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Komponentet tematike

Transparenca 
Fiskale

223

Qasja në Drejtësi 
ne perputhje me 

Ligjet dhe 
praktikat më të 

mira

Faqja e internetit e 
Ministrisë së 

Drejtësisë është 
plotësisht 

funksionale dhe 
llogaridhënia e 
ministrisë është 

forcuar

Drejtesia e 
Hapur

Qeverisja 
Digjitale

Rritja e 
Transparencës 

Buxhetore

Rritja e 
Transparencës 

së të Ardhurave 
Publike

Zgjerimi i 
sherbimeve e-gov

Zgjerimit 
Open Data Portal

Përmirësimi i 
ofrimit të 

shërbimeve publike 
në Qendrat e 

Shërbimeve të 
Integruara dhe 

sportelet e 
shërbimeve

Planet e 
Integritetit

Pronaret 
Perfitues

2

Angazhimet

Anti-
korrupsion



Institucionet kryesore të pikave fokale

të ftuar Përgjigje

Konsultimi publik i Raportit te Monitorimit

4  Metoda

Antikorrupsioni Qeverisja Dixhitale Aksesi në drejtësi Transparenca
fiskale

Ministria e Drejtësisë 
(MD)

Ministria e Financave 
dhe Ekonomisë (MFE)

Agjencia Kombëtare e 
Shoqërisë së 

Informacionit (AKSHI)

Agjencia e Shërbimit 
për Sigurimin e 
Shërbimeve të 

Integruara (ADISA)

Ministria e Drejtësisë 
(MD)

Ministria e Financave dhe 
Ekonomisë (MFE)



Pjesëmarrja e grupeve të interesit

73 të 
përfshirë

100% OSHC 
reflektuan

Konsultimet tematike të palëve të interesuara

48 OSHC

Pjesëmarrja në Konsultime

25 Autoritete 
Publike

C1: 
Antikorrupsioni

Konsultim Tematik

C4:Fiskal 
Konsultim Tematik

C3:Drejtesi e 
Hapur 

Konsultim Tematik
C2:Digital 

Konsultim Tematik

23% 
OSHC

6% 
OSHC

15% 
OSHC

56% 
OSHC



Angazhime

Antikorrupsioni

Komponente

Masa prioritare

Pika referime

Qeverisja Dixhitale Aksesi në drejtësi Transparenca 
fiskale

17

9

4

52



Transparenca 
fiskale

Aksesi në 
drejtësi

Qeverisja 
DixhitaleAntikorrupsioni

Angazhime Angazhime

29% në total

2

3

3

3

24% në total

4 5

32% of total 17% në total 28% në total 

17 8
Pika referimitPika referimit

Masa 
Prioritare

Masa 
Prioritare

18% në total

Masa 
Prioritare

5
Masa 

Prioritare
29% në total

22% në total 33% në total
Angazhime Angazhime

2 2
22% në total 22% në total

15

23% në total

Pika referimit Pika referimit

12



Antikorrupsioni

23% në total
Pika referimit

0%

20%

80%

Raporti i Monitorimit: 
Realizueshmeria Masa Prioritare 2

Finalizuara

Proces

Nuk ka filluar 
(parashikohet 
2022)

75%

12%

13%

Raporti i Monitorimit: 
Realizueshmeria Masa Prioritare 

1

Finalizuara

Proces

Nuk ka filluar 
(parashikohe
t 2022)

Realizueshmeria e 
Masave Prioritare

100
%

0%0%

Raporti i Monitorimit: 
Realizueshmeria Masa 

Prioritare 3

Finalizua
ra 100

%

0%0%

Raporti i Monitorimit: 
Realizueshmeria Masa 

Prioritare 4

Finalizua
ra

Antikorrupsioni
Realizueshmeria e 

Produkteve/Milestones
59%

12%

29%

Raporti i Monitorimit: Realizueshmeria e 
produkteve/milestones

Finalizuara

Proces

Nuk ka filluar 
(parashikohet 2022)



23% në total
Pika referimit

0%

100%

0%

Raporti i Monitorimit: 
Realizueshmeria Masa 

Prioritare 1/Angazhimi 3

Proces

Realizueshmeria e 
Masave Prioritare

Qeverisja 
Dixhitale

Realizueshmeria e 
Produkteve/Milestones

Qeverisja 
Dixhitale

0%

100%

0%

Raporti i Monitorimit: Realizueshmeria e 
produkteve/milestones

Proces

0%

100%

0%

Raporti i Monitorimit: 
Realizueshmeria Masa 

Prioritare 2/Angazhimi 4

Proces

0%

100%

0%

Raporti i Monitorimit: 
Realizueshmeria Masa 

Prioritare 3/Angazhimi 5

Proces



23% në total
Pika referimit

Realizueshmeria e 
Masave Prioritare

Realizueshmeria e 
Produkteve/Milestones

Aksesi në 
drejtësi

Aksesi në 
drejtësi

75%
0%

25%

Raporti i Monitorimit: 
Realizueshmeria Masa Prioritare 

1/Angazhimi 6

Finalizuara

Proces

Nuk ka filluar 
(parashikohet 2022)

