
Konventat e ILO-s të ratifikuara nga Republika e Shqipëria. 

 

Konventa 
Data e 

ratifikimit 
Statusi  

 
Konventa nr. C4 “Puna e Natës“ 
(Gratë) 

17.3.1932 
denoncuar me 
11.8.1964 

 
Konventa  nr C5 “Mosha minimale” 
(Industri) 

17.3.1932 
denoncuar me 
16.2.1998 

Konventa  nr C6 “Puna e Natës për 

personat e rinj” (Industri) 
17.3.1932 ratifikuar 

Konventa nr C10 “Mosha Minimale  
(Bujqësi) “ 

3.6.1957 
denoncuar me 
16.12.1998 

Konveta nr.C11 “E drejta e asocimit 
dhe kombinimit e fermereve” 

03.06.1957 ratifikuar 

Konveta nr.C16 “Egzaminimi 
mjekesor i detyrueshem i femijeve 
dhe personave te rinj, te punesuar si 
marinare” 

03.06.1957 ratifikuar 

Konveta nr.C26 “Krijimin e 
mekanizmit per caktimin e pages 
minimale” 

02.08.2001 ratifikuar 

Konveta nr.C29 “për punën e 
detyrueshme” 

25:06:1957  ratifikuar 

Konveta nr.C52 “Për pushimet 
vjetore të pagueshme” 
 
 

03.06.1957  ratifikuar  

Konventa C58 “Mosha Minimale 
(det)” 

 
 

3.6.1957 

denoncuar me 

16.2.1998 
 

Konventa C59 “Mosha minimale 
(industri)” 

3.6.1957 
denoncuar me 
16.2.1998 

Konventa nr.C77 “Egzaminimi 
mjekësor për aftësinë e të rinjve dhe 
fëmijëve për të punuar në industri” 

03.06.1957  ratifikuar 



Konvneta nr.C78 “Egzaminimi 
mjekësor për aftësinë e të rinjve dhe 
fëmijëve për të punuar në pozicione 
jo industriale” 

03.06.1957  ratifikuar 

Konvneta nr.C81 “Për inspektimin e 
punës në industri dhe tregti” 

18.08.2004  ratifikuar 

Konventa nr.C87 “Për lirinë e 
asocimit dhe mbrojtjen e të drejtës 
së organizimit” 
  

03.06.1957  ratifikuar 

Konventa nr C88 ‘Shërbimet e 
punësimit’ 

 

7.1.2009 ratifikuar 

Konventa nr C95 “Mbrojtja e pagave” 2.8.2001 ratifikuar 

Konventa nr. C 97 “Mbi migrimin per 
motive punesimi” 

2.3.1995 ratifikuar 

   

Konveta nr.C98 “Zbatimi i parimeve 
të së drejtës së organizimit dhe 
marrëveshjeve kolektive”  

03.06.1957  ratifikuar 

Konveta C100 “Për barazinë e 
pagesës ndërmjet burrave e grave 
për të njëjtën punë”  
 

03.06.1957  ratifikuar 

Konventa nr C102 “Sigurimi 
shoqëror standartet minimale” 

18.1.2006 ratifikuar 

Konveta nr.C105 “Ndalimi i punës së 
detyruar”  

27.02.1997  ratifikuar 

Konveta nr.C111 “Për ndalimin e 
diskriminit në punësim” 
 
 

27.02.1997  ratifikuar 

Konventa  nr C112 “Mosha minimale 
peshkatarët” 
 

7.1.2009 ratifikuar 

Konventa  nr C 122 “Konventa për 
politikat e punësimit” 

7.1.2009 ratifikuar 

Konventa  nr C 129 “Inspektimi i 11.10.2007 ratifikuar 
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punës (Bujqësi)” 

Konveta nr.C131 “Për caktimin e 
pagës minimale, vecanërisht në 
vendet në zhvillim”  

