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                                    KOMISIONI I JASHTËM I VLERËSIMIT 

 

 

Nr.  114 /111  Prot       Tiranë, më dt. 6.12.2021 

          

    

V E N D I M 

 

Nr. 54, dt. 23.11.2021 

 

Trupa e Vlerësimit e Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit, e përbërë nga:  

 

Elida Liko   Kryesues 

 

Alban Laska   Relator  

 

Ana Kapaj                             Anëtar 

  

asistuar nga anëtari i Sekretariatit Teknik Marjeta Përlala, më datë 23.11.2021, ora 09:30, në 

Pallatin e Koncerteve (Ish-Pallati i Kongreseve), Salla B, Kati 0, mori në shqyrtim në seancë 

dëgjimore publike çështjen që i përket:  

 

SUBJEKTI I VLERËSIMIT: Znj. Ornela Dyli (Hasanbelliu), me funksion Specialist në 

Sektorin e Ankesave në Drejtorinë e Shërbimit për Çështjet e 

Brendshme dhe Ankesat, Tiranë. 

 

  

OBJEKTI: Vlerësimi kalimtar i subjektit të vlerësimit 

  

BAZA LIGJORE: Ligji Nr. 12/2018, “Për Vlerësimin Kalimtar dhe Periodik të 

Punonjësve të Policisë së Shtetit, Gardës së Republikës, 

Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në 

Ministrinë e Brendshme", i ndryshuar, 

 

Ligji nr. 44/2015, “Kodi i Procedurave Administrative të 

Republikës së Shqipërisë”, 
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Ligjin nr. 49/2012, “Për Organizimin dhe Funksionimin e 

Gjykatave Administrative dhe Gjykimin e Mosmarrëveshjeve 

Administrative”. 

 

 

TRUPA VLERËSUESE E KOMISIONIT TË JASHTËM TË VLERËSIMIT, 

 

pasi dëgjoi arsyetimin ligjor dhe rekomandimin e relatorit të çështjes, Alban Laska, vlerësoi 

shpjegimet e subjektit të vlerësimit dhe analizoi provat shkresore të paraqitura në vijim të 

rezultateve të hetimit, duke u bazuar në të tria kriteret e vlerësimit, atë pasuror, të figurës dhe 

vlerësimin profesional, mbështetur në pikat 1 dhe 2 të nenit 4, të ligjit nr. 12/2018 të ndryshuar, si 

dhe shqyrtoi e analizoi çështjen në tërësi, 

 

 

VËREN: 

 

I. RRETHANA TË ÇËSHTJES 

 

1. Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit (në vijim Komisioni), është organi që kryen procesin e 

vlerësimit kalimtar të punonjësve të Policisë së Shtetit, Gardës së Republikës, Shërbimit për 

Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e Brendshme, bazuar në ligjin Nr. 12/2018, 

“Për Vlerësimin Kalimtar dhe Periodik të Punonjësve të Policisë së Shtetit, Gardës së 

Republikës, Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e Brendshme", i 

ndryshuar. 

Subjekti i vlerësimit kalimtar, Ornela Dyli (Hasanbelliu), më datë 05.05.2018, ka dorëzuar në 

Drejtorinë e Burimeve Njerëzore të SH.Ç.B.A -së, (deklaratën e pasurisë, deklaratën e figurës 

dhe formularin e vetëvlerësimit të aftësive profesionale), sipas përcaktimeve të neneve 32, pika 

2, 36 pika 1, dhe 44 pika 1, të ligjit Nr. 12/2018, “Për Vlerësimin Kalimtar dhe Periodik të 

Punonjësve të Policisë së Shtetit, Gardës së Republikës, Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe 

Ankesat në Ministrinë e Brendshme", i ndryshuar. Subjekti i vlerësimit në momentin e dorëzimit 

të dokumetacionit ka ushtruar funksionin “Specialiste në Sektorin e Ankesave në Drejtorinë e 

Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat, Tiranë”. 

2. Subjekti i vlerësimit znj. Ornela Dyli (Hasanbelliu), u është nënshtruar procedurave të vlerësimit 

kalimtar, bazuar në nenin 5, pika 4 dhe pika 7, të ligjit Nr. 12/2018, “Për Vlerësimin Kalimtar 

dhe Periodik të Punonjësve të Policisë së Shtetit, Gardës së Republikës, Shërbimit për Çështjet 

e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e Brendshme", i ndryshuar, si dhe në “Rregulloren për 

Procedurat e Zhvillimit të Shortit në Komisionin e Jashtëm të Vlerësimit”, komisioni e ka 

shortuar si subjekt në shortin e zhvilluar më datë 16.11.2020, për shkak të funksionit si 

“Specialist” pranë SH.Ç.B.A -së.  
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3. Trupa e vlerësimit në përputhje me Ligjin 12/2018, i ndryshuar si edhe në bazë të Rregullores së 

Brendshme të Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit e miratuar me Vendimin nr. 17 datë 

31.5.2019, “Për Hapat Procedurial të Unifikuar gjatë Vlerësimit të Subjekteve nga Trupa e 

Vlerësimit”, me Vendimin nr. 1, datë 02.12.2020, ka vendosur fillimin e hetimit kryesisht për 

subjektin e vlerësimit Ornela Dyli (Hasanbelliu). Relatori i çështjes, më datë 03.12.2020, me e-

mail zyrtar ka njoftuar subjektin e vlerësimit se Komisioni ka filluar procesin vlerësimit kalimtar, 

si dhe i është bërë e njohur përbërja e trupës se vlerësimit, duke i kërkuar subjektit të vlerësimit 

të deklarohet nëse është në kushtet e konfliktit të interesit me anëtarët e trupës së vlerësimit. 

4. Më datë 07.12.2020, subjekti i vlerësimit znj. Ornela Dyli (Hasanbelliu), ka dorëzuar në Zyrën 

e Protokollit të Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit, deklaratën e nënshkruar që nuk është në 

kushtet e konfliktit të interesit më anëtarët e Trupës së Vlerësimit. 

5. Procesi i vlerësimit të pasurisë për subjektin e vlerësimit, në përputhje me kreun III, “Vlerësimi 

i pasurisë”, të ligjit nr. 12/2018, të ndryshuar, dhe veçanërisht në nenin 31 të këtij ligji, ka për 

objekt të vlerësimit deklarimin për kontrollin e pasurive, të ligjshmërisë së burimit të krijimit të 

tyre, të përmbushjes së detyrimeve financiare, përfshirë interesat privatë për subjektin e 

vlerësimit dhe për personat e lidhur me të. 

