REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI I QARKUT DIBER
KRYETARI

RREGULLORE E BRËNDSHME
E FUNKSIONIMIT TË ADMINISTRATËS KËSHILLIT TË QARKUT
DIBER
Në mbështetje të Ligjit nr 8652 datë 31.07.2000 “Për organizimin dhe
funksionimin e Qeverisjes Vendore”, ligjit nr 8549 datë 11.11 1999 “Statusi i nëpunësit
civil”, “Kodit të Punës të R.Sh.”, ligjit nr 9131 datë 8.09.2003 “Për rregullat e etikës ne
administratën publike ”, në Vendimin nr 6 datë 20.08.2007 të Këshillit Qarkut Diber ,
Administrata e Këshillit të Qarkut Diber e zhvillon aktivitetin saj sipas kësaj Rregulloreje
të Brendshme:
Neni 1
Drejtorite si hallka kryesore të organizimit të punës të administratës publike drejtojnë me
iniciativë, brënda kompetencave dhe detyrave të caktuara nga Kryetari. Ato
bashkërendojnë në mes tyre punën për plotësimin e detyrave funksionale. Pozicionet e
punës sipas strukturës në administratën e Këshillit Qarkut Diber janë të organizuara nga
pikëpamja hierarkike në bazë Drejtorish. (Drejtor, përgjegjës dhe inspektor ). Drejtoritë
funksionojnë në bazë të detyrave specifike që i janë bashkangjitur kësaj
rregulloreje.
Neni 2
Drejtoritë drejtojnë, organizojnë dhe kontrollojnë punën për zbatimin e ligjshmërisë në
Ndërmarrjet e institucionet e sistemit të tyre të vartësisë dhe subjektet juridike
shtetërore dhe private që veprojnë në territorin e tyre.
Neni 3
Personeli që angazhohet në aparatin e Këshillit të Qarkut Diber përzgjidhet në bazë të
figurës morale, nivelit profesional , arsimor si dhe të testimeve të veçanta që
përcaktohen nga Këshilli i Qarkut .
Neni 4
Personeli i administratës të Këshillit emërohet në detyrë dhe shkarkohet nga Kryetari i
Këshillit të Qarkut ( ligji 8652 datë 31.07.2000, neni 60) përveç rasteve të parashikuara
ndryshe në ligjin nr. 8549 datë 11.11 1999 “Statusi i nëpunësit civil”.
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Neni 5
Për të gjitha detyrat funksionale të Drejtorive përkatëse kur i kërkohet nga Kryetari i
Këshillit Qarkut Diber, Drejtorët e Drejtorive raportojnë me gojë ose me shkrim
përpara tij.
Neni 6
Të gjithë shkresat që përgatiten nga Drejtoritë e Këshillit të Qarkut duhet të kenë
emërtimin e Drejtorisë, së bashku me logon e Këshillit të Qarkut Diber. Drejtoritë e
K.Q.Pergatisin relacionet dhe p/vendimet per mbledhje te Kryesise dhe Këshillit te
Qarkut dhe i kalojnë pranë sektorit Juridik te K.Q. për shqyrtim bazueshmeri ligjore dhe
ciklim.
Neni 7
Korrespondenca, informacionet dhe mesazhet e ndryshme që hyjnë në institucion ,
dorëzohen në sekretarinë e administratës për protokollimin e tyre, këto dokumente
mbasi adresohen nga titullari , përpunohen dhe konceptohen nga drejtoritë përkatëse
dhe I kalojnë Drejtorisë (sektori) Juridike për ciklim. Shkresat më pas i kalojnë titullarit
për firme (Kryetari), i cili ja dërgon sekretarit për ta dërguar në destinacion. Shkresa e
cila mbetet në arshivën e institucionit duhet të jete patjetër e cikluar nga
nëpunësi që e ka konceptuar dhe juristi .
