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I. Ligj Nr. 15/2019 “Për nxitjen e 
punësimit”

Më datë 13.03.2019, Kuvendi i 
Republikës së Shqipërisë miratoi 
ligjin nr. 15/2019 “Për nxitjen e 
punësimit” (në vijim “Ligji”). Ky akt 
u publikua ne Fletoren Zyrtare nr. 45, 
datë 03.04.2019 dhe hyn në fuqi 15 
ditë pas publikimit.

Ky ligj shfuqizon plotësisht ligjin nr. 
7995, datë 20.09.1995, “Për nxitjen 
e punësimit”, i ndryshuar (në vijim 
“Ligji i shfuqizuar”).

Ligji për nxitjen e punësimit synon 
rritjen e punësimit nëpërmjet ofrimit 
të shërbimeve dhe programeve 
publike të punësimit dhe të 
vetëpunësimit, si dhe formimit 
profesional.

Një nga objektivat e këtij ligji është 
zgjerimi i kategorive që përfitojnë 
nga programi i nxitjes së punësimit, 
duke shtuar personat fizikë si 
përfitues si dhe grupet e veçanta 
(shtresat me vështirësi për t’u
integruar në tregun e punës. Në të 
njëjtën kohë, Ligji parashikon edhe 
punësimin e një personi me aftësi të
kufizuara për çdo 25 punonjës të 
ndërmarrjes së tij. Më tej, 
punëdhënësi ka detyrimin të 
punësojë edhe nga një person shtesë 
për çdo 50 punonjës të tjerë të 
ndërmarrjes.

Me qellim nxitjen e punësimit, në Ligj 
përcaktohen politika aktive dhe 
pasive, ku politikat aktive janë
politikat që synojnë punësimin e 
punëkërkuesve të papunë, mbajtjen 
e të punësuarve në tregun e punës
dhe përmirësimin e tregut të punës 
në përgjithësi ndërsa programet 
pasive janë programet që u japin të
ardhura personave të papunë.

On 13.03.2019, the Parliament of the 
Republic of Albania approved the law 
no. 15/2019 “On employment
promotion” (hereinafter, the “Law”). 
This act was published with the 
Official Gazette no. 45, dated
03.04.2019 and enter into force 15 
days after the publication.

This law repeals the law no. 7995, 
dated 20.09.1995 “On employment 
promotion”, as amended 
(hereinafter, the “Abrogated law”).

The law on employment promotion 
aims the encouragement of 
employment through the provision of
services and public programs of 
employment and self-employment as 
well as professional training.

One of the objectives of this law is 
the expansion of categories, which 
benefit from the program of
encouragement of employment, by 
adding natural persons as 
beneficiaries as well as special groups
(classes with difficulties to integrate 
into the labor market). At the same 
time, the Law provides for the
employment of a person with 
disabilities for every 25 employees of 
their company. Further, the employer
has the obligation to employ another 
person for every other 50 employers 
of the company.

With the purpose of promoting 
employment, the Law provides for 
active and passive policies, where
active policies are the policies that 
aim the employment of the 
unemployed jobseekers, the keeping 
of employees in the labor market and 
the improvement of the labor market 
in general, while passive policies are 
programs that give income to 
unemployed persons.
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Në programet aktive te shërbimeve 
të punësimit përfshihen shërbimet në 
tri nivele si vijon:

  Shërbimet e informimit për  
  punëkërkuesit, punëdhënësit dhe 
  për çdo person të interesuar;

  Ndërmjetësimi për punësim dhe  
  përputhja me vendin e punës;

  Këshillimi dhe orientimi për 
  karrierë, punësim e profesion.

Pjesë e programeve aktive është 
edhe informacioni që duhet t’u jepet 
punëkërkuesve, punëdhënësve dhe
personave të tjerë të interesuar nga 
struktura rajonale apo vendore e 
punësimit. Informacioni përfshin:
informacion mbi tregun, mundësitë e 
punësimit dhe formimin profesional, 
informacion mbi orientimin për 
profesion dhe legjislacionin e punës.

Ligji përfshin edhe këshillimin e 
punëkërkuesve, nxënësve dhe s
tudentëve në lidhje me zgjedhjen e 
një profesioni dhe në lidhje me 
identifikimin e aftësive të munguara. 
Një këshillim i specializuar, më i
thëlluar parashikohet për grupet e 
veçanta, të përkufizuara si 
punëkërkues të disavantazhuar në 
tregun e punës.

