
Raporti i vetëvlerësimit 
 

PLANI KOMBËTAR i VEPRIMIT  

2020-2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SHQIPËRI 



Komponenti 4: 

 

Angazhimi 8: Qeveria e Hapur Transparenca Buxhetore 

 

I. PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE 

 

 

Shqipëria ka vazhduar të punojë me synim sigurimin e një progresi të kënaqshëm në lidhje me 

disponueshmërinë publike të një informacioni buxhetor të arritshëm, në kohë, gjthëpërfshirës dhe 

i shëndetshëm.  

Kjo është një punë e vazhdueshme që është materializuar në programe të ndryshme të politikave 

shqiptare, siç janë dokumenti strategjik, dmth. Strategjia e MFP-së, planet e veprimit, si Plani i 

veprimit i OGP-së, dokumentet vjetore të veprimit të IPA-s, etj. Rezultatet pritet të hapin 

qeverinë në termat e transparencës së qeverisë.     

 

Gjate vitit 2020 është arritur një progres i mirë dhe të gjithë target-et e rezultateve të 

performancës janë përmbushur. Target-i i treguesit “Llogaritë Kombëtare të Qeverisë” u 

përmbush 75%. Është arritur treguesi “Deklaratë e përmirësuar e riskut fiscal”. Bazuar në target-

et e 2020 (+4 ndërmarrje shtetërore të tjera), Njësia e Riskut Fiskal, ka mbledhur të dhëna 

financiare nga UKT, Hekurudha Shqiptare, Posta Shqiptare, Albgaz dhe po analizon dhe përgatit 

analizën financiare përkatëse. Target i vitit fiskal 2020 për treguesin Publikimi raporteve 

financiare Brenda që përmbajnë informacion të arritshëm financiar dhe jo-financiar të 

performancës është arritur. U implementuan plotësisht formatet e reja për Raportin Vjetor të 

Ekzekutimit të Buxhetit dge raportit Brenda vitit. 

 

Është arritur progres edhe në forcimin e mëtejshëm të sistemeve dhe kapaciteteve për përgatitjen 

e statistikave financiare të qeverisë në përputhje me standartet kombëtare. Gjatë vitit 2020 u 

botua nga INSTAT një dokument1 i rëndësishëm që synon të përmirësojë respektimin e parimit 

të dyfishtë të përafrimit midis fushave statistikore në nivel kombëtar dhe shtrirjes së koordinuar 

midis vendeve në nivelin e BE-së. 

Transparenca fiskale e Shqipërisë u përmirësua pak në Sondazhin e Buxhetit të Hapur të vitit 

2019 pasi ka publikuar edhe Raportin e Mesit të Vitit në internet. Gjatë vitit 2020 u zhvilluan 

seanca në vendin e punës me menaxherët e programit dhe Departamentet e Financave të dy 

Ministrive të Linjës, me qëllim përmirësimin e formatit të raportit vjetore dhe brenda vitit të 

ekzekutimit të buxhetit. Në vitin 2020 u zhvillua dhe u botua një Udhëzues i Buxhetit të 

Qytetarëve. Për më tepër, një kalendar i dëgjimit të buxhetit me proceset kyçe të buxhetit u 

përgatit dhe u zbatuar. OShC-të u trajnuan online në vitin 2020 për të rritur kapacitetet e tyre për 

të kuptuar ciklin e buxhetit. 
 

Vazhdimi i anëtarësimit në OGP dhe në veçanti prioriteti aktual mbi transparencën e buxhetit, do 

të vazhdojë me synimin për të përmirësuar transparencën dhe për të arritur një qeveri plotësisht 

të hapur. 

 
 

 
1 Politikat e Rishikimit të Harmonizuar për Statistikat Makroekonomike 



ANGAZHIMET 

                             ANGAZHIMI SPECIFIK 
 

KOMPONENTI 4: ANGAZHIMI 8 

 

Qeveria e Hapur me qëllim rritjen e transparencës fiskale për të përmirësuar mbulimin, 

cilësinë dhe aksesin e informacionit mbi financat publike.  
 

PERIUDHA E IMPLEMENTIMIT: 2020-222 

Institucioni 

udhëheqës 
Ministria e Financave dhe Ekonomisë 

PERSHKRIMI I ANGAZHIMIT 

 

Cila është 

problematika 

dhe cfarë do të 

adresojë 

angazhimi 

respektiv? 

 

 

Transparenca, pjesëmarrja e publikut dhe mbikëqyrja legjislative në 

zhvillimin e buxheteve krijon rezultate më të mira dhe janë çështjet kryesore 

për të përmirësuar më mirë aksesin e qytetarëve në dokumentet fiskale. 

Rritja e përgjegjësisë mbi buxhetin dhe ciklin fiskal parandalon humbjet dhe 

korrupsionin dhe siguron që vendimet dhe shpenzimet buxhetore pasqyrojnë 

interesat e qytetarëve. Përmes transparencës, pjesëmarrjes së publikut dhe 

mbikëqyrjes legjislative, kjo mund të ndihmojë në luftimin e korrupsionit. 

Rritja e transparencës dhe pjesëmarrjes së publikut përgjatë buxhetit dhe 

ciklit fiskal është veçanërisht e rëndësishme për Shqipërinë. Një dokument i 

rëndësishëm2 që synon të përmirësojë respektimin e parimit të dyfishtë të 

përafrimit midis fushave statistikore në nivel kombëtar dhe shtrirjes së 

koordinuar midis vendeve në nivelin e BE u botua nga INSTAT gjatë vitit 

2020. Në vitet e fundit, transparenca fiskale është rritur në Shqipëri. Midis 

2010 dhe 2019 rezultati i Shqipërisë në Indeksin e Buxhetit të Hapur3 (OBI) 

është rritur nga 33 në 55 nga 100 të mundshëm. Megjithëse inkurajues, sipas 

vlerësimit të OBI 2019, paraqet se Shqipëria ka bërë progress por ende nuk 

boton material të mjaftueshëm për të mbështetur debatin e informuar publik 

mbi buxhetin4. Në vlerësimin e vitit 2019 të disponueshmërisë në internet, 

afatet kohore dhe gjithëpërfshirjen e tetë dokumenteve kryesore buxhetore, 

Shqipëria u rendit e 43-ta nga 117 vende. 

