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PROCESI PËR PLANIN E VEPRIMIT 

 

Përgatitjet 

Qershor - Korrik 2020 

 Metodologjia: Pika e Kontaktit e Qeverisë (POC) zhvilloi kornizën e metodologjisë për 
hartimin e Planit të Veprimit të OGP-së. Kuadri bazohet në mekanizmat dhe proçeset 
që lidhen me Sistemin e Planifikimit të Integruar të Shqipërisë. 

 Politikat prioritare dhe Institucionet Kryesore të Pikave Fokale të Zgjedhura: Anti-
Korrupsioni, Qeverisja Dixhitale, Aksesi në Drejtësi dhe Transparenca Fiskale janë 
propozuar si fushat e politikave të fokusit për Planin e Veprimit OGP 2020-2022. Këto 
fusha të politikave mbikëqyren nga Ministria e Drejtësisë, Ministria e 
Financave, Agjencia Kombëtare për Shoqërinë e Informacionit Agjencinë e 
Shërbimeve dhe do të menaxhohen dhe koordinohen në mënyrë qendrore nga POC. 

 Miratimi i Kornizës Metodologjike: Paketa Metodologjike e miratuar dhe e shpallur 
zyrtarisht. Paketa e lancimit të fillimit të proçesit nga Zëvendës Kryeministri për 4 
Institucionet Kryesore të Pikave Fokale (LFP). 

 Kalendari i Menaxhimit: Krijuar për të lehtësuar llogaridhënien dhe për të siguruar që 
të gjitha proçedurat ndiqen në mënyrë të duhur, POC-ja ka krijuar një kalendar 
menaxhimi me të gjitha detyrat ndërmjetësuese të përfshira në zhvillimin e planit të 
veprimit. 

 Fillimi i Proçesit të Zhvillimit të Planit të Veprimit: Fillimi i   takimit    me 4 
Sekretariate / 4 LFP, prezantimi i proçesit dhe ndarja e detyrave.       
 

 
Konsultimet paraprake 

Gusht 2020 

Identifikohen palët kryesore të interesit: Çdo LFP identifikon dhe zgjedh Organizatat 
e Shoqërisë Civile (OSHC) të rëndësishme për fushën e tyre përkatëse të 
politikave. OShC-të kryesisht zgjidhen nga lista e Agjencisë për Mbështetje të 
Shoqërisë Civile të OSHC-ve të regjistruara në mënyrë që të identifikojnë dhe 
kontaktojnë të gjitha OShC-të, fokusi i të cilave është i lidhur drejtpërdrejt ose indirekt 
me fushën e tyre të politikës së fokusit. 

Sondazhe të hartuara të para-konsultimit: LFP, me mbështetje teknike nga POC, 
secili harton një sondazh para-konsultimit për të identifikuar çështjet kryesore në 
fushën e politikave të fokusit, identifikimin e përparësive të palëve të interesuara dhe 
identifikimin e fushave për të përmirësuar angazhimin përpara periudhës së konsultimit. 

Sondazhet parakonsultuese të implementuara: Sondazhet parakonsultuese 
shkojnë live dhe mbi 200 palë të interesuara janë të ftuar të kontribuojnë. 

Krijuar modeli i raportit para-konsultimit: POC hartoi një model të raportit të para-
konsultimit për të siguruar që të gjitha kontributet e palëve të interesuara që janë 
regjistruar dhe konsideruar dhe që të gjitha fushat e politikave të raportohen në një 
mënyrë të unifikuar që promovon transparencën dhe llogaridhënien. 

Shtator 2020 

 Raportet e Sondazhit të Para-Konsultimit të Përfunduara : Çdo LFP paraqet një 

4 

>150 

4 

4 

1 

4 
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raport para-konsultimi për POC. 

 Reagime të POC-së mbi raportet e para-konsultimit: POC-ja siguron reagime të 
strukturuara për secilin raport për të mbështetur angazhimin e përmirësuar të palëve 
të interesit dhe për të promovuar cilësinë dhe qëndrueshmërinë në raportim. 

 Raportet e para-konsultimit të publikuara 

Palët e interesuara janë ftuar të marrin pjesë në konsultat e ardhshme të  
grupeve tematike 

 

 
Konsultimet e Grupit Tematik për Bashkë-Krijimin 

Shtator 2020 

 Informacione të krijuara për palët e interesuara: POC krijoi një përmbledhje të 
përgjithshme informuese të PQH-së dhe një përmbledhje specifike të politikave për 
secilën nga katër fushat e propozuara të fokusit të politikave. 

 Mjetet e reagimit të palëve të interesuara të projektuara dhe shpërndarja tek palët 
e interesuara dhe të publikuara në faqen e internetit të OGP. 

 Projektimi i modelit të Raportit të Konsultimit  
 

 Konsultimet e kryera të grupeve tematike të palëve të interesuara  

 Takime strategjike javore të mbajtura midis POC dhe LFP për të Lehtësuar dhe 
Përmirësuar Proçesin e Konsultimit 

 Përditësime të vazhdueshme në Webfaqen e OGP-së me materiale të reja 

 Konsultimet e kryera të grupeve tematike të palëve të interesuara  

 Takime strategjike javore të mbajtura midis POC-së dhe LFP-së për të Lehtësuar 
dhe Përmirësuar Proçesin e Konsultimit 

Tetor 2020 

 Raportet e prodhuara të konsultimit:  Secili LFP paraqet një raport konsultimi për 
POC pas çdo konsultimi. Raportet përfshijnë diskutimet dhe kontributet e palëve të 
interesit dhe identifikojnë përparësitë dhe sugjerimet kryesore të bëra nga 
pjesëmarrësit. 

 Përgjigjet e POC-së mbi raportet e konsultimit : POC-ja ofron reagime të 
strukturuara për secilin raport për të mbështetur angazhimin e përmirësuar të palëve të 
interesit dhe për të promovuar cilësinë dhe qëndrueshmërinë në raportim. 

 Raportet e Konsultimit të Publikuara 

  

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

Tetor 2020 

Analiza e situatës e hartuar nga secili LFP 

  Angazhimet dhe të gjitha Materialet Shoqëruese të Hartuara nga LFP-të 

4 

4 

5 

2 

1 

6 

14 

14 

4 

4 

14 
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 Konsolidimi i zotimeve të propozuara të planit të veprimit 

 Konsolidimi i të gjitha komenteve dhe inputeve të palëve të interesuara 

 Projektimi i Mjeteve të Komenteve për Konsultimet Publike 

 Përditësime të vazhdueshme në Uebfaqen e PQH-së me materiale të reja 

 
Konsultimi publik mbi Draft Planin e Veprimit 

Nëntor 2020 

 Konsultimi Publik Online i Projekt Planit Kombëtar të Veprimit të PQH-së 2020-
2022 

 Takim Konsultimi me  Këshillin Kombëtar të Shoqërisë Civile (KKSHC) 
 
  

 
Konsolidimi dhe Miratimi i Qeverisë i Planit Përfundimtar të Veprimit 

Nëntor 2020 

 Rishikimi dhe Finalizimi i Projekt Planit Kombëtar të Veprimit të PQH-së 2020-
2022 

 Përditësimet në faqen e internetit të PQH-së me materiale të reja 
 

Dhjetor 2020 

 Diskutimi dhe miratimi i Planit të Veprimit në Grupin e Politikave të Menaxhimit të 
Integruar (GMIP) MirëQeverisja dhe Administrata Publike 

 2020-2022 Plani Kombëtar i Veprimit aprovuar 
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QASJA METODOLOGJIKE 
 

Metodologjia për proçesin e hartimit të Planit të Veprimit 2020-2022 (Për Partneritet & Qeveri 
të Hapur) bazohet në mekanizmat dhe proçeset që lidhen me Sistemin e Planifikimit të 
Integruar të Shqipërisë. Grupi i Menaxhimit të Integruar të Politikave për Mirëqeverisjen 
dhe Administratën Publike, nën udhëheqjen e Zëvendës Kryeministrit dhe përqendrohet në 
prioritetet e qeverisë në kuadër të mirëqeverisjes në nivelin qendror dhe lokal. 

Departamenti për Zhvillim dhe Mirëqeverisjebrenda Zyrës së Kryeministrit vepron si 
Sekretariati Teknik për koordinimin e proçesit të Planit të Veprimit OGP 2020-2022. Për të 
lehtësuar bashkërendimin, mbikëqyrjen, përgjegjshmërinë dhe përfshirjen e palëve të 
interesit në zhvillimin e planit të ardhshëm të veprimit, Sekretariati Teknik vepron si 
Pika e Kontaktit e Qeverisë Shqiptare (POC). 

 

HARMONIZIMI ME PRIORITETET KOMBËTARE & KUADRIN 

 
Shtrirja me prioritetet dhe kuadrin kombëtar 

Sistemi i Planifikimit të Integruar 

Planifikimi strategjik në Shqipëri bazohet në Sistemin e Planifikimit të Integruar (SPI), i cili 
fillimisht u miratua me Vendimin e Këshillit të Ministrave, nr. 244, datë 21.4.2005 dhe më pas 
nga VKM, Nr. 692, datë 10.11.2005. SPI synon të sigurojë një kornizë gjithëpërfshirëse të 
planifikimit brenda së cilës të gjitha politikat qeveritare dhe planifikimi financiar funksionojnë në 
një mënyrë koherente, efikase dhe të integruar. SPI përbëhet nga një kornizë e parimeve dhe 
strukturave të funksionimit që mundësojnë lidhjen sa më harmonike të të gjitha proçeseve të 
planifikimit ndërmjet tyre. 

Ekzistojnë dy proçese bazë që mbështesin SPI-në: 

 Një proçes i planifikimit strategjik afatmesëm dhe afatgjatë, Strategjia Kombëtare për 
Zhvillim dhe Integrim (NSDI), e cila përcakton përparësitë dhe qëllimet strategjike; 

 Një proçes buxhetor afatmesëm, Programi Buxhetor Afatmesëm (PBA), i cili kërkon që 
secila ministri të zhvillojë një plan tre-vjeçar brenda tavaneve të shpenzimeve 
buxhetore për të arritur objektivat e politikës, në përputhje me NSDI. 

 

NDËRVEPRIMI I PROCESEVE DHE HARTIMI I PLANIT TË 
VEPRIMIT 2020-2022 

Proçeset e Lidhjes dhe Hartimi i Planit të Veprimit 2020-2022 

Metodologjia për proçesin e hartimit të Planit të Veprimit 2020-2022 (Për Partneritet të 
Qeverisë së Hapur) bazohet në parimin e funksionimit të plotë të të gjithë mekanizmave 
dhe proçeseve aktuale që lidhen me Sistemin e Planifikimit të Integruar. 

Hartimi i Planit të Veprimit 2020-2022 (OGP) bazohet veçanërisht në harmonizimin më të 
mirë me ciklin e Programimit Buxhetor Afatmesëm dhe me Planin Kombëtar për Integrimin 
Evropian (NPEI) si dhe me planifikimin strategjik të (strategjive sektoriale dhe ndërsektoriale). 

Në veçanti, Plani i Veprimit 2020-2022 (OGP) do të harmonizojë: 

• Lidhjen me prioritetet dhe NSDI II, ku përparësitë e përcaktuara në programin e 
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qeverisë, si dhe sektorët prioritarë janë një pjesë integrale e vizionit dhe politikave të 
përcaktuara nga NSDI. 

• Lidhja e plotë midis PBA dhe PKIE-së, ku aktivitetet, masat sipas Marrëveshjes së 
Stabilizim Asociimit (MSA) janë pjesë integrale e PBA dhe NSDI. 

• Lidhja me politikat e përfshira në strategjitë kombëtare sektoriale dhe 
ndërsektoriale të vendit.  

 

AKTORËT KRYESORË 

 
Aktorët kryesorë 

Institucionet kryesore të pikave fokale (LFP-të) 

Nën koordinimin dhe mbështetjen teknike të Institucioneve të Pikave Fokale Kryesore të POC 
(LFP) mbikëqyr zhvillimin e angazhimeve të Planit të Veprimit në lidhje me fushën e tyre të 
politikave të fokusit. LFP-të punojnë në bashkëpunim me POC për të krijuar bashkë 
angazhime me shoqërinë civile.  

Roli i centralizuar i sekretariatit teknik (ST) / Pika e kontaktit qeveritare (POC) 

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

Në këtë rol të zgjeruar, POC ka mbikëqyrur zhvillimin e angazhimeve të planit të veprimit nën 
katër fushat e politikave përmes rritjes së menaxhimit dhe koordinimit me institucionet e Pikave 
Fokale Kryesore (LFP) të caktuara për secilën nga tematikat e politikave. POC ka zhvilluar 
dhe zbatuar një seri të re të mjeteve, instrumentave/ mekanizmave dhe proçedurave 
mbështetëse që sigurojnë një kornizë për bashkë-krijim të zgjeruar për planin e 
veprimit, ashtu edhe për të ndërtuar më tej  planet e ardhshme të veprimit. 
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Pasqyrë e Koordinimit të POC të Konsultimeve Tematike të Palëve të Interesuara 

 
 
v 
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Mjetet, mekanizmat dhe proçedurat e zhvilluara të POC: 

 

Bashkëpunimi i forcuar midis ministrive të linjës (LFP) dhe qeverisë qendrore (POC) 
është kryer përmes zbatimit të mekanizmave zyrtarë të feedback-ut për të cilat janë dhënë 
mbështetje dhe udhëzime të rregullta nëpërmjet komunikimeve mesinstitucioneve për të 
harmonizuar prioritetet e qeverisë dhe për të koordinuar veprimet e planifikuara. 

Krijimi i sistemeve dhe mjeteve të qëndrueshme për të nxitur dhe zhvilluar kapacitetet 
brenda administratës publike synon të promovojë koordinimin dhe angazhimin midis 
ZKM-së, ministrive të linjës, shoqërisë civile dhe organizatave ndërkombëtare për të zhvilluar 
dhe zbatuar reformat e qëndrueshme të qeverisjes. Këto sisteme kanë për qëllim të 
inkurajojnë gjithashtu ndërtimin e kapaciteteve brenda institucioneve të ZKM dhe LFP 
mbi parimet dhe proçeset e OGP dhe integrimin e tyre në zhvillimin e politikave.. 

  

Korniza e Menaxhimit 

 Metodologjia: POC zhvilloi kornizën e metodologjisë për zhvillimin e Planit i cili 
bazohet në mekanizmat dhe proçeset që lidhen me Sistemin e Planifikimit të 
Integruar të Shqipërisë. 

 Konsultimet e palëve të interesuara: POC mbikëqyr proçesin e konsultimit 
midis LFP dhe palëve të interesit për secilën nga katër fushat e propozuara të 
politikave. Secila fushë e politikave duhet të kryejë 3-4 konsultime me palët e 
interesit në bashkëpunim me POC. Një konsultim shtesë me palët e interesit do të 
kryhet pas hartimit të planit të veprimit. 

 Kalendari i Menaxhimit: Ky kalendar ështëkrijuar për të lehtësuar 
llogaridhënien dhe për të siguruar që të gjitha proçedurat ndiqen në mënyrë të 
duhur, POC ka krijuar një kalendar menaxhimi me të gjitha detyrat ndërmjetësuese 
të përfshira në zhvillimin e planit të veprimit. 

 Webfaqja e OGP-së: POC siguron që faqja e internetit e OGP-së të 
përditësohet me të gjitha raportet, kontributet dhe informacionet përkatëse për 
pjesëmarrjen efektive dhe të informuar të palëve të interesuara. 

Korniza e Raportimit të Proçesit 

 Kërkesat e Raportit të Konsultimit: Pas secilës iniciativë konsultimi, çdo LFP 
kërkohet të paraqesë një raport të strukturuar dhe sintetik bazuar në një kornizë 
specifike. Këto raporte përqendrohen në pjesëmarrjen e palëve të interesuara gjatë 
konsultimit të tilla si reflektimi mbi nivelin e angazhimit, identifikimin e fushave për 
përmirësim dhe mënyrën se si mund të arrihet kjo në konsultimin e ardhshëm dhe 
regjistrimin e të gjitha reagimeve/komenteve të palëve të interesuara. Këto raporte 
lehtësojnë dialogun midis POC dhe LFP dhe mundësojnë që përmirësimet të bëhen 
në vazhdim e sipër dhe janë botuar në faqen e internetit të OGP-së për konsultim 
publik. 

 Korniza dhe modelet e raportit: Për të lehtësuar raportimin që kap çështjet 
tematikepërmes një formati të lehttësuar dhe lehtësisht të perceptueshëm. Modelet 
përqendrohen në evidence dhe vendosin theksin në identifikimin e fushave për 
përmirësim në lidhje me angazhimin dhe identifikimin e zonave ku mund të 
përmirësohet angazhimi. 
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 Kontrolli i cilësisë të raporteve:  POC kryen kontrrollin e ciltësisë të raporteve 
në formë të strukturuar për të ofruar komente për LFP-të për raportet e 
tyre. Përgjigjet janë shënuar si jo të plota, të pjesshme ose të plota me 
rekomandimet dhe komentet e dhëna nga POC. Ky sistem ofron një mjet zyrtar dhe 
të qëndrueshëm të feedback-ut për të nxitur qëndrueshmërinë në raportim, si dhe 
mbështet përmirësimet e angazhimit dhe pjesëmarrjes së palëve të interesuara. 

 Kontroll i cilësisë për prioritizimin: POC siguron kontroll të cilësisë së 
proçesit të prioritizimit duke përfshirë që të gjitha idetë të vlerësohen duke përdorur 
modelin e prioritizimit për të siguruar transparencën në proçesin e vlerësimit dhe 
përzgjedhjes. 

 

PËRFSHIRJA E GRUPEVE TË INTERESIT PËRMES 
INSTRUMENTAVE DHE MEKANIZMAVE 

Mjetet dhe mekanizmat e angazhimit të palëve të interesuara 
 

Mjetet informuese 

 Raport i palëve të interesuara të OGP-së: Ky raport ofron një përmbledhje të 
proçesit të OGP për palët e interesuara. Kërkon të promovojë pjesëmarrjen duke 
theksuar pavarësinë e kornizës IRM dhe mundësitë që proçesi OGP ofron për palët 
e interesuara për të marrë pjesë në politikëbërjen dhe qeverisjen. 

 Informacion i veçantë për palët e interesit në fushën e politikës:  

Kjo përmbledhje përqendrohet posaçërisht në fushën e politikave që propozohet në 
mënyrë që të nxisë krijimin e ideve dhe zhvillimin e ideve, si dhe për të pajisur palët 
e interesuara me informacion të mjaftueshëm për t'u angazhuar në temë me 
kontributet që do të jenë të rëndësishme për proçesin e OGP. 

 

KONTRIBUTI I GRUPEVE TË INTERESIT NË MEKANIZËM 

Mekanizmat e kontributit të palëve të interesuara 

 Prioritizimi / Udhëzimi i Kritereve dhe Modeli: Bazuar pjesërisht në kriteret e 
deklaruara të IRM, POC zhvilloi një kornizë prioritizimi me kategori për 
verifikueshmëri, rëndësi për parimet e OGP, ndikimin e vlerësuar, angazhimin e 
shoqërisë civile, realizueshmërinë, përafrimin me përparësitë lokale, kombëtare 
dhe ndërkombëtare. Kjo kornizë u shoqërua me një shënim udhëzues se si LFP-të 
mund të punojnë me shoqërinë civile për të përshtatur kornizën dhe për të 
vlerësuar idetë e kontribuara në një mënyrë transparente dhe të drejtë. Korniza u 
publikua dhe të gjitha idetë vlerësohen sipas kornizës dhe vlerësimit të tyre të 
botuar. 

 Idetë e Takimit të Konsultimit: Palët e interesuara inkurajohen të japin 
komente, ide dhe reagime të përgjithshme gjatë konsultimeve. Të gjitha komentet 
dhe diskutimet regjistrohen në raportin e konsultimit dhe do të publikohen në faqen 
e internetit të OGP-së. Komentet dhe sugjerimet e bëra gjatë konsultimeve 
përfshihen në zhvillimin e planit të veprimit. 

 Ide të përgjithshme dhe specifike: Përveç konsultimeve të zhvilluara, palët e 
interesuara inkurajohen të japin reagime dhe ide jashtë takimeve të konsultimit. Të 
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dy formatet word dhe googleform ofrojnë mundësi për palët e interesuara për të 
kontribuar. Një version i 'ideve të përgjithshme' përqendrohet në çështje dhe 
zgjidhje të gjera që lidhen me fokusin e politikave, ndërkohë që një version i 'ideve 
specifike' u mundëson palëve të interesuara të përpunojnë dhe përsosin idetë e 
tyre brenda formatit të kërkesave të OGP-së. Të gjitha idetë e kontribuara do të 
publikohen dhe vlerësohen duke përdorur kornizën e përparësive.  

 

BASHKËPUNIMI ME OGP LFP 

Bashkëpunimi me LFP-të 

 Prezantime të Partnerizuara për Konsultimet e Palëve të Interesuara : 

Për të inkurajuar pjesëmarrjen e informuar, harmonizohet ndërveprimi i POC me 
LFP për të lehtësuar prezantimet për palët e interesuara. LFP-të shpjegojnë detajet 
përkatëse të punës së tyre dhe sugjerojnë idetë dhe rekomandimet për planin e 
veprimit. POC gjithashtu paraqet në shumicën e konsultimeve konceptin e OGP-së, 
qasjen metodologjike, shembuj të rëndësishëm nga vendet e tjera dhe mënyrat në 
të cilat palët e interesuara mund të kontribuojnë. Përmbajtja e këtyre prezantimeve 
është përshtatur dhe bazuar në takimin e planifikimit javor, por kryesisht 
përqendrohet në pajisjen e palëve të interesuara me informacionin dhe mjetet për 
të përdorur ekspertizën e tyre drejt zhvillimit të ideve të rëndësishme për Planin e 
Veprimit të OGP-së me secilin prezantim të bazuar në konsultimin e 
mëparshëm. Më në fund, prezantimet e POC theksojnë inkurajimin dhe promovimin 
e diskutimeve dhe kontributeve shpesh përmes udhëzimeve.  

 Takimet e Planifikimit Javor të Konsultimeve : 

Çdo javë POC zhvillon një takim online me 
pikën kryesore të LFP për të adresuar çdo 
çështje në angazhimin e palëve të interesit, për 
të diskutuar fushat e mundshme shqetësuese, si 
dhe çdo rregullim për të zhvilluar strategjinë për 
javën e ardhshme.  

Këto takime sigurojnë që POC është i 
vetëdijshëm për çdo çështje dhe mund të 
mbështesë ndryshimet për të përmbushur 
kërkesat e OGP.  

Për më tepër, ato lehtësojnë përshtatjen e çdo 
materiali dhe prezantimi për t'iu përshtatur 
rrethanave të veçanta të fokusit të politikës 
(p.sh. një LFP mund të ketë më pak palë të 
interesit që marrin pjesë dhe për këtë arsye 
strategjia e kontaktit mund të duhet të përshtatet).  

 
Mbeshtetja gjatë thirrjeve dhe udhëzimi: 

Përveç takimeve më të strukturuara, POC është në dispozicion përmes postës 
elektronike dhe telefonit për kontrolle të rregullta me LFP-të. Komunikimi 
inkurajohet dhe është lehtësuar nga reagimi i proçedurave të vendosura, duke 
promovuar kështu më shumë bashkëpunim midis POC dhe LFP. 
 

Konsultimet 
me palët e 

interesit

Konsultimet 
Reagime

Dialogu i LFP & 
POC

Projektimi i 
Konsultimit
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PJESËMARRJA, KONSULTIMI DHE PROCESI CO-CREATION 

 

Një nga objektivat kryesorë të proçesit të zhvillimit të Planit të Veprimit  të Partneritetit të 
Qeverisë së Hapur (OGP) të Shqipërisë 2020-2022 , ishte përmirësimi i nivelit të angazhimit 
me shoqërinë civile, qytetarët dhe palët e tjera të interesit sa i përket hartimit të tij. Përparimi i 
konsiderueshëm i pjesëmarrjes qytetare paraqet një sfidë thelbësore.Për të lehtësuar 
progresin në angazhimin e palëve të interesit drejt Planit të Veprimit (AP) 2020-2022, 
gjithashtu dhe për të siguruar një bazë themelore nga e cila  rrit dhe përmirësone angazhimin 
qytetar, POC i dha përparësi një dialogu të ngushtë me Institucionet kryesore të Pikave Fokale 
(LFP) dhe zhvillimin e një kornize me materiale dhe mjete që lehtëson këtë bashkëveprim. Kjo 
qasje synonte jo vetëm të mundësonte pjesëmarrjen dhe kontributet e palëve të interesit, por 
lehtëson gjithashtu përgjegjësinë në lidhje me përfshirjen dhe shqyrtimin e kontributeve të 
palëve të interesuara. Për më tepër, synohet që kjo qasje të fillojë integrimin e proçeseve të 
rekomanduara nga OGP në sistemet ekzistuese qeveritare të cilat mund të përpunohen dhe 
zhvillohen më tej me kalimin e kohës. 

Bashkëpunimi gjatë COVID-19 

Ndjekja e këtij objektivi gjatë pandemisë COVID-19 hasi sfida pasi kanalet e komunikimit për 
konsultime ishin të kufizuara dhe kryesisht të fokusuara në modalitetet online për të siguruar 
distancimin fizik.Për të lehtësuar adaptimet vetëm në modalitetet online, POC bashkëpunoi 
ngushtë me Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit (NAIS / AKSHI) për të 
lehtësuar mekanizmat e komunikimeve online dhe për të mbështetur ngarkimin në kohë dhe 
gjithëpërfshirës të materialeve përkatëse. Për më tepër, POC u paraqiti LFP-ve një 
përmbledhje udhëzuese për lehtësimin e konsultimeve online për të mbështetur dialogun e 
palëve të interesit bazuar në rekomandimet dhe burimet e referencës së OGP. 

 

PËRPJEKJET PËR TË RRITUR BASHKËPUNIMIN NË 
PROCESIN E PLANIT TË VEPRIMIT 

 

Përpjekjet për të rritur bashkëpunimin 

Në kuadër të qasjes për angazhimin e palëve të interesuara u rrit bashkëpunimi me të gjithë 
aktorët gjatë proçesit të zhvillimit të Planit të Veprimit 2020-2022. 

 

QASJA E TARGETUAR NË PROCESIN E PLANIT TË 
VEPRIMIT 

Qasja e synuar 

Për të promovuar përfshirjen aktive të palëve të interesuara me interes në fushat e politikave, 
LFP-të përdorën listën e organizatave të regjistruara të shoqërisë civile (OSHC) të përpiluara 
nga Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile në mënyrë që të identifikojnë dhe kontaktojnë 
të gjitha OShC-të, fokusi i të cilave është në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë në fushën 
e tyre të politikës.  

Kjo qasje synonte të krijonte një qasje tematike dhe bashkëpunuese për përfshirjen dhe 
angazhimin e palëve të interesuara për të promovuar transparencënme OSHC-të dhe 
llogaridhënien për LFP-të.Synohet që një qasje e tillë të ndihmojë në ndërtimin e 
marrëdhënieve për dialogun në vazhdim. 
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Palët e interesuara u kontaktuan personalisht përmes postave elektronike dhe u ftuan të 
merrnin pjesë në konsultime, të pajisur me informacion shtesë, të pajisur me mjete për të 
siguruar reagime, të dhëna dhe konkluzione nga konsultimet).Për të adresuar raste kur OSHC-
të përkatëse mund të mos jenë përfshirë, nga palët e interesuara u ftuan aktorë të tjerë të 
interesuar që kishin një interes ose njohuri përkatëse në temë dhe listat e synuara të OSHC-ve 
u zgjeruan në përputhje me rrethanat. 

 

QASJA E GJËRË E SHTRIRJES NË PROCESIN E PLANIT TË 
VEPRIMIT 

Qasja e gjerë/dhe gjithëpërfshirëse 

Si plotësim, njëkohësisht u ndoq një ndjekje gjithëpërfshirëse me aktorët e interesuar/OSHC-
të. Të gjitha materialet dhe mekanizmat e feedback-ut  të OGP lidhur me planin e vperimit u 
botuan në webin e OGP-së për Shqipërinë. Për më tepër, u dedikuan periudha të mjaftueshme 
për dhënien e komenteve gjatë konsultimit publik të cilëve u mundësoi të gjithë palëve të 
interesuara të ofrojnë reagime.Gjithashtu takim të dedikuar dhe me Këshillin e Shoqërisë Civile 
(KKSHC) mundëson që dhe një komunitet më i gjërë i OSHC-ve të japin inpute dhe komente. 

 

MEKANIZMI I PJESËMARRJES TË GRUPEVE TË INTERESIT 
NË PROCESIN E PLANIT TË VEPRIMIT 

 
Mekanizmat për pjesëmarrjen e grupeve të interesit 

Për të lehtësuar pjesëmarrjen e përmirësuar të palëve të interesuara në zhvillimin e Planit të 
Veprimit OGP 2020-2022, POC në bashkëpunim me LFP dhe AKSHI-in hartuan një kornizë 
për të mundësuar një gamë më të gjerë të mundësive për OShC-të dhe palët e interesit për të 
propozuar idetë e tyre si dhe për të diskutuar dhe elaboruar mbi reformat e propozuara nga 
qeveria. Këto instrumenta të hartuara janë përmbledhur në tabela më poshtë. 

Mekanizmat për pjesëmarrje në zhvillimin e Shqipërisë 2020-2022 

Plani i Veprimit OGP 2020-2022 
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KONSULTIMI DHE MBËSHTETJA E GRUPEVE TË INTERESIT 

 
Mbështetja e palëve të interesuara 

Një qasje e strukturuar për shpërndarjen e informacionit tek palët e interesuara ishte një nga 
risitëmes të tjerash të proçesit të zhvillimit të Planit të Veprimit 2020-2022. Në mënyrë që të 
ketë një angazhim të plotë dhe sa më gjithpërfshirës nga ana e shoqërisë civile, qytetarët dhe 
palët e tjera të interesit gjatë gjithë proçesit të hartimit të Planit të Veprimit, palëve të 
interesuara u siguruan informacione në lidhje me të gjitha aspektet e proçesit të zhvillimit të 
planit duke përfshirë: informacionin bazë, si të kontribuojnë dhe si do të përdoren reagimet e 
tyre. Një përmbledhje e këtyre materialeve përshkruhet më poshtë. 

