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R E P U B L I K A  E S H Q 1 P È R I S Ê

MINISTRIA E FINANÇA VE DHE EKONOMISË  
AGJENCIA KOM BËTARE E PUNËSIM IT DHE AFTËSIVE

N r . y / ^ Ä  Prot. Tiranë, m ë / ^ / ^ V /2 0 2 1

U R D H Ë R I BRENDSHËM  

Nr, i £  , date /3  / P V 202I

PËR
MIRATIMIN E KODIT TE ETIKËS NË AGJENCINË KOMBËTARE E PUNËSIMIT

DHE AFTËSIVE

N ë mbështet je të ligjit nr. 9131, datë 08.09.2003 “Për rregullat e etikës në administratën publike” 
dhe në V K M  nr. 554, datë 31.7.2019 “Për krijimin,  mënyrën e organizimit  dhe të funksionimit  të 
Agjencisë Kombëtare të Punësimit  dhe Aftësive” ,

URDHËROJ:

1. Mirat imin e “Kodit  të Etikës në Agjencinë Kombëtare  të Punësimit  dhe Aftës ive” .
2. Nga rkohen punonjësi t  e Agjencisë Kombëtare  të Punësimit  dhe Aftësive për zbatimin e këtij 

urdhri.
3. Kodi Etikës i miratuar me nr. 1466 prot., datë 21.05.2018 shfuqizohet.

Ky urdhër hyn në fuqi menjëherë.
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MINISTRIA E FINANÇA VE DHE EKONOMISË  
AGJENCIA KOM BËTARE E PUNËSIMIT DHE AFTËSIVE

K O D II ETIKËS 

NË

AGJENCINË KOMBËTARE TË PUNËSIMIT DHE AFTËSIVE

(AKPA)



P r e a m b u l

Në mbështetje 1ë Ligjil nr. 15/2019 “Për nxitjen e p u n ësim it”, Ligjit nr. 15/2017 “Për arsimin clhe 
form im in  profesional në Republiken e Shqipërisë, Ligjit Nr. 152/2013 “Për nëpunësin c iv il” i 
ndryshuar, Ligjit Nr. 9367, datë 07.04.2005 “Për parandalim in e konfliktit të interesave në 
ushtrimin e funksioneve p u b like” i ndryshuar, Ligjit Nr. 9131, datë 08.09.2003 “Për rregullat e 
etikës në administratën p u b like”, VKM nr. 554, datë 31.7.2019 “Për krijimin, mënyrën e 
organizim it dhe tëfunksionim it të Agjencisë Kombëtare të Punësim it dhe Aftësive, aktet nënligjore 
që rregullojnë çështje të etikës, si dhe bazuar në standardet ndërkombëtare të etikës dhe integritetit 
të punonjësve, hartohet ky kod mbi etikën dhe sjelljen profesionale të punonjësve të Agjencisë  
Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive. Ndonjëherë, punonjësi m und të konstatojë se sjellja e 
përshtatshm e në një situatë të dhënë nuk është e qartë. Ky kod mund të ndihmojë lidhur me atë që 
m und të vendoset të bëhet nga punonjësi në shumë, p o r  jo  në të gjitha situatat. Kur punonjësi 
dyshon lidhur me implikimet etike të një veprimi, m und të kërkojë këshilla më parë se të veprojë.



KREU I

DISPOZITA TÉ PÉRGJITHSHM E

Neni 1 

Qéllimi

Kodi i Etikés ka per qellim te pércaktoje par imet  dhe rregullat e etikés, te sjelljes profesionale té 
punonjésve  te Agjencisé Kombétare té Punésimit  dhe Aftésive (AKPA),  per té garantuar integritet 
té larté profesional,  paanshméri  dhe pavarési  né usht rimin e funksionit  publik qé ushtron punonjési.

Neni 2 

Parime te pérgjithshme

1. Parimi i ligjshmérisé. Punonjési i A KPA-sé  duhet  té zbatojé Kushtetutén e Republ ikés  sé 
Shqipérisé,  marréveshjet  ndérkombétare té ratifikuara dhe legjislacion¡n e brendshém,  né pérputhje 
me kompetencat qé ai mbulon.