 

Në mënyrë që transparenca fiskale të lehtësojë fuqizimin e qytetarëve për të 

kontrolluar financat publike dhe për këtë arsye të promovojë llogaridhënien 

e financave publike, vetëm botimi i dokumenteve nuk paraqitet i 

mjaftueshëm. Pa rritur aksesin e informacionit fiskal, transparenca fiskale 

nuk do të jetë efektive në promovimin e qeverisjes fiskale më të 

përgjegjshme. Kështu, përpjekjet drejt hapjes fiskale do të synojnë të 

lehtësojnë rritjen e kuptueshmërisë së publikut. OBI ka rekomanduar që 

Shqipëria të zgjerojë informacionin financiar dhe të politikave në 

 
2 Harmonized Revision Policy for Macroeconomic Statistics 
3 OBI mat qasjen e publikut në informacionin se si qeveria qendrore formulon dhe shpenzon burimet publike dhe 
vlerëson disponueshmërinë në kohën e duhur dhe gjithëpërfshirjen e tetë dokumenteve kryesore buxhetore 
4 Sipas OBI, një rezultat i transparencës fiskale prej 61/100 ose më i lartë tregon se një vend ka të ngjarë të publikojë 
informacion të përshtatshëm për debat publik të informuar  



propozimin e buxhetit ekzekutiv, Raportin e fundvitit dhe rishikimin e midis 

vitit për të qenë më specifik, duke shpërndarë informacionin për t'u siguruar 

palëve të interesit një kuptim më gjithëpërfshirës. 

 

 

Cili është 

angazhimi? 

 

 

Transparenca e buxhetit konsiston në publikimin e raporteve të buxhetit 

dhe të dhënave financiare përkatëse në formate që janë të kuptueshme dhe 

të arritshme për të gjithë qytetarët dhe do të ndihmojë në zhvillimin e 

transparencës fiskale të nevojshme që qytetarët të jenë mjaft të informuar 

për të marrë pjesë në debatin publik për aspektet e buxhetit dhe për tu 

angazhuar dhe të marrin pjesë në planifikimin dhe ekzekutimin e 

buxhetit. 

Për shkak të natyrës teknike të buxhetit publik dhe dokumenteve fiskale, 

në mënyrë që të arrihet transparenca fiskale, ky angazhim do të krijojë 

informacionin e publikimit në kohë në një format që jo vetëm është i 

arritshëm lehtësisht në internet, por gjithashtu kuptohet lehtësisht, përdor 

gjuhë të thjeshtë dhe përfshin burimet shoqëruese plotësuese ose 

informacionet që shpjegojnë koncepte më komplekse ose teknike. Do të 

bëhen përpjekje të mëtejshme për të përfshirë publikun në proçesin e 

buxhetit në mënyrë që të promovojë llogaridhënien publike ndaj 

qytetarëve përmes pjesëmarrjes qytetare. 

 

Objektivi: 

Angazhimi i Shqipërisë për të përmirësuar transparencën e buxhetit 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. Angazhimi synon të arrijë një 

llogaridhënie të shtuar dhe transparenca përmes raportimit më të mirë të 

performancës financiare dhe jo-financiare në përputhje me standardet 

ndërkombëtare për të përmirësuar mbulimin, cilësinë dhe aksesin e 

informacionit mbi financat publike dhe promovimin e angazhimit qytetar 

gjatë gjithë ciklit të buxhetit. 

 

Rezultatet e pritura: 

• Ekziston një sistem i qëndrueshëm statistikor për njësitë e qeverisjes së 

përgjithshme; 

• Statistikat financiare me kohë dhe të besueshme të qeverisë; 

• Të botuara në raportet financiare vjetore dhe të përvitshëm dhe të 

përmbajnë informacion të arritshëm financiar dhe jofinanciar të 

performancës; 

• Forcimi i mbikëqyrjes financiare dhe menaxhimin e rreziqeve fiskale; 

• Mundësitë zyrtare të parashikuara për publikun për t'u angazhuar në 

planifikimin dhe ekzekutimin e buxhetit; 

• Angazhim më i strukturuar dhe në kohë me qytetarët, organizatat e 

shoqërisë civile dhe akademinë në planifikimin, monitorimin dhe 



raportimin e buxhetit. 

 

 

Si do të 

kontribojë 

angazhimi për të 

zgjidhur 

problematikën 

përkatëse?  

 

Për krijimin e transparencës së shtuar të buxhetit, ky angazhim do të 

vendosë përparësinë e përafrimit me metodologjitë ndërkombëtare për 

informacionin statistikor, forcimin e shitjes, fushëveprimin, afatet kohore 

dhe aksesin e informacionit të publikuar dhe krijimin e mundësive për 

qytetarët të angazhohen në proçesin e buxhetit.  

 

Publikimi në kohë i llogarive kombëtare të qeverisë në përputhje me 

Sistemin Evropian të Llogarive (ESA) 2010 dhe përdorimi i një sistemi 

statistikor të rishikuar (pika referimit 1) synon të sigurojë besueshmërinë 

e llogarive qeveritare të botuara dhe të sigurojë një kornizë të strkturuar 

dhe publikime efikase dhe të sakta të statistikave financiare që përputhen 

me praktikat më të mira ndërkombëtare. Për të promovuar mbikëqyrjen 

dhe llogaridhënien e financave publike do të zhvillohet një deklaratë e 

përmirësuar e rrezikut fiskal në mënyrë që të monitorojë dhe zbusë më 

mirë rreziqet financiare (pika referimit 2).  

Rritja e transparencës fiskale kërkon që informacioni i disponueshëm të 

jetë i duhur dhe në kohë. Si i tillë, ekzekutimi i buxhetit dhe raportet 

vjetore financiare (pika referimit 3) dhe i mesit të vitit (pika referimit 

4) do të publikohen, duke përfshirë një gjuhë të thjeshtë dhe informacione 

plotësuese jo-financiare të performancës për të qenë lehtësisht të 

arritshme për qytetarët dhe promovojnë gjithëpërfshirëse të informacionit 

dhe raporteve të lidhura me buxhetin. Më në fund do të mundësojë një 

kalendar të dëgjimit të buxhetit për proçeset kryesore të buxhetit (pika 

referimit 5). 

Përse është ky 

angazhim 

relevant me 

vlerat e 

Qeverisjes së 

Hapur/OGP?  

 

 

Transparenca &Aksesi në Informacion  

Meqenëse një nga rezultatet e pritshme është 'Raporti vjetor i publikuar i 

ekzekutimit të buxhetit të azhurnuar të qeverisë' përmes këtij angazhimi, 

informacioni më buxhetor dhe fiskal do të jetë i arritshëm për publikun 

përmes formateve më të thjeshta dhe të kuptueshme. Këto raporte të 

azhornuara do të përdorin gjuhë të thjeshtuar në mënyrë që të jenë të 

kuptueshme nga një audiencë jo-ekspert.  

