualisht modern, me një realizim gradual të kompjuterizimit, në 

kushtet specifike të Shqipërisë: 

 

- për 40 vjet specialistët tanë nuk kanë vepruar me pronat private dhe me problemet që lidhen 

me to dhe ndjehet një mungesë e përgjithshme e eksperiencës; 

- institucionet e lidhura me pasuritë e paluajtshme deri më tani nuk kanë pasur mundësinë të 

punojnë me pajisje moderne në punën e tyre të përditshme; 

- mungesa e infrastrukturës (elektriciteti, komunikimi, hapësirat e nevojshme për zyra, etj.); 

 - mungesa e njerëzve të familjarizuar me kompjutërat; 

- mungesa e informacioneve dixhitalë, dhe gjenerimi i tyre kërkon kohë të gjatë; 

- cilësia e dobët e të dhënave të grumbulluara nga oganizmat e privatizimit apo mungesa e 

hartave të azhurnuara. 

 

Pas konsultimeve me specialistë vendës dhe këshilltarë të huaj u mendua që të fillohet me 

metoda manuale të provuara e të sigurta dhe më tej, në mënyrë graduale, hap pas hapi të kalohet 

në përdorimin e teknikave moderne. Sistemi i propozuar është një sistem totalisht i ri (kalimi 

nga sistemi i mbështetur tek pronari drejt sistemit të mbështetur tek pasuria e paluajtshme), 
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njerëzit nuk kanë përvojën e duhur, dhe procedurat e funksionimit të këtij sistemi me shtrirje 

kombëtare nuk janë akoma të qarta. Investimet e mëdha për kompjuterizimin e një sistemi 

akoma të pa konsoliduar do të ishin jo efektive. Interpretimi i fjalës graduale është mjaft relativ 

dhe nuk të krijon një ide të qartë mbi shpejtësinë e realizimit të një sistemi të tillë.  

 

Më poshtë, do të bëhet një përcaktim mjaft më i detajuar i rrugës që do të ndiqet për realizimin e 

pjesëve të ndryshme të projektit, duke saktësuar kështu kuptimin e fjalës "graduale". 

 

 

III. ETAPAT PER KOMrësimin e cilësive të sistemit të kompjuterizuar dhe krahasimin e 

tij me sistemin manual. Në qoftë se nga ky studim do të rezultojë që sistemi i 

kompjuterizuar ka epërsi mbi sistemin manual dhe gjykohet që të gjitha zyrat të kalojnë 

në përdorimin e tij, atëherë zyra qendrore e administrimit të informacionit do të përgatisë 

një plan për kalimin gradual në sistemin e kompjuterizuar të të gjithë zyrave. Në këtë 

proces do përdoret eksperienca e fituar në 3 zyrat pilot. 

 

- Lidhja elektronike e zyrës qendrore të administrimit të informacionit me një nga zyrat e 

regjistrimit të rrethit të Tiranës, duke përdorur linjat telefonike (TELEKOM). 

Përcaktimi i problemeve dhe rrugëve për zgjidhjen e tyre. Tipi i rrjetit mendojmë 

të jetë i centralizuar, dmth komunikimi i mundshëm do të jetë Rreth <---> Zyrë 

Qendrore. 

 

- Lidhja e gjithë zyrave të Tiranës me zyrën qendrore. 

 

- Lidhja e zyrës qendrore me zyrën e regjistrimit të rrethit të Durrësit (si rreth afër 

Tiranës dhe që shkohet lehtë).  

 

- Përgatitja e një plani të detajuar për lidhjen graduale të të gjithë zyrave të regjistrimit 

në rrethe me zyrën qendrore. 