6. Procesi i vlerësimit të kontrollit të figurës, në përputhje me kreun IV, “Kontrolli i figurës”, të 

ligjit nr. 12/2018, të ndryshuar, dhe veçanërisht në nenin 35 të këtij ligji, ka për objekt verifikimin 

e deklarimeve të subjektit të vlerësimit dhe të dhënave të tjera, me qëllim verifikimin e 

vërtetësisë dhe besueshmërisë së deklarimeve, si dhe identifikimin e atyre që janë përfshirë apo 

kanë kontakte të papërshtatshme me persona të përfshirë në veprimtari kriminale. 

7. Procesi i vlerësimit të aftësive profesionale për subjektin e vlerësimit, në përputhje me kreun V, 

“Vlerësimi i aftësive profesionale”, të ligjit nr. 12/2018, të ndryshuar, dhe veçanërisht në nenin 

43 të këtij ligji, ka për objekt vlerësimin e nivelit të arsimit dhe trajnimit në përputhje me gradën 

dhe/ose pozicionin, respektimin e rregullave të etikës, si dhe përmbushjes së detyrave nga 

punonjësit e Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat. 

8. Bazuar në dispozitat e ligjit nr. 12/2018, të ndryshuar, pranë Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit 

janë administruar dokumentat shkresore të ardhura nga të gjithë institucionet apo personat 

juridikë, publikë apo private, të cilët sipas këtij ligji detyrohen të japin të dhëna për subjektet e 

vlerësimit. 

9. Në vijim, nga relatori i çështjes janë ndjekur proceduarat ligjore të përcaktuara në pikën 3, të 

nenit 25, të ligjit nr. 12/2018, të ndryshuar, duke kryer një hetim të plotë dhe të gjithanshëm mbi 

të tria kriteret, atë të vlerësimit të pasurisë, të kontrollit të figurës dhe të vlerësimit të aftësive 

profesionale. 

10. Trupa e vlerësimit, pasi u njoh me rezultatet e hetimit dhe provat e grumbulluara për kriterin e 

vlerësimit të pasurisë, të kontrollit të figurës dhe të vlerësimit të aftësive profesionale, në datën 

11.11.2021, vendosi: (i) përfundimin e hetimit kryesisht për të tria këto kritere për subjektin e 

vlerësimit, znj. Ornela Dyli (Hasanbelliu); (ii) dërgimin e relacionit paraprak subjektit të 

vlerësimit; (iii) njoftimin e subjektit të vlerësimit për t’u njohur me materialet e dosjes. 
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11. Në datë 12.11.2021, subjekti i vlerësimit është shprehur se nuk ka pretendime në lidhje me 

relacionin paraprak të dërguar për të tre komponentët e vlerësimit pasuror, kontrollin e figurës 

dhe atë profesional. 

12. Trupa e vlerësimit mori vendimin që të ftojë subjektin e vlerësimit në seancë dëgjimore. 

 

 

II. SEANCA DËGJIMORE 

 

13. Subjekti i vlerësimit u ftua në seancën dëgjimore me njoftimin e bërë elektronikisht me e-mail, 

në datën 16.11.2021. 

14. Seanca dëgjimore për subjektin e vlerësimit znj. Ornela Dyli (Hasanbelliu), u zhvillua në 

përputhje me kërkesat e nenit 56, të ligjit nr. 12/2018, të ndryshuar, në datën 23.11.2021, ora 

09:30, në ambjentet e Pallatit të Koncerteve (Ish –Pallati i Kongreseve), salla B, kati 0. 

 

 

III. QËNDRIMI I SUBEJKTIT TË VLERËSIMIT 

 

15. Subjekti i vlerësimi znj. Ornela Dyli (Hasanbelliu) ka qenë bashkëpunues gjatë gjithë procesit të 

vlerësimit në përputhje me pikën 2, të nenit 48, të ligjit nr. 12/2018, të ndryshuar. 

16. Subjekti i vlerësimit ka sjellë prova dhe shpjegime kur janë nevojitur, ka qenë korrekt dhe i 

gatshëm për bashkëpunim gjatë të gjithë fazave të hetimit, si dhe gjatë zhvillimit të seancës 

dëgjimore. 

 

 

IV. VLERËSIMI KALIMTAR BAZUAR NË PIKËN 1, NENI 4, TË LIGJIT NR. 

12/2018, TË NDRYSHUAR 

 

Bazuar në nenet 48, 51 dhe 52 dhe pikën 1 të nenit 54 të ligjit nr. 12/2018, të ndryshuar, Trupa e 

Vlerësimit kreu hetim dhe vlerësim të të gjitha fakteve dhe rrethanave të nevojshme për procedurën 

e vlerësimit, duke marrë në analizë: 

 Deklaratën “Vetting” dhe të gjithë dokumentacion mbështetës të dorëzuar nga vetë subjekti i 

vlerësimit; 

 Provat shkresore, dokumentat të administruara nga organet publike dhe private; 

 Deklarimet dhe përgjigjet e subjektit të vlerësimit të bëra me anë të komunikimit elektronik; 

 Shpjegimet me shkrim dhe dokumentacionin mbështetës të paraqitur nga subjekti i vlerësimit. 

 

A. VLERËSIMI I PASURISË 

Trupa e vlerësimit ka hetuar në mënyrë të pavarur çdo informacion dhe fakt, për deklarimin dhe 

kontrollin e pasurive, ligjshmërisë së burimit të krijimit të tyre, përmbushjes së detyrimeve 



5 

 

financiare, përfshirë interesat privatë për punonjësin dhe për personat e lidhur me të, të parashikuar 

në nenin 31, të ligjit nr. 12/2018, të ndryshuar. 

 

Në deklaratën “Vetting”, të dorëzuar në datë 05.05.2018, subjekti i vlerësimit znj. Ornela Dyli 

(Hasanbelliu), ka deklaruar se disponon vetëm,si më poshtë vijon: 

 

 

Llogari rrjedhëse në Raiffeisen Bank, çelur në qershor 2016, për hedhjen e pagës nga puna. 

Gjendja në datë 3.5.2018, 200 lekë. Pjesa takuese 100%.  

Ndërkohë në hapësirën e deklarimit të detyrimet financiare subjekti ka deklaruar se disponon 

overdraft, të disbursuar në vitin 2016, në shumën 184.000 lekë. 

 

Hetimi i kryer nga Komisioni: 

Subjekti i vlerësimit gjatë procesit ka paraqitur statmentin bankar të llogarisë për periudhën 2016 

– 2018, gjendja e së cilës në datën 5.5.2018 ka qenë -120.871 lekë.  

