


Nr. 12,13,14

2012



Punoi për përgatitjen e materialeve të revistës:

Eriona Rusmali

Milena Sauku

Evis Taska-Pano

Laert Kraja

Paraqitja grafi ke:

Elvis Bejtja

DEPARTAMENTI I ADMINISTRATËS PUBLIKE

MINISTRIA E BRENDSHME

Sheshi “Skënderbej”, Nr. 3, Tiranë; Kutia postare Nr. 1751

Tel: +355 4 2235937; Tel/Fax: +355 4 2251241

www.pad.gov.al

Layout & Shypi:

Shtypur: Shtypshkronja Pegi
Shtypshkronja Pegi:  cel: +355/(0)69 40 075 01;   

e-mail: shtypshkronjapegi@yahoo.com



Përmbledhje dokumentesh lidhur 

me organizimin dhe funksionimin e 

Administratës Shqiptare nga viti 1912-2012





Në vigjiljen e ndërrimit të shekullit të parë të shtetit të pavarur shqiptar, 

ndihem vërtetë e privilegjuar të jem në krye të institucionit që drejton 

reformën në administratën publike.

Ky moment i veçantë historik na jep mundësinë të refl ektojmë mbi 

arritjet, sukseset, mangësitë dhe sfi dat e administratës publike 

shqiptare, jo vetëm në 100 vitet që sapo u mbyllën, por edhe për vitet 

në vazhdim.

Që nga dita e Shpalljes së Pavarësisë, në 28 nëntor 1912, nëpunësit e 

administratës shtetërore kanë luajtur një rol thelbësor në ndërtimin 

e shtetit, duke marrë përsipër kryerjen e detyrave të rëndësishme 

shtetërore, duke sfi duar prapambetjen e kohës dhe duke aspiruar 

modelet evropiane të administrimit shtetëror.

Sot, ne kemi një kuadër të plotë ligjor dhe praktika administrative 

bashkëkohore, që bëjnë të mundur zbatimin e reformave të 

rëndësishme në të gjitha fushat e veprimtarisë shtetërore. 

Le të na shërbejë ky botim i Departamentit të Administratës Publike 

për të hedhur një vështrim retrospektiv në krijimin dhe zhvillimin e 

administratës shqiptare në 100 vitet e para të shtetit të pavarur.

Gëzuar 100-vjetorin!

Blerta Selenica

Drejtor 

Departamenti i Administratës Publike 

Ministria e Brendshme



Në kuadër të 100 Vjetorit të Pavarësisë, Departamenti i Administratës 

Publike realizoi botimin e kësaj përmbledhjeje dokumentash ilustruese 

të veprimtarisë së administratës shtetërore në 100 vite, me ide të 

z. Roland Bejko Këshilltar për Administratën Publike i Ministrit të 

Brendshëm.

Falenderojmë përzemërsisht stafi n e Departamentit të Administratës 

Publike, Arkivit Qendror të Shtetit dhe Bibliotekës Kombëtare për 

punën disamujore me përkushtim në mbledhjen dhe përzgjedhjen e 

dokumentave të publikuara këtu.

 

Një falenderim të veçantë përcjellim për:

Prof. Dr. Nevila Nika - Drejtor, Arkivi Qendror i Shtetit

Dr. Ivan Loli – Drejtor i Inspektimit pranë Arkivit Qendror të Shtetit

Prof. Dr. Aurel Plasari - Drejtor, Biblioteka Kombëtare

Dr. Etleva Domi - Zv. Drejtor, Biblioteka Kombëtare







































Kanuni i Përtashëm i Administratës Civile të Shqipërisë nxjerrë nga 
Qeveria e Përkohshme e Vlorës

 Arkivi Qendror i Shtetit













Rregullore e jetëshkimeve, 1921
Biblioteka Kombëtare e Shqipërisë



Deftesë jetëshkrimi 
Arkivi Qendror i Shtetit



Deftesë jetëshkrimi 
Arkivi Qendror i Shtetit



Rregullore mbi botimin 
dhe shpërndarjen e 

gazetës zyrtare 
“Dit’ e re”, Viti I, 10 maj 

1922,  f.6

Mbi sjelljen e nëpunësave 
Dit’ e Re, Viti I, 10 maj 1922, f. 6

Shpallje e një vendi të lirë pune 
“Dit’ e re”, Viti I, 17 qershor 

1922, f.6







Ligji i administratës civile të Shtetit Shqiptar
“Dit’ e re”, Viti I, 24 maj 1922,  f. 5-7



Shpallje e masës 
disiplinore 

“Dit’ e re”, Viti I, 24 
qershor 1922, f. 2

Ligj për gjykimin e nëpunësve 
“Dit’ e re”, Viti I, 28 qershor 1922, f. 4

Mbi udhëtimet e nëpunësve 
“Dit’ e re”, Viti I, 16 korrik 

1922, f. 1



Për klasifi kimin e rrogave
“Dit’ e re”, Viti I, 23 

korrik 1922, f. 3

Për orarin zyrtar dhe jetëshkrimin e 
nëpunësave

“Dit’ e re”, Viti I, 27 korrik 1922, f. 2





Rregullorja e shtetit civil
Fletore zyrtare, Viti I, 17 gusht 1922, f. 4

Shpallje e një vendi të lirë pune
Fletore zyrtare, Viti I, 24 gusht 

1922, f. 4



Mbi etikën e nëpunësve
Fletore zyrtare, Viti I, 17 dhjetor 1922, f. 1



Mbi dialektin e përdorur në komunikimin zyrtar
Fletore zyrtare, Viti I, 21 korrik 1923, f. 1