18.08.2004  ratifikuar  

Konveta nr.C135 “Për mbrojtjen dhe 
krijimin e lehtësirave për 
përfaqësuesit e punëtorëve”  

18.08.2004  ratifikuar 

Konveta nr.C138 “Mosha minimale 
për pranimin në punë”  

16.02.1998  ratifikuar  

Konveta nr.C141 “Organizatat e 
punonjësve të bujqësisë dhe roli i 

tyre në zhvillimin ekonomik e social”  
 

18.08.2004  ratifikuar 

Konventa nr. C 143 “ Mbi punetoret 
emigrante” 
 

12.9.2006 ratifikuar 

Konveta nr.C144 “Konsultimet 
tripalëshe për nxitjen e zbatimit të 
standarteve ndërkombëtare të 
punës” 
 

30.06.1999  ratifikuar 

Konventa C 147 “Anijet tragtare 
standartet minimale” 

12.12.2007 ratifikuar 

Konveta nr.C150 “Për administrimin 
e punës” 

24.07.2002  ratifikuar 

Konveta nr.C151 “Mbrojtja e të 
drejtës së organizimit dhe procedurat 
për caktimin e kushteve për punësim 
në shërbimin publik”  

30.06.1999  ratifikuar  

Konveta nr.C154 “Nxitja e 
marrëveshjeve kolektive”  

24.07.2002  ratifikuar  

Konveta nr.C155 “Mbrojtja e 
shëndetit dhe sigurisë në punë”  
 

09.02.2004  
ratifikuar 
 

Konventa C156 “Punëtorët me 
përgjegjësi familjare “ 
 

11.10.2007 ratifikuar 

Konventa nr C168 “Konventa për 
nxitjen e punesimit dhe mbrojtjen 

4.8.2006 ratifikuar 
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kundër papunesisë” 

Konventa nr.C171 “Për punën e 
natës” 
 

28.06.2004  ratifikuar  

Konventa C 173 “Për mbrojtjen e 
pretendimeve të Punëtorëve” 

3.2.2005 ratifikuar 

Konveta nr.C174 “Ndalimi i 
aksidenteve të rënda në industri”  

03.03.2003  ratifikuar 

Konveta nr.C175 “Puna me kohë të 
pjësshme”  

03.03.2003  ratifikuar 

Konveta nr.C176 “Mbrojtja e 
shëndetit dhe sigurisë në miniera”  

03.03.2003  ratifikuar 

Konveta nr.C177 “Puna në shtëpi” 24.07.2002  ratifikuar  

Konveta nr.C178 “Inspektimi i 
kushteve të punës dhe jetesës së 
detarëve”  

24.07.2002  ratifikuar 

Konveta nr.C181 “Mbi agjensitë 
private të punësimit” 

30.06.1999  ratifikuar 

Konveta nr.C182 “Për ndalimin dhe 
veprimet e menjëhershme për 
eliminimin e formave më të këqija të 
punës së fëmijëve”  

02.08.2001  ratifikuar  

Konveta nr.C183 “Rishikimi i 
Konventes për mbrojtjen e 
mëmësisë” 

24.07.2004  ratifikuar 

Konventa nr.185 “Për dokumentat e 
identitetit të detarëve” 

11.10.2007 ratifikuar 

Protokolli nr. 147 për Konventën e  
Anijeve tregtare 

12.12.2007 ratifikuar 

Protokolli i Konventës nr.155.  09.02.2004  ratifikuar 

 
Akte dypalëshe me ILO-n 

Memorandumi i Mirëkuptimit ndërmjet Këshillit të Ministrave të 
Republikës së Shqipërisë dhe Organizatës Ndërkombëtare të Punës “Për 
eleminimin e punës së fëmijëve”, VKM nr. 1033, datë 9.7.2008. 

Pranimi i zbatimit per ILO-n të Konventës së OKB për privilegjet dhe 
imunitetet e Agjencive të specializuara, 4 tetor 2007. 
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