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Partneriteti i Qeverisë së Hapur (OGP) synon të përmirësojë qeverisjen përmes 
bashkëpunimit qeveri-shoqëri civile për të krijuar dhe bashkë-zhvilluar 
reformat që promovojnë transparencën, llogaridhënien publike dhe 
pjesëmarrjen qytetare. 

Planet e veprimit janë në thelbin e pjesëmarrjes në OGP. Ato krijohen duke 
kombinuar forcat e qeverisë dhe shoqërisë civile, duke punuar së 
bashku për të krijuar bashkë angazhime ambicioze për një varg 
çështjesh. 

Nga korriku i vitit 2020 e deri më tani, Qeveria Shqiptare, nën udhëheqjen e 
Zëvendës Kryeministrit dhe Njësisë  së Zhvillimit dhe  Mirëqeverisjes  brenda 
Zyrës së Kryeministrit ka punuar me institucionet kryesore publike dhe 
anëtarët e organizatave të shoqërisë civile (OSHC) gjatë 14 konsultimeve me 
palët e interesit për të hartuar një grup prej dhjetë angazhimesh të reformës 
për përfshirje në Planin e Veprimit të OGP të Shqipërisë 2020-2022 



Parimet e Partneritetit të Qeverisë së Hapur 

Transparenca Përgjegjësia 

Pjesëmarrja 

Qytetare & 

Publike 

Teknologji & 

Inovacion 

 
Publikimi i të gjithë 

informacionit të 
mbajtur nga qeveria 
(në krahasim me vetëm 

informacionin mbi 
aktivitetet e qeverisë); 

Clirimet proaktive ose 
reaktive të 

informacionit; 

Mekanizmat për të forcuar 
të drejtën për 
informacion; 

Akses i hapur në 
informacionin qeveritar. 

 
Rregullat, rregulloret 

dhe mekanizmat në 
vend që u bëjnë thirrje 
aktorëve të qeverisë të 

justifikojnë veprimet e tyre 
dhe të veprojnë sipas 

kritikave ose kërkesave të 
bëra prej tyre; 

Qeveritë duhet të 
pranojnë përgjegjësinë 

për dështimin për të 
kryer në lidhje me 

ligjet ose angazhimet; 

Komponenti i drejtuar 
nga jashtë (d.m.th., ata 

nuk janë vetëm të 
përgjegjshëm ndaj 

sistemeve të brendshme, 
por gjithashtu përfshijnë 

publikun). 

 
Qeveritë kërkojnë të 

angazhojnë qytetarët 
në një dialog mbi 

politikat ose programet 
publike; 

Qeveritë kërkojnë të 
dhënat, reagimet dhe 
kontributet e tyre, të 

cilat çojnë në një qeverisje 
më të përgjegjshme, 

inovative dhe efektive. 

 
Qeveritë përqafojnë 

rëndësinë e sigurimit të 
qasjes së hapur në 

teknologji për qytetarët; 

Qeveritë përqafojnë rolin 
e teknologjive të reja në 
nxitjen e inovacionit dhe 

përfitimet e shumta të 
rritjes së kapacitetit të saj; 

Teknologjia dhe inovacioni 
nuk mund të jenë një parim 

më vete, por duhet të 
mbështesin / avancojnë tre 

parimet e mëparshme. 



Struktura e Planit të Veprimit:                          
Plani i veprimit është i ndarë në 4 komponentë tematikë që secila përfshin sa 
vijon: 

Pse është tema e rëndësishme për reformën qeveritare? Çfarë përpjekjesh janë bërë deri më tani? 

Si ka bashkëpunuar qeveria me shoqërinë civile? 

Cilat sfida mbeten për adresimin e këtij problemi? 

 
 
 

Përmbledhje e Komponentit 

Angazhimet / Objektivat 
Specifikë: 

• Cili është problemi që angazhimi do të 
adresojë? 

• Cili është angazhimi? 

• Cili është objektivi i përgjithshëm dhe 
rezultatet e pritura? 

• Si do të ndihmojë angazhimi në zgjidhjen e 
problemit? 
 
 
 

Institucionet përgjegjëse: Pikat kryesore: 

Vlerat e OGP - 
Si përmirësohet angazhimi: 

• Transparenca; 

• Përgjegjësia publike; 

• Pjesëmarrja Publike & Qytetare; 

• Teknologji & Inovacion. 

Institucionet qeveritare dhe OSHC-të që do të 
zbatojnë angazhimin dhe piketat e arritjes  

 
 
 

Aktivitete specifike që do të ndihmojnë në 
arritjen e angazhimit 



• Mobilizimi i Procesit me 

Udhëheqësit Komponentë / 

LFP-të 

• Finalizimi i paketës metodologjike           

• Dërgimi i paketës metodologjike 

drejtuesve të secilës përbërës 

• Para-konsultimi online i 

koordinuar nga Agjencia 

Kombëtare e Shoqërisë së 

Informacionit 

Korrik-gusht 

• Përgatitja e Planit të 
Veprimit për secilin 
komponent në koordinim 
me OSHC-të dhe palët e 
interesit 

• Takime të koordinuara pune 
konsultative me shoqërinë 
civile për konsolidimin e 
masave prioritare 

Shtator-
Tetor • Përfundimi i konsultimit 

dhe aprovimit Konsolidimi i 
Planit të Veprimit 2020-2022 

• Konsultimet në faqen e OGP 
 

• Finalizimi i draftit dhe 
paraqitja për diskutim / 
aprovim tek GMIP (koordinuar 
me aktorët e shoqërisë civile) 

Nëntor-
Dhjetor 

Fazat Primare të Shqipërisë 2020-2022 
Procesi i zhvillimit të planit të veprimit të OGP 



Komponentët dhe Institucionet e Pikave Fokale (LFP) 

Komponenti 1: 

Antikorrupsioni 

Institucionet kryesore të 
pikave fokale: 

Ministria e Drejtesise 

Ministria e Financave 
dhe Ekonomisë 

Komitetet Drejtuese & 
Grupet Tematike: 

Komiteti i Menaxhimit 
të Financave Publike 

Grupi Tematik 
Antikorrupsion 

Strategjia e lidhur: 

Strategjia Kundër 
Korrupsionit 

Komponenti 2: 

Qeverisja 
Dixhitale 

Institucionet kryesore të 
pikave fokale: 

Agjencia Kombëtare e 
Shoqërisë së 
Informacionit 

Agjencia e Shërbimit 
për Sigurimin e 
Shërbimeve të 
Integruara 

Komitetet Drejtuese & 
Grupet Tematike: 

Komiteti Drejtues 
për Reformën në 
Drejtësi 

Komitetet Drejtuese & 
Grupet Tematike: 

Grupi Tematik i 
Qeverisjes elektronike 

Grupi i Shërbimeve 
Tematike 

Komitetet Drejtuese & 
Grupet Tematike: 

Komiteti i Menaxhimit 
të Financave Publike 

Institucioni kryesor i pikës 
fokale: 

Ministria e Financave 
dhe Ekonomisë 

Institucioni kryesor i pikës 
fokale: 

Ministria e Drejtesise 

Komponenti 3: 

Aksesi në 
Drejtësi 

Komponenti 4: 

Transparenca 
Fiskale 

Strategjia e lidhur: 

Strategjia e Agjendës 
Dixhitale dhe 
Dokumenti i Politikës 
Afatgjatë për 
Shërbimin e Qytetarëve 

Strategjia e lidhur: 

Strategjia e 
Drejtësisë dhe Plani 
i Veprimit 2022 

Strategjia e lidhur: 

Financat Publike 

Strategjia e 
Menaxhimit 2022 



Roli i Sekretariatit Teknik /                                     
Pika e Kontaktit e Qeverisë (POC) 

Njësia për Zhvillim dhe Mirë Qeverisjes brenda Zyrës së Kryeministrit vepron si 
Sekretariati Teknik për procesin e zhvillimit të Planit të Veprimit OGP 2020-
2022. Për të lehtësuar bashkërendimin, mbikëqyrjen, llogaridhënien 
dhe përfshirjen e palëve të interesit në zhvillimin e planit të 
ardhshëm të veprimit, Sekretariati Teknik vepron si Pika e Kontaktit 
e Qeverisë Shqiptare (POC).  

Grupi i Menaxhimit të Integruar të Politikave për Qeverisjen e Mirë 
dhe Administratën Publike nën udhëheqjen e Zëvendës Kryeministrit - 
përqendrohet në përparësinë e Qeverisë Shqiptare për 'Qeverisjen e Mirë' në 
nivelin qendror dhe lokal 

•  Do të koordinojë politikat dhe do të monitorojë zbatimin e planit të veprimit 

•  Do të koordinojë me shoqërinë civile të gjitha masat që do të planifikohen në 
Planin e Veprimit 2020-2022, duke mundësuar konsultime në faza periodike deri 
në miratimin e Planit të Veprimit 2020-2022 



Koordinimi i Përmirësuar, Përgjegjësia dhe 
Përfshirja e Palëve të Interesuara 

Me përmirësimin e pjesëmarrjes, transparencës dhe llogaridhënies në qendër të qasjes 
së Shqipërisë për zhvillimin dhe zbatimin e planit të saj të ardhshëm të veprimit, POC 
ka marrë përgjegjësi shtesë në mënyrë që të centralizojë koordinimin e planit të 
veprimit. 

 

POC mbikëqyr zhvillimin e angazhimeve të planit të veprimit në të katër fushat e 
fokusit të politikave përmes rritjes së menaxhimit dhe koordinimit me 
Institucionet e Pikave Fokale Kryesore (LFP) të caktuara për secilën nga fokuset 
e politikave. Më tej POC siguron që faqja e internetit e OGP të azhornohet me të gjitha 
raportet përkatëse, kontributet dhe informacionin shtesë për pjesëmarrjen efektive dhe 
të informuar të palëve të interesuara. 

 

POC ka zhvilluar dhe zbatuar një seri të re të mjeteve, mekanizmave dhe 
procedurave mbështetëse që sigurojnë një kornizë për bashkë-krijim të zgjeruar si 
për planin e ardhshëm të veprimit, ashtu edhe për të ndërtuar më tej për planet e 
veprimit në të ardhmen. 



Korniza e Menaxhimit 

Metodologjia: 

•POC zhvilloi kornizën e metodologjisë për zhvillimin e Planit të ardhshëm të Veprimit të OGP 
bazuar në mekanizmat dhe proceset që lidhen me Sistemin e Planifikimit të Integruar të 
Shqipërisë. 

Faqja zyrtare e OGP: 

•POC siguron që faqja e internetit e OGP të azhurnohet me të gjitha raportet përkatëse, 
kontributet dhe informacionet shtesë për pjesëmarrjen efektive dhe të informuar të palëve të 
interesuara. 

Konsultimet e palëve të interesuara: 

•POC mbikëqyr procesin e konsultimit midis LFP dhe palëve të interesit për secilën nga katër 
fushat e propozuara të politikave. 

•Secila fushë e politikave duhet të kryejë 3-4 konsultime me palët e interesit në bashkëpunim me 
POC me një konsultim shtesë të palëve të interesit që do të kryhet pas hartimit të planit të 
veprimit. 

Kalendari i menaxhimit: 

•Projektuar për të lehtësuar përgjegjësinë dhe për të siguruar që të gjitha procedurat ndiqen në 
mënyrë të përshtatshme, POC ka krijuar një kalendar të menaxhimit me të gjitha detyrat 
ndërmjetësuese të përfshira në zhvillimin e planit të veprimit. 



4  
 Raportet 

parakonsultuese 
  

Mekanizmat e reagimit 
dhe bashkëpunimit 

Mbështetja e palëve të 
interesit dhe shpërndarja 
e informacionit përkatës  

4 Sondazhet 

Tematike Para-
Konsultimit 

14 Konsultimet 

tematike të palëve 
të interesuara 

Dialogje & 
Takime 

Komentet e 
shkruara 

1 Takim 

konsultimi me 
Këshillin e 

Shoqërisë Civile 
  
  

Publikimi i 
materialeve 

Shpërndarja e 
drejtpërdrejtë 

8  
 Mjetet reaguese 

tematike 

1 Konsultimi 

Publik Online 

Angazhimet e 
Planit të 

Veprimit të 
propozuar   

Angazhimet e 
Planit të 

Veprimit të 
propozuar 

13 Consultation 

Reports 

  

Informacione 
dhe materiale 

konsultimi 

1 Permbledhje e 

perditesuar e OGP  

4 Përmbledhje 

specifike të fokusit 
të politikave 

  

Materiale dhe 
informacione 

konsultimi 

Prioritization & 
Selection of 

Proposals for AP 

  

Mekanizmat për pjesëmarrje në zhvillimin e 
Planit të Veprimit OGP të Shqipërisë 2020-2022  

 



Mekanizmat e mbështetjes dhe reagimit të palëve të 
interesit 

Përmbledhje e Fokusit të 
Politikave (4) 

•   Një për secilin komponent; 

• Përqendrohet posaçërisht në fushën e 
politikave që propozohet; 

• Siguron informacionin, shembujt dhe lidhjet 
përkatëse me burimet për të pajisur palët e 
interesuara me informacion të mjaftueshëm 
për të qenë në gjendje të angazhohen dhe 
kontribuojnë në mënyrë efektive në 
zhvillimin e planit të veprimit  
 
 

Përmbledhje OGP (1) 

•Përmbledhje e procesit të OGP për palët 
e interesuara; 

•Promovon pjesëmarrjen duke theksuar 
mundësitë që ofron procesi OGP për 
palët e interesuara për të marrë pjesë në 
politikëbërjen dhe qeverisjen; 

•Shpjegon pavarësinë e kornizës IRM 

Mjetet e komenteve (8) 

•Forma e përgjithshme e reagimeve (4): u mundëson palëve të interesuara të 
paraqesin reagime të gjera elektronike duke përfshirë çështjet kryesore, idetë dhe 
rekomandimet e gjera në lidhje me fokusin e politikave 

•Reagime specifike nga (4): u mundëson palëve të interesuara të përpunojnë dhe 
përsosin idetë e tyre brenda formatit të kërkesave të OGP 



Konsultimet tematike të palëve të interesuara 

Prezantime të Partnerizuara për Konsultimet me Palët e Interesuara: 

•  POC koordinoi me LFP për të lehtësuar prezantimet për palët e interesuara 

•  LFP-të do të shpjegojnë detajet përkatëse të punës së tyre dhe sugjeruan idetë dhe 
rekomandimet për planin e veprimit 

•  POC përshkruan konceptin e OGP, qasjen e Shqipërisë, shembuj të rëndësishëm nga vendet e 
tjera dhe mënyrat në të cilat palët e interesuara mund të kontribuojnë 

•  Fokusohet në pajisjen e palëve të interesuara me informacionin dhe mjetet për të përdorur 
ekspertizën e tyre drejt zhvillimit të ideve të rëndësishme për Planin e Veprimit të OGP - me secilin 
prezantim të bazuar në konsultimin e mëparshëm 

Konsultimet e palëve të interesuara: 

•   POC mbikëqyr procesin e konsultimit ndërmjet LFP & palëve të interesit për secilën nga katër fushat e 
politikave 

•  3-4 konsultime të palëve të interesit në LFP / s të secilit komponent në bashkëpunim me POC 

•  Palët e interesuara inkurajohen të japin komente, ide dhe reagime të përgjithshme gjatë konsultimeve 

•  Të gjitha komentet dhe diskutimet regjistrohen në raportin e konsultimit dhe do të publikohen në faqen 
e internetit të OGP. 

•  Komentet dhe sugjerimet e bëra gjatë konsultimeve do të përfshihen në zhvillimin e planit të veprimit. 



Korniza e Raportimit të Procesit të Konsultimit 

Konsultimet 
me palët e 
interesit 

Reagime për 
Konsultimet 

Dialogu i 
LFP & POC 

Projektimi i 
Konsultimit 

Takime Javore të Planifikimit të Konsultimeve & Mbështetje & Udhëzime në Thirrje:    
POC mbajti takime të rregullta me secilin LFP për të adresuar çdo çështje në angazhimin e palëve të interesit, për të 
flamuruar fushat e mundshme të shqetësimit, për të diskutuar çdo rregullim në qasje dhe për të zhvilluar strategjinë për javën 
e ardhshme 

POC është në dispozicion përmes postës elektronike dhe telefonit për check-in e rregullt me LFP pasi komunikimi 
inkurajohet dhe është lehtësuar nga procedurat e feedback-ut të vendosura, duke promovuar kështu më shumë bashkëpunim 
midis POC dhe LFP 

Raportet e Konsultimit 

Udhëzime konsultimi dhe modele shoqëruese të raporteve të 
dhëna për LFP-të 

•   Përqendrohuni në evidencën / theksin në identifikimin e               
fushave për përmirësim në lidhje me angazhimin dhe 
identifikimin e zonave ku mund të përmirësohet angazhimi 

• Raportet e përfunduara për studimin parakonsultues & çdo 
takim konsultativ 

• Secili raport publikohet 

Kontroll i cilësisë për raporte 

Shabllone të strukturuara për të ofruar komente për LFP-të për raportet 

•      Siguron një mjet zyrtar dhe të qëndrueshëm të reagimeve të vazhdueshme 
për të nxitur qëndrueshmërinë në raportim, si dhe mbështetjen e 
përmirësimeve të angazhimit dhe pjesëmarrjes së palëve të interesuara. 