Shpallje emërimi dhe shpallje konkursi
Fletore zyrtare, Viti I, 13 nëntor 1923, f. 4













Parashikimi i shpenzimeve për Ministrinë e Financave







Mbi shpërblimin e Kryetarit të Republikës





Dekretligje Ligje e Rregullore të vitit 1925, Tiranë, 1938
Biblioteka Kombëtare e Shqipërisë





















Dekretligje Ligje e Rregullore të vitit 1925, Tiranë, 1938
Biblioteka Kombëtare e Shqipërisë



































Ligji i Administratës së Republikës Shqiptare të vitit 1928
Biblioteka Kombëtare e Shqipërisë



















































Rregullore e Përgjithshme e Ceremonisë, 1928
Biblioteka Kombëtare e Shqipërisë



Ligji organik i Ministrisë së Punëve të Brendshme
Fletore Zyrtare, viti VII, nr. 74,14 korrik 1928, f. 1



 Ligj mbi shtimin e tre inxhinierëve të M. P. Botore 
viti 1927-1928 të M. P. Botore
Fletore Zyrtare, 1 prill 1928 

Mbi marrjen në punë të disa 
nëpunësve të pezulluar

 Fletorja Zyrtare , 16 qershor 
1928, f. 8











Rregullore mbi zbatimin e ligjit të pensioneve
Fletore Zyrtare nr. 37, viti VII, 13 prill 1928, f. 1-5







Bisedimet e Senatit, Sesioni i marsit 1928
Fletore Zyrtare, nr. 52, Viti VII, 17 maj 1928, f.1-3







Ligji organik i Ministrisë së Punëve të Brendshme
Fletore Zyrtare, nr. 74, Viti VII, 14 korrik 1928, f. 6-8















Vepra penale që lidhen me Administratën Publike
Fletore Zyrtare, 1 korrik 1928, f. 22-28











































































Projektligj mbi gjendjen juridike dhe rregullimin hierarkik të nëpunësve,Tiranë, 1931
Biblioteka Kombtare e Shqipërisë



Dekretligji mbi krijimin e Kryeministrisë së Mbretërisë Shqiptare
Fletore Zyrtare, 20 maj 1931, f. 3











Kontratat që lidhen nga Administrata Shtetërore
Fletore Zyrtare , 22 maj 1936, f. 3-9



Të ardhurat e shtetit
Fletore Zyrtare , 22 maj 1936, f. 13



Shpenzimet e shtetit
Fletore Zyrtare , 22 maj 1936, f. 15



Krijimi i Drejtorisë së Bashkive dhe Komunave në Ministrinë e Brendshme; 
Fletore Zyrtare nr.49, Viti XV,23 korrik 1936, f.1



Fletore Zyrtare, 15 tetor 1936, f.2



Konkurs për kryetar Komune
Fletore Zyrtare, 15 tetor 1936,  f. 4





























 Vendimet e Këshillit të Shtetit të Vjetit 1937, Tiranë, 1938
Biblioteka Kombëtare e Shqipërisë





Dekretligj mbi krijimin e Drejtorisë së Emigracionit pranë 
Ministrisë së Punëve të Brendshme

Fletore Zyrtare, 2 shkurt 1937









 Ligj mbi rregullimin e zyrave të administratës qendrore të Ministrisë së Arsimit
Fletore Zyrtare, 11 prill 1938



Shpallje konkursi për vend vakant
Fletore Zyrtare, 24 tetor 1938



Shpallje konkursi për katër atashe në Ministrinë e Punëve të Jashtme
Fletore Zyrtare, nr.70, Viti XVII, 13 shtator 1938





Model jetëshkrimi







 Kopje dokumentesh që përmbajnë emërime në pozicione publike
Arkivi Qendror i Shtetit



Qarkore mbi funksionin e Drejtorisë së Personelit, 1945
Arkivi Qendror i Shtetit, Fondi Këshilli i Ministrave, D 298, f. 1



Qarkore mbi funksionin e Drejtorisë së Personelit, 1945
Arkivi Qendror i Shtetit, Fondi Këshilli i Ministrave, D 298, f. 2



Vendim i Këshillit Ministerial, 1945
Arkivi Qendror i Shtetit, Fondi Këshilli i Ministrave, D 74, viti 1945, f. 1



Model Shkrese nga Kryeministria 1945
Arkivi Qendror i Shtetit, Fondi Këshilli i Ministrave, D 74, viti 1945, f. 2



Model shkrese i Ministrisë së Financave 1945 
Arkivi Qendror i Shtetit, Fondi Këshilli i Ministrave, D 74, viti 1945, f. 3