50%50%

0%

Raporti i Monitorimit: 
Realizueshmeria Masa Prioritare 

2/Angazhimi 6

Finalizuara

Proces

Nuk ka filluar 
(parashikohet 2022)

100
%

0%0%

Raporti i Monitorimit: 
Realizueshmeria Masa 

Prioritare 1/Angazhimi 7

Finalizuara

Proces

Nuk ka filluar 
(parashikohet 
2022)

100
%

0%0%

Raporti i Monitorimit: 
Realizueshmeria Masa 

Prioritare 2/Angazhimi 7

Finalizuara

Proces

Nuk ka filluar 
(parashikohet 
2022)

50
%

50
%

0%

Raporti i Monitorimit: 
Realizueshmeria Masa 

Prioritare 3/Angazhimi 7

Finalizuara

Proces

Nuk ka 
filluar 
(parashiko
het 2022)

73%

20%

7%

Raporti i Monitorimit: Realizueshmeria e 
produkteve/milestones

Finalizuara

Proces

Nuk ka filluar 
(parashikohet 2022)



23% në total
Pika referimit

Realizueshmeria e 
Masave Prioritare

Realizueshmeria e 
Produkteve/Milestones

Transparenca 
fiskale

Transparenca 
fiskale

0%

100%

0%

Raporti i Monitorimit: Realizueshmeria 
Masa Prioritare 1/Angazhimi 8

Finalizuara

Proces

Nuk ka filluar 
(parashikohe
t 2022)

0%

100%

0%

Raporti i Monitorimit: Realizueshmeria 
Masa Prioritare 2/Angazhimi 8

Finalizuara

Proces

Nuk ka filluar 
(parashikohe
t 2022)

0%

100%

0%

Raporti i Monitorimit: Realizueshmeria 
Masa Prioritare 3/Angazhimi 8

Finalizuara

Proces

Nuk ka filluar 
(parashikohe
t 2022)

0%

100%

0%

Raporti i Monitorimit: Realizueshmeria 
Masa Prioritare 1/Angazhimi 9

Finalizuara

Proces

Nuk ka filluar 
(parashikohe
t 2022)

0%

100%

0%

Raporti i Monitorimit: Realizueshmeria 
Masa Prioritare 1/Angazhimi 9

Finalizuara

Proces

Nuk ka filluar 
(parashikohe
t 2022)



Komponent 1: 
Antikorrupsion

Komponent 2: 
Qeverisja Digjitale

Komponent 4: 
Transparenca Fiskale

Komponent 3: 
Aksesi dhe Drejtesia e Hapur



Komponent 1: 
Antikorrupsion



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.



Komponent 1:  Antikorrupsioni
Objektivi Specifik: Planet e Integritetit

Rezultatet e Indikatoreve per periudhen e monitorimit:

• • Manuali (metodologjia) i hartuar dhe miratuar: - (urdhri i MD, nr. 334, datë 07.10.2021)

• Workshope mbi identifikimin e vlerësimit të rrezikut dhe procesit të hartimit të IP: - 13 takime 
seminare/ Janar -Mars 2021. 

• IP e MD -së miratuar: - (urdhri i MD -së, nr. 333, datë 07.10.2021) 

• Tryeza e rrumbullakët e Planit të Integritetit të MD: - (fillimi i takimit më 12 nëntor 2020; takim 
hibrid. 

• Numri i buletineve për rritjen e transparencës të prodhuara/publikuara (2021/2022):- Qershor 
2021 e-buletini i botuar dhe i dorëzuar; https://drejtesia.gov.al/e-buletin/

https://drejtesia.gov.al/e-buletin/


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

Objektivi i idesë
Administrata publike që punon me integritet

Rezultatet e pritura
Dokumenti i metodologjisë: Miratuar udhëzuesi/ metodologjia e
vlerësimit të riskut për qeverisjen qendrore
PI i MD-së i miratuar dhe zbatuar
Miratuar PI dhe vlerësimi i riskut të integritetit në institucionet e
varësisë të MD
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



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

Ky angazhim për periudhën 2020 dhe 6M1 (janar-qershor) 2021 ka kontribuar me 2 masa prioritare si më poshtë:

Masa prioritare 1 - Planet e integritetit të hartuara dhe miratuara nga institucionet qendrore
MD/ NCAC ka hartuar dhe miratuar në vitin 2020, dokumentin "Metodologjia e Vlerësimit të Rrezikut të Integritetit për institucionet 
e qeverisë qendrore". 
2020: MD organizoi punëtori që forcojnë kapacitetet e stafit teknik për procesin e vlerësimit të rrezikut të integritetit dhe hartimin e 
IP (deri në janar)/ Analiza dhe vlerësimi i intensitetit të rreziqeve të identifikuara (deri në shkurt) Analiza dhe vlerësimi i intensitetit 
të rreziqeve të identifikuara/ hartimi i IP i MD -së (deri në mars) dhe Përfundimi i draft dokumentit: Metodologjia për monitorimin e 
PI për institucionet e qeverisë qendrore (deri në qershor)/miratimi dhe dorëzimi i Metodologjisë së Vlerësimit të Rrezikut të
Integritetit dhe IP e MD (deri në Nëntor). 