Uebfaqja e OGP-së së Shqipërisë 

• Raport parakonsultues 

• Draft përbërësi i planit të veprimit  

Hyrja e palëve të interesuara 

• Informacion i shkurtër për palët e interesuara në OGP 

• Informacion i shkurtër për palët e interesuara mbi 
përbërësin 

• Formular elektronik për të paraqitur komente / ide / 
rekomandime 

Çdo konsultë me palët e interesit 

• Agjenda 

• Prezentime 

• Pjesëmarrja 

• Procesverbalet dhe konkluzionet operacionale 

• Raporti i konsultimit 

• Informacion dhe burime mbi 
Partneritetin e Qeverisë së 
Hapur dhe punës së Shqipërisë 
deri më tani 

• Kalendari i Menaxhimit të OGP 
AP 2020-2022 

• Regjistri elektronik publik 

• Drafti 2020-2022 OGP AP 

• Planet e kaluara të veprimit 
kombëtar & raportet e 
monitorimit 

• Burime të ndryshme të tjera mbi 
progresin e angazhimeve të 
planit të veprimit të kaluar 

Faqja e caktuar për secilin komponent: Burimet e përgjithshme: 
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Konsultimet paraprake 

Konsultimet e Grupit Tematik për Bashkë-Krijimin 

Drafti i Planit të Veprimit Bazuar në LFP & Inputet e Grupit Tematik 

Konsolidimi dhe Miratimi i Qeverisë i Planit Përfundimtar të Veprimit 

Konsultimi publik mbi Draft Planin e Veprimit 

Përgatitjet 

Udhëzues metodologjik i zhvilluar dhe aprovuar 

Fillimi i Procesit të Hartimit me POC & LFP 

Sondazhe Online & Raporte të Para-
Konsultimit 4 

Konsultimi me Këshillin e Shoqërisë Civile 

Institucionet përgjegjëse: 
POC, MD, MFE, ADISA 

Institucionet përgjegjëse: 
POC, MD, MFE, ADISA 

Institucionet përgjegjëse: POC 

Institucionet përgjegjëse: 
POC, Këshilli i Shoqërisë Civile 

Institucionet përgjegjëse: 
POC 
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Institucionet përgjegjëse: 
POC, MD, MFE, ADISA 14 

Konsultimet dhe raportet e konsultimit 
me palët e interesit 

Konsultimi Publik Online 

Plani i veprimit Dorëzuar në OGP D
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Sondazhi Online para-Konsultuese 

Raporti dhe 
komentet e POC 

Konsultimet e grupeve tematike të palëve të interesuara 

25 Shtator. 
2020 

29 Shta. 2020 

30 Shtator 
2020 

9 Tet. 2020 

20 Tet. 2020 

29 Shtator 
2020 

5 Tet. 2020 

13 Tet.  2020 

21 Tet. 2020 

15 Shtator 2020 

30 Shat. 2020 

15 Tet. 2020 

Sekretariati Teknik / Mbikëqyrja e Pikës së Kontaktit 

14. Tet. 2020 
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Antikorrupsi
on  

Qeverisja 
Dixhitale  

Aksesi në 
Drejtësi  

Transparenca 
Fiskale  

Raporti dhe 
komentet e POC 

Raporti dhe 
komentet e POC 

Raporti dhe 
komentet e POC   

Raporti dhe 
komentet e POC 

  

6. Tetor 2020 

Raporti dhe 
komentet e POC 

Raporti dhe 
komentet e POC 

4 3 4 3 

Raporti dhe 
komentet e POC 

  

Raporti dhe 
komentet e POC 

Raporti dhe 
komentet e POC 

Raporti dhe 
komentet e POC 

Raporti dhe 
komentet e POC 

Raporti dhe 
komentet e POC 

Raporti dhe 
komentet e POC 



Pjesëmarrja e grupeve të interesit 

           Sondazhe parakonsultimi 

           Konsultimet tematike të palëve të interesuara 

270 OShC 
të ftuara 

190  OShC 
të ftuara 

24 OShC janë 

përgjigjur  
4 

14 
12 

Kontribuan 
30 OSHC-të morën 

pjesë 

11 - Organizatat e të Drejtave të Njeriut 

•2 - përqendruar te personat me aftësi të kufizuara 

•2 - përqendruar te popullata rome 

•1 - përqendruar në të drejtat e grave 

•6 - përqendruar në çështje të tjera të të drejtave të 
njeriut 

1 - Institucioni Akademik 

13 - Organizatat e Mirë  Qeverisjes  

• 8 -mendoni tanket / institutet kërkimore 

• 4 - Integrimi në BE i përqendruar 

3 - Organizatat Ndërkombëtare të Zhvillimit 

Palët e interesit që morën pjesë 



 

Angazhimet 2020-2022 të OGP 
 



Komponentët Tematikë 

Transparenca 
Fiskale  

  

2 2 3 

Aksesi në drejtësi 
i harmonizuar 
me ligjet dhe 

praktikat më të 
mira 

Uebfaqja e 
Ministrisë së 

Drejtësisë është 
plotësisht 

funksionale dhe 
përgjegjësia e 

ministrisë është 
forcuar 

Aksesi në 
Drejtësi  

  

Qeverisja 
Dixhitale  

  

Rritja e 
transparencës së 

buxhetit 

Transparenca e 
rritur e të 
ardhurave 

publike 

Zgjerimi i 
shërbimeve të 

qeverisjes 
elektronike 

Zgjerimi i Portalit 
të Hapur të të 

Dhënave 

Përmirësimi i 

ofrimit të 

shërbimit publik 

në Qendrat e 

Shërbimeve të 

Integruara dhe 

sportelet e 

shërbimit 

Planet e 
Integritetit 

Pronësia e 
dobishme 

2 

Angazhimet 

Anti-
Korrupsioni 

  



Komponenti 1:  

Anti-korrupsioni 

Komponenti 2:  

Qeverisja Dixhitale  

Komponenti 4:  

Transparenca Fiskale  

Komponenti 3:  

Aksesi në Drejtësi  



Komponenti 1:  

Anti-korrupsioni 



Komponenti 1:  

Anti-korrupsioni 
Përmbledhje 

• Trajtimi i korrupsionit është një nga objektivat më të rëndësishme të Qeverisë Shqiptare dhe është 
identifikuar nga Bashkimi Evropian si një nga pesë prioritetet kryesore për vendin, për integrimin 
evropian.   

• Korrupsioni dobëson besimin e publikut ndaj shtetit, pengon aktivitetin e ligjshëm ekonomik, kërcënon 
burimet dhe të ardhurat publike dhe ndikon negativisht në administratën publike dhe ofrimin e shërbimeve.  

• SNKK është miratuar në 2015, dhe është zbatuar nga dy plane veprimi, 2015-2017, 2018-2020. Më 1 korrik 
2020, Këshilli i Ministrave miratoi zgjatjen e kohës së SNKK deri në 2023 dhe miratoi Planin e tretë (të ri) 
të Veprimit 2020-2023. 

Bashkëpunimi me shoqërinë civile 

Pjesëmarrja aktive qytetare në proceset e qeverisjes është një domosdoshmëri dhe një garanci për ruajtjen e 
integritetit të qeverisjes. MD/KKK ka ngritur një Forum/Rrjet të OSHC-ve për konsultimin dhe diskutimin e 
dokumenteve dhe raporteve të fushës antikorrupsion. KKK ka një përvojë shumë të mirë pune me OSHC-të, 
siç është edhe hartimi i instrumenteve të integritetit. 

Sfidat  

• Zbatimi i mekanizmave të parandalimit të korrupsionit; Promovimi dhe integrimi i reformave anti-
korrupsion do të kërkojë një ndryshim të rëndësishëm në kulturën e administratës publike. Zhvillimi dhe 
zbatimi i planeve të integritetit për të gjitha institucionet e administratës qendrore dhe varësitë e tyre do të 
kërkojë vullnet politik mbi të gjitha dhe kapacitete teknik dhe angazhim brenda këtyre institucioneve. 

• Partneriteti i OShC-ve për zbatimin e politikave anti-korrupsion. 

 

 

 
 
 



Anketa parakonsultuese 

 
 

 

• Ka një Forum/Rrjet i OShC-ve antikorrupsion i 
themeluar në MD/KKK (Forumi i OSHC-së AK) 

• Edhe pse ftesa ka qenë e hapur dhe publike, një 
ndikim negativ në lidhje me praninë e grupeve të 
interesit në takimet konsultative mund të jetë agjenda 
e ngarkuar; Kushtet e papërshtatshme për shkak të 
situatës Covid-19, pyetësori u hartua dhe u shpërnda 
në web (në gusht ku pjesa më e madhe janë me 
pushime). 

• Ftesë për diskutim / tryezat e hapura do të kenë një 
ndikim pozitiv në përmirësimin dhe angazhimin e 
palëve të interesuara.  

 

 

 

Angazhimi i palëve të interesuara 

Komponenti anti-korrupsion u bazua në një sondazh parakonsultues të shpërndarë përmes postës 
elektronike dhe të publikuar në webin e OGP Albania/link anti-korrupsioni, për palët e interesit. Ka 
pasur një pyetësor online me 8 pyetje, për marrjen e komenteve dhe propozimeve paraprake nga OSHC-
të. Disa pyetje specifike ishin: 

Cili është roli i punonjësve të administratës publike në hartimin e PI? 
A duhen ekspertë të huaj (jashtë administratës) për të hartuar një PI? 

Cili është roli i OShC-ve në zbatimin e një plani integriteti në administratë? 
Çfarë do të konsiderohet përparësi në zbatimin e këtij instrumenti (planet e integritetit) në luftën kundër korrupsionit në 

administratën publike? 
Jepni propozime konkrete për planin e veprimit? 

 

 

• Të garantohet dhe mundësohet bashkëpunimi për të 
nxjerrë në pah rëndësinë e hartimit të këtij 
instrumenti në luftën kundër korrupsionit. 

• Të koordinohet me procesin e hartimit dhe zbatimin 
e tyre 

• Fushat në rrezik për korrupsion për shkak të 
mungesës së PI janë përzgjedhja dhe rekrutimi i 
punonjësve, performanca në detyrë, keqpërdorimi i 
buxhetit të shtetit 

• Ka një propozim për një masë e mundshme në PI 

 

Përmbledhje e komenteve 

3 OSHC u 
përgjigjën 

34 OSHC të 
ftuara 



Konsultimet me palët e interesit 

25 Sht. 2020 

 

 
 

 Qeverisja e Mirë dhe Integrimi në BE: 

• Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim (IDM)  

• Shqipëri / Instituti Demokratik Kombëtar 

• Qendra Shqiptare e Kërkimeve Ekonomike  

• Instituti i Zhvillimit dhe Bashkëpunimit (CDI) 

• Dhoma Ndërkombëtare e Tregtisë në Shqipëri (ICC 
Albania) 

• Dhoma Ndërkombëtare e Tregtisë (ICC)  

• Partnerët Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim  

• Lëvizja Evropiane në Shqipëri (EMA) 

14 

4 
OSHC 

7  
OSHC 

29 Sht. 2020 6 Tet. 2020 14 Tet. 2020 

 

 

Të Drejtat e Njeriut: 

• Komiteti Shqiptar i Helsinkit (KSHH) 

• Instituti Shqiptar i Kërkimeve Ligjore dhe 
Territoriale (ALTRI) 

• Instituti Shqiptar i Punëve Publike / Universiteti M. 
Barleti 

• Të ndryshme dhe të Barabartë 

• Qendra për të Drejtat e Fëmijëve Shqipëri (CRCA) 

 

Zhvillim Ndërkombëtar: 

• Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (EBRD) 

 

Palë të interesuara morën pjesë: 

8  
OSHC 

8  
OSHC 



• Procesi i hartimit dhe konsultimit të draft 
planit të veprimit të OGP për specifikimet 
është bërë online për shkak të Pandemis 
Covid 19.  

• Palët e interesuara dhanë kontributin e 
tyre, përkatësisht në të gjitha takimet e 
konsultimit, verbalisht dhe 
elektronikisht.  

• MD/KKK-ja bëri thirrje për pjesëmarrje 
via email, mediave sociale, website-ve  të 
MD-së, telefonatave  
 
 
 

Sfidat  
Përpjekjet për të Rritur 

Angazhimin 

Rekomandime për të përmirësuar pjesëmarrjen e palëve të interesuara 
në të ardhmen 

• Inkurajim duke biseduar drejtpërdrejt me 
palët e interesit për rëndësinë e 
pjesëmarrjes së tyre dhe duke përfshirë 
ide dhe sugjerime  në masa konkrete. 

• Krijimi i një ure të përbashkët midis 
aktorëve të interesuar dhe Ministrisë së 
Drejtësisë do të ndikojë në ofrimin e 
propozimeve dhe kontributeve për të 
përmirësuar problemet e hasura gjatë 
ushtrimit të veprimtarisë së tyre. 

Mësimet e nxjerra në angazhimin e palëve të 
interesuara 

• Publikimi dhe njoftimi për shtyp 

• Ftesë dhe promovime të hapura në rrjetet 
sociale dhe Web-ngjarjet 
 

 
 
 
 

• Rritja dhe përfshirja e palëve të interesit 
në takimet konsultative për të prezantuar 
nga afër problemet e tyre 

• Rindarje e draftit të dokumenteve / planit 
të veprimit 
 
 
 



Çështjet kryesore të ngritura nga palët e 
interesuara 

• Miratimi i akteve për të kontrolluar rastet e korrupsionit, sjelljen etike dhe 
përgjegjësinë e nëpunësve publikë 

• Mekanizmat e mbikëqyrjes, përqindja e buxheteve të audituara, përqindja e 
rekrutimit të nëpunësve të rinj publikë në mënyrë transparente 

• Mungesa e transparencës në lidhje me kontratat e prokurimit publik 

• Përmirësimi i shërbimeve publike dhe promovimi i etikës dhe transparencës 

• Trajnime të nëpunësve civilë mbi rreziqet e integritetit dhe PI 

• Pasja e një metodologjie të corruption proofing  

• Trajnime të vazhduara mbi mekanizmat e brendshëm të sinjalizuesve 



Rekomandimet nga palët e interesuara 

• Raportet/raportimet e buxhetit duhet të thjeshtohen për t'u 
kuptuar nga qytetarët 

• Publikimi i kontratave të koncesionit/PPP 

• Bashkëpunime të administratës publike dhe standardizimi  i 
raportimeve në webet e institucioneve; programet e transparencës 

• Rritja e numrit të OSHC-ve dhe përfshirja e tyre në monitorimin 
dhe zbatimin e dokumenteve të politikave strategjike 

• Partneriteti Qeveri-OSHC duhet të vendoset në rishikimin e 
dokumenteve të politikave strategjike 



Propozimet Specifike nga Palët e Interesuara 

Hartimi dhe miratimi i një metodologjie për monitorimin e zbatimit të 
Planit të Integritetit 

Problemi që do të trajtojë idea 

• Monitorimi i Planit të Integritetit bëhet çdo vit, por vetë institucioni 
duhet të kontrollojë zbatimin e tij dy herë në vit. Është e nevojshme një 
metodologji se si duhet të bëhet monitorimi dhe raportet që do të 
publikohen. 

 

Objektivi i idesë 

• Metodologjia e monitorimit të Planit të Integritetit e hartuar dhe zbatuar 



Propozimet Specifike nga Palët e Interesuara 

Rishikimi i Planit të Integritetit (në përputhje me rekomandimet e 
raporteve të monitorimit) 

Problemi që do të trajtojë idea 

• Dokumenti i Planit të Integritetit ka një kohë zbatimi për 2020-2023 dhe 
duke iu referuar gjetjeve dhe rekomandimeve të mundshme, mbi to do të 
bazohet edhe rishikimi. 

 

Objektivi i idesë 

• Rishikimi i Planit të Integritetit ose Plani i Ri i Integritetit 



Si u përdor reagimi i palëve të interesit në planin e 
veprimit? 

Ndikimi i 
konsultimeve 

tematike të palëve 
të interesuara 

Angazhimi 1: 
 Monument për dokumentin e metodologjisë: instrumenti 
për monitorimin e Planeve të Integritetit në institucionet e 
qeverisjes qendrore 

 
 

 

Ndikimi i 
Këshillit 
Kombëtar i 
Shoqërisë 
Konsultimet 
civile: 

Angazhimi 2:  
Sqarim mbi transparencën e regjistrit të pronësisë 
përfituese 

Rifokusimi i përshkrimit të angazhimit për të theksuar 
objektivin dhe qëllimin dhe thjeshtimin e shtjellimeve të 
kornizës ligjore në mënyrë që ta bëjë angazhimin më të 
kuptueshëm dhe të arritshëm për qytetarët 

  



Angazhimi 1: 
Qeveria e Hapur në Luftën kundër Korrupsionit / 
Planet e Integritetit 

Objektivi i idesë 

Administrata publike që punon me integritet 

 

Rezultatet e pritura 

1. Dokumenti i metodologjisë: Miratuar 
udhëzuesi/ metodologjia e vlerësimit të 
riskut për qeverisjen qendrore 

2. PI i MD-së i miratuar dhe zbatuar 

3. Miratuar PI dhe vlerësimi i riskut të 
integritetit në institucionet e varësisë të 
MD 

4. Miratuar PI dhe vlerësimi i riskut të 
integritetit në Ministritë e Linjës 

 

 

 
 
 
 

Cili është angazhimi 

Institucionet e qeverisë shqiptare të veprojnë 
me integritet dhe funksionalitet, në mënyrë 
që të parandalojnë korrupsionin, duke 
siguruar transparencë dhe llogaridhënie 

 

Cili është problemi që do të 
trajtojë ideja 

Forcimi i kornizës së integritetit në 
administratën publike si pjesë e 
mekanizmave në luftën kundër korrupsionit 

Përmirësimi i shërbimeve publike 

Rritja e përgjegjësisë së shërbimeve publike 

 
 
 
 



Planet e Integritetit 

• Takimet konsultative, tryezat e rrumbullakëta, 
raportet dhe planet e secilës ministri dhe procesit 
të zhvillimit të planit të integritetit të 
institucioneve varësisë do të publikohen dhe do 
të bëhen të disponueshme për publikun. 

• Raportet vjetore të monitorimit mbi zbatimin e 
planeve të integritetit do të publikohen dhe do të 
shoqërohen me informacione shtesë të 
hollësishme për të lehtësuar kuptimin e tyre nga 
qytetarët. 

 
 

Transparenca & Aksesi në 
Informacion 

Pjesëmarrja Qytetare & Publike 

Përgjegjësia publike 

• Rritja e besimit të publikut në proceset; për të 
adresuar zhgënjimin e shoqërisë civile nga 
pjesëmarrja në reformat e qeverisjes. 

• Kërkimi nga institucionet publike të konsultojnë 
me publikun në hartimin e PI-së së tyre 

• Publikimi i planeve dhe përfshirja e 
informacionit shtesë për të nxitur aksesin dhe 
ndërgjegjësimin e qytetarëve për angazhimin dhe 
pjesëmarrjen e qytetarëve të stimuluar. 

 
 
 Teknologji & Inovacion 

• Raportet e monitorimit do të jenë progresi dhe 
do të vlerësojnë zbatimin e PI nga secili 
institucion.  

• Raporte të konsultuara me publikun për të 
rritur aftësinë e shoqërisë civile dhe qytetarëve 
për të patur institucione sa më të përgjigjshme 
dhe të përgjegjshme. 

•Publikimi në internet i raporteve mundëson 
transparencë në kohë reale me mundësi në internet 
për konsultime me palët e interesuara dhe reagime 
për të mundësuar një numër më të madh të 
qytetarëve për të marrë pjesë 

•Një buletin elektronik do të mbështesë 
transparencën dhe llogaridhënien për zbatimin e 
planeve të integritetit. 