2. Parimi i paanshm éri sé, ndershmérisé profesionale, pavarésisé financiare dhe efektivitetit. Né  
ushtrimin e funksionit  té tij, punonjési  duhet  té jeté i paanshém,  i drejté, i arsyeshém dhe i pavarur.  
Ai duhet té shmangé qdo veprim, mosvepr im arbitrar apo qdo trajtim preferencial,  si dhe té jeté i 
pandikuar nga qdo ínteres tjetér, personal,  politik, familjar dhe shoqéror.

4.3 Pune e pérbashkét né grup e bazuar né sinqeritet  dhe  né besim reciprok.

4. Dhénie mundésie zhvillim i té t jeréve dhe respektim i diversiteteve.

5. Inkurajim i i m arrjespérsipér  dhe i pérbal limi t té sfidave dhe pérgjegjésive.

6. Objekíiviíeti. Punonjési i AKPA-sé,  gjaté ushtrimit  té funksionit té tij, duhet té marré né 
konsideraté faktorét pérkatés dhe t ’i japé  secilit prej tyre peshén e duhur né qéndrimin 
pérfundimtar,  duke pérjashtuar qdo element  qé nuk i pérgjigjet procesit konkret té punés.

7. Transparenca dhe llogaridhénia. Punonjési i AKPA-sé ,  nése e kérkon interesi publ ik dhe kur 
kjo nuk éshté né kundérshtim me 1 i gj i n , informon dhe pérgj igjet kur éshté rasti pér té gjithé 
veprimtar iné e tij si funksionar publik.

8. Konflikt i i interesit. Punonjési i AKPA-sé  duhet  té parandalojé,  si dhe té marré té gjitha masat 
pér ndérprerjen e gjendjes sé konfliktit ndérmjet  detyrés publike dhe interesave té tij private.

9. M osabuzimi me funksionin. Punonjési i AK PA-sé  e ushtron funksionin dhe kompetencat  e tij 
vetém pér qéllimin qé ato i jané  dhéné nga legjislacioni né fuqi. Ai duhet té shmangé pérdorimin e



funksioni t  te tij per qéllime, té cilat nuk kané bazé ligjore apo nuk jane  té motivuara nga ndonjé 
ínteres publik.

Neni 3 

Etika

N é Agjenciné Kombétare té Punésimit  dhe Aftésive,  etiké do té thoté qé punonjési  té:

1. Pérkrahé sí formalisht,  ashtu edhe shpirtérisht,  f rymén qé pérpojné parimet,  rregullat dhe 

udhézimet qé zbatohen né AKPA;
2. Nxisé  pérgjegjshméríné;
3. El iminojé mungesén e respektit  ndaj té tjeréve, padrejtesite dhe pandershméríté;
4. Inkurajojé dialogun, diskut imet  e hapura  dhe té paparagjykuara;
5. Punojé me ndershmérí dhe té mésojé nga gabimet e méparshme;
6. Respektojé standardet bazé té sjelljes si brenda ashtu dhe jashté mjedisit  té AKPA-sé;
7. Jeté krenar pér até qé éshté arrítur dhe se si éshté arritur;
8. Jeté modest  lidhur me até qé mund té pérmirésohet  dhe ményrén se si mund té béhet  ajo.

Neni 4

Pavarésia, objektiviteti dhe Paanésia

1. Né  usht rimin e funksioneve té tij, punonjési  duhet té marré masa té mbrojé pavarésiné e tij nga 
ndikime té brendshme apo té jashtme.

2. Né asnjé rast dhe pér asnjé arsye, punonjési  nuk duhet  té pranojé udhézime apo sugjerime lidhur 
me performancén e detyrave té tij zyrtare, nga asnjé burim tjetér, pérvep institucionit ku ushtron 
funksionin e tij/saj.

3. Né  pdo rast, mendimet ,  sugjerimet,  propozimet,  konkluzionet  dhe vendimmarrjet ,  duhet  té jené  
ngushtésisht  té l idhura vetém me qell imin e funksionit  qé kryen punonjési ,  dhe né asnjé rast né 
tejkalim té kétij qéllimi.