 

Materialet e Konsultimit 

Të gjitha materialet e përdorura në proçesin e zhvillimit të Planit të Veprimit vihen në 
dispozicion në faqen e dedikuar të OGP-së për Shqipërinë të cilat ofrohen drejtpërdrejt për 
palët e interesuara. Kjo përfshin, por nuk kufizohet në: 

• Masat e propozuar për angazhimet e Planit të Veprimit; 

• Materiale mbështetëse dhe përmbledhje; 

• Raportet parakonsultuese; 

• Informacioni i takimit të konsultimit, prezantimet, proçesverbalet dhe konkluzionet 
operacionale; 

• Raportet e konsultimit; 

• Mjetet e prioritizimit të përdorura për zgjedhjen e angazhimit të Planit të Veprimit. 
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Raport i Partneritetit për Qeverinë e Hapur 

Kjo përmbledhje ofron një pasqyrë të pergjithshme të proçesit të Planit të Veprimit për palët e 
interesit.Ajo kërkon të promovojë pjesëmarrjen duke theksuar standartet IRM dhe mundësitë 
që proçesi OGP ofron për palët e interesuara për të marrë pjesë në politikëbërjen. 

 Përmbledhja e shkurtër: 

 Përmbledhje e OGP; 

 Roli i IRM; 

 Parimet e OGP; 

 Tematikat e propozuara të politikave për Planin e Veprimit OGP 2020-2022; 

 Argumentat se pse pjesëmarrja dhe bashkë-krijimi është i rëndësishëm për reformat 
efektive të qeverisë; 

o Parimet e pjesëmarrjes së publikut; 

o Arsyet e bashkëpunimit midis qeverisë, qytetarëve dhe shoqërisë 
civile; 

 Çështjet që OGP mund të ndihmojë në adresimin (duke u zgjeruar përtej katër fushave 
të zgjedhura të 2020-2022). 

Informacione specifike të palëve të interesuara për fushën e politikave 

Ky përmbledhje përqendrohet posaçërisht në një fushë specifike të politikave (p.sh. Qeverisja 
Dixhitale) që propozohet në mënyrë që të: 

 Nxitet përcjellja/feedback lidhur mee ide specifike dhe inkurajimi dhe mbështja e palëve 
të interesuara në zhvillimin këtyre e ideve; 

 Pajisja e palëve të interesuara me informacion të mjaftueshëm për t'u angazhuar në 
tematika me kontribute që do të jenë të rëndësishme për proçesin e OGP. 

o Lidhje dhe referencat janë përfshirë për të lehtësuar kërkime të mëtejshme. 
Këto përmbledhje janë botuar në faqen e internetit të OGP. 

 

Ndër temat e tjera, secila prej katër përmbledhjeve përfshin: 

i. Rekomandimet e OGP për fushën e politikave; 

ii. Mjetet e pjesëmarrjes publike dhe qytetare të rëndësishme për tematikën e politikave; 

iii. Prioritetet tematike të mundshme për tu marrë në konsideratë; 

iv. Përzgjedhja e angazhimeve potencialisht të rëndësishme të OGP-së në fushën e 
politikave nga vendet e tjera. 

 

 

MEKANIZMI I REAGIMIT DHE BASHKËPUNIMIT NË 
PROCESIN E PLANIT TË VEPRIMIT 

 
Mekanizmat e feedback-ut dhe bashkëpunimit 

Për të mundësuar pjesëmarrjen e palëve të interesuara, proçesi i zhvillimit të Planit të Veprimit 
2020-2022 lehtësoi një larmi hapësirash dhe platformash për dialog dhe bashkë-krijim që 
përfshinë hapësira të bazuara në bashkëpunim/diskutim dhe mundësi për të siguruar reagime 
dhe informacione me shkrim. 
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DIALOGU DHE TAKIMET KONSULTATIVE NË PËRGATITJEN 
E PLANIT TË VEPRIMIT 

Dialogime dhe Takime 

Konsultimet tematike të palëve të interesuara 

Për të inkurajuar pjesëmarrjen e informuar, POC e koordinuar me LFP zhvilluan konsultime 
tematike me palët e interesuara duke krijuar mundësi shumë-planëshe (i) mundësi për 
prezantime të shkurtra informuese për të lehtësuar dialogun dhe kontributin e palëve të 
interesuara.(ii) LFP-të kishin  mundësinë për të shpjeguar detajet teknike të punës si dhe (iii) 
mundësia për të sugjeruar ide dhe rekomandime në bashkërednim me OSHC-të. POC 
gjithashtu në shumicën e konsultimeve parashtroi konceptin e OGP-së/qasjen metodologjike si 
dhe paraqiti shembuj të rëndësishëm nga vendet e tjera dhe mënyrat në të cilat palët e 
interesuara mund të kontribuojnë duke incentivuar ide të reja në bashkë-bërjen e anagzhimeve 
dhe masave prioritare të identifikuara në Planin e Veprimit. 

Përmbajtja e këtyre prezantimeve është përshtatur bazuar në takime javor të planifikuara, por 
kryesisht përqendrohet në pajisjen e palëve të interesuara me informacionin dhe mjetet.POC 
në të gjithë proçesin e hartimit të Planit të Veprimit inkurajuan dhe promovuandiskutimet me 
shoqërinë civile si dhe hartoi të gjitha guidat metodologjike si dhe gjithë udhëzimet e proçesit 
të hartimit të Planit të Veprimit 2020-2022. 

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

• LFP zhvilloi 4 konsultime me palët e interesit në bashkëpunim me POC (12 
takime tematike konsultative të zhvilluara) 

• Palët e interesuara janë inkurajuar përmes gjithë instrumentave të krijuara të japin 
komente, ide dhe reagime të përgjithshme gjatë konsultimeve. 

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

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

Struktura e përgjithshme e takimeve tematike të konsultimit me palët e interesuara 
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 Pasqyrë e fokusit të Ministrisë / Agjencisë 

 Hyrje në OGP / kriteret 

 Inkurajim / shpjegim për stimujt për të marrë pjesë 

 Hyrje e materialeve plotësuese / mjet i përgjithshëm i 
feedback-ut 

 Mundësi për diskutim / reagim 

   Përmbledhje e shkurtër për ardhësit e rinj 
 Inkurajim / shpjegim për stimujt për të marrë pjesë 
 Prezantimi i kritereve të idesë 
 Shpjegimi i mjetit të përgjithshëm dhe specifik të reagimeve 

 Mundësi për diskutim / reagim 
 

 Përmbledhje e shkurtër për ardhësit e rinj 
 Theksi i duelit për zgjerimin e sugjerimeve ekzistuese të planit të 

veprimit 
 Prezantimi i reformave të propozuara nga qeveria për AP 

 Mundësi për diskutim / reagim 
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Bashkëpunimi i POC me LFP 

Për të lehtësuar përmirësimin e vazhdueshëm të angazhimit të palëve të interesuara, POC 
punoi ngushtë me secilin nga LFP-të individualisht për të përshtatur qasjen për angazhimin e 
palëve të interesuara për t'iu përshtatur kontekstit të veçantë dhe çdo sfide specifike për 
fushën e politikës. 

Prezantime të partnerizuara për Konsultimet me Palët e Interesuara: 

 POC koordinon me LFP për të lehtësuar prezantimet për palët e interesit 

 LFP shpjegon detajet përkatëse të punës së tyre dhe sugjeron idetë dhe rekomandimet 
për planin e veprimit 

 POC prezanton konceptin e OGP-së, qasjen metodologjike, shembuj të rëndësishëm 
nga vendet e tjera dhe mënyrat në të cilat palët e interesuara mund të kontribuojnë 

 Përqendrohet në pajisjen e palëve të interesuara me informacionin dhe mjetet e duhura 
për të përdorur ekspertizën e tyre drejt zhvillimit të ideve të rëndësishme për Planin e 
Veprimit të OGP-së 2020-2022 me secilin prezantim të bazuar në konsultimin e 
mëparshëm 

Takimet e Planifikimit Javor të Konsultimeve: 

 POC zhvillon takime online me cdo LFP për të adresuar çdo çështje në angazhimin e 
palëve të interesuara, për të shenjëstruar fushat e mundshme, për të diskutuar çdo 
rregullim në qasje dhe për të zhvilluar strategjinë për javën e ardhshme 

Mbështetja dhe udhëzime të vazhdueshme deri në finalizimin e Planit: 

 POC është në dispozicion përmes postës elektronike dhe telefonit për kontrolle të 
rregullta me LFP-të 

 Komunikimi inkurajohet dhe është lehtësuar nga proçedurat e reagimit të vendosura, 
duke promovuar kështu më shumë bashkëpunim midis POC dhe LFP dhe aktorët e 
interesuar 

 

PROCESI I RAPORTIMIT TË KONSULTIMIT NË HARTIMIN E 
PLANIT TË VEPRIMIT 

Raporti i Konsultimit 

Për të siguruar që secili komponent plotëson kriteret e bashkë-krijimit të IRM për secilin 
komponentë kërkohen raporte para / konsultimi që vlerësojnë dhe raportojnë mbi angazhimin, 
pjesëmarrjen dhe reagimet nga shoqëria civile. Detajet e raporteve: 

 Niveli i angazhimit; 

 Detajoni sugjerime/ komentet / reagimet / idetë e palëve të interesuara; 

 Identifikoni temat e mundshme të fokusit bazuar në reagimet nga shoqëria civile; 

 Fushat për të përmirësuar angazhimin dhe pjesëmarrjen e palëve të interesit. 

 
Modelet e raporteve janë dhënë për të lehtësuar qëndrueshmërinë, lehtësinë e 
përdorimit, llogaridhënien dhe forcimin e rëndësisë së angazhimit në secilën 
fazë.Udhëzimet për konsultime dhe modelet shoqëruese të raporteve u janë siguruar LFP-ve 
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për fazën e parakonsultimit për marrjen e ideve si dhe për takimet konsultative të palëve të 
interest që janë zhvilluar në mënyrë periodike dhe të vazhdueshme. 
 

• Raportet dorëzohen duke përdorur modelin e strukturuar 
• Përqendrohen në evidencën/theksin në identifikimin e fushave për përmirësim në 
lidhje me angazhimin dhe identifikimin e zonave ku do të përmirësohet angazhimi 
• Çdo raport publikohet 
 

Udhëzime për Raportin e Konsultimit 
 

• Identifikohen palë e interesit që janë të përfshirë në proçes; 
• Identifikohet hendeku në angazhimin dhe pjesëmarrjen e palëve të interesit që mund 
të adresohen përpara fazave të ardhshme; 
• Identifikohen fushat paraprake konsultimet tematike dhe prioritetet; 
• Identifikohen kontributet e palëve të interesuara në detaje. 
 

Kontroll i cilësisë të raportimit/raporteve 
 

• POC zhvillon kontrrolle të strukturuara për të ofruar komente për LFP-të dhe për 
raportet e tyre; 
• Përgjigjet janë strukturuar si jo të plota, të pjesshme ose të plota me 
rekomandimet/rregullimet e përshkruara nga POC; 
• Siguron një mjet zyrtar dhe të qëndrueshëm të reagimeve të vazhdueshme për të 
nxitur qëndrueshmërinë në raportim, si dhe mbështetjen e përmirësimeve të angazhimit 
dhe pjesëmarrjes së palëve të interesuara. 
 

Modeli i Raportit të Konsultimit për Takimet Tematike të Konsultimit me Palët e Interesuara 

TABELA E RAPORTIT TE KONSULTIMIT 

Detajet e Konsultimit 

Fokusi i Qëllimit të Politikave 

Institucioni kryesor i pikës fokale 

Data dhe numri i takimit të konsultimit 

I. Objektivi i Takimit të Konsultimit 

Cili ishte qëllimi i këtij konsultimi? 

Ju lutemi përgjigjuni për të gjitha ato që vlejnë 

(i) Futja e palëve të interesuara në qëllimin e propozuar të politikës 

(ii) Futja e palëve të interesuara në proçesin e OGP 

(iii) Shpjegoni mjetet kthyese për palët e interesit 

(iv) Ide për diskutime mendimesh me palët e interesit 

(v) Zhvilloni detaje të mëtejshme (momente historike, etj.) për ide 

(vi) Mblidhni reagime mbi qëllimet e propozuara të politikës 

(vii) Jepni përparësi qëllimeve të propozuara të politikës 

(viii) Tjetër (jep detaje) 

II. Metodologjia 

Cili ishte formati i takimit? 

Si ishin në gjendje palët e interesit të merrnin pjesë? 

(i) Prezantimet 
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Modeli i reagimit të palëve të interesuara për takimet tematike të konsultimit të palëve të interesuara  

TABELA E REAGIMIT TË PALËVE TË INTERESIT 

 

EMRI:  
Organizimi/ 
Lidhja: 

 Pozicioni: 
 

Çështjet e 
ngritura 

 

Reagime  

Ide të Sugjeruara  

Komente të tjera  

 

KONSULTIMI ME KËSHILLIN KOMBËTAR TË SHOQËRISË 
CIVILE 

Takim konsultimi me Këshillin e Shoqërisë Civile 

Pas konsultimeve tematike, një takim konsultativ me Këshillin e Shoqërisë Civile do të 
mundësojë kontribute dhe konsultim të planit të veprimit nga një audiencë më e gjerë e OSHC-
ve. 
 

(ii) Diskutim / Reagim nga palët e interesuara 

(iii) Pyetje dhe përgjigje 

(iv) Ide per krijim 

Përzgjedhje e palëve te interesuara 

 Si u zgjodhën palët e interesit? 

(ii) Si u kontaktuan palët e interesuara? 

(iii) Sa palë të interesuara u kontaktuan? 

(iv) A u njoftua konsultimi publikisht? (përmes faqeve të internetit, mediave 
sociale, etj.) 

(v) A u rikujtuan palet e interesuara? 

III. Rezultatet/ Gjetjet 

Kontributet e palëve të interesuara 

(i) Sa palë të interesuara morën pjesë? 

(ii) A kanë kontribuar palët e interesuara? 

(iii) Çështjet kryesore të identifikuara nga palët e interest 

(iv) Rekomandimet kryesore nga palët e interesuara? 
 

IV. Mangësitë e identifikuara dhe përgatitjet për konsultimin e radhës 

(i) Kufizimet në pjesëmarrjen e palëve të interesuara 

(ii) Kufizimet në pjesëmarrjen e palëve të interesuara 

(iii) Çfarë mund të bëhet për të përmirësuar pjesëmarrjen? 

(iv) Çfarë mund të bëhet për të përmirësuar pjesëmarrjen  në takimin e 
ardhshëm? 
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PROCEDURAT E REAGIMIT ME SHKRIM 
 

KOMENTET E SHKRUARA 

Sondazhi  para- konsultimit 

LFP, me mbështetje teknike nga POC, secili hartoi një sondazh para-konsultimi për të 
identifikuar çështjet kryesore në fushën e politikave, identifikimin e prioriteteve të palëve të 
interesuara si dhe identifikimin e fushave për të përmirësuar angazhimin përpara periudhës së 
konsultimit. 

 

PROPOZIMET E IDEVE TË PËRGJITHSHME PËRMES 
INSTRUMENTAVE PËR PROCESIN CO-CREATION 

 

Mjete të përgjithshme për propozimin e ideve 

I disponueshëm si model  raportues mjeti i përgjithshëm i ideve u mundësoi palëve të 
interesuara të përshkruajnë ato që ata besojnë se janë çështjet më të rëndësishme në lidhje 
me fushën e propozuar të politikave dhe të sigurojnëprezantimin e disa ide të përgjithshme në 
terma të gjerë që u mundësuan të shtjellohen në konsultime të mëtejshme. 

Mjeti/ pyetësorët për pjesëmarrësit u bazua në disa elementë si më poshtë: 

 Cilat mendoni se janë çështjet më të rëndësishme që qeveria shqiptare duhet të ketë 
përparësi për të përmirësuar qeverisjen dixhitale / anti-korrupsionin / aksesin në 
drejtësi / transparencën fiskale (në varësi të fokusit të politikës)? 

 Ju lutemi propozoni ndonjë ide ose zgjidhje që mund të keni për të përmirësuar 
qeverisjen civile / anti-korrupsionin / qasjen në drejtësi / përpjekjet e transparencës 
fiskale 

 Përshkruani shkurtimisht idenë e përgjithshme 

 Cili është problemi që do të trajtojë ideja 

 Cili është objektivi kryesor i idesë 

 

PROPOZIMET E IDEVE SPECIFIKE PËRMES 
INSTRUMENTAVE PËR PROCESIN CO-CREATION 

 

Mjete specifike të propozimit të ideve 

I disponueshëm si model  pyetësorët specifike të ideve u mundësoi palëve të interesuara të 
detajojnë idetë specifikeqë mund të kenë për të përmirësuar një çështje që lidhet me fushën e 
propozuar të politikës. 

Pyetësorët/forma/modeli  u kërkoi pjesëmarrësve të marrin në konsideratë sa më poshtë pasi 
ofrojnë detaje të idesë së tyre të propozuar (shih figurën 5):  

 “Ju lutemi përshkruani çdo ide ose zgjidhje që mund të keni për përmirësimin e 
qeverisjes dixhitale / anti-korrupsion / aksesin në drejtësi / transparencën fiskale. Ju 
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lutemi përfshini të gjitha informacionet ose detajet për këtë ide. Kur mendoni për ide 
mbani në mend sa vijon: 

 Problemi: Cili është problemi social, ekonomik, politik ose mjedisor që adresohet nga 
ky angazhim? 

 Objektivi: Cilat janë objektivat e deklaruara në zotim? Si kontribuon objektivi i 
angazhimit në zgjidhjen ose përmirësimin e problemit? 

 Zgjidhja: Cilat aktivitete propozon angazhimi për të arritur objektivin? Si do të 
kontribuonin aktivitetet në objektivin e angazhimit? 

 Ndikimi: Nëse zbatohet plotësisht siç është shkruar, çfarë efekti potencial do të kishte 
kjo qasje në problem? 

 

Formulari i të palëve të interesuara për propozimet specifike të ideve 

Detajet e idesë 

Cili është problemi që do të trajtojë ideja 

Si do ta trajtojë ideja problemin 

Objektivi i idesë / Ndikimi i mundshëm 

 
Përfituesit kryesorë (kush përfiton) 

Si përmirësohet 
ose promovohet: 

Transparenca dhe akses në 
informacion? 

   Pjesëmarrja Publike & 
Qytetare 

   Përgjegjësia publike 

 
Teknologji & Inovacion 

Cilat janë agjencitë kryesore që do të 
zbatonin idenë (Ministritë / OJQ-të / etj.) 

 
 

PËRFSHIRJA DHE GJITHËPËRFSHIRJA E REAGIMEVE TË 
GRUPEVE TË INTERESIT 

 
Konsultimi Publik Online 
Drafti i planit të veprimit do të jetë i disponueshëm në regjistrin e konsultimeve në internet ku 
publiku i gjerë do të ftohet të shqyrtojë dhe të ofrojë komente për idetë e propozuara. 
 

 
Përfshirja dhe inkorporimi i reagimeve të palëve të interesuara 
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Të gjitha idetë e paraqitura merren në konsideratë në mënyrë transparente dhe të drejtë duke 
përdorur kriteret e përcaktimit e prioritizimit. Bazuar në vlerësimet, sipas kritereve, idetë e 
propozuara kategorizohen në një nga katër grupet: 

Pranohet 
Pranohet me 
ndryshimet 

Rekomanduar për të 
ardhmen 

Nuk pranohet 

Propozimet që do të 
përfshihen në Planin e 

Veprimit 2020-2022 

Propozimet që do të 
pranohen në Planin e 

Veprimit 2020-2022 me 
ndryshime 

Propozimet që do të 
përfshihen në planet e 
ardhshme të veprimit 

Propozimet e 
papranueshme 
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PROCESI I KONSULTIMIT PUBLIK 

 
Një nga objektivat parësorë të procesit të zhvillimit të Planit të Veprimit (PVP) të Partneritetit të 
Qeverisjes së Hapur (PQH) të Shqipërisë 2020-2022 ishte përmirësimi i nivelit të angazhimit me 
shoqërinë civile, qytetarët dhe palët e tjera të interesuara në zhvillimin e saj. Përparimi i 
ndjeshëm i pjesëmarrjes qytetare paraqet një sfidë thelbësore. 

Për të lehtësuar përparimin në angazhimin e palëve të interesuara drejt Planit të Veprimit 2020-
2022, por gjithashtu për të ofruar një bazë për rritjen e përmirësimit të angazhimit qytetar, Pika e 
Kontaktit e Qeverisë (POC) i dha përparësi një dialogu të ngushtë me Institucionet e Pikës Fokale 
Udhëheqëse (LFP) përgjegjëse për secila fushë e fokusit të politikave për PVQ-në dhe zhvillimin 
e një kuadri me materiale dhe mjete. 

Kjo qasje synonte jo vetëm të mundësonte pjesëmarrjen dhe kontributet e palëve të interesuara, 
por të lehtësonte llogaridhënien në lidhje me përfshirjen dhe marrjen në konsideratë të 
kontributeve të palëve të interesuara. Më tej, synohet që kjo qasje të inicojë integrimin e 
proceseve të rekomanduara nga OGP në sistemet qeveritare, të cilat mund të shtjellohen dhe 
zhvillohen më tej me kalimin e kohës. 

Katër anketa para konsultimit u kryen në të katër fushat e fokusit për PVP-në. Përveç qasjes 
në publik dhe promovimit të anketës në faqen e internetit të OGP-së, palët e interesuara u 
kontaktuan drejtpërdrejt dhe u ftuan të merrnin pjesë. 

 Mbi 270 palë të interesuara janë ftuar të marrin pjesë; 

 24 palë të interesuara përfunduan këto sondazhe . 

konsultime tematike me palët e interesuara u kryen nëpërmjet koordinimit ndërmjet pikës 
qendrore të Pikës së Kontaktit të Qeverisë (POC) dhe me Institucionin e Pikës Fokale 
Udhëheqëse (LFP) të çdo fokusi politikash. 

Ftesat publike për pjesëmarrje në konsultime u shpallën në internet përmes faqeve të 
internetit të agjencive qeveritare përkatëse, faqes së internetit të OGP-së dhe në disa raste 
faqeve të mediave sociale të agjencive qeveritare. 

 190 palë të interesuara nga Regjistri i Agjencisë së Shoqërisë Civile dhe kontaktuan 
drejtpërdrejt dhe ftuan dhe inkurajuan të japin komente, ide dhe reagime të 
përgjithshme gjatë konsultimeve. Palët e interesuara u ndoqën si përmes emailit ashtu 
edhe përmes telefonit. 

 30 organizata joqeveritare morën pjesë në konsultimet tematike të palëve të 
interesuara . Të gjitha komentet dhe diskutimet regjistrohen në raportin e konsultimit dhe 
do të publikohen në faqen e internetit të OGP-së. Komentet dhe sugjerimet e bëra gjatë 
konsultimeve do të përfshihen në zhvillimin e planit të veprimit. 

 12 organizata joqeveritare dhanë komente/rekomandime. 

Angazhimi i palëve të interesuara në këto çështje reformash është një sfidë e vazhdueshme pasi 
besimi i publikut në procese është ende duke u krijuar . Ndjekja e këtij objektivi gjatë Pandemisë 
COVID-19 prodhoi sfida shtesë pasi rrugët për konsultime ishin shumë të kufizuara dhe kryesisht 
të kufizuara në modalitetet në internet për të siguruar distancimin fizik. U bënë përpjekje të gjera 
për të lehtësuar përshtatjen vetëm me modalitetet online, POC bashkëpunoi ngushtë me 
Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit (AKSHI/AKSHI) për të lehtësuar mekanizmat 
e reagimit online dhe për të mbështetur ngarkimin në kohë dhe gjithëpërfshirës të materialeve 
përkatëse. Për më tepër, POC u dha LFP-ve një përmbledhje udhëzuese për lehtësimin e 
konsultimeve në internet dhe dialogut me palët e interesuara bazuar në rekomandimet e OGP-së 
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dhe burimet e referencës. 

 
Analiza e konsultimeve të kryera 

Analiza e konsultimeve të kryera në (gjashtë muaj) një vit 
Numri i përgjithshëm i konsultimeve publike 

Procesi i konsultimit publik për zhvillimin e Planit të Veprimit të PQH-së 2020-2022 ka filluar që 
nga fillimi i procesit të zhvillimit të planit të veprimit në korrik 2020 dhe është duke vazhduar 
përmes një sërë mjetesh konsultative deri në përfundimin e procesit në dhjetor 2020, kur plani i 
veprimit finalizohet dhe miratohet nga strukturat kombëtare dhe ndërkombëtare. 

 4 Sondazhe para konsultimit (gusht-shtator 2020) :  
Një seri anketash para konsultimeve u përdorën për të mbledhur komente dhe të dhëna nga 
palët e interesuara për të informuar procesin e zhvillimit të planit të veprimit. 

 Takime Tematike të Konsultimeve me Palët e Interesit ( shtator-tetor 2020):  
Palët e interesuara inkurajohen të japin komente, ide dhe reagime të përgjithshme gjatë 
konsultimeve që mbulojnë 4 fushat e fokusit të politikave (Qasja në Drejtësi, Kundër 
Korrupsionit, Transparenca Fiskale, Qeverisja Dixhitale). Të gjitha komentet dhe diskutimet 
regjistrohen në raportin e konsultimit dhe do të publikohen në faqen e internetit të OGP-së dhe 
do të përfshihen në zhvillimin e planit të veprimit. 

 Informacioni i disponueshëm publikisht, Përditësimet dhe Mjetet e Feedback -ut 1(Gusht-
Dhjetor 2020):  
Pika e Kontaktit e Qeverisë (POC) e procesit të planit të veprimit të OGP-së shqiptare ka 
zhvilluar dhe zbatuar një seri të re mjetesh, mekanizmash dhe procedurash mbështetëse që 
ofrojnë një kuadër për të zgjeruar bashkë-krijimi për planin e ardhshëm të veprimit dhe nga i 
cili do të ndërtohet më tej për planet e ardhshme të veprimit. 

o 5 Përmbledhje informative për publikun dhe të gjithë palët e interesuara : 

 1 Përmbledhje e PQH-së dhe 4 Përmbledhje specifike e fokusit të politikave 

o 8 Mjete për reagime në internet ishin gjithashtu të disponueshme për të lehtësuar 
kontributin dhe kontributin e palëve të interesuara. 

o Uebsajti publik i përditësuar rregullisht me të gjitha dokumentet dhe prezantimet e 
përdorura gjatë takimeve konsultative, të gjitha angazhimet e propozuara të planit të 
veprimit, raportet e konsultimit, etj. 
 

Sa akte janë konsultuar dhe sa jo? 

Konsultimet mbuluan fushat e politikave të propozuara nga qeveria të fokusit për Planin e 
Veprimit të OGP-së 2020-2022 të Shqipërisë. Një seri takimesh konsultimi u zhvilluan për secilën 
nga fushat e mëposhtme të fokusit të politikave, secila e udhëhequr nga një institucion kryesor i 
pikës qendrore (LFP): 

 Anti-Korrupsion – Udhëhequr nga LFP Ministria e Drejtësisë ( MD ) 
o 1 Anketa para konsultimit 
o 4 Takime tematike konsultative me palët e interesuara 

 Qeverisja Dixhitale – Udhëhequr nga LFP Agjencia për Ofrimin e Shërbimeve të Integruara 
(ADISA) 

                                                
1Uebsajti i OGP Albania me të gjithë komponentët e propozuar të planit të veprimit, informacion mbi bazën, mjetet e kontributit të palëve të 

interesuara dhe informacion dhe raporte konsultimi http://ogp.gov.al/kategori/konsultim-i-dokumentit-te-draft-planeve 

http://ogp.gov.al/kategori/konsultim-i-dokumentit-te-draft-planeve
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o 1 Anketa para konsultimit 
o 3 Takime Tematike Konsultuese me Palët e Interesit 

 Qasja në drejtësi – Udhëhequr nga LFP Ministria e Drejtësisë ( MD ) 
o 1 Anketa para konsultimit 
o 4 Takime tematike konsultative me palët e interesuara 

 Transparenca Fiskale – Udhëhequr nga LFP Ministria e Financave dhe Ekonomisë ( MFE ) 
o 1 Anketa para konsultimit 
o 3 Takime Tematike Konsultuese me Palët e Interesit 

 

Cila ishte struktura e akteve të konsultuara (sa mbledhje, etj.)? 

4 Anketa Para-Konsultimi u kryen online për të informuar procesin e zhvillimit të planit të veprimit. 
Palët e interesuara përkatëse u kontaktuan drejtpërdrejt përmes emailit dhe iu kërkua të 
kontribuojnë dhe të gjithë qytetarët kishin akses dhe mundësinë për të kontribuar përmes faqes 
së internetit të OGP-së në dispozicion të publikut. 

Katërmbëdhjetë takime tematike konsultative u zhvilluan në të gjitha fushat e politikave të fokusit 
(shih 2.1.2). Këto u kryen kryesisht në internet përmes platformës Webex dhe u shoqëruan me 
informacione mbështetëse dhe mjete kthyese, të diskutuara në 2.1.1). Për secilën nga fushat e 
politikave të fokusit u mbajtën 3-4 takime konsultimi me fokusin e mëposhtëm: 

 Takimi i Parë Konsultativ (4 i mbajtur ) 

o Pasqyrë e fokusit të Ministrisë/Agjencisë 
o Hyrje në OGP / kriteret 
o Shpjegimi i stimujve për të marrë pjesë 
o Prezantimi i materialeve plotësuese / mjeti i përgjithshëm i reagimit 
o Mundësi për diskutim / reagime 

 Takimi i 2 -të Konsultativ (4 të mbajtura) 

o Përmbledhje e shkurtër për të ardhurit e rinj 
o Shpjegimi i stimujve për të marrë pjesë 
o Paraqitja e kritereve të idesë 
o Shpjegimi i mjeteve të përgjithshme dhe specifike të reagimit 
o Mundësi për diskutim / reagime 

 3 -të Konsultativ (4 i mbajtur) 

o Përmbledhje e shkurtër për të ardhurit e rinj 
o Theksi i duelit në zgjerimin e sugjerimeve ekzistuese të planit të veprimit 
o Prezantimi i reformave të AP të propozuara nga qeveria 
o Mundësi për diskutim / reagime 

 4 -të Konsultativ (2 i mbajtur ) 

 Mundësi shtesë për të zgjeruar diskutimin dhe komentet nga takimi i tretë konsultativ 
 

Metodat e konsultimit 

Cilat ishin metodat më të përdorura të konsultimit? 

Takimet tematike konsultative ishin metoda më e përdorur e konsultimit, me katërmbëdhjetë 
konsultimet që po kryhen midis shtatorit dhe tetorit 2020. 

>190 Palë të interesuara të ftuar drejtpërdrejt për të marrë pjesë 

Morën pjesë 30 organizata joqeveritare 
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 Kundër Korrupsionit 
o 50 OSHC janë ftuar të marrin pjesë 
o Morën pjesë përfaqësues nga 13 OSHC dhe organizata joqeveritare 

 Qeverisja Dixhitale 
o 60 OSHC të ftuara për të marrë pjesë 
o Morën pjesë përfaqësues nga 4 OSHC dhe organizata joqeveritare 

 Qasja në drejtësi 
o 25 OSHC janë ftuar të marrin pjesë 
o Morën pjesë përfaqësues nga 7 OSHC dhe organizata joqeveritare 

 Transparenca Fiskale 
o 58 OSHC janë ftuar të marrin pjesë 
o Morën pjesë përfaqësues nga 5 OSHC dhe organizata joqeveritare 

 

Cila metodë konsultimi gjeneroi numrin më të madh të komenteve? 