Referuar të dhënave të deklaratës së pasurisë dhe konfirmimeve nga institucionet e specializuara 

dhe ligjsbatuese, Komisoni konstaton se subjekti i vlerësimit nuk ka të regjistruar pasuri të 

luajtshme apo paluajthme, likuiditete, të disponoj apo posedoj pasuri të pa regjistruara, etj, deri më 

dt. 5.5.2018. 

Në datë 21.1.2019 subjekti i vlerësimit është ndarë nga trungu familjar duke u lidhur në martesë 

me shtetasin N.D., me të cilin tashmë figuron në certifikatë familjare më vete, bashkë me vajzën e 

tyre, shtetasen B.D., e cila ka lindur në dt. 24.5.2019. 

Komisioni ka kryer hetimin administrativ, në kuadër të këtij proçesi vlerësimi, duke verifikuar 

edhe ndryshimet e statusit familjarë që ka pësuar subjekti i vlerësimit, pasi që prej datës së 

plotësimit të deklaratës 5.5.2018, e deri më sot kanë kaluar rreth 3 vjetë, dhe gjatë kësaj periudhe 

komisioni ka konstatuar siç u citua dhe më sipër, ndryshime të statusit familjarë, për rrjedhojë 

komisioni i ka kërkuar subjektit të vlerësimit nëse gjatë kësaj periudhe ka patur dhe ndryshime 

pasurore. 

Subjekti i vlerësimit ka deklaruar se sipas kontrates shitblerje të datës 26.05.2018 ka blerë një 

automjet tip Fiat Punto, në vlerën 840 euro të regjistruar në pronësinë e saj, me të ardhura nga një 

kredi e marrë në **** Bank. Ndërsa në lidhje me bashkëshortin nga data 5.5.2018 e deri më sot 

nuk është krijuar asnjë pasuri prej tyre, madje bashkëshorti i saj momentalisht nuk disponon asnjë 

pasuri në pronësinë e tij, për këtë fakt subjekti ka paraqitur dokumentacion justifikues. 

DPSHTRR, me shkresën nr. **** prot, dt.8.1.2021 informon Komisionin se subjekti i vlerësimit 

disponon në pronësinë e saj automjetin me targa ****, përfituar me kontratë shitblerje, dt. 

26.5.2018, në vlerën 840 euro. 

Komisioni ka verfikuar deklarimet e subjektit, ku ka rezultuar se subjekti dhe bashkëshorti i saj 

gjatë periudhës 5.5.2018 e deri më sot nuk kanë krijuar pasuri së bashku. 
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DEKLARATA E PASURISË SË PERSONAVE TË LIDHUR, BABAI DHE 

MAMAJA E SUBJEKTIT 

 Babai i subjektit të vlerësimit, z. A.H, në zbatim të ligjit 12/2018 i ndryshuar, ka deklaruar: 

 

- Apartament banimi me sip. 97 m2, Berat, blerë  në vitin 2003. Vlera 1.100.000 lekë. 

- Tokë arë, sip. 1687 m2, Guri i Bardhë Berat, blerë në vitin 2003. Vlera 150.000 lekë.  

- Autoveturë tip bmw x3, viti prodhimit 2004, blerë në vitin 2014. vlera 2000 euro. 

 

Burimi i krijimit për këto pasuri janë: Kursime familjare ndër vite nga paga ime dhe e 

bashkëshortes, si dhe fitimet nga biznesi privat. 

-Nëna e subjektit të vlerësimit, znj. B.H, në zbatim të ligjit 12/2018 i ndryshuar, ka plotësuar 

formularin e pasurisë, por nuk ka deklaruar se disponon pasuri në emrin e saj. 

 

Hetimi i kryer nga Komisioni: 

Lidhur me këto pasuri subjektit të vlerësimit i janë kërkuar shpjegime, mbi burimin financiar, dhe 

plotësim të dokumentacionit ligjor të pasurive. Subjekti i vlerësimit gjatë procesit ka paraqitur 

shpjegime dhe dorëzuar dokumentacion justifikues ligjor për pasuritë dhe të ardhruat familjare. 

Komisioni administroi: 

-Kontrata noteriale nr.*** Rep, Nr.***, dt. 25.11.2000.  

-Çertifikata e Pronësisë Nr.18/24+2-1. 

-Kontratat noteriale për shitjen e pasurise se paluajtshme me nr.*** datë 25.03.1998. 

-Deklaretë dore për dhënien e shumës prej 1.300.000 lekë. 

-Vërtetim nga Sigurimet shoqërore për shtetasit, A.H dhe B.H. 

-Kontarata Noteriale Nr.*** Rep, Nr.*** Kol. 

-Çertifikata e Pronësisë Nr.***  

-Kontrata noteriale Nr.***Rep, Nr.***Kol, dt.17.8.2014 

-Çertifikatë Pronësie. 

-Vërtetim nga Drejtoria e Tatimeve mbi të ardhruat. 

ASHK, Drejtoria Vendore Tirana, me shkresën nr.***prot, datë 12.11.2021, informon 

Komisionin se shtetasi A.H disponon të regjistruar apartament me sip. 97m2, blerë në vitin 

2003, në vlerën 1.100.000 lekë dhe tokë arë blerë në vitin 2003 në vlerën 150.000 lekë. 

OSHEE, me shkresën nr.*****/*prot, datë 13.01.2021 konfirmon se shtetasi A.H rezulton të 

jetë abonent dhe të kenë kontratë furnizimi me energjie në qarkun e Beratit. 

DPSHTRR, me shkresën nr. **** prot, dt.8.1.2021 informon Komisionin se shtetasi A.H 

disponon në pronësinë e tij automjetin me targa ***, përfituar me kontratë shitblerje nr. *** 

rep, nr.***kol, dt. 17.8.2014, në vlerën 2000 euro.  

Institucionet ligjzbatuese ASHK Berat, DPSHTRR, OSHEE, me shkresat përcjellëse  

konfirmojnë deklarimin dhe shpjegimet e subjektit gjatë procesit.  
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Në përfundim të veprimeve verifikuese të kryera në kuadër të hetimit administrativ, në 

përputhje me ligjin nr. 12/2018, për kontrollin e pasurisë, për subjektin e vlerësimit Ornela 

Dyli (Hasanbelliu) dhe personat e lidhur me të, konstatohet se: 

-Bazuar në hetimin e kryer nga Komisioni, subjekti i vlerësimit dhe personat e lidhur me të, 

nuk kanë krijuar pasuri të luajtshme dhe të paluajtshme pas kohës kur subjekti i vlerësimit 

Ornela Dyli është punësuar pranë Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat; 

-Pasuritë janë krijuar në vitet 2003 dhe 2014, ndërkohë që subjekti i vlerësimit ka filluar punë 

për herë të parë pranë SHCBA-së në vitin 2016.  