2021: 
MD/ NCAC ka mbajtur gjatë janarit, shkurtit dhe prillit 2021, 3 takime mbi vlerësimin e rrezikut të integritetit në institucionet e saj të 
varura dhe hartimin e PI. 
Institucioni i varur nga MD po merret me vlerësimin e rrezikut dhe hartimin e IP. Të gjithë ata janë krijuar me grupet e punës; 
vlerësimi i rrezikut të integritetit është përfunduar në dy institucione të varura, përkatësisht në Drejtorinë e Ndihmës Juridike Falas 
dhe Shërbimit të Kontrollit të Brendshëm në Burgje dhe ende vazhdon të jetë në proces në të gjitha institucionet e tjera të varura; deri 
në fund të vitit 2021 do të finalizohet dhe miratohet IP.
MD/NCAC shpërndau dhe publikoi buletinin e parë me qëllim rritjen e transparencës nga institucionet e administratës publike.

Masa prioritare 2 - Analiza gjithëpërfshirëse mbi zbatimin e planeve të integritetit në MD dhe ministritë e tjera
2021: 
Përgatitet një draft / instrument mbi Metodologjinë për monitorimin e Planit të Integritetit të institucioneve të qeverisë qendrore; 
Ajo i dërgohet për konsultim OSHC -ve (partnerët në proces) me email dhe një tryezë e rrumbullakët konsultimi online është 
planifikuar për korrik 2021.



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.



Komponent 1:  Antikorrupsioni
Objektivi Specifik: Planet e Integritetit

Masa Prioritare 1: 

Planet e integritetit të hartuara dhe 
miratuara nga institucionet qendrore

Indikatoret
Institucio

net 
Pergjegjës

e 
Udhëheqë

se

Mbështetës 
/ Agjencitë

Afati kohor Kostoja 
treguese

Burimet e 
Financave

Fillim
i 

Fundi 
Buxhet

i i 
Shtetit

Financim
i i huaj

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

Metodologjia e 
Hartuar

MD
CSO Janar. 

2020
Qersho
r 2020 237 237

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 CSO Janar. 
2020

Qersho
r 2020 4055 4055

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

Metodologjia e 
Miratuar MD Qersho

r2020
Dhjetor 
2020 237 237

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

PI i MD 
miratuar MD Qersho

r2020
Dhjetor 
2020 330.5 330.5



Komponent 1:  Antikorrupsioni
Objektivi Specifik: Planet e Integritetit

Masa Prioritare 1: 

Planet e integritetit të hartuara dhe 
miratuara nga institucionet qendrore

Indikatoret
Institucio

net 
Pergjegjës

e 
Udhëheqë

se

Mbështetës 
/ Agjencitë

Afati kohor Kostoja 
treguese

Burimet e 
Financave

Fillim
i 

Fundi 
Buxhet

i i 
Shtetit

Financim
i 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 Qersho
r2020

Dhjetor 
2020

Administr
ative cost

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 Janar 

2021
Dhjeto
r2021 841 841

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

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

Ministritë Janar 
2021

Dhjeto
r 2022

Administr
ative cost



Komponent 1:  Antikorrupsioni
Objektivi Specifik: Planet e Integritetit

Masa Prioritare 1: 

Analizë gjithëpërfshirëse mbi 
zbatueshmërinë e planeve të 
integritetit në Ministrinë e Drejtësisë 
dhe ministritë e linjës

Indikatoret
Institucio

net 
Pergjegjës

e 
Udhëheqë

se

Mbështetës 
/ Agjencitë

Afati kohor Kostoja 
treguese

Burimet e 
Financave

Fillim
i 

Fundi 

Buxhet
i i 

Shtetit

Financim
i i huaj

Masa 9:
Dokumenti i metodologjisë: instrument për monitorimin 
e planeve të integritetit në institucionet e qeverisë 
qendrore

Manuali 
(metodologjia) 
monitorimi/vlerës
imi i zbatimit të 
IP, i kryer dhe 
miratuar

MD CSOs

Jan. 
2021

Qersh 
20211

Kosto
administra

tive



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

Të dhënat e regjistruara në Regjistrin e Pronarëve Përfitues,  të ci lat do të jenë l irisht të 
aksesu eshme dhe publike janë:

• emri  dhe mbiemri i pronarit përfitu es; 
• shtetësia; 
• vi ti  dhe muaji i lindjes; 
• ç) data e përcaktimit të individit si pronar përfitues; 
• l loji  dhe përqindja e pronësisë: 