 

 
 
 
 



Objektivi Specifik: Planet e Integritetit 

Masa Prioritare 1:  
 
Planet e integritetit të hartuara dhe 
miratuara nga institucionet 
qendrore 

 

  

Indikatorët  

 
Institucione
t Pergjegjëse 
Udhëheqëse 

 
Mbështetës / 

Agjencitë 
Afati kohor 

 
Kostoja 
treguese 

Burimet e Financave 

Fillimi  Fundi  

Buxheti 
i Shtetit 

Financimi i 
huaj 

Masa 1: 
Dokumenti i metodologjisë: Hartuar udhëzuesi/ 
metodologjia e vlerësimit të riskut të integritetit për 
qeverisjen qendrore 

Metodologjia e 
Hartuar 

 

MD 
OSHC 

Jan. 
2020 

Qer 
2020 

    

Masa 2: 
Forcimi i kapaciteteve të stafit teknik të MD për 
identifikimin e rreziqeve të integritetit 

Workshop-e për 
identifikimin e 
proceseve të 
punës / Analiza 
dhe vlerësimi i 
intensitetit të 
risqeve të 
integritetit 

MD 
OSHC 

 

Jan. 
2020 

Qer 
2020 

    

Masa 3: 
Miratimi dhe Publikimi i Metodologjisë së Vlerësimit të 
Rrezikut të Integritetit për qeverisjen qendrore 

Metodologjia e 
Miratuar 

 

MD   
Qer 

2020 
Dhj. 
2020 

    

Masa 4: 
Hartimi, konsultimi, miratimi dhe publikimi i 
dokumentit të PI të MD 

PI i MD miratuar 
MD 

 
  

Qer 
2020 

Dhj. 
2020 

    



Objektivi Specifik: Planet e Integritetit 

Masa Prioritare 1:  
 
Planet e integritetit të hartuara dhe 
miratuara nga institucionet 
qendrore 

 

  

Indikatorët  

 
Institucione
t Pergjegjëse 
Udhëheqëse 

 
Mbështetës / 

Agjencitë Afati kohor 

 
Kostoja 
treguese Burimet e Financave 

Fillimi  Fundi  

Buxheti 
i Shtetit 

Financimi i 
huaj 

Masa 5: 
Mekanizmat e informimit dhe prezantimit para MD dhe 
institucioneve varësisë dhe të ML, për procesin e 
vlerësimit të rrezikut dhe prezantimin e udhëzuesit të 
integritetit 

Tryeza e 
promovimit të 
Planit të 
Integritetit të MD 

MD OSHC 
Qer 

2020 
Dhj. 
2020 

Masa 6: 
Vlerësimi i rrezikut të integritetit në institucionet 
vartëse të MD sipas modelit të zhvilluar në MD; Plani i 
integritetit i hartuar 

Vlerësimi i riskut 
të integritetit në 
institucionet 
vartëse të MD dhe 
plani i integritetit i 
hartuar 

Varësitë e 
MD 

MD 
Jan. 
2021 

Dhj. 
2021 

Masa 7: 
Vlerësimi i rrezikut të integritetit; hartimi, miratimi i 
Planeve të Integritetit nga të gjitha institucionet 
qendrore (ministritë) 

Ministritë kanë 
miratuar PI 

Ministritë 
Jan. 
2022 

Dhj. 
2022 

Masa 8: 
Rritja e transparencës nga institucionet e administratës 
publike në PI (e-buletin) 

Nr. i buletineve 
të prodhuar / 
botuar 
(2021/2022) 

Ministritë 
Jan. 
2021 

Dhj. 
2022 



Objektivi Specifik: Planet e Integritetit 

Masa Prioritare 2:  
 
Analizë gjithëpërfshirëse mbi 
zbatueshmërinë e planeve të 
integritetit në Ministrinë e Drejtësisë 
dhe ministritë e linjës 
 

 
Indikatorët  

 
Institucione
t Pergjegjëse 
Udhëheqëse 

 
Mbështetja / 

Agjencitë 
Afati kohor 

 
Kostoja 
treguese 

Burimet e Financave 

Fillimi  Fundi  

Buxheti 
i Shtetit 

Financimi i 
huaj 

Masa 9: 
Dokumenti i metodologjisë: instrumenti për 
monitorimin e Planeve të Integritetit në institucionet e 
qeverisjes qendrore 

Monitorimi / 
vlerësimi manual 
(metodologji) i 
zbatimit të PI, i 
kryer dhe i 
miratuar 

 

MD 

 

OSHC Jan. 
2020 

Dhj. 
2020 

    

Masa 10: 
Hartimi dhe konsultimi i raportit të monitorimit për 
zbatimin e PI të MD me palët e interesit dhe OSHC-të 

 

MD 

 

OSHC 
Qer. 
2020 

Dhj. 
2020 

    

Masa 11: 
Raporti i vlerësimit i kryer për zbatimin e PI të MD 
kryhet çdo 1 vit (2 raporte të brendshme / çdo 6 muaj) 
gjatë kohës së zbatimit të planit 

MD   
Qer. 
2021 

Qer. 
2022 

    

Masa 12: 
Përgatitja e rekomandimeve bazuar në gjetjet e 
vlerësimit të kryer / shtuar transparencë në 
rekomandimet e dhëna 

Nr. i 
rekomandimeve të 
dhëna për IP 

MD   
Qer. 
2021 

Qer. 
2022 

    

Masa 13: 
Hartimi dhe konsultimi i raportit të monitorimit për 
zbatimin e PI të  institucioneve vartëse MD-së me palët e 
interesit / OSHC-të përmes takimeve informuese / 
workshop-ve 

 

MD 

 

OSHC Qer. 
2022 

Qer. 
2022 



Komponenti 1: Antikorrupsioni 
Angazhimi 2: Pronarët Përfitues 

Përmbledhje 

Ligji Nr. 112/2020 "Për regjistrin e pronarëve përfitues", përmbush një nga 
rekomandimet e MONEYVAL. 

Ky ligj rregullon përkufizimin e pronarëve përfitues, entitetet duhet të regjistrojnë 
pronarët përfitues, krijimin, funksionimin dhe administrimin e Regjistrit të 
pronarëve përfitues, procedurën dye mënyrën e regjistrimit dhe ruajtjes së të 
dhënave të regjistruara të pronësisë përfituese si dhe masat në rast të 
mosregjistrimit të pronësisë përfituese. 
 

Sfidat 

• Mungesa e bazës legjislative; 

• Mungesa e regjistrit të pronarëve përfitues;   

• Kufizimet e procedurës dhe mënyra e regjistrimit dhe ruajtjes së të dhënave të 
regjistruara të pronarëve përfitues si dhe masat ndëshkuese në rast të 
mosregjistrimit të pronarëve përfitues 

 

 
 
 



 

Angazhimi 2: 

Pronarët Përfitues 

 Objektivi   

Të përcaktojë mënyrën dhe procedurat e 
regjistrimit të të dhënave për pronarët 
përfitues, si dhe njoftimin nga autoritetet 
shtetërore kompetente dhe nga subjektet e 
detyruar për të përcaktuar rregullat për 
funksionimin e regjistrit të pronarëve 
përfitues 

 

Rezultatet e pritura 

Miratimi i projektligjit "Për regjistrin e 
pronarëve përfitues” 

Zbatimi i Ligjit për regjistrin e pronarëve 
përfitues 

 
 
 

Cili është angazhimi? 

Objektivi specifik për pronaret përfitues përmbush një nga 
rekomandimet e MONEYVAL. Ligji përafron pjesërisht 
Direktivën (BE) 2015/849 të të Këshillit dhe të Parlamentit 
Evropian. 

Cili është problemi që do të trajtohet? 

Ligji rregullon përkufizimin e pronarëve përfitues, entitetet 
duhet të regjistrojnë pronarët përfitues, krijimin, funksionimin 
dhe administrimin e Regjistrit të pronarëve përfitues, 
procedurën dye mënyrën e regjistrimit dhe ruajtjes së të 
dhënave të regjistruara të pronësisë përfituese si dhe masat në 
rast të mosregjistrimit të pronësisë përfituese. 

Ligji nr. 9917/2008 "Për Parandalimin e Pastrimit të Parave 
dhe Financimin e Dy Terroristëve", të ndryshuar, të varur dhe 
të zbatuar me ligj, kanë detyrimin të identifikojnë pronarët e 
klientëve të tyre. Sidoqoftë, të dhënat e pronarëve që kërkojnë 
të identifikohen, nuk janë regjistruar një regjister të veçantë 
kombëtar. Për më tepër, subjekti i regjistrimit në Republikën e 
Shqipërisë, sipas legjislacionit aktual, nuk është i detyruar të 
identifikojë dhe regjistrojë regjistrimin e një të dhëne të 
veçantë ne regjistrin kombëtar për pronarët perfitues. 
 



Regjistri i pronarëve përfitues 

• Regjistri do të funksionojë si një arkive 
elektronike zyrtare për të siguruar 
transparencën e pronarëve përfitues 

• Në bazën e të dhënave, regjistrohen të dhënat 
e subjekteve, të mbledhura në kohë reale, të 
administruara nga institucionet përkatëse 
shtetërore  
 
 
 

Transparenca dhe aksesi në 
informacion 

Pjesëmarrja Publike & Qytetare 

Përgjegjësia publike 

Çdo person mund të marrë informacione në 
lidhje me të dhënat e regjistruara në 
regjistër, të cilat nuk janë të arritshme dhe 
publike, vetëm nëse provon se ka një 
interes të ligjshëm për marrjen e këtij 
informacioni  
 
 

Teknologjia & Inovacion 

Duke siguruar transparencë në fushën e 
pronësisë përfituese dhe përcaktimin e 
institucioneve të ngarkuara me regjistrimin e 
të dhënave dhe administrimin e tyre, si dhe të 
gjitha institucionet e tjera përgjegjëse për 
përmbushjen e detyrimeve ligjore që 
rezultojnë dhe synojnë të përmirësojnë 
llogaridhënien publike. 
 
 
 

Përdorimi i një regjistri elektronik siguron 
gjurmueshmëri dhe transparencë përmes 
një regjistri të verifikueshëm për të 
mbajtur institucionet publike përgjegjëse 
për përmbushjen e detyrimeve të tyre për 
mirëmbajtjen dhe azhurnimin e 
vazhdueshëm dhe të saktë të regjistrit.  
 
 
 



Objektivi Specifik: Pronarët përfitues 

Masa prioritare 1: 
Miratimi i projektligjit "Për regjistrin e 
pronarëve përfitues" 

 
Treguesit 

 
Institucion
i përgjegjës 

kryesor 

 
Agjenci

të / 
Institu
cionet 

Mbësht
etëse / 
Koordi
nuese 

Afati kohor 

 
Kostot 

Burimet e financimit 

Data e 
fillimit 

EData e 
përfun
dimitn

d 

Buxheti 
i shtetit 

Financimi i 
huaj 

 

Pika referuese 1: 
Miratimi i projektligjit "Për regjistrin e pronarëve 
përfitues" 

Hartimi, konsultimi 
me palët e interesit 
dhe ndjekja e 
procedurave të 
miratimit të 
projektligjit 

MoFE 

  

Mini
strit
ë e 
Linjë
s 

Jana
r 
202
0 

Dhje
tor 
202
0 

    



Objektivi Specifik: Pronarët përfitues 

Prioriteti Masa 2: 

Zbatimi i Ligjit për Regjistrin e Pronarëve perfitues 

 
Treguesit 

Instituci
oni 

përgjegj
ës 

kryesor 

Agjencitë / 
Institucion

et 
Mbështetës

e / 
Koordinue

se 

Afati kohor 

 
Kostot Burimet e financimit 

Data e 
fillimi

t 

Data e 
mbarimi

t 

Buxheti 
i shtetit 

Financim i 
huaj 

 
Pika referuese 2: 
Hartimi dhe miratimi i aktit nënligjor: 
- VKM "Për përcaktimin mënyrën dhe procedurat e 
regjistrimit të të dhënave për pronësinë dobishme, si dhe 
njoftimin nga organet kompetente shtetërore dhe nga 
subjektet e obliguara" 

Hartimi, duke u 
konsultuar me 
grupet e interesit 
dhe duke ndjekur 
procedurat e 
miratimit të 
Projektligjit 

Projektvendimi i 
miratuar 

MoFE 

  

Ministrit
ë e 
Linjës 

Jan
ar 
202
0 

Dhjet
or 
2021 

    

Pika referuese 3: 
Hartimi dhe miratimi i aktit nënligjor: 
VKM "Për përcaktimin e rregullave për funksionimin e 
Regjistrit të përfituesve të pronësi, në mënyrën e 
komunikimit në formë elektronike dhe shkëmbimin e të 
dhënave midis Qendrës së Biznesit Kombëtar dhe organet 
përgjegjëse shtetërore, si dhe për mënyrën dhe kushtet e 
komunikimit në midis Regjistrit  të Pronarëve përfitues, 
Regjistrin Tregtar dhe Regjistrin e Organizatave 
jofitimprurëse  
 

Hartimi, duke u 
konsultuar me 
grupet e interesit 
dhe duke ndjekur 
procedurat e 
miratimit të 
Projektligjit 

Projektvendimi i 
miratuar 

 

MoFE 

  

Ministrit
ë e 
Linjës 

Jan
ar 
202
1 

Dhjet
or 
2021 

    

Pika referuese  4: 
Krijimi i regjistrit të pronarëve përfitues. 

Hartimi, konsultimi 
me palët e interesit 
dhe ndjekja e 
procedurave të 
miratimit të 
projektligjit 

Regjistri i pronarëve 
përfitues i krijuar 

MoFE 

  

Qendra 
Kombëta
re e 
Biznesit 
(NBC); 
LM-të 

Jan
ar 
202
1 

Dhjet
or 
2021 



Komponenti 2:  

Qeverisja Dixhitale   



Komponenti 2:  

Qeverisja Digjitale 

Përmbledhje 

• Zhvillimi digjital krijon mundësi të reja për të rritur besimin në sektorin publik; 

• Krijimi i një administrate që përqendrohet kryesisht në nevojat e qytetarëve, me vëmendje 
të veçantë në adresimin e nevojave të aksesueshmërisë për grupeve të margjinalizuara. 

Bashkëpunimi me shoqërinë civile 

• Për të rritur bashkëpunimin me organizatat e shoqërisë civile, ADISA ka zhvilluar takime 
periodike dhe Fokus Grupe me përfaqësues të shoqërisë civile për të promovuar 
përmirësimin e vazhdueshëm të procesit të ofrimit të shërbimeve dhe për të mbështetur 
ndryshimin e nevojshëm në kulturën institucionale. 

Sfida 

• Mungesa e informacionit mbi shërbimet publike krijoi paqartësi dhe mundësi keqpërdorimi 
të fondeve nga qytetarët dhe kompanitë. 

• Jo vetëm ndryshimi i mentalitetit në procesin e ofrimit rë shërbimeve publike, por edhe 
rritja e ndërgjegjësimit të qytetarëve për të drejtat e tyre si përfitues të shërbimeve publike. 

 

 

 

 
 
 



Anketa parakonsultuese 

 
 

 

 

• Pjesëmarrësit u zgjodhën nga një listë me 
44 organizata të shoqërisë civile që 
përfaqësonin grupe të ndryshme vulnerabël 
dhe të margjinalizuara. 

• Angazhimi i pjesëmarrësve mund të 
përmirësohet duke përdorur kanale të 
ndryshme të komunikimit. 

 

Angazhimi i pjesëmarrësve 

Tërësia e pyetjeve të pyetësorit na ndihmon të gjurmojmë ndryshimet që duhet të 
ndodhin për të përmirësuar mundësinë e përdorimit të shërbimeve publike, në 
mënyrë që të kuptohet më mirë situata dhe qasja e qytetarëve që përfaqësojnë 
organizatat e shoqërisë civile në ofrimin e shërbimeve publike.  

 

 

• Shtimi i një seksioni që identifikon grupet 
e margjinalizuara në pyetësorin që ADISA 
përdor për të matur kënaqësinë e 
qytetarëve në Qendrat e Integruara; 

• Përshtatja e website-it zyrtar në format 
easy reading; 

• Trajnimi i specialistëve të shërbimit në 
zyrat ADISA për të ofruar shërbime publike 
për personat me aftësi të kufizuara 
intelektuale. 

Përmbledhje 

4 CSOs 
Responded 

44 CSOs 
Invited 



Konsultime me pjesëmarrësit 

30 Sht. 2020 

 

 
 

Të drejtat e njeriut: 

• Roma Active Albania; 

• Down Syndrome Albania; 
 

Organizata të Zhvillimit Ndërkombëtar: 

• UNDP; 

• IDRA. 

4 

2 
OSHC-

të 

10 Tet. 2020 20 Tet. 2020 

Pjesëmarrës: 

3  
OSHC-

të 

4  
OSHC-

të 



• Mungesa e angazhimit; 

 

 

 
 
 
 

Sfida 
Përpjekje për të rritur 

angazhimin 

Rekomandime për të përmirësuar pjesëmarrjen në të ardhmen 

• Përdorimi i kanaleve të ndryshme të 
komunikimit; 

 

Mësime të nxjerra nga angazhimi i pjesëmarrësve 

• Publikimi i konsultimit në rrjete sociale 

 
 
 
 

• Zhvillimi i një platforme me të gjitha 
kontaktet dhe personat e kontaktit për 
organizatat e shoqërisë civile. 

 
 
 
 



Cështjet kryesore të ngritura nga pjesëmarrësit 

 

• Mungesa e aksesueshmërisë në shërbimet publike 
për njerëzit me aftësi të kufizuara intelektuale; 

• Aksesueshmëri e kufizuar për grupet e 
margjinalizuara në procesin e ofrimit të 
shërbimeve publike 



Rekomandime nga pjesëmarrësit 

 

• Shtimi i një seksioni që identifikon grupet e margjinalizuara 
në pyetësorin që ADISA përdor për të matur kënaqësinë e 
qytetarëve në Qendrat e Integruara; 

• Përshtatja e website-it zyrtar në format easy reading; 

• Trajnimi i specialistëve të shërbimit në zyrat ADISA për të 
ofruar shërbime publike për personat me aftësi të kufizuara 
intelektuale. 