-Bazuar në pikën 1, të nenit 32, të ligjit nr. 12/2018, i ndryshuar: “Punonjësi deklaron çdo 

pasuri, të luajtshme apo të paluajtshme, të fituar, poseduar, përdorur apo tjetërsuar që nga 

data e fillimit të marrëdhënies së punës në institucionin përkatës, pavarësisht datës së 

emërimit në pozicionin dhe/ose gradën që mban, deri në ditën e plotësimit të formularit të 

deklarimit të pasurisë, sipas shtojcës nr. 1, bashkëlidhur këtij ligji. Ky deklarim fillon ditën e 

parë të marrëdhënies së punës”.  

-Komisioni ka kryer verifikim e burimeve të ligjshme financiare për pasuritë e deklaruara në 

deklaratën “Vetting”. 

-Bazuar në dokumentacionin e administruar rezultoi se, subjekti i vlerësimit ka bërë deklarim 

të saktë, në përputhje me ligjin. 

-Subjekti i vlerësimit Ornela Dyli (Hasanbelliu) ka arritur nivel të besueshëm në vlerësimin e 

pasurisë. 

-Subjekti i vlerësimit nuk gjendet në kushtet e konfliktit të interesit. 

 

 

B- KONTROLLI I FIGURËS: 

  

1. Objekti i kontrollit të figurës është verifikimi i deklarimeve të punonjësit dhe i të dhënave të 

tjera, me qëllim verifikimin e vërtetësisë dhe besueshmërisë së deklarimeve, si dhe identifikimi i 

atyre që janë të përfshirë apo kanë kontakte të papërshtatshme me personat e përfshirë në 

veprimtari kriminale. 

 

2. Analiza ligjore e raportit të vlerësimit të figurës, mbështetet në tre elementë (i) të dhënat e 

deklaruara nga subjekti i vlerësimit në deklaratën e figurës, sipas përcaktimeve të nenit 36, pika 1, 

ligjit 12/2018, i ndryshuar; (ii) të dhënat e mbledhura nga Komsioni i Jashtëm i Vlerësimit, në 

institucionet dhe agjencitë ligjzbatuese në Republikën e Shqipërisë, sipas përcaktimeve të nenit 

36, pika 3, e ligjit 12/2018, i ndryshuar; (iii) verifikimin e informacioneve të ardhura nga publiku, 

në lidhje me aktivitetin apo veprimtarinë e punonjësit apo të personave të lidhur, në zbatim të nenit 

36, pika 3, gërmra (ë), e ligjit 12/2018, i ndryshuar. 

 

3. Komisioni ka kryer kontrollin e figurës të subjektit të vlerësimit Znj. Ornela Dyli (Hasanbelliu), 

me anë të verifikimit të deklarimeve dhe të dhënave të tjera, verifikimin e vërtetësisë dhe të 

besueshmërisë të deklarimeve si dhe të identifikohet nëse subjekti ka kontakte të 

papërshtatshme me personat e përfshirë në veprimtari kriminale, sipas kushteve të parashikua 

në ligjin nr. 12/2018, të ndryshuar. 



8 

 

 

Për kontrollin e figurës Komisioni administroi: 

 Deklaratën “Vetting” të vitit 2018 

 Dokumentacionin e dërguar nga institucione shtetërore  

 

Në deklaratën “Vetting” për kontrollin e figurës, subjekti ka deklaruar se: 

 

 Nuk ka pasur emër apo mbiemër tjetër më parë. 

 Nuk është njohur nga të tjerët me ndonjë nofkë, emër apo mbiemër tjetër nga ai që ka të 

regjistruar në gjendjen civile. 

 Nuk ka patur shtetësi tjetër. 

 Nuk është dënuar ndonjëherë më vendim gjyqësor të formës të prerë nga një autoritet gjyqësor 

shqiptar ose i huaj. 

 Nuk ka qenë ndonjëherë në hetim ose gjykim nga një autoritet shqipëtar ose i huaj, për kryerjen 

e një vepre penale. 

 Nuk është ndaluar apo arrestuar nga organet ligjzbatuese shqiptare apo të huaja, për kryerjen e 

një vepre penale. 

 Nuk është caktuar ndonjëherë masë shtrënguese e sigurisë penale. 

 Nuk ka patur urdhër kërkimi ndërkombëtar lidhur me kryerjen e veprave penale. 

 Nuk është marrë ndonjëherë masa e dëbimit nga një shtet i huaj. 

 Nuk është në dijeni të përfshirjes së ndonjë nga anëtarët e familjes në veprimtari që lidhen me 

krimin e organizuar. 

 Nuk ka patur kontakte të papërshtatshme në formën e takimit, komunikimit elektronik, ose 

çfardolloj mënyre tjetër takimi të qëllimshëm, me një ose shumë persona të përfshirë në krimin 

e organizuar, që nuk është në pajtim me ushtrimin e detyrës. 

 Nuk ka patur kontakte të papërshtatshme me persona të përfshirë në krimin e organizuar gjatë 

ushtrimit të detyrës. 

 Nuk është në dijeni që anëtarët e familjes kanë patur kontakte të papërshtashme me personat e 

përfshirë në krimin e organizuar. 

 Nuk ka pranuar/shkëmbyer para, favore, dhurata ose pasuri me persona të përfshirë në krimin 

e organizuar. 

 Nuk është në dijeni që ndonjë nga anëtarët e familjes të ketë pranuar/shkëmbyer para, favore, 

dhurata ose pasuri me persona të përfshirë në krimin e organizuar. 

 Gjatë 10 viteve të fundit, nuk i është refuzuar hyrja në ndonjë shtet të BE/NATO-s. 

 Nuk ka kërkuar ndonjëherë azil politik. 

 Nuk është përdorues i lëndëve narkotike. 

 Nuk ka varësi nga alkoli dhe lojrat e fatit. 

 Nuk ka qenë bashkëpunëtor ose i favorizuar nga Ish- Sigurimi i Shtetit para vitit 1990. 