▫ direkte 
▫ indirekte

Të dhënat e tjera të pronarëve përfitu es, të regjistruara në Regjistrin e Pronarëve Përfitues 
dhe të ci lat nuk janë lirisht të aksesueshme, do të mund të aksesohen nga:

• personat e au torizuar për të përfaqësuar subjektin raportu es vetëm në të dhënat e 
regjistruara në regjistër për subjektin që ato përfaqësojnë; 

• au toritetet kompetente shtetërore:
▫ Drejtoria e Përgjithshme e Parandalimit të Pastrimit të Parave; 
▫ Banka e Shqipërisë; 
▫ Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve;
▫ A u toriteti  i Mbikëqyrjes Financiare; 
▫ Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit; 
▫ Proku roria;

•

Transparenca dhe aksesi në 
informacion

Pjesëmarrja Publike & Qytetare

Përgjegjësia publike

A u toritetet shtetërore kompetente, në rastet ku r të dhënat e regjistruara në 
regjistër nuk përputhen me të dhënat në posedim të tyre, njoftojnë QKB.

Gji thashtu , nëse një subjekt i  detyruar konstaton se të dhënat e regjistruara në 
Regjistrin e Pronarëve Përfitues nuk përputhen me të dhënat e zotëruara nga ky 
su bjekt i  detyruar për pronarët përfitues, atëherë subjekti i detyruar njofton 
su bjektin raportues dhe Qendrën Kombëtare të Biznesit.

Teknologjia & Inovacion
A u toritetet kompetente shtetërore do të kenë akses elektronik të l irë, direkt dhe të 
paku fizuar në të dhënat e regjistruara në regjistër, në funksion të përmbushjes së 
detyrave të tyre ligjore që l idhen me inspektimin e Regjistrit të Pronarëve Përfitu es dhe 
mbledhjen e të dhënave mbi pronarët përfitues. 

Su bjektet e detyruara mund të marrin informacion për të dhënat e regjistruara në 
regjistër, të ci lat nuk janë lirisht të aksesueshme dhe publike, kur këto të dhëna 
nevoji ten për përmbushjen e detyrave të tyre ligjore

Çdo person mund të marrë informacion për të dhënat e regjistruara në regjistër, të ci lat 
nu k janë lirisht të aksesueshme dhe publike, vetëm nëse provon se ka një interes të 
l igjshëm për marrjen e këti j informacion.

Të gji tha të dhënat për pronarët përfitues regjistrohen në Regjistrin e Pronarëve 
Përfitues.  Regjistri i Pronarëve Përfitu es është një bazë të dhënash elektronike 
shtetërore, në të cilin regjistrohen të dhënat e pronarëve përfitues të subjekteve 
që kanë detyrimin e raportimit të tyre, që në kohë reale të dhënat të regjistruara 
në regjistrat respektivë shtetërorë, të administruara nga institucionet shtetërore 
përkatëse.  Regjistri i Pronarëve Përfitues shërben si arkiv elektronik zyrtar dhe 
siguron transparencën në fushën e pronarëve përfitues.  Regjistri i Pronarëve 
Përfitues administrohet nga Qendra Kombëtare e Biznesit.



Objektivi Specifik: Pronarët përfitues

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

T reguesit In stitucion
i përgjegjës 

kry esor

A gjen ci
të / 

In stitu
cion et 

Mbësh t
etëse / 

Koordi
n uese

A fa ti kohor

Kostot

Burimet e fin a n cimit

Da ta  e 
fillimit

EDa ta  e 
përfun
dimitn

d

Buxh eti
i sh tetit

Fin a ncimi i 
h ua j

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

T reguesit
In stitucio

n i 
përgjegjës 

kry esor

A gjen citë / 
In stitucion

et 
Mbësh tetës

e / 
Koordin ue

se

A fa ti kohor Kostot Burimet e fin a n cimit

Da ta e 
fillimit

Da ta e 
mba ri

mit
Buxh eti
i sh tetit

Fin a ncim i 
h ua j

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 Ministri
të e 
Linjës

Jana
r 
202
0

Dhje
tor
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 Ministri
të e 
Linjës

Jana
r
2021

Dhje
tor
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 
Kombët
are e 
Biznesit 
(NBC); 
LM-të

Jana
r
2021

Dhje
tor
2021



Komponenti 2:
Qeverisja Digjitale



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.