Takime tematike konsultative 

Gjatë 14 takimeve janë dhënë 18 kontribute 

 Kundër Korrupsionit 
o 6 Kontribute (4 Organizata) 

 Qeverisja Dixhitale 
o 3 Kontribute (2 Organizata) 

 Qasja në drejtësi 
o 7 Kontribute (4 Organizata) 

 Transparenca Fiskale 
o 2 Kontribute (2 Organizata) 

 

A ka organizuar ministria edhe disa konsultime paraprake në fazat e hershme të hartimit? 

Katër anketa publike para konsultimeve u kryen në shtator 2020. LFP-të e secilës fushë të 
fokusit të politikave, me mbështetjen teknike nga POC, secila hartoi një anketë para konsultimit 
për të identifikuar çështjet kryesore në fushën e fokusit të politikave, për të identifikuar prioritetet 
e palët e interesuara dhe të identifikojë fushat për të përmirësuar angazhimin përpara periudhës 
së konsultimit. 

 Morën pjesë 24 palë të interesuara nga mbi 277 të kontaktuar dhe të ftuar të marrin pjesë: 

o Kundër Korrupsionit : morën pjesë 2 palë të interesuara nga 34 të kontaktuar 
o Qeverisja dixhitale : morën pjesë 6 palë të interesuara nga mbi 65 të kontaktuar 
o Qasja në drejtësi : 11 palë të interesuara morën pjesë nga 121 të kontaktuar 
o Transparenca Fiskale : morën pjesë 5 palë të interesuara nga 57 të kontaktuar 

 

Kohëzgjatja e konsultimeve 

Sa konsultime ishin të hapura për 20 ditët e nevojshme? Sa zgjatën më gjatë apo më pak? 

Konsultimi publik u zhvillua nga gushti 2020 dhe do të vazhdojë deri në dhjetor 2020 kur të 
miratohet plani OGP.  
 
Sondazhi para konsultimit ishte i hapur për 21 ditë (tre javë). Palët e interesuara patën 
mundësinë të kontribuojnë në konsultimet tematike të palëve të interesuara ose mund të japin 
komente me shkrim për secilën nga katër fushat e fokusit të politikave duke përdorur mjetet e 
reagimit të disponueshme për mbi 20 ditë në tetor - gjithsej 8 mjete konsultimi online. 
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Sa ishte kohëzgjatja mesatare e konsultimit? 

Kohëzgjatja e konsultimit ndryshonte në varësi të formatit, por më shumë se 20 ditë për secilin 
nga katër komponentët e Draft Planit të Veprimit të OGP. 
 

Palët e interesuara të përfshira 

Sa palë të interesuara të jashtme, joqeveritare kanë marrë pjesë në hartimin e akteve si 
anëtarë të caktuar të grupeve të punës/organeve konsultative në vitin e caktuar? 

Konsultimet tematike me palët e interesuara 

 >190 Palë të interesuara të ftuar drejtpërdrejt për të marrë pjesë. Bartësit përkatës u 
identifikuan përmes Regjistrit të Agjencisë Civile dhe u kontaktuan drejtpërdrejt përmes 
emaileve dhe u ftuan të merrnin pjesë dhe palët e interesuara u ndoqën përmes emailit 
dhe telefonit. 

 Morën pjesë 30 organizata joqeveritare2 

o Kundër Korrupsionit – morën pjesë 13 organizata (50 të ftuar) 
o Qeverisja Dixhitale – morën pjesë 4 organizata (60 të ftuar) 
o Qasja në drejtësi – morën pjesë 7 organizata (25 të ftuar) 
o Transparenca Fiskale – morën pjesë 5 organizata (58 të ftuar) 
 

Cila ishte struktura e anëtarëve të jashtëm të grupeve të punës/trupeve konsultative 
(ekspertë individualë, OSHC, kompani, etj.) . 

Grupet Tematike të Punës 

 4 grupe pune të dedikuara për secilin komponent dhe të komprometuar nga ekspertë të 
jashtëm dhe të brendshëm (qeveritar). 
 

Sa palë të interesuara morën pjesë/ dhanë komente në konsultimet e hapura të zhvilluara 
për projektaktet në vitin e caktuar? 

fazën e rikonsultimit morën pjesë rreth 30 palë të interesuara.  
Konsultimet tematike me palët e interesuara 30 palë të interesuara morën pjesë dhe 12 dhanë 
komente/kontribute. 
 

Cila ishte struktura e kontribuesve në konsultimet publike – sa individë, sa persona 
juridikë (kompani, shoqata, etj.)? 

Konsultimet tematike me palët e interesuara 

 >190 Palë të interesuara të ftuar drejtpërdrejt për të marrë pjesë 

 Morën pjesë 30 organizata joqeveritare3 

o 11 Organizata për të Drejtat e Njeriut 
 2 Organizata të fokusuara tek personat me aftësi të kufizuara 
 2 Organizata të fokusuara në popullsinë rome 
 1 Organizatë e fokusuar në të drejtat e grave 

                                                
2Në disa raste organizatat u përfaqësuan nga më shumë se një individ në një takim konsultimi 
31 pjesëmarrës u rendit si "tjetër" 
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 6 Organizatat u fokusuan në çështje të tjera të ndryshme të të drejtave të 
njeriut 

o 1 Institucion Akademik 
o 13 Organizata të fokusuara në qeverisjen e mirë 

 8 Think tanks / institute kërkimore 

 4 Integrimi i fokusuar në BE 
o 3 Organizatat ndërkombëtare të zhvillimit 

 

Rekomandime dhe komente të marra 

Sa është numri i rekomandimeve dhe komenteve të marra - total dhe mesatar për 
konsultim? 

Konsultimet tematike me palët e interesuara  
18 Kontribute u dhanë gjatë 14 takimeve tematike të palëve të interesuara 

12 organizata joqeveritare dhanë komente 
o 4 Organizata për të Drejtat e Njeriut 

 1 Organizatë e fokusuar tek personat me aftësi të kufizuara 
o 1 Institucion Akademik 
o 6 Organizata të fokusuara në qeverisjen e mirë 

 5 Think tanks / institute kërkimore 

 2 Integrimi i fokusuar në BE 
o 1 Organizata Ndërkombëtare e Zhvillimit dha komente 

 

Raporte mbi rezultatet e konsultimit 

Sa raporte konsultimi ka publikuar ministria? 

 Janë publikuar raportet para konsultimit; 

 14 Raporte Konsultative janë në proces të publikimit. 

Nëse disa nuk janë publikuar, cilat janë arsyet? 

Të gjitha raportet janë publikuar ose janë në proces publikimi. 
 

Sfidat dhe mundësitë për të ardhmen 

Sfidat kryesore të theksuara nga ministritë zbatuese ishin:  
1) Koha e kufizuar për të kryer të gjitha konsultimet;  
2) COVID-19 duke kufizuar aftësinë për të kryer konsultime personalisht;  
3) Interesi dhe pjesëmarrja e kufizuar e palëve të interesuara.  
 
Përpjekjet për të adresuar sfidat:  
1) Publikimi i të gjitha materialeve në faqen e internetit të OGP;  
2) Rritja e përpjekjeve për komunikim përmes emailit, mediave sociale dhe telefonit;  
3) Theksimi i rëndësisë/relevancës së pjesëmarrjes së palëve të interesuara në takime dhe 
diskutimi se si do të inkorporohen kontributet;  
4) Materialet mbështetëse të palëve të interesuara;  
5) Shumëllojshmëria e opsioneve të reagimit për palët e interesuara që të marrin pjesë dhe të 
kontribuojnë. 
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REKOMANDIMET MPR 

 

Gjatë ciklit të Planit të V-të të Veprimit, Mekanizmi i Pavarur i Raportimit (MPR) hartoi raportin e 
vlerësimit dhe nënvizoi se ‘megjithatë, qeveria vazhdoi të vepronte në kundërshtim me procesin e 
OGP-së ndërkohë që zhvilloi planin e veprimit pa një forum shumëpalësh. Duhet të krijohet, pa 
vonesë, një forum i përkushtuar shumëpalësh për të monitoruar zbatimin e planit aktual dhe për të 
zhvilluar plane të veprimit në të ardhmen që marrin në konsideratë përparësitë e qytetarëve dhe të 
shoqërisë civile, reference faqe 2. 
 
Në këtë kuadër, Qeveria e Shqipërisë është mobilizuar në bazë të këtij rekomandimi dhe ka  
ngritur Komitetin Shumëpalësh të Partneritetit për Qeverisje të Hapur me Urdhrin e Kryeministrit 
nr. 145, datë 20.12.2021 "Për krijimin dhe funksionimin e Komitetit Shumëpalësh të Partneritetit 
për Qeverisjen e Hapur", të cilat janë ndryshuar me Urdhrin e Kryeministrit nr. 177, datë 
28.10.2022. 
Urdhri i Kryeministrit nr. 177, datë 28.10.2022 synon të kontribuojë në një zbatim më efektiv të 
standardeve të Qeverisjes së Hapur brenda anëtarësimit të Qeverisë Shqiptare në Nismën 
Globale të “Partneritetit të Qeverisjes së Hapur” (OGP). 
 
Transparenca, komunikimi, llogaridhënia dhe lufta kundër korrupsionit, si dhe pjesëmarrja e 
qytetarëve kanë një ndikim të madh në zhvillimin social dhe ekonomik të vendit. 

 

KOMITETI SHUMEPALESH PER PARTNERITET DHE 

QEVERISJE TE HAPUR  

Komiteti është një organ konsultativ për përmbushjen e detyrimeve për qeverisjen e hapur 

në emër të Qeverisë Shqiptare.Krijimi i këtij Komiteti vjen në përmbushje të detyrimeve që 

rrjedhin nga anëtarësimi i Shqipërisë si vend anëtar me të drejta të plota në Iniciativën 

Globale për Qeverisje të Hapur (OGP). Zbatimi i detyrimeve si vend anëtar bën të 

domosdoshëm krijimin dhe funksionimin e Komitetit, i cili do të përmbushë detyrimin për të 

bashkërenduar një proces kombëtar për miratimin e Planit Kombëtar për Qeverisjen e 

Hapur dhe monitorimin periodik të tij. Ministritë e linjës dhe institucionet qendrore marrin 

masa për të ndjekur objektivat e Planit Kombëtar për Qeverisjen e Hapur, zbatimin dhe 

monitorimin e tij, në përputhje me standardet e Iniciativës Globale për Qeverisjen e Hapur. 

Komiteti bashkë-kryesohet nga Ministri i Shtetit për Standardet e Shërbimit dhe nga 

përfaqësues të anëtarëve të organizatave jofitimprurëse. Detyrat e Komitetit lidhen me: 

1. Të rishikojë dhe promovojë zbatimin e Planit Kombëtar për Qeverisjen e Hapur, si 

dhe të sigurojë orientimin për zbatimin dhe raportimin e institucioneve për ecurinë e 

tij; 

2. Ju inkurajojmë koordinimin në nivelin më të lartë të institucioneve, me qëllim 

orientimin dhe udhëheqjen e punës për zbatimin e politikave dhe masave për arritjen 

e angazhimeve të qeverisjes së hapur. 

3. Të inkurajojë dialogun në kuadër të politikave dhe ndërmjet tyre, në zbatimin e 

qeverisjes së hapur. 
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4. Të shqyrtohen raportet e vetëvlerësimit të përmbushjes së masave për vendin, të 

përgatitura nga sekretariati, si dhe të japin rekomandime për përmirësim. 

5. Shqyrton raportet e vlerësimit nga mekanizmi i pavarur i qeverisjes së hapur për 

vendin. 

6. Të rekomandojë masat e nevojshme ligjore, si dhe të orientojë punën organizative 

për nisma ligjore për arritjen e angazhimeve. 

7. Promovimi i planifikimit për financimin e masave nëpërmjet programimit buxhetor 

afatmesëm, bashkëpunimit me partnerët e zhvillimit, nëpërmjet sistemit të 

planifikimit të integruar (SPI). 

8. Nxitja e dialogut ndërmjet Këshillit të Ministrave dhe institucioneve të pavarura, 

organeve të vetëqeverisjes vendore, partnerëve për zhvillim, shoqërisë civile, për 

zbatimin e masave, si dhe nxitja e nismave të veprimeve të koordinuara në këtë 

kuadër. 

9. Ofron mbështetje teknike për aktivitetet e Komitetit Shumëpalësh RRETH 

Partneritetit për Qeverisje për t'u hapur në përgjithësi, si dhe në veçanti për procesin 

e 'bashkëpunimit', në përputhje me standardet për pjesëmarrje në Iniciativën OGP; 

10. Siguron organizimin e takimeve dhe temën e çështjes për diskutim, të përgatitur në 

bashkëpunim me ministritë dhe aktorët e tjerë, pranë Komitetit; 

11. Koordinon procesin teknik dhe orientimin metodologjik të institucioneve në nivel 

teknik për përgatitjen e Planit Kombëtar për Qeverisjen e Hapur; 

12. Koordinon procesin teknik me institucionet përgjegjëse për monitorimin e zbatimit 

dhe përgatitjen e raporteve të vetëvlerësimit për ecurinë e zbatimit të masave të 

Planit Kombëtar për Qeverisjen e Hapur nga institucionet në ngarkim të tyre; 

13. Siguron bashkërendimin e punës me institucionet për hartimin dhe shqyrtimin teknik 

të raporteve të vlerësimit nga mekanizmi i pavarur i Qeverisjes së Hapur për vendin, 

si dhe i paraqet Komisionit informacionin përkatës me rekomandime; 

14. Koordinon punën për përgatitjen e nismave të nevojshme ligjore, si dhe masat lidhur 

me planifikimin për financimin në programin buxhetor afatmesëm; 

15. Koordinon punën ndërmjet Komisionit, institucioneve publike dhe partnerëve për 

zhvillim, si dhe partnerëve socialë dhe aktorëve të tjerë të interesuar; 

16. Siguron drejtimin metodologjik dhe teknik të punës, për përgatitjen e instrumenteve 

teknike efektive për arritjen e angazhimeve në Planin Kombëtar; 

Komiteti Shumëpalësh përbëhet nga anëtarët e parashikuar në Urdhrin e Kryeministrit nr. 

145 datë 20.12.2021 ndryshuar me Urdhrin nr. 177, datë 28.10.2022 dhe bashkëdrejtohet 

në rolet e bashkëkryesuesve nga Ministri i Shtetit për Standardet e Shërbimit, si dhe nga 

një përfaqësues i zgjedhur nga radhët e anëtarëve të shoqërisë civile në Komitet, i cili 

përcaktohet nga anëtarë të vetë shoqërisë civile dhe komunikohet në mbledhjen e parë të 

Komisionit, në zbatim të ligjit nr.119/2015 “Për krijimin dhe funksionimin e Këshillit 

Kombëtar të Shoqërisë Civile KKSHC”. 
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IMPLEMENTIMI I ANGAZHIMEVE TË PLANIT TË V-TË TË 
VEPRIMIT 

 
Plani i veprimit 2020–2022 i Shqipërisë është plani i pestë i veprimit i OGP-së në vend. Ai 
përmban nëntë angazhime, të cilat synojnë të zhvillojnë plane integriteti, një regjistër të pronësisë 
përfituese, të përmirësojnë dhe dixhitalizojnë ofrimin e shërbimeve publike, të publikojnë të dhëna 
të hapura, të zgjerojnë masat që sigurojnë akses në drejtësi dhe të zbatojnë transparencën 
buxhetore dhe transparencën e aseteve dhe të ardhurave shtetërore. 

 
 

No. 
Angazhimi 
 
 

Angazhimi Nr. Masat prioritare Nr. Aktivitetet/milestones 

1 Planet e Integritetit 2 13 
2 Regjistri i pronësisë 

përfituese 
2 4 

3 Zhvillimi i qeverisjes 
elektronike përmes ofrimit të 
shërbimeve publike 
elektronike interaktive për 
qytetarët dhe bizneset 

1 2 

4 Zgjerimi dhe rritja e 
aksesueshmërisë së portalit 
të të dhënave të hapura për 
të rritur transparencën 

1 2 

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

1 4 

6 Qasja në drejtësi është e 
garantuar dhe në përputhje 
me ligjet kombëtare, si dhe 
me standardet dhe praktikat 
më të mira evropiane. 

2 8 

7 Faqja e webit të Ministrisë 
së Drejtësisë është 
plotësisht funksionale me 
informacion në kohë, 
lehtësisht të kuptueshëm, të 
aksesueshëm dhe 
kapacitete të përshtatshme 
të zhvilluara për të 
garantuar transparencë dhe 
llogaridhënie për qytetarët. 

3 7 

8 
Transparenca buxhetore 

3 5 

9 
Transparenca mbi të 
Ardhurat 

2 7 
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PRGRESI I ANGAZHIMEVE DHE SYNIMEVE TË PLANIT TË V-TË TË 
VEPRIMIT 
 
Plani kombëtar për Qeverisje të Hapur  2020-2022 ka në total 9 anagazhime, 15 masa prioritare dhe 52 
synime specifike. Progresi i arritur është shumë i dukshëm, prej të cilave 65% e tyre janë përfunduar brenda 
afateve, 33% janë realizuar konsiderueshëm dhe vetëm 2% janë progres në limit. 
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Total

65%
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PROGRESI I ANGAZHIMEVE SPECIFIKE TË PLANIT TË V-TË 
TË VEPRIMIT 
 

ANGAZHIMI I,II LUFTA KUNDËR KORRUPSIONIT & 
PRONARËT PËRFITUES 
 

 

 
 

 
 

Korrupsioni është një kërcënim për demokracinë, qeverisjen e mirë, konkurrencën e 
ndershme, zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik, social dhe politik të një vendi. Ai pengon 
rëndë zhvillimin ekonomik, duke krijuar një sistem pabarazie, paragjykimesh dhe nepotizmi, 
duke shkatërruar besimin e njerëzve në shtetin e tyre, ndaj lufta kundër korrupsionit është sot 
një nga sfidat parësore të çdo shteti me kulturë demokratike, vizion dhe integritet të lartë. 
Qeveria ka dhe do të vazhdojë të ketë një vullnet të palëkundur në luftën kundër korrupsionit, 
përmes veprimeve parandaluese, masave ndëshkuese dhe aktiviteteve ndërgjegjësuese. 

92%

8%

Angazhim 1: Antikorrupsioni

Synimet e perfunduara

Synimet realizuara
konsiderueshem

Synime realizuara ne limit

100%

0%

Angazhim 2: Pronaret perfitues

Synimet e perfunduara

Synimet realizuara
konsiderueshem

Synime realizuara ne limit
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Prioriteti i qeverisë në luftën kundër korrupsionit është në përputhje me kushtet e vendosura 
nga Bashkimi Evropian për hapjen e negociatave për anëtarësim në BE. Lufta kundër 
korrupsionit është një nga objektivat më të rëndësishme të qeverisë shqiptare dhe është 
identifikuar nga Bashkimi Evropian si një nga pesë prioritetet kryesore të vendit drejt integrimit 
në Bashkimin Evropian. 
Që nga viti 2015, Shqipëria ndjek dhe zbaton Strategjinë Ndërsektoriale Kundër Korrupsionit. 
Vizioni i SNKK 2015-2023 është: “Institucione shqiptare transparente dhe me integritet të lartë, 
të cilat gëzojnë besimin e qytetarëve dhe garantojnë shërbim cilësor dhe jo korruptiv”. Qëllimet 
politike kryesore të Strategjisë Ndërsektoriale Kundër Korrupsionit janë parandalimi, ndëshkimi 
dhe rritja e ndërgjegjësimit/edukimit për korrupsionin. Këto synime janë afatgjata dhe shtrihen 
gjatë gjithë zbatimit të strategjisë dhe planit të saj të veprimit. 
Nismat dhe politikat kundër korrupsionit mbështesin reformat ndërinstitucionale të nevojshme 
për përmirësimin e funksionimit dhe efikasitetit të të gjitha institucioneve publike dhe private. 
Këto nisma dhe politika kundër korrupsionit do të rrisin integritetin, performancën dhe 
llogaridhënien e institucioneve dhe do të promovojnë qeverisje të përgjegjshme që lehtëson 
zbatimin e barabartë të ligjit dhe përmirësojnë shërbimin publik për të gjithë qytetarët, si dhe 
garantojnë zbatimin e të drejtave dhe detyrimeve të qytetarëve në çështjet pronësore. 
Ministria e Drejtësisë, në rolin e Koordinatorit Kombëtar Kundër Korrupsionit, udhëheq 
angazhimin ndërinstitucional për të përmirësuar integritetin publik dhe për të promovuar 
kulturën, transparencën dhe llogaridhënien për të gjithë nëpunësit civilë dhe zyrtarët publikë në 
të gjitha nivelet e qeverisjes, por veçanërisht në nivelet më të larta dhe në sektorë të 
cenueshëm si dhe të ndjeshëm ndaj korrupsionit. 
Zhvillimi dhe zbatimi i planeve të integritetit për të gjitha institucionet e administratës qendrore 
dhe institucionet në varësi të tyre kërkon vullnet të konsiderueshëm politik, kapacitet teknik 
dhe përkushtim brenda këtyre institucioneve. Rezistenca institucionale kundër shkeljeve të 
integritetit do të duhet të forcohet si dhe rritja e transparencës, aksesi i publikut në 
informacionin zyrtar dhe aktivitetet shtetërore do të kërkojnë angazhim për zhvillim dhe zbatim, 
si dhe raportim në kohë. 
Këto iniciativa janë vërtet një shembull shumë i mirë i bashkëpunimit me OSHC-të. Vlerësimi i 
riskut të integritetit, takimet konsultative dhe ngritja e kapaciteteve në vlerësimin e riskut, 
bashkë-hartimi i planit të integritetit për Ministrinë e Drejtësisë, përsëritja e tij në varësitë e MD-
së fillimisht dhe në ministritë e tjera janë hapa që përmirësojnë luftën kundër korrupsionit, 
forcojnë integritetin dhe performancën e organeve administrative si dhe ofrojnë shërbime më 
të mira për publikun. 
Së fundmi, krijimi dhe administrimi i vazhdueshëm i një Regjistri të Pronarëve Përfitues do të 
kërkojë një angazhim thelbësor politik për të parandaluar korrupsionin nëpërmjet masave të 
detyrueshme të transparencës dhe gjurmueshmërisë. 
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ANGAZHIMI III  
ZHVILLIMI I QEVERISJES ELEKTRONIKE PËRMES OFRIMIT 
TË SHËRBIMEVE PUBLIKE ELEKTRONIKE INTERAKTIVE 
PËR QYTETARËT DHE BIZNESET 
 

 
 
Angazhimi është në përputhje me strategjinë e përgjithshme të qeverisë për përmirësimin e 
shërbimeve publike, përkatësisht Axhendën Dixhitale të Shqipërisë 2022 – 2026 dhe 
Strategjinë Ndërsektoriale të Reformës së Administratës Publike 2015-2020 si dhe planin e 
zbatimit të saj 2018 – 2022. Duke ndjekur të dyja këto strategji dhe në zbatim të ligjit nr. 
107/2021 “Për bashkëqeverisjen”, Qeveria e Shqipërisë ka vazhduar rrugën e pa kthim drejt 
ofrimit plotësisht online të shërbimeve publike dhe dixhitalizimit të plotë të proceseve të punës 
së administratës. Në të njëjtën kohë, reduktimi i numrit të dokumenteve shoqëruese që 
kërkohen për qytetarët/bizneset dhe gjithashtu ri-inxhinierimi i të gjithë procesit të dhënies së 
tyre, me qëllim reduktimin e hapave të përpunimit, dixhitalizimin e proceseve të brendshme 
duke ulur kështu burokracitë, kostot dhe kohën për qytetarët. 
Aktualisht, 95% e të gjitha shërbimeve publike ofrohen vetëm online (aplikimi dhe marrja e 
dokumentit përfundimtar, e-vulosur ose e-nënshkruar).Administrata nuk është më e njëjta. 
Qytetarët dhe bizneset nuk mbledhin dokumente dhe vërtetime pasi janë punonjësit e 
administratës publike ata që mbledhin të gjitha dokumentet shtetërore të nevojshme për 
shërbimet përkatëse. Të gjitha të dhënat dhe dokumentet qeveritare po përdoren dhe 
ripërdoren brenda administratës, duke i lehtësuar qytetarët nga barra e grumbullimit të kopjeve 
të tyre në sportelet shtetërore. Sistemi i dedikuar (SQDNE/Sistemi i Qarkullimit të 
Dokumenteve të Nënshkruara elektronike) po mundëson ndërveprimin e të gjitha 
institucioneve, me qëllim shkëmbimin e të gjitha dokumenteve shoqëruese të dosjes së 
qytetarit në formë elektronike, pa letra dhe me nënshkrim elektronik. Kjo zvogëlon barrën e 
qytetarëve dhe bizneseve në institucione dhe të vetmet dokumente që duhet të ngarkojnë janë 
vetëdeklarimet dhe dokumentet që marrin nga subjektet private. 
Në përputhje me ligjin e sipërpërmendur, shërbimet e ofruara nga të gjitha institucionet ofruese 
të shërbimeve, aplikimet e të cilave dorëzohen përmes platformës e-Albania, që nga data 1 
maj 2022 ofrohen vetëm elektronikisht duke siguruar lëshimin e dokumentit përfundimtar me 
vlerë ligjore (p. -vulosur/e-nënshkruar). Administrata publike po përdor Sistemin e Qarkullimit 
të Dokumenteve të Nënshkruara elektronike (i cili është zgjeruar në përdorim dhe janë shtuar 

100%

0%

Angazhim 3: E-Gov

Synimet e perfunduara

Synimet realizuara
konsiderueshem

Synime realizuara ne limit
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më shumë funksionalitete) për t'i ofruar qytetarit dokumentin e nënshkruar, i cili më pas e 
shkarkon atë nga llogaria e tij e-Albania. Në përputhje me dispozitat e nenit 61 të këtij ligji, 
dokumenti përfundimtar i nevojshëm për përfundimin e procesit për të gjitha shërbimet 
elektronike po lëshohet ose si një dokument i vulosur elektronik ose si një dokument i 
nënshkruar elektronik. Para këtij momenti, këto dokumente më së shumti jepeshin vetëm në 
kopje fizike. Nga 1 maji qeveria vendosi të reduktojë në mënyrë drastike numrin e 
recepsioneve në vend. Aktualisht, të vetmet zyra të hapura për qytetarët janë ato që ofrojnë 
shërbime që kanë nevojë për praninë fizike të qytetarit (martesa, regjistrimi i gjurmëve të 
gishtave gjatë aplikimit për pasaportë etj.) ose automjeti (kontroll etj.). 
Agjencia për Dialog dhe Bashkëqeverisje është përgjegjëse për monitorimin e zbatimit të 
afateve dhe përdorimin e sistemit të lartpërmendur për të siguruar që shërbimi dhe dokumenti 
përfundimtar me nënshkrim elektronik t'u dorëzohen qytetarëve dhe subjekteve, sipas afateve 
ligjore. 
Kjo qasje e centralizuar e shërbimeve të qeverisjes elektronike ka mundësuar standardizimin e 
shërbimeve dhe madje zhvillimin e infrastrukturës së TIK-ut të institucioneve publike në mbarë 
vendin, rritjen e cilësisë së shërbimeve tona pasi proceset e sigurimit të cilësisë kryhen më 
rigorozisht, njohuritë më të shpejta dhe ndarja e problemeve mes specialistëve tanë. në 
përdorimin më të mirë të burimeve njerëzore. Mundësimi i shërbimeve plotësisht online do të 
thotë ofrimi i tyre pa kosto shtesë për qytetarët/bizneset, pa pritur në radhë në sportelet e 
shtetit duke mos humbur kohë dhe pa pasur asnjë kontakt fizik me punonjësit e administratës 
duke eliminuar kështu korrupsionin. 
Centralizimi i shërbimeve publike në platformën e-Albania mundëson rritjen e llogaridhënies 
publike në tre nivele: 

• Së pari, një platformë elektronike online vendos gjurmueshmërinë për veprimet e 
ofrimit të shërbimeve dhe eliminon në 95% të shërbimeve publike nevojën për kontakt 
ballë për ballë mes qytetarëve dhe punonjësve të administratës publike, duke pakësuar 
mundësitë që korrupsioni të ndodhë ose të kalojë pa u vënë re. 

• Së dyti, shërbimet publike në platformë duhet të plotësojnë një kriter të përcaktuar për 
ofrimin elektronik të shërbimeve dhe respektimi i këtij kriteri monitorohet gjithmonë. 
Vendosja dhe zbatimi i një kriteri të unifikuar në institucionet publike eliminon 
variacionet në praktikat administrative ndërmjet institucioneve dhe heq paqartësitë dhe 
për rrjedhojë, jo vetëm promovon rritjen e efikasitetit në të gjithë administratën publike, 
por gjithashtu redukton mundësitë për korrupsion dhe keqmenaxhim. 