Neni 8
Me përfundimin e trajtimit të problemit dhe zgjidhjes së tij relatohet tek Kryetari mbi
mënyrën e zgjidhjes së problemit, e shoqëruar kjo me përgjigjen përkatëse . Kur
nëpunësi që ka trajtuar një dokument nuk nënshkruan dokumentin personalisht, ai
vendos emrin, nënshkrimin e tij dhe datën e nënshkrimit në fund, dhe ia dorëzon këtë
dokument eprorit të tij të drejtpërdrejtë duke mbajtur një kopje të rregullt për vete. Eprori
vendos emrin, nënshkrimin e tij dhe datën pranë atyre që ka vendosur paraprakisht
vartësi. Eprori mund të ndryshojë në formë dhe në përmbajtje dokumentin që i paraqitet
për firmë.
Neni 9
Ndalohet dhënia e informacionit rreth faktesh të caktuara pa lejen e drejtuesve të
institucionit ( kryetar, zv/kryetar ) kur ai kërkohet gojarisht dhe sidomos në telefon, pa
cenuar zbatimin e detyrimeve që rrjedhin nga ligji nr 8503 date 30.06.1999: “Për të
drejtën e informimit për dokumentet zyrtare”. Ndalohet nxjerrja e dokumenteve nga
arshiva e institucionit të Këshillit të Qarkut Diber pa urdhër me shkrim nga Kryetari.
Neni 10
Korrespondenca me të tretët firmoset nga Kryetari i Këshillit të Qarkut dhe në mungesë
të tij për probleme urgjente nga personi zyrtar në përputhje me porosinë e Kryetarit.
Neni 11
Punonjësit e Këshillit te Qarkut janë individualisht përgjegjës për saktësinë e
materialeve
apo të asaj mase të materialeve të përgatitura prej tyre. Ata përgjigjen për ruajtjen e
informacionit që ndodhet në zyrë dhe përdoret prej tyre.
Neni 12
Informacionet që disponohen nga Këshilli i Qarkut janë pronë e tij. Askush nuk lejohet t’i
përdorë ato për qëllime personale. Ato duhet të trajtohen me konfidencialitetin e
nevojshëm dhe në përputhje me rregullat për këtë qëllim. Nëpunësi i administratës së
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Këshillit të Qarkut duhet të mbrojë dhe ruajë pronën e institucionit, bashkë me
dokumentin zyrtar. Ai duhet të përdor mjetet që i ofron pozicioni
i punës vetëm për realizimin e detyrave të tij dhe jo për qëllime personale.
Neni 13
Orari zyrtar i punës në aparatin e Këshillit te Qarkut është 40 orë në javë. Ora e fillimit
dhe e mbarimit të punës përcaktohet me VKM.
Neni 14
Nëpunësi i administratës së Këshillit te Qarkut nuk duhet të angazhohet në një
veprimtari të jashtme, që pengojnë kryerjen e detyrës. Ato duhet të njoftojnë eprorët e
tyre të drejtpërdrejtë për çdo veprimtari të jashtme që ato kryejnë në funksionin e tyre të
punës. Veprimtaritë në kuadër të veprimtarive sindikale ose të përfaqësimit të
punëmarrësve,janë të lejueshme kur ato nuk pengojnë kryerjen e detyrës.
Neni 15
Çdo mungesë në detyrë duhet të bëhet me leje të miratuar nga drejtuesit e institucionit,
Drejtorët e Drejtorive dhe Drejtori i Administrates prjashtim rastet për arsye
shëndetësore, të cilat duhet të jenë të justifikuara me raport mjekësor.
Neni 16
Kërkesa për të marr lejen e zakonshme vjetore duhet të bëhet me shkrim duke ia
dorëzuar për miratim atë eprorit 3 (tre) muaj para fillimit të saj dhe pas miratimit të tij t`i
kalojë Drejtorisë së Burimeve Njerëzore.
Neni 17
Udhëtimet zyrtare duhen bere vetëm me autorizim të kryetarit. Në kthim bëhet raportimi
mbi udhëtimin si dhe rezultatet që janë arritur nëpërmjet një relacioni.