Propozime specifike nga pjesëmarrësit 

Pyetësori i matjes së kënaqësisë për të identifikuar dhe 
adresuar problemet dhe vështirësitë në procesin e ofrimit të 
shërbimit publik për grupet e margjinalizuara 

Problemi i adresuar 

• Qytetarët preferojnë të mos deklarojnë nëse janë pjesë e një 
grupi të margjinalizuar për shkak të frikës nga diskriminimi. 

 

Objektivi i idesë 

• Rritja e angazhimit dhe kënaqësisë së grupeve të 
margjinalizuara në procesin e ofrimit të shërbimeve publike. 



Propozime specifike nga pjesëmarrësit 

Trajnimi i specialistëve të shërbimit në zyrat ADISA 
për të ofruar shërbime publike për personat me aftësi 
të kufizuara intelektuale. 

Problemi i adresuar 

• Personat me aftësi të kufizuara intelektuale janë të detyruar 
të shoqërohen nga një kujdestar gjatë procesit të aplikimit 
për një shërbim publik. 

 

Objektivi i idesë 

• Rritja e aksesueshmërisë në shërbime publike për njerëzit me 
aftësi të kufizuara intelektuale. 



Propozime specifike nga pjesëmarrësit 

Përshtatja e website-it zyrtar në format easy reading; 

Problemi i adresuar 

• Informacioni website-it mund të jetë i vështirë për t'u 
kuptuar nga personat me aftësi të kufizuara, kështu që 
përshtatja e tij në një format easy-reading mund të rrisë 
nivelin e aksesueshmërisë. 

 

Objektivi i idesë 

• Rritja e angazhimit të personave me aftësi të kufizuara në 
informacionin e siguruar nga website-t zyrtare. 



Si u përdor reagimi i palëve të interesit në planin e 
veprimit? 

Ndikimi i 
konsultimeve 

tematike të palëve 
të interesuara 

Ndikimi i Këshillit 
Kombëtar i 
Shoqërisë 
Konsultimet civile: 

Angazhimi 5 (Rika referimit 1-5) 
Angazhimi origjinal i planit të veprimit u përqendrua në 

zgjerimin fizik të ISC-ve 

Bazuar në reagimet fillestare të palëve të interesuara u shtua 
një angazhim tjetër që përfshinte anketime për reagimet e 
qytetarëve 

• Rritja e përqendrimit në mundësimin e një qasjeje 'qytet-në qendër' 
dhe 'bashkë-krijimit' për të përmirësuar ofrimin e shërbimeve 
publike; 

• Integrimi i dy angazhimeve ADISA në një angazhim me fokus të 
vetëm përmirësimin e aksesit të qytetarëve dhe kënaqësinë me 
ofrimin e shërbimeve publike; 

• Zgjeron historikun e sondazheve të qytetarëve në disa lloje të 
mekanizmave të feedback-ut në mënyrë që të arrijnë të gjithë 
qytetarët - veçanërisht ata të prekshëm dhe të margjinalizuar - për 
të siguruar që zëri i tyre të dëgjohet dhe nevojat e tyre të përfshihen. 



Angazhimi 3: Qeverisja elektronike përmes ofrimit të 
shërbimeve publike në portalin e-Albania 

Objektivi  

Transformimi i shërbimeve publike 
përmes ofrimit të tyre vetëm online dhe 
ndryshimi i mendësisë së qytetarëve për 
këtë formë të vetme të komunikimit me 
institucionet publike.  
 
 
 

Cili është problemi që do të 
adresojë   

• Barra administrative për qytetarët 
dhe bizneset në marrjen e 
shërbimeve publike; 

• Kostot e kohës dhe rreziqet e 
korrupsionit nëpërmjet kontaktit 
ballë për ballë midis qytetarëve dhe 
punonjësve të administratës publike 

 
 
 
 

Cili është angazhimi 

Deri në fund të vitit, më shumë se 
1200 shërbime publike ose 95% e të 
gjitha aplikimeve për shërbimet 
publike do të ofrohen në portalin e-
Albania 

 
 

Përfundimet e pritura 

• Rritja e transparencës dhe cilësisë së 
ofrimit të shërbimeve; 

• Ulje e kostove në ofrimin e shërbimeve; 

• Lehtësimi i procedurave burokratike; 

• Parandalimi i mundësive për korrupsion; 
 
 



Qeverisja elektronike përmes ofrimit të shërbimeve publike në 
portalin e-Albania 

• Shërbimet elektronike përmirësojnë aksesin 
për shërbimet publike nga qytetarët & bizneset; 

• Sigurojnë qasje të njëjtë në shërbimet publike 
në të gjithë sektorët e komunitetit; 

• Sigurojnë transparencë të institucioneve 
ofruese të shërbimeve dhe mbrojtje të 
privatësisë së përfituesve të shërbimeve 

 
 

Transparenca dhe Aksesi në Informacion Pjesëmarrja publike dhe civile 

Përgjegjësia Publike 

• Shërbimet elektronike zvogëlojnë barrën 
administrative për qytetarët & bizneset në 
marrjen e shërbimeve; 

• Rrisin mundësitë e qytetarëve për të 
bashkëvepruar me institucionet publike dhe për 
të ndikuar në politikat e vendimmarrjes së tyre; 

• Incentivojnë dhënien e feedback-ut nga qytetarët 
duke garantuar mbrojtjen e privatësisë së tyre. 

Teknologji & Inovacion 

• Shërbimet elektronike ndihmojnë në 
shmangien e mundësive për përfitime të 
papërshtatshme; 

• Shërbimet elektronike krijojnë 
gjurmueshmëri për të mbështetur 
llogaridhënien institucionale konform bazës 
ligjore. 

 

Digjitalizimi i shërbimeve publike mundëson: 

• Aksesin në kohë reale të shërbimeve publike nga 
qytetarët & bizneset; 

• Aksesin për të dhënë feedback nga kudo, në çdo 
kohë dhe duke siguruar mbrojtjen e privatësisë 
së qytetarëve & bizneseve; 

• Rritjen e transparencës së institucioneve publike 
përmes llogaridhënies publike. 



Objektivi SpeficikL: Qeverisja elektronike përmes ofrimit të shërbimeve publike në portalin e-Albania 
 

Masa Prioritare 1:  

Rritja e numrit të shërbimeve elektronike 
në portalin e-Albania 

 
Indikatorët 

 
Institucioni 
përgjegjës 

 
Institucionet 
mbështetëse 

Kohëzgjatja 
 

Kosto 
indikative 

Burimi financiar 

Start End 
Buxheti 
i Shtetit 

Financime 
të Huaja 

Aktiviteti 1: 

Implementimi i shërbimeve elektronike në portalin e-
Albania 
 
 
 

Zgjerimi i 
shërbimeve 
publike të 
disponueshme 
online në portalin 
e-Albania 
Bashkëpunim me 
shoqërinë civile 
për të identifikuar 
fushat e ardhshme 
të përmirësimit 

Agjencia 
Kombëtare e 
Shoqërisë së 
Informacioni

t (AKSHI) 

Ministritë e 
Linjës dhe 

institucionet e 
varësisë, 
qeverisja 
vendore, 

institucione të 
pavarurua  

Jan. 
2020 

Dhj. 
2022 

    

Aktiviteti 2: 

Promovimi i shërbimeve elektronike të portalit e-Albania 
 
 

Fushata 
ndërgjegjësuese. 
Materiale 
shpjeguese për të 
edukuar qytetarët 
mbi përdorimin e 
shërbimeve 
elektronike në 
portalin e-Albania. 
Mekanizmi i 
feedback për 
komente nga 
qytetarët për 
sherbimet 
elektronike. 

Agjencia 
Kombëtare e 
Shoqërisë së 
Informacion
it (AKSHI) 

Ministritë e 
Linjës dhe 

institucionet e 
varësisë, 
qeverisja 
vendore, 

institucione të 
pavarurua  

 

Jan. 
2020 

Dhj. 
2022 

    



Angazhimi 4: Rritja e transparencës sipas parimeve të 
nismës "Partneriteti për Qeverisje të Hapur" 

Objektivi  

Përmirësimi i aksesit në informacion 
dhe rritja e transparencës përmes 
Portalit Open Data.  
 
 
 

Cili është problemi që do të 
adresojë 

• Kërkohet më shumë angazhim për 
të sjellë institucione të tjera 
publike për t'i bërë të dhënat e tyre 
të disponueshme si të dhëna të 
hapura; 

• Promovim më i madh i portalit nga 
institucionet publike midis 
përdoruesve të mundshëm. 
 
 
 

Cili është angazhimi 

Rritja e vëllimit dhe cilësisë së të 
dhënave qeveritare që publikohen 
në format të hapur në Portalin 
Open Data. 
 

Rezultatet e pritura 

• Rritja e numrit të grupeve të të 
dhënave të disponueshme në Open 
Data; 

• Promovimi i ideve, shërbimeve dhe 
produkteve të reja inovative; 

• Rritja e ndërgjegjësimit dhe 
përdorimit të të dhënave të hapura. 
 
 



Rritja e transparencës sipas parimeve të nismës "Partneriteti për 
Qeverisje të Hapur" 

• Open Data duke i bërë të dhënat dhe 
burimet e tyre lehtësisht të arritshme 
për shoqërinë ndikon në potencialin e 
rritjes së ekonomisë digjitale; 

• Siguron qasje të barabartë në të dhënat 
e hapura të qeverisë në të gjithë 
sektorët e komunitetit. 
 
 
 

Transparenca dhe Aksesi në 
Informacion 

Pjesëmarrja publike dhe civile 

Përgjegjësia Publike 

• Ofron një bazë transparente dhe të 
përgjegjshme për të përmirësuar 
vendimmarrjen; 

• Mundëson bashkëpunim më të mirë 
midis qeverisë dhe qytetarëve; 

• Forcon besimin në institucionet publike 
duke forcuar detyrimin e tyre për të 
respektuar sundimin e ligjit. 

Teknologji & Inovacion 

Të dhënat e hapura lejojnë përdoruesit të 
krahasojnë dhe kombinojnë lidhjet midis 
grupeve të ndryshme të të dhënave, duke 
identifikuar në këtë mënyrë ndonjë 
boshllëk ose gabim në të dhëna. 

Të dhënat e hapura paraqesin mundësi 
për të ofruar zgjidhje inovative, dhe 
mbështet përfitimet ekonomike dhe 
zhvillimin shoqëror për të gjithë anëtarët 
e shoqërisë. 



Objektivi SpeficikL: Rritja e transparencës sipas parimeve të nismës "Partneriteti për Qeverisje të Hapur" 

 

 

 
Masa Prioritare 1:  

Zgjerimi i kontekstit dhe aksesit të Portalit 
të të Dhënave të Hapura 

 
Indikatorët 

 
Institucioni 
përgjegjës 

 
Institucionet 
mbështetëse 

Kohëzgjatja 
 

Kosto 
indikative 

Burimi financiar 

Start End 
Buxheti 
i Shtetit 

Financime 
të Huaja 

Aktiviteti 1: 

Rritja e numrit të grupeve të të dhënave të disponueshme 
në Open Data. 
 
 
 

Grupet e të 
dhënave në portal 

Agjencia 
Kombëtare e 
Shoqërisë së 
Informacion
it (AKSHI) 

Ministritë e 
Linjës dhe 

institucionet e 
varësisë, 
qeverisja 
vendore, 

institucione të 
pavarurua  

Jan. 
2020 

Dhj. 
2022 

    

Aktiviteti 2: 

Rritja e ndërgjegjësimit dhe promovimi i përdorimit 
përmes kanaleve të shumta të komunikimit. 
 

Strategjia mbi 
aksesit e krijuar 
për të shpjeguar 
përdorimin e 
portalit dhe për të 
rritur qasjen për 
qytetarët. Fushata 
ndërgjegjësuese të 
zhvilluara. 

Agjencia 
Kombëtare e 
Shoqërisë së 
Informacion
it (AKSHI) 

Ministritë e 
Linjës dhe 

institucionet e 
varësisë, 
qeverisja 
vendore, 

institucione të 
pavarurua  

 

Jan. 
2020 

Dhj. 
2022 

    



Angazhimi 5: Përmirësimi i cilësisë së ofrimit të shërbimit publik 

në Qendrat e Shërbimeve të Integruara ADISA (ISC) & sportelet e 
shërbimit 

Objektivi i idesë 
Synon të përmirësojë shërbimin publik duke 
dëgjuar drejtpërdrejt nevojat e qytetarëve në 
mënyrë që të rrisë mundësinë e ofrimit të 
shërbimeve publike cilësore. 

Cili është angazhimi 
•Strategji gjithëpërfshirëse për vlerësimin e 
cilësisë dhe mundësisë së ofrimit të 
shërbimeve publike në ISIS ADISA 
përqendruar në dëgjimin e nevojave të 
qytetarëve. 

•Ai siguron mundësi dhe platforma të 
shumta për qytetarët për të shprehur 
reagimet e tyre dhe angazhohet për një 
proces transparent të përfshirjes së 
reagimeve të qytetarëve drejt përmirësimit 
të cilësisë së ofrimit të shërbimit publik dhe 
mundësisë së arritjes. 

Cili është problemi që do të 
trajtojë plani 

Rritja e aksesueshmërisë për grupin dhe 
margjinalizimin në procesin e ofrimit të 
detyrës publike. 
 
 
 

Rezultatet e pritshme 

• Sigurimi i ISC-ve janë të arritshme për të gjithë qytetarët, 
përfshirë grupet e margjinalizuara / të ndjeshme; 

• Mekanizma të shumtë për reagime të vazhdueshme nga 
qytetarët mbi ofrimin e shërbimeve publike që sigurojnë 
që të gjithë zërat të dëgjohen; 

• Ofrimi i përmirësuar i shërbimeve pasqyron nevojat e 
qytetarëve; 

• Koha e reduktuar e aplikimit në ADISA ISC; 

• Rritja e përgjegjësisë së ofruesve të shërbimeve publike; 

• Rritja e kënaqësisë së qytetarëve; 

• Rritja e besimit të publikut se nevojat e qytetarëve 
dëgjohen dhe adresohen.  

 
 
 



Ngritja Përmirësimi i cilësisë së ofrimit të shërbimit publik në Qendrat e 
Shërbimeve të Integruara ADISA (ISC) & sportelet e shërbimit 

• ondazhet e qytetarëve dhe grupet e fokusit 
do të jenë pjesë e një procesi transparent të 
vlerësimit të vazhdueshëm të ofrimit të 
shërbimeve publike. 

• Publikimi i rezultateve nga sondazhet e 
qytetarëve do të sigurojë transparencë në 
performancën e ofrimit të shërbimeve 
publike. 
 
 
 

Transparenca dhe aksesueshmëria në 
Informacion 

Pjesëmarrja Qytetare & Publike 

Përgjegjësia publike 

• Përfshin lloje të ndryshme të mundësive - sondazhe, grupe fokusi - për 
qytetarët për të dhënë komente mbi ofrimin e shërbimeve publike; 

• Zbatimi i vazhdueshëm i mekanizmave të feedback-ut për t'u siguruar 
qytetarëve mundësi të vazhdueshme për të kontribuar me reagime dhe ide; 

• Fokus grupet mundësojnë kontribute të thelluara nga qytetarët për të 
promovuar përfshirjen e pjesëmarrjes; 

• Reagimet e qytetarëve do të përfshihen në strategjitë për rritjen e aksesit; 

• Strategjitë do të publikohen në internet dhe të disponueshme për komente 
dhe kontribute nga publiku.  

 
 
 

Teknologjia dhe Inovacioni 

• Mundësitë për reagime të qytetarëve promovojnë 
përgjegjësinë e ofrimit të shërbimeve publike. 

• Mekanizmat e informatave kthyese - sondazhet, 
fokus grupet - do të kryhen në vazhdimësi për të 
promovuar bazën për përmirësime; 

• Mirëmbajtja e bazës së të dhënave elektronike / 
regjistrit të reagimeve promovon gjurmueshmëri 
dhe procese të standardizuara për gjurmimin e 
rezultateve të feedback-ut dhe përgjegjësisë për 
adresimin e nevojave të qytetarëve. 

• Sistemet elektronike mundësojnë sisteme legjitime 
të reagimeve të qytetarëve dhe rrisin aksesin për të 
gjithë qytetarët; 

• Platformat online dhe bazat e të dhënave 
elektronike sigurojnë gjurmueshmëri dhe gjurmim 
të rezultateve të sondazhit; 

• Bazat e të dhënave elektronike të rezultateve të 
sondazhit do të lehtësojnë llogaridhënien publike 
duke siguruar një mekanizëm të qartë për të 
ndjekur progresin e agjencive në adresimin e 
shqetësimeve të qytetarëve. 



Onjektivi specifik:: Përmirësimi i cilësisë së ofrimit të shërbimit publik në ADISA ISC & sportelet e shërbimit 

 

Masa prioritare 1:  

 
Përmirësimi i cilësisë së ofrimit të 
shërbimeve publike në Qendrat e 
Shërbimeve të Integruara ADISA (ISC) dhe 
sportelet e shërbimit 

 
Indikatorët 

 
Institucioni 
përgjegjës 

 
Agjencitë 

mbështetëse 
Periudha 

kohore 

 
Kostot 

indikative Burimi I financimit 

Fillim Fund 

Buxheti 
I shtetit 

Financim I 
huaj 

Pika referimit 1: 

Kryerja e sondazheve të kënaqësisë së qytetarëve në 
ADISA ISC 

Publikimi i 
raporteve të 
rezultateve të 
reagimeve të 
qytetarëve; 
 
Reagimet e 
qytetarëve të 
përfshira në 
strategjitë për 
përmirësim; 
 
Mekanizmi për 
reagime të 
vazhdueshme nga 
qytetarët mbi 
ofrimin e 
shërbimeve 
publike; 
 
Ulja e kohës së 
aplikimit në 
ADISA ISC; 
 
Rritja e 
kënaqësisë së 
qytetarëve; 
 
Platformat në 
internet dhe 
bazat e të 
dhënave 
elektronike 
sigurojnë 
gjurmueshmërinë 
dhe gjurmimin e 
rezultateve të 
feedback-ut. 

Agjencia e 
Ofrimit të 
Shërbimeve 
të 
Integruara 
në Shqipëri 
(ADISA) 

Zyra e 
Kryeministrit 
(ZKM)  

Jan. 
2020 

Dhjetor
.2022 

    

Pika referimit 2: 

Kryerja e sondazheve për të matur kohën e aplikimit në 
ADISA ISC. 