4. Punonjési  respekton dinjitetin e qdo personi,  pa d iskriminim dhe paragjykim ndaj pérkatésisé 
etnike dhe kombésisé,  pérkatésisé shoqérore,  pasurisé, moshés,  paaftésisé fizike, besimit  tetar, 
gjinisé, p iképamjeve politike, orientimit seksual apo pdo gjendje tjetér, e cila pérbén shkak pér 
paragjykime dhe trajtim té njéanshém.

Neni 5

Ndalime té pérfitimeve dhe shniangia e konfliktit té interesave

1. Punonjési  i institucionit duhet té marré masa konkrete,  né pérputhje me Ligjin Nr .9367,  daté 
07.04.2005 “ Pér parandal imin e konfliktit té interesave né ushtrimin e funksioneve publike” , i 
ndryshuar  dhe Kodin e Procedurave Administ rat ive pér parandal imin,  shmangien dhe zgjidhjen e 
konfliktit  té interesave né ushtrimin e detyrave té tij.



2. N ë  asnjë rast, mendimet ,  sugjerimet,  propozimet,  konkluzionet  dhe vendimmarr ja e punonjësit  
nuk duhet  të jenë  të paramenduara  me qël lime përfi timi moral,  profesional apo material,  për vete 
apo për familjarët  e tij.

3. Në  asnjë rast, punonjësi  nuk duhet të pranojë apo të kërkojë, në mënyrë të drejtpërdrejt  apo të 
tërthortë të mira materiale,  dhurata,  trajtime preferenciale,  premtime,  për vete apo për familjarët e 
tij, për shkak të funksionit  që ai kryen. Në  rastet e dhuratave protokollare,  ato duhet të raportohen 

menjëherë  pranë eprorit direkt ose strukturës së burimeve njerëzore.

4. Punonjësi ,  në rast se konstaton që gjendet  në kushtet  e konfliktit të interesit, duhet të njoftojë 
eprorin, dhe më pas të vijojë me dorëheqje të arsyetuar për gjendjen e konfliktit të interesit.

Neni 6 

Profesionalizmi

1. Në  usht rimin e funksionit  publik, në çdo rast punonjësi  duhet të ruajë një nivel të lartë 
profesional,  të bëjë kujdes që të je të  i përditësuar me praktikat e unifikuara të punës,  me 
eksperiencën dhe praktikat më të mira të institucioneve homologe;  të marrë pjesë në mënyrë aktive 
në kurse, seminare dhe aktivitete që synojnë rritjen e kapaciteteve profesionale.

Neni 7 

Ruajtja e konfidencialitetit

1. N ë  asnjë rast, për shkak të funksionit  që kryen,  punonjësi  nuk duhet të përdorë apo keqpërdorë 
informacionin që disponon,  në tejkalim të që l limit për të cil in është vënë në dijeni.

2. Në  asnjë rast dhe në asnjë rrethanë,  punonjësi  nuk duhet  t ’i japë  personave të tjerë brenda dhe 
jashtë  institución it, për asnjë arsye, informacionin që disponon,  përveç rasteve kur autorizohet nga 
eprori.

3. Punonjësi  i cili për shkak të funksionit  vihet  në dijeni për të dhënat personale të subjekteve,  
detyrohet  të ruajë konfidencialitetin e këtyre të dhënave gjatë gjithë periudhës kohore që ushtron 
funksionin në institución, por dhe më pas, në përputhje me përcakt imet  e bëra në Ligjin Nr.9887,  
datë 10.03.2008 “ Për mbrojtjen e të dhënave personale” , i ndryshuar.

Neni 8

Integriteti dhe korrektësia

1. Punonjësi  duhet të tregojë integritet të lartë moral dhe korrektësi gjatë orarit zyrtar, por dhe përtej 
këtij orari.

