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R E P U B L I K A   E   S H Q I P Ë R I S Ë 

KOMISIONERI PËR MBIKËQYRJEN E SHËRBIMIT CIVIL 

 

Nr. 148//3 Prot                                          Tiranë, më  11.05.2021 

 

 

V E N D I M 

 

Nr.51, datë 11.05.2021 

 

Mbi përfundimin e hetimit administrativ, me objekt vlerësimin e ligjshmërisë së aktit të 

Departamentit të Administratës Publike nr. 992/20 prot., datë 10.02.2021, “Transferim për 

shkak të ristrukturimit të institucionit”, të nëpunëses **********. 

 

Në mbështetje të kompetencave të parashikuara në pikën 1, të nenit 11, nenet 14 dhe 

15, të ligjit nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, të nenit 90, të ligjit nr. 44/2015, 

“Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë”, si dhe Rregullores “Mbi 

procedurat e mbikëqyrjes/inspektimit”, miratuar me vendimin nr. 17, datë 11.3.2015, të 

Komisionerit për Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil, mbi bazën e relacionit të përgatitur nga 

Drejtoria e Përgjithshme e Inspektimit dhe Mbikëqyrjes, në përfundim të shqyrtimit të 

dokumentacionit të mbledhur në kuadër të verifikimit të çështjes, 

 

Vërej se: 

 

Nëpërmjet kërkesës nr. 148 prot., datë 16.02.2021, paraqitur në adresën elektronike 

zyrtare të KMSHC, nëpunësja civile **********, e punësuar së fundi në pozicionin 

“Përgjegjës, në Sektorin e Inspektimit për Sigurinë në Punë”, në Drejtorinë e Inspektimit për 

Shëndetin dhe Sigurinë në Punë, në Inspektoriatin Shtetëror të Punës dhe Shërbimeve 

Shoqërore, ka ngritur pretendimin se procesi i ristrukturimit është kryer pa transparencën e 

duhur dhe për këtë, ka kërkuar prej Komisionerit për Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil, 

vlerësimin e ligjshmërisë së procesit në përgjithësi dhe vendimit për transferimin e 

përhershëm të saj, në pozicionin “Përgjegjës në Sektorin e Çështjeve Ligjore”, në Drejtorinë 

e Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse. 

 

 Për verifikimin e pretendimit të mësipërm, u shqyrtua gjithë dokumentacioni shkresor 

që pasqyron procesin e ristrukturimit të institucionit Inspektoriati Shtetëror i Punës dhe 

Shërbimeve Shoqërore, nga analiza e të cilit rezultoi sa më poshtë: 
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Në kuadër të implementimit të strukturës së re të institucionit në fjalë, miratuar me 

urdhrin nr. 156, datë 24.11.2020, të Kryeministrit, “Për miratimin e strukturës dhe të 

organikës të Inspektoriatit Shtetëror të Punës dhe Shërbimeve Shoqërore”,  Departamenti i  

Administratës Publike, me urdhrin e tij  nr. 86, datë 02.12.2020, i ndryshuar, ka ngritur 

Komisionin e Ristrukturimit pranë institucionit, në përputhje me orientimet e Udhëzimit nr.1, 

datë 01.03.2016, “Për krijimin, funksionimin dhe kompetencat e Komisionit të Ristrukturimit 

për shkak të mbylljes apo ristrukturimit të institucionit”.   

 

Komisioni i Ristrukturimit, në vijim të procedurave ligjore për kryerjen e procesit të 

ristrukturimit, pasi ka marë në shqyrtim krejt dokumentacionin e nevojshëm si, strukturat e 

institucionit (strukturën ekzistuese dhe strukturën e re); të dhënat e nëpunësve civilë të cilët 

preken si pasojë e ristrukturimit (dosjet individuale); pasi ka evidentuar kriteret specifike të 

vendeve të lira apo të krijuara/prekura si pasojë e ristukturimit, ka konstatuar që në strukturën 

aktuale ka pakësim të numrit të drejtorive, pasi janë bashkuar Drejtoria e Inspektimit për 

Marrëdhëniet e Punës dhe Statisikën, me Drejtorinë e Inspektimit për Shëndetin dhe Sigurinë 

në Punë, gjë e cila është shoqëruar me pakësimin e numrit të pozicioneve të punës.  