Vendim i Këshillit Ministerial 1945
Arkivi Qendror i Shtetit, Fondi Këshilli i Ministrave, D  74, viti 1945, f. 5



Vendim i Këshillit Ministerial,
Arkivi Qendror i Shtetit, Fondi Këshilli i Ministrave, D 74, viti 1945, f. 6









Qarkore për organizimin e punës në aparatin shtetëror Ref.- A.SH. 
Fondi Këshilli i Ministrave, Dosja nr. 368, viti 1948, f. 4



Qarkore për disiplinën në punë Ref.- A.SH. Fondi Këshilli i Ministrave, 
Dosja nr. 366, viti 1948, f. 6







Qarkore për organizimin e punës në aparatin shtetëror 
Arkivi Qendror i Shtetit, Fondi Këshilli i Ministrave, D 368, viti 1948, f. 6-11



Arkivi Qendror i Shtetit, Fondi Këshilli i Ministrave, D 353, viti 1949, f. 3



Lidhur me fi rmosjen e akteve nga titullarët
Arkivi Qendror i Shtetit, Fondi Këshilli i Ministrave, D 353, viti 1949, f. 46





Rregullore për orarin zyrtar
Arkivi Qendror i Shtetit, Fondi Këshilli i Ministrave, D 353, Viti 1949, f. 50-51





Sugjerime për projekt-rregulloren
Arkivi Qendror i Shtetit, Fondi Këshilli i Ministrave, D 353, Viti 1949, f. 51-52 



















Udhëzim mbi mbajtjen e dosjes së kuadrit
Arkivi Qendror i Shtetit, Fondi Këshilli i Ministrave, D 353, Viti 1949, f. 170-178



Shkresë mbi kategorizimin e degëve të Ministrisë
Arkivi Qendror i Shtetit, Fondi Këshilli i Ministrave, D 610, viti 1949, f. 46

















Organika e Ministrisë së Industrisë dhe Minierave
Arkivi Qendror i Shtetit, Fondi Këshilli i Ministrave, D 914, viti 1954, f. 127-134







Organika e Ministrisë së Tregtisë
Arkivi Qendror i Shtetit, Fondi Këshilli i Ministrave, D 914, viti 1954, f. 136-138



Skema e Ministrisë së Industrisë - Ndërtimit 
Arkivi Qendror i Shtetit, Fondi Këshilli i Ministrave, D 914, viti 1954, f. 149



1030 Skema e Ministrisë së Industrisë dhe Minierave 
Arkivi Qendror i Shtetit, Fondi Këshilli i Ministrave, D 914, viti 1954



Skema e Ministrisë së Industrisë dhe Minierave 
Arkivi Qendror i Shtetit, Fondi Këshilli i Ministrave, D 914, viti 1954













Organika e Ministrisë së Financave 
Arkivi Qendror i Shtetit, Fondi Këshilli i Ministrave, D 914, viti 1954, f. 174-179



Mbi nomenklaturën e kuadrit
Arkivi Qendror i Shtetit, Fondi Këshilli i Ministrave, D 500, viti 1956, f. 1



Pasqyrë mbi shkurtimin e personelit
Arkivi Qendror i Shtetit, Fondi Këshilli i Ministrave, D 151, viti 1960, f. 3

























Projektvendim mbi nomenklaturën e kuadrit
Arkivi Qendror i Shtetit, Fondi Këshilli i Ministrave, D.151, viti 1960, f. 2-13





Departamenti i Administratës Publike gjatë 

18 viteve të saj





Departamenti i Administratës Publike (DAP) është krijuar me 

Vendimin e Këshillit të Ministrave, nr. 443, datë 05.09.1994, si 

një njësi brenda strukturës së Kryeministrisë, e cila, në përputhje 

me programin e qeverisë, do të kryente studimet, projektligjet dhe 

projektaktet nënligjore për strukturën, detyrat dhe funksionimin e 

administratës publike.

Gjatë kësaj periudhe, Departamenti i Administratës Publike 

caktohet përgjegjës për hartimin e politikës së përgjithshme të 

formimit, rekrutimit dhe promocionit (promovimit) të nëpunësve të 

administratës publike. Së bashku me Ministrinë e Punës, Emigracionit 

e Përkrahjes Sociale, si dhe Ministrinë e Financave, DAP-i merr një 

përgjegjësi tjetër të rëndësishme: hartimin e sistemit të pagave 

dhe të shpërblimeve për administratën publike dhe konceptohet 

si një qendër koordinuese dhe zbatuese e asistencës teknike për 

administratën publike. 

Pra, DAP-i u ideua si urë lidhëse për të gjitha nivelet e strukturës 

organizative e funksionale të administratës publike, me një strukturë 

të vogël organizative1. Përpjekjet për të ndërtuar një shërbim civil 

në Shqipëri, u konkretizuan me miratimin e ligjit nr. 8095, datë 

21.03.1996, “Për shërbimin civil në Republikën e Shqipërisë”, me 

synimin për t’i dhënë fund politizimit të administratës, duke ngritur 

një shërbim civil të bazuar në meritat. Njëkohësisht, krijohet një 

ndarje mes funksioneve politike dhe atyre tekniko-profesionale, për 

të cilat mendohej të funksiononte sistemi i karrierës. Miratimi i këtij 

ligji u shoqërua edhe me vendimin nr. 657, datë 16.09.1996, “Për 

rregullat e etikës në shërbimin civil”, qëllimi i të cilit synonte përsosjen 

e shërbimit civil shqiptar, si dhe forcimin e besimit dhe të mbështetjes 

së publikut ndaj tij, duke përcaktuar rregulla të sjelljes së personave 

që punojnë në shërbimin civil. 