Informacioni i buxhetit do të përmirësohet siç u tha më lart, por gjithashtu 

do të bëhet më i arritshëm përmes publikimit në shumë kanale, përfshirë 

faqet e internetit të rregullta të qeverisë, si dhe faqen e internetit të OGP për 

të arritur më mirë të gjithë qytetarët që mund të interesohen për këtëtemën.  

 

Përgjegjësia publike  

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.  

Përmes rritjes së disponueshmërisë dhe aksesit të komisionit të informacionit 

fiskal e bën qeverinë të përgjegjshme ndaj publikut dhe jo vetëm ndaj 

sistemeve të brendshme, si një nga parimet kryesore që transparenca synon 

të promovojë është rritja e përgjegjësisë së qeverisë ndaj publikut.  



 

Pjesëmarrja Publike & Qytetare  

Kjo ide përmirëson mundësitë dhe aftësitë që publiku të informojë ose të 

ndikojë në vendimet, pasi krijon informacion më të arritshëm dhe një nga 

masat e saj prioritare është rritja e angazhimit të qytetarëve në proçesin e 

buxhetit.  

Zbatimi i një kalendari buxhetor për seancat dëgjimore, ku OSHC-të janë 

palët kryesore të interesit, ka për qëllim krijimin dhe përmirësimin e një 

kulture bashkëpunimi dhe mjedisin për bashkëpunim midis OSHC-ve dhe 

qeverisë.  

 

Teknologji & Inovacion  

Inovacioni teknologjik përmes përdorimit të një shumëllojshmërie kanalesh 

(faqja në internet e MFE, faqja e internetit e OGP, rrjeti social, media, etj.) 

Do të përdoret për të promovuar dhe rritur transparencën dhe angazhimin 

përmes botimit të njoftimeve / lajmeve / informacioneve në lidhje me 

buxhetin që mund të të jetë me interes për publikun. Përdorimi i një larmie 

mjetesh komunikimi do të ndihmojë në promovimin e angazhimit të 

vazhdueshëm dhe në rritje me publikun dhe me kalimin e kohës besimin e 

publikut.  

 

Inform

acion 

shtesë 

Reforma e Menaxhimit të Financave Publike (Strategjia e MFP 2019-2022). 

Niveli i 

realizi

mit 

Nu

k 

ka 
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Limit

uar 

Konsiderueshem Perfunduar 

  X  

Përshk

rimi i 
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Transparenca e Raportimit të Qeverisë dhe Përmirësimi i Hyrjes në Informacion është 

përparësi jo vetëm në kornizën OGP, por edhe nga përparësitë e programeve 

sektoriale, siç është reforma e MFP. Programi ekzistues i MFP u rishikua në gjysmën 

e dytë të vitit 2020.  

MoFE ndërmori një proces të plotë rishikimi të kornizës llogjike të Strategjisë dhe 

planit të veprimit me një fokus të madh në treguesit, synimet dhe afatet kohore të tyre, 

në mënyrë që të marrë në konsideratë, ndikimin negativ të tërmetit në vitin 2019 dhe 

pandeminë e COVID-19 në arritjen e rezultateve të strategjisë së MFP-së. 

Korniza llogjike e Strategjisë, ndryshimi i treguesve, synimet dhe afatet kohore të tyre 

u diskutuan në Komitetin Drejtues të 13-të të MFP-së, në 20 Janar 2021 dhe pas 

reflektimit të komenteve, u miratua plani i rishikuar i veprimit për 2020-2022. Një 

nga temat e diskutimit në takim ishte angazhimi i MoFE-së në iniciativën e 

Partneritetit të Qeverisë së Hapur. Në këtë takim morën pjesë anëtarë të KD, Partnerë 

për Zhvillim dhe Integrim dhe Organizata të Shoqërisë Civile. 



Gjatë vitit 2020 u organizuan katër takime konsultimi (përkatësisht më 10, 15, 30 

Shtator dhe 14 Tetor 2020) me qëllim përgatitjen dhe diskutimin e planit të veprimit 

të OGP 2020-2022, posaçërisht për Komponentin e Transparencës Fiskale. 

Organizatat e shoqërisë civile morën pjesë në takime. Një takim tjetër u organizua në 

20 maj 2021. Përfaqësuesit e shoqërisë civile dhe anëtarët e grupit të punës u ftuan në 

takim për të diskutuar mbi Raportin e Rishikimit të Planit të Veprimit OGP 2020-

2022. 

 

Për secilën masë prioritare të planit të veprimit OGP 2020-2022, më poshtë paraqitet 

performanca e përgjithshme dhe rezultatet e arritura gjatë vitit 2020 dhe gjysmës së 

parë të vitit 2021 nga zbatimi i këtij plani veprimi. 

Masa prioritare 1: 'Llogaritë Kombëtare të Qeverisë' Statistikat Financiare 

Qeveritare në kohë dhe të besueshme '  

 

1- Krijimi i një sistemi të qëndrueshëm statistikor për vlerësimin e Statistikave 

Financiare të Qeverisë 

2- Tabelat EDP do të rishikohen duke përdorur sistemin statistikor të krijuar 

Progres u bë gjatë vitit 2020 nga INSTAT në krijimin e një sistemi të qëndrueshëm 

statistikor për njësitë e qeverisjes së përgjithshme. Dy objektivat e produktit u arritën 

pjesërisht. Kjo ishte kryesisht për shkak se aktivitetet e INSTAT vareshin nga 

mbështetja e Asistencës Teknike, e cila nuk mund të realizonte aktivitetet e 

planifikuara për vitin 2020 për shkak të kufizimeve të lidhura me Covid-19. Synimi i 

parë në lidhje me zhvillimin e "Sistemit automatik të hartimit të buxhetit të qeverisë". 

Disa module të sistemit u testuan gjatë vitit 2020 dhe puna do të vazhdojë deri në 

fund të vitit 2021 kur pritet që sistemi të funksionojë. Lidhur me synimin e dytë, duke 

synuar integrimin e vlerësimeve të COFOG, INSTAT dërgoi në Eurostat "Tabela 

1100 - Shpenzimet e përgjithshme të qeverisë sipas funksionit" duke filluar nga të 

dhënat e vitit 2017 e tutje, por me sistemin e ri të IT që pritet të funksionojë deri në 

fund të vitit 2021, cilësia, saktësia dhe mbulimi i kësaj tabele do të rritet. 