• Së treti, platforma e-Albania nuk është vetëm përgjegjëse ndaj institucioneve të 
brendshme, por edhe nëpërmjet mekanizmave të reagimit të jashtëm që mundësojnë 
pjesëmarrjen qytetare drejt përmirësimit të vazhdueshëm të saj. Nëpërmjet fushatës 
sensibilizuese për aftësimin e qytetarëve dhe bizneseve dhe mekanizmit të saj të 
reagimit (piketa 2), platforma e-Albania promovon një kulturë dhe qasje me në qendër 
qytetarin për transformimin e shërbimeve publike. Një format online që eliminon 
reagimet personale ose fizike dhe mbrojtjen e garantuar të privatësisë për qytetarët 
synon të stimulojë qytetarët që jo vetëm të përdorin platformën, por të ofrojnë reagime 
dhe rekomandime, të sigurt se identiteti i tyre do të mbrohet. 
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ANGAZHIMI IV  
ZGJERIMI DHE RRITJA E AKSESIT TË PORTALIT TË TË 
DHËNAVE TË HAPURA 
 

 
 
Angazhimi për portalin e të dhënave të hapura, megjithëse është vazhdimësi e angazhimit të 
mëparshëm, ka si synim kryesor përmirësimin e cilësisë së të dhënave për t'u ripërdorur nga 
shoqëria civile, akademia, start-up-et dhe SME-të etj. 
Pasurimi i portalit opendata.gov.al me më shumë të dhëna automatike që publikohen 
drejtpërdrejt nga bazat e të dhënave shtetërore nëpërmjet Platformës së Ndërveprueshmërisë 
Qeveritare i mundëson shoqërisë civile, studentëve, akademikëve, gazetarëve, bizneseve dhe 
bizneseve të reja, etj., akses më të lehtë në të dhëna të ndryshme qeveritare të nevojshme për 
kërkimet, studimet/analizat apo ngritja e bizneseve të tyre dhe rrit transparencën dhe besimin 
e qeverisë, pasi të dhënat publikohen pa ndërhyrje njerëzore. 
Në të njëjtën kohë, janë planifikuar zhvillime të mëtejshme për përmirësimin e veçorive të 
portalit dhe cilësinë e të dhënave, duke u mundësuar kështu përdoruesve që të kenë më 
shumë opsione të dhënash dhe kërkim më të mirë. 
Pavarësisht se sa e mirë është përmbajtja e grupit të të dhënave, nëse nuk është e 
dokumentuar qartë, e strukturuar mirë dhe lehtësisht e aksesueshme, atëherë nuk do të 
përdoret. Në këtë kontekst, ne do të punojmë për të rritur cilësinë e të dhënave tona paralelisht 
me promovimin sa më të madh të tyre për të mundësuar pjesëmarrjen qytetare dhe më shumë 
angazhim mes qeverive dhe qytetarëve. 
Si rezultat, Open Data do ta bëjë më të lehtë dhe më pak të kushtueshëm për ministritë 
qeveritare zbulimin dhe aksesin e të dhënave të tyre ose të dhënave nga ministritë e tjera, gjë 
që redukton kostot e blerjes, tepricën dhe shpenzimet e përgjithshme. 
Rritja e aksesueshmërisë së portalit të të dhënave të hapura për ripërdorimin e të dhënave 
publike është burimi kryesor për inovacionin social dhe rritjen ekonomike. Open Data ofron 
mundësi të reja për qeveritë që të bashkëpunojnë me qytetarët dhe të vlerësojnë shërbimet 
publike duke u dhënë qytetarëve akses në të dhëna për ato shërbime. Bizneset dhe 
sipërmarrësit do të përdorin Open Data për të kuptuar më mirë tregjet e mundshme dhe për të 
ndërtuar produkte të reja të drejtuara nga të dhënat. 
 

100%

0%

Angazhim 4: Te dhena te hapura
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Synimet realizuara
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ANGAZHIMI V AKSESUESHMËRIA NË SHËRBIME PUBLIKE 
 

 
 
Përmirësimi i cilësisë së ofrimit të shërbimeve publike nënkupton marrjen në konsideratë të 
nevojave të ofrimit të shërbimeve publike të të gjithë qytetarëve dhe përfshirjen e këtyre 
nevojave në veprime të qarta. Kjo qasje e shtuar është e mundur vetëm kur ofruesit e 
shërbimeve publike u ofrojnë qytetarëve mundësinë për të kontribuar në këto ndryshime. 
*Nga data 1 maj 2022, Kryeministri ka bërë me dije se çdo shërbim publik do të ofrohet vetëm 
online dhe nuk do të ketë më sportele fizike, përveç atyre shërbimeve që kërkojnë akoma 
prezencë fizikë të qytetarëve, si një hap shumë i rëndësishëm për të shmangur korrupsionin, 
pritjet në radhë të qytetarëve, zvarritjeve për marrjen e një dokumenti shtetëror. Në zbatim të 
nenit 61 të Ligjit 107/2021 “Për bashkëqeverisjen” dhe Vendimit nr. 252, datë 29.04.2022 të 
Këshillit të Ministrave “Për procedurat e ofrimit të shërbimeve on-line nga institucionet shërbim-
ofruese dhe për metodologjinë e monitorimit e të kontrollit të veprimtarisë administrative të 
ofrimit të tyre” u vendos mbyllja e të gjitha sporteleve, që nuk kërkojnë prezencë fizike të 
qytetarëve dhe ofrimin e tyre vetëm online në portalin e-albania. 
Ky angazhim krijon mekanizma për reagime të vazhdueshme nga qytetarët. Përmes 
sondazheve të qytetarëve për kënaqësinë e qytetarëve në qendrat ADISA (pika referimt 1) dhe 
për kohën e duhur të proçeseve të aplikimit në këto qendra (pika referimit 2) qytetarët do të 
inkurajohen të japin reagime të sinqerta. Sondazhet do të synojnë të identifikojnë pikat e forta 
dhe të dobëta; duke vendosur objektiva të mëtejshëm për përmirësimin e cilësisë së ofrimit të 
shërbimeve; krahason kënaqësinë e qytetarëve me pikat e informacionit, pritjen, akomodimin, 
proçesin e aplikimit; dhe reagime mbi përmirësimet e bëra nga ADISA në çdo qendër të 
integruar. Këto rezultate do t'u ofrojnë ofruesve të shërbimeve publike një pasqyrë të fushave 
të fuqisë dhe dobësisë në ofrimin e shërbimeve publike.  
Gjatë periudhës raportuese janë realizuar Sondazhe të Kënaqësisë së Qytetarëve në 3 qendra 
ADISA, të cilat treguan se shumica e qytetarëve ishin "të Kënaqur" ose "Shumë të kënaqur" 
me shërbimin e marrë në sportelet e aplikimit. Rezultatet nga sondazhi i perceptimit publik mbi 
ofrimin e shërbimeve sugjerojnë që qeveritë në Ballkanin Perëndimor po orientohen drejt 
digjitalizimit dhe ofrimit të shërbimeve me në qendër qytetarin. Sondazhet e këtij viti tregojnë 
se të gjitha vendet në rajon ose janë duke përparuar ose mbeten në nivelin e PAR Monitor 
2019/2020. 
Aktualisht, Agjencia e Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara (ADISA), në zbatim të 
akteve ligjore në kuadër të ofrimit të shërbimeve publike vetëm online dhe Urdhërit të 
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Kryeministrit nr. 87 datë 13.05.2022 “Për angazhimin e strukturave të Agjencisë së Ofrimit të 
Shërbimeve Publike të Integruara (ADISA) për të bashkëpunuar me Agjencinë për Dialog dhe 
Bashkëqeverisje (ADB), për realizimin e disa detyrave lidhur me ofrimin e shërbimeve” po 
bashkëpunon me Agjencinë për Dialog dhe Bashkëqeverisje (ADB) lidhur me: 
• Monitorimin e zbatimit të afateve të përdorimit të Sistemit të Qarkullimit të 
Dokumenteve me Nënshkrim Elektronik (SQDNE), në rastet kur duhet të ketë shkëmbim 
dokumentacioni shoqërues ndërmjet institucioneve, deri në marrjen e shërbimit e të 
dokumentit përfundimtar me vulë elektronike ose nënshkrim elektronik nga qytetarët dhe 
subjektet sipas afateve ligjore, si dhe; 
• Ndjekjen e ecurisë së ankesave të administruara nga ADB-ja për mënyrën e ofrimit të 
shërbimeve nga institucionet shtetërore në nivel qarku. 
Gjatë periudhës raportuese vijoi procesi i identifikimit të standardeve të institucioneve 
shërbimofruese dhe krijimit të Metadata dhe Barometrit të cilësisë së shërbimeve publike si 
dhe në zbatim të urdhrit nr.2, datë 19.01.2022, të Ministër i Shtetit për Standardet e 
Shërbimeve “Për ngritjen e grupit të punës për hartimin e pashaportës, platformës dhe 
metodologjisë dhe bashkërendimin me institucionet e tjera për monitorimin e implementimit të 
standardeve të shërbimeve” dhe Urdhërit nr.239, datë 04.03.2022 “Për ngritjen e  grupeve të 
Punës” për hartimin metodologjisë dhe pyetësorët të ndarë në dy kategori: pyetësori i 
përgjithshëm mbi funksionimin e institucionit dhe pyetësori në nivel shërbim u ngritën grupet e 
punës me qëllim asistimin e punonjësve të institucioneve publike në plotësimin e pyetësorëve 
në nivel institucioni dhe shërbimi, për 11 institucionet të përfshira në fazën e pilotimit. Në 
secilin institucionin u përzgjodhën një kampion shërbimesh ku janë përfshirë kategoritë 
kryesore, të dhënat e të cilëve do të shërbejnë për të ndërtuar një model për matjen e nivelit të 
cilësisë së shërbimeve sipas indikatorëve/indeksit të përcaktuar. Në përfundim do të hartohej 
barometri dhe pasaporta e standardeve si dhe të monitorohet zbatimi i këtyre të fundit, si një 
nga prioritet e Qeverisë Shqiptare. 
Gjatë periudhës raportuese punonjësit e Drejtorisë Qendrore ADISA ka kryer një sërë 
trajnimesh mbi sistemin SQDNE dhe monitoron Sistemin e Qarkullimit të Dokumenteve me 
Nënshkrim Elektronikdhe raporton dy herë në ditë, në orën 9:30 dhe në orën 16:00 tek 
koordinatori përgjegjës i Bashkëqeverisjes mbi mbarëvajtjen e aplikimeve, të cilat i janë 
caktuar sipas institucionit që monitoron, bazuar në raportin model të përcaktuar nga ADB-ja.  
Gjithashtu kanë bashkëpunuar me koordinatorin përgjegjës të Bashkëqeverisjes për të 

përpiluar në mënyrë ditore, raportin e monitorimit të aplikimeve dhe përcaktimin e personave 

përgjegjës, të cilët nuk kanë përmbushur afatet dhe për të identifikuar problematikat me 

aplikimet e prapambetura. 

Përsa i takon punonjësve të Zyrave Rajonale/Vendore janë angazhuar në trajnime të 
vazhdueshme dhe më pas kanë vijuar me trajtimin e ankesave në platformën 
shqipëriaqeduam.al, të ndara me qarqe. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ANGAZHIMI VI & VII:  
QEVERIA E HAPUR ME QËLLIM AKSES, TRANSPARENCËS 
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DHE LLOGARIDHËNIE NË DREJTËSI 
 

 
 

 
 

 
Llogaridhënia, transparenca dhe aksesi në drejtësi konsiderohen si tre shtyllat më të 
rëndësishme në të cilat mbështetet zhvillimi demokratik, duke u cilësuar kështu si tregues 
thelbësor në rritjen e cilësisë së qeverisjes dhe forcimin e komunitetit. Arritja e standardeve të 
plota ndërkombëtare, në fushën e transparencës dhe llogaridhënies mbetet sfidë cilësore dhe 
jetike për sigurimin e demoracisë sipas standardeve dhe praktikave më të mira 
ndërkombëtare. Dokumenti më i rëndësishëm në hierarkinë e akteve normative që mbrojnë 
dhe garantojnë të drejtat dhe lirive themelore të çdo individi është Kushtetuta e Republikës së 
Shqipërisë.  
Iniciativa e ndërrmarë, siç është Partneriteti i Qeverisë së Hapur u konsiderua si një 
mekanizëm i rëndësishëm me synim të qartë për të promovuar nëpërmjet anagzhimeve për 
procese kyçe të zhvillimit strategjik dhe integrimit evropian të vendit. Komponenti 3 “Aksesi në 
Drejtësi” u parashikuar në Planin Kombëtar të Veprimit të Partneritetit për Qeverisje të Hapur 
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me qëllim për të materializuar, ndërlidhur dhe siguruar qasjen e trefishtë mbi aksesin, 
transparencën dhe llogaridhënien.  
Ky komponent gjendet gjithashtu i përkthyer në një gamë të gjërë masash të ndërrmara në 
zbatimin e shumë strategjive sektoriale dhe ndërsektoriale si Strategjinë Ndërsektoriale të 
Drejtësisë ku aktivitete të posaçme4 synojnë rritjen e transparencës, aftësisë profesionale, 
aksesueshmërië në përputhje me kërkesat ligjore dhe standardet europiane, Strategjinë 
Ndërsektoriale Antikorrupsion, Strategjinë e Drejtësisë për të Mitur, Strategjinë për Edukimin 
Ligjor të Publikut, si dhe masat e tjera të ndërrmara në përmbushje të misionit për një 
qeverisje/politikë  të hapur, transparente  dhe llogaridhënëse dhe gjithëpërfshirëse. Duke 
marrë në konsideratë të gjitha zhvillimet e deritanishme të reformës në drejtësi, Strategjia 
Ndërsektoriale e Drejtësisë jetëson vizionin e saj në një “Sistem i drejtësisë i pavarur, 
llogaridhënës, i aksesueshëm, transparent, dhe eficient që mbron të drejtat e njeriut dhe i 
shërben shoqërisë sipas standardeve evropiane”. Konkretisht qëllimi i dytë i politikës  ka në 
fokus të drejtëpërdrejtë fuqizimin e transparencës, efikasitetit të gjyqësorit dhe qasjes në 
drejtësi në përputhje me kërkesat kushtetuese, ligjore dhe standardet europiane.  
Ky angazhim, krijon gjithashtu mekanizma të një rëndësie të vecantë jo vetëm në përmbushjen 
e obligimeve minimale që i përcakton ligji, por që informacionet të përcjellen në mënyrë  të tillë 
që për çdo qytetar të jenë lehtësisht të kuptueshme dhe të qartë. Ky komponent do të vijojë 
përmirësimin duke ndërrmarë të gjitha hapat e nevojshme për të arritur një qeveri transparente 
në përputhje me praktikat më të mira dhe standardet europiane. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANGAZHIMI VIII  
QEVERISJA FISKALE DHE TRANSPARENCA BUXHETORE 
                                                
4 https://drejtesia.gov.al/ëp-content/uploads/2022/01/VKM-Nr.823-dat%C3%AB-24.12.2021-e-bashkuar_compressed.pdf  

https://drejtesia.gov.al/wp-content/uploads/2022/01/VKM-Nr.823-dat%C3%AB-24.12.2021-e-bashkuar_compressed.pdf
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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 qëështë 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 u bë gjatë vitit 2022 nga INSTAT në krijimin e një sistemi statistikor të qëndrueshëm të 
quajtur “Sistemi Shqiptar i Integruar i Përpilimit të SFQ”, i cili përdoret për hartimin e 
Statistikave të Financave të Qeverisë (SFQ) dhe Procedurës së Deficitit të Tejkaluar(EDP) 
sipas metodologjisë ESA2010. Target-i i treguesit “Llogaritë Kombëtare të Qeverisë” u 
përmbush në nivelin 75%. Duke përdorur sistemin e ri, INSTAT gjatë muajit prill 2022 ka 
përpiluar dhe transmetuar në Eurostat Statistikat Financiare të Qeverisë për llogaritë 
jofinanciare për sektorin e qeverisjes së përgjithshme, tabela 2, 9, NTL, 11 dhe 25. Gjithashtu 
nga sistemi janë përpiluar dhe transmetuar në Eurostat gjatë muajit prill 2022, tabelat e EDP 
për periudhën 2018-2021. Produkti “Tabelat EDP janë rishikuar dhe sistemi i plotë statistikor 
është krijuar” mund të konsiderohet i arritur pasi të gjitha objektivat e tij janë plotësuar.Në këtë 
drejtim tabelat për Programin e Transmisionit EDP janë automatizuar dhe sistemi statistikor 
është krijuar. 
Është arritur treguesi “Deklaratë e përmirësuar e riskut fiskal”. Për vitin fiskal 2022 monitorimi i 
NSH-ve është zgjeruar më tej nga +3 kompani shtesë, pjesë e sektorit të ujësjellësit. Analizat e 
risqeve fiskale janë përmirësuar dhe zgjeruar. Risqet kryesore që monitorohen janë akumulimi 
i detyrimeve të prapambetura, kontratat e koncesioneve/PPP me mbështetje buxhetore, 
detyrimet kontingjente të çështjeve, risqet që lidhen me ndërmarrjet shtetërore (NSH).Raporti 
Vjetor i Ekzekutimit të Buxhetit për VF 2021 është publikuar në faqen e internetit të MFE-
së5.Raportet e ekzekutimit të buxhetit brenda vitit vetëm për sa i përket Raportevetë 
Monitorimit të Performancës Buxhetore ishin në progres gjatë periudhës shtator 2021-shtator 
2022. 'Miratimi i ‘anekseve të Udhëzimit ë ri' do të mund të përfundojë deri në fund të VF 2022. 
Modelet e reja të anekseve tëudhëzimitpër monitorimin e buxhetit do të zbatohen në fund të 
VF2023. 

                                                
5https://financa.gov.al/paketa-e-projektligjit-te-buxhetit-faktik-2021/ 
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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANGAZHIMI IX 
QEVERIA E HAPUR TRANSPARENCA E TË ARDHURAVE 
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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 qëështë 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. 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. Puna 
në lidhje me Inventarizimin e pasurive të implementuara në të gjitha njësitë e qeverisjes 
qendrore, bazuar në metodologjinë e aprovuar është në vazhdim. Gjatë vitit2021, kompania 
konsulente në bashkëpunim me MFE-në ka kryer analizën e hendekut të 
standardevekombëtare të kontabilitetit në krahasim me SNKSP dhe një raport që vlerëson 
ndikimin sasior përzbatimin e secilit SNKSP individualisht. Është hartuar udhëzimi për trajtimin 
kontabël të inventarëve dhe pasurivejomateriale në sektorin publik. Gjatë vitit 2022, konsulenti 
dhe ekipi i MFE kanë përgatitur draft udhëzimet e kontabilitetit, rishikimin e proceseve të punës 
dhe planin e llogarive. Përveç kësaj, konsulenti ka dorëzuar një raport vlerësimi mbi 
funksionalitetin e AGFIS, i cili ofron rekomandime për rregullime dhe shtesa, duke përfshirë 
futjen ose aktivizimin e llogarive dhe moduleve të reja në sistem. MFE-ja po bashkëpunon me 
Bankën Botërore për të përgatitur një metodologji dhe format e regjistrit të aseteve, bazuar në 
ndryshimet që konsulentët kanë dhënë në lidhje me kuadrin rregullator në kontabilitetin e 
sektorit publik. Do të përgatitet një raport vlerësimi për cilësinë, plotësinë dhe saktësinë e 
informacionit të aseteve të përgatitur nga institucionet publike bazuar në metodologjinë dhe 
procedurat aktuale të kontabilitetit, duke përdorur informacionin e mbledhur nga zbatimi pilot i 
udhëzimeve të kontabilitetit të përgatitur gjatë këtij viti. 

 

 

Inventari i aseteve të Institucionit të Bashkisë Tiranë janë futur në AGFIS në maj 2022 nga 
Drejtoria e Proceseve të Biznesit. Deri në fund të vitit 2022 pritet të përfundojë regjistrimi për 
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institucionin e Ministrisë së Drejtësisë. 
 
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. 



49 | F a q e   

AKTIVITETET E ZBATUARA NË KUADËR TË PLANIT  
TË V-TË TË VEPRIMIT 

 
ANGAZHIMI 

ANGAZHIMI SPECIFIK 

Planet e Integritetit 

Pronarët Përfitues 
 

KOMPONENTI 1:  
Qeveria e Hapur me qëllim luftën kundër korrupsionit 

 

PERIUDHA E IMPLEMENTIMIT: 2020-2021  
 

Institucioni 
udhëheqës 

Ministria e Drejtësisë/Koordinatori Kombëtar Kundër Korrupsionit 

PERSHKRIMI I ANGAZHIMIT 

 
Cila është 
problematika 
dhe cfarë do të 
adresojë 
angazhimi 
respektiv? 
 

Planet e Integritetit: 
 
Abuzimet e mundshme në organet e administraytës publike, shkelja dhe 
mosrespektimi i procedurave krijojnë gjasa për ekspozim të institucioneve 
publike ndaj rreziqeve të korrupsionit në zbatim të detyrave dhe 
përgjegjësive të tyre.  
Adresimi i korrupsionit paraqet një sfidë të rëndësishme që kërkon masa në 
të gjitha nivelet e administratës publike. Që nga viti 2017, Ministria e 
Drejtësisë në rolin e saj si Koordinatore Kombëtare kundër Korrupsionit ka 
udhëhequr përpjekjet e politikës anti-korrupsion të qeverisë dhe përgatitjen 
e ligjeve dhe akteve nënligjore përkatëse. Si institucioni kryesor përgjegjës 
publik për antikorrupsionin, MD/Koordinatori Kombëtar kundër Korrupsionit 
udhëheq angazhimin ndërinstitucional për të siguruar një performancë dhe 
kulturë më të lartë në luftën kundër korrupsionit. Ky angazhim 
ndërinstitucional përqendrohet në sektorët më të prekshëm dhe të ndjeshëm 
ndaj korrupsionit dhe përpiqet të promovojë dhe sigurojë një administratë 
publike të paanshme, të ndershme dhe efikase me nëpunës civilë dhe 
zyrtarë të tjerë publik me vlera, parime dhe integritet të lartë. 
 
Plani i Integritetit është një instrument i aplikueshëm që forcon dhe 
përmirëson performancën e institucionve publike, llogaridhënien dhe 
transparencën e tyre. Ministria e Drejtësisëështë institucioni i parë në nivel 
qendor që ka kryer një vlerësim risku të integritetit dhe ka hartuar një Plan 
Integriteti. Ky është një dokument model për institucionet e varësisë së saj 
dhe të ministrive të linjës, një dokument qëpërfshin risqet e integritetit sipas 
fushave funksionale të Ministrisë së Drejtësisë dhe janë identifikuar dhr 
planifikuar aktivitetet konkrete për adresimin e tyre. Qëllimi tij është 
përmirësimi i politikave, rregullave, praktikave të parandalimit të korrupsionit, 
si dhe forcimi i rezistencës institucionale ndaj shkeljeve të integritetit. Plani i 
Integritetit i MD-sëdo të ndikojё pozitivisht ministritë e linjës, si edhe 
institucionet e varësisë, në axhendat e tyre institucionale kundër 
korrupsionit. Metodologjia e vlerësimit të riskut të integritetit për qeverisjen 
qendrore, e aplikuar për së pari në Ministrinë e Drejtësisë në vitin 2020, do 
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të jetë një model dhe udhëzues vlerësimi edhe në institucionet e tjera të 
administratës qendrore.  
 
Pronarët Përfitues: 
 
Republika e Shqipërisë, deri në vitin 2021 nuk kishte një mekanizëm e cili 
mund të identifikonte se cilët janë pronarët e vërtetë përfitues të subjekteve 
të rregjistruara në Shqipëri. 
 
Për këtë arsye, Komiteti i Ekspertëve për Vlerësimin e Masave Kundër 
Pastrimit të Parave dhe Financimit të Terrorizmit (MONEYVAL) rekomandoi 
ngritjen e një rregjistri i cili do të bëjë të mundur rregjistrimin e pronarëve 
real përfitues.  
 

Cili është 
angazhimi? 
 

Planet e Integritetit: 
 

Komponenti 1/ Planet e Integritetit:krijon një kornizë për zhvillimin dhe 
zbatimin e planeve të integritetit në të gjithë administratën publike.  

 

Qëllimi politiki tij është të krjojë një metodologji, të vlerësojë dhe të 
zhvillojë jo vetëm rritjen e integritetit brenda Ministrisë së Drejtësisë, por 
gjithashtu për të udhëhequr këtë shembull në ministritë e linjës dhe 
institucionet e varësisë. Angazhimi i jep përparësi kornizave të 
strukturuara të raportimit dhe mekanizmave konsultativë dhe monitorues 
që promovojnë përfshirjen e qytetarëve dhe llogaridhënien e tyre 

 

Objektivi politik i këtij angazhimi është të garantojë një sistem të 
funksionimit të administratës publike që promovon transparencën, 
llogaridhënien, rregullin dhe efikasitetin në menaxhimin dhe përdorimin e 
burimeve publike për të përmirësuar cilësinë e ofrimit të shërbimeve dhe 
zhvillimin ekonomik.Zhvillimi dhe zbatimi i planeve të integritetit që 
përcaktojnë qartë detyrimet etike në vendin e punës në të gjithë 
administratën publike synon të ndërtojë dhe mirëmbajë një kulturë pune 
të praktikave etike të punës.  

 

Rezultatet e pritura:  

 
- Udhëzimi i planit të integritetit dhe metodologjia e vlerësimit të 

rrezikut të integritetit për qeverinë qendrore janë miratuar;  
- Vlerësimi i rrezikut të integritetit i kryer në institucionet e varësisë 

të Ministrisë së Drejtësisë dhe janë miratuar planet e integritetit; 
- Forcimi i kapaciteteve të stafit teknik të MD për identifikimin e 

rreziqeve të integritetit 
- Mekanizmat e informimit dhe prezantimit tek MD dhe institucionet 

vartëse të ML, për proçesin e vlerësimit të rrezikut dhe 
prezantimin e udhëzuesit të integritetit 

- Rritja e transparencës nga institucionet e administratës publike (e-
buletini) 

 



51 | F a q e   

 
Pronarët Përfitues: 
Me qëllim zbatimin e rekomandimeve të Komitetit të Ekspertëve për 
Vlerësimin e Masave Kundër Pastrimit të Parave dhe Financimit të 
Terrorizmit (MONEYVAL) të Këshillit të Evropës dhe angazhimeve të 
ndërmarra në Planin Kombëtar OGP 2020-2022, Kryeministri ngriti grupin 
ndërinstitucional të punës për zbatimin e rekomandimeve të MONEYVAL. 
Në vijim të këtij procesi, ministri i Financave dhe Ekonomisë ngriti ngrupim 
ndërinstitucional të punës, me pjesëmarrjen e përfaqësueve të 
insititucioneve përgjegjëse në varësi të kësaj ministrie dhe pjesë e të cilit 
ishte edhe Qendra Kombëtare e Biznesit, për ndjekjen, koordinimin dhe 
raportimin e progresit të masave të përcaktuara në planin e veprimit, për 
përmbushjen e rekomandimeve të Komitetit të Ekspertëve për Vlerësimin e 
Masave kundër Pastrimit të Parave dhe Financimit të Terrorizmit 
(MONEYVAL) të Këshillit të Evropës. Ky grup pune kishte për detyrë:  

 shqyrtimin e legjislacionit shqiptar;  

 vlerësimin e praktikave më të mira;  

 hartimin e rekomandimeve për krijmin e Regjistrit të Pronarëve Përfitues.  
 
Për sa më sipër, në kuadër të detyrave të ngarkuara nga grupi i punës për 
zbatimin e rekomandimeve të MONEYVAL për krijimin në vendin tonë të një 
regjistri për pronarin përfitues, Ministria e Financave dhe QKB me 
asistencën e GIZ, bazuar në legjislacionin shqiptar dhe në praktikat e 
vendeve të huaja, hartuan Ligjin Nr. 112/2020 “Për Regjistrin e Pronarëve 
Përfitues”. 
 

 
Si do të 
kontribojë 
angazhimi për 
të zgjidhur 
problematikën 
përkatëse?  
 

Planet e Integritetit: 
 
Cilat kanë qenë hapat paraprake:  
 
Angazhimi “Planet e integritetit” përfshin vlerësimin riskut të integritetit në 
institucionet e administratës qendrore. 
Për këtë u krijua një model bashkëpunimi midis MD dhe me OSHC, për të 
hartuar një metodologji të vlerësimit të riskut të integritetit, që do të aplikohet 
në vijim në institucionet e tjera të administratës qëndrore.  
 
Vlerësimi i riskut u mbështet në fushat funksionale të Ministrisë së 
Drejtësisë; janë zhvilluar workshopet me qëllim forcimin e kapaciteteve të 
Ministrisë së Drejtësisë me praktikat dhe procedurat më të mira, duke i 
trajnuar mbi zbatimin e kornizave dhe mjeteve të vlerësimit në mënyrë që të 
forcojnë teknikat metodologjike në identifikimin, vlerësimin dhe adresimin e 
rreziqeve të integritetit;  përmes të njëjtit bashkëpunim është hartuar "Plani i 
Integritetit të Ministrisë së Drejtësisë; si dhe ka filluar procesi në varësitë e 
MD-së; si dhe për të siguruar zbatimin e duhur të planeve të integritetit, ato 
do të shoqërohen nga një proces gjithëpërfshirës monitorimi që ndjek një 
kornizë të strukturuar monitorimi dhe vlerësimi (instrumenti metodologji 
monitorim).  
 
Informacion lidhur me masat prioritare: 
 
Ky angazhim për periudhën vitin 2020 dhe6M1 (janar-qershor) 2021 
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ka kontribuar me 2 masa prioritare si vijon: 
 
Masa prioritare 1 - Planet e Integritetit të hartuara dhe miratuara nga 
institucionet qendrore 
 
Viti 2020:  
 
Ministria e Drejtësisë/KKKK ka hartuar dhe miratuarnë vitin 2020, 
dokumentin “Metodologjia e Vlerësimit të Riskut të Integritetit për 
institucionet e qeverisjes qendrore”. Ky dokument është kryer në 
bashkëpunim (vlerësimi dhe konsolidimi, publikimi)me organizatën 
‘Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim (IDM)’. Metodologjia është 
miratuar me urdhër të Ministrit të Drejtësisë nr.334, datë 07.10.2020 “Për 
miratimin e Metodologjisë së Vlerësimit të Riskut të Integritetit për 
Institucionet e Qeverisjes Qendrore”. 
Metodologjia është shpallur publikisht në faqen zyrtare të MD (versioni 
shqip dhe anglisht) në tetor 2020, link i publikimit: 
https://www.drejtesia.gov.al/wp-content/uploads/2021/04/3.-Metodologjia-
e-Vler%C3%ABsimit-t%C3%AB-Riskut-t%C3%AB-Integritetit-
p%C3%ABr-Institucionet-e-Qeverisjes-Qendrore_AL.pdf 
 
https://www.drejtesia.gov.al/wp-content/uploads/2021/04/4.-Metodologjia-
e-Vler%C3%ABsimit-t%C3%AB-Riskut-t%C3%AB-Integritetit-
p%C3%ABr-Institucionet-e-Qeverisjes-Qendrore_EN.pdf 
(pika e referimit 1; pika e referimit 3). 
 
Në MD gjatë vitit 2020, janë zhvilluar disa workshope që kanë njohur dhe 
forcuar kapacitetet e Ministrisë së Drejtësisë me praktikat dhe procedurat 
më të mira, duke i trajnuar mbi zbatimin e kornizave dhe mjeteve të 
vlerësimit duke forcuar teknikat metodologjike në identifikimin, vlerësimin 
dhe adresimin e rreziqeve të integritetit. Në periudhën janar 2020 janë 
zhvilluar 13 takime e seminare (Datat 15 -23 janar 2020, takime (fokus-
grupe), me qëllim identifikimin e të gjitha proceseve të punës që ndjek MD 
dhe që mund të jenë të ekspozuara përballë korrupsionit, shkeljevetë 
integritetit, sjelljet joetike dhe joprofesionale dhe të tjera parregullësi, si dhe 
së dyti identifikimi dhe analizae riskut të integritetit. Takimet evidentuan 
risqet e integritetit sipas fushave dhe ndikimin e tyre në fushën e 
përgjegjësisë së MD.  
 