1 Drejtori i Departamentit të Administratës Publike, këshilltari i drejtorit të 
Departamentit të Administratës Publike, shefi  i Sektorit, specialist, sekretar dhe 
shofer. 



Departamenti i Administratës Publike tashmë nuk konceptohet 

vetëm si një strukturë qendrore monitoruese dhe koordinuese, por 

i caktohet një rol tepër i rëndësishëm: ai i promotorit të ndryshimit 

institucional, konceptual etj. DAP-i kryeson Grupin Ndërministror të 

Menaxhimit të Personelit, të Organizimit dhe të Shërbimeve2, të cilit 

i njihet e drejta e përmirësimit dhe e evidentimit të problemeve të 

personelit. Gjithashtu, një rol i rëndësishëm i jepet atij, lidhur me 

përcaktimin e renditjes së punëve, përcaktimin e detyrave dhe të 

përgjegjësive për çdo pozicion që do t’i nënshtrohet procedurave 

të konkurrimit, si dhe përcaktimit të kritereve të veçanta që duhet 

të plotësohen për këto pozicione3. 

Pas një pune përgatitore të mbështetur edhe nga organizmat 

kryesore ndërkombëtare të interesuara për reformat në këtë 

fushë (Bashkimi Evropian dhe Banka Botërore), Kuvendi miratoi 

ligjin nr. 8549, datë 11.11.1999 “Statusi i nëpunësit civil”. Kështu, u 

rikonfi rmua Departamenti i Administratës Publike, si institucion që 

do të funksiononte në Këshillin e Ministrave (pjesë e strukturës së 

aparatit të Kryeministrisë), dhe Komisioni i Shërbimit Civil, si organ 

administrativ i pavarur4. 

Një sërë vendimesh të Këshillit të Ministrave, të cilat plotësuan të 

gjithë kuadrin ligjor, qartësuan rolet dhe kompetencat institucionale 

për realizimin e procedurave në shërbimin civil, si: rekrutimi, 

promovimi, largimi, vlerësimi i rezultateve vjetore, mbajtja e të 

dhënave personale në dosjet e personelit etj. Që prej vitit 1998, 

Departamenti i Administratës Publike u rrit gradualisht në numër, 

nga 4 në 18 punonjës. Kjo rritje sasiore, u shoqërua dhe me rritjen 

e cilësisë së punës dhe plotësimin e detyrimeve ligjore tepër të 

rëndësishme, të cilat ishin në funksion të programeve të qeverive 

në vite. 

2 Ky grup, përbehet nga drejtuesit e drejtorive të personel-organizimit dhe të 
shërbimeve.

3 VKM-ja nr. 100, datë 04.02.1998, “Për procedurat e organizimit të konkurseve 
të kandidatëve për nëpunës civilë dhe rregullat për formën dhe përmbajtjen e 
njoftimit publik me anë të medias në këto konkurse”.

4 Departamenti i Administratës Publike përfaqëson qeverinë në reformën për 
shërbimin civil, ndërsa KSHC-së i jepet roli i një arbitri administrativ të paanshëm 
mes institucioneve shtetërore dhe nëpunësve civilë.



Përmes Strategjisë së Komunikimit, të nisur që prej vitit 2001, 

edhe gjatë vitit 2003, Departamenti i Administratës Publike synoi 

zbatimin dhe përmirësimin cilësor të marrëdhënieve me publikun 

dhe institucionet e tjera. Reforma e pagave zbatohet si pjesë dhe në 

përputhje me strategjinë e buxhetit afatmesëm (MTF). Duke qenë se 

u vërejt një piramidë e përmbysur administrative, lidhur me ndarjet 

e pozicioneve specialiste për zbatimin e plotë të strukturës së re të 

pagave, Departamenti i Administratës Publike hartoi udhëzimet 

përkatëse për kategorizimin e pozicioneve të punës, duke përcaktuar 

kriteret kryesore, si: përshkrimi i punës, rëndësia e çdo pozicioni në 

raport me misionin e ministrisë dhe rëndësinë e çdo pozicioni brenda 

strukturave të brendshme të ministrisë përkatëse, duke përcaktuar 

përqindje fi kse për çdo nivel. 

Në vitin 20045, vlerësohet se “Shqipëria ka bërë progres në 

përmirësimin e vlerësimit, rekrutimit dhe trajnimit të shërbimit civil dhe 

ka marrë masa për të përforcuar kuadrin ligjor.” 