 

Në bazë të informacionit të dërguar nga institucionet përgjegjëse, Komisioni konstatoi se: 
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 Subjekti i vlerësimit ka plotësuar saktë dhe me vërtetësi formularin e deklarimit për kontrollin 

e figurës, në përputhje me ligjin nr. 12/2018, të ndryshuar. 

 Është i pajisur me Certifikatë Sigurimi Personeli (CSP) të nivelit “Tepër Sekret”, me nr. ***. 

Kjo CSP është lëshuar në datë 13.04.2017 dhe ka afat vlefshmërie deri më datë 12.04.2022. 

 Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile, Ministria e Brendshme, me shkresën Nr. 06/01 

Prot., datë 27.01.2021 konfirmon se shtetasja Ornela A Dyli (mbiemri para martese 

Hasanbelliu) lindur më datë 30.06.1991, me nr. personal J...H, e cila figuron të jetë e regjistruar 

banore në zyrën e gjendjes civile në Njësinë Administrative Kutalli, Bashkia Ura Vajgurore, 

konstatojmë se me lidhjen e martesës më datë 26.01.2019 ka ndryshuar përbërësin e gjendjes 

civile, rubrikën e mbiemrit nga “Hasanbelliu” në “Dyli” duke marrë mbiemrin e bashkëshortit. 

 Nuk ka patur ankesa të trajtuara apo hetime administrative të nisura kryesisht nga Avokati i 

Popullit, konfirmuar me shkresë Nr.*** prot. datë 30.12.2020. 

 Nuk ka denoncime nga publiku në faqen zyrtare të Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit, 

www.kjv.al 

 Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve, me shkresën Nr. *** Prot. datë 29.12.2020 konfimon 

se shtetasja Znj. Ornela Dyli (Hasanbelliu) rezulton e  padënuar. 

 Institucioni ligjzbatues dërgon informacion se subjekti i vlerësimit nuk është i përfshirë në 

veprimtari që cenojnë sigurinë kombëtare, apo aktivitete të kundraligjshme. 

 Institucioni ligjzbatues dërgon informacion se për subjektin i vlerësimit Ornela Dyli 

(Hasanbelliu) nuk administrohen informacione ose materiale mbi përfshirjen e saj në aktivitete 

të kundërligjshme. 

 Institucioni ligjzbatues dërgon informacion se për subjektin i vlerësimit Ornela Dyli 

(Hasanbelliu) nuk figuron e regjistruar për veprimtari kriminale. 

 Drejtoria e Burimeve Njerëzore, Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit me 

shkresën Nr. *** Prot datë 06.01.2021 konfirmon së Znj Ornela Dyli (Hasanbelliu) nuk ka 

qënë pjesë e strukturës së Policisë së Shtetit. 

 Prokuroria e Përgjithshme informon se për subjektin e vlerësimit nuk ka nxjerrë urdhër 

ndalimi, nuk ka kërkuar masa të sigurimit personal (masa shtrënguese/ masa ndaluese, sipas 

përcaktimeve të nenit 227 të Kodit të Procedurës Penale) dhe vlerësimi i tyre nga Gjykata, nuk 

është marrë në cilësinë e të pandehurit apo person nën hetim sipas përcaktimeve të nenit 34 

dhe 35 të Kodit të Procedurës Penale, nuk ka pasur regjistrim të njoftimit të veprave penale 

sipas përcaktimit të nenit 278 të Kodit të Procedurës Penale. 

 Testi Psikologjik: Subjekti i vlerësimit në zbatim të pikës 2, të nenit 38 të Ligjit 12/2018, ka 

kryer testin psikologjik të personalitetit. Në bazë të rezultateve të përfituara gjatë realizimit të 

vlerësimit psikologjik, konkludohet se subjekti vlerësimit Ornela  Dyli (Hasanbelliu): 

(i)- Akualisht nuk shfaq probleme të shëndetit mendor, apo problem më të lehta emocinale, të 

cilat mund tё ndikojnë dhe dёmtojnё funksionimin e pёrditshёm të tij social dhe punësor; 

(ii)-Shfaq aftësi të mira në marrëdhëniet personale dhe ndërpersonale, aftësi të mira resiliente 

dhe aftësi të mira për të menaxhuar emocionet, duke ruajtur vetëkontrollin; 

http://www.kjv.al/
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(iii)- Subjekti paraqet funksionim të mirë ditor dhe tipare të një personaliteti të qëndrueshëm, 

të cilat bëjnë të mundur arritje të kënaqshme në të gjitha fushat e jetës. 

 

 

Në përfundim të hetimit të kryer për kontrollin e figurës: 

Komisioni pas një hetimi të thelluar të kontrollit të figurës për subjektin e vlerësimit Ornela Dyli 

(Hasanbelliu), nëpërmjet analizimit dhe verfikimit të të dhënave të deklaruara nga subjekti i 

vlerësimit në deklaratën e figurës, analizimin dhe verifikimin e të dhënave të mbledhura nga 

institucionet dhe agjencitë ligjzbatuese, testit psikologjik, arriti në konkuzionin se: 

 

Subjekti i vlerësimit Ornela Dyli (Hasanbelliu): 

 

a) ka plotësuar formularin e deklarimit për kontrollin e figurës në mënyrë të saktë dhe me 

vërtetësi; 

b) nuk ka informacione në deklarimin e saj ose nga institucionet përgjegjëse të përcaktuara në 

këtë ligj që tregojnë se punonjësi ka kontakte të papërshtashme me persona të përfshirë në 

veprimtari kriminale; 

c) punonjësi është i përshtatëshëm për vazhdimin e detyrës. 

 

 

C - VLERËSIMI I AFTËSIVE PROFESIONALE:  

 

1. Objekt i vlerësimit të aftësive profesionale është vlerësimi i nivelit të arsimimit dhe trajnimit 

në përputhje me gradën dhe/ose pozicionin e subjektit të vlerësimit, respektimi i rregullave të 

etikës dhe i përmbushjes së detyrave nga subjekti, në përputhje me nenet 43, 44, 45, 47, të 

Ligjit 12/2018, i ndryshuar dhe me legjislacionin që rregullon veprimtarinë e punonjësit të 

“Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e Brendshme”. 