2. Punonjësi  duhet të jetë i përkushtuar në kryerjen e detyrave të tij funksionale, zbatimin me 
korrektësi të orarit zyrtar, përdorimin e mjeteve të punës posaçërisht në funksion të kryerjes së 
detyrave të tij, si dhe të marrë masa për një paraqitje etike në veshje.



3. N é  asnjé rast, pavarésisht ngarkesés né puné, punonjési  nuk duhet  té marré dokumente  zyrtaré 
né shtépi,  ose jashté ambienteve té zyrave.

4. Pér njé prezant im sa mé dinjitoz té punonjésit  dhe té institucionit qé pérfaqéson,  punonjésit  i 
ndalohen sjellje té papranueshme té cilat cenojné imazhin e tij, si konsumimi  i pijeve alkoolike etj ., 
té cilat ndikojné né gjendjen mendore dhe emociónale  gjaté kryerjes sé detyrés.

Neni 9 

Pérgj egjshméria

Punonjési t  mbajné pérgjegjési pér démet  qé shkaktojné népérmjet  marrjes sé vendimeve té 
pal igjshme apo refuzimit  té paligjshém pér té marré vendime.

Neni 10 

Anti korrupsioni

Punonjési t  e AKPA-sé  gji thmoné duhet té kryejné detyrén e tyre né ményré té drejté, ndershmérisht 
dhe brenda kuadrit  ligjor.

KREU II 

M ARRÉDHÉNIET INSTITUCIONALE DHE NDÉRINSTITUCIONAL

Neni 11

Marrédhéniet e p r o r -v a r íe s  dhe marrédhéniet me kolegét

1. Né  ushtrim té kompetencave té tij, punonjési  duhet  t ’ i pérmbahet  me korrektési strukturés 
organizat ive sipas shkallés sé hierarkisé té pércaktuar  né té.

2. Punonjési  duhet  té je té i komunikueshém me kolegét,  té tregojé respekt ndaj tyre, pavarésisht  
shkallés sé hierarkisé, dhe té mos cenojé kolegét  apo vartésit nga ana morale,  etike dhe 
profesionale.

3. Punonjési  duhet té bashképunojé me kolegét dhe vartésit,  né funksion té kryerjes sé detyrave 
funksionale,  té japé  información té ploté dhe té sakté kur i kérkohet,  dhe né asnjé rast té mos diktojé 
dhe té mos ushtrojé presión né vendimmarr je t  e kolegéve dhe té vartésve té tij.

4. Punonjési  duhet té karakterizohet nga etika e komunikimit ,  brenda dhe jashté ambienteve té 
zyrave.



Ne n i  12

Zbatimi i kompetencave né kryerjen e detyrave

1. Punonjési  duhet qé, gjaté marrédhénieve  té punésimi t  né Agjenci,  té pérdoré né ményré  efektive 
kohén e punés  pér kryerjen e detyrave té tij . Koha e punés nuk duhet pérdorur pér asnjé qéllim 
tjetér pérveqse né rastet kur éshté i autorizuar né pérputhje me 1 igjet dhe me rregullat né fuqi.

2. Punonjési  nuk duhet  té pérdoré postín e tij pér pérfi time private, pér mbéshtet jen e ndonjé 
produkti ,  shérbimi ose institución i financiar privat, té miqve apo té personave té tjeré té lidhur né 
marrédhénie gjaku deri né shkallén e dyté (sipas dispozitave té Kodit té Familjes).  Punonjési.  
gjithashtu,  nuk duhet té pérdoré postín e tij pér mbéshtet jen e personave me té cilét éshté i lidhur 
privatisht dhe ku bén pjesé si edhe personat me té cilét ka krijuar ose kérkon té krijojé marrédhénie 
tregtare.

3. N u k  lejohet qé punonjési té pérdoré apo té lejojé pérdorimin e pozicionit,  té titullit zyrtar apo té 
qdo lloj autoriteti tjetér qé lidhet me funksionin e tij, né ményré  té tillé qé té nxisé ose té shtréngojé 
ndonjé person tjetér, pérfshiré edhe vartésit,  qé t'i béjné ndonjé favor financiar (ose té ndonjé lloji 
tjetér).