 

 

3. Përdorimi i kompjutërit në ndihmë të hartëzimit 

 

Programi për regjistrimin dhe konsultimin e të dhënave të tipit "tekst" për çdo pasuri të 

paluajtshme do të lidhet në të ardhmen edhe me modulet e regjistrimit (dhe të azhornimit) të të 

dhënave topo-gjeodezike apo gjeografike, të cilat do të përdoren për paraqitjen grafike të 

pasurive të paluajtshme në harta. Për të realizuar këtë mendojmë se duhen ndjekur hapat e 

mëposhtëm: 

 

- Kualifikimi i 2 deri 3 personave në njohjen e teknologjive që do të përdoren dhe në përdorimin 

e programeve të posaçme për përpunimin e të dhënave hartografike, si psh. MAPCAD, 

ARCINFO, INTERGRAPH, etj, çka do të zgjidhet pas një studimi (shiko paragraf III.4); 

 

- Përdorimi i kompjutërit në dixhitalizimin e hartave për zona të vogla rurale dhe urbane, të cilat 

mund të konsiderohen si zona pilot; 
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- Në qoftë se nga testimi do të rezultojë që kjo është një metodë më efektive dhe e aplikueshme 

në kushtet e vendit tonë, shtrirja e kësaj ideje për zona më të mëdha, duke treguar kujdes 

më të madh për zonat urbane ku mungojnë hartat.  

 

 

4. Fillimet e Sistemeve të Informacionit Gjeografik (SIG) 

 

Në kushtet e Shqipërisë dhe të karakteristikave të një SIG modern mendojmë që për zhvillimin 

e SIG në Shqipëri duhet të arrihet një marrëveshje dhe duhet të bëhen studime në shkallë 

kombëtare, çka do ta bënin punën më efikase dhe me kosto më të ulët, pajisjet dhe 

programet e shtrenjtë do të përdoreshin më me efikasitet, do të lehtësohej dhe koordinohej 

grumbullimi i informacionit dhe do të zgjidheshin rrugë të arsyeshme për komunikimin dhe 

shkëmbimin e të dhënave. 

 

Konsiderojmë si të rëndësishme të theksohet që ndërtimi i SIG nuk është vetëm blerja e 

kompjutërave, skanerave apo ploterave dhe programeve përkatës të administrimit të këtyre 

informacioneve gjeografikë, por duhet kuptuar që në SIG përfshihen dhe ndërthuren me njëra-

tjetrën fusha të tilla si: remote sensing, GPS, fotogrametria, hartografia, hidrografia, programimi 

dhe informatika, manaxhimi i projekteve, grumbullimi dhe konvertimi i të dhënave, rilevimi, 

analiza e tregut, përdorimi i tokës, manaxhimi i ambjentit, manaxhimi i mjeteve të furnizimit, 

zhvillimi i bazave të të dhënave, rrjetat e kompjutërave, etj. 

 

Mendojmë që SIG në Shqipëri duhet të zhvillohen vetëm pasi të jenë zgjidhur problemet e 

mëposhtme:  

 

a. Cilat janë informacionet gjeografikë më prioritare për Shqipërinë? 

b. Çfarë pajisjesh dhe programesh duhen blerë dhe përdorur?  

c. Si do të mblidhen të dhënat?  

d. Cilat janë planet për kualifikim?  

 

Propozojmë që pasi t'u jepet përgjigje pyetjeve të mësipërme, të ndiqen këto hapa për fillimin e 

SIG:  

 

- Kryerja e një studimi me pjesëmarrjen e përfaqësuesve të institucioneve shqiptare që kanë 

lidhje me informacionet gjeografikë dhe të specialistëve ekspertë të huaj, me qëllim që 

të merret një vendim për Pajisjet (Hardware) dhe Programet (Software) që do të 

përdoren për ndërtimin e SIG. 

 

- Secili nga testet e mëposhtme që do të kryhet apo proces dixhitalizimi do të shoqërohet me një 

analizë të problemit të hapësirës së diskut të nevojshme për ruajtjen e informacionit. 

 

- Projektimi dhe ndërtimi i një SIG për një zonë plotësisht rurale (rreth 5 fshatra) për të cilën të 

mblidhen të dhënat mbi hartën bazë (rrugët, shtëpitë, etj.), kufijtë e pasurive, sistemin e 

furnizimit me ujë dhe me energji të shtëpive, dhe sistemin  e drenazhimit, etj. 
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- Projektimi dhe ndërtimi i një SIG për një zonë urbane këtu në Tiranë, rreth 1000 Ha, për të 

cilën të mblidhen të dhënat për hartën bazë, kufijtë e pasurive, të dhëna mbi pronësinë, 

sistemin e furnizimit me energji, etj. 