 

Analiza ligjore e raportit të vlerësimit të aftësive profesionale mbështetet në tre elemente:  

a) të dhënat e deklaruara nga subjekti i vlerësimit në formularin e aftësive profesionale, sipas 

përcaktimeve të nenit 44, pika 1, ligjit 12/2018, i ndryshuar;   

b) të dhënat e mbledhura nga Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit, në institucionet dhe agjencitë 

ligjzbatuese në Republikën së Shqipërisë, sipas përcaktimeve të nenit 46, pika 3, e ligjit 

12/2018, i ndryshuar;   

c) tre dokumente të depozituara nga subjekti i vlerësimit, në zbatim të nenit 46, pika 3, dhe 

nenit 44, pika 2, të ligjit 12/2018, i ndryshuar, të cilët janë përgatitur në ushtrim të detyrave 

funksionale të subjektit të vlerësimit si punonjës në Shërbimin për Çështjet e Brendshme dhe 

Ankesat në Ministrinë e Brendshme”. 

 

2. Subjekti i vlerësimit Ornela Dyli (Hasanbelliu) në momentin e dorëzimit të dokumetacionit në 

zbatim të ligjit 12/2018, i ndryshuar, ka ushtruar funksionin e “Specialist pranë Sektorit të 

Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat, Tiranë”. 
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Subjekti i vlerësimit është punësuar në shërbim si personel pa gradë, në përputhje me pikën 

1, të nenit 75, të ligjit nr. 70/2014, pasi është shpallur fitues në konkursin e hapur në zbatim të 

Urdhërit nr. 106/1 datë 25.01.2016, “Për shpalljen e funksioneve e lira për konkurim në 

Strukturat e Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat, 

në Ministrinë e Punëve të  Brendshme”; 

 

Konkurimi është bërë në përputhje me dispozitat e ligjit nr. 70/2014. Shpalljen e vendit të lirë 

të punës është botuar në dy gazeta kombëtare “***” dhe “***”, me tirazh të madh, në datë 

26.01.2016, sipas përcaktimeve të pikës 1, gërma “a”, të nenit 81, të ligjit nr. 70/2014. Pranimi 

në Shërbim është bërë, pasi subjekti ka kaluar të gjitha fazat e konkurimit, fazën e shqyrtimit 

dhe të verifikimit të dokumentacionit, testin me shkrim, intervistën me gojë dhe verifikimin e 

figurës, nga komisioni i vlerësimit i ngritur me Urdhërin nr. 106/2 datë 28.01.2016, “Për 

procedurat e përzgjedhjes së kantidatëve për t’u pranuar në strukturat e Shërbimit për Çështjet 

e Brendshme dhe Ankesat”;  

Procedura e rekrutimit për subjektin e  vlerësimit Ornela Dyli (Hasanbelliu) ka parregullsi në 

lidhje me arsimimin pasi konstatohet mos përputhje e arsimimit me kriteret e kërkuara për 

pozicionin e shpallur. Në momentin e aplikimit sipas  përcaktimeve pikës 2, të nenit 77, të ligjit 

nr. 70/2014  dhe kërkesave nga institucioni kërkohet që aplikanti të ketë mbaruar arsimin e 

lartë, “Master Shkencor në Drejtësi”. Subjekti i vlerësimit më datë 26.01.2019 posedon një 

diplomë “Master Profesional” dhe është i regjistruar si student në “Master Shkencor” që prej 

datës 13.10.2016, jo të ketë përfunduar “Masterin Shkencor në Drejtësi”. 

 

Për këtë faktë Komisioni ka pyetur subjektin e vlerësimit, ku ajo është shprehur se: 

Është pranuar në Shërbimin për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat si punonjës pa gradë, në 

përputhje me pikën 1 të nenit 75 të ligjit Nr.70/2014 “Për Shërbimin për Çështjet e Brendshme 

dhe Ankesat, në Ministrinë e Punëve të Brendshme”, pasi është shpalluar fituese në konkursin 

e hapur për vendet vakante, në muajin Shkurt të vitit 2016. Aplikimi, konkurimi dhe pranimi i 

kandidaturës së saj është kryer pas kalimit me sukses të fazave të konkurimit, fazën e shqyrtimit 

dhe verifikimit të dokumentacionit, testin me shkrim, intervistën me gojë dhe verifikimin e 

pastërtisë së figurës, nga komisioni i vlerësimit i ngritur për këtë qëllim. 

Lidhur me bazën ligjore të përcaktuar për kriterin e arsimimit bën me dije se në momentin e 

pranimit nuk ka patur të përfunduar studimet universitare të nivelit të II “Master i shkencave”. 

Në kontratën provizore të nënshkruar është vënë në dijeni nga punëdhënsi që në rast mos 

depozitimi të një vërtetimi mbi nisjen e studimeve në ciklin e II të studimeve dhe mosdorëzimin 

e diplomës brenda periudhës 12 mujore nga momenti i regjistrimit,  do të përbënte shkak për 

zgjidhjen e menjëhershme të kontratës së punës. 

Pas nënshkrimit të kontratës së punës provizore nga ana saj është dorëzuar vërtetimi i fillimit 

të studimeve në ciklin e dytë “Master i Shkencave” dhe në përfundim të studimeve ka dorëzuar 

diplomën e studimeve në ciklin e dytë. 
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Ecuria e në karriere përcaktohet se objekt i vlerësimit të afësive profesionale, bazuar  në  nenin 

45, pika 3, shkronja (c), e ligjit 12/2018, i ndyshuar, si më poshtë: 

- Specialist në Sektorin e Inspektimit të Ankesave në drejtorinë e Shërbimit Tiranë, sipas 

Urdhër Nr. 895, datë 14.06.2016;  

- Konfirmim si punonjëse, Specialiste Sektorin e Inspektimit të Ankesave në Drejtorinë e 

Shërbimit Tiranë,  në ShÇBA, sipas Urdhër Nr.981, datë 15.06.2017; 

- Specialiste në Sektorin për Trajtimin e Ankesave në Drejtorinë Rajonale Tiranë të SHÇBA-

së, sipas Urdhër Nr.2093, datë 21.12.2018. 

- Specialiste në Sektorin për Ankesat në Drejtorinë Rajonale të SHÇBA-së Tiranë, sipas 

Urdhër Nr.523, datë 17.03.2020. 

 

Në përfundim, në lidhje me ecurinë në karrierë dhe pozicionit që mbart Znj. Ornela Dyli 

(Hasanbelliu) Komisioni Jashtëm i Vlerësimit arrin në konkluzionin se: 

 

 Pozicionet e mbajtura nga subjekti i vlerësimit Znj. Ornela Dyli (Hasanbelliu) si  Specialist në 

Sektorin e Inspektimit të Ankesave, në Drejtorinë e Shërbimit Tiranë dhe në Sektorin për 

Trajtimin e Ankesat në Drejtorinë Rajonale të SHÇBA-së Tiranë është bërë në përputhje dhe 

në zbatim me legjislacionin rregullator të kohës, ligjeve dhe akteve nënligjore në fuqi dhe 

arsimimit të kryer. 