Në vitin 2005, në zbatim të programit të qeverisë, varësia funksionale 

e Departamentit të Administratës Publike ndryshoi. Kalimi nga 

Kryeministri, te Ministri i Brendshëm, ka synuar lehtësimin e qendrës 

së qeverisjes dhe atashimin e departamentit pranë ministrisë me të 

cilën ka afërsinë më të madhe funksionale. Gjatë këtij viti, përveç 

menaxhimit të përditshëm të shërbimit civil, u ndërmor për herë 

të parë një rishikim organizativo-funksional i institucioneve të 

administratës publike. Ky rishikim synoi racionalizimin e funksioneve, 

identifi kimin e funksioneve të tepërta për çdo institucion e njësi 

përbërëse të tij dhe rritjen e efi çencës së strukturës së re. 

Viti 2006, shënon një eksperiencë shtatëvjeçare të zbatimit të 

ligjit nr. 8549, datë 11.11.1999, “Statusi i nëpunësit civil”, duke u 

bërë kështu një vit i rëndësishëm për konsolidimin e reformës në 

administratën publike. 

Kështu, në zbatim të programit të qeverisë, Departamenti i 

Administratës Publike shquhet për ndërhyrjen e thellë në sistemin e 

pagave të nëpunësve të administratës publike. Reforma e pagave ka 

pasur si objektiva kryesorë të saj:

5 Raporti i Stabilizimit-Asociimit për vitin 2004, për Shqipërinë.



- krijimin e një sistemi unik pagash dhe shpërblimesh në 

administratën publike, përmes shtrirjes së sistemit të 

pagave të nëpunësve civilë në të gjitha institucionet e 

administratës publike;

- rregullimin e situatës së pagave, të shpërblimeve dhe të 

strukturave për institucionet e pavarura; përcaktimin e 

raportit të pagave për funksionarët e lartë shtetërorë, me 

pagën e Presidentit.

Në vitin 2007, Departamenti i Administratës Publike i kushton 

vëmendje tërheqjes në administratën publike të kapaciteteve 

të shkolluara jashtë vendit dhe sidomos atyre me kualifi kime 

pasuniversitare. 

Gjatë këtij viti, me propozimin e Departamentit të Administratës 

Publike dhe me mbështetjen e qeverisë shqiptare, u ndërmorën 

dy iniciativa të rëndësishme në fushën e menaxhimit të burimeve 

njerëzore: fi llimi i punës për zbatimin e projektit “Rishikimi i 

implementimit të legjislacionit të shërbimit civil”, ku zë vend të 

veçantë rishikimi i procedurave të pranimit në shërbimin civil, si dhe 

hartimi i Strategjisë Ndërsektoriale të Reformës në Administratën 

Publike (SNRAP), në kuadër të Strategjisë Kombëtare për Zhvillim 

dhe Integrim. 

Ndërkohë, një iniciativë tjetër e Departamentit të Administratës 

Publike është ajo për ndryshimin e udhëzimit, lidhur me përshkrimet 

e punës6, ku DAP-i ka marrë një rol jo vetëm si administrator, por 

edhe si asistues i procesit në ndihmë të Ministrive të Linjës, duke bërë 

kështu një përmirësim të ndjeshëm të disa aspekteve teknike që 

lidhen me përshkrimin përgjithësues të punës dhe emërtesat tipike, 

sipas strukturës aktuale të pagave për këto emërtesa. 

Viti 2008 ka qenë një vit i suksesshëm për realizimin e disa iniciativave 

të rëndësishme në fushën e reformave në administratën publike. 

Pas 14 vjetësh eksperiencë në shërbimin civil, Departamenti i 

Administratës Publike ka objektiva të qartë strategjikë. Hartimi i 

6 Ndryshimi i Udhëzimit nr. 1, të Këshillit të Ministrave, “Për strukturën e 
renditjes së punëve në shërbimin civil, metodologjinë përkatëse dhe përshkrimin 
përgjithësues të rolit të Sekretarit të Përgjithshëm në këtë shërbim”. 



Strategjisë Ndërsektoriale të Reformës në Administratën Publike 

(SNRAP), në kuadër të Strategjisë Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim 

(SKZHI), grupi teknik i ngritur për këtë qëllim me urdhër të Ministrit të 

Brendshëm, i kryesuar nga Departamenti i Administratës Publike dhe 

me mbështetjen e SIGMA-s e të Institutit të Studimeve Bashkëkohore 

(ISB), nënshkrimi i Marrëveshjes për Themelimin e Shkollës Rajonale 

të Administratës Publike, ReSPA7, bashkëpunimi me Komisionin e 

Shërbimit Civil8, e drejtojnë Departamentin e Administratës Publike 

drejt së  ardhmes. 

Në funksion të përgjegjësive dhe të rolit të rëndësishëm të reformës 

në administratën publike, DAP-i u riorganizua në një departament 

me tri drejtori: Drejtoria e Zhvillimit dhe e Menaxhimit të Burimeve 

Njerëzore, Drejtoria e Zhvillimit Organizativ, Funksional dhe e 

Politikave  të Pagave si dhe Drejtoria e Informatizimit të Administratës 

Publike. Një rol i rëndësishëm iu dha edhe ndërfaqes publike përmes 

funksionimit të web-it të DAP-it9, si dhe komunikimit me publikun, 

ku jepen informacione të plota, të sakta, lidhur me menaxhimin e 

shërbimit civil ndër vite (raporte vjetore, të dhëna mujore, botime 

profesionale etj.) 