 

- Projektimi dhe ndërtimi i një SIG për një zonë në mes të së cilës të kalojë vija e verdhë, ku 

përveç të dhënave të mësipërme të mblidhen të dhëna edhe mbi përdorimin e tokës dhe 

planifikimin rajonal. 

 

Pasi të realizohen këto zona test, të bëhet një analizë e sistemeve të realizuara dhe të 

propozohen zgjidhjet për shtrirjen e sistemeve të tillë në zona të tjera të vendit.  

 

 

IV.KOMPJUTERAT QE DO TE PERDOREN 

 

Duke pasur parasysh kushtet specifike të një infrastrukture shumë të dobët në Shqipëri është 

menduar që në hapat e parë t'i jepet prioritet përdorimit të kompjutërave të tipit 'Laptop' të cilët 

janë relativisht të pavarur nga ndërprerjet e energjisë elektrike (ata mund të punojnë 2 deri 3 orë 

me bateritë e tyre të ringarkueshme).  

 

Gjatë procesit të futjes së të dhënave, propozojmë që të përdoren monitorë të tipit desktop (me 

ngjyra, 0.28 dpi) të cilët mund të lidhen me kompjutërat 'Laptop'.  

 

Lidhur me parametrat e kompjutërave theksojmë që hapësira e diskut duhet të jetë e 

konsiderueshme meqë sasia e informacionit që duhet ruajtur dhe trajtuar është mjaft e madhe 

dhe më tej do të mjaftohemi me përcaktimin kompjutëra te mirë. Jemi të detyruar të përdorim 

këtë term sepse teknologjia e kompjutërave ndryshon me shpejtësi shumë të madhe dhe nuk 

është e arsyeshme të përcaktohen parametra konkretë kur bëhet fjalë për pajisje që do të blihen 

mbas më shumë se një viti.  

 

Për kompjutërat që do të përdoren për qëllime hartëzimi në veçanti apo SIG në përgjithësi, 

duhet thënë që ato duhet të jenë kompjutëra të specializuar për aplikime të tilla (486DX / 60 

MHz), ku kërkohet shpejtësi procesori dhe hapësirë disku e madhe. 

 

Kujtesa qendrore e këtyre kompjutërave (4 MB) dhe hapësira e diskut të ngurtë (Hard Disk 170 

MB) janë të arsyeshme për sasinë e të dhënave që do të mbahen në një kompjutër. 

 

Shiritat magnetikë do të përdoren gjerësisht për mbajtjen e kopjeve rezervë të të dhënave mbi 

pasuritë. 

 

Modemet do të përdoren për qëllime të lidhjes në të ardhmen të kopmjutërave në rrjet, duke 

përdorur linjat telefonike. 

  

 

V. STRATEGJIA E KUALIFIKIMIT 
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Propozojmë që të organizohen disa lloje kualifikimi:  

 

1. Planet për kompjuterizimin e plotë të sistemit të regjistrimit, sipas hapave të propozuara më 

lart, janë ambiciozë dhe kërkojnë që specialistët tanë informatikanë, sido që mund të 

zgjidhen nga më të mirët, do të kenë nevojë për kualifikime afatshkurtëra e afatgjata që 

të mund të njihen e të përballojnë më vonë problemet që mund të lindin gjatë realizimit 

të fazave të mëvonshme të kompjuterizimit, si psh. problemet e ndërtimit fizik të 

rrjetave lokale apo edhe më të gjera; problemet e ndërtimit dhe mirëmbajtjes së arkivave 

të mëdha të informacionit, mbi llojet e mbartësve që do të përdoren për ruajtjen e të 

dhënave; problemet e komunikimit dhe ndarjes logjike të të dhënave; problemet e 

sigurisë në funksionimin e sistemit; problemet e shndërrimit të sistemit të 

kompjuterizuar nga një sistem që do të punojë paralelisht me sistemin manual në një 

sistem të automatizuar dhe në kohë reale; problemet e kalimit të informacionit sipas 

formateve të përshtatshme nga pajisjet e ndryshme rilevuese dhe hartëzuese në 

kompjutër, etj. Janë këta specialistë që më tutje do të organizojnë kurset e kualifikimit 

masiv me përdoruesit e sistemit. 