INSTAT publikoi sic ishte synuar “Politikat e Rishikimit të Harmonizuara për 

Statistikat Makroekonomike”5. Qëllimi kryesor i këtij dokumenti ishte të adresonte 

shqetësimet e përdoruesve në lidhje me mungesën e koordinimit të rishikimeve dhe 

synon të përmirësojë respektimin e parimit të dyfishtë të përafrimit midis fushave 

statistikore në nivelin kombëtar dhe shtrirjes së koordinuar midis vendeve në nivelin e 

BE-së. 

 

Masa prioritare 2: 'Monitorimi dhe raportimi financiar dhe i performancës' 

Publikuar në këtë vit dhe i përvitshëm 

 

1. Menaxhimi i rrezikut 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.  

 

 
5 http://www.instat.gov.al/media/6557/harmonized-revision-policies-for-macroeconomic-statistics.pdf  

http://www.instat.gov.al/media/6557/harmonized-revision-policies-for-macroeconomic-statistics.pdf


Nga këndvështrimi i detyrave të drejtpërdrejta të FRU, janë bërë disa përmirësime, 

posaçërisht në drejtim të forcimit të monitorimit të risqeve kryesore fiskale, të tilla si 

ato që lidhen me NSH-të, borxhet e papaguara dhe kontigjencat dhe pagesat 

buxhetore për kontratat e PPP. Gjatë vitit 2020 FRU ka vazhduar të monitorojë 

rreziqet kryesore. FRU periodikisht monitoron dhe përgatit, mbi baza tremujore (3M), 

analizat e NSH-ve kryesore. Ky monitorim përqendrohet kryesisht në analizën e 

performancës financiare dhe jofinanciare të sektorit të energjisë. Në kuadër të 

reformës në sektorin e energjisë, raporti i monitorimit të këtij sektori është thelluar. 

Këto raporte analitike, të cilat përgatiten rregullisht në baza tremujore, shpalosen / 

përfshihen në të gjitha raportet periodike të MFE / DMB, të tilla si ABER, Mid-Year, 

Propozimi i Buxhetit. Në dhjetor 2020, plani i masave për uljen e borxheve të 

prapambetura në sektorin e energjisë elektrike u finalizua me sukses. 

Gjatë vitit 2020, FRU, e asistuar ngushtë nga AT e BB-së, është zgjeruar procesi i 

monitorimit të SOE-ve edhe përmes performancës së sektorit të furnizimit me ujë për 

vitet e mëparshme 2018, 2019 dhe 6M të vitit 2020. Lidhur me monitorimin e 

performancës së NSH-ve për VF2020, FRU ka mbledhur informacion nga kompani të 

sektorit të energjisë dhe gjithashtu nga UKT, Hekurudhat Shqiptare, Posta Shqiptare, 

Albgas. FRU monitoron në mënyrë periodike (në baza mujore) performancën 

financiare dhe jo-financiare vetëm për kontratat e koncesionit / PPP me mbështetje 

buxhetore. Gjatë vitit pandemik 2020, FRU ka monitoruar nga afër PPP me 

mbështetje buxhetore, të cilat disa herë ishin subjekt i shkurtimeve buxhetore, në 

mënyrë që të krijohej hapësira buxhetore për masat qeveritare anti Covid. Në këtë 

drejtim FRU / MFE ka monitoruar nga afër këto kontrata, duke ndërmarrë më tej 

veprime dhe duke rinegociuar disa kontrata koncesionare, kryesisht duke shtyrë afatet 

e tyre të pagesave, me qëllimin përfundimtar të lehtësimit të barrës buxhetore për 

vitin e vështirë 2020, por edhe për 2021 Pjesë e Deklaratës së Riskut Fiskal janë edhe 

Detyrime të Kushtëzuara që vijnë nga Vendimet e Gjykatës së të Drejtave të Njeriut 

në Strasburg, vendimet e Gjykatës Ndërkombëtare të Arbitrazhit dhe Vendimet e 

Gjykatës Administrative Përfundimtare. Në lidhje me monitorimin e borxheve të 

prapambetura, duke filluar nga tetori 2020, monitorimi dhe raportimi i cili ishte kryer 

më parë mbi një bazë sondazhi përmes raportimit me shkrim të institucioneve, 

gjenerohet automatikisht nga Sistemi i Informacionit Financiar të Qeverisë (SIFQ). 

Ky ndryshim zbatohet me qëllim që të intensifikojë rolin mbikëqyrës të Ministrisë së 

Financave dhe Ekonomisë në procesin e monitorimit të stokut të borxheve si dhe për 

një transparencë më të lartë bazuar në informacionin e gjeneruar nga sistemi më i 

besueshëm. 

Koha dhe modaliteti i raportimit dhe monitorimit të detyrimeve të prapambetura 

përcaktohet në Udhëzimin e Ministrit të Financave dhe Ekonomisë Nr. 37, datë 

06.10.2020. 

Gjatë vitit 2021 FRU po vazhdon të monitorojë NSH-të, borxhet e prapambetura, 

PPP-të me mbështetje buxhetore dhe detyrime të kushtëzuara përmes përmirësimeve 

të vazhdueshme të këtyre analizave. 

 

2. Publikohet raporti vjetor i ekzekutimit të buxhetit të qeverisë.  

Gjatë vitit 2020 përmbajtja, skema dhe formati për raportin vjetor të ekzekutimit të 

buxhetit VF 2019, është azhurnuar (duke përfshirë produktet) dhe është publikuar në 



faqen e internetit të MoFE6. 

Gjatë vitit 2021, formati për raportin vjetor të ekzekutimit të buxhetit VF 2020, është 

azhurnuar (duke përfshirë KPI) dhe është publikuar7. 

 

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

e mesit të vitit.  
 

Gjatë vitit 2020 Përmbajtja, skema dhe formatet për raportet e ekzekutimit të buxhetit 

brenda vitit dhe raportin e rishikimit të mes-vitit (përfshirë produktet për çdo LM / 

BI) janë përmirësuar dhe publikuar8. 

 

Gjatë vitit 2021, formati për raportet e ekzekutimit të buxhetit në vit dhe raportin e 

rishikimit të mes-vitit FY 2021, është azhurnuar (duke përfshirë KPI) dhe është 

publikuar9. 

 

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

buxhetit  
 

1. Një kalendar i dëgjimit të buxhetit me proçeset kyçe të buxhetit është krijuar 

dhe implementuar.  

Një udhëzues për Buxhetin e Qytetarëve është zhvilluar dhe publikuar10 siç është 

planifikuar. Qëllimi kryesor i udhëzuesit është të përmirësojë angazhimin e qytetarëve, 

OSHC-ve dhe grupeve të tjera të interesit në procesin e buxhetit të qeverisë. 