 

Në këtë kuadër është suprimuar edhe pozicioni “Përgjegjës, në Sektorin e Inspektimit 

për Sigurinë në Punë”, në ish Drejtorinë e Inspektimit për Marrëdhëniet e Punës dhe 

Statisikën, që mbante më parë nëpunësja **********, prandaj Komisioni i Ristrukturimit, 

bazuar në këtë fakt, si dhe në kërkesat e pozicioneve të punës dhe cilësitë e veçanta të 

nëpunëses në fjalë, me aktin nr. 292, prot., datë 09.02.2021, “Vendim i Komisionit të 

Ristrukturimit të Inspektoriatit Shtetëror të Punës dhe Shërbimeve Shoqërore për propozimin 

e transferimit të përhershëm të nëpunësve civilë, në kuadër të ristrukturimit”, ka propozuar 

transferimin e përhershëm të saj, në pozicionin e të njejtës kategori, “Përgjegjës në Sektorin 

e Çështjeve Ligjore, në Drejtorinë e Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse”, në 

Inspektoriatin Shtetëror të Punës dhe Shërbimeve Shoqërore, paga III-a/1. 

 

 Pas shqyrtimit të propozimit të Komisionit të Ristrukturimit, Departamenti i 

Administratës Publike, në cilësinë e njësisë përgjegjëse, e ka miratuar atë dhe me aktin 

nr.992/20 prot., datë 10.02.2021, “Transferim për shkak të ristrukturimit të institucionit”, ka 

vendosur transferimin e përhershëm të nëpunëses **********, në pozicionin,  “Përgjegjës 

i Sektorit të Çështjeve Ligjore, në Drejtorinë e Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse”, 

kategoria III-a/1, në Inspektoriatin Shtetëror të Punës dhe Shërbimeve Shoqërore. 

 

Në zbatim të pikës 20, të vendimit nr. 125, datë 17.02.2016, të Këshillit të Ministrave, 

njësia e burimeve njerëzore të institucionit i ka komunikuar nëpunëses vendimin e 

transferimit.  

 

mailto:info@kmshc.al


 

Adresa: Rr.“Abdi Toptani”, ish-Hotel Drini, Tiranë, Tel: 00355 4268141/142, Web:www.kmshc.al; info@kmshc.al      3 
 

Ndërkohë, nëpërmjet postës elektronike e-mail-it, në adresën elektronike zyrtare të 

KMSHC, nëpunësja bën me dije që aktualisht ka rënë dakort për të mbajtur pozicionin e 

punës që i është ofruar, ku aktualisht është duke ushtruar detyrën. 

 

Në këto kushte, kur në veprimet dhe vendimin e Komisionit të Ristrukturimit, nuk 

gjënden elementë të mosrespektimit të kërkesave të legjislacionit të shërbimit civil dhe kur 

nëpunësja e ka pranuar vendimin e transferimit duke filluar ushtrimin e detyrës së re, nuk ka 

vend për vazhdimin e mëtejshëm të hetimit administrativ të kësaj çështje. 

 

Për këto arsye: 

 

Në mbështetje të kompetencës së përcaktuar në nenin 11, pika 1, nenet 14 dhe 15, të ligjit 

nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar; bazuar në nenin 90/2, të ligjit nr. 44/2015, 

“Kodi i Procedurave Administrative të Republikës së Shqipërisë”, si dhe nenin16, pika 6, të  

Rregullores, “Mbi procedurat e mbikëqyrjes/inspektimit”, miratuar me vendimin nr. 17, datë 

11.03.2015, të Komisionerit për Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil,  

 

VENDOSA: 

 

1. Përfundimin e hetimit administrativ filluar në bazë të kërkesës nr.148 prot., datë 

16.02.2021, të punonjëses **********, në lidhje me vlerësimin e ligjshmërisë së 

vendimit për transferimin e përhershëm të saj, në kuadër të ristrukturimit të 

institucionit dhe arkivimin e çështjes. 

 

2. Të njoftohet për këtë vendim institucioni Inspektoriati Shtetëror i Punës dhe 

Shërbimeve Shoqërore, si dhe punonjësja **********. 

 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

 

KOMISIONERI 

 

 

 

Pranvera Strakosha 
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