 

3. Në lidhje me Vlerësimin e nivelit të arsimimi të subjektit të vlerësimit rezulton se:  

Subjekti i vlerësimit është diplomuar:  

 

Data e  

fillimit 

Data e 

përfundimi

t 

Emri i plotë i institucionit 

ku keni ndjekur studimet 

Titulli i fituar apo 

teza e mbrojtur 

Adresa  e 

institucionit 

Vendi/Shteti  

09/2006 09/2009 Gjimnazi “Bab Dud 

Karbunara” 

Dëftesë pjekurie Bulevardi 

“Republika” 

 

Berat, 

Shqipëri 

10/2009 11/2012 Universiteti Europian i 

Tiranës 

Bachelor Bulevardi 

“Gjergj Fishta” 

Tiranë,  

Shqipëri 

11/2012 07/2014 Universiteti Europian i 

Tiranës 

Master Profesional Bulevardi 

“Gjergj Fishta” 

Tiranë,  

Shqipëri 

09/2014 06/2015 Shkolla Kombëtare e 

Avokatëve 

Avokat Sheshi 

“Skëndërbej”, 

Tiranë 

Tiranë, 

Shqipëri 

10/2016 10/2017 Akademia Profesionale e 

Biznesit 

Master Shkencor Rruga “Vangjel 

Noti”, Tiranë 

Tiranë, 

Shqipëri 

 

 

Komisioni Komisioni Jashtëm i Vlerësimit arrin në konkluzionin se në kuptim të ligjit 

Nr.70/2014 “Për Shërbimin për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e Punëve të 
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Brendshme”, e ligjit nr.80/2015, “Për Arsimin e Lartë dhe Kërkimin Shkencor në Institucionet e 

Arsimit të Lartë në Republikën e Shqipërisë”, subjekti i vlerësimit: 

 Përmbush kriterin e nivelit arsimor për funksionin që ushtron në Shërbimin për Çështjet e 

Brendshme dhe Ankesat, në momentin e dorëzimit të deklaratës vetting. 

 

4. Në nenin 44, pika 2 dhe 3 e ligjit 12/2018, i ndryshuar, përcaktohet se: “Periudha e vlerësimit 

për aftësitë profesionale, për efekt të këtij ligji, përfshin periudhën që nga data e emërimit të 

punonjësit në gradën dhe/ose pozicionin që mban, por jo më shumë se 7 (shtatë) vjet”.   

 

Në 7 (shtatë) vitet e fundit subjekti i vlerësimit ka punuar në funksionet si më poshtë: 

 
Data e  

fillimit 

Data e 

përfundi

mit 

Institucioni Funksioni Emri dhe mbiemri i 

punëdhënësit apo 

eprorit të 

drejtëpërdrejtë: 

Adresa e plotë e 

institucionit: 

Arsyeja e 

largimit: 

05/2016 

 

Aktualisht Ministria e 

Brendshm, 

SHÇBA 

Specialist Arben Frashëri Sheshi Skëndërbej 

Nr.3 

 

 

 

5. Vlerësimi i tre dokumenteve të përgatitura nga subjekti i vlerësimit:  

Subjekti i vlerësimit, në zbatim të nenit 46, pika 3, dhe 44, pika 2, e ligjit 12/2018, i ndryshuar, 

ka depozituar tre dokumenteve zyrtare të përgatitura në ushtrim të detyrave funksionale si 

punonjës në Shërbimin për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e Punëve të 

Brendshme dhe konkretisht:  

5.1.Ankesa Nr. **** , ku Ornela Dyli (Hasanbelliu) është punonjësi që ka regjsitruar ankesën, të 

raportuar në Drejtorinë Rajonale të ShÇBA-së; 

5.2.Kthim përgjigjje të ankesës nr. *** për ushtrim dhune, sjellje joetike dhe shoqërim të padrejtë 

nga ana e një punonjësi  të policisë; 

5.3.Kthim përgjigjje të ankesës nr. *** për veprime në kundërshtim me procedurat standarte të 

punës nga ana disa punonjësve të strukturave të Drejtorisë Vendore të Policisë Tiranë. 

 

Nga analiza e tre dokumenteve të përgatitura sa më sipër nga subjekti i vlerësimit Komisioni 

Jashtëm i Vlerësimit arrin në konkluzionin se: 

 

 Subjekti i vlerësimit ka njohuri mbi legjislacionin që normon kuadrin ligjor të Shërbimit 

për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Minisitrinë e Punëve të Brendshme, si dhe akteve 

nënligjore në fuqi, që kanë të bëjnë me organizimin dhe funksionimin e  saj; 

 Dokumentet e përgatitura nga subjekti i vlerësimit janë në përputhje me dispozitat ligjore 

dhe nënligjore që normojnë kuadrin ligjor për Shërbimin për Çështjet e Brendshme dhe 

Ankesat në Minsitrinë e Punëve të Brendshme;  
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 Dokumentat e përgatitura nga subjekti i vlerësimit janë të qarta, të kuptueshme dhe të 

strukturuara logjikisht. 

 

6. Respektimit i rregullave të etikës: 

Nga verifikimi i dosjes së personelit ardhur nga Shërbimi për Çështjet e Brendshme dhe 

Ankesat në Minisitrinë e Punëve të Brendshme, (vlerësimet e eprorëve ndër vite), arrihet në 

konkluzinin se: 

 Subjekti ka tregues të mirë në drejtim të veprimtarisë të hetimit administrativ dhe në 

trajtimin e ankesave. 

 Ka ndjekur afatet ligjore në trajtimin e ankesave, duke i zgjidhur në kohë, me korrektësi 

dhe duke i trajtuar me pa anshmëri konform ligjit të Shërbimit. 

 Subjekti është vlerësuar në nivelet e vlerësimit mbi mesatar për veprimtari të tjera, 

integritetin, aftësitë drejtuese e gjykuese, profesionalizmin në kryerjen e detyrave dhe 

komunikimin efektiv; 

 Punon në grup, ndërton marrëdhënie të mira me kolegët dhe qytetarët; 

 Është korrekt me detyrën që kryen, ndërton marrëdhënie të mira me kolegët dhe eprorët. 