Në muajin shkurt u krye analizimi dhe vlerësimi i intensitetit të risqeve të 
identifikuara në MD; në muajin mars u vijua me trajtimin e risqeve prioritare 
dhe atyre të moderuara si edhe hartimin e planit të integritetit të MD.                     
 
Në periudhën prill-maj-qershor u krye finalizimi i draft-
dokumentit:Metodologji për monitorimin e PI për institucionet e qeverisjes 
qendrore dhe Plani i Integritetit të MD. 
Grupi i punës së bashku me ekipin e ekspertëve të OSHC (IDM Albania) 
kanë qënë të fokusuar në trajnimin e stafit mbi forcimin e kapaciteteve të 
stafit teknik të MD për identifikimin e risqeve të integritetit (sipas proceseve 
të punës; Analiza dhe vlerësimi i intensitetit të risqeve të identifikuara).(pika 
e referimit 2). 

https://www.drejtesia.gov.al/wp-content/uploads/2021/04/3.-Metodologjia-e-Vler%C3%ABsimit-t%C3%AB-Riskut-t%C3%AB-Integritetit-p%C3%ABr-Institucionet-e-Qeverisjes-Qendrore_AL.pdf
https://www.drejtesia.gov.al/wp-content/uploads/2021/04/3.-Metodologjia-e-Vler%C3%ABsimit-t%C3%AB-Riskut-t%C3%AB-Integritetit-p%C3%ABr-Institucionet-e-Qeverisjes-Qendrore_AL.pdf
https://www.drejtesia.gov.al/wp-content/uploads/2021/04/3.-Metodologjia-e-Vler%C3%ABsimit-t%C3%AB-Riskut-t%C3%AB-Integritetit-p%C3%ABr-Institucionet-e-Qeverisjes-Qendrore_AL.pdf
https://www.drejtesia.gov.al/wp-content/uploads/2021/04/4.-Metodologjia-e-Vler%C3%ABsimit-t%C3%AB-Riskut-t%C3%AB-Integritetit-p%C3%ABr-Institucionet-e-Qeverisjes-Qendrore_EN.pdf
https://www.drejtesia.gov.al/wp-content/uploads/2021/04/4.-Metodologjia-e-Vler%C3%ABsimit-t%C3%AB-Riskut-t%C3%AB-Integritetit-p%C3%ABr-Institucionet-e-Qeverisjes-Qendrore_EN.pdf
https://www.drejtesia.gov.al/wp-content/uploads/2021/04/4.-Metodologjia-e-Vler%C3%ABsimit-t%C3%AB-Riskut-t%C3%AB-Integritetit-p%C3%ABr-Institucionet-e-Qeverisjes-Qendrore_EN.pdf
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Në vitin 2020, MD/KKK përmes të njëjtit bashkëpunimme OSHC (IDM 
Albania) ka hartuar dhe finalizuar dokumentin "Plani i Integritetit i 
Ministrisë së Drejtësisë 2020-2023", përmes një proçesi të hapur dhe 
konsultativ. Ky dokument është miratuar me urdhrin e Ministrit të 
Drejtësisë nr.333, datë 07.10.2020.  Plani i Integritetit ështëështë shpallur 
për publikim në faqen zyrtare të Ministrisë së Drejtësisë në tetor 2020 
(versioni shqip dhe anglisht),link i publikimit: 
 
https://www.drejtesia.gov.al/wp-content/uploads/2021/04/1.-Plani-i-
Integritetit-p%C3%ABr-Ministrin%C3%AB-e-Drejt%C3%ABsis%C3%AB-
2020-2023_AL.pdf 
 
https://www.drejtesia.gov.al/wp-content/uploads/2021/04/2.-Plani-i-
Integritetit-p%C3%ABr-Ministrin%C3%AB-e-Drejt%C3%ABsis%C3%AB-
2020-2023_EN.pdf. (pika e referimit 4). 

Në muajin nëntor 2020, është bërë dërgimi zyrtar i MVRI pranë varësive të 
MD (shkresa nr. 6158/5 datë 9.11.2020) për njohje dhe zbatim dhe 
ështëzhvilluar tryeza e promovimit dhe njoftimit të dokumentit Metodologji e 
vlerësimit të riskut të integritetit dhe Plani i Integritetit të MD, në prezencë të 
anëtarëve të Komitetit Koordinator Kundër Korrupsionit, ministrive të linjës, 
varësive të MD-së, OSHC dhe partnerëve të huaj, tryezë në formatin 
fizikisht dhe online. https://www.drejtesia.gov.al/newsroom/fjalime/fjala-e-
zevendesministres-pirdeni-metodologjia-e-vleresimit-te-riskut-te-integritetit-
ne-institucionet-e-qeverisjes-qendrore/(pika e referimit 5). 

Gjithashtu, pika e referimit 5 referohet në raportin vjetor të monitorimit të PV 
SNKK, 2020, link:https://www.drejtesia.gov.al/wp-
content/uploads/2021/04/1.-Raporti-i-monitorimit-SNKK-Janar-Dhjetor-
2020_AL.pdf; (alb)  

https://www.drejtesia.gov.al/wp-content/uploads/2021/04/2.-Raporti-i-
monitorimit-SNKK-Janar-Dhjetor-2020_EN.pdf(eng) 

 
Viti 2021:  
 
Ministria e Drejtësisë/KKKK ka zhvilluar gjatë muajit janar, shkurt e prill 
2021, 3 takime mbi vlerësimin e riskut të integritetit në varësitë e saj dhe 
hartimin e PI, përkatësisht:  
 
1. Takim lancimi i fillimit të vlerësimit të riskut të integritetit në institucionet e 
varësisë së Ministrisë së Drejtësisë. Hartimi i Planit të Integritetit në këto 
institucione, datë 12.01.2021, (via zoom) 
 
2. Vlerësimi i riskut të integritetit në institucionet e varësisë së Ministrisë së 
Drejtësisë. Hartimi i Planit të Integritetit, datë 11.02.2021 (via zoom) 
 
3.Vlerësimi i riskut të integritetit në institucionet e varësisë së Ministrisë së 
Drejtësisë (Sh. Provës/SHKBB/ASHSGJ/DNJF/ AKF); Hartimi i Planit të 

https://www.drejtesia.gov.al/wp-content/uploads/2021/04/1.-Plani-i-Integritetit-p%C3%ABr-Ministrin%C3%AB-e-Drejt%C3%ABsis%C3%AB-2020-2023_AL.pdf
https://www.drejtesia.gov.al/wp-content/uploads/2021/04/1.-Plani-i-Integritetit-p%C3%ABr-Ministrin%C3%AB-e-Drejt%C3%ABsis%C3%AB-2020-2023_AL.pdf
https://www.drejtesia.gov.al/wp-content/uploads/2021/04/1.-Plani-i-Integritetit-p%C3%ABr-Ministrin%C3%AB-e-Drejt%C3%ABsis%C3%AB-2020-2023_AL.pdf
https://www.drejtesia.gov.al/wp-content/uploads/2021/04/2.-Plani-i-Integritetit-p%C3%ABr-Ministrin%C3%AB-e-Drejt%C3%ABsis%C3%AB-2020-2023_EN.pdf
https://www.drejtesia.gov.al/wp-content/uploads/2021/04/2.-Plani-i-Integritetit-p%C3%ABr-Ministrin%C3%AB-e-Drejt%C3%ABsis%C3%AB-2020-2023_EN.pdf
https://www.drejtesia.gov.al/wp-content/uploads/2021/04/2.-Plani-i-Integritetit-p%C3%ABr-Ministrin%C3%AB-e-Drejt%C3%ABsis%C3%AB-2020-2023_EN.pdf
https://www.drejtesia.gov.al/newsroom/fjalime/fjala-e-zevendesministres-pirdeni-metodologjia-e-vleresimit-te-riskut-te-integritetit-ne-institucionet-e-qeverisjes-qendrore/
https://www.drejtesia.gov.al/newsroom/fjalime/fjala-e-zevendesministres-pirdeni-metodologjia-e-vleresimit-te-riskut-te-integritetit-ne-institucionet-e-qeverisjes-qendrore/
https://www.drejtesia.gov.al/newsroom/fjalime/fjala-e-zevendesministres-pirdeni-metodologjia-e-vleresimit-te-riskut-te-integritetit-ne-institucionet-e-qeverisjes-qendrore/
https://www.drejtesia.gov.al/wp-content/uploads/2021/04/1.-Raporti-i-monitorimit-SNKK-Janar-Dhjetor-2020_AL.pdf
https://www.drejtesia.gov.al/wp-content/uploads/2021/04/1.-Raporti-i-monitorimit-SNKK-Janar-Dhjetor-2020_AL.pdf
https://www.drejtesia.gov.al/wp-content/uploads/2021/04/1.-Raporti-i-monitorimit-SNKK-Janar-Dhjetor-2020_AL.pdf
https://www.drejtesia.gov.al/wp-content/uploads/2021/04/2.-Raporti-i-monitorimit-SNKK-Janar-Dhjetor-2020_EN.pdf
https://www.drejtesia.gov.al/wp-content/uploads/2021/04/2.-Raporti-i-monitorimit-SNKK-Janar-Dhjetor-2020_EN.pdf
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Integritetit, datë 12.04.2021.  
 
Duke ndjekur metodologjinë e zhvilluar nga Ministria e Drejtësisë, 
institucionet e varësisë janë në proces vlerësimi të riskut të integritetit dhe 
në proces hartimi të planevetë integritetit në përputhje me fushat e tyre 
përkatëse të përgjegjësisë dhe faktorëve specifikë të rrezikut.Institucionet e 
varësisë së Ministrisë së Drejtësisë kanë ngritur grupet e punës për 
procesin e vlerësimit të riskut të integritetit dhe janë në proces hartimi të PI; 
Procesi i vlerësimit të riskut të integritetit ka përfunduar në dy institucione 
varësie, përkatësisht në DNJF dhe SHKBB dhe vijon të jetë ende në proces 
në të gjitha institucionet e tjera të varësisë, përkatësisht në DPB, DPP, 
DPSHP, ATP, QBZ, IML, KSHB, ASHSGJ dhe AKF.Ky proces vijon dhe 
pritet të përfundojë me finalizimin dhe miratimi e PI te varësitë e MD brenda 
vitit 2021.(pika e referimit 6). 
 
Në fund të muajit qershor 2021, MD/KKK shpërndau dhe publikoi e-buletini 
me aktivitete të muajit Qershor 2021, në kuadër të rritjes së transparencës 
nga institucionet e administratës publike, link i publikimit:  
https://drejtesia.gov.al/wp-content/uploads/2021/07/AK-Newsletter-_-
Qershor-2021.pdf 
 
https://drejtesia.gov.al/wp-content/uploads/2021/07/AC-Newsletter-_-June-
2021.pdf, (pika e referimit 8). 
 
 
Masa prioritare 2- Analizë gjithëpërfshirëse mbi zbatueshmërinë e 
planeve të integritetit në MD dhe ML 
 
Për të siguruar zbatimin e duhur të planeve të integritetit, MDështë në 
proces hartimi të një draft/instrumenti:Metodologji për monitorimin e Planit të 
Integritetit të institucioneve të qeverisjes qendrore.  

- Drafti është shpallur për konsultim publik nëfaqen web të MD 
https://www.drejtesia.gov.al/wp-content/uploads/2021/06/DRAFT-
METODOLOGJI-MONITORIMI-_PI.pdf 

 
Ky dokument është dërguar për konsultim pranë OSHC (partnere në proces) 
nëpërmjet e-mail dhe po përgatitet zhvillimi i një tryeze konsultimi (online) në 
muajin korrik 2021. (pika e referimit 9). 
 
Pronarët Përfitues: 
 
Referuar dispozitave ligjore në fuqi deri në vitin 2020, subjektet e 
regjistruara në Republikën e Shqipërisë dhe të dhënat e tyre, ndër të tjera, 
lidhur me objektin e aktivitetin dhe gjendjen e ortakërisë, regjistrohen dhe 
administrohen në Regjistrin Tregtar (QKB) dhe në Regjistrin e Organizatave 
jofitimprurëse (aktualisht Gjykatë-DPT).  
 
Ndërkohë, në rekomandimet e MONEYVAL, u kërkua ndërtimi i një regjistri, 
në bazë të të cilit të identifikohet dhe të regjistrohet pronari përfitues i 
subjekteve tregtare dhe organizatave jofitimprurëse, të regjistruara në 
Republikën e Shqipërisë.  

https://drejtesia.gov.al/wp-content/uploads/2021/07/AK-Newsletter-_-Qershor-2021.pdf
https://drejtesia.gov.al/wp-content/uploads/2021/07/AK-Newsletter-_-Qershor-2021.pdf
https://drejtesia.gov.al/wp-content/uploads/2021/07/AC-Newsletter-_-June-2021.pdf
https://drejtesia.gov.al/wp-content/uploads/2021/07/AC-Newsletter-_-June-2021.pdf
https://www.drejtesia.gov.al/wp-content/uploads/2021/06/DRAFT-METODOLOGJI-MONITORIMI-_PI.pdf
https://www.drejtesia.gov.al/wp-content/uploads/2021/06/DRAFT-METODOLOGJI-MONITORIMI-_PI.pdf
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Për sa më sipër, ky ligj përmbush një nga detyrat e caktuara nga grupi 
ndërinstitucional i punës për zbatimin e rekomandimeve të MONEYVAL, të 
ngritur nga Kryeministri i Republikës së Shqipërisë me qëllim zbatimin e 
rekomandimeve të Komitetit të Ekspertëve për Vlerësimin e Masave Kundër 
Pastrimit të Parave dhe Financimit të Terrorizmit (MONEYVAL) të Këshillit të 
Evropës.  
 
Me anë të këtij ligji, nëpërmjet përkufizimit të pronarit përfitues, caktimit të 
subjekteve që kanë detyrimin e regjistrimit të tyre pranë regjistrit të krijuar 
për këtë qëllim, duke përcaktuar njëkohësisht dhe të drejtat e detyrimet e 
tyre, të institucionit të ngarkuar me regjistrimin e të dhënave dhe 
administrimin e tyre dhe të institucioneve të tjera që me qëllim përmbushjen 
e detyrimeve ligjore duhet të aksesojnë në të dhënat e regjistruara, synohet 
të identifikohet pronari përfitues, i cili ka i fundit në pronësi ose ushtron 
kontrollin e fundit efektiv ndaj një personi juridik (subjekt tregtar dhe OJF), të 
regjistruar në Republikën e Shqipërisë dhe identifikuar me NUIS/NIPT. 
 
Gjithashtu, me anë të këtij ligji parashikohet ngritja e Regjistrit Pronarëve 
Përfitues, i cili është ngritur nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë dhe 
AKSHI, dhe administrohet nga QJB 
 
Ndërkohë, në funksion të përmbushjes së detyrimit ligjor për identifikimin, 
raportimin dhe regjistrimin e pronarit përfitues, janë parashikuar masat 
ndëshkuese në rast të mospërmbushjes së këtij detyrimi ligjor, brenda afatit 
të parashikuar në ligj. 

Përse është ky 
angazhim 
relevant me 
vlerat e 
Qeverisjes së 
Hapur/OGP?  
 

Planet e Integritetit: 
 
Ky objektiv është relevant me vlerat e Qeverisjes së Hapur/OGP pasi vjen 
konform katër parimeve të OGP që janë: 
 

1. Transparenca dhe Qasja në Informacion;  
 
Të gjitha takimet konsultative, tryezat e punës, konsultimi i draft 
dokumenteve si metodologji e vlerësimit të riskut të integritetit në 
institucionet e qeverisjes qendrore; plani i integritetit të MD; e-buletini janë 
publikuar dhe janë të disponueshme publikisht. (Pika e referimit 3,4,5, 8, 9) 
 

2. Përgjegjësia publike;  
 
Hartimi dhe finalizimi i akteve/instrumenteve të luftës kundër korrupsionit 
ndjekin progresin e nismës dhe angazhimit tëbashkëbërjes me qytetarë dhe 
grupe interesi jashtë administratës. Proceset janë plotësuar përmes 
konsultimeve publike dhe janë publikuar dhe/apo janë në process 
bashkëpunimi me OSHC-të.  (Pikat e referimit 1,2,3,4,5,6,9) 
 
 

3. Pjesëmarrja Publike dhe Qytetare;  
 

Angazhimet e paracaktuara në këtë komponent janë mundësuar me 
bashkëpunimime grupe të caktuara interesi si OSHC, duke ndihmuar në 
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promovimin e angazhimit publik dhe civil në disa nivele.  
Iniciativat e planifikuara në këtë plan veprimi synojnë të inkurajojnë qytetarët 
të përdorin mekanizmat për të kontrolluar funksionimin e administratës 
publike drejt llogaridhënies dhe transparencës dhe të afrojnë më shumë 
qyetarët ndaj përdorimit të këtyre strukturave dhe mjeteve të kontrollit të 
tyre. (Pikat e refermit 1,4,9) 
 

4. Teknologji dhe Inovacion. 
 
Publikimi në internet/ dhe nëWeb të MD i dokumenteve të hartuara 
mundëson transparencën në kohë reale së bashku me mundësitë në 
internet për konsultime me palët e interesuara dhe reagimet e tyre u 
mundësojnë që një numër më i madh i qytetarëv e të marrin pjesë dhe të 
japin reagime. Për më tepër, përdorimi i një buletini elektronik do të 
mbështesë transparencën dhe llogaridhënien mbi zbatimin e implementimit 
të integritetit. (Pika e referimit 3,4,8,9)  
 
Pronarët Përfitues: 
 
Ky objektiv është relevant me vlerat e Qeverisjes së Hapur/OGP pasi vjen 
konform katër parimeve të OGP që janë:  
 

1. Transparenca dhe Qasja në Informacion;  
 
Të dhënat e regjistruara në Regjistrin e Pronarëve Përfitues,  të cilat do të 
jenë lirisht të aksesueshme dhe publike janë: 

a) emri dhe mbiemri i pronarit përfitues;  
b) shtetësia;  
c) viti dhe muaji i lindjes;  
d) ç) data e përcaktimit të individit si pronar përfitues;  
e) lloji dhe përqindja e pronësisë:  

– direkte  
– indirekte 

Të dhënat e tjera të pronarëve përfitues, të regjistruara në Regjistrin e 
Pronarëve Përfitues dhe të cilat nuk janë lirisht të aksesueshme, do të mund 
të aksesohen nga: 

a) personat e autorizuar për të përfaqësuar subjektin raportues vetëm 
në të dhënat e regjistruara në regjistër për subjektin që ato 
përfaqësojnë;  

b) autoritetet kompetente shtetërore: 
– Drejtoria e Përgjithshme e Parandalimit të Pastrimit të 

Parave;  
– Banka e Shqipërisë;  
– Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve; 
– Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare;  
– Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit;  
– Prokuroria; 

 
2. Përgjegjësia publike;  

 
Autoritetet kompetente shtetërore do të kenë akses elektronik të lirë, direkt 
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dhe të pakufizuar në të dhënat e regjistruara në regjistër, në funksion të 
përmbushjes së detyrave të tyre ligjore që lidhen me inspektimin e Regjistrit 
të Pronarëve Përfitues dhe mbledhjen e të dhënave mbi pronarët përfitues.  
 
Subjektet e detyruara mund të marrin informacion për të dhënat e 
regjistruara në regjistër, të cilat nuk janë lirisht të aksesueshme dhe publike, 
kur këto të dhëna nevojiten për përmbushjen e detyrave të tyre ligjore.  
 
Çdo person mund të marrë informacion për të dhënat e regjistruara në 
regjistër, të cilat nuk janë lirisht të aksesueshme dhe publike, vetëm nëse 
provon se ka një interes të ligjshëm për marrjen e këtij informacion. 
 
 

3. Pjesëmarrja Publike dhe Qytetare;  
 

Autoritetet shtetërore kompetente, në rastet kur të dhënat e regjistruara në 
regjistër nuk përputhen me të dhënat në posedim të tyre, njoftojnë QKB. 
 
Gjithashtu, 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 subjekt i detyruar për pronarët përfitues, atëherë subjekti i detyruar 
njofton subjektin raportues dhe Qendrën Kombëtare të Biznesit. 
 
 

4. Teknologji dhe Inovacion. 
 
Të gjitha të dhënat për pronarët përfitues regjistrohen në Regjistrin e 
Pronarëve Përfitues.  
 
Regjistri i Pronarëve Përfitues 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. 
 

Informacion 
shtesë 

Planet e Integritetit: 
Ky angazhim është në relevancë me Strategjinë Ndërsektoriale kundër 
Korrupsionit 2015-2023 dhe planin e veprimit 2020-2023. Strategjia dhe 
plani i veprimit  veprojnë si udhërrëfyes për fusha specifike të luftës kundër 
korrupsionit në vend, përkatësisht Qasja A: Parandaluese/ objektivi specifik 
A8 dhe A9: 
-A.8 Përdorimi sistematik i mekanizmit të evidentimit të hapësirave për 
korrupsion 
-A.9 Forcimi i integritetit të nëpunësve publikë 
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Pronarët Përfitues: 
Procesi i regjistrimit i pronarëve perfitues te subjekteve raportuese 
ekzistuese filloi më 01 shkurt 2021 dhe përfundoi më 30 qershor 2021. 
 
Deri me 30 Qershor 2021, nga 52 263 persona juridikë të regjistruar dhe 
OJF të regjistruara në regjistrat përkatës, 23 307 subjekte raportuese 
kane regjistruar pronaret e tyre perfitues ne regjister, nga te cilet 1 894 
jane OJF dhe 21 413 jane subjekte tregtare. 
 
Ndërkohë, subjektet raportuese kanë detyrimin ligjor të regjistrojnë çdo 
ndryshim të të dhënave tashmë të regjistruara të pronarëve të tyre përfitues, 
brenda 30 ditëve kalendarike nga të data e ndryshimit faktik të të dhënave. 

Niveli i realizimit Nuk ka 
filluar 

 

Limituar Konsiderueshëm Përfunduar 

   X 

Përshkrimi i 
rezultateve 

Planet e Integritetit: 

 

Referojuni ‘Aktiviteteve/Milestone’ 

Referojuni ‘Si do të kontribojë angazhimi për të zgjidhur problematikën 
përkatëse?’ 

 

Pikat e referimit1,2,3,4,5 dhe 8 janëpërfunduar.  

 

Pikat e referimit6 dhe 9 janë në vijueshmëri sipas planifikimit të bërë në PV. 

 
Pronarët Përfitues: 
 

Hartimi dhe miratimi i Ligjit Nr. 112/2020 “Për Regjistrin e Pronarëve 
Përfitues” dhe aktet nënligjore përkatëse 

 

Ngritja e Regjistrit të Pronarëve Përfitues 

Hapat e tjere Planet e Integritetit: 

 

Pika e referimit 6 “Vlerësimi i rrezikut të integritetit në institucionet vartëse 
të MD sipas modelit të zhvilluar në MD dhe Plani i Integritetit i hartuar” është 
ende në proces pasi disa institucione varësie janë duke përfunduar proceset 
e vlerësimit të riskut dhe PI. 

 

Pika e referimit 9“Dokumenti i metodologjisë: instrumenti për monitorimin e 
Planeve të Integritetit në institucionet e qeverisjes qendrore” është gjithashtu 
në proces. Hartimi i draft/instrument: Metodologji për monitorimin e PI të 
institucioneve qendroreështë në proces konsultimi publik në faqen zyrtare të 
MD-së dhe OSHC-të. 

Do të organizohet një tryezë konsultimi me OSHC-të dhe më pas pritet të 
finalizohet me miratimin e Ministrit të Drejtësisë. 

 



59 | F a q e   

 

Aktivitetet/milestone në raport me produktet e 
verifikueshme 
Objektivi specifik: planet e integritetit  

Fillimi Përf 
undimi 

Niveli i 
realizimit 

Pika referimit 1: Dokumenti i metodologjisë: Hartuar 
metodologjia e vlerësimit të rrezikut udhëzues / integritet 
për qeverinë qendrore 

6M1 
2020 

6M2 
2020 

Përfunduar 

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

6M1 
2020 

6M2 
2020 

Përfunduar 

Pika e referimit 3: Miratimi dhe Publikimi i Metodologjisë së 
Vlerësimit të Rrezikut të Integritetit për qeverinë qendrore 

6M2 
2020 

6M2 
2020 

Përfunduar 

Pika referimit 4: Hartimi, konsultimi, miratimi dhe publikimi I 
dokumentit PI të MD 

6M2 
2020 

6M2 
2020 

Përfunduar 

Pika referimit 5: Mekanizmat e informimit dhe prezantimit 
tek MD dhe institucionet vartëse të ML, për proçesin e 
vlerësimit të rrezikut dhe prezantimin e udhëzuesit të 
integritetit 

6M2 
2020 

6M2 
2020 

Përfunduar 

Pika e referimit 6: Vlerësimi i rrezikut të integritetit në 
institucionet vartëse të MD sipas modelit të zhvilluar në MD 
dhe Plani i Integritetit i hartuar 

6M1 
2021 

6M2 
2021 

Në proces 

Pika e referimit 8:Rritja e transparencës nga institucionet e 
administratës publike në IP-në (e-buletini) 

6M1 
2021 

6M2 
2022 

Përfunduar 

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

6M1 
2021 

6M1 
2021 

Në proces 

Aktivitetet/milestone në raport me produktet e 
verifikueshme 
Objektivi specifik: pronarët përfitues 

Fillimi Përf 
undimi 

Niveli i 
realizimit 

Pika referimit 1: Hartimi dhe miratimi i Ligjit Nr. 112/2020 
“Për Regjistrin e Pronarëve Përfitues” dhe aktet nënligjore 
përkatëse 
 

6M1 
2020 

6M2 
2020 

Përfunduar 

Pika referimit 2: Ngritja e Regjistrit të Pronarëve Përfitues 

 
 

6M2 
2020 

6M1 
2021 

Përfunduar 

Informacion kontakti 

  

Emri i personit përgjegjës nga 
institucioni drejtues 

Rovena Pregja 
Flogers Broqi 

Titulli, Departamenti Ministria e Drejtësisë- Drejtoria e Programeve dhe Projekteve 
në Fushën Antikorrupsion 
MFE/QKB 

E-mail dhe telefon Rovena.Pregja@drejtesia.gov.al 
Hener.Shanaj@drejtesia.gov.al 
Romena.Qamo@qkb.gov.al 
Flogers.Broqi@qkb.gov.al 
 

Aktorë të tjerë të 
përfshirë 

Aktorë të 
tjerë të 
përfshirë 

OSHC:IDM, ICC Albania, CRCA, EM-AL, CD-institute, 
Partners Albania, Qendra Altri, NDI, AHC. 
 

mailto:Rovena.Pregja@drejtesia.gov.al
mailto:Hener.Shanaj@drejtesia.gov.al
mailto:Romena.Qamo@qkb.gov.al
mailto:Flogers.Broqi@qkb.gov.al
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Grupe 
pune, CSO, 
sektori 
privat, etj 

Grupi i Punës për hartimin e PI dhe MVRI. 
 
Struktura teknike qëhartoi metodologjinë e monitorimit të PI 
për institucionet e qeverisjes qendrore(Drejtoria e 
Programeve dhe Projekteve Antikorrupsion). 
 

 
 

ANGAZHIMI ANTIKORRUPSION 
1. Planet e Integritetit 
2. Pronarët përfitues 

 
Qeverisje e hapur për të luftuar korrupsionin 

Periudha e zbatimit: 2021 –2022 

Agjencia kryesore zbatuese 
Ministria e Drejtësisë/Koordinatori Kombëtar Kundër 

Korrupsionit 

Përshkrimi i Angazhimit 

Cili është problemi publik 
që do të trajtojë angazhimi? 

Plani i Integritetit është një instrument antikorrupsion për të 
forcuar dhe përmirësuar performancën e institucioneve 
publike, përgjegjshmërinë dhe transparencën e tyre. 
 
Miratimi i Planeve të Integritetit në institucionet e nivelit 
qendror dhe zbatimi i instrumenteve të tilla në funksion të 
sistemit të integritetit dhe rritjes së performancës së 
institucioneve publike janë dy rezultatet kryesore të 
adresuara, në periudhën kohore të zbatimit, shtator 2021-
tetor 2022. 
 
Ministria e Drejtësisë ka ofruar asistencë teknike për 
institucionet qendrore si ministritë e linjës dhe 
agjencitë/drejtoritë në varësi të fushës së saj të veprimtarisë 
për vlerësimin e riskut të integritetit si dhe për hartimin e 
miratimin të planeve të integritetit, duke siguruar rolin e saj 
drejtues në politikat dhe veprimet publike kundër korrupsionit. 
Procesi i zhvilluar në Ministrinë e Drejtësisë është ripërsëritur 
rrjedhimisht edhe në institucionet e tjera duke siguruar një 
model unik dhe uniform të zbatimit të parimeve të 
transparencës dhe qeverisjes së mirë. 
 
Deri më tani, të gjitha ministritë (11) dhe agjencitë në varësi të 
Ministrisë së Drejtësisë (12) kanë Planet e Integritetit të 
miratuara dhe në zbatim. 
 
Këto institucione janë të hapura për publikun dhe kanë një 
nivel më të lartë të llogaridhënies dhe transparencës. 
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Planet e integritetit janë të aksesueshme për publikun në 
faqet e internetit të Ministrisë së Drejtësisë dhe faqet e 
internetit të ministrive. 
 

Cili është angazhimi? Një proces i plotë i vlerësimit të riskut të integritetit dhe 
miratimit të planeve të integritetit për të gjitha institucionet në 
varësi të Ministrisë së Drejtësisë dhe Ministrive të Linjës. 

 

Instrumentet e integritetit duhet të zhvillohen në partneritet me 
ekspertizën vendore dhe mbështetjen financiare 
ndërkombëtare, duke forcuar ndërveprimin në garantimin e 
llogaridhënies së administratës publike. 

 

Qëllimi politik është përsëritja dhe zgjerimi i vlerësimit të 
riskut të integritetit dhe miratimi i planeve të integritetit në 
ministritë e tjera dhe institucionet në varësi të Ministrisë së 
Drejtësisë. Në këtë drejtim, rritet transparenca e 
institucioneve publike ndaj publikut dhe sigurohet integriteti 
duke dërguar raporte të zbatimit. 

 

Objektivi politik i këtij angazhimi është garantimi i një sistemi 
funksional të administratës publike që promovon 
transparencën, llogaridhënien, rregullin dhe efikasitetin në 
menaxhimin dhe përdorimin e burimeve publike për të 
përmirësuar cilësinë e ofrimit të shërbimeve dhe zhvillimin 
ekonomik. 

Objektivi është të forcohet bashkëpunimi me palët e tjera të 
interesuara për institucionet publike. 

