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ÇËSHTJET QË DO TË DISKUTOHEN 
Informacion i përgjithshëm dhe rëndësia e PQH

Roli i Departamentit të Zhvillimit dhe Mirëqeverisjes

Paketa e metodologjisë për hartimin e Planit të Veprimit 2018-2020

Prezantimi i kuadrit metodologjik
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Fazat e procesit të hartimit të Planit të Veprimit 2018-2020

Kalendari indikativ për finalizimin e procesit të hartimit të PLV 2018-
2020

Struktura për komponentin lead

Kalendari indikativ I takimeve/GMIP



INFORMACION MBI PQH

Partneriteti për Qeverisjen e Hapur ((PQH), është një ndër instrumentet më të

rëndësishme për të nxitur transparencën qeveritare në nivel global, për të

rritur pjesëmarrjen qytetare në jetën publike dhe për të përdorur teknologjitë e

reja për të përmirësuar efiçencën administrative dhe luftuar korrupsionin.

Shqipëria është bërë anëtare e PQH-ve që në vitin 2011.

Plani i parë i Veprimit (2011-2013), i PQH/OGP u fokusua kryesisht në : 

Rritjen e integritetit publik

Përmirësimin e shërbimeve publike

Menaxhimin e burimeve publike



INFORMACION MBI PQH

Planit të Dytë Kombëtar të Veprimit (2014-2016) u fokusua në:

Rritjen e integritetit publik

Menaxhimim më efektiv të burimeve publike

Përmirësimim e shërbimeve publike

Krijimin e komuniteteve më të sigurta

Planit i tretë  Kombëtar i Veprimit (2016-2018), i papërfunduar:

Rritjen e aksesin në informacion, 

Krijimin e komuniteteve më të sigurta

Modernizimin e shërbimeve publike

Mbrojtjen e mjedisin

Duhet të fillojë procesi i hartimit Planit të Veprimit 2018-2020 



ROLI I DEPARTAMENTIT DHE INICIMI I 
PROCESIT 

Përfaqësimi në nivel operacional i (PQH), do të kryhet nga 

Departamenti i Zhvillimit dhe Mirëqeverisjes në Kryeministri, në rolin e 

sekretariatit teknik për Grupin e Menaxhimit të Integruar të Politikave 

për Mirëqeverisjen dhe Administrimin Publik, si mekanizëm që ofron një 

qasje të integruar për koordinimin, menaxhimin, zbatimin dhe 

monitorimin e arritjeve të  zhvillimit të qëndrueshëm të politikave të 

mirëqeverisjes.



STRUKTURA E PLV 2018-2020

 Konteksti Strategjik

 Qëllimet e politikës dhe objektivat specifike të kuadrit strategjik

 Masat prioritare për implementimin e Planit të Veprimit

Buxhetimi i Planit të Veprimit

Llogaridhënia, monitorimi dhe koordinimi i kuadrit strategjik



KALENDARI I PROCESIT TE FINALIZIMIT 
TE PLV 2018-2020

Workshop/mbledhje me komponentë:

KOMPONENTI 1: Drejtohet nga MFE permes Komitetit te Menaxhimit te Financave

Publike

KOMPONENTI 2: Drejtohet nga Agjencia Kombetare për Shoqerine e Informacionit perms, 

grupit Tematik E-Gov, GMIP Mireqeverisja & Administrimi Publik

KOMPONENTI 3: Drejtohet nga Departamenti i Zhvillimit dhe Mireqeverisjes permes

grupit Tematik Politikberja, GMIP Mireqeverisja & Administrimi Publik

KOMPONENTI 4: Drejtohet nga Ministria e Drejtesise permes grupit Tematik

Antikorrupison dhe/ose Komitetit Koordinator per zbatimin e Strategjise kunder

Korrupsionit



STRUKTURA PER LEAD FOCAL POINT

 Qëllimet strategjike

 Qëllimet e politikës dhe objektivat specifike të kuadrit strategjik

Masat prioritare për implementimin e Planit të Veprimit

Buxhetimi i Planit të Veprimit



KALENDAR INDIKATIV I TAKIMEVE 
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