 

7. Subjekti i vlerësimit është pajisur me certifikata për kryerje kursesh, shkollime dhe 

trajnime brenda dhe jashtë vendit si më poshtë:  

- Certifikatë, ka përfunduar me sukses kursin “Specialist i Hetimit të Krimit”, Akademia e 

Sigurisë, për periudhën 27.2.2017-28.4.2017; 

- Certifikatë, ku vërtetohet përfundimi i programit të trajnimit fillestar pranë Shkollës 

Kombëtare të Avokatisë Tiranë, Tetor 2014-Qershor 2015, Dhoma Kombëtare e Avokatisë së 

Shqipërisë; 

- Certifikatë mbrojtje e gjuhës së huaj “TOEIC”, 15 tetor 2014, Global Division ETS; 

- Certifikatë, që ka përfunduar me sukses “Trajnimin e Brendshëm Bazë në periudhën 24-28 

Tetor 2016; 

- Certifikatë, që ka përfunduar me sukses “Trajnimin bazë të personelit të vlerësimit kalimtar 

dhe periodik, 23 shkurt 2021, Akademia e Sigurisë; 

- Diplomë Bachelor në “Juridik të Përgjithshëm”, Universiteti Europian i Tiranës (Vërtetim 

notash); 

- Diplomë “Master i Shkencave”, Akademia Profesionale e Biznesit, (Listë nostash); 

- Diplomë “Master Profesional”, Universiteti Europian i Tiranës (Vërtetim notash). 

 

8. Pjesëmarrja në koferenca shkencore, workshop-e, seminare, botime brenda dhe jashtë 

vendit: 

- Znj. Ornela Dyli (Hasanbelliu), për periudhën objekt vlerësimi nuk është angazhuar në 

konferenca, w 

- workshop-e dhe botime. 
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Nga sa më sipër Komisioni Jashtëm i Vlerësimit arrin në konluzionin se subjekti Ornela Dyli 

(Hasanbelliu) 

 Është i aftë profesionalisht për të realizuar detyrat e planifikuara dhe të ngarkuara; 

 Është kërkues ndaj zbatimit të detyrave, si dhe ka zgjidhur në kohë detyrat dhe situatat që 

janë krijuar;  

 I kryen detyrat në përputhje me dispozitat ligjore dhe aktet nënligjore; 

 Është i aftë të punojë në mënyrë të pavarur për zbatimin e legjislacionit, për konceptimin 

e akteve, rregulloreve dhe letërporosive për problemet e luftës kundër krimit të organizuar; 

 Gjatë karrierës së tij ka kryer trajnime dhe është i ka përfunduar me sukses ato duke u 

pajisur me certifikata, të lidhura me objektin e ushtrimit të funksioneve të tij në detyrat 

funksionale.  

 

9. Subjekti i vlerësimit Ornela Dyli (Hasanbelliu) gjatë viteve të punës që i nënshtrohet 

Vlerësimit të Aftësive Profesionale, sipas pikës 2 të nenit 44 të ligjit 12/2018, i ndryshuar  

ka marrë një  masë disiplinore “ Vëretje”, sipas Vendimit Nr. ***, datë 08.02.2021. 

Në përfundim të hetimit të kryer për vlerësimin e aftësive profesionale: 

 

Komisioni pasi kreu një hetim të thelluar për vlerësim e aftësive profesionale, nëpërmjet 

verifikimit të dosjes personale të subjektit të vlerësimit, verifikimit të nivelit arsimor të subjektit 

të vlerësimit, analizimin e tre dokumenteve të paraqitura nga vetë subjekti, verfikimin e procesit 

të fitimit të gradave ndër vite, përputhjen e gradës me pozicionin e punës, vlerësimin e përmbushjes 

së detyrave funksionale dhe respektimin e rregullave të etikës në ushtrimin e detyrës si punonjës 

në Drejtorinë e Përgjithshme të Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe të Ankesave pranë 

Ministrisë së Brendshme. 

 

Subjekti i vlerësimit Ornela Dyli (Hasanbelliu): 

 

a) është i aftë, duke treguar cilësi të larta në punë 

b) aftësi në zbatim të përshkrimeve të punës, të përcaktuara për atë funksion; 

c) ka respektuar liritë dhe të drejtat e njeriut; 

d) është i frytshëm dhe efektiv në masë të pranueshme; 

 

 

Konkluzione Përfundimtare: 

 

Trupa vlerësuese e Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit, pasi u njoh me rrethanat e çështjes, bazuar 

në provat e administruara gjatë procesit të vlerësimit, relacionin e relatorit të çështjes, si dhe pasi 

u njoh me qëndrimin e subjektit të vlerësimit në seancën dëgjimore publike, arrin në kokluzionin 

se subjekti i vlerësimit, Ornela Dyli (Hasanbelliu), në përputhje me nenin 60 të ligjit 12/2018, i 

ndryshuar, ka plotësuar së bashku kushtet e mëposhtme: 

 

- Konstatohet nivel i besueshëm në vlerësimin e pasurisë; 

- Konstatohet nivel i besueshëm në vlerësimin e kontrollit të figurës; 
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- Konstatohet nivel i mjaftueshëm në vlerësimin e aftësive profesionale; 

 

 

PËR KËTO ARSYE  

Trupa Vlerësues e Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit, bazuar në pikën 7, 8, të nenit 56, të Ligjit 

nr.12/2018, të ndryshuar, pasi u mbodh në dhomë këshillimi, në mbështetje të shkronjës “a”, të 

nenit 59, si dhe të pikës 1 dhe 2 të nenit 60, të Ligjit nr. 12/2018 të ndryshuar, me shumicë votash, 

 

V E N D O S I: 

 

1- Konfirmimin në detyrë të subjektit të vlerësimit Ornela Dyli (Hasanbelliu), me funksion 

Specialiste në Sektorin e Ankesave në Drejtorinë e Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe 

Ankesat, Tiranë. 

2- Vendimi i aryetuar me shkrim u njoftohet subjektit të vlerësimit dhe Shërbimit për Çështjet e 

Brendshme dhe Ankesat, në Ministrinë e Brendshme, brenda 15 ditëve nga dita e nesërme e 

shpalljes së vendimit. 

3- Ky vendim publikohet në faqen zyrtare të Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit, në përputhje 

me pikën 8, të nenit 56, të ligjit 12/2018, të ndryshuar. 

4- Kundër këtij vendimi lejohet ankim brenda 45 ditëve nga data e njoftimit, në Gjykatën 

Administrative të Shkallës së Parë Tiranë. 

 

Ky vendim u shpall sot datë 23.11.2021, në Tiranë. 

 

TRUPA E VLERËSIMIT  

Kryesues 

Elida Liko 

    Relator   

Alban Laska 

 

 

                       Anëtar 

                        Ana Kapaj  

 

 