ADISA ZKM 

Jan. 
2020 

Dhjetor
.2022 

    

Pika referimit 3: 

Fokusohen grupet për të identifikuar nevojat dhe fushat e 
përmirësimit 

ADISA ZKM 

Jan. 
2020 

Dhjetor
.2022 

    

Pika referimit 4: 

Përgatitja e rekomandimeve bazuar në gjetjet e vlerësimit 
të kryer / shtuar transparencë në rekomandimet e dhëna 

ADISA ZKM 

Jan. 
2020 

Dhjetor
.2022 

    

Pika referimit 5: 

Rritja e aksesit në ADISA ISC për të përfshirë në procesin 
e ofrimit të shërbimit publik grupe të margjinalizuara dhe 
të prekshme 

ADISA ZKM 

Jan. 
2020 

Dhjetor
.2022 



Angazhimi 6: Monitorimi i cilësisë së ofrimit të 
shërbimeve publike në qendrat e integruara 

Objektivi i idesë 

• Duke monitoruar cilësinë e ofrimit të 
shërbimeve publike në qendrat e 
integruara, synohet përmirësimi në 
ofrimin e tyre për qytetarët dhe rritja e 
kënaqësinë së përdoruesve të shërbimit. 

Angazhimi 

• Kryerja e sondazheve për të 
monitoruar kënaqësinë e qytetarëve 
ne procesin e ofrimit te shërbimeve 
publike. Këto sondazhe do të 
integrohen në vlerësimet e 
monitorimit të performancës për të 
identifikuar mënyrat për të 
përmirësuar ofrimin e shërbimeve 
publike. 

• Problemi që ideja adreson 
Fushat te cilat tregojne nivel të 
ulët të kënaqësisë së qytetarëve në 
ofrimin e shërbimeve publike dhe 
besimi i ulët public. 
 
 
 

Rezultatet e pritshme 

• Mekanizmi për marrjen e reagimeve të 
vazhdueshme nga qytetarët mbi procesin 
e ofrimit të shërbimeve publike; 

• Ofrim i përmirësuar i shërbimeve që 
pasqyrojnë nevojat e qytetarëve; 

• Rritja e përgjegjësisë së ofruesve të 
shërbimeve publike; 

• Rritja e kënaqësisë së qytetarëve 
 



Monitorimi i cilësisë së ofrimit të shërbimeve publike në qendrat e 
integruara ADISA 

• Proceset e standardizuara për të regjistruar 
nivelin e kënaqësisë së qytetarëve. 

• Publikimi i rezultateve nga anketat e 
qytetarëve do të sigurojë transparencë në 
performancën e ofrimit të shërbimeve 
publike; 

• Publikimi i strategjive që përfshijnë 
reagimet e qytetarëve. 

 
 
 

Transparenca dhe aksesueshmëria Pjesëmarrja publike 

Përgjegjësia publike 

U siguron qytetarëve një mjet për të siguruar 
reagime mbi ofrimin e shërbimeve publike & 
për të nxjerrë në pah mundësitë për të rritur 
përfshirjen e ofrimit të shërbimeve publike. 

Teknologjia dhe Inovacioni 

Gjurmimi i kënaqësisë së qytetarëve në 
procese të qëndrueshme dhe të 
standardizuara lehtëson përgjegjësinë e 
institucioneve dhe agjencive që ofrojnë 
shërbime publike duke i bërë ata më të 
përgjegjshëm ndaj objektivave të tyre dhe i 
orienton drejt përmirësimi. 

• Platformat online dhe databazat elektronike 
sigurojnë gjurmueshmërinë e rezultateve të 
sondazhit; 

• Databazatelektronike të rezultateve të 
sondazhit lehtësojnë llogaridhënien publike 
duke siguruar një mekanizëm të qartë për të 
ndjekur progresin e agjencive në adresimin e 
shqetësimeve të qytetarëve, duke i bërë ata 
më të përgjegjshëm. 



Onjektibi specifik: Monitorimi i cilësisë së ofrimit të shërbimeve publike në qendrat e integruara ADISA 

Masa prioritare 1:  

Rritja e nivelit të kënaqësisë së qytetarëve 
në procesin e ofrimit të shërbimeve publike 

 

 
Indikatorët 

 
Institucioni 
përgjegjës 

 

 
Agjencitë 

mbështetëse 

Periudha 
kohore 

 
Kostot 

indikative 

Burimi I financimit 

Fillim Fund 
Buxheti 
I shtetit 

Financim I 
huaj 

Pika referimit 1: 

Kryerja e sondazheve për matjen e kënaqësisë së 
qytetarëve në ofrimin e shërbimeve në qendrat e 
integruara ADISA. 

Sondazhe të 
kryera; 

Qytetarë të 
anketuar; 

Publikimi i 
raporteve të 
rezultateve të 
anketimit; 

Reagimet e 
qytetarëve të 
përfshira në 
strategjitë për 
përmirësim. 

ADISA 
Zyra e 

Kryeministrit 

Jan. 
2020 

Dhj. 
2020 

    

Pika referimit 2: 

Kryerja e sondazheve për të matur kohën e aplikimit në 
qendrat ADISA  

    



Komponenti 3:  

Aksesi në Drejtësi   



Komponenti 3: Aksesi, Transparenca 
dhe Përgjegjësia në Drejtësi 

Përmbledhje 

• Aksesi në drejtësi karakterizohet si një e drejtë themelore dhe e domosdoshme për të synuar një shoqëri 
demokratike, të drejtë dhe të paanshme. 

• Konsiderohet si një nga parimet kryesore të sundimit të ligjit, me synimin për të përmirësuar performancën e 
institucioneve, forcimin e sistemit të transparencës, efektivitetit dhe paanësisë në gjykatat shqiptare dhe 
mundësive që qytetarët të sigurojnë një mjet juridik në standardet themelore të të drejtave të njeriut. 

Bashkëpunimi me shoqërinë civile 

• Nismat e organizatave jofitimprurëse dhe projektet e tyre janë të angazhuara dhe të përqendruara në fushën e drejtësisë 
kanë luajtur një rol në informimin dhe edukimin e publikut në mënyrë të ligjshme; 

• Shoqëria civile ka luajtur një rol të rëndësishëm në mbështetjen e qasjes së përmirësuar në drejtësi. Fondacioni i 
Shoqërisë së Hapur për Shqipërinë ka mbështetur krijimin e Drejtorisë së Ndihmës Ligjore të Garantuar nga Shteti për 
të ndihmuar qytetarët që nuk kanë mundësi financiare për të ndjekur problemet e tyre; 

• Përfaqësimi dhe ndihma ligjore e garantuar nga shteti, do të koordinojë dhe bashkëpunojë me organizatat e shoqërisë 
civile për të siguruar që të gjithë qytetarët të kenë qasje në mbështetje ligjore dhe burime cilësore. 

Sfidat 

• Përmirësimi i besimit të qytetarëve në sistemin e drejtësisë dhe qëndrimet ndaj reformës në drejtësi 

• Përmirësimi i integritetit dhe kompetencës profesionale dhe teknike të institucioneve të drejtësisë dhe të gjithë 
aktorëve brenda këtij sistemi (gjyqtarë, prokurorë, avokatë, noterë, përmbarues, ndërmjetësues) drejt 
përafrimit me standardet evropiane do të lehtësojë një sistem më të përgjegjshëm dhe kompetent. 

 
 
 



Anketa parakonsultuese 

 
 

 

 

 

• Anketa ishte e disponueshme për publikun në internet dhe e 
hapur; 

• Palët e interesuara nga shoqëritë civile / grupet e interesit që 
kanë të bëjnë me qasjen në drejtësi, transparencën dhe 
llogaridhënien institucionale u ftuan drejtpërdrejt për të marrë 
pjesë; 

• Përgjigja e kufizuar mund të ketë qenë për shkak të axhendave të 
zëna, kushteve joadekuate për shkak të situatës Covid-19, 
publikimit të pyetësorit në gusht kur shumica janë me leje ose që 
shumë palë të interesuara nuk kanë kontakte të drejtpërdrejta 
me Ministrinë e Drejtësisë në lidhje me qasjen në informacion 
botuar nga MD. 

Angazhimi i palëve të interesuara 

Është hartuar një studim parakonsultues për të identifikuar problemet dhe përparësitë e palëve të interesuara. 
Sondazhi përfshiu 14 pyetje dhe 12 nënpyetje, duke përfshirë 

1. Çfarë konsideroni se është pengesa më e madhe për qasjen e qytetarëve në drejtësi? 

2. Ku mendoni se mund të përmirësohet transparenca? 

3. Çfarë shihni si sfidën më të madhe me transparencën në drejtësi aktualisht? 

4.A mendoni se sigurimi i Ndihmës Ligjore Falas nga Ministria e Drejtësisë është i mjaftueshëm 
për të siguruar që qytetarët të kenë qasje në burimet ligjore?  

 
 

• Rritja e aksesit për informacion të plotë dhe më të 
detajuar në faqen e internetit të MD; 

• Funksionimi i plotë i ndërmjetësimit për zgjidhjen 
e çështjeve ligjore; 

• Rritja e bashkëpunimit me shoqërinë civile dhe 
universitetet; 

• Ndërtimi i kapaciteteve të Drejtorisë së Burgjeve, 
Institutit të Mjekësisë Ligjore & Sistemit të 
Rehabilitimit; 

• Rritja e efikasitetit në dhënien e përgjigjeve për 
qytetarët dhe zgjidhja e problemeve që paraqiten 
në ankesat e tyre 

• Ulja e burokracisë në sistemin e drejtësisë 

Përmbledhje e komenteve 14 OSHC-të 
u përgjigjën 

90 OSHC-
të e Ftuara 



Konsultimet me palët e interesit 

29 Sht. 2020 

 

 
 
 Mirë Qeverisja & Integrimi në BE : 

• Qendra për Zhvillimin Institucional dhe 
Demokratizimin 

• Instituti Shqiptar i Shkencave 

• Lëvizja Evropiane në Shqipëri (EMA) 

11 

4 
OSHC-

të 

5 
OSHC-

të 

05 Tet. 2020 13 Tet. 2020 21 Tet. 2020 

 

 
 
 Të drejtat e njeriut : 

• Mbrojtja e Personave me Aftësi të Kufizuara 

• Instituti i Kulturës Rome në Shqipëri 

• Qendra për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve 
në Shqipëri (CRCA) 

• Të ndryshëm dhe të barabartë 

• Zhvillimi Ndërkombëtar:Përfaqësues nga 
Klinika e Drejtësisë / Pedagog në Fakultetin e 
Drejtësisë, Universiteti i Tiranës 

morën pjesë  nga palët e interesuara : 

6 
OSHC-

të 

2 
OSHC-

të 



• Përmirësimi i konsiderueshëm i angazhimit 
qytetar në iniciativat qeveritare për reformën në 
drejtësi paraqet një sfidë thelbësore; 

• Kërkohet qasja e udhëhequr nga përpjekjet e 
vazhdueshme dhe të qëndrueshme për të 
mundësuar dhe lehtësuar zhvillimin e dialogjeve 
dhe bashkëpunimit të vazhdueshëm dhe 
kontributeve nga shoqëria civile 

 
 

Sfidat 
Përpjekjet për të rritur 

angazhimin 

Rekomandime për të përmirësuar pjesëmarrjen e palëve të interesuara 
në të ardhmen 

• Inkurajoni palët e interesuara drejtpërdrejt duke 
theksuar rëndësinë e pjesëmarrjes së tyre; 

• Përfshini idetë dhe sugjerimet e palëve të interesit 
në masa konkrete. 

Mësimet e nxjerra mbi angazhimin e palëve të 
interesuara 

• Publikime dhe njoftime për shtyp mbi 
mundësitë për të marrë pjesë, kontribuar ose 
dërguar reagime; 

• Ftesë dhe Promovime të Hapura në rrjetet 
sociale dhe Ueb-ngjarjet 

 
 

• Rritja dhe përfshirja e palëve të interesuara në 
tryezat e rrumbullakëta konsultative në mënyrë 
që të paraqiten nga afër problemet e tyre 

• Përfshirja dhe krijimi i urave të bashkëpunimit 
(p.sh. grupet e punës) do të ketë një ndikim 
pozitiv në përmirësimin dhe angazhimin e 
palëve të interesuara 

 
 



Çështjet kryesore të ngritura nga palët e 
interesuara 

• Mungesa e aksesit të informacionit të plotë dhe të detajuar në Uebfaqen e 
Ministrisë së Drejtësisë 

• Mungesa e funksionimit të plotë dixhital të sistemeve elektronike, 
kryesisht noterëve, përmbaruesve dhe institucioneve të tjera të varura 

• Ritëm i ngadaltë i reformës në drejtësi 

• Mungesa e ndërgjegjësimit të qytetarëve për ndërmjetësim dhe shërbime të 
ndërmjetësimit dhe mbështetje 

•  Mungesa e bashkëpunimit ndërmjet Drejtorisë së Ndihmës Ligjore Falas 
dhe Universiteteve 

• Mungesa e kapacitetit midis profesionistëve të drejtësisë 

• Mungesa e kapacitetit dhe çështje të tjera që komplikojnë zbatimin e ligjit 



 
Si u përdor reagimi i palëve të interesit në planin e veprimit? 

Angazhimi 6:  

Ndikoi në përmirësimin e bashkëpunimit përmes Drejtorisë së 
Ndihmës Ligjore Falas dhe institucioneve publike / 
organizatave kombëtare dhe aktorëve të shoqërisë civile në 
kontekstin e forcimit të aksesit në drejtësi (Bashkimi në 
gjykata; Prokuroritë; Donatorët; Ofruesit e ndihmës juridike 
falas; Klinikat e Drejtësisë në IAL; Qendra e Shërbimit Parësor 
të Ndihmës Ligjore; Organizata të Autorizuara Jofitimprurëse 
dhe Avokatë të Ndihmës Ligjore Sekondare). 

Angazhimi 7:  

Ndikoi në përmirësimin dhe masat në lidhje me faqen e 
internetit të Ministrisë së Drejtësisë dhe institucioneve vartëse  
 

 
Angazhimi 7:  

Ri-formulimi i angazhimit për përgjegjshmëri dhe 
transparencë në funksion të rezultateve që priten 

Ndikimi i 
konsultimeve 

tematike të palëve 
të interesuara 

Ndikimi i Këshillit 
Kombëtar i 
Shoqërisë 
Konsultimet civile: 



Angazhimi 6: Aksesi në drejtësi është i garantuar 

dhe përputhet me standardet dhe praktikat më 
të mira të BE-së 

Objektivi i idesë 
Zhvilloni mjedisin e nevojshëm që mundëson dhe siguron 
qytetarët të jenë në gjendje të arrijnë në mënyrë efektive 
mbështetjen cilësore të drejtësisë që u nevojitet për të zgjidhur 
plotësisht problemet e tyre ligjore. 

Ndërgjegjësimi i qytetarëve për sistemin ligjor dhe burimet e 
ndihmës juridike në dispozicion të tyre është përmirësuar. 

 

Cili është angazhimi? 
Aksesi në drejtësi është i garantuar dhe përputhet me standardet 
dhe praktikat më të mira të BE-së: 

• Themelimi i Drejtorisë së Ndihmës Ligjore Falas për të 
siguruar udhëzime dhe ndihmë juridike për qytetarët që nuk 
kanë burime për të paguar për mbështetjen ligjore; 

• Forcimi i bashkëpunimit ndërmjet institucioneve qeveritare, 
joqeveritare (OJQ) dhe organizatave të shoqërisë civile 
(OSHC) përmes forumit ndërinstitucional; 

• Ndërtimi i kapaciteteve, përmes zhvillimit të trajnimeve dhe 
provimeve të vazhdueshme për profesionistët ligjorë dhe 
ofruesit e shërbimeve të ndihmës juridike, në bashkëpunim 
me universitete dhe ekspertë të tjerë. 

Expected results : 
• Drejtoria e Ndihmës Ligjore Falas funksionale për të 

mbështetur qytetarët që kanë nevojë për udhëzim dhe 
mbështetje ligjore; 

• Përmirësimi i bashkëpunimit ndërinstitucional midis MD, 
klinikave ligjore, Dhomës Kombëtare të Ndërmjetësve 
(DHKN), Shoqatës së Avokatëve të Shqipërisë, OJQ-ve 
dhe OSHC-ve; 

• Forcimi i kapacitetit profesional të profesionistëve të 
drejtësisë përmes sistemeve të reja të ndërtimit të 
kapaciteteve; 

• Forumi ndërinstitucional i krijuar për të përmirësuar 
vazhdimisht ofrimin e ndihmës juridike; 

• Përmirësimi i ndërgjegjësimit dhe qasjes së qytetarëve në 
shërbimet dhe mbështetjen e meditimit; 

• Rritja e transparencës dhe llogaridhënies ndërmjet 
ndërmjetësve përmes regjistrave elektronikë të 
disponueshëm për publikun. 

 
 
 

Cili është problemi që do të trajtojë ideja 

Problemi përqendrohet në zhvillimin e mjedisit të nevojshëm 
që mundëson dhe siguron qytetarët të jenë në gjendje të 
arrijnë në mënyrë efektive mbështetjen cilësore të drejtësisë 
që u nevojitet për të zgjidhur plotësisht problemet e tyre 
ligjore 



Aksesi në drejtësi është i garantuar dhe në përputhje me ligjet kombëtare, 
standardet evropiane dhe praktikat më të mira. 

• Vendosja e mekanizmave të thjeshtë dhe jo-burokratikë 
për qytetarët për të hyrë në udhëzime dhe ndihmë ligjore; 

• Publikimi në internet i të gjitha dokumenteve që kanë të 
bëjnë me të gjitha aspektet e planit të veprimit (p.sh. 
kërkesat për trajnim, shërbimet në dispozicion, rezultatet 
nga takimet e forumit); 

• Fushata për të rritur ndërgjegjësimin e publikut mbi 
sistemin ligjor, zgjidhjen e problemeve ligjore dhe 
burimet e ndihmës juridike në dispozicion; 

• Trajnimi për të siguruar profesionistët e ndihmës juridike 

sigurojnë informata / udhëzime të mjaftueshme për 
qytetarët 

• Baza e të dhënave elektronike e aktiviteteve të 
meditimit 

Transparenca & Qasja në Informacion Pjesëmarrja Qytetare & Publike 

Përgjegjësia publike 

• Zbatimi i masave që i nënshtrohen monitorimit 
përmes të cilit palët e interesuara mund të kërkojnë 
informacion të plotë 

• Miratimi i platformave ku qytetarët mund të japin 
përshtypjet / mendimet e tyre në lidhje me 
funksionimin e masave të Planit të Veprimit 

• Bashkëpunimi ndërinstitucional dhe forume midis 
institucioneve qeveritare & OJQ-ve dhe OSHC-ve i 
mundëson shoqërisë civile që të krijojë masa për të 
përmirësuar shpërndarjen dhe bashkë-zbatimin e 
ndihmës juridike 

• Miratimi i platformave ku qytetarët mund të japin 
komente për zbatimin e masave të Planit të Veprimit 

 
Teknologji & Inovacion 

• Modulet, planprogrami dhe provimet e standardizuara të 
trajnimit për ofruesit e ndihmës juridike; 

• Baza e të dhënave e arritshme publikisht e aktiviteteve të 
ndërmjetësimit; 

• Bashkëpunimi dhe forumi ndërinstitucional midis 
institucioneve qeveritare & OJQ-ve dhe OSHC-ve siguron 
platformë për përgjegjësi dhe përgjegjësi ndaj qytetarëve; 

• Të gjitha institucionet e pavarura të përfshira janë të pavarura 
dhe të rregulluara me ligj. 
 