4. Nu k  lejohet qé punonjési  té pérdoré postin zyrtar pér té penguar  veprimtariné e té tretéve ose pér 
t'i démtuar  ata pér arsye personale.

Neni 13

Paraqitja né pune, mirésjellja dhe respekti

1. Paraqitja e punonjésit  né puné duhet té je té  e pérshta tshme dhe e tillé qé té shprehé:

a) Kujdesin dhe seriozitetin e vazhdueshém pér anén pamore;

b) Nivel in e domosdoshém té pastértisé personale;

c) Plotésimin e kérkesave té domosdoshme té ményrés  sé veshjes né ambientet  e Agjencisé;

d) Vémendje  né ményrén e komunikimit  dhe té qéndr imi t né ambientet  e Agjencisé.

2. Punonjési  duhet t ’i trajtojé kolegét (eproré,  té barabarté apo vartés) me mirésjellje dhe respekt, 
duke evituar qdo ngacmim fizik apo me fjalé. Gjaté punés,  punonjési  duhet qé gjithnjé té shmangé 
edhe ato sjellje qé mund té krijojné njé atmosferé jomiqésore  apo frike.

3. Do té konsiderohen si ngacmime dhe do té t rajtohen si té tilla, té gjitha ato íjalé apo sjellje qé 
ndérhyjné né ményré té paarsyeshme né punén e gjithsecilit apo qé krijojné njé mjedis pune 
fr ikésues (kércénues),  jomiqésor  dhe fyes. Njé  mjedis pune, i hapur dhe i besueshém éshté 
thelbésor pér efektivitetin e punés né Agjenci.



N e n i  14

Pérgjegjésia né puné

Punonjési  nuk duhet  té dalé jashté autoritetit  qé i jep  funksioni qé kryen. Punonjési rnbetet 
pérgjegjés pér detyrat qé i delegon té tjeréve dhe pritet qé té ushtrojé mbikéqyrje dhe kontroll té 
pérshta tshém mbi gjithpka qé lidhet me detyrén e tij.

Neni 15

Respektimi i orarit té punés

Punonjési t  e AKPA-sé  duhet té respektojné dhe zbatojné me efektivitet orarin e punés. Rastet e 
mosparaqit jes  né detyré, duhet té shoqérohen me just if ikim té arsyeshém.

Neni 16

Mos diskriminimi

1. (jido punonjés  duhet  té kujdeset qé brenda dhe jashté  ambienteve té punés té mos shfaqé sjellje 
té diskriminimit dhe ndéshkimit pér arsye race, besimi,  gjinie e t j m e  qéllim garantimin e sjelljes 
etike me drejtési,  paanshméri ,  ndershméri ,  integritet e profesionalizém té té gjithé punonjésve té 
Agjencisé.

2. Asnjé punonjés  nuk duhet qé pér shkak té detyrés té vuajé reagime morale apo seksuale qé mund 
té j ené  objekt  ose pasojé,  té cilat kané si qéll im cenimin e té drejtave dhe dinjitetit té tij, j o  vetém 
nga eprori por edhe nga kolegé ose vartés.  Ngacm im et  individuale apo né grup, qé kryhen né kuadér 
té pérfi timit  moral apo seksual,  démtojné shéndetin fizik, mendor dhe té ardhmen profesionale té 
qdo inspektori dhe punonjési.

Neni 17 

Ruajtja e pronés publike

1. Punonjési t  duhet té jené  té kujdesshém né pérdorimin e mjeteve dhe pronés sé institucionit.

2. Nu k duhet  té pérdorin mjetet institucionale pér qél lime personale apo pér pérdorim privat.

3. Duhet té evitojné shpérdorimin dhe keqpérdor imin e burimeve dhe mjeteve té institucionit.

Krcu III

MARRÉDHÉNIET E PUNONJÉSVE ME TÉ TRETÉT

Neni 18

Marrédhéniet dhe koniunikimi me subjektet e mbikéqyrura

1. Né  qdo rast punonjési  duhet té respektojé dinjitetin dhe personalitetin e subjektit  té mbikéqyrur.



2. Punonjësi  duhet të zbatojë me korrektësi detyr imet  Majore në kryerjen e funksionit  të tij në raport 
me subjektet  e mbikëqyrura.