Neni 18
Nëpunësit e Qarkut duhet të pajisen me fletë hyrjeje dhe dokumentin zyrtar i cili
dorëzohet në rast largimi nga ai vend pune ose me daljen e tyre në pension nëse fletë
hyrja humbet njoftohet pa vonesë Drejtoria e Burimeve Njerëzore.
Neni 19
Gjate punës së tyre nëpunësit janë të detyruar të zbatojnë etikën e punës (të jenë të
pajisur me veshje zyrtare dhe serioze) dhe etikën e sjelljes duke bërë biseda me zë të
ulet. Në çdo kohë si brenda dhe jashtë orarit te punës ato përfaqësojnë Këshillin e
Qarkut.
Neni 20
Vizitorët duhet të lejohen të hyjnë në zyra vetëm pasi të ketë marrë miratimin e Drejtorit
të Drejtorisë së Burimeve Njerëzore.
Neni 21
Orari i pritjes dhe i sqarimit të qytetarëve është çdo dite nga ora 12oo deri 14oo.
Qytetarët duhet të sqarohen me mirësjellje duke i lënë të presin sa më pak që të jetë e
mundur. Të gjitha letrat e qytetarëve duhet të trajtohen me shkrim dhe atyre t`u jepet
përgjigje sipas ligjit në një afat sa më të shkurtër.
Neni 22
Ndalohet pirja e duhanit në mjediset e punës së institucionit të Këshillit Qarkut Diber
sipas ligjit nr. 9636 datë 6.11.2006. D/Burimeve Njerëzore është personi përgjegjës për
zbatimin e këtij ligji.
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Neni 23
Drejtuesit e Drejtorive si dhe të gjithë nëpunësit e Këshillit të Qarkut për gabime që
rrjedhin nga kryerja e detyrës së besuar ose për shkak të saj përgjigjen krahas masave
administrative edhe para ligjit sipas gabimit të kryer dhe rrezikshmërisë shoqërore që
paraqet vepra e tyre.
Neni 24
Masat administrative për shkelje që rezultojnë në zbatimin e detyrave dhe në disiplinën
në punë jepen nga Kryetari.
Neni 25
Drejtoria e Burimeve Njerëzore në bashkëpunim me sektorin Juridik merr të gjitha
masat për ti bërë të njohur nëpunësve te të gjithë institucionit aktet ligjore dhe nënligjore
në fuqi dhe klauzolat e parashikuara në këtë rregullore që rregullojnë aktivitetin e
punonjësve të administratës publike.
Neni 26
Kodi i punës zbatohet për çdo çështje që nuk është përfshirë në ketë rregullore.
Neni 27
Çdo Drejtori pranë Këshillit Qarkut Diber duhet të ketë një kopje te rregullores se
brendshme te funksionimit te administratës se tij. Drejtoria e Burimeve Njerëzore është
e detyruar t`i bëjë të ditur nëpunësit në çastin e punësimit te tij të drejtat dhe detyrimet
që rrjedhin nga kjo rregullore të cilat duhet të respektohen nga nëpunësi.
Neni 28
Te gjithë punonjësit e Këshillit te Qarkut janë te detyruar te zbatojnë rregullat dhe
normat e punës te parashikuara në ketë rregullore. Eprori direkt i nëpunësit të
administratës së Këshillit Qarkut Diber ka përgjegjësi të kontrollojë nëse ai zbaton
rregullat e treguara në ketë rregullore dhe të propozojë ose të marr masat e duhura
disiplinore për shkeljen e saj.
).
Neni 29
Kjo rregullore hyn në fuqi pasi miratohet në Keshillin e Qarkut Diber .
2. Për zbatimin e këtij vendimi ngarkohet Administrata e Këshillit të Qarkut Diber.
3. Ky vendim hyn ne fuqi menjëherë.

KRYETARI
Naim GAZIDEDE
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