• Përdor platforma në internet për të mbështetur qasjen e 
qytetarëve në burimet ligjore & informacionin & udhëzimin; 

• Përdor bazat elektronike të të dhënave për të mundësuar 
përgjegjshmërinë dhe transparencën e publikut në lidhje 
me aktivitetet e meditimit; 

• Publikimi në internet i të gjitha aktiviteteve, programeve 
dhe dokumenteve në lidhje me lehtësimin e transparencës, 
pjesëmarrjes dhe llogaridhënies. 



Objektivi specifik: Aksesi në drejtësi është i garantuar dhe në përputhje me ligjet kombëtare, standardet evropiane dhe praktikat më të mira. 

Masa e Prioritetit1:  

Ndihma juridike ofrohet në një formë 
efikase dhe efektive, e cila u siguron 
qytetarëve në nevojë, akses të plotë në një 
shërbim të tillë 

 
Treguesit 

 
Institucioni 
përgjegjës 

kryesor 

 
Mbështetja / 

Agjencitë 

Afati kohor 
 

Indicative 
cost 

Burimet e Financave 

Fillimi Fundi 

Buxheti i 
Shtetit 

Financimi i 
huaj 

Pika referimit 1: 

Sistemi primar dhe sekondar i ndihmës juridike është 
plotësisht funksional dhe siguron qasje të barabartë në 
drejtësi për qytetarët në të gjithë vendin (burimet 
njerëzore, zyrat e ndihmës juridike primare dhe mjetet e 
duhura, kapaciteti teknik, etj.). 
Drejtoria e Ndihmës Juridike Falas krijohet me misionin 
për të siguruar akses të barabartë të të gjithë individëve 
në sistemin e drejtësisë përmes ofrimit të ndihmës 
juridike të garantuar nga shteti. 

Krijohet 
Drejtoria e 
Ndihmës 
Juridike Falas, 
në përputhje me 
legjislacionin në 
fuqi. 
 
Drejtoria ka një 
staf  me 
kapacitet të 
mjaftueshëm për 
të garantuar 
aftësinë  dhe për 
të siguruar 
shërbimet e 
kërkuara nga 
qytetarët. 

Ministria e 
Drejtësisë: 
 
Drejtoria e 
Ndihmës 
Juridike 
Falas 

Agjencia 
Kombëtare e 
Shoqërisë së 
Informacionit 
(për 
shërbimin 
elektronik) 

Jan. 
2020 

Dec. 
2020 

    

Pika referimit 2: 
Forcimi dhe ndërtimi i kapaciteteve përmes trajnimit të 
duhur për ofruesit e shërbimeve të ndihmës juridike falas 
në të gjithë vendin. 
Kjo përfshin bashkëpunimin me Dhomën e Avokatëve të 
Shqipërisë  për trajnimin e avokatëve që ofrojnë shërbime 
dhe bashkëpunimin me ASPA dhe donatorët për 
trajnimin në qendrat e shërbimit të ndihmës juridike për 
studentët e shkollave të Drejtësisë dhe OJQ-të e 
autorizuara në mënyrë që punonjësit të fitojnë njohuri më 
të thelluara në lidhje me sistemin të ndihmës juridike 
falas. 

Është zhvilluar 
moduli i parë i 
trajnimit të 
detyrueshëm të 
punonjësve të 
Qendrave 
Primare të 
Ndihmës Ligjore 

Ministria e 
Drejtësisë: 
 
Drejtoria e 
Ndihmës 
Juridike 
Falas 

Dhoma 
Kombëtare e 
Ndërmjetësve 
(DHKA); 
Shkolla e 
Magjistraturës 
(për trajnim), 
Shkolla 
Shqiptare e 
Administratës 
Publike 
ASPA), 
Donatorët 
(Programi i 
Kombeve të 
Bashkuara për 
Zhvillim, 
Euralius) 

Jan. 
2020 

Dec. 
2021 

    



Objektivi specifik: Aksesi në drejtësi është i garantuar dhe në përputhje me ligjet kombëtare, standardet evropiane dhe praktikat më të mira. 

Masa e Prioritetit1:  

Ndihma juridike ofrohet në një formë efikase dhe 
efektive, e cila u siguron qytetarëve në nevojë, akses 
të plotë në një shërbim të tillë 

 

 
Treguesit 

 
Institucioni 
përgjegjës 

kryesor 

 
Mbështetja / 

Agjencitë 
Afati kohor 

 
Indicative 

cost 
Burimet e Financave 

Fillimi Fundi 
Buxheti i 

Shtetit 
Financimi i 

huaj 

Milestone 3: 

Forcimi i bashkëpunimit ndërinstitucional ndërmjet 
Drejtorisë së Ndihmës Juridike Falas dhe institucioneve 
publike, si dhe me institucionet kombëtare dhe 
ndërkombëtare / organizatat e shoqërisë civile. 
Kuadri i bashkëpunimit i krijuar për të forcuar aksesin në 
drejtësi (bashkëpunimi me gjykatat; Prokuroritë; 
Donatorët; ofruesit e shërbimeve të ndihmës juridike 
falas: Shkollat e Drejtësisë në IAL; Qendrat e Shërbimit 
Parësor të Ndihmës Ligjore; Organizata të Autorizuara 
Jofitimprurëse dhe Avokatë të Ndihmës Ligjore 
Dytësore). 

Bashkëpunimi 
në kuadrin 
krijues 
Takime të 
rregullta teknike 
të mbajtura me 
institucionet 
përkatëse dhe 
aktorët e 
shoqërisë civile 
për të 
identifikuar 
masat e 
nevojshme që 
duhen marrë 
dhe identifikuar 
rolet dhe 
përgjegjësitë. 
s. 

 

 

Ministria e 

Drejtësisë:  

Drejtoria e 

Ndihmës 

Juridike Falas 

Gjykatat; 
Ndjekjet 
penale; 
Ndihmat 
Juridike; 
Qendrat e 
shërbimeve 
primare të 
ndihmës 
juridike; 
Organizata 
të 
Autorizuara 
Jofitimprur
ëse dhe 
Dhoma 
Kombëtare 
e Avokatisë 
(DHS)  

Jul. 
2021 

Dec. 
2021 

Milestone 4: 

Krijimi i Forumit Ndërinstitucional për ndihmën juridike 
të garantuar nga shteti me sekretarinë teknike në 
Drejtorinë e Ndihmës Ligjore Falas. 
Ky forum do të sigurojë një mundësi për të gjithë aktorët 
e përfshirë në proces për të shkëmbyer pikëpamje / 
sugjerime se si procesi i shpërndarjes së ndihmës juridike 
mund të përmirësohet. 
Forumi do të vendoset institucionalisht dhe do të ketë 
takime të rregullta periodike 

Krijimi i 
forumit. 
 
Forumi 
përbëhet nga 
organizata 
publike dhe 
joqeveritare. 
 
Eshtë krijuar 
një kalendar 
për takime me 
forumin. 

 

 

Ministria e 

Drejtësisë:  

Drejtoria e 

Ndihmës 

Juridike 

Falas 

Ndihmat 
Juridike; 
Qendrat e 
shërbimeve 
primare të 
ndihmës 
juridike; 
Organizata 
të 
Autorizuara 
Jofitimprur
ëse dhe 
Dhoma 
Kombëtare 
e Avokatisë; 
gjykatat; 
ndjekjet 
penale 

Jan. 
2021 

Dec. 
2022 



Objektivi specifik: Aksesi në drejtësi është i garantuar dhe në përputhje me ligjet kombëtare, standardet evropiane dhe praktikat më të mira. 

Masa e Prioritetit12:  

Procedura e ndërmjetësimit si një 
mekanizëm zgjidhjeje alternative, 
funksionale në praktikë jo vetëm në ligj, 
është efikase dhe çështjet zgjidhen me 
pëlqimin dhe marrëveshjen e plotë të 
palëve. 

 
Treguesit 

 
Institucioni 
përgjegjës 

kryesor 

 
Mbështetja / 

Agjencitë 
Afati kohor 

 
Indicative 

cost 
Burimet e Financave 

Fillimi Fundi 

Buxheti i 
Shtetit 

Financimi i 
huaj 

Pika referimit5:  

Rritja e bashkëpunimit midis Ministrisë së Drejtësisë dhe 
Dhomës Kombëtare të Ndërmjetësve (DHKN). 

Eshtë krijuar një 
kornizë për 
bashkëpunim 
dhe koordinim 
midis Ministrisë 
së Drejtësisë dhe 
Dhomës 
Kombëtare të 
Ndërmjetësve 
(DHKN). 

TBD 

Ministria e 
Drejtësisë; 
Dhoma 
Kombëtare e 
Ndërmjetësve 
(DHKA) 

Jan. 
2021 

Dec. 
2022 

    

Pika referimit 6: 

Rritja dhe përmirësimi i kapaciteteve profesionale të 
ndërmjetësve përmes organizimit të trajnimeve fillestare 
të vazhdueshme, si dhe trajnimeve të trajnuesve. 
Kjo iniciativë do të jetë një bashkëpunim midis Ministrisë 
së Drejtësisë, së bashku me Dhomën Kombëtare të 
Ndërmjetësve. 

Tabelat e 
konsultimit të 
mbajtura në 
lidhje me 
rregulloret 
përkatëse. 
 
Përcaktohen 
rregulloret dhe 
programi 
mësimor për 
trajnimet dhe 
metodat e 
provimit për 
testimin e 
kandidatëve 
ndërmjetësues. 
 
Kalendari i 
trajnimit 
përcaktohet dhe 
zbatohet. 

 

 

Ministria e 
Drejtësisë; 

Dhoma 
Kombëtare 
e 
Ndërmjetë
sve 
(DHKA) 

 

 

Shkolla e 
Magjistratur
ës; Dhoma 
Kombëtare 
e Avokatisë 
(për 
trajnime)  

Jan. 
2020 

Dec. 
2021 

      



Objektivi specifik: Aksesi në drejtësi është i garantuar dhe në përputhje me ligjet kombëtare, standardet evropiane dhe praktikat më të mira. 

  
Masa e Prioritetit12:  

Procedura e ndërmjetësimit si një 
mekanizëm zgjidhjeje alternative, 
funksionale në praktikë jo vetëm në ligj, 
është efikase dhe çështjet zgjidhen me 
pëlqimin dhe marrëveshjen e plotë të 
palëve. 
 

 
Treguesit 

 
Institucioni 
përgjegjës 

kryesor 

 
Mbështetja / 

Agjencitë Afati kohor 

 
Indicative 

cost Burimet e Financave 

Fillimi Fundi 

Buxheti i 
Shtetit 

Financimi i 
huaj 

Pika referimit 7: 

Organizimi i fushatave sensibilizuese për shërbimin e 
ndërmjetësimit në vend. 
 
Për të rritur ndërgjegjësimin e publikut, Dhoma 
Kombëtare e Ndërmjetësve do të organizojë fushata 
ndërgjegjësimi në mënyrë që të informojë publikun se 
si të zgjidhin çështje të ndryshme ligjore përmes 
ndërmjetësimit. 

Temat e fushatës 
ndërgjegjësuese të 
zgjedhura në 
koordinim me 
kontributet dhe 
bashkëpunimin me 
partnerët e 
shoqërisë civile. 
 
Fushata 
ndërgjegjësuese të 
organizuara. 

Dhoma 
Kombëtare e 
Ndërmjetësve 
(DHKA) 

Jan. 
2020 

Dec. 
2021 

Pika referimit 8: 

Dhoma Kombëtare e Ndërmjetësve do të krijojë një 
bazë elektronike të të dhënave në mënyrë që të 
regjistrojë çdo ndërmjetës që ushtron aktivitetin e tij 
në këtë fushë, gjithashtu aksesin të çdo qytetari të 
interesuar por edhe transparencën. 

 

 

Projektimi i 
bazave të të 
dhënave 
elektronike. 

Komisionimi 
dhe përdorimi i 
bazës së të 
dhënave. 

  

 

 

Dhoma 
Kombëtare e 
Ndërmjetës
ve (DHKA) Jan. 

2021 
Dec. 
2021 



Angazhimi 7: Faqja zyrtare e Ministrisë së Drejtësisë është 

plotësisht funksionale dhe kapacitetet e duhura të zhvilluara për 
të siguruar përgjegjshmërinë 

Objektivi i idesë 
To develop the necessary systems & mechanisms to 
ensure transparency and consequently promote 
accountability within the MoJ 

 

Cili është angazhimi? 
Forcimi i funksionimit dhe kapaciteteve të Ministrisë së 
Drejtësisë (MD) në fushat e transparencës dhe llogaridhënies. 

• Përqendrohet në promovimin e transparencës duke 
publikuar online dokumentet e MD në një format lehtësisht 
të kuptueshëm; 

• MD krijon një grup pune të dedikuar për të përmirësuar 
cilësinë dhe sasinë e informacionit të disponueshëm në 
internet dhe qasjen e përmbajtjes për qytetarët jo-teknikë; 

• Promovon përdorimin e kapacitetit teknik dhe profesional 
për të siguruar qëndrueshmëri të përpjekjeve të 
transparencës dhe azhurnimin e vazhdueshëm të faqes në 
internet. 

 
 
 

Rezultatet e pritura : 
Transparenca e shtuar dhe përdorimi i aksesit në 
informacionin publik: 

• Uebfaqja zyrtare e MD është plotësisht 
funksionale; 

• Informacioni i publikuar në faqen në internet në 
kohë reale & është i rëndësishëm për qytetarët 
kur kërkojnë shërbime; 
 

Përgjegjësia e përmirësuar brenda MD dhe 
institucioneve vartëse: 

• Grupi i punës siguron që transparenca të ruhet; 

• Bashkëpunimi dhe koordinimi i forcuar 
ndërmjet aktiviteteve dhe përgjegjësive 
përkatëse të MD dhe institucioneve vartëse të 
saj. 

 
 
 

Cili është problemi që do të trajtojë ideja 
Qytetarët nuk kanë qasje të mjaftueshme në informacionin e MD: 

• Uebfaqja zyrtare duhet të përmirësohet për të përfshirë të 
gjitha dokumentet përkatëse dhe për të publikuar të reja në 
kohën e duhur; 

• Dokumentet e disponueshme mund të jenë shumë teknike ose 
të gjata për t'u kuptuar lehtësisht nga qytetarët 

 
 



Faqja zyrtare e Ministrisë së Drejtësisë është plotësisht funksionale me informacion në kohë, 
lehtësisht të kuptueshëm, të arritshëm dhe kapacitetet e duhura të zhvilluara për të siguruar 
transparencën dhe llogaridhënien 

• Rritja e kapacitetit për të pasur një faqe në internet 
plotësisht funksionale do t'u mundësojë qytetarëve 
qasje më të madhe në burime dhe informacione 
përkatëse; 

• Informacion në kohë reale për qytetarët në rastet kur 
ata do të kërkojnë shërbime; 

• Hartimi i raportit përfundimtar bazuar në gjendjen 
aktuale të internetit do të ketë një ndikim të 
drejtpërdrejtë në përmirësimin e informacionit të 
kërkuar nga publiku. 

Transparenca & Qasja në Informacion Pjesëmarrja Qytetare & Publike 

Përgjegjësia publike 

• Bashkëpunimi dhe koordinimi i aktiviteteve do të 
ndajnë përgjegjësitë përkatëse ndërmjet 
institucioneve; 

• Krijimi i grupeve të punës dhe tryezave të 
bashkëpunimit me OSHC-të siguron që përpjekjet 
e transparencës pasqyrojnë nevojat e qytetarëve; 

• Qytetarët të aftë të japin komente dhe të 
kontribuojnë në monitorimin e zbatimit të 
aktiviteteve të planit të veprimit 

 

Teknologji & Inovacion 

• Raportet e monitorimit, përfshirë ato nga shoqëria 
civile, do të publikohen; 

• Krijimi i grupeve të punës dhe tabelave të 
bashkëpunimit me OShC promovon llogaridhënien e 
jashtme; 

• Sistemi i raportimit do të vendoset dhe zbatohet 
bazuar në kriteret për sistemin e raportimit të 
zgjedhur me reagime nga ekspertët / konsultimet e 
jashtme. 
 

• Përmirësimi dhe mirëmbajtja e faqes në internet të 
MD-së në rritjen e aksesit të informacionit për 
qytetarët në mënyrë që ata të kontribuojnë dhe t'i 
mbajnë institucionet publike të përgjegjshme; 

• Përdorimi i komunikimit audioviziv do të rrisë 
mundësinë e informimit për qytetarët. 



Objektivi specifik : Faqja zyrtare e Ministrisë së Drejtësisë është plotësisht funksionale dhe kapacitetet e duhura të zhvilluara për të siguruar 
përgjegjshmërinë 

Masa e Prioritetit1:  

Rritja e kapaciteteve teknike dhe 
profesionale të Ministrisë së Drejtësisë për 
të pasur një uebfaqe plotësisht funksionale, 
kështu që informacioni të publikohet në 
kohë reale dhe informacioni të jetë i 
dobishëm për qytetarët kur kërkojnë 
shërbime 

 
Treguesit 

 
Institucioni 
përgjegjës 

kryesor 

 
Mbështetja / 

Agjencitë 
Afati kohor 

 
Kostoja 
treguese 

Burimet e Financave 

Fillimi Fundi 

Buxheti i 
Shtetit 

Financimi i 
huaj 

Pika referimit1: 

Krijimi i një grupi pune në Ministrinë e Drejtësisë (MD) 
në mënyrë që të identifikojë dokumentet dhe proceset që 
duhet të publikohen dhe si t'i bëjë këto më të arritshme 
(gjuhë jo-teknike, diagrama, koncepte të thjeshtuara). 