Rezultatet e Indikatoreve per periudhen e monitorimit:

•597 e-shërbime të reja të zbatuara në platformën e-Albania gjatë vitit 2020 dhe gjysmës së parë të 2021.
1,207 shërbime elektronike të ofruara në portalin e-Albania, ose 95% e të gjitha shërbimeve publike.
132 video kryesisht për e-shërbimet dhe mënyrën e përdorimit të tyre.
141 infografi për e-albania, e-shërbimet, si t'i përdorin ato, statistikat e tyre.
30 materiale shpalosëse si kronika televizive, artikuj.
Raportet mujore të statistikave të publikuara në fund të çdo muaji në portalin e-Albania.
101 grupe të reja të të dhënave të disponueshme në portalin Open Data gjatë vitit 2020 dhe gjysmës së 
parë të 2021.
212 grupe të të dhënave janë në dispozicion në portalin Open Data.
AKSHI ka kryer një sondazh lidhur me përdorimin e portalit Open Data për sa të kënaqur janë 
përdoruesit: 46.1% e përdoruesve kanë përdorur të dhënat e hapura për një nismë personale; 41% e 
përdoruesve të opendata janë shumë të kënaqur dhe 40.9% janë të kënaqur (81.9% në totalin e 
përdoruesve të kënaqur); 75.8% e kanë të lehtë qasjen dhe përdorimin e portalit.

Komponenti 2: 
Qeverisja Digjitale (3’4)



Rezultatet e Indikatoreve per periudhen e monitorimit:

•

18 Anketa të Kënaqshmërisë së Qytetarëve të kryera në ADISA, të cilat treguan se shumica e qytetarëve 
ishin "të kënaqur" ose "shumë të kënaqur".
Janë kryer 18 sondazhe që kanë matur kohën e aplikimit të cilat treguan se një kohë mesatare e aplikimit 
prej 9 minutash (në vitin 2021) u ul 10% nga viti 2020.
7 Fokus Grupe u organizuan për të krijuar një kuptim më të mirë të situatës me shërbimet publike nga 
perspektiva e qytetarëve.
ADISA ka ngritur 7 Qendra të reja të Shërbimit të Integruar, ku shërbimet publike tani ofrohen duke 
ruajtur të gjitha standardet evropiane përsa i përket ofrimit të shërbimeve dhe aksesueshmërisë.

Komponenti 2: 
Qeverisja Digjitale Angazhim(5)



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

In dikatorët In stitucion i
përgjegjës

In stitucion et
mbësh tetëse

Koh ëzgja tja Kosto 
in dikative

Burimi fin a n ciar

Sta rt En d Buxh eti 
i Sh tetit

Fin a ncime 
të Hua ja

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 
qy tetarët 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 & InovacionTë 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 Speficik: 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

In dikatorët In stitucion i
përgjegjës

In stitucion et
mbësh tetëse

Koh ëzgja tja Kosto 
in dikative

Burimi fin a n ciar

Sta rt En d Buxh eti 
i Sh tetit

Fin a ncime 
të Hua ja

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 
qy tetarët. Fushata 
ndërgjegjësuese të 
zhv illuara.

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

• Sondazhet 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 
qy tetarët për të dhënë komente mbi ofrimin e shërbimeve publike;

• Zbatimi i vazhdueshëm i mekanizmave të feedback-ut për t'u siguruar 
qy tetarëve 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.



Objektivi 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

In dikatorët In stitucion i
përgjegjës

A gjen citë 
mbësh tetëse

Periudh a  
koh ore

Kostot 
in dikative Burimi I fin a ncimit

Fillim Fun d
Buxh eti 
I sh tetit

Fin a ncim I 
h ua j

Pika referimit 1:
Kryerja e sondazheve të kënaqësisë së qytetarëve në 
ADISA ISC

Publikimi i 
raporteve të 
rezultateve të 
reagimeve të 
qy tetarëve;

A g jencia e 
Ofr imit të 
Sh ërbimeve 
të 
In tegruara 
n ë Sh qipëri 
(A DISA)

Zy ra e 
Kr y eministrit 
(ZKM)

Jan. 
2020

Dhjetor
.2022

1,259,084 
ALL 

1,259,0
84 ALL -

Pika referimit 2:
Kryerja e sondazheve për të matur kohën e aplikimit në 
ADISA ISC.

Reagimet e 
qy tetarëve të 
përfshira në 
strategjitë për 
përmirësim;

A DISA ZKM

Jan. 
2020

Dhjetor
.2022

1,259,084 
ALL 

1,259,0
84 ALL -

Pika referimit 3:
Fokusohen grupet për të identifikuar nevojat dhe fushat e 
përmirësimit

Mekanizmi për 
reagime të 
vazhdueshme nga 
qy tetarët mbi 
ofrimin e 
shërbimeve 
publike;

A DISA ZKM

Jan. 
2020

Dhjetor
.2022 13.450$ - 13.450$



Objektivi 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

In dikatorët In stitucion i
përgjegjës

A gjen citë 
mbësh tetëse

Periudh a  
koh ore

Kostot 
in dikative Burimi I fin a ncimit

Fillim Fun d
Buxh eti 
I sh tetit

Fin a ncim I 
h ua j

Pika referimit 4:
Përgatitja e rekomandimeve bazuar në gjetjet e vlerësimit 
të kryer / shtuar transparencë në rekomandimet e dhëna

Ulja e kohës së 
aplikimit në 
ADISA ISC;

Rritja e 
kënaqësisë së 
qytetarëve;

A g jencia e 
Ofr imit të 
Sh ërbimeve 
të 
In tegruara 
n ë Sh qipëri 
(A DISA)

Zy ra e 
Kr y eministrit 
(ZKM)

Jan. 
2020

Dhjetor
.2022

6,300,000 
ALL

900,00
0 ALL

5,400,000
ALL



Komponenti 3:
Drejtesia e Hapur/Aksesi ne Drejtesi



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.