 

Rezultatet e pritura: 

- Agjencitë/drejtoritë në varësi të Ministrisë së Drejtësisë të 
kenë  

plane integriteti të miratuara dhe publikuara; 

- Ministritë e linjës të kenë planet e integritetit të miratuara 
dhe të  

zbatuara; 

- Rritja e transparencës nga institucionet e administratës 
publike (e- 

buletin); 

- Raportet e monitorimit të Planit të Integritetit të Ministrisë së  

Drejtësisë të miratuara dhe publikuara; 

- Raportet e vlerësimit dhe rekomandimet e ofruara; 

- Bashkëpunimi me palët e interesuara nëpërmjet shkëmbimit 
të  

informacionit me ta. 
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Si do të kontribuojë 
angazhimi në zgjidhjen e 

problemit publik? 

Cilët ishin hapat paraprakë: 
 
Angazhimi i Planeve të Integritetit përfshin vlerësimin e riskut 
të integritetit në institucionet e administratës qendrore, një 
model bashkëpunimi midis MD-së dhe OSHC-ve të krijuar në 
hartimin e metodologjisë së vlerësimit të riskut të integritetit, 
të aplikuar në vlerësimin e procesit të ministrive të linjës dhe 
institucioneve në varësi të Ministrisë së Drejtësisë. 
 
Asistenca teknike u është ofruar të gjitha agjencive në varësi 
të Ministrisë së Drejtësisë dhe ministrive të linjës. 
 
Informacion mbi masat prioritare: 
 
Ky angazhim për periudhën shtator 2021 – tetor 2022 ka 
kontribuar me 2 masa prioritare si më poshtë: 
 
Masa prioritare 1 - Planet e integritetit të hartuara dhe 
miratuara nga institucionet qendrore 
 
Ministria e Drejtësisë ka ofruar në mënyrë intensive asistencë 
teknike dhe ka konsultuar procesin e vlerësimit të riskut të 
integritetit të 12 agjencive në varësi të kompetencës së saj; 
takime konsultimi dhe shkëmbim i modelit përfundimtar të 
Planeve të Integritetit bazuar në analizat e riskut të çdo njësie 
sektoriale të institucioneve.Planet përfundimtare të integritetit 
të miratuara nga krerët e 12 institucioneve publikohen edhe 
në faqen e Ministrisë së Drejtësisë dhe mund të gjenden në 
linkun:https://www.drejtesia.gov.al/instrumente-
antikorrupsioni/(pika e referimit 6 ) 
 
6 ministri të tjera kanë zhvilluar procesin e vlerësimit të riskut 
të integritetit me asistencën teknike të IDM Albania nëpërmjet 
një projekti bashkëpunimi të UNDP Albania (për 5 ministri) 
dhe me SIDA (për 1 ministri). Rrjedha e procesit është 
vëzhguar me shumë kujdes. Gjatë gjithë këtij procesi, u 
vlerësuan risqet e integritetit, sjelljet joetike dhe joprofesionale 
si dhe parregullsitë e tjera sipas fushëveprimit të çdo 
ministrie: menaxhim financiar dhe kontroll të 
brendshëm;transparenca, menaxhimi i burimeve njerëzore; 
arkivimi, ruajtja dhe administrimi i dokumenteve zyrtare; në 
veçanti, në Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale 
janë shqyrtuar koncesionet dhe prokurimet në sektorin e 
shëndetësisë; harmonizimi dhe korniza rregullative; sektori i 
politikave të pajisjeve farmaceutike dhe mjekësore; sektorët e 
politikave spitalore dhe të kujdesit parësor dhe shëndetit 
publik; përfshirja sociale dhe barazia gjinore, si dhe integrimi, 
koordinimi dhe marrëveshjet në sektorin e shëndetësisë dhe 
mbrojtjes sociale. Metodologjia e Vlerësimit të Riskut të 
Integritetit për Institucionet e Qeverisjes Qendrore është 
instrumenti metodologjik i përdorur nga të gjitha ministritë. 

https://www.drejtesia.gov.al/instrumente-antikorrupsioni/
https://www.drejtesia.gov.al/instrumente-antikorrupsioni/
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Ministria e Drejtësisë ka siguruar që i gjithë ushtrimi i 
vlerësimit të riskut të kryhet nga ministritë e linjës plotësisht 
në përputhje me Metodologjinë e miratuar të Vlerësimit të 
Riskut të Integritetit për Institucionet e Qeverisjes Qendrore. 
 
Deri në fund të prillit 2022, të gjitha ministritë e linjës kanë 
kryer plotësisht vlerësimin e riskut të integritetit dhe kanë 
miratuar planet e integritetit, të publikuara në faqet zyrtare të 
internetit: 
 
https://www.infrastruktura.gov.al/rregullore-5/;  
https://shendetesia.gov.al/wp-content/uploads/2022/04/urdher-
nr.-267-per-miratimin-e-planit-te-integritetit-te-MSHMS-2022-
2025.pdf; 
https://kultura.gov.al/wp-content/uploads/2022/04/Urdher-214-
Miratimi-i-Planit-te-Integritetit-22-25.pdf; 
https://turizmi.gov.al/plani-i-integritetit-te-ministrise-se-turizmit-
dhe-mjedisit 
https://arsimi.gov.al/27167-2/;  
https://www.punetejashtme.gov.al/wp-
content/uploads/2022/04/PI-MEPJ-26-04.2022.pdf 
https://mb.gov.al/wp-content/uploads/2022/02/PLANI-I-
INTEGRITETIT-I-MINISTRIS%C3%8B-S%C3%8B-
BRENDSHME.pdf 
https://www.mod.gov.al/index.php/ministria-2/baza-ligjore/5478-
ndertimi-i-integritetit 
https://www.financa.gov.al/plani-i-integritetit/ 
https://bujqesia.gov.al/wp-content/uploads/2022/04/Plani-i-
Integritetit-MBZHR.pdf 
(pika e referimit 7) 
 
Ministria e Drejtësisë ka përgatitur, shpërndarë dhe përgatitur 
rregullisht e-buletinet mujore. Ato janë lehtësisht të 
aksesueshme në të dyja gjuhët, shqipe dhe angleze, në 
linkunhttps://drejtesia.gov.al/e-buletin/ . 
 
E-buletinet shpërndahen gjithashtu përmes emailit në një rrjet 
të gjerë të OShC-ve, palëve të interesuara ndërkombëtare. 
(pika e referimit 8)  
 
Masa prioritare 2 - Analizë gjithëpërfshirëse mbi zbatimin e 
planeve të integritetit në MD dhe ministritë e linjës 
 
Ministria e Drejtësisë përfundoi hartimin e dokumentit 
"Metodologjia e Monitorimit të Planit të Integritetit për 
institucionet e qeverisjes qendrore" dhe miratoi dokumentin 
me urdhër të Ministrit të Drejtësisë, nr. 553, datë 30.9.2021, si 
dokument kryesor për monitorimin dhe hartimin e raportit të 
monitorimit në zbatim të planit të integritetit. Kjo metodologji 
mund të gjendet dhe aksesohet lehtësisht 

https://www.infrastruktura.gov.al/rregullore-5/
https://shendetesia.gov.al/wp-content/uploads/2022/04/urdher-nr.-267-per-miratimin-e-planit-te-integritetit-te-MSHMS-2022-2025.pdf
https://shendetesia.gov.al/wp-content/uploads/2022/04/urdher-nr.-267-per-miratimin-e-planit-te-integritetit-te-MSHMS-2022-2025.pdf
https://shendetesia.gov.al/wp-content/uploads/2022/04/urdher-nr.-267-per-miratimin-e-planit-te-integritetit-te-MSHMS-2022-2025.pdf
https://kultura.gov.al/wp-content/uploads/2022/04/Urdher-214-Miratimi-i-Planit-te-Integritetit-22-25.pdf
https://kultura.gov.al/wp-content/uploads/2022/04/Urdher-214-Miratimi-i-Planit-te-Integritetit-22-25.pdf
https://turizmi.gov.al/plani-i-integritetit-te-ministrise-se-turizmit-dhe-mjedisit
https://turizmi.gov.al/plani-i-integritetit-te-ministrise-se-turizmit-dhe-mjedisit
https://arsimi.gov.al/27167-2/
https://www.punetejashtme.gov.al/wp-content/uploads/2022/04/PI-MEPJ-26-04.2022.pdf
https://www.punetejashtme.gov.al/wp-content/uploads/2022/04/PI-MEPJ-26-04.2022.pdf
https://mb.gov.al/wp-content/uploads/2022/02/PLANI-I-INTEGRITETIT-I-MINISTRIS%C3%8B-S%C3%8B-BRENDSHME.pdf
https://mb.gov.al/wp-content/uploads/2022/02/PLANI-I-INTEGRITETIT-I-MINISTRIS%C3%8B-S%C3%8B-BRENDSHME.pdf
https://mb.gov.al/wp-content/uploads/2022/02/PLANI-I-INTEGRITETIT-I-MINISTRIS%C3%8B-S%C3%8B-BRENDSHME.pdf
https://www.mod.gov.al/index.php/ministria-2/baza-ligjore/5478-ndertimi-i-integritetit
https://www.mod.gov.al/index.php/ministria-2/baza-ligjore/5478-ndertimi-i-integritetit
https://www.financa.gov.al/plani-i-integritetit/
https://bujqesia.gov.al/wp-content/uploads/2022/04/Plani-i-Integritetit-MBZHR.pdf
https://bujqesia.gov.al/wp-content/uploads/2022/04/Plani-i-Integritetit-MBZHR.pdf
https://drejtesia.gov.al/e-buletin/
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në:https://www.drejtesia.gov.al/wp-
content/uploads/2021/10/METODOLOGJIA-E-
MONITORIMIT-TE-PLANIT-TE-INTEGRITETIT.pdf 
Procesi ishte plotësisht i konsultuar në mënyrë të hapur me 
OSHC-të. (pika e referimit 9) 
 
Ministria e Drejtësisë monitoroi zbatimin e Planit të Integritetit, 
i pari dokument në zbatim të Metodologjisë së përmendur më 
sipër në pikën e referencës 9, deri në fillim të vitit 2022. 
Procesi u zhvillua nga Koordinatori i Integritetit në Ministrinë e 
Drejtësisë. Shtojca e Planit të Veprimit të Planeve të 
Integritetit është përgatitur dhe dorëzuar në njësinë/drejtorinë 
kompetente në ministri. Aneksi dhe drafti i parë janë 
konsultuar në mënyrë të brendshme me stafin përgjegjës, 
gjithashtu është konsultuar dhe drafti i dytë. Raporti i 
monitorimit pasi është miratuar nga ministri i Drejtësisë është 
publikuar në faqen e ministrisë, në 
linkun:https://www.drejtesia.gov.al/wp-
content/uploads/2022/05/Raport-Monitorimi_-PI-
MD_2021.pdf.  
 
Për shkak të sulmit kibernetik në e-gov, ne nuk mund të 
ofrojmë konsultimin online me email, por më në fund është 
bërë publik për të gjithë palët e interesuara përmes e-buletinit 
të muajit maj, në linkun:https://drejtesia.gov.al/wp-
content/uploads/2022/06/AC-Newsletter-May-2022.pdf(pika e 
referimit 10) 
 
Ministria e Drejtësisë ka vijuar me vlerësimin e zbatimit të 
planeve të integritetit. Për gjashtëmujorin e parë të vitit 2022 
është përgatitur një raport, një analizë vlerësuese e situatës 
për periudhën kohore janar-qershor 2022.Raporti tashmë 
është i publikuar dhe i aksesueshëm lehtësisht në linkun:: 
https://www.drejtesia.gov.al/wp-
content/uploads/2022/10/Raport-Monitorimi_-PI-MD_6M-1-
2022.pdf. (pika e referimit 11) 
 
Një pjesë e veçantë e raportit të vlerësimit/raportit të 
monitorimit është dhënia e rekomandimeve, siç përmendet në 
metodologjinë e monitorimit dhe në raportet e Ministrisë së 
Drejtësisë. 
Ato janë të gjitha të publikuara dhe të aksesueshme lehtësisht 
në linqet:https://www.drejtesia.gov.al/wp-
content/uploads/2022/05/Raport-Monitorimi_-PI-MD_2021.pdf 
dhe 
https://www.drejtesia.gov.al/wp-
content/uploads/2022/10/Raport-Monitorimi_-PI-MD_6M-1-
2022.pdf. (pika e referimit 12) 
 
Për të siguruar zbatimin e duhur të planeve të integritetit, si 
dhe një konsultim shumë të mirë të procesit, MD është në 

https://www.drejtesia.gov.al/wp-content/uploads/2021/10/METODOLOGJIA-E-MONITORIMIT-TE-PLANIT-TE-INTEGRITETIT.pdf
https://www.drejtesia.gov.al/wp-content/uploads/2021/10/METODOLOGJIA-E-MONITORIMIT-TE-PLANIT-TE-INTEGRITETIT.pdf
https://www.drejtesia.gov.al/wp-content/uploads/2021/10/METODOLOGJIA-E-MONITORIMIT-TE-PLANIT-TE-INTEGRITETIT.pdf
https://www.drejtesia.gov.al/wp-content/uploads/2022/05/Raport-Monitorimi_-PI-MD_2021.pdf
https://www.drejtesia.gov.al/wp-content/uploads/2022/05/Raport-Monitorimi_-PI-MD_2021.pdf
https://www.drejtesia.gov.al/wp-content/uploads/2022/05/Raport-Monitorimi_-PI-MD_2021.pdf
https://drejtesia.gov.al/wp-content/uploads/2022/06/AC-Newsletter-May-2022.pdf
https://drejtesia.gov.al/wp-content/uploads/2022/06/AC-Newsletter-May-2022.pdf
https://www.drejtesia.gov.al/wp-content/uploads/2022/10/Raport-Monitorimi_-PI-MD_6M-1-2022.pdf
https://www.drejtesia.gov.al/wp-content/uploads/2022/10/Raport-Monitorimi_-PI-MD_6M-1-2022.pdf
https://www.drejtesia.gov.al/wp-content/uploads/2022/10/Raport-Monitorimi_-PI-MD_6M-1-2022.pdf
https://www.drejtesia.gov.al/wp-content/uploads/2022/05/Raport-Monitorimi_-PI-MD_2021.pdf
https://www.drejtesia.gov.al/wp-content/uploads/2022/05/Raport-Monitorimi_-PI-MD_2021.pdf
https://www.drejtesia.gov.al/wp-content/uploads/2022/10/Raport-Monitorimi_-PI-MD_6M-1-2022.pdf
https://www.drejtesia.gov.al/wp-content/uploads/2022/10/Raport-Monitorimi_-PI-MD_6M-1-2022.pdf
https://www.drejtesia.gov.al/wp-content/uploads/2022/10/Raport-Monitorimi_-PI-MD_6M-1-2022.pdf
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proces të përgatitjes së monitorimit për raportin vjetor të vitit 
2022, në lidhje me afatin fundor të masës. (pika e referimit 
13) 
 

Pse është ky angazhim i 
rëndësishëm për vlerat e 

OGP-së? 

 
Ky angazhim është i rëndësishëm për vlerat e Partneritetit të 
Qeverisjes së Hapur / (OGP) sepse është në përputhje me 
katër parimet e (OGP) të cilat janë: 
 
     1. Transparenca dhe Aksesi në Informacion; 
 
Të gjitha planet përfundimtare të integritetit të miratuara, 
raportet e monitorimit dhe buletinet elektronike janë publikuar 
dhe janë lehtësisht të aksesueshme (Pikat e referimit 
6,7,8,9,11,12) 
 
     2. Përgjegjësia publike; 
 
Hartimi dhe finalizimi i instrumenteve kundër korrupsionit ndjek 
ecurinë e angazhimit me qytetarët dhe palët e interesuara 
jashtë administratës publike. Proceset janë përfunduar përmes 
konsultimeve publike dhe janë publikuar dhe/ose janë në 
proces bashkëpunimi me OSHC-të. (Pikat e referimit 
6,7,11,12) 
 
3. Pjesëmarrja publike dhe qytetare; 
 
Angazhimet e përcaktuara në këtë komponent janë bërë të 
mundura duke bashkëpunuar me aktorë të caktuar si OSHC-të, 
duke ndihmuar në promovimin e angazhimit publik dhe qytetar 
në disa nivele. 
Nismat e planifikuara në këtë plan veprimi synojnë të 
inkurajojnë qytetarët të përdorin mekanizma për të kontrolluar 
funksionimin e administratës publike drejt llogaridhënies dhe 
transparencës dhe të afrojnë qytetarët me përdorimin e këtyre 
strukturave. (Pikat e referimit 7,9, 10, 12) 
 
4. Teknologjia dhe Inovacioni. 
 
Publikimi në ueb-in e MD-së i dokumenteve të hartuara 
mundëson transparencë në kohë reale së bashku me 
mundësitë online për konsultim me palët e interesuara dhe 
reagimet e tyre mundësojnë pjesëmarrjen dhe dhënien e 
komenteve të një numri më të madh të qytetarëve. Për më 
tepër, përdorimi i një buletini elektronik do të mbështesë 
transparencën dhe llogaridhënien mbi zbatimin e zbatimit të 
integritetit. (Pikat e referimit 6, 7,8, 11,12) 
 

Informacion shtesë Ky angazhim është i rëndësishëm për Strategjinë 
Ndërsektoriale kundër Korrupsionit 2015-2023 dhe Planin e 
Veprimit 2020-2023. Strategjia dhe plani i veprimit veprojnë si 
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udhërrëfyes për fusha specifike të luftës kundër korrupsionit në 
vend, përkatësisht Qasja A: Qasja parandaluese / objektivi 
specifik A8 dhe A9: 
 
-A.8 Përdorimi sistematik i mekanizmit për identifikimin e 
fushave të korrupsionit 
 
-A.9 Forcimi i integritetit të nëpunësve publikë 
 
Pas miratimit të raportit të vlerësimit të GRECO V, si 
rekomandimi ii: që i) të miratohen dhe zbatohen plane konkrete 
të integritetit brenda të gjitha ministrive, duke përfshirë një 
analizë sistematike të risqeve të lidhura me integritetin me të 
cilat mund të përballen ministrat dhe këshilltarët politikë gjatë 
ushtrimit të detyrave të tyre dhe mekanizmat e monitorimit dhe 
pajtueshmërisë dhe ii) që masat e duhura korrigjuese që 
synojnë posaçërisht PTEF-të të hartohen dhe zbatohen”. 

Niveli i Përfundimit Nuk ka filluar I kufizuar I 
konsiderueshëm 

I 
përfundua
r 

 
 
 
 

   
x 

Përshkrimi i rezultateve Ju lutemi referojuni "Aktivitetet / Arritjet" 
Referojuni 'Si do të kontribuojë angazhimi në zgjidhjen e 
çështjes përkatëse?' 
 
Pikat e referimit 6, 7, 8, 10, 11 dhe 12 janë të përfunduara. 
Pika e referimit 13 është ende në proces. 
 
 
 
 
 
 

Hapat e rradhës Pika e referimit 13 “Hartimi dhe konsultimi i raportit të 
monitorimit për zbatimin e PI të MD me palët e 
interesuara/OSHC përmes takimit informativ është ende në 
proces pasi afati përfundimtar është fundi i vitit 2022. Deri në atë 
kohë do të hartohet raporti i monitorimit. 

Aktiviteti/Arritje me një rezultat të 
verifikueshëm 

Data e 
fillimit: 

Data e 
përfundimit: 

Niveli i 
përfundimit 

Pika e referimit 6: Vlerësimi i riskut të 
integritetit të agjencive në varësi të MD-së në 
lidhje me modelin e MD-së; Planet e integritetit 

 
6M1 2021  

 
6M2 2022 

Zbatuar 
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të miratuara 

Pika e referimit 7: Vlerësimi i riskut të 
integritetit; hartimi dhe miratimi i planeve të 
integritetit në institucionet qendrore (ministritë 
e linjës) 

Jan. 2022 Dhj. 2022 Zbatuar 

Pika e referimit 8: Rritja e transparencës nga 
institucionet e administratës publike për PI (e-
buletin) 

 
6M1 2021  

 
6M2 2022 

 
Zbatuar 

Pika e referimit 10: Hartimi dhe konsultimi i 
raportit të monitorimit të zbatimit të PI të MD 
me palët e interesuara të OSHC-ve 

 
6M2 2021  

 
6M2 2021 

 
Zbatuar 

Pika e referimit 11: Raporti i vlerësimit në 
përputhje me PI të MD-së dy herë në vit (2 
raporte të brendshme/çdo 6 muaj) gjatë 
zbatimit të PI-së. 

 
6M2 2021  

 
6M2 2022 

 
Zbatuar 

Pika e referimit 12: Përgatitja e rekomandimit 
bazuar në procesin e vlerësimit të kryer/shtimi 
i transparencës së rekomandimit të dhënë 

 
6M2 2021  

 
6M2 2022 

 
Zbatuar 

Pika e referimit 13: Hartimi dhe konsultimi i 
raportit të monitorimit të zbatimit të PI të MD/ 
aktorëve/OSHC-ve përmes sesioneve 
informative. 

 
6M2 2022  

 
6M2 2022 

 
Në proces 

Informacioni i Pikës së Kontaktit 

Agjencia përgjegjëse zbatuese Ministria e Drejtësisë 

Personat përgjegjës nga 
agjencia zbatuese 

Rovena Pregja 
 

Titulli, Departamenti 
Drejtoria e Programeve dhe Projekteve Antikorrupsionit-
Ministria e Drejtësisë 

Email dhe Telefon 
Rovena.Pregja@drejtesia.gov.al 
 

Aktorë të tjerë të 
përfshirë 

Ministria e 
Drejtësisë 

OSHC-të: IDM, ICC Albania, CRCA, EM-AL, Instituti CD, 
Partners Albania, Altri Center, NDI, AHC 

Rovena 
Pregja 
 

Struktura teknike e MD për raportet e monitorimit 
Koordinator i Integritetit në MD (Drejtoria e Programeve 
dhe Projekteve Kundër Korrupsionit) 

Informacion shtesë 

 

 
ANGAZHIMI SPECIFIK 

Pronarët Përfitues 
KOMPONENTI 1: 

Qeveria e Hapur me qëllim luftën kundër korrupsionit 

2021-2022 

mailto:Rovena.Pregja@drejtesia.gov.al
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Institucioni 
udhëheqës 

QKB 

PERSHKRIMI I ANGAZHIMIT 

Cila është problematika dhe 
cfarë do të adresojë 

angazhimi respektiv? 

Republika e Shqipërisë, deri në vitin 2021 nuk kishte një 
mekanizëm e cili mund të identifikonte se cilët janë pronarët e 
vërtetë përfitues të subjekteve të regjistruara në Shqipëri. 
Për këtë arsye, Komiteti i Ekspertëve për Vlerësimin e 
Masave Kundër Pastrimit të Parave dhe Financimit të 
Terrorizmit (MONEYVAL) rekomandoi ngritjen e një regjistri i 
cili do të bëjë të mundur regjistrimin e pronarëve real 
përfitues. 

Cili është 
angazhimi? 

Me qëllim zbatimin e rekomandimeve të Komitetit të 
Ekspertëve për Vlerësimin e Masave Kundër Pastrimit të 
Parave dhe Financimit të Terrorizmit (MONEYVAL) të Këshillit 
të Evropës dhe angazhimeve të ndërmarra në Planin 
Kombëtar OGP 2020-2022, Kryeministri ngriti grupin 
ndërinstitucional të punës për zbatimin e rekomandimeve të 
MONEYVAL. Në vijim të këtij procesi, ministri i Financave dhe 
Ekonomisë ngriti grupin ndërinstitucional të punës, me 
pjesëmarrjen e përfaqësueve të insititucioneve përgjegjëse në 
varësi të kësaj ministrie dhe pjesë e të cilit ishte edhe Qendra 
Kombëtare e Biznesit, për ndjekjen, koordinimin dhe 
raportimin e progresit të masave të përcaktuara në planin e 
veprimit, për përmbushjen e rekomandimeve të Komitetit të 
Ekspertëve për Vlerësimin e Masave kundër Pastrimit të 
Parave dhe Financimit të Terrorizmit (MONEYVAL) të Këshillit 
të Evropës.  

Ky grup pune kishte për detyrë:  

− shqyrtimin e legjislacionit shqiptar;  

− vlerësimin e praktikave më të mira;  

− hartimin e rekomandimeve për krijmin e Regjistrit të 
Pronarëve Përfitues.  

Për sa më sipër, në kuadër të detyrave të ngarkuara nga 
grupi i punës për zbatimin e rekomandimeve të MONEYVAL 
për krijimin në vendin tonë të një regjistri për pronarin 
përfitues, Ministria e Financave dhe QKB me asistencën e 
GIZ, bazuar në legjislacionin shqiptar dhe në praktikat e 
vendeve të huaja, hartuan Ligjin Nr. 112/2020 “Për 
Regjistrin e Pronarëve Përfitues”. 

 

Si do të 
kontribojë 

angazhimi për të 
zgjidhur 

problematikën 
përkatëse? 

Referuar dispozitave ligjore në fuqi deri në vitin 2020, 
subjektet e regjistruara në Republikën e Shqipërisë dhe të 
dhënat e tyre, ndër të tjera, lidhur me objektin e aktivitetit dhe 
gjendjen e ortakërisë, regjistrohen dhe administrohen në 
Regjistrin Tregtar (QKB) dhe në Regjistrin e Organizatave 
jofitimprurëse (aktualisht Gjykatë-DPT). Ndërkohë, në 
rekomandimet e MONEYVAL, u kërkua ndërtimi i një regjistri, 
në bazë të të cilit të identifikohet dhe të regjistrohet pronari 
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përfitues i subjekteve tregtare dhe organizatave 
jofitimprurëse, të regjistruara në Republikën e Shqipërisë. Për 
sa më sipër, ky ligj përmbush një nga detyrat e caktuara nga 
grupi ndërinstitucional i punës për zbatimin e rekomandimeve 
të MONEYVAL, të ngritur nga Kryeministri i Republikës së 
Shqipërisë me qëllim zbatimin e rekomandimeve të Komitetit 
të Ekspertëve për Vlerësimin e Masave Kundër Pastrimit të 
Parave dhe Financimit të Terrorizmit (MONEYVAL) të Këshillit 
të Evropës. 
Me anë të këtij ligji, nëpërmjet përkufizimit të pronarit 
përfitues, caktimit të subjekteve që kanë detyrimin e 
regjistrimit të tyre pranë regjistrit të krijuar për këtë qëllim, 
duke përcaktuar njëkohësisht dhe të drejtat e detyrimet e tyre, 
të institucionit të ngarkuar me regjistrimin e të dhënave dhe 
administrimin e tyre dhe të institucioneve të tjera që me qëllim 
përmbushjen e detyrimeve ligjore duhet të aksesojnë në të 
dhënat e regjistruara, synohet të identifikohet pronari 
përfitues, i cili ka i fundit në pronësi ose ushtron kontrollin e 
fundit efektiv ndaj një personi juridik (subjekt tregtar dhe 
OJF), të regjistruar në Republikën e Shqipërisë dhe 
identifikuar me NUIS/NIPT. Gjithashtu, me anë të këtij ligji 
parashikohet ngritja e Regjistrit Pronarëve Përfitues, i cili 
është ngritur nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë dhe 
AKSHI, dhe administrohet nga Qendra Kombëtare e Biznesit 
(QKB). 
Ndërkohë, në funksion të përmbushjes së detyrimit ligjor për 
identifikimin, raportimin dhe regjistrimin e pronarit përfitues, 
janë parashikuar masat ndëshkuese në rast të 
mospërmbushjes së këtij detyrimi ligjor, brenda afatit të 
parashikuar në ligj 

Përse është ky 
angazhim 

relevant me 
vlerat e 

Qeverisjes së 
Hapur/OGP? 

Ky objektiv është relevant me vlerat e Qeverisjes së 
Hapur/OGP pasi vjen konform katër parimeve të OGP që janë:  
 

1. Transparenca dhe Qasja në Informacion;  
 
Të dhënat e regjistruara në Regjistrin e Pronarëve 
Përfitues, të cilat do të jenë lirisht të aksesueshme dhe 
publike janë:  
a) emri dhe mbiemri i pronarit përfitues;  
b) shtetësia;  
c) viti dhe muaji i lindjes;  
ç) data e përcaktimit të individit si pronar përfitues; 
d) lloji dhe përqindja e pronësisë: – direkte – indirekte  
 
Të dhënat e tjera të pronarëve përfitues, të regjistruara 
në Regjistrin e Pronarëve Përfitues dhe të cilat nuk janë 
lirisht të aksesueshme, do të mund të aksesohen nga:  
 
a) personat e autorizuar për të përfaqësuar subjektin 
raportues vetëm në të dhënat e regjistruara në regjistër 
për subjektin që ato përfaqësojnë;  



70 | F a q e   

b) autoritetet kompetente shtetërore:  
– Drejtoria e Përgjithshme e Parandalimit të Pastrimit të 
Parave;  
– Banka e Shqipërisë;  
– Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve;  
– Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare;  
– Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit;  
– Prokuroria;  
 

2. Përgjegjësia publike;  
 
Autoritetet kompetente shtetërore do të kenë akses 
elektronik të lirë, direkt dhe të pakufizuar në të dhënat e 
regjistruara në regjistër, në funksion të përmbushjes së 
detyrave të tyre ligjore që lidhen me inspektimin e 
Regjistrit të Pronarëve Përfitues dhe mbledhjen e të 
dhënave mbi pronarët përfitues. Subjektet e detyruara 
mund të marrin informacion për të dhënat e regjistruara 
në regjistër, të cilat nuk janë lirisht të aksesueshme dhe 
publike, kur këto të dhëna nevojiten për përmbushjen e 
detyrave të tyre ligjore. Çdo person mund të marrë 
informacion për të dhënat e regjistruara në regjistër, të 
cilat nuk janë lirisht të aksesueshme dhe publike, vetëm 
nëse provon se ka një interes të ligjshëm për marrjen e 
këtij informacion. 
 

3. Pjesëmarrja Publike dhe Qytetare;  
 
Autoritetet shtetërore kompetente, në rastet kur të 
dhënat e regjistruara në regjistër nuk përputhen me të 
dhënat në posedim të tyre, njoftojnë QKB.  
Gjithashtu, 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 subjekt i 
detyruar për pronarët përfitues, atëherë subjekti i 
detyruar njofton subjektin raportues dhe Qendrën 
Kombëtare të Biznesit.  
 

4. Teknologji dhe Inovacion.  
 

Të gjitha të dhënat për pronarët përfitues regjistrohen në 
Regjistrin e Pronarëve Përfitues. Regjistri i Pronarëve 
Përfitues 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. 
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Informacion 
shtesë 

Regjistri I Pronarëve Përfitues u bë aktiv më 1 shkurt 2021. 
Aktualisht, Regjistri i Pronarëve Përfitues është populluar në 
masën 97.4 % për subjektet tregtare te regjistruara ne Regjistrin 
Tregtar dhe në masën 98.19% për Organizatat Jofitimprurëse. 