Grupi punues i 
themeluar në 
MD. 
Grupi i punës 
përfshin anëtarë 
të organizatave 
të shoqërisë 
civile.  

Ministria e 
Drejtësisë; 
 Agjencia 
Kombëtare e 
Shoqërisë së 
Informacioni
t (AKSHI) 

Të gjitha 
institucionet e 
varësisë; 
organizatat e 
shoqërisë 
civile që 
marrin pjesë 
në grupin e 
punës 

Jul. 
2020 

Dec. 
2020 

    

Pika referimit 2: 

Analiza dhe hartimi i raportit mbi gjendjen aktuale të 
faqes se internetit në të cilën do të nxjerrë në pah 
informacionin e nevojshëm për të përmirësuar qasjen në 
informacion për publikun 

Projekt raporti i 
analizës. 
 
Raporti i 
publikuar dhe i 
bërë i 
disponueshëm 
për publikun me 
mundësinë e 
organizatave të 
shoqërisë civile 
për të dhënë 
komente. 
 

 

Ministria e 

Drejtësisë;  

Agjencia 

Kombëtare 

e Shoqërisë 

së 

Informacion

it (AKSHI) 

 

Të gjitha 
institucionet 
e varësisë; 
organizatat 
e shoqërisë 
civile që 
marrin 
pjesë në 
grupin e 
punës 

Jul 
2020 

Dec. 
2020 

    

Pika referimit 3: 

Uebfaqja e MD dhe institucioneve vartëse plotësisht 
funksionale dhe e arritshme me informacion të detajuar 
dhe të plotë të botuar. 

Uebfaqja e 
azhornuar 
plotësisht. 
 
Mekanizmat e 
krijuar për të 
siguruar 
azhornimin e 
rregullt. 

 

Ministria e 
Drejtësisë; 

 Agjencia 
Kombëtare 
e 
Shoqërisë 
së 
Informacio
nit 
(AKSHI) 

 

Të gjitha 
institucionet 
e varësisë;  

Jan. 
2021 

Dec. 
2021 



Objektivi specifik : Faqja zyrtare e Ministrisë së Drejtësisë është plotësisht funksionale dhe kapacitetet e duhura të zhvilluara për të siguruar 
përgjegjshmërinë. 

Masa e Prioritetit 2:  

Rritja e transparencës dhe përdorimit të 
qasjes në informacionin publik 

 
Treguesit 

 
Institucioni 
përgjegjës 

kryesor 

 
Mbështetja / 

Agjencitë 
Afati kohor 

 
Kostoja 
treguese 

Burimet e Financave 

Fillimi Fundi 

Buxheti i 
Shtetit 

Financimi i 
huaj 

Pika referimit 4: 
 

Transparencë e shtuar në bërjen publike të 
raportimit të strategjive dhe zbatimit të planeve të 
tyre të veprimit, si dhe aktiviteteve gjithëpërfshirëse 
të institucionit. 

Publikimi i 
strategjive, raportet e 
monitorimit, raportet 
e zbatimit në faqen e 
internetit të MD. 
 
Publikimi i 
përmbledhjeve të 
raporteve të 
ndryshme në gjuhë të 
thjeshtuar në mënyrë 
që të jetë më i 
arritshëm. 
 

 

 

 

 
Ministria e 
Drejtësisë 

 

 

 

Të gjitha 
institucionet
e varësisë 

 
Jan. 
2020 

 

Dec. 
2020 

    

Pika referimit 5: 
 
Komunikimi audioviziv i veprimtarisë së 
institucionit si një mjet i rritjes së transparencës 
(paraqitjet televizive të Ministrit, fushatat e 
ndërgjegjësimit, aktivitetet e ndërgjegjësimit, etj.) 

Komunikimi 
audioviziv i integruar 
në procedurat e tij. 

 

 

 

 
Ministria e 
Drejtësisë 

 

 

 

Të gjitha 
institucionet
e varësisë 

Jan. 
2020 

Dec. 
2022 

    



Objektivi specifik Faqja zyrtare e Ministrisë së Drejtësisë është plotësisht funksionale dhe kapacitetet e duhura të zhvilluara për të siguruar 
përgjegjshmërinë. 

Masa prioritare 3: 

Forcimi i bashkëpunimit dhe koordinimit të aktiviteteve 
dhe përgjegjësive përkatëse të Ministrisë së Drejtësisë 
dhe institucioneve të saj vartëse, të cilat do të kenë një 
ndikim pozitiv në transparencën dhe llogaridhënien, 
duke përfshirë, por pa u kufizuar në, inspektimet e 
kryera nga Ministria e Drejtësisë për institucionet e 
varësisë 

 
Treguesit 

 
Institucioni 
përgjegjës 

kryesor 

 
Mbështetja / 

Agjencitë Afati kohor 

 
Kostoja 
treguese Burimet e Financave 

Fillimi Fundi 

Buxheti i 
Shtetit 

Financimi i 
huaj 

Milestone 6: 
 

Miratimi i manualeve, udhëzimeve, rregullave të 
brendshme përkatëse për funksionimin më efikas të 
institucionit. 
 
Në mënyrë që institucioni të jetë sa më efikas në 
fushën e tij të veprimtarisë dhe politikëbërjes, të 
gjitha rregulloret e brendshme të strukturave 
themelore do të rishikohen. 

Manualë, udhëzime, 
rregullore të 
brendshme të 
miratuara. 
 
Të gjitha rregulloret 
e brendshme të 
strukturave 
themelore të 

rishikuara. 

 

 

 
Ministria e 
Drejtësisë: 

 

 

Të gjitha 
institucionet
e varësisë 

Jan. 
2021 

Dhj. 
2021 

    

Milestone 7:  
 

Miratimi i një sistemi efikas raportimi të detyrave dhe 
përgjegjësive të secilit institucion në përputhje me 
transparencën dhe llogaridhënien. 
 
Bazuar në rregulloren e rishikuar, mënyra e raportimit 
do të përcaktohet në mënyrë që të arrihet transparenca 
dhe përgjegjësia. 

Kriteret për sistemin 
e raportimit të 
zgjedhur me 
reagime nga 
ekspertë / 
konsultime të 
jashtme. 
 
Sistemi i raportimit i 
miratuar dhe 
integruar në 
Ministrinë e 
Drejtësisë dhe të 
gjitha procedurat e 
institucioneve 
vartëse. 

 

 

 

Ministria e 
Drejtësisë: 

 

 

 

Të gjitha 
institucionet
e varësisë Jan. 

2021 
Qersh. 
2021 

    



Komponenti 4:  

Transparenca Fiskale  



Komponenti 4: Transparenca Fiskale 

Përmbledhje 

•Shpërdorimi dhe korrupsioni - rritja e përgjegjshmërisë mbi buxhetin dhe ciklin fiskal mund të 
ndihmojë në luftimin e këtyre dhe për të siguruar që vendimet dhe shpenzimet buxhetore të pasqyrojnë 
interesat e njerëzve. 

•Ekonomia e lartë informale dhe besimi i ulët i publikut - rritja e transparencës dhe pjesëmarrjes 
së publikut përgjatë buxhetit dhe ciklit fiskal është veçanërisht e rëndësishme në këto rrethana. 

•Rezultati i ulët i OBI -pavarësisht rritjes së transparencës nga 33/100 në 2010 në 55/100 në 2019. 

•Prioriteti i identifikuar dhe adresuar përmes Strategjisë Sektoriale të Menaxhimit të Financave 
Publike (MFP) 2014-2020 & 2019-2022; 

Bashkëpunimi me shoqërinë civile 

•OShC-të, misioni i të cilave katë bëjë me zhvillimin ekonomik dhe çështjet e financave publike dhe/ose 
Universitetet, siç është Fakulteti i Ekonomisë- janë përfshirë në workshope/ komitetet e konsultimit të 
MFP-së. (si: EMA, Fondacioni i Shoqërisë së Hapur, Open Data Albania, Co-Plan, GADC etj.) 

Sfida 

•Pragjet dhe synimet ndërkombëtare për transparencë nuk janë përmbushur: Transparenca: 
55/100; Pjesëmarrja Publike: 7/100; Mbikëqyrja e buxhetit: 65/100; Mirëkuptim i kufizuar publik; 
angazhim i kufizuar i palëve të interesuara; besimi i publikut në këto procese është ende duke u vendosur. 

 

 

 

 
 

 



Sondazh për konsultim paraprak 

 
 

 

• Përzgjedhja e palëve të interesuara: Ata u 
zgjodhën bazuar në temat e mbuluara -OShC-të 
që mbulojnë çështje ekonomike dhe financiare, 
Fakulteti i Ekonomisë, strukturat qeveritare; 

• Sfidat aktuale: Besimi i publikut në këto 
procese është ende duke u krijuar; 

• Angazhimi i palëve të interesuara i kufizuar. 

• Palët e interesuara përfshijnë 
pjesëmarrjen: duke zbatuar Strategjinë e 
MFP-së, Planin e Veprimit të OGP-së dhe duke 
përdorur kanale të ndryshme të komunikimit 

 

Angazhimi i palëve të interesuara 

Konsultimi paraprak, me anë të anketës është kryer për të analizuar sfond fiskal transparencës 
në Shqipëri. 
Pyetje: Vlerësoni transparencën fiskale në vendin tonë; A ka ndryshuar transparenca fiskale për 
Shqipërinë me kalimin e kohës; Disponueshmëria publike e dokumenteve buxhetore në Shqipëri; Sa e plotë 
është përmbajtja e dokumenteve kryesore buxhetore që Shqipëria i vë në dispozicion të publikut; 
Pjesëmarrja e publikut në Shqipëri në procesin e buxhetit; Sa duhet të punojë MEFE për të rritur shkallën e 
mundësive për pjesëmarrje publike në procesin e buxhetit; Propozoni 1 deri në 5 masa prioritare që 
Shqipëria duhet të ndërmarrë menjëherë për të rritur transparencën tonë fiskale. 

 

 

 Rritja e angazhimit të qytetarëve në 
procesin e buxhetit; 

 Të publikohen kontratat koncesionare; 

 Pjesëmarrja e publikut në Shqipëri në 
procesin e buxhetit; 

 Thjeshtimi i përmbajtjes së dokumenteve 
kryesore të buxhetit. 

Përmbledhje e komenteve 

4 OSHC janë 
përgjigjur 

57 OSHC të 
ftuar 



Konsultimet me palët e interesit 

15 Shtator 
2020 

 

 
 
Qeverisja e Mirë dhe Integrimi në BE: 

• Qendra e Zhvillimit për Aleance Gjinore 
(GADC) 

• Qendra e Zhvillimit të EuroPartners 

• Lëvizja Evropiane në Shqipëri (EMA) 

•  Instituti i Politikave Publike dhe Private 

6 

3 
OSHC 

30 Shtator 
2020 

14 Tetor 2020 

 

 
 
Të drejtat e njeriut: 

• Co-PLAN - Instituti për Zhvillimin e Habitatit 

 

Zhvillimi Ndërkombëtar: 

• Projekti SECO për MFP në Nivelin Lokal 

 

 

OSHC morën pjesë : 

2  
OSHC 

2 
OSHC 



• Pjesëmarrje e kufizuar 
publike; 

• Mirëkuptim i kufizuar 
publik; 

• Besimi i kufizuar i 
publikut në proceset e 
konsultimit. 

 

 
 
 
 

Sfidat Përpjekjet për të rritur angazhimin 

Rekomandime për të përmirësuar pjesëmarrjen e palëve të interesuara në 
të ardhmen 

Shumica e sfidave aktuale janë adresuar në PV OGP 2020-2022; 

•Rritja nr. i kanaleve të komunikimit me palët e interesuara 
(media sociale, faqja e internetit si MFE, OGP); 

•Përdorimi i mjeteve të ndryshme për të marrë reagime nga 
palët e interesuara, siç janë: sondazhet, postat elektronike, 
publikim i njoftimeve, etj. 

•Rritja e transparencës në procesin e konsultimit; 

•Kontaktim me organizata të reja. 

 

Mësimet e nxjerra mbi angazhimin e palëve të 
interesuara  

• Rritja e përpjekjeve organizative të qeverisë; 

• Ruajtja e qëndrueshmërisë në kohë e procesit; 

• Krijimi i një Komiteti të Dedikuar të OGP me aktorë të ndryshëm (anëtarët e qeverisë, 
partnerët ndërkombëtarë të zhvillimit, OSHC-të, akademitë etj.) 

• Përgatitja dhe miratimi i një kalendari vjetor të OGP-së për konsultime / takime periodike me 
publikun. 

 

 
 
 
 



Çështjet kryesore të ngritura nga palët e interesuara 

i. Publikimi i kufizuar dhe aksesi i publikut në të dhënatë Statistikave 
Financiare të Qeverisë; 

ii. Dokumente të Buxhetit jo të Thjeshtësuara, si Buxheti i Qytetarëve 
në nivelin Qendror dhe Lokal, Raporti i Ekzekutimit të Buxhetit, 
etj; 

iii Publikimi i kufizuar i kontratave të koncesionit dhe posaçërisht për 
monitorimin e autoriteteve të koncesionit në bazë të 
performancës; 

iv Angazhimi i kufizuar i qytetarëve në procesin e buxhetit etj. 



Rekomandimet nga palët e interesuara 

• Rritja e besimit të publikut në punën e 
qeverisë 

• Luftoni perceptimin e korrupsionit 

• Rritni angazhimin e qytetarëve në 
procesin e buxhetit 

• Unifikoni sistemin e taksapaguesve në të 
gjitha komunat 

• Thjeshtim i përmbajtjes  së dokumenteve 
kryesore të buxhetit 

• Rritja e pjesëmarrjes së publikut në 
proceset buxhetore 

• Përmirësim në monitorimin e kontratave 
koncesionare dhe publikoni informacion 
bazuar në performancën e tyre 

 

•  Publikim i kontratave koncesionare 

• Vendosja e synimeve të qarta dhe 
menaxhimin e performancës (ndonjëherë 
nuk ka objektiva të qartë gjatë formulimit të 
procesit të buxhetit) 

• Forcimi i rolit të auditimit në procesin 
buxhetor 

• Thjeshtim i dokumentit të Buxhetit të 
Qytetarit në nivelin lokal 

• Publikimi dhe aksesi publik në të dhënat e 
Statistikave Financiare të Qeverisë 

• Sigurim i një sistem unik llogarie për të 
gjitha IB në nivele lokale 

• Zgjerim i AGFIS në IB  
në nivelin lokal 

 



Masat prioritare të shtuara në PV OGP 2020-2022: 

A1-Masa e Prioritare 2: 'Monitorimi dhe raportimi financiar dhe i performancës' 
Publikime të dokumentave gjatë vitit dhe vjetore; 

Masa prioritare 3: Angazhimi i qytetarëve në planifikimin dhe ekzekutimin e buxhetit; 

A2-Masa prioritare 1: Kontabiliteti është në përputhje me standardet e duhura 
ndërkombëtare të kontabilitetit të sektorit publik. 

Masa prioritare 2: Përmirësimi i menaxhimit të pasurive-Përgatitja dhe publikimi i 
regjistrit të plotë të pasurive të sektorit publik bazuar në rregulloret e përmirësuara për 
vlerësimin dhe inventarizimin e këtyre pasurive. 

Pika referimi 

• Shumica e masave të qeverive të propozuara ishin të ngjashme me rekomandimet e 
palëve të interesuara, pasi ato ishin bazuar në gjetjet e studimit të konsultimit 
paraprak, por ndryshimet dhe miratimi u përfshinë pas konsultimeve. 

 

 

Si u përdor reagimi i palëve të interesit në planin e 
veprimit? 



Angazhimi 8: Transparenca e Buxhetit 

Objektivi i idesë 
Për të arritur një llogaridhënie dhe transparencë të 
përmirësuar përmes raportimit më të mirë të 
performancës financiare dhe jofinanciare në 
përputhje me standardet ndërkombëtare për të 
përmirësuar mbulimin, cilësinë dhe mundësinë e 
përdorimit të informacionit mbi financat publike 

Cili është angazhimi 
Ky angazhim synon të garantojë një 
sistem të financave publike që 
promovon transparencën, 
llogaridhënien, disiplinën fiskale dhe 
efikasitetin në menaxhimin dhe 
përdorimin e burimeve publike për të 
përmirësuar cilësinë e ofrimit të 
shërbimeve dhe zhvillimin ekonomik. 
 
 
Cili është problemi që do të 
trajtojë ideja 
Publikimi i raporteve të buxhetit dhe 
të dhënave financiare përkatëse në 
formate që janë të kuptueshme dhe të 
arritshme për të gjithë qytetarët, të 
tilla si përmes përdorimit të gjuhës së 
thjeshtë dhe informacionit shoqërues 
për të shpjeguar aspekte më 
komplekse. 
 
 
 

Rezultatet e pritura 

•Sistem i qëndrueshëm statistikor për QP; 

•Publikim i raporteve financiare vjetore dhe gjatë vitit; 

•Forcimi i mbikëqyrjes financiare & menaxhim i 
risqeve fiskale; 

•Mundësi zyrtare të parashikuara për publikun për t'u 
angazhuar në planifikimin dhe ekzekutimin e 
buxhetit; 

•Angazhim më i strukturuar dhe në kohë me OSHC-të 
dhe akademinë në proceset buxhetore. 

 
 
 

 



Transparenca e Buxhetit 

Më shumë informacione buxhetore dhe 
fiskale do të jenë të arritshme për publikun 
përmes formateve më të thjeshta dhe të 
kuptueshme 
 
 
 

Transparenca & Qasja në 
Informacion 

Pjesëmarrja Qytetare & Publike 

Përgjegjësia publike 

Përmirëson mundësitë dhe aftësitë për 
publikun për të informuar ose ndikuar në 
vendimet, pasi krijon informacion më të 
arritshëm dhe një nga masat e tij prioritare 
është rritja e angazhimit të qytetarëve në 
procesin e buxhetit 
 
 
 

Teknologji & Inovacion 

Transparenca e shtuar për çështjet e 
buxhetit do ta bëjë qeverinë më të ekspozuar 
në sytë e qytetarëve se si menaxhohen dhe 
shpenzohen paratë publike dhe për këtë 
arsye, më e përgjegjshme për publikun 
 
 
 

Inovacioni teknologjik përmes përdorimit të 
një shumëllojshmërie kanalesh (faqja në 
internet e MoFE-së, faqja e internetit e 
OGP-së, rrjeti social, media, etj.) Do të 
përdoren për të promovuar dhe rritur 
transparencën dhe angazhimin 
 
 
 



Objektivi specifik: Transparenca e Buxhetit. 