 

2. Tendenca e përgjithshme për zhvillimin e sektorit të hartave të sistemit të regjistrimit është 

dixhitalizimi i hartave. Për këtë kërkohet kualifikimi i specialistëve që do të punojnë për 

dixhitalizimin e hartave, që do të përdoret si bazë për fillimin e Sistemeve të 

Informacionit Gjeografik (SIG). 

 

3. Kualifikimi i njerëzve që do të punojnë në futjen e të dhënave gjatë fazës së regjistrimit të 

parë të pasurive të paluajtshme. 

 

4. Ndërtimi i Sistemeve të Informacionit Gjeografik është një proces i gjatë dhe i vështirë, 

sidomos në kushtet e mungesës së bazave të të dhënave për pasqyrimin e komponentëve 

të ndryshëm të një SIG. Propozojmë që tani është koha më e përshtatshme (pasi kjo 

periudhë mund dhe duhet përdorur për grumbullimin e të dhënave të nevojshme) për të 

filluar kualifikimet afatshkurtëra (2 deri 4 muaj) apo afatgjata (6 muaj deri 2 vjet) të 

specialistëve tanë për ndërtimin e SIG në Shqipëri.  

 

5. Kualifikimi i punonjësve të sistemit të regjistrimit të pasurive të paluajtshme dhe përdoruesve 

të programeve që do të instalohen atje. Gjatë gjithë fazave të ndërtimit të sistemit do t'i 

kushtohet rëndësi e veçantë përgatitjes së manualeve të përdoruesit të cilët do të 

përdoren në procesin e kualifikimit të tyre si dhe do të shërbejnë si manuale pune për 

përdoruesit e ardhshëm të sistemit të kompjuterizuar.  

Në fazën e parë do të organizohen kurse kualifikuese në grupe të vogla pranë NMP, dhe 

kryesisht në to do të marrin pjesë punonjësit e zyrave të regjistrimit që do të trajtohen si 

zyra pilot nga pikëpamja e kompjuterizimit. Eksperienca e grumbulluar nga këto kurse 

do të përdoret për të përmirësuar si manualet ashtu edhe metodologjinë e ndjekur. 

Gjithashtu mendohet që kjo fazë të shërbejë edhe si testim për programet e ndërtuara ku 

mund të dalin probleme të ndryshme në lidhje me to, probleme të cilat duhen zgjidhur 

para se të fillojë shtrirja e sistemit të kompjuterizuar në zyrat e tjera të sistemit të 
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regjistrimit.  

Pas këtij hapi, do të fillojë organizimi i kurseve kualifikuese më masive në qendra të ndryshme 

ku do të grumbullohen punonjësit e disa rretheve bashkë. Në këtë proces mund të 

ndihmojnë edhe punonjësit e zyrave pilot të cilët tashmë do të kenë fituar një 

eksperiencë mjaft të mirë në përdorimin e sistemit të kompjuterizuar. 

 

Shënim: Krahas kualifikimeve që mund të kryhen në vende të ndryshme të perëndimit, gjykojmë 

të arsyeshme dhe të rëndësishme që të propozohen dhe të organizohen 

kualifikime edhe në vendet e Lindjes, pasi ngjashmëritë në natyrën e problemeve 

do të ndihmonin në gjetjen më të shpejtë të zgjidhjeve të logjikshme për 

problemet specifike shqiptare. 

 

 

 

 

Shoqëria ICC mirëpret sugjerimet e mundshme që mund të bëhen nga kushdo për të 

përmirësuar propozimin e bërë më lart. 