Një kalendar i dëgjimit të buxhetit me proceset kyçe të buxhetit u përgatit dhe u zbatua 

siç ishte planifikuar për vitin 2020. Në këtë drejtim një seri trajnimesh në internet për 

ngritjen e kapaciteteve me organizatave të shoqërisë civile u realizuan në fund të vitit 

2020. Trajnimet synuan rritjen e kapaciteteve të OSHC-ve për të kuptuar buxhetin e 

shtetit, dhe forcimin e kapaciteteve të tyre për të luajtur një rol vëzhgues për financat 

publike. Seria e trajnimeve filloi me dy trajnime të mbajtura përkatësisht në nëntor dhe 

dhjetor 2020, dhe e para u përqëndrua në ciklin e buxhetit dhe pikat hyrëse për 

avokimin e OSHC-ve; ndërsa e dyta në fazat e ndryshme të kalendarit buxhetor dhe 

sigurimin e aftësive për vlerësimin sektorial të buxhetit për OSHC-të. Trajnimet u 

mbajtën në distancë, për shkak të kufizimeve që kishin të bënin me Covid-19 dhe 

niveli i pjesëmarrjes ishte i kënaqshëm (uebinari i parë: 16 persona nga OSHC të 

ndryshme dhe MFE; uebinar i dytë: 17 persona). Webinaret në internet lejuan të 

arrijnë një gamë më të gjerë të OShC-ve. 

Një kalendar dëgjimi buxhetor me proceset kyçe të buxhetit u përgatit dhe u zbatua siç 

ishte planifikuar për vitin 2021. Në këtë drejtim, më 6 korrik, Ministria e Financave 

dhe Ekonomisë organizoi një takim me përfaqësuesit e shoqërisë civile, në kuadër të 

 
6 https://www.financa.gov.al/analizat-e-monitorimit-te-performances-2019/ 
7 https://www.financa.gov.al/34185-2/  
8 https://www.financa.gov.al/paketa-e-projektligjit-te-buxhetit-faktik-2019/ ; 

 https://www.financa.gov.al/buxheti-2019/ 
9 https://www.financa.gov.al/paketa-e-projektligjit-te-buxhetit-faktik-2020/ ; 

 https://www.financa.gov.al/buxheti-2020/ 
10 https://www.financa.gov.al/wp-content/uploads/2020/11/CB-2021.pdf  

https://www.financa.gov.al/analizat-e-monitorimit-te-performances-2019/
https://www.financa.gov.al/34185-2/
https://www.financa.gov.al/paketa-e-projektligjit-te-buxhetit-faktik-2019/
https://www.financa.gov.al/buxheti-2019/
https://www.financa.gov.al/paketa-e-projektligjit-te-buxhetit-faktik-2020/
https://www.financa.gov.al/buxheti-2020/
https://www.financa.gov.al/wp-content/uploads/2020/11/CB-2021.pdf


buxhetimit me pjesëmarrje të Dokumenti i Programit Buxhetor Afatmesëm 2022-

2024, Faza Strategjike. Në këtë takim u diskutua propozimi për shpërndarjen e 

burimeve buxhetore në përputhje me politikat e programeve buxhetore për periudhën 

2022-2024, duke u përqëndruar në pozicionin e shoqërisë civile mbi këtë propozim. 

Takimi u mbajt përmes platformës Ëebex, për shkak të kufizimeve të lidhura me 

Covid-19 dhe niveli i pjesëmarrjes ishte i kënaqshëm (17 persona nga OSHC të 

ndryshme). 

 

Hapat 

e tjere 
Edhe pse aktivitetet e planifikuara për vitin 2020 janë arritur kënaqshëm, përpjekjet 

do të vazhdojnë për të zbatuar angazhimin e ndërmarrë në mënyrë që të përmirësohet 

më shumë transparencën në drejtim të cilësisë dhe thjeshtimit të informacionit që 

publikohet. Gjithashtu, për të rritur angazhimin e qytetarëve dhe OSHC-ve në 

proceset buxhetore. 

 

Aktivitetet/milestone në raport me produktet e 

verifikueshme 

Fillimi Përf 

undimi 

Niveli i realizimit 

Llogaritë Kombëtare të Qeverisë' Statistikat 

Financiare Qeveritare në kohë dhe të besueshme ' 

Janar 2020 Dhjetor 

2022 

Konsiderueshëm 

Menaxhimi i rrezikut 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. 

Janar 2020 Dhjetor 

2022 

Konsiderueshëm 

Publikohet raporti vjetor i ekzekutimit të buxhetit të 

qeverisë. 

Janar 2020 Dhjetor 

2022 

Konsiderueshëm 

Publikohen raportet e ekzekutimit të buxhetit 

brenda vitit, përfshirë rishikimin e mesit të vitit. 

Janar 2020 Dhjetor 

2022 

Konsiderueshëm 

Janë siguruar mundësi zyrtare që publiku të 

angazhohet në planifikimin dhe ekzekutimin e 

buxhetit. 

Janar 2020 Dhjetor 

2022 

Konsiderueshëm 

Informacion kontakti 

 Ministria e Financave dhe Ekonomisë 

Emri i personit 

përgjegjës nga 

institucioni 

drejtues 

 

Titulli, 

Departamenti 

Drejtoria e Menaxhimit të Reformës së Financave Publike 



E-mail dhe 

telefon 

 

Aktorë 

të tjerë 

të 

përfshi

rë 

Aktor

ë të 

tjerë 

të 

përfsh

irë 

Instituti i Statistikave (INSTAT), Sektori i Furnizimit me Ujë dhe NSH-të e 

tjera, Ministritë e Linjës, Autoritetet Kontraktuese për Kontratat e 

Koncesionit / PPP me mbështetje buxhetore,  

 

Grupe 

pune, 

CSO, 

sektor

i 

privat

, etj 

Pjesa më e madhe e OSHC-ve në Shqipëri, e cila ka lidhje me zhvillimin 

ekonomik dhe çështjet e financave publike / Universitetet / Fakulteti i 

Ekonomisë.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Angazhimi 9: Qeveria e Hapur Transparenca e të Ardhurave 

 

I. PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE 

 

 

Shqipëria ka vazhduar të punojë me synimin për të rritur transparencën e të ardhurave 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. Kjo është një punë e vazhdueshme që është materializuar në programe të ndryshme të 

politikave shqiptare, siç janë dokumenti strategjik, dmth. Strategjia e MFP-së, planet e veprimit, 

si Plani i veprimit i OGP-së, dokumentet vjetore të veprimit të IPA-s, etj. Rezultatet pritet të 

hapin qeverinë në termat e transparencës së qeverisë.     

