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                                                TABELA PËRMBLEDHËSE E PROGRAMIT TË TRANSPARENCËS  SË

KOMITETIT SHQIPTAR E BIRËSIMEVE

Kategoritë e
informacionit publik

pa kërkesë

Dokumenti Mënyra e StrukturaBaza 
ligjore

Afati kohor për 
publikim

/përmbajtja publikimit përgjegjëse

Përshkrim  i  strukturës

organizative,

funksioneve

dhe detyrave

të autoritetit publik.

Neni 7/1/a/d
a) Rregullore e Brendshme e 

Komitetit Shqiptar e Birësimeve

b)Struktura organizative

c)Organigama sipas funskioneve

d)Struktura e pagave

E përditësueshme Në faqen zyrtare 

www.kshb.gov.al

në menunë 

“Programi i 

Transparencës”

Kryetari

Specialisti i finances

Specialsti Jurist

Akte ndërkombëtare

ligje;

akte nënligjore;

dokument politikash;

dokument tjetër.

Neni 7/1/b 1. Ligji nr. 8624 datë 15/06/2000 

mbi Aderimin e Shqipërisë në 

Konventen e Hagës “ Për 

mbrojtjen e fëmijeve dhe 

bashkëpunimin për birësimet 

jashtë vendit”,

2. Konventa e Kombeve të 

Bashkuara të 20 Nentorit 1989 

“Për të drejtat e fëmijeve”, e 

cila ka hyrë në fuqi më 

28/03/1992.

3. Ligji nr. 9062 datë 08/05/2003, 

Pas botimit në fl 

/zyrtare

Pas miratimit të 

urdhërit nga Ministria 

e Drejtësisë

Në faqen Zyrtare 
www.kshb.gov.al
në menunë 
“Programi i 
Transparencës”

Specialsti Jurist

Koordinatori
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“Kodi i Familjes”

4. Ligji nr 9695 date 19/03/2007 “ 

Për proçedurat e birësimit dhe 

Komitetin Shqiptar të 

Birësimit” i ndyshuar.

5. Ligji Nr.10 358, datë 

16.12.2010 “Për disa shtesa dhe 

ndryshime në Ligjin Nr. 9695, 

datë 19.3.2007 “Për proçedurat 

e birësimit dhe Komitetin 

Shqiptar të Birësimeve”.

6. Ligji Nr.9443 datë 16.11.2005 “ 

Për aderimin e RSH në 

Konventën për juridiksionin, 

ligjin e zbatueshëm, njohjen 

zbatimin dhe bashkëpunimin, 

në lidhje me përgjegjësinë 

prinderore dhe masat për 

mbrojtjen e fëmijëve”.

7. Ligji Nr.9359 datë 24.05.2005 

“Për raftifikimin e Konventës 

Europiane për mardhëniet me 

fëmijët”.

8. Ligji Nr.9446 datë 24.11.2005 “ 

Për aderimin e RSH në 

Konvetën për aspektet civile të 

rrëmbimit ndërkombetar të 
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fëmijës”

9. Ligji Nr.9544 datë 29.05.2006 

‘Për ratifikimin e marrëveshjes 

mes Këshillit të Ministrave të 

RSH Qeverisë së Republikës 

Greke për mbrojtjen dhe 

asistencën e fëmijëve viktima të 

trafikimit”

10. Ligji Nr.9669 datë 

18.12.2006 “Për masat ndaj 

dhunës në mardhëniet 

familjare”

11. VKM Nr.399 datë 

01.06.2011 “ Për përbërjen dhe 

rregullat e funksionimit të 

komisionit të Miratimit të 

Agjensive Ndërmjetësuese të 

Huaja”.

12. Ligji nr 9695 date 
19/03/2007 “ Për proçedurat e 
birësimit dhe Komitetin 
Shqiptar të Birësimit” i
ndryshuar”

13. Ligji Nr.119/2014  “Për 
të Drejtën e Informimit”

14. Raporte Vjetore dhe 
Staistika
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Informacion për procedurat që 

duhen ndjekur për të bërë një 

kërkesë për informim, adresën 

postare dhe elektronike për 

depozitimin e kërkesave për 

informim, si dhe procedurat e 

ankimit të vendimit përkatës..

Neni 7/1/c/g a) Format 

kërkese

b Format ankese

Adresa:Rruga “ 

Mine Peza” , 

Pallati 87/3, 

Shkalla 2,Tiranë 

Tel/Fax:0355226

465/003557478

Menjëherë në rast 
ndryshimesh

Në faqen Zyrtare 
www.kshb.gov.al
në menunë 
“Programi i 
Transparencës”

Specialisti Jurist

Koordinatori

Të dhëna për vendndodhjen e 

zyrave të autoritetit publik 

orarin e punës emrin dhe 

kontaktet e koordinatorit për të 

drejtën e informimit 

Neni 7/1/ç
KOMITETI 
SHQIPTAR I 
BIRËSIMEVE 
MINISTRIA E 
DREJTËSISË 
TIRANË
Adresa:Rruga “ 
Mine Peza” , 
Pallati 
87/3,Shkalla 
2,Tiranë 
Tel/Fax:0355226
465/003557478 
genci.terpo@kshb
.gov.al

Orari i Punës: 
Çdo ditë nga e 
Hëna në të Enjte  
08:00-16:30 , 
ditën e Premte 
08.00-14.00

Pas miratimit të urdhërit të 
caktimit të koordinatorit

Në faqen Zyrtare 
www.kshb.gov.al
, në menunë 
koordinatori, në 
Programin e 
Transparencës

Koordinatori 
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Kordinatori për të 
Drejtën e 
Informimit:

Selma Ago
Tel/Fax:0355226
465/003557478

selma.ago@kshb.
gov.al

Përshkrim i procedurave të 

zgjedhjes, kompetencave të 

funksionarëve të lartë dhe 

procedura e  ndjekjes për 

marrjen e vendimeve 

Neni 7/1/d
a) Ligji Nr 9695, 

datë 19/03/2007 “ 

Për proçedurat e 

birësimit dhe 

Komitetin 

Shqiptar të 

Birësimit” i 

ndyshuar

b) Rregullore e 
Brëndshme

Pas miratimit të procedurës 

së miratuar në ligj

Në faqen zyrtare 

www.kshb.gov.al 

në menunë “Baza 

Ligjore”

Kryetari

Koordinatori

Specialsiti Jurist
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Mekanizmat 
monitories; raporte 
auditi; dokumentet 
me tregues 
performance

Neni7/1/dh Raporte 
monitorimi dhe 
auditimi nga 
Drejtoria e Auditit 
në Ministrinë e 
Drejtësisë, KLSH

Menjëherë pas 

depozitimit në 

Institucionin e 

KSHB-së.

Menjëherë pas 

depozitimit të 

kërkesës për 

Auditim pranë 

KSHB-së

Në faqen zyrtare 
www.kshb.gov.al në 
menunë“Trasparenca e 
Institucionit”.

Kryetari 

Specialisti Jurist

Specialsiti I Financës

Buxheti Neni 7/1/e Situacioni i 
Shpenzimeve 
buxhetore, 
pasqyrat 
financiare dhe 
raporti i
monitorimit

Pas miratimit të 

ligjit të buxhetit.

Çdo muaj, tre muj, 

ne fundviti

Në faqen zyrtare 
www.kshb,gov.al në 
menunë“Trasparenca e 
Institucionit”

Kryetari

Specialsti i Financës

Informacion për 
procedurat e 
prokurimit

Neni 7/1/ë a) Rregjistri i 
parashikimeve e 
prokurimeve

b) Rregjistri I
realizimeve 
prokurimeve 

a) deri në 15 janar 

dërgohet në APP

b) në fund të cdo 

katermujori i

dergohet Ministrisë 

së Drejtësisë

Në faqen zyrtare

www.kshb.gov.al në 

menunë“Trasparenca e

Institucionit”(Tendera)

Njesia e Prokurimit 

Publik

Koordinatori

Shërbimet  e 
autoritetit për 
publikun

Neni 7/1/f a) Gjetjen e një 
familjevee 
birësuese 
zëvendësuese me 
atë biologike për 
fëmijën që 
konsiderohet i 
braktisur e cila i 
ofron dhe 

Në faqen zyrtare 

www.kshb.gov.al në menunë

“Aktivitete” dhe “Trasparenca 

e Institucionit”.

Me kufizime të masave të 

sigurisë të përdorura nga 

Komiteti Shqiptar i

Birësimeve (përfshihet i 

gjithe institucioni)
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garanton në vijim 
të drejta të plota

b) Trajnimi/ 
Keshillimi i
aplikantëve 
birësues

c) Trajtimin e 
Ankesave 

d) Veprimatri në
aspektin e 
shërbimit për
“birësimin e 
fëmijëve dhe 
proçedurave 
përkatëse ne këtë 

kuadër”

kontrolluesit

Paraqitja e 
mendimeve  në 
hartimin e p/akteve  
etj

Neni 7/1/gj p/akt ligjor dhe 
nënligjor

p/rregullore e 
brendshme 

p/struktur

Pas miratimit të  
Ministrit të
Drejtesisë

Në faqen zyrtare 
www.kshb.gov.al në menunë, 
sipas Seksioneve

Komiteti Shqiptar i

Birësimeve (përfshihet i 

gjithe institucioni)

Mbajtja e 
dokumentacionit 
nga KSHB-ja

Neni 7/1/h a) Tabelë (lista e 
dokumenteve me 
rëndësi historike

b) Tabelë (lista e 
dokumenteve për 
asgjësim)

Pas miratimit të 
urdhrit të titullarit

Në faqen zyrtare 
www.kshb.gov.al në menunë
“Trasparenca e Institucionit”

specialisti qe mbulon 
Arkiv - Protokollin

Regjistri i 
kërkesave dhe 
përgjigjeve, sipas 
nenit 8 të po këtij 

Neni 7/1/i Tabelë (Rregjistri 
i posacëm për 
kërkesat për 
informim)

Pas miratimit të 
programit të
transparencës

Në faqen zyrtare 
www.kshb.gov.al në menunë

“Trasparenca e Institucionit”.

Koordinatori
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ligjit 119/2014

Informacione dhe 
dokumente që 
kërkohen më
shpesh

Neni 7/1/k a) formular 
aplikimi

b) vende vakante 
te punes

c) përgjigje të
ankesave të
paraqitura

a) pas kërkesës

b) pas krijimit të çdo 
vendi vakant

c) pas miratimit nga 
Kryetari e

b) në faqen zyrtare 
ww.kshb.gov.al në menunë, 
sipas Seksioneve

Koordinatori

Specialisti Jurist

Informacione të 
tjera të dobishme

Neni 7/1/l
aktivitet të

ndryshme,trajnime 

për rritjen e 

aftesive 

profesionale të

personelit,takimet 

të titullarit me 

instrtucionet 

bashkëpunuese

Pas miratimit të aktit 
nga titullari

Në faqen zyrtare 
www.kshb.gov.al në menunë
“Trasparenca e Institucionit”.

Komiteti Shqiptar i
Birësimeve (përfshihet i 
gjithe institucioni)