Niveli i 
realizimit 

Not Started Limited Substantial Complete
d 

 
 
 
 

   
X 

Përshkrimi i 
rezultateve 

Hartimi dhe miratimi i Ligjit Nr. 112/2020 “Për Regjistrin e 
Pronarëve 
Përfitues” dhe aktet nënligjore përkatëse. 
 
Ngritja e Regjistrit të Pronarëve Përfitues 

Hapat e tjere  
 

Aktivitetet/milestone në raport me produktet 
e verifikueshme Objektivi specifik: pronarët 
përfitues 

Fillimi  
Përf 

undim 
Niveli i 

realizimit 

 
Pika referimit 1: Hartimi dhe miratimi i Ligjit 
Nr. 112/2020“Për Regjistrin e Pronarëve 
Përfitues” dhe aktet nënligjore 
Përkatëse 

6M1 
2020 

6M2 
2020 

Përfunduar 

Pika referimit 2: Ngritja e Regjistrit të 
Pronarëve Përfitues 

6M2 
 
2020 

6M1 
 
2021 

Përfunduar 

    

Informacion kontakti 

 
 

Emri i personit përgjegjës nga 
institucioni drejtues 

Silena Tola 
Klodjana Kotarja 

Titulli, Departamenti MFE/QKB 

Email and Phone 
Silena.tola@qkb.gov.al 
Klodjana.kotarja@qkb.gov.al 
 

 

mailto:Silena.tola@qkb.gov.al
mailto:Klodjana.kotarja@qkb.gov.al
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Identifikimi i Mekanizmit të Pavarur të Raportimit (MPR) 
 

Angazhimet premtuese: 

Angazhimet premtuese: 

1. Planet e integritetit - Kjo është hera e parë që vlerësimet e rreziqeve do të zbatohen në 
Shqipëri me një fokus specifik mbi korrupsionin dhe masat për t’i trajtuar këto rreziqe. 
Ministria e Drejtësisë planifikon të zbatojë, monitorojë dhe vlerësojë planin e tyre të 
integritetit dhe të mbështesë institucionet e tjera për të bërë të njëjtën gjë. 

2. Regjistri i pronësisë përfituese - Ky angazhim do të përqendronte informacionin e 
pronësisë përfituese në Shqipëri në një regjistër të hapur dhe publik. Autoritetet publike 
mund ta kenë më të lehtë për të pasur qasje në informacione të tilla dhe për të trajtuar 
çështje të tilla si pastrimi i parave. Kjo mund të çojë në heqjen e Shqipërisë nga “lista gri” e 
vendeve me mangësi strategjike në këtë fushë e Task Forcës së Veprimit Financiar. 

 
 
 

Mundësitë, sfidat dhe rekomandimet gjatë zbatimit të Angazhimit 1:  

Planet e Integritetit 
IDM ka identifikuar si burimet njerëzore ashtu edhe ndërgjegjësimin për masat jozyrtare 
dhe zyrtare për të zbatuar planet e integritetit si sfida të mundshme për zbatimin e 
suksesshëm të planeve të integritetit në Shqipëri. UNDP-ja është zotuar të ofrojë 
udhëzime, burime dhe kapacitete të përshtatshme për të zbatuar planet e integritetit, gjë 
që sugjeron një rrezik në vazhdimin e zbatimit të planeve pa ndihmë të jashtme. 

 
Sidoqoftë, institucionet duhet të bashkëpunojnë ngushtë me shoqërinë civile, veçanërisht 
pasi ato monitorojnë zbatimin. Potenciali për rezultate kërcënohet nëse angazhimi me 
shoqërinë civile nuk është kuptimplotë. Institucionet shtetërore qendrore jo vetëm që duhet 
të nxisin angazhim të gjerë, por gjithashtu të demonstrojnë qartë se si shoqëria civile dhe 
kontributet e qytetarëve janë përfshirë në monitorimin dhe vlerësimin. Zbatimi mund të 
përfitojë edhe nga bashkëpunimi dhe ndarja e njohurive midis institucioneve që zhvillojnë 
dhe zbatojnë plane integriteti. 

 
Planet e integritetit do të duhet të adresojnë sjelljen dhe veprimet e drejtuesve të lartë për 
të zvogëluar në mënyrë efektive rreziqet e korrupsionit. Kjo përfshin informimin e zyrtarëve 
të tillë rregullisht nëse sjellja ose veprimet e tyre bien ndesh me rregullat antikorrupsion 
dhe në lidhje me pasojat e mundshme. IDN-ja deklaroi se një sfidë e mundshme për 
zbatimin e suksesshëm mund të lindë nga mungesa e mbështetjes nga organi drejtues ose 
titullari i institucionit.23 Ministria e Drejtësisë tashmë ka hartuar planin e saj të integritetit, 
duke plotësuar kështu disa etapa të angazhimit. GRECO e ka vlerësuar Ministrinë e 
Drejtësisë, veçanërisht për vlerësimin e saj të sjelljes etike të Ministrit, Zëvendës Ministrit, 
Shefit të Kabinetit dhe këshilltarëve politikë në Ministri, duke thënë se plani mund të 
shërbejë si një shembull për ministritë e tjera. 
 

Një sfidë afatgjatë për planet e integritetit është masa në të cilën ato janë dinamike dhe 
rifreskohen rregullisht. Përditësimet periodike mund të sigurojnë që ato të jenë të 
efektshme në parandalimin e korrupsionit dhe menaxhimin e rreziqeve në institucione. 
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 Gjatë zbatimit të këtij angazhimi, duhet që brenda ministrive të alokohen 

burimet njerëzore të mjaftueshme dhe të përkushtuara për të zhvilluar, 
zbatuar dhe monitoruar plane integriteti që janë përshtatur për institucionin e 
tyre specifik. Kjo përfshin ndarjen e njohurive midis institucioneve si dhe dhënien 
e mundësive aktorëve të jashtëm joqeveritarë të cilët mund të ndihmojnë në 
identifikimin e rreziqeve, propozimin e masave dhe marrjen pjesë në monitorimin 
dhe vlerësimin. 

 
 Si pjesë e zbatimit të planeve të integritetit, institucionet duhet të adresojnë sjelljen 

dhe veprimet e drejtuesve të lartë për të qenë të efektshëm në uljen e korrupsionit. 
Kjo përfshin informimin e zyrtarëve të lartë rregullisht se kur sjelljet dhe 
veprimet e tyre mund të jenë në pajtim me rregullat antikorrupsion dhe 
qortimin nëse kjo gjë ndodh. 

 

Mundësitë, sfidat dhe rekomandimet gjatë zbatimit të angazhimit të 2: Pronarët 

përfitues 
Meqenëse ky është regjistri i parë i pronësisë përfituese në Shqipëri, është një mundësi e 
mirë për ta zhvilluar regjistrin përgjatë standardeve ndërkombëtare si Parimet e Pronësisë 
së Hapur41 dhe Standardi i të Dhënave të Pronësisë Përfituese. Këto parime deklarojnë se 
qasja e publikut në një regjistër të tillë nuk duhet të përfshijë pengesa të tilla si pagesa, 
identifikim ose regjistrim. Shqipëria duhet të sigurojë që detyrimi ligjor për të qenë të hapur 
të zbatohet pa pengesa si kërkesa e regjistrimit. 

 

Në këtë kuptim, periudha e zbatimit është një mundësi për të adresuar specifikimet e 
regjistrit, të cilat nuk janë përcaktuar ende. Është thelbësore që të dhënat të jenë të sakta, 
të përditësuara dhe të ndërveprueshme me proceset e tjera qeveritare siç janë prokurimet. 
Kjo do të kërkonte që Qendra Kombëtare e Biznesit (QKB), e cila do të menaxhojë 
regjistrin, të ketë burime dhe mandat për të verifikuar të dhënat dhe të vendosë sanksione 
për mospërputhje. 
 
Sipas një përfaqësuesi të QKB-së, saktësia dhe vërtetësia e të dhënave dhe dokumenteve 
shoqëruese në regjistër është përgjegjësi e subjektit raportues dhe e personave të 
autorizuar për të bërë regjistrimin. Sanksionet për mospërditësimin e regjistrit me 
informacionin e dobishëm të pronësisë rezultojnë në një gjobë prej $ 5,000 USD. 
Sidoqoftë, është e paqartë nëse vërtetësia e të dhënave kontrollohet në mënyrë aktive dhe 
hap mundësinë e të dhënave të paverifikuara dhe për këtë arsye, të dhënave të pasakta, 
në regjistër. 

 
Për më tepër, regjistri mund të jetë më i efektshëm nëse qeveria adreson gjithashtu nëse 
dhe si mund të përdoret regjistri për të çrrënjosur korrupsionin në proceset qeveritare siç 
janë prokurimet. Ka një sërë veprimesh që mund të ndërmerren për t'a trajtuar këtë gjë. 
Për shembull, Danimarka kontrollon automatikisht të dhënat kundrejt grupeve të të 
dhënave të tjera, të tilla si regjistri i gjendjes civile, për të siguruar që personat e rremë ose 
të vdekur të mos regjistrohen dhe kryen qindra kontrolle të rastësishme të të dhënave çdo 
vit. Ukraina ka propozuar një sistem i cili do të kontrollojë automatikisht të dhënat e 
pronësisë përfituese kundrejt pagesave të taksave për të dalluar mospërputhjet e 
mundshme ose evazionin e të dhënave të pronësisë përfituese. Ekzistojnë gjithashtu 
mekanizma që mund të përdoren para se të paraqiten të dhënat. Në Belgjikë, të dhëna të 
tilla si datat e lindjes mund të regjistrohen vetëm në formate të caktuara për të siguruar 
krahasueshmëri. Këto rregulla mund të zbatohen me sanksione të tilla si në Sllovaki, ku 
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palët e treta si avokatët apo institucionet financiare janë përgjegjëse për saktësinë e të 
dhënave të paraqitura dhe i nënshtrohen sanksioneve nëse informacioni është i pasaktë. 
Franca jo vetëm që zbaton sanksione financiare por të dhëna të pasakta gjithashtu mund 
të çojnë në kufizime në aktivitetet e biznesit. MPR-ja bën rekomandimet e mëposhtme të 
zbatimit për të përmirësuar potencialin për rezultate: 

 
 Duhet të vendosen mekanizma ligjorë dhe/ose teknologjikë për të siguruar që 

të dhënat e paraqitura në regjistrin e pronësisë përfituese të jenë të sakta, të 
përditësuara dhe të pajtueshme me bazat e tjera të të dhënave. Përtej sigurimit 
që të dhënat e paraqitura të jenë të sakta dhe të përputhshme me bazat e të 
dhënave ose proceset e tjera (të tilla si prokurimi), kjo mund t'i japë Qendrës 
Kombëtare të Biznesit mandatin për të verifikuar saktësinë e të dhënave. 

 
 Qendra Kombëtare e Biznesit duhet të ketë burime për të siguruar që të mund 

të verifikojë me sukses të dhënat që dorëzohen në regjistër. Krahas aftësisë për 
të vendosur sanksione për të mos mbajtur informacionin aktual, QKB-ja duhet 
gjithashtu të autorizohet të vendosë sanksione për të dhëna të pasakta ose të 
parregullta të paraqitura. 

 
 Të dhënat nga regjistri i hapur i pronësisë përfituese duhet të shkarkohen pa 

pengesa administrative siç është nevoja për të hynë në platformën e-Albania. 
Parimi i qasjes publike në regjistrat e pronësisë përfituese përshkruan nevojën që të 
dhënat të jenë të qasshme pa pengesa të tilla si pagesa, identifikimi ose regjistrimi 
dhe që përdorimi i "interesit të ligjshëm" të jetë i kufizuar në mënyrë që regjistri të 
mos bëhet një regjistër i mbyllur në praktikë. 
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ANGAZHIMI 3 
Qeverisja elektronike përmes ofrimit të shërbimeve publike në portalin e-Albania 

2020- 2021 

Institucioni udhëheqës 
Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit 

Përshkrimi i angazhimit 

Cila është 
problematika dhe cfarë 

do të adresojë 
angazhimi respektiv? 

Modelet efikase dhe efektive të ofrimit të shërbimeve publike 
janë thelbësore jo vetëm për të përmbushur nevojat e 
qytetarëve, por edhe për të zvogëluar tërheqjen dhe 
mundësitë për korrupsion. Përdorimi i shërbimeve publike 
mund të imponojë barra të konsiderueshme administrative 
mbi qytetarët dhe bizneset nëse u kërkon atyre të 
aksesojnësisteme burokratike të ndryshme, që marrin shumë 
kohë dhe komplekse me kërkesa dhe procese të paqarta, jo 
të standardizuara të aplikimit. 

 

Kur qytetarët dhe bizneset kanë kontakt të drejtpërdrejtë me 
zyrtarë të administratës krijohen stimuj dhe mundësi për të 
rritur rrezikun e korrupsionit në ofrimin e shërbimeve publike. 
Për më tepër, joefikasiteti i këtyre modeleve të ofrimit të 
shërbimeve të ndërlikuara shpërdoron burimet qeveritare që 
përndryshe mund të kanalizohen në shërbimet publike. 

 

Që nga viti 2014, Shqipëria ka punuar drejt transformimit të 
ofrimit të shërbimit publik drejt një modeli të ofrimit të 
shërbimit efikas dhe në qendër të qytetarëve. Promovimi i 
llogaridhënies publike dhe angazhimit dhe pjesëmarrjes 
qytetare kërkon jo vetëm rritjen e aksesit në informacion dhe 
burime, por edhe ndryshim të mentalitetit për ofrimin e 
shërbimeve publike dhe ngritjen e vetëdijes së qytetarëve për 
të drejtat e tyre si përfitues të shërbimeve publike. 

 

Me qëlllim zhvillimin e një modeli të ofrimit të shërbimeve që 
përdor teknologjinë dhe platformat online për të drejtuar 
burokracinë në një mënyrë transparente dhe të standardizuar, 
qeveria e Shqipërisë ka punuar për të rritur mundësinë e 
përdorimit dhe përgjegjshmërinë e ofrimit të shërbimeve 
publike dhe për të ndërtuar besimin e publikut në shërbimet 
qeveritare. 

 

Cili është angazhimi? Digjitalizimi i shërbimeve publike, më shumë se 1200 
shërbime publike ose 95% e të gjithë shërbimeve publike do 
të sigurohen në platformën e-Albania. 

 

Objektivi: 
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Transformimi i shërbimeve publike në shërbime vetëm 
elektronike synon të vendosë kornizën dhe mekanizmat e 
nevojshëm jo vetëm për rritjen e efikasitetit dhe cilësisë së 
ofrimit të shërbimeve publike, por edhe për ndryshimin e 
mendjes së qytetarëve drejt komunikimit elektronik me 
institucionet publike. Kalimi në aplikime vetëm online synon 
të zvogëlojë ndjeshëm burokracinë dhe kostot administrative 
për qytetarët dhe bizneset duke i lehtësuar ata nga barra e 
detyrimit për të mbledhur fizikisht kopje fizike të 
dokumenteve shtetërore si dhe për administratën publike 
përmes një sistemi më të efektshëm. 

 

Rezultatet e pritura: 

 Sigurimi i 95% të të gjitha shërbimeve publike në 
mënyrë elektronike; 

 Rritja e aftësive të qytetarëve në lidhje me mjetet e 
qeverisjes elektronike; 

 Rritja e angazhimit të qytetarëve dhe rritja e 
llogaridhënies publike nga qytetarët; 

 Rritja e transparencës dhe cilësisë së ofrimit të 
shërbimeve; 

 Ulja e kostove të ofrimit të shërbimeve; 

 Procedurat e efektshme burokratike; 

 Parandalimi i mundësive për korrupsion. 

Si do të kontribojë 
angazhimi për të 

zgjidhur problematikën 
përkatëse? 

Platforma e-Albania u mundëson qytetarëve të kenë akses 
online për shërbimet publikeduke vepruar si portë digjitale 
për të lehtësuar aksesin e ofruesve të shërbimeve dhe 
përfituesve në informacion, procedurat elektronike dhe 
ndihmën për marrjen e shërbimeve. Platforma e-Albania 
është dizenjuar duke pasur parasysh qasjen e përdoruesit, 
duke lejuar këdo, pavarësisht nga niveli i tij i aftësive 
digjitale, të ketë qasje në shërbimet online përmes një 
ndërfaqe të adaptueshme dhe intuitive. Si një sistem i 
përputhshëm me standardet e bazuara në internet, 
platforma e-Albania është e arritshme nga çdo pajisje, 
përfshirë telefonat inteligjentë, televizionet dhe kioskat 
digjitale në vendet publike. 

 

Pasi të centralizohen dhe standardizohen në mënyrë 
efektive të gjitha shërbimet publike, ky angazhim do ta 
vendosë platformën si qendër të shërbimit publik, duke ulur 
në mënyrë drastike kohën që qytetarët dhe bizneset duhet 
të kalojnë duke kërkuar dhe hyrë në shërbimet publike dhe 
për këtë arsye, duke rritur aksesin e qytetarëve e bizneseve 
për të marrë shërbime publike. 

 

Aktiviteti i dytë i angazhimit do të përqendrohet në 
lehtësimin e marrjes së shërbimeve të reja elektronike dhe 
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krijimin e një mekanizmi përmirësimi të përqendruar te 
qytetarët. Një fushatë sensibilizuese, me materiale 
shoqëruese shpjeguese, do të synojë jo vetëm të edukojë 
qytetarët mbi aplikimet dhe përdorimin e platformës në 
mënyrë që ata të mund të përdorin plotësisht gamën e plotë 
të shërbimeve në dispozicion, por gjithashtu që ata të kenë 
informacionin dhe materialin e nevojshëm për të siguruar 
reagime të informuara. Si e tillë, kjo fushatë do të 
shoqërohet me një mekanizëm reagimi në mënyrë që 
qytetarët të jenë në gjendje të feedback mbi platformën dhe 
të kontribuojnë drejt një përmirësimi të vazhdueshëm të 
përqendruar te qytetarët dhe qasjes së platformës. 

Përse është ky angazhim 
relevant me vlerat e 

Qeverisjes së Hapur/OGP? 

 
Transparenc
a dhe Aksesi 
në 
Informacion 
 
 
 
 

 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. 

Pjesëmarrja 
publike dhe 
civile 
 

 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. 

Përgjegjësi
a Publike 
 

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

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

Teknologji 
& Inovacion 

 

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. 
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Informacion shtesë Ky angazhim përputhet me Strategjinë Ndërsektoriale të 
Reformës së Administratës Publike 2015-2020. 

Niveli i realizimit Nuk ka filluar 
 

Limituar Konsiderueshe
m 

Perfundu
ar 

 
 
 
 

 X  

Përshkrimi i rezultateve Këmbëngulja për të ndryshuar mendjen e qytetarëve për t'i 
besuar teknologjisë, iniciativat dhe puna për deregulimin, 
eliminimin e kontaktit ballë për ballë midis qytetarëve dhe 
zyrtarëve të administratës, investimet e duhura në TIK, etj, po 
japin fryte sot. Duke ndjekur zhvillimete platformës e-Albania, 
gjatë vitit 2019 Kryeministri i Republikës së Shqipërisë, vuri në 
lëvizje të gjitha institucionet shtetërore për të ndërmarrë hapin 
më të rëndësishëm në transformimin e aplikimeve të shërbimeve 
publike në vetëm online, përmes platformës e-Albania. 
Në këtë drejtim, Shqipëria ka filluar një rrugë pa kthim drejt 
ofrimit të shërbimeve publike online dhe digjitalizimit të plotë të 
proceseve të punës së administratës. e-Albania, i cili është 
portali qeveritar e-Gov, vepron si një pikë e vetme kontakti për 
institucionet qeveritare për të ofruar shërbimet e tyre, duke 
operuar kështu si një pikë e vetme aksesi për qytetarët 
24/7.Sfida pandemike jo vetëm që pohoi bindjet, por gjithashtu 
na provoi se nuk ka dhe nuk duhet të ketë më kthim në 
udhëtimin e filluar tashmë, dhe se përmes teknologjisë, qytetari 
vjen gjithmonë i pari. COVID-19 ka forcuar transformimin digjital 
në ofrimin e shërbimit publik në shkallë globale. 
Situata e pazakontë që po përjetojmë të gjithë me pandeminë 
COVID-19 ka forcuar të gjitha përpjekjet e bëra me 
implementimin e e-shërbimeve, të cilat kanë mundësuar që 
qindra shërbime publike të merren online nga shtëpia, në çdo 
kohë apo ditë të javës, pa asnjë kontakt fizik. Gjatë kohës kur 
sportelet e administratës u mbyllën, platforma e-Albania u 
rezistoi të gjitha kërkesave të qytetarëve dhe bizneseve për 
shërbime publike dhe ofrimi i shërbimeve elektronike ishte mbi 
dy deri në tre herë më i lartë se zakonisht. Por jo vetëm kaq. e-
Albania ishte dritarja e vetme që rregulloi me sukses, përmes 
shërbimeve të saj elektronike: 
1. Lëvizjen e qytetarëve gjatë kohës pandemike me leje të 
planifikuara për të dalë nga shtëpia, 
2. Lëvizjen e bizneseve dhe punonjësve të tyre, 
e cila, në fund të fundit, garantoi një menaxhim të suksesshëm 
të fazës së parë të pandemisë, përmes lëvizjeve të kontrolluara 
të qytetarëve,gjë që pa dyshim u reflektua në përhapjen më të 
ulët të koronavirusit në vendin tonë gjatë Pranverës 2020. 
Aktualisht, në kuadër të angazhimit respektiv platforma e-
Albania i shërben rregullisht 2.1 milion qytetarëve shqiptarë dhe 
85,000 bizneseve. Numri i përdoruesve të regjistruar në portal 
është 42 herë më i lartë se në vitin 2013. Gjatë vitit 2020 dhe 
2021 jane5.4 milione qytetarë dhe biznese të regjistruar në 
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platformën e-Albania. 
Në kuadër të këtij angazhimi gjatë vitit 2020 dhe gjysmës së 
parë të vitit 2021 është siguruar që 95% e të gjitha aplikimeve të 
shërbimeve publik të ofrohen në e-Albania: pa asnjë kosto, pa 
pritur në radhë në sportelet e shtetit, pa pasur ndonjë kontakt 
fizik me punonjësit e administratës. 5% e mbetur e shërbimeve 
publike nuk mund të digjitalizohet dhe të sigurohet në mënyrë 
elektronike për shkak të nevojës për prani fizike të individit siç 
është sigurimi i një pasaporte ose letërnjoftimi, prania e 
automjetit si kalibrimi fillestar i tahografit dixhital, analog, heqja e 
pajisjeve tëregjistrimit, etj., mostra dhe analiza laboratorike. 
597 shërbime të reja elektronike u implementuan në platformën 
e-Albania gjatë vitit 2020 dhe gjysmës së parë të vitit 2021. Nga 
14 shërbime online në 2013, tani ofrohen 1,2017 shërbime 
elektronike ose 95% e të gjithe shërbimeve publike. 
Përveç aplikimit online të shërbimeve publike në e-Albania, 47 
shërbime elektronike mundësojnë gjenerimin e dokumenteve me 
vulë elektronike dhe 190 shërbime me nënshkrim elektronik. 
Gjate 2020, janë 7,705,068 aplikime të bëra për shërbime 
publike dhe 1,210,093 qytetarë dhe biznese të shërbyer. Rreth 
74 herë më shumë shërbime dhe 150 herë më shumë aplikime 
në platformën e-Albania krahasuar me 2013. 
Modeli i qeverisjes digjitale bazohet në një arkitekturë të thjeshtë 
dhe efikase, e cila përveç përqendrimit të shërbimeve në një 
portë të vetme digjitale, përfshin edhe deregulimin me synimin 
për të ulur sa më shumë numrin e dokumenteve që kërkohen 
nga qytetarët si dhe burokracitë dhe hapat e procedurave. 
Gjithashtu, administrata nuk është më e njëjta. Qytetarët dhe 
bizneset nuk mbledhin dokumente dhe vërtetime pasi janë 
punonjësit e administratës publike që mbledhin të gjitha 
dokumentet shtetërore. Gjatë kësaj periudhe janë trajnuar më 
shumë se 12.000 punonjës të administratës të cilët tani ofrojnë 
dokumente shoqëruese të nënshkruara elektronikisht, duke 
eleminuar kështu barrën e qytetarëve për të shkuar para dhe 
prapa nga një institucion publik në tjetrin. 
Me fjalë të thjeshta, qytetarit i kërkohet të aplikojë vetëm online 
në platformën e-Albania, dhe më pas janë sistemet dhe 
punonjësit e administratës që plotësojnë të gjithë dosjen e 
aplikimit për të. Në të njëjtën kohë, në sportelet e mbetura 
shtetërore, mbi 2 mijë punonjës janë trajnuar për të ndihmuar 
qytetarët të aplikojnë online në e-Albania, në rast se kanë nevojë 
për ndihmë. 

Aktualisht, 180 institucione publike gjenerojnë dokumente në 
emër të qytetarëve dhe bizneseve. Deri më tani, janë gjeneruar 
më shumë se 13 milion dokumente të vulosura elektronikisht, 
nga të cilat më shumë se 7 milione, nga punonjësit e 
administratës në emër të qytetarit ose biznesit. Të gjitha këto 
iniciativa të transformimit digjital na mundësuan t’iu kursejmë 
qytetarëve dhe bizneseve më shumë se 500 vjet kohë në tre 
vitet e fundit, e cila më parë ishte humbur në radhë dhe 
burokraci të shumta dhe duke u kursyer atyre 4 milion euro. 
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Vetëm gjatë vitit 2020, u është dhënë shërbimi 1.2 milion 
qytetarëve duke u kursyer atyre 1.36 milion euro dhe 293 vjet 
pritje në radhë. 

Gjithkush merr në kohë reale dokumente personale në e-Albania 
duke filluar nga certifikatat e gjendjes civile, në vërtetimin e 
gjendjes gjyqësore, pasurisë ose sigurimit, riskedulon vizitat 
mjekësore, aplikon për të qenë pjesë e skemës së punësimit ose 
mbështetjes së bujqësisë, kryen pagesa duke filluar nga ato më 
të domosdoshme të tilla si energjia elektrike, tarifat e 
automjeteve, taksat dhe tarifat etj., dhe të gjitha këto me disa 
klikime, nga kompjuteri i tij ose telefoni celular. 

Bizneseve u ofrohen më shumë se 300 shërbime elektronike në 
platformë, duke filluar nga regjistrimi fillestar i një biznesi të ri, 
aplikimet për leje ndërtimi dhe licenca, pagesa e taksave ose 
dorëzimi i bilanceve. Këto janë të gjitha shërbimet e ofruara pa 
ndonjë kontakt me administratën dhe pa ndonjë kosto shtesë. 

Së bashku me digjitalizimin e të gjitha aplikimeve për shërbimet 
publike, gjatë vitit 2020 kemi mundësuar sigurimin e të gjitha 
dokumenteve nga Agjencia Shtetërore e Kadstrës me vulë 
elektronike. Certifikata e pronësisë dhe çdo dokument tjetër nga 
zyrat e Kadastrit sigurohen pa asnjë kontakt me administratën 
dhe brenda një viti, dhjetëra mijëra qytetarë kanë kërkuar 
shërbime të tilla përmes e-Albania. Kjo ka mundësuar një 
lehtësim të jashtëzakonshëm për të gjithë industrinë e ndërtimit, 
sistemin bankar, tregun e pasurive të patundshme ose shërbimin 
noterial. 

Një shembull tjetër i thjeshtimit të procedurës gjatë vitit 2020 
është digjitalizimi i konfirmimit se nuk jeni debitor në Shërbimin e 
Përmbarimit Gjyqësor Shtetëror, duke eleminuar pritjen e gjatë 
dhe tarifën prej 200 lekësh (1.63 euro). Vetëm për këtë shërbim, 
mbi 2.4 milion lekë janë kursyer dhe 500 ditë kohë pritje në 
radhë. Gjithashtu, sigurimi online dhe falas i "Certifikatës së 
gjendjes gjyqësore", e cila dëshmon nëse një person është 
dënuar ndonjëherë apo jo, ka kursyer më shumë se 324,390 
euro për qytetarët dhe më shumë se 11 vjet kohë pritje në radhë 
deri tani. Një vërtetim i statusit gjyqësor i marrë në letër në 
sportel kushton 420 lekë (3,41 €),ndërkohë tani është falas. 
Fermerët shqiptarë aplikojnë online për të përfituar nga 
mbështetja e qeverisë. Falë digjitalizimit, gjatë aplikimit për 
skemën kombëtare të mbështetjes për fermerët, ata morën 
subvencione pa ndonjë dokument shoqërues. Gjithashtu këtë vit 
(2021), janë digjitalizuar aplikimet për të marrë naftë falas, pa 
akcizë, pa taksë qarkullimi dhe pa taksë karboni për punimet e 
mekanizuara. Këto shifra na inkurajojnë me forcë pasi tregojnë 
se grupe të tilla si fermerët janë të njohur me platformën dhe 
përdorimin e e-Albania. Nga aplikimet në e-Albania janë kursyer 
jo pak por rreth 8 vjet pritje në radhë. 
Për ta përmbledhur, këto janë vetëm disa shembuj të ndikimit që 
ka pasur angazhimi i shërbimeve elektronike në vendin tonë. 
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Pas këtyre rezultateve, gjatë vitit 2020 disa raporte të 
organizatave më prestigjioze në botë, nga Kombet e Bashkuara, 
OECD, Departamenti Amerikan i Shtetit, si dhe Komisioni 
Evropian, i japin Shqipërisë vlerësimin maksimal në qeverisjen 
digjitale si një tregues i rëndësishëm i mirëqënies së qytetarëve 
të njëvendi. 
OECD vlerëson Shqipërinë si vendin me treguesit më të arritur, 
siç janë: 

- Ekzistenca e infrastrukturës së përbashkët të TIK-ut siç 
janë Qendra e të Dhënave të Qeverisë, rrjeti qeveritar 
GovNet dhe Platforma Qeveritare e Ndërveprimit; 

- Përdorimi i një sistemi të vetëm identifikimi digjital, siç 
është NID i qytetarit ose NIPT i biznesit në e-Albania; 

- Lista e shërbimeve elektronike dhe statistikave në lidhje 
me qeverisjen elektronike (vendi ynë është i vetmi në 
rajon që plotëson këtë tregues); 

- Publikimi i të dhënave të hapura, në portalin 
opendata.gov.al; 

- Aspekti rregullator siç është ekzistenca e një kornize 
kombëtare të ndërveprimit dhe bazave të të dhënave 
shtetërore. 
 

