
                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raport mbi realizimin e 

premtimeve elektorale të      

z. Arif Tafani, Kryetari i 

Bashkisë Belsh 

 

Periudha Qershor 2019 – Shtator 2020 

PROJEKTI 

“Ndjekja dhe verifikimi i 

premtimeve të fushatës 

zgjedhore në Shqipëri” 

 

Mbështetur nga: 

Fondi për Demokraci i Kombeve të 

Bashkuara 

 

Për më tepër informacion vizitoni platformën online “Matësi Elektoral”  (The Albanian Truth-o-Meter Platform): 

www.matesielektor.al 

Ju mirëpresim të kontribuoni me ide dhe sugjerime mbi shpenzimet/investimet buxhetore lokale apo të qeverisjes qëndrore si dhe 

mbi premtimet elektorale të realizuara ose të parealizuara të të zgjedhurve lokalë dhe anëtarëve të qeverisë.       

E-mail: rdakorca@gmail.com                           Tel: +(355) 822 42626 
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Premtimet elektorale të z. Arif Tafani, Kryetari i Bashkisë Belsh 

(Qershor 2019) 

 
1. Do të vijojnë investimet në Rilindjen Rurale, duke ndryshuar në mënyrë rrënjësore qendrat 

e njësive administrative dhe fshatrat e zonës tonë me investime në infrastrukturë rrugore, 

ndriçim dhe gjelbërim; 

2. Projektet për rikonstruksionin e të gjitha shkollave dhe kopshteve dhe projekt i ri për 

ngritjen e Qendrës Rinore Multifunksionale; 

3. Zhvillimi i agroturizmit, si një angazhim serioz i bashkisë që në bashkëpunim me 

Ministrinë e Bujqësisë dhe aktorë të tjerë do të krijojnë mundësinë e transformimit të 

resurseve natyre në destinacione të zhvillimit të agroturizmit.  

 

Burimi: https://ata.gov.al/2019/06/06/investimet-ne-belsh-tafani-infrastruktura-arsimi-dhe-

agroturizmi-tri-shtyllat-kryesore/  

 

 

Premtimet e arritura (Qershor 2019 – Shtator 2020) 

1. Përfundoi hapja dhe sistemimi i rreth 4.5 km rrugë në fshatin Shkëndije, duke bërë të 

mundur lidhjen e 20 ha toke bujqësore të këtij fshati. 

2. Ka përfunduar puna për zëvëndësimin e linjës Belsh - Depo - Çepë e cila i shërben 5 

fshatrave Stanaj, Merhojë, Çepë, Hardhi dhe Fierzë. 

3. Hapja e rreth 2 km rruge në fshatin Shkozë, e cila i shërben 60 ha tokë dhe 32 familjeve të 

këtij fshati. 

4. Hapja e 1 km kanali kullues në fshatin Çepë, që i shërben 30 ha toke bujqësore dhe 35 

familjeve. 

5. Sh.a Ujësjellës Kanalizime Belsh ka bërë disa ndërhyrje të rëndësishme dhe shumë 

efikase. Është arritur një përmirësim i ndjeshëm në furnizimin me ujë të pijshëm të 

popullatës: 

- Linja e lagjes Ferhat në Kajan, 460 m dhe u shërben 50 familjeve. 

- Fshati Rrasë e Poshtme, linjë e re + zëvëndësim i linjës ekzistuese, 500 metra linear dhe 

u shërben 57 familjeve. 

- Linjë e re në lagjen Can, Fshati Kajan, 200 m linear dhe u shërben 40 familjeve. 

- Zëvëndësim pjesor i 300 metra linjë egzistuese për fshatrat Guras dhe Grekan. 

- Linjë e re 450 ml për fshatin Gjinuk njësia administrative Kajan, u shërben 40 familjeve 

në këtë fshat. 

6. Qytetit të Belshit i shtohet një vlerë historike si lulishtja "Guri i Mullirit". 

7. Rikonstruksioni i Gjimnazit “Sami Frashëri” në Belsh. 

8. Rikonstruksioni i shkollës 9- vjeçare Seferan. 

9. U mbollën 1000 pemë në liqenin e Mullizës, në hotspotin më të ndotur të bashkisë. 

10. Rehabilitimi i liqenit të Belshit. 

https://ata.gov.al/2019/06/06/investimet-ne-belsh-tafani-infrastruktura-arsimi-dhe-agroturizmi-tri-shtyllat-kryesore/
https://ata.gov.al/2019/06/06/investimet-ne-belsh-tafani-infrastruktura-arsimi-dhe-agroturizmi-tri-shtyllat-kryesore/
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11. Pastrimi i 320 metra kanal kullues në Rrasë, duke mundësuar kullimin e 10 ha tokë dhe 

duke i shërbyer më shumë se 20 familjeve. 

12. Pastrimi i 1.2 km rrugë, në lagjen Gropëz të fshatit Guri i Bardhe duke i shërbyer 20 

familjeve. 

13. Pastrimi i 700 metra kanal kullues në fshatin Hysë, duke mundësuar kullimin e 40 ha tokë 

bujqësore dhe duke i shërbyer 80 familjeve të këtij fshati. 

14. U hapën 2 metra kanal kullues në fshatin Gjolenë duke u ardhur në ndihmë 40 familjeve 

të këij fshati. 

15. Pastrimi i 3.5 km kanal në fshatin Rrasë e Poshtme duke i rikthyer 80 ha sipërfaqe toke 

bujqësore në kushte optimale që u vjen në ndihmë 90 familjeve, duke filluar tek Liqeni I 

Ibzës e përfundon në Rezervuarin e Pajallive, nga ku fillojme 3 km të tjera për të 

përfunduar në Rrasen e sipërme duke i shërbyer 110 familjeve. 