Masa prioritare 1: 
'Llogaritë Kombëtare të Qeverisë' Statistikat 
Financiare Qeveritare në kohë dhe të besueshme ' 

 
Treguesit 

 
Institucioni 
Përgjegjës 

 
Agjencitë / 

Institucionet 
Mbështetëse / 
Koordinuese 

Afati kohor 

Kosto 
indikative 

Burim i Financimit 

Fillimi Perfun
dimi 

Buxheti i 
Shtetit 

Financim i 
huaj 

Pika e referimit 1 
 
 'Llogaritë Kombëtare të Qeverisë' Statistikat Financiare 
Qeveritare në kohë dhe të besueshme ' 

Përpilimi i 
Llogarive 
Kombëtare të 
Qeverisë sipas 
Metodologjisë 
Ndërkombëtare 
(ESA 2010)  
 
Numri i tabelave 
të ndërtuara 
kundrejt 
kërkesave totale 
përdoret për të 
matur këtë 
tregues. 

INSTAT MFE & BSH 
Jan. 
2020 

Dhj. 
2021 

 7.341.695 
EURO

  

 7.256.350 
EURO" 

 
  

85.345 EURO 



Objektivi specifik: Transparenca e Buxhetit. 

Masa prioritare 2: 
'Monitorimi dhe raportimi financiar dhe i 
performancës' Publikuar në këtë vit dhe i 
përvitshëm 

 
Treguesit 

 
Institucioni 
Përgjegjës 

 
Agjencitë / 

Institucionet 
Mbështetëse / 
Koordinuese 

Afati kohor 

 
Kosto 

indikative 
Burim i Financimit 

Fillim
i 

Perfu
ndim

i 

Buxheti i 
Shtetit 

Financim i 
huaj 

 
 
 

Pika e referimit 2: 
 
Menaxhimi i riskut fiskal: Mbikëqyrja e forcuar financiare 
dhe menaxhimi i rreziqeve fiskale në mënyrë që të ketë 
një FRS të përmirësuar me më shumë rreziqe fiskale të 
monitoruara dhe të zbutura nëse është e nevojshme. 

Një Deklaratë e 
Përmirësuar e 
Riskut Fiskal. 

Ministria e 
Financave 
dhe 
Ekonomisë 
(MFE) 

Ministritë e linjës; 
Institucionet 
buxhetore 

Sektori i Furnizimit 
me Ujë dhe NSH-të 
e tjera, Ministritë e 
Linjës, Autoritetet 
Kontraktuese për 
Kontratat e 
Koncesionit / PPP 
me mbështetje 
buxhetore. 

Jan. 
2020 

Dhj. 
202
2 

247.787 
EURO 

  227.787 
EURO 

  

 
Pika e referimit 3: 

 
Publikohet raporti vjetor i ekzekutimit të buxhetit të 
qeverisë. 

Raportet 
financiare 
vjetore dhe të 
përvitshëm të 
publikuar dhe 
që përmbajnë 
informacion të 
arritshëm të 
performancës 
financiar dhe 
jofinanciar 

Ministria e 
Financave 
dhe 
Ekonomisë 
(MFE 

Ministritë e linjës; 
Institucionet 
buxhetore 

Jan. 
2020 

Dhj. 
202
2 

952.381  
EURO 

  
 952.381  
EURO  Pika e referimit 4: 

Publikohen raportet e ekzekutimit të buxhetit brenda 
vitit, përfshirë rishikimin e mesit të vitit. 

Raportet 
financiare 
vjetore dhe të 
përvitshëm të 
publikuar dhe 
që përmbajnë 
informacion të 
arritshëm të 
performancës 
financiar dhe 
jofinanciar 

Ministria e 
Financave 
dhe 
Ekonomisë 
(MFE 

Ministritë e linjës; 
Institucionet 
buxhetore 

Jan. 
2020 

Dhj. 
202
2 



Objektivi specifik: Transparenca e Buxhetit. 

Masa prioritare 3: 
Angazhimi i qytetarëve në planifikimin dhe 
ekzekutimin e buxhetit 

 
Treguesit 

 
Institucion
i Përgjegjës 

 
Agjencitë / 

Institucione
t 

Mbështetëse 
/ 

Koordinues
e 

Afati kohor 

Kosto 
indikative 

Burim i Financimit 

Fillimi Perfun
dimi 

Buxheti 
i Shtetit 

Financim i 
huaj 

 

 

 

 

 

 

Pika e referimit 5: 

Janë siguruar mundësi zyrtare që publiku të angazhohet në 
planifikimin dhe ekzekutimin e buxhetit. 

 

 

 

 

 

Kalendari eshtë 
vendosur dhe 
eshtë 
përmbushur një 
kalendar i 
shqyrtimit të 
buxhetit me 
proceset kyçe të 
buxhetit. 

 

 

 

 

 

Ministria e 
Financave 
dhe 
Ekonomisë 
(MFE) 

 

 

 

 

 

Ministritë e 
linjës; 
Institucione
t buxhetore 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dhj. 
2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dhj. 
2022 

313.207 
EURO 

 313.207 
EURO 

  



Objektivi specifik: Transparenca e Buxhetit. 

Masa prioritare 1,2 & 3:  
 

 
Treguesit 

 
Institucio

ni 
Përgjegjë

s 

 
Agjencitë / 

Institucionet 
Mbështetëse / 
Koordinuese 

Afati kohor 

Kosto 
indik
ative 

Burim i 
Financimit 

Fillim
i 

Perfun
dimi 

Buxheti 
i Shtetit 

Financi
m i huaj 

Pika e referimit 1 
 
 'Llogaritë Kombëtare të Qeverisë' Statistikat Financiare 
Qeveritare në kohë dhe të besueshme ' 

Numri i tabelave të 
ndërtuara kundrejt 
kërkesave totale 
përdoret për të matur 
këtë tregues. 

INSTAT MFE & BSH 
Jan. 
2020 

Dhj. 
2021 

 
7.341.6

95 
EURO
  

 
7.256.350 

EURO" 
 

  

85.345 
EURO 

 

Pika e referimit 2: 
 
Menaxhimi i riskut fiskal: Mbikëqyrja e forcuar 
financiare dhe menaxhimi i rreziqeve fiskale në mënyrë 
që të ketë një FRS të përmirësuar me më shumë rreziqe 
fiskale të monitoruara dhe të zbutura nëse është e 
nevojshme. 

Një Deklaratë e Përmirësuar e 
Riskut Fiskal. 

Ministria 
e 
Financave 
dhe 
Ekonomis
ë (MFE) 

Ministritë e linjës; 
Institucionet 
buxhetore; Sektori i 
Furnizimit me Ujë 
dhe NSH-të e tjera, 
Ministritë e Linjës, 
Autoritetet 
Kontraktuese për 
Kontratat e 
Koncesionit / PPP 
me mbështetje 
buxhetore. 

Jan. 
2020 

Dhj. 
2022 

247.7
87 

EURO 

  227.787 
EURO 

  

 
Pika e referimit 3: 

 
Publikohet raporti vjetor i ekzekutimit të buxhetit të 
qeverisë. 

Raportet financiare 
vjetore dhe të 
përvitshëm të publikuar 
dhe që përmbajnë 
informacion të arritshëm 
të performancës 
financiar dhe jofinanciar 

Ministria 
e 
Financave 
dhe 
Ekonomis
ë (MFE 

Ministritë e linjës; 
Institucionet 
buxhetore 

Jan. 
2020 

Dhj. 
2022 

952.38
1  
EURO 

  
 952.381  
EURO  Pika e referimit 4: 

Publikohen raportet e ekzekutimit të buxhetit brenda vitit, 
përfshirë rishikimin e mesit të vitit. 

Raportet financiare 
vjetore dhe të 
përvitshëm të publikuar 
dhe që përmbajnë 
informacion të arritshëm 
të performancës 
financiar dhe jofinanciar 

Ministria 
e 
Financave 
dhe 
Ekonomis
ë (MFE 

Ministritë e linjës; 
Institucionet 
buxhetore 

Jan. 
2020 

Dhj. 
2022 

Pika e referimit 5: 

Janë siguruar mundësi zyrtare që publiku të angazhohet në 
planifikimin dhe ekzekutimin e buxhetit. 

Kalendari eshtë vendosur 
dhe eshtë përmbushur 
një kalendar i shqyrtimit 
të buxhetit me proceset 
kyçe të buxhetit. 

Ministri
a e 
Financa
ve dhe 
Ekonom
isë 
(MFE) 

Ministritë e 
linjës; 
Institucionet 
buxhetore 

 
Dhj. 
2020 

 
Dhj. 
2022 

313.20
7 

EURO 

 313.207 
EURO 



Angazhimi 9: Transparenca në të Ardhurat Publike 

Objektivi i idesë 

Për të rritur llogaridhënien dhe 
transparencën përmes raportimit më të mirë 
të performancës financiare dhe jofinanciare 
në përputhje me standardet ndërkombëtare 
për të përmirësuar mbulimin, cilësinë dhe 
aksesin e informacionit mbi financat publike. 
 
 

What is the problem the idea will 
address 

Informacioni duhet të jetë në një format të 
kuptueshëm dhe të arritshëm për të gjithë 
qytetarët, si p.sh. përmes përdorimit të 
gjuhës së thjeshtë dhe informacionit 
shoqërues për të shpjeguar aspekte më 
komplekse. 
 
 
 

Cili është angazhimi 

Transparenca në rritje e të ardhurave 
konsiston në publikimin dhe vënien në 
dispozicion të të gjitha të dhënave 
financiare përkatëse në lidhje me të 
ardhurat e mbledhura nga qeveria nga 
industri të ndryshme - sjellja e palëve të 
interesuara të industrisë, qeverisë dhe 
shoqërisë civile në procesin e monitorimit. 
 

 

 

 

Rezultatet e pritura 

• Kontabiliteti është në përputhje me 
Standardet e duhura Ndërkombëtare të 
Kontabilitetit të Sektorit Publik. 

• Përgatitja dhe publikimi i regjistrit të plotë 
të pasurive të sektorit publik, bazuar në 
rregulloret e përmirësuara për vlerësimin 
dhe inventarizimin e këtyre pasurive. 

 

 
 
 
 



Transparenca në të Ardhurat Publike 

Mund të sigurojë që më shumë informacion 
do të jetë i arritshëm për publikun dhe më i 
thjeshtuar dhe i kuptueshëm. 
 
 

Transparenca & Qasja në 
Informacion 

Pjesëmarrja Qytetare & Publike 

Përgjegjësia publike 

Kjo ide përmirëson mundësitë, ose aftësitë 
që publiku të informojë ose të ndikojë në 
vendimet 
 
 
 

Teknologji & Inovacion 

Rezultati i rritur i transparencës e bën 
qeverinë më të ekspozuar në sytë e 
qytetarëve se si mobilizohen të ardhurat dhe 
si gjenerohen dhe mblidhen paratë publike. 
 
 
 

Inovacioni teknologjik përmes përdorimit të 
një shumëllojshmërie kanalesh (faqja në 
internet e MoFE, faqja e internetit e OGP, 
rrjeti social, media, etj.) 



Objektivi specifik: Transparenca në të Ardhurat Publike 

Masa prioritare 1: 
Kontabiliteti është në përputhje me standardet e 
duhura ndërkombëtare të kontabilitetit të sektorit 
publik. 

 
Treguesit 

 
Institucioni 
Përgjegjës 

 
Agjencitë / 

Institucionet 
Mbështetëse / 
Koordinuese 

Afati kohor 

Kosto 
indikative 

Burim i Financimit 

Buxheti i 
Shtetit 

Financim i 
huaj 

Pika e referimit 1: 

Aktet ligjore dhe standardet e kontabilitetit në përputhje me 
SNKSP dhe planin e veprimit strategjik të vendit janë në fuqi. 

Kalimi në baza 
fazore në 
prezantimin e 
pasqyrave financiare 
të qeverisë të 
bazuara në akruale 

Ministria e 
Financave 
dhe 
Ekonomisë 
(MFE) 

Banka 
Botërore; 
SECO 

Jan. 
2020 

Dhj. 
2022 

1.282.529 
EURO  

 
 
 
 
 
 

  

 93.275 
EURO   

Pika e referimit 2: 

Inventari i pasurive të implementuara në të gjitha njësitë e 
qeverisjes qendrore, bazuar në metodologjinë e aprovuar. 

Ministria e 
Financave 
dhe 
Ekonomisë 
(MFE) 

BB; SECO Jan. 
2020 

Dhj. 
2022 

  

 46.637 
EURO   

Pika e referimit 3: 

Udhëzime për njohje dhe vlerësim të zhvilluara / azhurnuara. 

Ministria e 
Financave 
dhe 
Ekonomisë 
(MFE) 

BB; SECO Jan. 
2020 

Dhj. 
2022 

 326.462 
EURO   

Pika e referimit 4: 

Zhvillimi i politikave të zhvlerësimit (në përputhje me 
strategjinë për zbatimin e standardeve të kontabilitetit). 

Ministria e 
Financave 
dhe 
Ekonomisë 
(MFE) 

BB; SECO Jan. 
2020 

Dhj. 
2022 

816.155  
EURO 



Objektivi specifik: Transparenca në të Ardhurat Publike 

Masa prioritare 2: 
Menaxhimi i përmirësuar i aseteve: Përgatitja dhe 
publikimi i regjistrit të plotë të pasurive të sektorit 
publik bazuar në rregulloret e përmirësuara për 
vlerësimin dhe inventarizimin e këtyre pasurive. 

 
Treguesit 

 
Institucioni 
Përgjegjës 

 
Agjencitë / 

Institucionet 
Mbështetëse / 
Koordinuese 

Afati kohor 

Kosto 
indikative Burim i Financimit 

Buxheti i 
Shtetit 

Financim i 
huaj 

Pika e referimit 5: 

Metodologjia dhe udhëzimet e përgatitur për një inventar të 
plotë të pasurive publike në institucionet e Qeverisë Qendrore 
(QQ). 

Metodologjia dhe 
udhëzimet e 
përgatitura 
bazuar në 
rregulloret e 
përmirësuara 
për vlerësimin e 
pasurive dhe 
inventarit 

Ministria e 
Financave 
dhe 
Ekonomisë 
(MFE) 

BB; SECO Jan. 
2020 

Dhj. 
2022 

 265.951 
EURO 

199.313 
EURO  

  

46637  
  

Pika e referimit 6: 

Inventari i plotë i pasurive publike regjistrohet në SIFQ nga ato 
IB që kanë qasje të drejtpërdrejtë në këtë sistem. 

Pasuritë publike 
të regjistruara në 
SIFQ 

Ministria e 
Financave 
dhe 
Ekonomisë 
(MFE) 

Institucionet 
buxhetore të 
zgjedhura 
për të pasur 
akses të 
drejtpërdrejt
ë në SIFQ 

Jan. 
2020 

Dhj. 
2022 

Pika e referimit 7: 

Inventari i plotë i pasurive publike është regjistruar në Excel 
(për IB-të të cilat nuk kanë qasje të drejtpërdrejtë në SIFQ). 

Pasuritë publike 
të regjistruara në 
Excel 

Ministria e 
Financave 
dhe 
Ekonomisë 
(MFE) 

Institucionet 
buxhetore të 
zgjedhura 
për të pasur 
akses të 
drejtpërdrejt
ë në SIFQ 

Jan. 
2020 

Dhj. 
2022 



Objektivi specifik: Transparenca në të Ardhurat Publike. 

Masa e Prioritetit 1&2:  
 

 
Treguesit 

 
Instituci

oni 
Përgjegj

ës 

 
Agjencitë / 

Institucionet 
Mbështetëse / 
Koordinuese 

Afati kohor 

Kosto 
indikative 

Burim i Financimit 

Buxheti 
i Shtetit 

Financim i 
huaj 

Pika e referimit 1: 

Aktet ligjore dhe standardet e kontabilitetit në përputhje me 
SNKSP dhe planin e veprimit strategjik të vendit janë në fuqi. 

Kalimi në baza fazore në 
prezantimin e pasqyrave 
financiare të qeverisë të 
bazuara në akruale 

MFE Banka 
Botërore; 
SECO 

Jan. 
2020 

Dhj. 
2022 

1.282.529 
EURO  

 
 
 
 
 

  

 93.275 
EURO   

Pika e referimit 2: 

Inventari i pasurive të implementuara në të gjitha njësitë e 
qeverisjes qendrore, bazuar në metodologjinë e aprovuar. 

MFE BB; SECO Jan. 
2020 

Dhj. 
2022 

  

 46.637 
EURO   

Pika e referimit 3: 

Udhëzime për njohje dhe vlerësim të zhvilluara / azhurnuara. 

MFE BB; SECO Jan. 
2020 

Dhj. 
2022 

 326.462 
EURO   

Pika e referimit 4: 

Zhvillimi i politikave të zhvlerësimit (në përputhje me 
strategjinë për zbatimin e standardeve të kontabilitetit). 

MFE BB; SECO Jan. 
2020 

Dhj. 
2022 

816.155  
EURO 

Pika e referimit 5: 

Metodologjia dhe udhëzimet e përgatitur për një inventar të 
plotë të pasurive publike në institucionet e Qeverisë Qendrore 
(QQ). 

Metodologjia dhe 
udhëzimet e 
përgatitura bazuar 
në rregulloret e 
përmirësuara për 
vlerësimin e 
pasurive dhe 
inventarit 

MFE BB; SECO Jan. 
2020 

Dhj. 
2022 

 265.951 
EURO 

199.313 
EURO  

  

46637  
  

Pika e referimit 6: 

Inventari i plotë i pasurive publike regjistrohet në SIFQ nga 
ato IB që kanë qasje të drejtpërdrejtë në këtë sistem. 

Pasuritë publike të 
regjistruara në SIFQ 

MFE IB të 
zgjedhura 
për të pasur 
akses të 
drejtpërdrej
të në SIFQ 

Jan. 
2020 

Dhj. 
2022 

Pika e referimit 7: 

Inventari i plotë i pasurive publike është regjistruar në Excel 
(për IB-të të cilat nuk kanë qasje të drejtpërdrejtë në SIFQ). 

Pasuritë publike të 
regjistruara në Excel 

MFE IB të 
zgjedhura 
për të pasur 
akses të 
drejtpërdrej
të në SIFQ 

Jan. 
2020 

Dhj. 
2022 



 
Shumë faleminderit 

 