7 Bashkëpunimi nëpërmjet Shkollës Rajonale të Administratës Publike (ReSPA), 
është një iniciativë e nënshkruar zyrtarisht në 2 maj të vitit 2006, ku në praninë 
e Komisionit Evropian u nënshkrua Protokolli i Bashkëpunimit për Krijimin e 
Shkollës Rajonale të Administratës Publike (faza 1) nga përfaqësuesit e vendeve 
anëtare të saj, përkatësisht: Republikës së Shqipërisë, Republikës së Bosnjës dhe të 
Hercegovinës, Republikës së Kroacisë, ish-Republikës Jugosllave të Maqedonisë, 
Bashkimit Shtetëror të Serbisë dhe Malit të Zi, së bashku me Republikën e Malit 
të Zi dhe Republikën e Serbisë, si dhe të Misionit të Administratës së Përkohshme 
të Kombeve të Bashkuara në Kosovë, (UNMIK) që vepron në emër të Kosovës, 
në pajtim me rezolutën e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara.

8 Komisioni i Shërbimit Civil, si institucioni që mbikëqyr e kontrollon zbatimin e tij 
për të gjitha institucionet e përfshira në fushën e veprimit të ligjit; Departamenti 
i Administratës Publike, si institucioni që menaxhon procedurat e përcaktuara 
në legjislacionin e shërbimit civil për Kryeministrinë dhe aparatet e Ministrive 
të Linjës dhe udhëheq reformën në administratën publike, si dhe njësitë e 
personelit të institucioneve të pavarura. Gjatë vitit 2008, midis Komisionit të 
Shërbimit Civil dhe Ministrisë së Brendshme (Departamentit të Administratës 
Publike), u nënshkrua një marrëveshje bashkëpunimi, e cila synon të rritë frymën 
e bashkëpunimit midis këtyre dy institucioneve, me synimin e zbatimit sa më 
rigoroz të legjislacionit të shërbimit civil. Marrëveshja parashikon gjithashtu, edhe 
shkëmbimin e informacionit të nevojshëm midis dy institucioneve, sipas fushave 
ku ato veprojnë.

9 www.pad.gov.al



Gjithashtu, në vijim të iniciativave të ndërmarra që prej janarit 2008, 

nëpunësve civilë / nëpunësve më kualifi kime pasuniversitare, me 

grada dhe tituj shkencorë iu njoh e drejta e përfi timit të një shtese 

për kualifi kimin përkatës, ku Departamenti i Administratës Publike10 

në kushtet e përputhshmërisë së kualifi kimit / titullit shkencor me 

përshkrimin e punës së funksionarit / nëpunësit, miraton të drejtën 

e shpërblimit. 

Gjatë viteve 2010–2012, në vazhdim të thellimit të reformës së 

administratës publike, u hartuan edhe dy akte shumë të rëndësishme 

ligjore: projektligji “Për nëpunësin civil”, i cili është aktualisht 

në diskutim në Kuvend, si dhe projektligji “Për organizimin dhe 

funksionimin e administratës shtetërore”, i cili është miratuar në 

shtator të vitit 2012 në Kuvendin e Shqipërisë. 

Sot, Departamenti i Administratës Publike punon pareshtur për 

implementimin me sukses të legjislacionit të shërbimit civil, si dhe 

thellimin e reformës në administratën publike, me synimin e krijimit 

të një administrate profesionale, të mbështetur në merita, dhe të 

paanshme, të aftë të ofrojë shërbime cilësore dhe transparente ndaj 

publikut si dhe të përballojë sfi dat gjithëpërfshirëse të integrimit 

të vendit në BE, nëpërmjet kapaciteteve të duhura të nëpunësve të 

administratës publike dhe të një sistemi modern të menaxhimit të 

burimeve njerëzore.

10 Sipas Udhëzimit nr. 1, datë 18.04.2008, “Për rregullat e përfi timit të shtesës së 
parashikuar në to”, DAP-i bashkëpunon me Ministrinë e Arsimit e të Shkencës 
dhe Ministrinë e Financave.
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË

Këshilli i Ministrave

VENDIM

Nr. 443 Datë 5.9.1994

PËR
KRIJIMIN E DEPARTAMENTIT TË ADMINISTRATËS PUBLIKE

Këshilli i Ministrave

V E N D O S I:

1. Pranë Këshillit të Ministrave krijohet Departamenti i Administratës Publike.

2.  Departamenti i Administratës Publike, në bashkëpunim me ministritë dhe 
institucionet e tjera qendrore, i propozon Këshillit të Ministrave studimet, 
projektligjet dhe projektet e akteve nënligjore për strukturën, detyrat 
dhe funksionimin e administratës publike, në përputhje me programin e  
qeverisë dhe projektet e miratuara prej saj.

3.  Departamenti, në bashkëpunim me ministritë dhe institucionet e tjera 
të administratës publike, harton politikën e përgjithshme të formimit, 
rekrutimit dhe proporcionit të nëpunësve të administratës publike, 
harton e propozon projektligjet dhe projektet e akteve nënligjore për këto 
probleme, si dhe ndjek e kontrollon vënien e tyre në jetë.