 

Progres i mirë është bërë gjatë vitit 2020. Lidhur me treguesin e performancës së rezultateve 

Aktet ligjore dhe standardet e kontabilitetit në përputhje me SNKSP dhe planin e veprimit 

strategjik të vendit janë në fuqi puna është duke vazhduar. Ka filluar procesin e përkthimit të 

standardeve IPSAS. Puna në lidhje me Inventarizimin e pasurive të implementuara në të gjitha 

njësitë e qeverisjes qendrore, bazuar në metodologjinë e aprovuar është në vazhdim. Është 

përgatitur drafti i parë i metodologjisë. Në lidhje me menaxhimin e aseteve, Ministria e Kulturës, 



Ministria e Turizmit dhe Mjedisit dhe Autoriteti Rrugor Shqiptar kanë futur inventarin e pasurive 

në modulin e aseteve në AGFIS gjatë vitit 2020. 
 

Vazhdimi i anëtarësimit në OGP dhe në veçanti prioriteti aktual mbi transparencën e të 

ardhurave, do të vazhdojë me synimin për të përmirësuar transparencën dhe për të arritur një 

qeveri plotësisht të hapur. 

 
 

ANGAZHIMET 

                             ANGAZHIMI SPECIFIK 
 

KOMPONENTI 4: ANGAZHIMI 9 

 

Qeveria e Hapur me qëllim rritjen e transparencës fiskale për të përmirësuar mbulimin, 

cilësinë dhe aksesin e informacionit mbi financat publike.  
 

PERIUDHA E IMPLEMENTIMIT: 2020-222 

Institucioni 

udhëheqës 
Ministria e Financave dhe Ekonomisë 

PERSHKRIMI I ANGAZHIMIT 

 

Cila është 

problematika 

dhe cfarë do të 

adresojë 

angazhimi 

respektiv? 

 

 

Nxitja e një administrate publike që funksionon me integritet kërkon 

krijimin e sistemeve plotësuese me proçedura dhe rregulla që eliminojnë 

mundësitë për nëpunësit publikë për të shfrytëzuar pozicionin e tyre për 

përfitime personale. 

 

Kur ekzistojnë sisteme komplekse dhe të paqarta, mungesa e mbikëqyrjes 

krijon mundësi për korrupsion. Pa transparencën fiskale dhe institucionet e 

mbikëqyrjes, të afta për të kontrolluar të ardhurat, korrupsioni mund të 

vendoset në formën e bashkëpunimit (siç janë marrëveshjet paraprake për të 

rregulluar çmimet ose termat), patronazhin (favorizim me anë të të cilit një 

person ose kompani punësohet / kontraktohet nga administrata publike, 

pavarësisht nga kualifikimet) për shkak të përkatësisë ose lidhjeve me 

zyrtarët qeveritarë), konfliktet e interesit (ku një individ përballet me një 

zgjedhje midis detyrave dhe përgjegjësive të tyre dhe interesave të tyre 

privatë që mund të rezultojë në një keqpërdorim të burimeve publike) dhe 

korrupsionit (korrupsioni politik ku zyrtarët e qeverisë përfitojnë nga 

keqdrejtimi i qëllimshëm i fondeve publike për tu blerë me një kosto më të 

lartë nga shitës specifik). Meqenëse mungesa e transparencës mbi të ardhurat 

e qeverisë mund të ofrojë mundësi për të fshehur korrupsionin, kjo 

gjithashtu mund të pengojë besimin e publikut. 

 

Transparenca e të ardhurave dhe pasurive të qeverisë promovon integritetin 

publik duke penguar sjelljen korruptive dhe duke u mundësuar 

institucioneve të mbikëqyrjes që të mbajnë përgjegjësi zyrtarë dhe 

institucione qeveritare. Sistemet që kërkojnë këtë transparencë ndihmojnë që 

zyrtarët publikë të qëndrojnë të ndershëm, të cilët rrjedhimisht ndërtojnë 



besimin e publikut tek qeveria. 

 

Cili është 

angazhimi? 

 

Transparenca në rritjen 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 proçesin e monitorimit. Informacioni do të jetë në një format të 

kuptueshëm dhe të arritshëm për të gjithë qytetarët , të tilla si përmes 

përdorimit të gjuhës së thjeshtë dhe informacionit shoqërues për të 

shpjeguar aspekte më komplekse. 

Për të promovuar transparencën e të ardhurave publike, ky angazhim 

inicion hartimin dhe botimin e një inventari dhe regjistër të pasurive 

publike që përputhen me standardet ndërkombëtare të kontabilitetit të 

sektorit publik dhe ndjek një metodologji dhe politika të përditësuara dhe 

të përmirësuara për vlerësimin e aseteve publike duke përfshirë 

amortizimin dhe zhvlerësimin e pasurive. 

 

Objektivi: 

Objektivi i këtij angazhimi është të rrisë llogaridhënien dhe transparencën 

përmes raportimit më të mirë të performancës financiare dhe jo-financiare 

në përputhje me standardet ndërkombëtare për të përmirësuar mbulimin, 

cilësinë dhe mundësinë e përdorimit të informacionit mbi financat 

publike. Do të bëhen përpjekje të mëtejshme për të përfshirë publikun në 

proçes. 

 

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. 

 

Si do të 

kontribojë 

angazhimi për të 

zgjidhur 

problematikën 

përkatëse?  

 

Për të zhvilluar një sistem të qëndrueshëm për rritjen e transparencës dhe 

aksesit të informacionit mbi të ardhurat publike, ky angazhim do të marrë 

një qasje në faza për të paraqitur pasqyrat financiare të qeverisë me bazë 

akruale. Në këtë kontekst do të sigurojë që kontabiliteti publik dhe aktet 

ligjore janë në përputhje me praktikat më të mira ndërkombëtare 

(Standardet Ndërkombëtare të Kontabilitetit të Sektorit Publik (SNKSP) 

përmes një plani të miratuar veprimi strategjik (pika referimit 1). Të 

udhëhequr nga një metodologji e aprovuar, një inventar i pasurive do të 

zbatohet në të gjitha institucionet e qeverisë qendrore (pika referimit 2). 

Udhëzimet dhe politikat do të përmirësohen ose zhvillohen për njohjen 

dhe vlerësimin e pasurive (pika referimit 3), amortizimin dhe 

zhvlerësimin e pasurive (pika referimit 4) në përputhje me standardet e 

rakorduara. 