Rezultatet e Indikatoreve per periudhen e monitorimit:

•
Themelohet 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 ofruar shërbimet e kërkuara nga 
qytetarët:
Krijohet dhe është e aksesueshme Webi zyrtar www.ndihmajuridike.gov.al
juridiksioni.al
numri jeshil 0801010
Realizuar moduli i parë të trajnimit të detyrueshëm të punonjësve të Qendrave Primare të Ndihmës 
Ligjore.
Përcaktohen rregulloret dhe programi mësimor për trajnimin dhe metodat e provimit për testimin e 
kandidatëve për ndërmjetësim. (Dhoma Kombëtare e Ndërmjetësuesve)
Projektimi i bazave të të dhënave elektronike. (Dhoma Kombëtare e Ndërmjetësuesve).

Komponenti 3: Aksesi, Transparenca 
dhe Përgjegjësia në Drejtësi

http://www.ndihmajuridike.gov.al/


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

T reguesit In stitucion i 
përgjegjës 

kry esor

Mbësh tetja  / 
A gjen citë

A fa ti kohor In dica tive 
cost

Burimet e Fin a n cave

Fillimi Fun di
Buxh eti i 

Sh tetit
Fin a ncimi i 

h ua j

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

39,515 31,088     8,427     

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 

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

T reguesit In stitucion i 
përgjegjës 

kry esor

Mbësh tetja  / 
A gjen citë

A fa ti kohor In dica tive 
cost

Burimet e Fin a n cave

Fillimi Fun di
Buxh eti i 

Sh tetit
Fin a ncimi i 

h ua j

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.

Min istria e 
Dr ejtësisë: 

Dr ejtoria e 
Ndihmës 
Ju r idike Falas

Gjy katat; 
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; 
gjy katat; 

 

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.

T reguesit In stitucion i 
përgjegjës 

kry esor

Mbësh tetja  / 
A gjen citë

A fa ti kohor In dica tive 
cost

Burimet e Fin a n cave

Fillimi Fun di

Buxh eti i 
Sh tetit

Fin a ncimi i 
h ua j

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

Kosto 
Administ

rative

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 
 

Ministria e 
Drejtësisë;

Dhoma 
Kombëtare 
e 
Ndërmjetë
sve 
(DHKA)

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

Jan. 
2020

Dec. 
2021

Kosto 
Administ

rative



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.

T reguesit In stitucion i 
përgjegjës 

kry esor

Mbësh tetja  / 
A gjen citë A fa ti kohor

In dica tive 
cost Burimet e Fin a n cave

Fillimi Fun di

Buxh eti 
i Sh tetit

Fin a ncimi i 
h ua j

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

Kosto 
Adminis
trative

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

Kosto 
Adminis
trative



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

T reguesit In stitucion i 
përgjegjës 

kry esor

Mbësh tetja  / 
A gjen citë

A fa ti kohor Kostoja  
treguese

Burimet e Fin a n cave

Fillimi Fun di

Buxh eti i 
Sh tetit

Fin a ncimi i 
h ua j

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

Kosto 
Administ

rative

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 
Informacio
nit 
(AKSHI)

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

Jul 
2020

Dec. 
2020

Kosto 
Administ

rative

Pika referimit 3:
Uebfaqja e MD dhe institucioneve vartëse plotësisht 
f k i l  dh   i h   i f i  ë d j  

Uebfaqja e 
azhornuar 
plotësisht.

Mekanizmat e 

Ministria e 
Drejtësisë;

Agjencia 
Kombëtare 

 

Të gjitha 
institucionet 
e varësisë; 

Jan. Dec. Kosto 
Administ



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

T reguesit In stitucion i 
përgjegjës 

kry esor

Mbësh tetja  / 
A gjen citë A fa ti kohor

Kostoja  
treguese Burimet e Fin a n cave

Fillimi Fun di

Buxh eti i 
Sh tetit

Fin a ncimi i 
h ua j

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

Kosto 
Administ

rative

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

Kosto 
Administ

rative



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

T reguesit In stitucion i 
përgjegjës 

kry esor

Mbësh tetja  / 
A gjen citë A fa ti kohor

Kostoja  
treguese Burimet e Fin a n cave

Fillimi Fun di

Buxh eti i 
Sh tetit

Fin a ncimi i 
h ua j

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

Kosto 
Administ

rative

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

Kosto 
Administ

rative



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



Rezultatet e Indikatoreve per periudhen e monitorimit:

••Disa module të Sistemit të Automatizuar të Sistemit automatik të hartimit të buxhetit të qeverisë u 
testuan gjatë vitit 2020 dhe puna do të vazhdojë deri në fund të vitit 2021 kur pritet që sistemi të 
funksionojë.
•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 “Politikat e Rishikimit të Harmonizuara për Statistikat Makroekonomike” që 
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.
•FRU ka vazhduar të monitorojë rreziqet kryesore dhe ka mbledhur informacion nga kompanitë e 
sektorit të energjisë dhe gjithashtu nga UKT, Albanian Hekurudha, Posta Shqiptare, Albgas
•Analizat e NSH-ve kryesore përfshihen në të gjitha raportet periodike të MFE/DMB-së.
•Raportet vjetore të ekzekutimit të buxhetit (VF 2019 dhe VF 2020), janë përmirësuar dhe 
publikuar në faqen e internetit të MFE-së.
•Raportet e ekzekutimit të buxhetit vjetor dhe raporti i rishikimit të buxhetit janë përmirësuar dhe 
publikuar gjatë vitit 2020 dhe 2021.
•Hartuar dhe publikuar një udhëzues për Buxhetin e Qytetarëve
•U përgatit dhe u zbatua kalendari i seancave dëgjimore të buxhetit me proceset kryesore buxhetore 
siç ishte planifikuar për vitin 2020.
•U zhvilluan një sërë webinaresh online për ngritjen e kapaciteteve me OSHC-të. 

Komponenti 4: Transparenca Fiskale



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, disiplinë
n 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 '

T reguesit In stitucion i 
Përgjegjës

A gjen citë / 
In stitucion et 
Mbësh tetëse / 
Koordin uese

A fa ti kohor

Kosto 
in dikative

Burim i Fin a n cimit

Fillimi Perfun
dimi

Buxh eti i 
Sh tetit

Fin a ncim i 
h ua j

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"

8 5 .345 EURO



Objektivi specifik: Transparenca e Buxhetit.

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

T reguesit In stitucion i 
Përgjegjës

A gjen citë / 
In stitucion et 
Mbësh tetëse / 
Koordin uese

A fa ti kohor
Kosto 

in dikative Burim i Fin a n cimit

Fillim
i

Perfu
n dim

i

Buxh eti i 
Sh tetit

Fin a ncim i 
h ua j

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.

N jë Deklaratë e 
Përmirësuar e 
Riskut Fiskal.

Ministria e 
Financave 
dhe 
Ekonomisë 
(MFE)

Ministritë e l injës; 
Insti tucionet 
bu xhetore

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

Jan. 
2020

Dhj. 
202
2

247.787 
EURO

227.787 
EURO

Pika e referimit 3:

Publikohet raporti v jetor i ekzekutimit të buxhetit të 
qeverisë.

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

Ministria e 
Financave 
dhe 
Ekonomisë 
(MFE

Ministritë e l injës; 
Insti tucionet 
bu xhetore

Jan. 
2020

Dhj. 
202
2

9 52.381  
EURO

9 52.381  
EUROPika e referimit 4:

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

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

Ministria e 
Financave 
dhe 
Ekonomisë 
(MFE

Ministritë e l injës; 
Insti tucionet 
bu xhetore

Jan. 
2020

Dhj. 
202
2



Objektivi specifik: Transparenca e Buxhetit.

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

T reguesit In stitucion i 
Përgjegjës

A gjen citë / 
In stitucion et 
Mbësh tetëse / 
Koordin uese

A fa ti kohor

Kosto 
in dikative

Burim i Fin a n cimit

Fillimi Perfun
dimi Buxh eti i 

Sh tetit
Fin a ncim i 

h ua j

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

3 13.207 
EURO

3 13.207  
EURO



Specific Objective: Budget Transparency

Permbledhje Angazhimi 8
Masa prioritare 1,2 & 3: 

T reguesit In stitucio
n i 

Përgjegjë
s

A gjen citë / 
In stitucion et 
Mbësh tetëse / 
Koordin uese

A fa ti kohor
A rrtij

a

In dikatoret
Fillimi Perfun

dimi T a rget 
2020

Fa ct 
V a lue 
2021

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

N u mri i  tabelave të ndërtuara 
ku ndrejt kërkesave totale 
përdoret për të matur këtë 
tregues.

INSTAT MFE & BSH Jan. 
2020

Dhj. 
2021

Met 75%
75%

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.

N jë Deklaratë e Përmirësuar e 
Riskut Fiskal.

Ministria 
e 
Financave 
dhe 
Ekonomis
ë (MFE)

Ministritë e 
l injës; 
Insti tucionet 
bu xhetore;
Sektori  i 
Fu rnizimit me 
Ujë dhe N SH-të 
e tjera, 
Ministritë e 
Linjës, 
A u toritetet 
Kontraktuese 
për Kontratat e 
Koncesionit / 
PPP me 
mbështetje 
bu xhetore.

