
LISTA TIP ME AFATET E RUAJTJES SE DOKUMENTAVE ME RENDESI HISTORIKE 

KOMBETARE (RHK) DHE ME RENDESI TE PERKOHESHME (RP) 

ARKIVI - ENTI KOMBETAR I BANESAVE (EKB)  

TIRANE 

 

  

Nr               ARTIKULLI PERSHKRUES (EMERTESA) AFATI 

 

                        I- KESHILLI DREJTUES I EKB-së:      

1 

   Dokumente për krijimin dhe funksionimin e institucionit te EKB-së 

dhe të KD.     

A Vendime, akt themelimi, rregullore, raporte, informacione, procesverbale etj.                                                              RHK  

B Korespodencë e thjeshtë, informacione, njoftime etj.   10 vj  

2    Dokumenta për strukturën organizative të EKB-së.    

A 

Vendime, raporte, organika, pasqyra, propozime te miratuara, rregullore, statute 

etj.         
   RHK  

B Propozime të pamiratuara, korespodencë e thjeshtë etj.   15 vj  

3    Dokumente pë emërime, lirime, transferime, masa ndëshkimore etj.    

A Vendime, evidenca përmbledhëse, relacione, propozime të miratuara etj.    RHK  

B 

Informacione përfshirë në përmbledhëse, kërkesa, ankesa, korespodencë e thjeshtë 

etj.   15 vj  

            II- DREJTORI I PERGJITHSHEM:    

4 

   Dokumente për organizimin, funksionimin dhe veprimtarinë e  

Drejtorisë së EKB-së.    

A 

Urdhëra, udhëzime, rregullore, raporte, relacione, memo, informacione 

përmbledhëse, marrëveshje, delegime etj.  
   RHK  

B 

Evidenca, relacione, informacione peiodike përfshirë në përmbledhëse, 

korespodencë e thjeshtë, etj. 10-15 vj  

5 

   Dokmente në zbatim të akteve ligjore dhe nënligjore të organeve të  

larta shtetërore dhe të KD të EKB-së.  
   

A 
Urdhëra, udhëzime, rregullore, raporte, programe pune, evidenca përmbledhëse 

etj. 
   RHK  

B 

Evidenca dhe informacione peiodike përfshirë në përmbledhëse, 

korespodencë e thjeshtë, njoftime, etj. 10-15 vj  

6 

   Dokumente për kontrollin dhe veprimtarinë e drejtorive të EKB-së  

dhe të drejtorive rajonale.  
   

A 

Raporte, memo, akt-kontrolle (dokument përfundimtar), procesverbale,  

programe etj.  
   RHK  



B 

Relacione, evidenca periodike, akt- kontrolle të zakonshme, njoftime, 

informacione, korespodencë e thjeshtë etj.  
  10 vj  

7    Dokumente për politikat e strehimit.    

A 

Vendime të KM e të KD të EKB-së, urdhëra, udhëzime, raporte, informacione 

permbledhëse, procesverbale etj.              
   RHK  

B 

Evidenca, relacione, informacione peiodike përfshirë në përmbledhëse, 

korespodencë e thjeshtë etj. 
10-15 vj  

       

              III- DREJTORIA JURIDIKE:    

8    Dokumente për zbatimin e ligjshmërisë dhe akte administrative.     

A Urdhëra, udhëzime, kontrata, akt-marrëveshje etj.    RHK  

B 

Informacione, relacione, evidenca periodike, korespodencë e thjeshtë, 

materiale ndihmëse  etj.   15 vj  

9    Dokumente juridike mbi proceset gjyqësore.    

A 

Vendime të gjyqit, kërkesë padi, deklaratë mbrojtjeje, prova ankimore, rekurse, 

relacione, ekspertiza, ankesa, akt-kontrolle, procesverbale, informacione, urdhëra 

ekzekutimi etj.    RHK  

B 

Autorizim, flete-thirrje, njoftim, informacione, evidenca gjyqësore,  

korespodencë e thjeshtë etj. 10-15 vj  

10    Dokumente për zbatimin e programeve shtetërore për strehimin.    

A 

Urdhëra, udhëzime, raporte, akte administrative për veprimet institucionale të 

EKB, vendime, kontrata, informacione, lista e të pastrehëve etj.    RHK  

B 

Evidenca, informacione periodike përfshirë në përmbledhëse, korespodencë e 

thjeshtë, njoftime etj.    15 vj  

11    Dokumente për mardhënje me qytetarët.    

A 

Vendime të KD të EKB-së, urdhëra, udhëzime ,raporte,relacione, kërkesa, ankesa 

për probleme të interesit të veçantë dhe të ruajtjes të  

 drejtave të njeriut, ankesa, studime, akt - kontrolli, protesta, relacione, evidenca 

