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1. Emri i shërbimit
2. Cili është qëllimi i 
shërbimit?

3. Çfarë ofron ky shërbim?

4. A jam përfitues?

Nr Lloji Dokumenti lëshohet nga:
Dorëzohet në sportel nga 
aplikanti?

1
Dokumenti që vërteton 
pronësinë/ përdorimin e 
banesës

Aplikanti  Po

2
Certifikatë lindjeje nga shteti i 
origjinës

Aplikanti Po

3 Leja e qëndrimit
Drejtoria për Kufirin dhe 
Emigracionin

Po

4 Certifikatë familjare/ martese Autoritetet e vendeve të huaja Po

5

Dokumenti i lëshuar nga 
autoritetet kompetente për 
kategoritë e shtetasve të 
huaj, si azilkërkues, mbrojtje 
plotësuese, refugjatë, etj

Ministria e Brendshme Jo

Zyrat pritëse Qyteti Adresa Orari

Sporteli i ADISA;
Zyrat e gjendjes civile në 
Bashki/ Njësi Administrative

Sporteli i ADISA: në Tiranë, 
Krujë, Kavajë, Fier, 
Gjirokastër dhe Shkodër;
Zyra e Gjendjes Civile në 
Bashki/ Njësi Administrative 
në çdo qytet të Republikës së 
Shqipërisë

Në të gjitha sportelet dhe 
qendrat ADISA në Tiranë, 
Krujë, Kavajë, Fier, Gjirokastër 
dhe Shkodër;
Në Zyrën e Gjendjes Civile/ 
Njësinë Administrative në të 
cilën qytetari është i regjistruar

ADISA: E hënë- E premte: 
ora 08:00- 15:00;
E hënë - E premte, ora: 
08:00 - 16:00

Niveli 1 Niveli 2 Niveli 3 Niveli 4

Ofrohet informacion mbi 
shërbimin

Ofrohet informacion dhe 
mundësi shkarkimi i formularit 
të aplikimit

Ofrohet informacion dhe 
mundësi për dorëzimin e 
aplikimit online

Shërbimi ofrohet tërësisht 
online

Tarifa bazë Tarifa shtesë Tarifa Online Mënyra e pagesës
Pa pagesë Nuk ka

9. Sa kohë nevojitet për të 
marrë shërbimin?

10. Çfarë përfitoj?

11. Ç'afat vlefshmërie ka?

12. Ku e marr?

13. Cili është institucioni 
përgjegjës?

16. Cila është baza ligjore e 
këtij shërbimi?

15. Nëse kam ankesë, si të 
veproj?

Në sportele                                  Me postë               Web-i i Institucionit                         Me e-mail

   Ligji Nr. 10 129, datë 11.05.2009, "Për Gjendjen Civile", i ndryshuar
   Ligji Nr. 8389, datë 05.08.1998, "Për shtetësinë shqiptare"
  VKM Nr. 1243, datë 11.12.2009, "Për përcaktimin e dokumenteve që duhet të paraqesin shtetasit e të procedurave  që duhet 
të kryejnë zyrat e gjendjes civile në bashki/njësi bashkiake/komuna dhe institucionet shtetërore të posaçme, për ndryshimin e 
vendbanimit/ adresës së shtetasit"

Në platformën "Shqipëria që duam" 
Link: www.shqiperiaqeduam.al

Regjistrimi në Regjistrin Kombëtar të Gjendjes Civile (RKGjC) të vitit 2010

Sipas afateve të vlefshmërisë përcaktuara në dokumentin leje qëndrimi për të huajt, të lëshuar nga Drejtoria e Përgjithshme e 
Policisë së Shtetit, Drejtoria e Kufirit dhe Migracionit

Në sportele                                  Me postë                             E-albania                             Me e-mail

Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile (DPGJC)

14. Ku mund të gjej 
informacion për këtë 
shërbim?

Kontakto në: Orari
E- albania: e-albania.al
ADISA web: www.adisa.gov.al
ADISA email: Informacion@adisa.gov.al
DPGJC: www.mb.gov.al/
Qendra e Informimit mbi Shërbimet Publike: 0800 0118

Qendra e Informimit mbi Shërbimet Publike: 
E hënë - e premte, ora 08:00 - 19:00

5. Çfarë dokumentesh 
duhen për aplikim?

6. Ku mund të aplikoj?

7. A është ky shërbim 
online?

8. Sa është tarifa për 
marrjen e shërbimit?

Menjëherë

KARTELË INFORMATIVE

Regjistrimi i shtetasve të huaj

Ky shërbim i vlen shtetasve të huaj me qëndrim për t'u regjistruar në Regjistrin Kombëtar të Gjendjes Civile

Regjistrimi i shtetasve të huaj si dhe marrja e shërbimeve të përcaktuara siç janë deklarimi i lindjes, i martesës, i vdekjes për ç 
do kategori shtetasish të huaj (me qëndrim të përkohshëm, të përhershëm në Republikën e Shqipërisë, pa shtetësi, me status 
refugjati, mbrojtje plotësuese, etj)

Kategoritë e shtetasve të huaj (me qendrim të përkohshëm, të përhershëm në Republikën e Shqipërisë, pa shtetësi, me status 
refugjati, mbrojtje plotësuese, etj)