Përveç sa me sipër, lidhur me 
programet e formimit profesional, 
parashikohet se punëkërkuesit e 
papune përfitojnë kurse pa pagesë të 
formimit profesional të cilat ofrohen 
nga institucioni përgjegjës për
punësimin dhe aftësitë.
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Active employment services 
programs include services at three 
levels as follows:

  Information services for jobseekers,    
  employers and any interested 
  person;

  Mediation for employment and job 
  matching;

  Counseling and orientation for   
  career, employment and profession.

Part of the active program is also the 
information that should be given to 
jobseekers, employers and other
interested persons by the regional or 
local structure of employment. The 
information includes: information on 
the market, possibilities of 
employment and professional 
training, information on the 
orientation for profession and on the 
labor legislation.

The Law also includes the counseling 
of jobseekers, pupils and students 
regarding the selection of a 
profession and the identification of 
missing skills. A specialized 
counseling, more thorough, is 
provided for special groups, defined 
as jobseekers disadvantaged in the 
labor market.

In addition to the above, regarding 
professional training programs, is 
provided that unemployed jobseekers 
benefit from free professional classes 
that are offered by the institution 
responsible for employment and 
skills.



Për sa i përket programeve pasive të 
tregut të punës, në zbatim të 
legjislacionit për sigurimet shoqërore 
në Republikën e Shqipërisë përfitojnë 
pagese e të ardhurave nga papunësia 
te gjithë punëkërkuesit e papunë
qe plotësojnë kushtet dhe 
regjistrohen në strukturën 
rajonale/vendore si punëkërkues të 
papunë.

Një tjetër risi e këtij ligji, në 
ndryshim nga Ligji i shfuqizuar, është 
se nuk përmban detyrimin e
punëdhënësit për të raportuar çdo tre 
mujor pranë zyrën përkatëse të 
punësimit lidhur me numrin e
personave te punësuar, listën e tyre 
emërore si dhe veprimtarinë e tij 
ekonomike. Ky ligj i jep gjithashtu te
drejtën punëdhënësit që të publikojë 
vendet e lira të punës, nëpërmjet 
sistemit te informacionit të 
strukturave rajonale/vendore, për të 
përfituar nga shërbimet e 
ndërmjetësimit dhe përputhjes me 
vendin e punës që ofrojnë.

Për zbatimin e këtij ligji krijohet 
institucioni përgjegjës për punësimin 
dhe aftësitë që do të zëvendësojë
Shërbimin Kombëtar të Punësimit 
brenda 6 muajve nga hyrja në fuqi e 
ligjit. Ligji për nxitjen e punësimit
parashikon kompetencat që do të 
ketë ky institucion.

Pranë institucionit përgjegjës për 
punësimin dhe aftësitë do të ngrihet 
Këshilli Konsultativ për Punësimin,
i cili do të veprojë si një organ 
këshillimor i kryesuar nga ministri 
përgjegjës dhe i përbërë nga 11 
anëtarë.

Ligji për nxitjen e punësimit krijon 
gjithashtu Fondin Social të Punësimit 
i cili shërben për të siguruar nxitjen e 
punësimit, integrimin dhe përfshirjen 
sociale të personave me aftësi të 
kufizuara.

Regarding passive programs of the 
job market, pursuing the legislation 
of social security in the Republic
of Albania, all unemployed 
jobseekers who satisfy the conditions 
and are registered to the 
regional/local structure as 
unemployed jobseekers benefit 
payment from unemployment 
income.

Another novelty of this Law, unlike 
the abrogated law, is that it does not 
include the obligation of the 
employer to report quarterly to the 
relevant employment office related to 
the number of employed persons, 
their nominal list and its economic 
activity. This law also gives the right 
to the employer to publish job 
vacancies through the information 
system of regional/local structures, 
to benefit from mediation and job 
matching services for the job they 
offer.

For the implementation of this law, is 
created the institution responsible for 
employment and skills that will 
replace the National Employment 
Service within 6 months of entry into 
force of the Law. The law on 
employment promotion provides for 
the powers/competences that will be 
exercised by this institution.

A Consultative Employment Council 
will be created near the institution 
responsible for employment and
skills, which will act as an advisory 
body directed by the responsible 
minister and composed of 11
members.

The Law on employment promotion 
also creates the Social Employment 
Fund, which serves to guarantee
the promotion of employment, 
integration and social inclusion of 
persons with disabilities.
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