statistikore, relacione, memo etj.     RHK  

B 

Evidenca, informacione periodike përfshirë në përmbledhëse, korespodencë  

e thjeshtë, njoftime etj.    10 vj  

            IV- DREJTORIA TEKNIKE:    

12 

   Dokumente teknike për objektet e reja të banimit që ndërtohen ose 

përshtaten nga EKB.     

A 

Vendime të KD të EKB-së, udhëzime, urdhëra, programe, akt-marrëveshje, 

studime, projekte etj.            RHK  

B Korespodencë e thjeshtë, informacione, njoftime etj. 10-15 vj  

13    Dokumente për kostot, çmimet e ndërtimit.    



A 

Vendime, udhëzime, urdhëra, raporte, relacione, studime, prognoza,  

anketa etj.            RHK  

B 

Informacione, anketa, relacione të thjeshta, korespodencë e thjeshtë,  

njoftime etj. 10-15 vj.  

14 

   Dokumente tekniko-ligjore për objektet e banimit që ndërtohen me  

fondet e EKB-së.     

A 

Lejë ndërtimi, projekte, preventiva, kontrata sipërmarje, studime, libri i 

masave, supervizime, çertifikatë e cilësisë së materialeve të ndërtimit, akti I 

kolaudimit, leja e shfrytëzimit, procesverbali I marrjes në dorëzim etj.    RHK  

B Ditari I objektit, informacione, njoftime, evidenca të thjeshta etj.  15-20 vj  

15    Dokumente për konkurse të projektimit për ndërtimin e banesave.     

A Udhëzime, urdhëra, kushte, procesverbale, studime,relacione, raporte etj.     RHK  

B Korespodencë e thjeshtë, informacione, njoftime etj. 10-15 vj  

16 

   Dokumente për katalogë dhe studime të materialeve që përdoren për  

ndërtimin e objekteve të banimit.     

A Vendime, udhëzime, urdhëra, kushte, fotografi, mostra, filmime etj.    RHK  

B Korespodencë e thjeshtë, informacione, njoftime etj. 10-15 vj  

17 

   Dokumente për adaptimin e objekteve të ndryshme shtetërore   

(ekonomike industriale, bujqësore, ushtarake etj), në objekte banimi.     

A 

Vendime, urdhëra, udhëzime, raporte, studime, relacione, dokumente të  

trashëguara etj.     RHK  

B 

Relacione dhe evidenca periodike, dokumenta teknike të përfshirë në  

përmbledhëse, korespodencë e thjeshtë etj. 10-15 vj  

                V- DREJTORIA EKONOMIKE:    

18    Dokumente të progamit ekonomiko-financiar.    

A 

Vendime të KD të EKB-së, udhëzime, studime, programe, raporte, evidenca 

vjetore etj.         RHK  

B 

Evienca dhe informacione periodike përfshirë në përmbledhëse, njoftime,  

korespodencë e thjeshtë etj.   15 vj  

19    Dokumente ekonomiko-financiare: Bankat.    

A 

Urdhëra, udhëzime, relacione, urdhër xhirime, arkëtimet, pagesat dhe dokumentat 

justifikuese etj.     RHK  

B Evidenca të thjeshta, njoftime, informacione etj. 15-20 vj  

20    Dokumente për veprime me Degën e Thesarit.    

A 

Urdhëra, situacione të shpenzimeve, kontabiliteti, plani I amortizimit të kredive 

kontrata, urdhëra për programimin e interesit të kredisë etj. RHK 

B 

Urdher shpenzimesh (me dokumenta bashkëlidhur), korespodencë e thjeshtë, 

njoftime, infomacione etj.    15 vj 

21    Dokumente për planifikimin dhe realizimin e planit ekonomiko-financiar.   



A 

Vendime të KD të EKB-së, studime, udhëzime, evidenca përmbledhëse, raporte, 

rekomandime etj. RHK 

B 

Projrkt-plane, evidena periodike përfshirë në përmbledhëse, korspodencë e 

thjeshtë, informacione, njoftime etj. 10-15 vj  

22 

   Dokumente për strukturën, kategorizimin dhe fondin e pagave dhe  

kontributeve, paaftësine e përkohshme, shpërblime etj.     