4.  Departamenti bashkërendon punën me Ministrinë e Punës, të Emigracionit 
e të Përkrahjes Sociale dhe Ministrinë e Financave për hartimin e sistemit 
të pagave dhe shpërblimeve për administratën publike.

5.  Departamenti koordinon dhe vë në zbatim asistencën teknike që jepet për 
administratën publike. Departamenti ngarkohet me detyrën e organizimit 



e të bashkërendimit, të komunikimit brenda përbrenda administratës 
publike dhe zhdërvjelltësimit të saj.

6.  Departamenti i realizon detyrat e tij nëpërmjet ndërlidhjes me të gjitha 
nivelet e strukturës organizative e funksionale të administratës publike. Për 
këtë ai bashkëpunon ngushtësisht me ministritë dhe institucionet e tjera 
të administratës publike, vë në dispozicion të Departamentit të dhënat që 
kërkohen lidhur me strukturën organizative e funksionale të aparateve të 
tyre, përbërjen e personelit, nivelin arsimor e profesional, të dhëna të tjera 
të domosdoshme për shërbimin e nëpunësve publikë dhe sugjerime të 
mundshme për përmirësime strukturore, funksionale etj.

7.  Departamenti i realizon detyrat e tij nëpërmjet ndërlidhjes me të gjitha 
nivelet e strukturës organizative e funksionale të administratës publike. 
Për këtë ai bashkëpunon ngushtësisht me ministritë dhe institucionet e 
tjera të administratës publike, të cilat, nëpërmjet drejtorive ose personave 
të ngarkuar me problemet e administratës publike, vë në dispozicion të 
Departamentit të dhënat që kërkohen lidhur me strukturën organizative e 
funksionale të aparateve të tyre, përbërjen e personelit, nivelin arsimor e 
profesional, të dhëna të tjera të domosdoshme për shërbimin e nëpunësve 
publike dhe sugjerime të mundshme për përmirësime strukturore, 
funksionale etj.

8.  Departamenti në mënyrë të vazhdueshme e sistematikisht ndjek zbatimin 
e ligjeve e të akteve  nënligjore lidhur me administratën publike, duke 
bashkëpunuar për këtë me të gjitha ministritë e institucionet qendrore 
dhe strukturat e tjera të administratës publike.

9.  Numri i punonjësve dhe fondi i pagave të Departamentit të Administratës 
Publike caktohet nga  Kryetari i Këshillit të Ministrave dhe përballohen nga 
buxheti i miratuar për aparatin e Këshillit të Ministrave.

10.  Në vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 393, datë 3.9.1992 “Për pagat e 
punonjësve të institucioneve buxhetore”, në lidhjen II-4 shtohet lidhja II-
4/8 “Pagat mujore dhe renditja e detyrave sipas klasave për punonjësit 
e Departamentit të Administratës Publike pranë Këshillit të Ministrave”, 
që i bashkëngjitet këtij vendimi. Në lidhjen nr.1 “Për pagat mujore të 
titullarëve të organeve të larta shtetërore, institucioneve të tjera qendrore 
dhe personave të një rangu me ta”, në pikën 6 shtohet emërtimi “Drejtor 
i Departamentit të Administratës Publike”, kurse në pikën 2 shtohet 
emërtimi “Këshilltar i Drejtorit të Departamentit të Administratës Publike”.

 



REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

KUVENDI 

LIGJ 

NR. 8549, datë 11.11.1999 

STATUSI I NËPUNËSIT CIVIL 

Në mbështetje të neneve 81 dhe 83, pika 1 të Kushtetutës me propozimin e 

Këshillit të Ministrave, Kuvendi i Republikës së Shqipërisë vendosi: 

KREU I 

DISPOZITA TË PËRGJITHSHME 

Neni 1 

Qëllimi dhe Objekti 

1 Qëllimi i këtij ligji është përcaktimi i rregullave të njëjta për kushtet dhe 

procedurat e pranimit në shërbimin civil, për mënyrën e fi llimit dhe mbarimit 

të marrëdhënieve të punës, për zhvillimin e karrierës, për garantimin e 

të drejtave dhe përcaktimin e detyrimeve të nëpunësve civilë, me synim 

krijimin e një shërbimi civil të qëndrueshëm, profesional dhe efi cient. 

2 Ky ligj përcakton skemën e administrimit të shërbimit civil, si dhe rregullon 

marrëdhëniet juridike, ndërmjet nëpunësve civilë dhe institucioneve të 

administratës publike të nivelit qendror apo vendor të përcaktuara në 

nenin 2 të këtij ligji. 

3 Për çështje të cilat nuk rregullohen shprehimisht nga ky ligj, do të zbatohet 

Kodi i Punës dhe legjislacioni përkatës. 



Neni 2 

Përkufi zimet dhe fusha e veprimit 

1.  “Nëpunësit Civilë” në kuptim të këtij ligji janë ata nëpunës të institucioneve 

të administratës publike të nivelit qendror apo vendor, të cilët ushtrojnë 

autoritetin publik, në detyra të natyrës drejtuese, organizuese, mbikëqyrëse 

apo ekzekutuese, përcaktuar sipas nenit 11 të këtij ligji. 