 

Menaxhimi i pasurive publike do të përmirësohet përmes zhvillimit dhe 

publikimit të një regjistri të plotë të pasurive për të gjithë administratën 



publike. Bazuar në rregulloret e përmirësuara të vendosura nga pikat e 

referimit 1-4, do të zhvillohet një metodologji me udhëzime për 

përgatitjen e inventarit të plotë të aseteve (pika referimit 5). Kjo 

metodologji do të sigurojë që institucionet publike të zbulojnë në mënyrë 

të saktë dhe gjithëpërfshirëse të ardhurat publike dhe kështu do të 

kufizojë mundësitë që praktikat joetike të fshihen dhe të promovojë 

angazhimin dhe mirëkuptimin civil. Inventari i aseteve publike do të 

regjistrohet në Sistemin e Informacionit Financiar të Qeverisë Shqiptare 

(AGFIS) (pika referimit 6) për institucionet buxhetore me qasje AGFIS 

dhe në Excel për institucionet buxhetore pa qasje të drejtpërdrejtë në 

AGFIS (pika referimit 7) e cila do të mundësojë gjurmimin dhe 

mbikëqyrjen. 

Përse është ky 

angazhim 

relevant me 

vlerat e 

Qeverisjes së 

Hapur/OGP?  

 

 

Transparenca &Aksesi në Informacion  

Ky angazhim rrit sasinë e informacionit dhe të dhënave mbi pasuritë 

publike. Një sistem i përmirësuar me udhëzime të qarta përmirëson cilësinë 

e informacionit në dispozicion duke siguruar që informacioni është 

gjithëpërfshirës, i saktë dhe i azhurnuar. Ai gjithashtu përqendrohet në 

përdorimin e praktikave dhe standardeve më të mira të rëna dakord 

ndërkombëtarisht për të siguruar kuptueshmëri dhe krahasueshmëri të lehtë 

të të dhënave. Informacioni do të jetë në një format të kuptueshëm dhe të 

arritshëm për qytetarët përmes përdorimit të gjuhës së thjeshtë, aty ku është 

e mundur, dhe informacionit plotësues për të shpjeguar tema më komplekse.  

 

Përgjegjësia publike  

Transparenca e rritur e bën qeverinë më të ekspozuar në sytë e qytetarëve në 

lidhje me mënyrën se si krijohen dhe mblidhen paratë publike. Përmes 

përmirësimit të disa proçedurave dhe metodologjive dhe rregullave dhe 

vendosjen e të tjerave, të gjitha në përputhje me praktikat më të mira 

ndërkombëtare, ky angazhim zhvillon kornizën e nevojshme për t'i mbajtur 

institucionet publike të përgjegjshme për zbulimin dhe vlerësimin e tyre të 

pasurive. Përmes partneritetit me SECO, inventari dhe regjistri do të 

promovojnë përgjegjësinë ndaj autoriteteve të jashtme, si dhe autoriteteve të 

brendshme. 

 

Pjesëmarrja Publike & Qytetare  

Duke e bërë më të arritshme informacionin mbi të ardhurat publike, përmes 

një metodologjie të standardizuar që përdor udhëzime transparente, publiku 

është në gjendje të informohet më mirë për financat publike dhe kështu, 

mund të kontribuojë me reagime për të informuar ose ndikuar në veprimet 

dhe politikat përkatëse të qeverisë. Për më tepër, duke vënë në dispozicion të 

gjitha të dhënat financiare përkatëse në lidhje me të ardhurat e mbledhura 

nga qeveria nga industri të ndryshme, ky angazhim do të sjellë industrinë, 

qeverinë dhe palët e interesuara të shoqërisë civile në proçesin e 

monitorimit.  

 

Teknologji & Inovacion  



Funksionimi i sistemit elektronik të informacionit, Sistemi i Informacionit 

Financiar të Qeverisë Shqiptare (AGFIS) do të mbështesë funksionalitetin e 

regjistrit. Kjo gjithashtu do të ndihmojë në sigurimin që të dhënat e 

ngarkuara janë të plota dhe gjithëpërfshirëse në përputhje me standardet e 

përcaktuara për të siguruar që promovon transparencën dhe 

gjurmueshmërinë, në mënyrë që institucionet publike të mbahen përgjegjëse.  
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Reforma e Menaxhimit të Financave Publike (Strategjia e MFP 2019-2022). 
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Transparenca e Raportimit të Qeverisë dhe Përmirësimi i Hyrjes në Informacion është 

përparësi jo vetëm në kornizën OGP, por edhe nga përparësitë e programeve 

sektoriale, siç është reforma e MFP. Programi ekzistues i MFP u rishikua në gjysmën 

e dytë të vitit 2020.  

MoFE ndërmori një proces të plotë rishikimi të kornizës llogjike të Strategjisë dhe 

planit të veprimit me një fokus të madh në treguesit, synimet dhe afatet kohore të tyre, 

në mënyrë që të marrë në konsideratë, ndikimin negativ të tërmetit në vitin 2019 dhe 

pandeminë e COVID-19 në arritjen e rezultateve të strategjisë së MFP-së. 

Korniza llogjike e Strategjisë, ndryshimi i treguesve, synimet dhe afatet kohore të tyre 

u diskutuan në Komitetin Drejtues të 13-të të MFP-së, në 20 Janar 2021 dhe pas 

reflektimit të komenteve, u miratua plani i rishikuar i veprimit për 2020-2022. Një 

nga temat e diskutimit në takim ishte angazhimi i MoFE-së në iniciativën e 

Partneritetit të Qeverisë së Hapur. Në këtë takim morën pjesë anëtarë të KD, Partnerë 

për Zhvillim dhe Integrim dhe Organizata të Shoqërisë Civile. 

Gjatë vitit 2020 u organizuan katër takime konsultimi (përkatësisht më 10, 15, 30 

Shtator dhe 14 Tetor 2020) me qëllim përgatitjen dhe diskutimin e planit të veprimit 

të OGP 2020-2022, posaçërisht për Komponentin e Transparencës Fiskale. 

Organizatat e shoqërisë civile morën pjesë në takime. Një takim tjetër u organizua në 

20 maj 2021. Përfaqësuesit e shoqërisë civile dhe anëtarët e grupit të punës u ftuan në 

takim për të diskutuar mbi Raportin e Rishikimit të Planit të Veprimit OGP 2020-

2022. 