A 

Vendime të KD të EKB-së, udhëzime, raporte, evidenca përmbledhëse, organika, 

pasqyra, borderotë e pagave (kur mungon libri I pagave), libri I pagave, popozime 

të miratuara, formularë deklarimi të sigurimeve shoqërere, kujdesit shëndetsor, 

TAP etj.     RHK  

B 

Propozime të pamiratuara, bordero (kur ekziston libri I pagave), pagesa të  

tjera, rekomandime, njoftime, korespodencë e thjeshtë etj.  10-15 vj  

23    Dokumente për menaxhimin dhe riskun.     

A 

Strategjia e riskut, regjistri I riskut, urdhëra, udhëzime, analiza,  

akt-kontrolli, përgjithësime, relacione përmbledhëse etj.     RHK  

B 

Akt-kontrolli për probleme të zakonshme, relacione, përgjithësime,  

informacione periodike përfshirë në përmbledhëse etj. 10-15 vj  

24    Dokumente për investime të ndryshme.       

A 

Vendime, urdhëra, udhëzime, studime, raporte, evidenca përmbledhëse,  

analiza të riskut, praktika të plota etj.     RHK  

B 

Evidenca dhe informacione peiodike përfshirë në përmbledhëse, njoftime,  

korespodencë e thjeshtë etj.  10-15 vj  

25    Dokumente për bilancin.     

A 

Urdhëra, udhëzime, pasqyra, bilanci vjetor, evidenca përmbledhëse, raporti I 

auditit të pavarur, procesverbale etj.     RHK  

B Bilanci periodik, evidenca periodike, informacione të thjeshta, njoftime etj.  10-15 vj  

26    Dokumente per evidencat.     

A 

Vendime, urdhëra, udhëzime, raporte, evidenca përmbledhëse (të gjitha  

llojet), pasqyra, monitorime etj.     RHK  

B 

Evidencat oeriodike përfshirë në përmbledhëse, korespodencë e thjeshtë,  

informacione, njoftime etj.    10 vj  

       

27 

   Dokumente për strehimin e qytetarëve sipas programeve shtetërore  

për strehimin.     

A 

Vendime të KM, të Këshillave Bashkiake, të KD të EKB-së, urdhëra, udhëzime, 

raporte, evidenca përmbledhëse, kontrata të gjitha llojet; interesi bankar 0 %, 3 %, 

4 %), për kategori të ndryshme sociale nëpërmjet EKB-së me banka të ndryshme. 

  

   RHK 

B 

Evidenca periodike përfshirë në përmbledhëse, korespodencë e thjeshtë,  

informacione, njoftime etj.  10-15 vj 



28    Dokumenta për inventarin fizik të mjeteve kryesore.    

A Urdhëra, udhëzime, raporte, relacione, evidenca statistikore, inventare etj.     RHK  

B Libra analitikë, kartela, korespodencë e thjeshtë, informacione, njoftime etj.  10-15 vj  

29    Dokumente për nxjerrjen jashtë përdorimit të materialeve.     

A 

Vendime të KD të EKB-së, udhëzime, urdhëra, relacione, statistika përmbledhëse, 

vendime, procesverbale etj.     RHK  

B 
Informacione dhe evidenca periodike përfshirë në përmbledhëse, njoftime,  

korespodencë e thjeshtë etj.  
  10 vj  

30    Dokumente të magazinës.     

A Urdhëra, udhëzime, evidenca, rakordime, gjendje konkrete, evidenca vjetore etj.     RHK  

B 

Evidenca dhe infrmacione periodike përfshirë në përmbledhëse, njoftime,  

korespodencë e thjeshtë, njoftime, fletë-hyrje, fletë-dalje etj.  10-15 vj  

       

                 VI- DREJTORIA E SHERBIMEVE MBESHTETESE:    

31    Dokumente për shërbimet mbështetëse dhe personelin.    

A 

Vendime të KD të EKB-së për emërime, shkarkime, ngritje në detyrë etj.  