Jan. 
2020

Dhj. 
2022

Met +4 other 
SOE-s

+ 4
UKT,  
A lbanian 
Rai lway, 
A lbanian 
Post, A lbgas

Pika e referimit 3:

Publikohet raporti vjetor i ekzekutimit të buxhetit të 
qeverisë.

Raportet financiare 
v jetore 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 
l injës; 
Insti tucionet 
bu xhetore

Jan. 
2020

Dhj. 
2022

Met 

To pu bl ish 
Y early 
bu dget

execu tion 
report

Y early 
bu dget

execu tion 
report publis

hed



Specific Objective: Budget Transparency

Permbledhje Angazhimi 8
Masa prioritare 1,2 & 3: 

T reguesit In stitucio
n i 

Përgjegjë
s

A gjen citë / 
In stitucion et 
Mbësh tetëse / 
Koordin uese

A fa ti kohor
A rrtij

a

In dikatoret
Fillimi Perfun

dimi T a rget 
2020

Fa ct 
V a lue 
2021

Pika e referimit 4:

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

Raportet financiare 
v jetore 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 
l injës; 
Insti tucionet 
bu xhetore

Jan. 
2020

Dhj. 
2022

Met

To pu bl ish 
in-year 
bu dget 

execu tion 
reports

In-year 
bu dget 

execu tion 
reports 

pu bl ished

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 
ky çe të buxhetit.

Ministri
a e 
Financa
ve dhe 
Ekono
misë 
(MFE)

Ministritë e 
linjës; 
Institucionet 
buxhetore

Dhj. 
2020

Dhj. 
2022

Met

A  bu dget 
hearing 
calendar 
with  key 
bu dget 

processes 
is in  place 

and 
implement

ed

A  bu dget 
hearing 
calendar 
with  key 
bu dget 

processes 
was 

prepared 
and 

implemente
d as planned 
for 2020 and 
another for 

2021



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.

T reguesit In stitucion i 
Përgjegjës

A gjen citë / 
In stitucion et 
Mbësh tetëse / 
Koordin uese

A fa ti kohor

Kosto 
in dikative Burim i Fin a n cimit

Buxh eti i 
Sh tetit

Fin a ncim i 
h ua j

Pika e referimit 1:

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

Kal imi në baza 
fazore në 
prezantimin e 
pasqyrave financiare 
të qeverisë të 
bazu ara 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.

T reguesit In stitucion i 
Përgjegjës

A gjen citë / 
In stitucion et 
Mbësh tetëse / 
Koordin uese

A fa ti kohor

Kosto 
in dikative Burim i Fin a n cimit

Buxh eti i 
Sh tetit

Fin a ncim i 
h ua j

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 v lerësimin e 
pasurive dhe 
inventarit

Ministria e 
Financave 
dhe 
Ekonomisë 
(MFE)

BB; SECO Jan. 
2020

Dhj. 
2022

2 65.951 
EURO

1 99.313 
EURO 4 6637

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)

Institucione
t buxhetore 
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

Ministria e 
Financave 
dhe 
Ekonomisë 
(MFE)

Institucione
t buxhetore 
të zgjedhura 
për të pasur 
akses të 
drejtpërdrej
të në SIFQ

Jan. 
2020

Dhj. 
2022



Specific Objective: Budget Transparency

Permbledhje Angazhimi 9
Masa prioritare 1,2: 

T reguesit In stitucio
n i 

Përgjegjë
s

A gjen citë / 
In stitucion et 
Mbësh tetëse / 
Koordin uese

A fa ti kohor
A rrtij

a

In dikatoret 
Fillimi Perfun

dimi T a rget 
2020

Fa ct 
V a lue 
2021

Pika e referimit 1:

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

Kal imi në baza fazore në 
prezantimin e pasqyrave 
financiare të qeverisë të 
bazu ara në akruale

MFE Banka 
Botërore; 
SECO

Jan. 
2020

Dhj. 
2022

A r itur

75%
75%

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

+4  SOE-s
+ 4
UKT,  Hek, 
A lbgas

Pika e referimit 3:

Udhëzime për njohje dhe vlerësim të zhvilluara / 
azhurnuara.

MFE BB; SECO Jan. 
2020

Dhj. 
2022

Pu blikuar 
Raportet

Pu blikuar 
Raportet

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

Pu blikuar 
Raportet

Pu blikuar 
Raportet

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 
v lerësimin e pasurive 
dhe inventarit

MFE BB; SECO Jan. 
2020

Dhj. 
2022

Arritur

Kalendari 
implement

u ar

Kalendari I 
seancave 
degjimore

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 
drejtpërdrejt
ë në SIFQ

Jan. 
2020

Dhj. 
2022

75%
75%

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 
drejtpërdrejt
ë në SIFQ

Jan. 
2020

Dhj. 
2022

+4 SOE-s
+ 4
UKT,  Hek, 
A lbgas



Thank You!
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