2.  “Institucionet e administratës publike të nivelit qendror apo vendor” në 

kuptim të këtij ligji janë: Administrata e Kuvendit, Administrata e Presidentit, 

Aparati i Këshillit të Ministrave, ministritë, institucionet qendrore të 

pavarura, bashkitë dhe qarqet. 

3.  Me “institucionet e administratës qendrore” në kuptim të këtij ligji, do t’i 

referohemi: aparatit të Këshillit të Ministrave dhe ministrive. 

4.  Me “institucione të pavarura” në kuptim të këtij ligji, do t’i referohemi 

institucioneve qendrore të pavarura, Administratës së Kuvendit, 

Administratës së Presidentit, bashkive dhe qarqeve. 

5.  Me “epror direkt” në kuptim të këtij ligji, do t’i referohemi: drejtorit të 

drejtorisë për klasat nga shef sektori deri specialist, sekretarit të përgjithshëm 

për klasat nga drejtor departamenti, deri në drejtor drejtorie dhe titullarit 

ose organit drejtues të institucionit për sekretarin e përgjithshëm. 

6.  Institucionet e administratës publike të nivelit qendror apo vendor, të cilat 

rregullohen me ligj të posaçëm, do t’i nënshtrohen dispozitave të këtij ligji, 

përveç rasteve kur ligji i posaçëm përmban dispozita të ndryshme nga ai. 

Neni 3 

Parimet e Shërbimit Civil 

Shërbimi Civil është i ndërtuar dhe vepron mbi bazën e parimeve të 

profesionalizmit, të pavarësisë dhe integritetit, të paanësisë politike, të 

transparencës, të shërbimit ndaj publikut, të vazhdimësisë së karrierës, të 

përgjegjësisë dhe korrektësisë në zbatimin e legjislacionit në fuqi. 



Struktura dhe Organika e Ministrise se Brendshme-1, 2001



Struktura dhe Organika e Ministrise se Brendshme - 2, 2001





Kërkesë për shpallje, 2002





Model kthim përgjigje shkrese për ndryshim strukture të Ministrisë së Arsimit, 2007





Model shkrese: Kthim përgjigje për ndryshim strukture të Ministrisë së Shëndetësisë, 2007









Model shkrese: 
Dërgim projekturdhri për miratim strukture dhe organike, 2008







Model shkrese: 
Dërgim projekturdhri për miratim strukture dhe organike, 2008







Vendim pagash 1-3, 2011



















Vendim për përcaktimin e standardeve dhe miratimit të strukturave organizative
të institucioneve të administratës publike  1-9, 2011



Leter interesi per te marre pjese ne konkurs, 2012



Model lidhje kontrate te perkohshme, 2012







Model përshkrim pune, 2012







Model përshkrimi pune (Sekretar i Përgjithshëm), 2012



Model shkrese: Emërim, 2012



Model shkrese: Konfi rmim, 2012



Model shkrese: Lirim nga detyra, 2012



Model shkrese: Lirim nga shërbimi civil, 2012



Model shkrese: Paraseleksionim, 2012



Model shkrese: Levizje paralele, 2012



Model shkrese: Shtesa në pagë për grada dhe tituj shkencor, 2012



Model shkrese: Transferim i detyrueshem, 2011



Model shkrese: Pezullim nga shërbimi civil, 2012



Model shkrese: Shpallje në gazetë e fi tuesit, 2012









Formular vlerësimi vjetor, 2012



Njoftim për vend të lirë pune





Perzgjedhja e kandidatëve, 2012



Shpallje e rezultatit të konkurimit, 2012













Komunikimi i jashtëm është faktori kyç në perceptimin që 
publiku ka për çdo institucion.. Ky komunikim bazohet në një 
agjendë të qartë për mjetet që do të përdoren në krijimin dhe 
në mbajtjen e marrëdhënieve të mira me publikun e interesuar 
përmes shpërndarjes së informacionit dhe transparencës. Faqja 
zyrtare në internet që çdo institucion ka, përben mjetin thelbësor 
për përçimin e këtij informacioni prej këtij institucioni drejt 
publikut. Çdo vendim apo ligj apo çfarëdolloj informacioni 
tjetër tashmë publikohet në kohë reale.











Rrjetet sociale janë tashmë një risi dhe platforma mjaft të 
fuqishme për shoqërinë tonë. Të qenurit pjesë e këtyre rrjeteve 
si institucion, ka rritur mjaft interesin e publikut në trajtimin 
e shumë çështjeve që lidhjen me shërbimin civil, diskutimin e 
projektligjeve apo dhe publikimin e trajnimeve të ndryshme. Këto 
rrjete sociale, ku institucioni ynë, Departamenti i Administratës 
Publike tashmë është pjesë, ka ndihmuar në krijimin dhe mbajtjen 
e marrëdhënieve të mira me publikun e interesuar përmes 
shpërndarjes së informacionit në kohë reale.







Botime periodike të Departamentit 

të Administratës Publike
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