Plane, programe,udhëzime, urdhëra, relacione,prpozime të miratuara,  

regjistra personeli, raporte mjekësore etj.    RHK  

B Dosje personeli të punonjësve.   120 vj  

 Korespodencë e thjeshtë, informacione, njoftime, kërkesa, ankesa etj.  10-15 vj  

32 

   Dokumente për deklarimin dhe kontrollin e pasurisë dhe konfliktit të  

interesit të nënpunësit publik.    

A 

Urdhëra, udhëzime, raporte, lista emrore e zyrtarëve (objekt deklarimi), evidenca 

përmbledhëse, korespodencë me ILDKPKI etj.    RHK  

B 

Evidencë e informacione periodike përfshirë në përmbledhëse, propozime  

për emërim me procesverbal plotësimi etj.  20-25 vj  

33 

   Dokumente për emërime, transferime, ngritje në detyrë, masa 

ndëshkimore etj.     

A 

Vendime, urdhëra, udhëzime, kontrata pune me dhe pa afat, evidenca  

përmbledhëse, propozime për emërim në punë etj.     RHK  

B 

Evidenca, informacione, relacione periodike, kontratë të përkohëshme  

pune, korespodencë e thjeshtë etj.  10-20 vj  

34    Dokumente të mjeteve të transportit.    

A Vendime të KD të EKB-së, urdhëra, udhëzime, relacione, katalogë etj.     RHK  

B Korespodencë e thjeshtë, informacione, njoftime, kërkesa etj. 10-15 vj  

35    Dokumente të Protokollit.    



A Regjistra të protkollit, libri I korespodencës zyrtare etj.    RHK  

B Libri I dorëzimit të dokumenteve për zbatim etj. 10-15 vj  

36    Dokumente të Komisionit të Ekspertizës.    

A 

Urdhëra, udhëzime, vendime të KE, lista tip me afatet e ruajtjes së dokumenteve, 

lista veçimi, procesverbale asgjësimi etj.    RHK  

B Njoftime, informacione, kërkesa, korespodencë e thjeshtë etj.  10-15 vj  

       

                 VII- SEKTORI I PROKURIMEVE PUBLIKE:     

37    Dokumente të depozituara për prokurim sipas shpalljes së prokurimit.    

A 

Urdhër prokuimi, terma referenca, dokumenta standarte, vendime (kësh.  

Bashkiak), ftesa për konkurim, urdhër (pezullimi etj), anullim tenderi etj.     RHK  

B Njoftime, ftesa, procesverbale, infomacione etj.  10-15 vj  

38    Dokumente standarte të tenderit për ndërtim objekti ( ose ristrukturim).    

A 

Vendim (organi shtetëror), urdhër prokurimi, preventivi, relacion teknik,  

projekti, deklarata, procesverbele, specifikime, dokumenta standarte të 

tenderit (prokurim të drejtpërdrejtë) etj. Vërtetime (gjykata, prokuroria,  

përmbarimi, tatim-taksa, hipoteka), bilance, procesverbale, NIPT, shpallje fituesi, 

kontrata etj.    RHK  

B 

Ftesa, informacione, njoftime, korespodencë e thjeshtë, negocime,  

procesverbale etj. 15-20 vj  

       

                VIII- SEKTORI I AUDITIT TË BRENDSHËM:    

39    Dokumente të strategjisë së auditit të brendshëm.    

A 
Vendime të KD tëEKB-së,  programe vjetore, raporte, analiza, memo, 

memorandume, procesverbale, akt-kontrolle, rekomandime, observacion etj.  
   RHK  

B 
Evidenca, njoftime, informacione dhe rekomandime periodike përfshirë 

në përmbledhëse, korespodencë e thjeshtë, deklarata, plan vepimi, etj.  
10-15 vj 

 

                 IX- KONTROLLI I LARTË I SHTETIT (KLSH):        

40    Dokumente të Kontrollit të Lartë të Shtetit (KLSh):    

A 

Urdhëra, udhëzime, programe kontrolli, raporte, akt-kontrolli,  

memorandume, analiza, procesverbale, relacione, observacion etj.     RHK  

B 

Evidenca e informacione periodike përfshirë në përmbledhëse, njoftime, 

korespodencë e thjeshtë etj.  10-15 vj  

     

 