16. Pastrimi i kanalit të Nemshës në fshatin Shkozë duke i rikthyer rreth 35 ha sipërfaqe toke 

bujqësore në kushte optimale duke ju ardhur në ndihmë 40 familjeve të fshatit. 

17. Zgjerimi dhe mirëmbajtja e rrugëve në fshatin Dragot.  

18. Pastrimi i 1 km kanal në fshatin Shkëndijë duke i rikthyer 5 ha sipërfaqe tokë në kushte 

optimale. 

19. Ndërtimi i rrjetit shpërndarës së ujit në fshatin Turbull, Njësia Administraive Kajan. 

Shtrimi i 1415 ml tub dhe ndërtimi i 9 kolektorëve të rinj ka bërë të mundur pas 25 vitesh 

të rikthehet normaliteti furnizimit me ujë dhe të marrë fund vuajtja e përditshme e këtyre 

njerëzve për një nevojë jetësore siç është uji i pijshëm. 

20. Hapja e 500 m rrugë tek liqeni i Degës, e cila u shërben 7 familjeve dhe rreth 3 ha tokë 

bujqësore. 

21. Hapja e 800 m rrugë te Rruga e Senjallinjve në Fierzë, e cila u shërben 15 familjeve. 

22. Riparimi i 1,3 km rrugë në fshatin Gjinuk. 

23. Hapja dhe sistemimi me inerte i 400 ml rrugë, duke siguruar lëvizjen e mjeteve bujqësore 

dhe banorëve të fshatit Cerragë. 

24. Pastrimi i 1 km kanal tek fsuha e Çërragës duke e rikthyer këtë sipërfaqe në një nga më 

pjelloret në Dumre. 

25. Pastrimi i mbetjeve në Njësinë Administrative Fierzë. 

26. Rehablitimi i lagjes së Pepallarëve në fshatin Kosovë. U sistemuan kanalet e ujrave të 

zeza dhe të bardha dhe u shtrua rruga kryesore e lagjes. 

27. Hapja dhe sistemimi i rrugës në lagjen Sektor të fshatit Kosovë dhe sistemimi i oborrit të 

shkollës së mesme në këtë fshat.  

28. Në ndihmë të fermerëve të Dumresë u bë hapja e rrugëve të arave. 

29. U bë i mundur rikonstruksioni i plotë dhe pajisja me orendi e mjete bashkëkohore, të 

kopshtit të fëmijëve në Belsh. 

30. Asfaltimi i rrugës Belsh - Cërrik. Një aks që do të sjellë një hop të ri të zhvillimit të zonës 

së Dumresë.  

31. Pastrimi i 3,5 km kanale në fushën e Semenzës në fshatin Kosovë e Madhe.  

32. Asfaltimi i rrugës Marinëz – Vlashuk, e cila i vjen në ndihmë 8000 banorëve të Kajanit. 

33. Asfaltimi total i unazës së qytetit të Belshit. 

34. Sistemimi dhe asfaltimi i rrugëve të fshatit Grekan. 

35. Asfaltimi i rrugës në fshatin Guras. 
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36. Asfaltimi i rrugës së fshatit Rrenas. 

37. Asfaltimi i rrugës Cepë – Mërhojë. 

38. Asfaltimi i rrugëve të lagjes Përroi i Zi në fshatin Shkëndijë. 

39. Rikonstruksioni i linjës së ujësjellësit në fshatin Marinëz. 

40. Pastrimi i kanaleve vaditës dhe kullues si dhe mirëmbajtja e rrugëve në tokat bujqësore.  

41. Rivitalizim urban në Belsh me mbjelljen e mbi 50 luleve dekorartive në sheshin e qytetit.  

42. Ndërtimi i pistës së biçikletave në liqenin e Serefanit. 

43. Sistemimi dhe rehabilitimi i qendrës së qytetit të Belshit. 

44. Sistemimi i rrugës “Kamer Dervishi”. 

45. Sistemimi i rrugës së Pepajve. 

Burimi: Bashkia Belsh - https://www.facebook.com/bashkiabelsh2015/  

 

Premtime pjesërisht të arritura (në proçes) 

 

1. Vijon puna për asfaltimin e rrugës Gradishtë – Shtith. 

2. Vazhdojnë punimet për përfundimin e promenadës, korsisë së biçikletave rreth liqenit të 

Belshit, Faza III.  

3. Vijojnë me ritme të larta punimet në aksin Grekan-Shelg-Gjyrale. 

 

Burimi: https://www.facebook.com/bashkiabelsh2015 

 

Mbi realizimin e premtimeve elektorale 

 

- Pjesa më e madhe e ndërhyrjeve në Bashkinë Belsh është në fushën e bujqësisë, 

pastrimin e kanaleve kulluese, rehabilitimin e rrugëve të fshatrave dhe ndërhyrje në 

furnizimin me ujë të pijshëm. Në këtë drejtim z. Arif Tafani ka premtuar ndryshime në 

qendrat e njësive administrative dhe fshatrat e zonës, me investime në infrastrukturë 

rrugore, ndriçim dhe gjelbërim;  

- Ndërhyrje ka pasur edhe në drejtim të shkollave dhe kopshteve të zonës. 

- Përsa i përket premtimit të ngritjes së Qendrës Rinore Multifunksionale nuk ka asnjë 

informacion.  

 

 

https://www.facebook.com/bashkiabelsh2015/