 

Për secilën masë prioritare të planit të veprimit OGP 2020-2022, më poshtë paraqitet 

performanca e përgjithshme dhe rezultatet e arritura gjatë vitit 2020 dhe gjysmës së 

parë të vitit 2021 nga zbatimi i këtij plani veprimi. 

 

Masa prioritare 1: Kontabiliteti është në përputhje me standardet e duhura 



ndërkombëtare të kontabilitetit të sektorit publik. 

1. Aktet ligjore dhe standardet e kontabilitetit në përputhje me Standardet 

Ndërkombëtare të Kontabilitetit të Sektorit Publik (SNKSP) dhe planin e veprimit 

strategjik të vendit janë në fuqi.  

Gjatë vitit 2020, u zhvillua procesi i përzgjedhjes së konsulentit që do të ndihmojë 

MoFE-në në hartimin e akteve ligjore dhe standardeve të kontabilitetit, bazuar në 

analizën e hendekut të kryer nga ky konsulent.  

Gjatë vitit 2021 ka filluar procesi i përkthimit të standardeve të kontabilitetit. 

2. Inventari i pasurive të implementuara në të gjitha institucionet e qeverisjes 

qëndrore, bazuar në metodologjinë e aprovuar. 

Gjatë vitit 2020, janë nxjerrë materiale për të hartuar një metodologji. Gjatë gjysmës 

së parë të vitit 2021, u përgatit një draft i parë i metodologjisë. 

3. Udhëzime për njohje dhe vlerësim të zhvilluar / azhornuar. 

Materialet janë nxjerrë në mënyrë që të hartohen udhëzimet. 

4. Zhvillimi i politikave përamortizimin dhe zhvlerësimit (në përputhje me 

strategjinë për zbatimin e standardeve të kontabilitetit). 

Materialet janë nxjerrë 

 

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. 

 

1. Përgatitur metodologjia dhe udhëzimet për një inventar të plotë të pasurive 

publike në institucionet e Qeverisë Qendrore (QQ).  

Gjatë vitit 2020, janë nxjerrë materiale për të hartuar një metodologji. Gjatë 

gjysmës së parë të vitit 2021, u përgatit një draft i parë i metodologjisë. 

 

2. Inventari i plotë i pasurive publike regjistrohet në Sistemin e Informacionit 

Financiar të Qeverisë Shqiptare (AGFIS) nga ato Institucione Buxhetore (IB) 

që kanë akses të drejtpërdrejtë në këtë sistem. 

Tre Institucione Buxhetore, përkatësisht Ministria e Kulturës, Ministria e Turizmit 

dhe Mjedisit dhe Autoriteti Rrugor Shqiptar kanë futur inventarin e pasurive në 

modulin e aseteve në AGFIS, gjatë vitit 2020. Disa trajnime për menaxhimin e 

pasurive u siguruan nga Departamenti i Proceseve të Biznesit të Ministrisë së 

Financave për të financuar specialistët nga këto BI (6 staf në total). 

Institucione të tjera janë në proces për të regjistruar inventarin e pasurive publike në 

AGFIS. 

 

3. Inventari i plotë i pasurivepublike është regjistruar në Excel (për IB-të të cilat 

nuk kanë akses të drejtpërdrejtë në AGFIS).  

Të gjitha institucionet që nuk janë regjistruar në AGFIS kanë përgatitur bilancet e 

vlerësuara të aseteve dhe i dërgojnë në Zyrat e Rrethit të Thesarit për regjistrim në 

AGFIS. 



Hapat 

e tjere 
Përpjekjet do të vazhdojnë për të zbatuar angazhimin e ndërmarrë në mënyrë që të 

përmirësohet transparenca e të ardhurave në drejtim të raportimit të performancës 

financiare dhe jo-financiare në përputhje me standardet ndërkombëtare për të 

përmirësuar mbulimin, cilësinë dhe mundësinë e përdorimit të informacionit mbi 

financat publike. 

Aktivitetet/milestone në raport me produktet e 

verifikueshme 

Fillimi Përf 

undimi 

Niveli i realizimit 

Aktet ligjore dhe standardet e kontabilitetit në 

përputhje me Standardet Ndërkombëtare të 

Kontabilitetit të Sektorit Publik (SNKSP) dhe 

planin e veprimit strategjik të vendit janë në fuqi.  

Janar 2020 Dhjetor 

2022 

Konsiderueshëm 

Inventari i pasurive të implementuara në të gjitha 

institucionet e qeverisjes qëndrore, bazuar në 

metodologjinë e aprovuar. 

Janar 2020 Dhjetor 

2022 

Konsiderueshëm 

Udhëzime për njohje dhe vlerësim të zhvilluar / 

azhornuar. 

Janar 2020 Dhjetor 

2022 

Konsiderueshëm 

Zhvillimi i politikave përamortizimin dhe 

zhvlerësimit (në përputhje me strategjinë për 

zbatimin e standardeve të kontabilitetit). 

Janar 2020 Dhjetor 

2022 

Konsiderueshëm 

Përgatitur metodologjia dhe udhëzimet për një 

inventar të plotë të pasurive publike në institucionet 

e Qeverisë Qendrore (QQ).  

Janar 2020 Dhjetor 

2022 

Konsiderueshëm 

Inventari i plotë i pasurive publike regjistrohet në 

Sistemin e Informacionit Financiar të Qeverisë 

Shqiptare (AGFIS) nga ato Institucione Buxhetore 

(IB) që kanë akses të drejtpërdrejtë në këtë sistem. 

Janar 2020 Dhjetor 

2022 

 

Inventari i plotë i pasurivepublike është regjistruar 

në Excel (për IB-të të cilat nuk kanë akses të 

drejtpërdrejtë në AGFIS).  

 

Janar 2020 Dhjetor 

2022 

Konsiderueshëm 

Informacion kontakti 

 Ministria e Financave dhe Ekonomisë 

Emri i personit 

përgjegjës nga 

institucioni 

drejtues 

 

Titulli, 

Departamenti 

Drejtoria e Menaxhimit të Reformës së Financave Publike 

E-mail dhe 

telefon 

 

Aktorë 

të tjerë 

Aktor

ë të 

Instituti i Statistikave (INSTAT), Institucionet Buxhetore;  

 



të 

përfshi

rë 

tjerë 

të 

përfsh

irë 

 Grupe 

pune, 

CSO, 

sektor

i 

privat

, etj 

Pjesa më e madhe e OSHC-ve në Shqipëri, e cila ka lidhje me zhvillimin 

ekonomik dhe çështjet e financave publike / Universitetet / Fakulteti i 

Ekonomisë, Banka Botërore, SECO.  

 

 

 

 

 

 

 

 