3. Punonjësi  të sigurohet që kontrolli i të dhënave,  verifikimi i tyre, mbledhja e informacionit,  
këqyrja e dokumenteve justif ikues,  korrespondenca,  të je të në përputhje me qëll imin për të cilin 
kërkohet  apo mblidhet ky información,  dhe jo  në tejkalim të tij.

4. Punonjësi  duhet të krijojë marrëdhënie korrekte me subjektin e mbikëqyrur duke respektuar 
par imet e përgji thshme të etikës të sipërcituar.

5. Komunikimi  për nevoja të punës me subjektet  e mbikëqyrura,  në rastet e autorizuara,  bëhet 
vetëm në mënyrë  shkresore,  me e-mail ose, në raste urgjente,  nëpërmjet  numrit  celular apo numrit  
të zyrës të vënë në dispozicion nga institución i.

Neni 19 

Përdorimi dhe përhapja e informacioneve të klasifikuara

1. Është përgjegjësia e punonjësit ,  të mbrojë sigurinë e çdo informacioni të klasifikuar, të siguruar 
në Agjenci apo të prodhuar prej tij. Parimi bazë për sigurinë e informacionit  është komunikimi  i tij 
tek punonjësi t  vetëm në përputhje me ligjin apo me aktet  rregullative që lidhen me klasifikimin e 
informacioneve,  konfidencialitetin në Agjencisë.

2. N uk  lejohet marrja dhe dhënia e informacionit ,  për përfi time të ndryshme ose kur përbën shkak 
për lindjen e konfliktit  të interesave gjatë marrëdhënieve të punësimit  në Agjenci.

Neni 20 

Marrëdhëniet me median, deklarimet publike dhe publikimet

1. Vetëm punonjësi t  e autorizuar japin e publikojnë për përdorim publik materiale që kanë të bëjnë 
me politikat ose me aktivitetet e AKPA-së.  Ndërkohë  që punonjësi duhet të shmangë çfarëdo lloj 
sjellje në publik, e cila mund të interpretohet apo lidhet në ndonjë mënyrë,  me pozicionin e tij në 
AK.PA.

2. A K P A  është pronar i të drejtës së të gjitha materialeve të shkruara që punonjësi prodhon gjatë 
kryerjes së detyrës zyrtare dhe ka të drejtën që ta publikojë një punë të tillë në atë mënyrë  që 
Agjencia e shikon të përshtatshme.

Neni 21 

Dispozita zbatuese

1. Çdo vepr im i ndërmarrë nga punonjësi ,  edhe nëse nuk parashikohet  shprehimisht  nga dispozitat 
e këtij Kodi,  por ka efekt të njëjtë apo të ngjashëm, konsiderohet  shkelje e këtij Kodi.

2. Shkelja e rregullave të përcaktuara në këtë Kod,  në zbatim të plotë dhe të dispozitave të 
përcaktuara në Kodin e Punës, Ligjin për Statusin e Nëpunësi t  Civil,  Rregulloren e Brendshme të 
institucionit,  përbën shkak për fillimin e procedimit  disiplinor.



3. Sektori i Burimeve Njerëzore është i detyruar ti bëjë të ditur punonjësit  né çastin e punësimit  
detyrimet  që rrjedhin nga ky Kod Etike dhe që parashikimet e tij duhen respektuar gjatë gjithë 
kohës  së marrëdhënieve të punësimit  né AKPA.

Neni 22 

Publikinii dhe hyrja në fuqi

1. Ky Kod Etike hyn në fuqi menjëherë dhe është i detyrueshëm për të gjithë punonjésit  në AKPA.

2. Kodi i Etikës publikohet në faqen zyrtare elekt ronike të AKPA-së  brenda 5 ditëve nga hyrja në 
fuqi.

3. Kodi Etikës i miratuar me nr. 1466 prot., daté 21.05.2018 shfuqizohet.

MIR