Raporti i Kombeve të Bashkuara për qeverisjen elektronike e 
rendit Shqipërinë në vendin e 59-të në botë, duke e renditur atë 
të 15-të në rang botëror për Treguesin e përgjithshëm të 
Qeverisjes elektronike krahasuar me 2018 kur u botua raporti i 
fundit. Konkretisht, treguesi është përmirësuar nga 0.6519 pikë 
në 2018, në 0.7399 në 2020 (vlera më e lartë me të cilën mund 
të vlerësohet një vend është 1). 
Përmirësimi i renditjes këtë vit për vendin tonë është arritur 
përmes nën-indikatorit të shërbimeve online, duke u përmirësuar 
nga vendi i 62-të në 2018, në vendin e 31-të në 2020. Pra, një 
rritje me 31 vende në klasifikim në vetëm 2 vjet, me pikë të 
barabarta me Kanadanë, duke lënë pas vende të tilla si Zvicra, 
Italia, Gjermania, Greqia, Republika Çeke dhe të gjitha vendet e 
Ballkanit Perëndimor. 

Departamenti Amerikan i Shtetit vlerëson pozitivisht iniciativat, 
investimet dhe programin qeveritar për qeverisjen elektronike 
dhe platformën e-Albania. Sipas këtij raporti, kalimi i shërbimeve 
online përmes e-Albania rrit ndjeshëm shërbimin ndaj qytetarëve 
pasi shmang kontaktin fizik me zyrtarët dhe lufton korrupsionin. 

Progres Raporti 2020 nga Komisioni Evropian vlerëson 
progresin e qeverisë në ofrimin e shërbimeve publike përmes 
platformës e-Albania. Raporti nënvizon se Agjencia Kombëtare e 
Shoqërisë së Informacionit, përmes e-Albania, ka siguruar deri 
në 1.5 milion shërbime për qytetarët, çdo muaj. 

"... ka mbi 1.500.000 përdorime të shërbimeve elektronike çdo 
muaj në portalin e-Albania. Mbi 12.7 milion përdorime të 
shërbimeve elektronike u regjistruan gjatë janarit-majit 2020 
(krahasuar me 2,947,000 në të njëjtën periudhë të një viti më 
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parë)."  

Shqipërisë iu dha gjithashtu një çmim për qeverisjen digjitale nga 
ReSPA (iniciativa e BE) dhe OECD / SIGMA për zbatimin e 
praktikave, iniciativave, shërbimeve online dhe masave efektive 
për të përballuar krizën e koronavirusit. 

Hapat e tjere 
 

 
Zhvillimi i mëtejshëm i shërbimeve elektronike duke mundësuar 
jo vetëm aplikimin online, por çdo hap të mundshëm deri në 
marrjen e shërbimit në fund vetëm online, duke monitoruar 
kohën e përgjigjes nga ofruesit e shërbimeve, ndikimi do të jetë 
edhe më i prekshëm nga të gjithë, duke ndryshuar plotësisht 
mënyrën tradicionale të marrjes së shërbimeve publike dhe 
krijimin e një praktike të re transparente dhe të monitorueshme. 
 

Aktivitetet/milestone në raport me 
produktet e verifikueshme 

Fillimi Përfundimi Niveli i 
realizimit 

Implementimi i shërbimeve elektronike në 
platformën e-Albania 
 

2020 2022 • 597 
shërbime të 
reja 
elektronike të 
implementuar
a në 
platformën e-
Albania gjatë 
vitit 2020 dhe 
gjysmës së 
parë të vitit 
2021. 
• 1,207 
shërbime 
elektronike të 
ofruara në 
portalin e-
Albania, ose 
95% e të 
gjitha 
shërbimeve 
publike. 

Promovimi i shërbimeve elektronike të 
platformës e-Albania 
 

2020 2022  132 video 
kryesisht 
për 
shërbimet 
elektronike 
dhe 
mënyrën e 
përdorimit 
të tyre etj. 

 141 
infografen
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ë lidhje me 
e-albania, 
shërbimet 
elektronike
, mbi 
mënyrën e 
përdorimit 
të tyre, 
statistikat 
e tyre etj. 

 30 
materiale 
shpjegues
e të tilla si 
kronika 
televizive, 
artikuj etj 

 Raportet 
mujore te 
statistika
ve qe 
publikohen 
ne fund te 
cdo muaj 
ne portalin 
e-Albania 

Informacion kontakti 

Institucioni drejtues Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit 

Emri i personit përgjegjës nga 
institucioni drejtues 

Marseda Prifti 

Titulli, Departamenti Drejtor, Drejtoria e Marrëdhënieve e-Gov me Institucionet 

E-mail dhe telefon marseda.prifti@akshi.gov.al 

Aktorë të tjerë të 
përfshirë 

Aktorë të 
tjerë të 
përfshirë 

Ministritë e Linjës dhe institucionet në varësi të tyre, 
Qeverisja lokale, institucionet e pavarura 
 

Grupe pune, 
CSO, sektori 
privat, etj 

Qytetarë/biznese/ punonjës të administratës publike 

Informacion shtesë 

 

mailto:marseda.prifti@akshi.gov.al
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ANGAZHIMI 3:Qeverisja Elektronike 
Qeverisja e Hapur me qëllim të zhvillimit të qeverisjes elektronike përmes ofrimit të 

shërbimeve publike elektronike interaktive për qytetarët dhe bizneset 

2021- 2022 

Agjencia kryesore 
zbatuese 

Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit 

Përshkrimi i angazhimit 

Cili është problemi publik 
që do të trajtojë 

angazhimi? 

 
Modelet efikase dhe efektive të ofrimit të shërbimeve publike janë 
thelbësore jo vetëm për të përmbushur nevojat e qytetarëve, por 
edhe për të dobësuar atraktivitetin dhe mundësitë për korrupsion. 
Qasja në shërbimet publike mund të imponojë barrë të 
konsiderueshme administrative për qytetarët dhe bizneset nëse u 
kërkon atyre që të lundrojnë personalisht në sisteme burokratike jo 
transparente, që konsumojnë kohë dhe komplekse, me kërkesa dhe 
procese të paqarta, të pa standardizuara aplikimi. 

Kur qytetarët dhe bizneset mbështeten në kontaktin e drejtpërdrejtë 
me zyrtarët e administratës në mes të kompleksiteteve të tilla, në 
një sistem të errët krijon stimujt dhe mundësitë për të rritur rrezikun 
e korrupsionit në ofrimin e shërbimeve publike. Për më tepër, 
joefikasiteti i këtyre modeleve të ndërlikuara të ofrimit të shërbimeve 
shpërdoron burimet e qeverisë që përndryshe mund të kanalizohen 
në shërbimet publike. 

Që nga viti 2014, me udhëzim nga Zyra e Kryeministrit, Shqipëria ka 
punuar drejt transformimit të plotë të ofrimit të shërbimeve publike 
drejt një modeli të ofrimit të shërbimit efikas dhe me në qendër 
qytetarin. Promovimi i llogaridhënies publike dhe angazhimit dhe 
pjesëmarrjes qytetare kërkon jo vetëm rritjen e aksesit në 
informacion dhe burime, por edhe ndryshim të mentalitetit për 
ofrimin e shërbimeve publike dhe ndërgjegjësimin e qytetarëve për 
të drejtat e tyre si përfitues të shërbimeve publike. 

Zhvillimi i një modeli të ofrimit të shërbimeve që përdor teknologjinë 
dhe platformat online për të përmirësuar burokracinë në një mënyrë 
transparente dhe të standardizuar, qeveria shqiptare ka punuar për 
të rritur aksesin dhe përgjegjshmërinë e ofrimit të shërbimeve 
publike dhe për të ndërtuar besimin e publikut tek shërbimet 
qeveritare. 

Cili është angazhimi? Dixhitalizimi i shërbimeve publike, 1225 shërbime publike ose 95% e 
të gjithë shërbimeve publike ofrohen vetëm online në platformën e-
Albania. 
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Objektiv: 

Zgjerimi i shërbimeve elektronike synon të krijojë kuadrin dhe 
mekanizmat e nevojshëm jo vetëm për rritjen e efikasitetit dhe 
cilësisë së ofrimit të shërbimeve publike, por edhe për ndryshimin e 
mendimit të qytetarëve ndaj komunikimit elektronik me institucionet 
publike. Kalimi në aplikimet online dhe marrja e dokumentit 
përfundimtar synon të ulë ndjeshëm kostot burokratike dhe 
administrative për qytetarët dhe bizneset, duke i çliruar ata nga 
barra e mbledhjes fizike të kopjeve fizike të dokumenteve 
shtetërore, si dhe për administratën publike përmes një më shumë. 
sistem i racionalizuar. 

Rezultatet e pritura: 

• Siguroni 95% të të gjitha shërbimeve publike vetëm në 
internet; 

• Rritja e shkrim-leximit të qytetarëve në lidhje me mjetet e 
qeverisjes elektronike; 

• Rritja e angazhimit të qytetarëve dhe rritja e llogaridhënies 
publike nga qytetarët; 

• Rritja e transparencës dhe cilësisë së ofrimit të shërbimit; 

• Reduktimi i kostove të ofrimit të shërbimeve; 

• Procedurat e thjeshtuara burokratike; 

• Parandalimi i mundësive për korrupsion. 

Si do të kontribuojë 
angazhimi në zgjidhjen e 

problemit publik? 

Platforma e-Albania u mundëson qytetarëve të aplikojnë dhe të 
marrin online 95% të shërbimeve publike, duke vepruar si portë 
dixhitale për të lehtësuar aksesin e ofruesve të shërbimeve dhe 
përfituesve në informacion, procedura elektronike dhe asistencë për 
marrjen e shërbimeve. Platforma e-Albania është projektuar duke 
pasur në mendje lehtësinë e përdoruesit, duke i lejuar këdo, 
pavarësisht nga niveli i njohurive dixhitale, të aksesojë shërbimet 
online nëpërmjet një ndërfaqe të adaptueshme dhe intuitive. Si një 
platformë e bazuar në ueb, si dhe një aplikacion vendas për 
iPhone/Android, platforma e-Albania është e aksesueshme nga çdo 
pajisje, duke përfshirë pajisjet desktop dhe celular. 

Pasi ka centralizuar dhe standardizuar në mënyrë efektive 
aplikacionet për pothuajse të gjitha shërbimet publike në platformë, 
ky angazhim e ka krijuar platformën si qendrën e shërbimit publik, 
duke reduktuar në mënyrë drastike kohën që qytetarët dhe bizneset 
duhet të shpenzojnë për të kërkuar dhe aksesuar shërbimet publike 
dhe për rrjedhojë, duke rritur qytetarët dhe aksesueshmërinë e 
biznesit për të marrë shërbime publike. 
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Faza e dytë e angazhimit (piketa 2) fokusohet në lehtësimin e 
zbatimit të shërbimeve të reja elektronike dhe krijimin e një 
mekanizmi përmirësimi të fokusuar tek qytetarët. Një fushatë 
sensibilizuese, me materiale shpjeguese shoqëruese, synon jo 
vetëm të edukojë qytetarët mbi aplikimet dhe përdorimin e 
platformës, në mënyrë që ata të përdorin plotësisht gamën e plotë të 
shërbimeve të disponueshme, por edhe që të kenë informacionin 
dhe materialin e nevojshëm. për të dhënë reagime të informuara. Si 
e tillë, kjo fushatë shoqërohet me një mekanizëm reagimi në mënyrë 
që qytetarët të jenë në gjendje të japin komente të informuara mbi 
platformën dhe të kontribuojnë drejt një përmirësimi të 
vazhdueshëm të fokusuar tek qytetarët dhe aksesueshmërisë së 
platformës. Materiale të ndryshme dixhitale (video tutoriale, 
infografikë, spote televizive, artikuj të shkruar në media online etj.) 
janë publikuar dhe transmetuar për të informuar dhe drejtuar 
qytetarët dhe bizneset. 

Pse është ky angazhim i 
rëndësishëm për vlerat e 

OGP-së? 

Transparenca dhe aksesi në informacion 
 

• Përmirësimi i aksesit në kohë reale të informacionit të 
shërbimit publik për qytetarët dhe biznesin; 

• Sigurimi i aksesit të barabartë në shërbimet publike në të 
gjithë sektorët e komunitetit; 

• Garantimi i transparencës së institucioneve ofruese të 
shërbimeve dhe mbrojtjes së privatësisë së individëve. 

 
Pjesëmarrja Qytetare dhe Publike 
 

• Ulja e barrës administrative për qytetarët dhe bizneset në 
marrjen e shërbimeve; 

• Rritja e mundësive dhe aksesit për qytetarët për të 
bashkëvepruar me institucionet publike dhe për të dhënë 
komente / ndikim në vendimmarrjen e politikave; 

• Mbrojtja e garantuar e privatësisë për qytetarët nxit 
përdorimin / reagimin e qytetarëve. 

 
Përgjegjësia publike 
 

• Ofrimi i komenteve nga qytetarët dhe bizneset mundëson 
llogaridhënien e institucioneve që të përgjigjen për ofrimin e 
shërbimeve të tyre; 

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

• Shërbimet elektronike krijojnë gjurmueshmëri për të 
mbështetur llogaridhënien institucionale ndaj sundimit të 
ligjit. 

 
Teknologji & Inovacion 
 
Dixhitalizimi i shërbimeve publike mundëson: 

• Qasja e qytetarëve në informacionin në kohë reale; 
• Qasje për qytetarët për të dhënë komente nga kudo, në çdo 
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kohë dhe me privatësinë e tyre të mbrojtur; 
• Rritja e transparencës së institucioneve publike përmes 

llogarisë publike. 
 
 

informacion shtese Ky angazhim është në përputhje me Axhendën Dixhitale të 
Shqipërisë 2022 – 2026. 
 

Niveli i Përfundimit Nuk ka filluar I kufizuar Substanciale E përfunduar 

 
 
 
 

  

x 

Përshkrimi i rezultateve Revolucioni dixhital i shërbimeve publike në Shqipëri , i cili filloi me 
vetëm 14 shërbime online në e-Albania, ka nisur prej kohësh 
procesin e transformimit të shërbimeve publike dhe ndryshimit të 
mendjes së qytetarëve lidhur me këtë formë të re të pashmangshme 
komunikimi me institucionet shtetërore, duke na shtyrë të sot kanë 
1225 shërbime online , ose rreth 95% e të gjitha shërbimeve 
publike. 

Qeveria shqiptare, si promotore e shndërrimit të shërbimeve offline 
në shërbime online, krijoi platformën e-Albania si një histori 
suksesi, si dhe arriti të ndërtojë një imazh serioz të shtetit dhe të 
rikthejë besimin e qytetarëve tek institucionet publike. 

Administrata nuk është më e njëjta. Qytetarët dhe bizneset nuk 
mbledhin dokumente dhe vërtetime pasi janë punonjësit e 
administratës publike ata që mbledhin të gjitha dokumentet 
shtetërore të nevojshme për shërbimet përkatëse. Të gjitha të 
dhënat dhe dokumentet qeveritare po përdoren dhe ripërdoren 
brenda administratës, duke i lehtësuar qytetarët nga barra e 
grumbullimit të kopjeve të tyre në sportelet shtetërore. Sistemi i 
dedikuar (E-Signed Documents Circulation System) po mundëson 
ndërveprimin e të gjitha institucioneve, me qëllim shkëmbimin e të 
gjitha dokumenteve shoqëruese të dosjes së qytetarit në formë 
elektronike, pa letra dhe me nënshkrim elektronik. Kjo zvogëlon 
barrën e qytetarëve dhe bizneseve në institucione dhe të vetmet 
dokumente që duhet të ngarkojnë janë vetëdeklarimet dhe 
dokumentet që marrin nga subjektet private. 

Nëpërmjet këtij sistemi, punonjësit kërkojnë dokumentet e 
gjeneruara nga institucionet e tjera shtetërore, të cilat më pas 
procedojnë kërkesën për dokumentin në fjalë. Këto dokumente 
nënshkruhen në mënyrë elektronike nga titullari i institucionit dhe 
më pas i kthehen nëpërmjet sistemit punonjësit që ka bërë fillimisht 
kërkesën. Ky proces finalizohet kur zyrtari i administratës publike 
plotëson dosjen e aplikantit me dokumentet administrative të 
lëshuara nga institucionet shtetërore dhe më pas i ofron qytetarit 
shërbimin publik të kërkuar. 
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Në përputhje me ligjin nr. 107/2021 “Për bashkëqeverisjen”, 
shërbimet e ofruara nga të gjitha institucionet ofruese të 
shërbimeve, aplikimet e të cilave dorëzohen përmes platformës e-
Albania, ofrohen vetëm elektronikisht duke siguruar lëshimin e 
dokumentit përfundimtar me ligj. vlerë. Administrata publike po 
përdor Sistemin e Qarkullimit të Dokumenteve të Nënshkruara 
elektronike (i cili është zgjeruar në përdorim dhe janë shtuar më 
shumë funksionalitete) për t'i ofruar qytetarit dokumentin e 
nënshkruar, i cili më pas e shkarkon atë nga llogaria e tij e-Albania. 
Në përputhje me dispozitat e nenit 61 të këtij ligji, dokumenti 
përfundimtar i nevojshëm për përfundimin e procesit për mbi 800 
shërbime elektronike tani po lëshohet si dokument me 
nënshkrim elektronik. Deri në këtë moment, këto dokumente 
jepeshin vetëm në kopje fizike. Nga 1 maji qeveria vendosi të 
reduktojë në mënyrë drastike numrin e recepsioneve në vend .  
Aktualisht, të vetmet zyra të hapura për qytetarët janë ato që ofrojnë 
shërbime që kanë nevojë për praninë fizike të qytetarit (martesa, 
regjistrimi i gjurmëve të gishtave gjatë aplikimit për pasaportë etj.) 
ose automjeti (kontroll etj.). 

Agjencia për Dialog dhe Bashkëqeverisje është përgjegjëse për 
monitorimin e zbatimit të afateve dhe përdorimin e sistemit të 
lartpërmendur për të siguruar që shërbimi dhe dokumenti 
përfundimtar me nënshkrim elektronik t'u dorëzohen qytetarëve dhe 
subjekteve, sipas afateve ligjore. 

Krahasimi mes 2013 dhe SOT: 

Në vitin 2013 kishte vetëm 1% shërbime online, në vend të shtatorit 
2022 ka 95% të shërbimeve publike online; 

 Në vitin 2013 ka pasur 51 mijë aplikime për shërbime 
publike, ndërsa në vitin 2022 numërohen 27,8 milionë 
aplikime ; 

 Në vitin 2013 ishin 50 mijë të regjistruar në portal, ndërsa 
në 2022 ishin 2,7 milionë të regjistruar ; 

 Në vitin 2013 ishin 6 regjistra elektronikë që ndërvepruan 
në Platformën Qeveritare të Ndërveprueshmërisë, ndërsa në 
vitin 2022 kemi 55 regjistra elektronikë që ndërveprojnë në 
kohë reale; 

 në Platformën Qeveritare të Ndërveprueshmërisë kishte 680 
mijë transaksione , ndërsa gjatë vitit 2022 ishin 215 
milionë transaksione . 

Raportet e organizatave më prestigjioze në botë, nga OKB-ja, 
OECD, Departamenti i Shtetit i SHBA-së dhe në fund BE-ja, i japin 
Shqipërisë maksimumin në qeverisjen dixhitale. Shqipërisë i është 
dhënë një çmim për qeverisjen dixhitale nga ReSPA (iniciativa e BE-
së) dhe OECD/SIGMA për zbatimin e praktikave, iniciativave, 
shërbimeve online dhe masave efektive në trajtimin e krizës së 
koronavirusit. 
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Nënshkrimi elektronik 
 
Është nënshkrimi elektronik ai që ka bërë të mundur dixhitalizimin e 
proceseve komplekse si lejet e ndërtimit, prokurimet elektronike, 
sistemi i automatizuar i të dhënave për doganat etj. Tashmë të gjitha 
dokumentet e akcizës, licencat doganore dhe autorizimet e tarifat 
fiskale trajtohen në mënyrë elektronike, duke u kthyer plotësisht në 
një komunikim biznesi pa letra me doganat. 
 
Biznesi 
 
Bizneset mund të përmbushin nevojat e tyre shtetërore vetëm me 
një ndalesë në internet. Por ulja e kostove për bizneset nuk vlen 
vetëm për çështjet që kanë të bëjnë me shtetin, por edhe për 
marrëdhëniet e tyre biznes me biznes duke shkëmbyer dokumente 
të firmosura në mënyrë elektronike që kanë vlerë të plotë ligjore. 
 
Këtu përfshihen hapja e një biznesi të ri, aplikimet për leje dhe 
licenca, pagesa e taksave, dorëzimi i bilanceve, pagesat e taksave, 
certifikatat e ndryshme me vulë elektronike, ekstraktet e Qendrës 
Kombëtare të Biznesit, veprimet përmbarimore etj. Janë mbi 1 
milion aplikime që shmangin kontakti fizik me administratën, prandaj 
nevoja për të takuar ose dërguar letra fizike është 0. 
 

Vula elektronike 
 
Vula elektronike u legjitimua në shtator 2017 dhe eliminoi shtypjen e 
55 dokumenteve, ndërsa më parë duhej të kalonit nëpër zyrat e 
shtetit. Nga shtatori 2017 e deri më sot, një numër total prej 21 
milionë dokumentesh të vulosura elektronike janë gjeneruar përmes 
e-Albania. 
 
Në total, 9 milionë euro dhe 990 vite pritje në radhë janë kursyer 
nga marrja e dokumenteve me vulë elektronike nga platforma e-
Albania pa asnjë kosto. 
 

Drejtësia 
 
Regjistri i ekspertëve për sistemin gjyqësor është zbatuar dhe çdo 
gjykatë mund të bëjë përzgjedhjen online. Ekspertët vlerësohen 
sipas një sistemi pikëzimi. Platforma e Qendrës së Publikimeve 
Zyrtare, qbz.gov.al, është përmirësuar duke mundësuar një kërkim 
më të lehtë dhe ekstrakt historik të ndryshimeve të një akti ligjor. 
 
Në ditët e sotme qytetarët aplikojnë online, pa pagesë dhe i marrin 
dokumentet elektronike brenda maksimumit 5 ditësh. Përpara këtij 
shërbimi elektronik, procesi i marrjes së certifikatës së precedentit 
penal përfshinte praninë fizike nga posta, një tarifë prej 420 lekësh 
dhe një periudhë pritjeje mbi 14 ditë. 
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Gjithashtu, certifikatat përkatëse të periudhës së dënimit me 
nënshkrim elektronik mund të merren falë dixhitalizimit të regjistrave 
bazë të periudhës së dënimit pranë Drejtorisë së Përgjithshme të 
Burgjeve, nëpërmjet e-Albania. 
 
Punësimi 

Sektori i punësimit gjithashtu është përmirësuar shumë. 
Punëdhënësi mund të kryejë të gjithë procesin - që nga shpallja e 
vendeve të lira të punës, marrja e informacionit për kandidatët e 
përshtatshëm për këto vende pune, deri te plotësimi i pozicionit - 
tërësisht online. Nga ana tjetër, punëkërkuesit mund të aplikojnë për 
vende të lira pune duke krijuar profilin e tyre profesional dhe duke u 
rritur profesionalisht përmes kurseve të promovimit profesional. 
 
Agjencitë private po bëhen tashmë pjesë e procesit të punësimit 
përmes një platforme të integruar. Ndërkohë, lista e aftësive sipas 
standardit europian ESCO është rishikuar dhe tashmë ajo klasifikon 
profesionet, aftësitë dhe kualifikimet në bazë të tregut europian të 
punës. 
 

e-Viza 
 
Shtetasit e huaj që duan të vizitojnë ose punësohen në Shqipëri 
mund të aplikojnë dhe të kryejnë pagesën online nëpërmjet 
platformës e-viza. 
 
Miratimi i aplikimit bëhet edhe online, duke shmangur tërësisht 
nevojën për të shkuar në konsullatën më të afërt. Në përfundim të 
procesit shtetasi i huaj pajiset me vizë elektronike në telefonin e tij. 
 

Hapat e ardhshëm  
Në lidhje me investimet e ardhshme duke filluar nga fillimi i vitit 
2023, Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit është 
angazhuar për ridizenjimin dhe riorganizimin e platformës e-Albania 
bazuar në modelin e ngjarjeve të jetës. Ne presim që të kemi 6 
paketa proaktive transaksionale të ngjarjeve jetësore (niveli 4-5, ku 
dhe nëse është e aplikueshme) brenda dy viteve të ardhshme. Këto 
zhvillime do të tregojnë gjithashtu një përmirësim të përgjithshëm të 
proceseve të brendshme për ofrimin e shërbimeve elektronike. 
 

Aktiviteti Milestone me një dorëzim të 
verifikueshëm 

Data e fillimit: 
Data e 

përfundimit: 
Niveli i 

përfundimit 

Implementimi i shërbimeve të reja elektronike 
në platformën e-Albania 
 

2020 2022 1225 shërbime 
elektronike të 
ofruara në 
portalin e-
Albania, ose 
95% e të gjitha 
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shërbimeve 
publike. 

Promovimi i shërbimeve elektronike të 
platformës e-Albania 
 

2020 2022 205 video 
kryesisht për 
shërbimet 
elektronike dhe 
mënyrën e 
përdorimit të tyre 
etj. 
 
30infografikë 
për e-albania, 
shërbimet 
elektronike, si t'i 
përdorni, 
statistikat e tyre 
etj. 
 
40 materiale 
shpjeguese si 
kronika 
televizive, artikuj 
etj. 
 
Raporte 
statistikore 
mujore të 
publikuara në 
fund të çdo muaji 
në portalin e-
Albania. 
 

Informacioni i Kontaktit 

Agjencia kryesore zbatuese Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit 

Personat përgjegjës nga 
agjencia zbatuese 

Romina Kostani 

Titulli, Departamenti Drejtor i Inovacionit dhe Promovimit të e-Gov 

Email dhe Telefon Romina.kostani@akshi.gov.al 

Aktorë të tjerë të 
përfshirë 

Qeveria, 
Ministritë, 
Departamenti
/Agjencia 

Ministritë e linjës dhe institucionet në varësi të tyre, pushteti 
vendor, institucionet e pavarura 
 

OSHC, 
private 
sektor, 
shumëpalësh
e, grupe 
pune 

Qytetarët/bizneset/punonjësit e administratës publike 
 

mailto:Romina.kostani@akshi.gov.al


92 | F a q e   

 
 

 

ANGAZHIMI 4 
Zgjerimi dhe promovimi i portalit “Open Data” 

2020- 2021 

Institucioni udhëheqës 
National Agency of Information Society 

Përshkrimi i Angazhimit 

Cila është problematika 
dhe cfarë do të adresojë 

angazhimi respektiv? 

Transparenca dhe llogaridhënia publike po përforcojnë 
reciprokisht parimet e qeverisjes së mirë dhe shpesh mbështesin 
gjithashtu besimin e publikut në qeveri dhe rrjedhimisht 
angazhimin dhe pjesëmarrjen qytetare dhe publike. Si i tillë 
adresimi dhe përmirësimi i nivelit të transparencës ndërmjet 
institucioneve publike është veçanërisht i rëndësishëm për 
Shqipërinë, ku qytetarët mund të kenë perceptuar që 
transparenca e qeverisë është e ulët. 
 
Adresimi i këtij perceptimi do të kërkojë koordinim dhe angazhim 
të shtuar nga institucionet publike për të vepruar me 
transparencë më të madhe dhe për të lehtësuar qasjen e 
qytetarëve në informacionin dhe të dhënat e qeverisë. 
 
Të dhënat e hapura forcojnë qeverisjen dhe besimin në 
institucionet publike, forcojnë detyrimin e qeverive për të 
respektuar sundimin e ligjit dhe sigurojnë një bazë transparente 
dhe të përgjegjshme për të përmirësuar vendimmarrjen dhe për 
të rritur ofrimin e shërbimeve publike. 

Cili është angazhimi? Një portal i të dhënave të hapura është një ndërfaqe e bazuar në 
internet që i lejon çdokujt të ketë qasje, përdorim dhe 
rishpërndarje të të dhënave të ngarkuara në të. Portalet e të 
dhënave të hapura publikojnë të dhëna që kanë karakteristikat 
teknike dhe ligjore që lejojnë përdorimin e të dhënave pa kosto 
nga qytetarët, bizneset, organizatat joqeveritare, organizatate 
shoqërisë civile, studiuesit dhe gazetarët. 
Portali i të Dhënave të Hapura të Shqipërisë aktualisht ofron të 
dhëna të hapura nga disa sektorë - për shembull: shëndetësia, 
thesari, doganat, arsimi, biznesi - ky angazhim do të përmirësojë 
shkallëzimin e vëllimit dhe cilësisë së të dhënave të hapura të 
disponueshme në portalin Open Data të Qeverisë. Një numër i 
institucioneve publike janë të angazhuar në mënyrë aktive me 
iniciativën, por kërkohet më shumë angazhim për të sjellë 
institucione të tjerë publikë në bord për t'i bërë të dhënat e tyre të 
disponueshme si të dhëna të hapura. Kërkohet gjithashtu 
promovim më i madh i portalit midis përdoruesve të mundshëm. 
Ky angazhim do të vërë në dispozicion të dhëna të reja nga 
institucione publike shtesë, si dhe do të zhvillojë strategji për të 
përmirësuar kuptimin e qytetarëve për përdorimin e portalit Open 
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Data. 
Objektivi: 
Ky angazhim synon të përmirësojë aksesin në informacion dhe të 
forcojë transparencën duke zgjeruar sasinë e të dhënave të 
disponueshme në portalin Open Data përmes rritjes së 
angazhimit dhe pjesëmarrjes nga institucionet publike drejt vënies 
në dispozicion të të dhënave të tyre si të dhëna të hapura. 
Angazhimi synon të promovojë përdorimin e të dhënave të hapura 
për qytetarët dhe në të gjithë administratën publike për të 
përmirësuar rrjedhën e informacionit midis qytetarëve dhe 
institucioneve për të rritur vendimmarrjen e informuar dhe 
llogaridhënien publike. 
Rezultatet e pritura: 

 Numri i zgjeruar i grupeve të të dhënave të arritshme përmes 
portalit Open Data; 

 Promovimi i ideve, shërbimeve dhe produkteve të reja 
inovative; 

 Rritja e ndërgjegjësimit dhe përdorimit të të dhënave të 
hapura nga qytetarët dhe institucionet; 

 Angazhimi i shtuar i qytetarëve dhe aftësia për tu kërkuar 
llogari institucioneve publike. 

Si do të kontribojë 
angazhimi për të 
zgjidhur problematikën 
përkatëse? 

Rritja e numrit të grupeve të të dhënave të arritshme përmes portalit 
Open Data forcon qeverisjen dhe besimin në institucionet publike, 
forcon detyrimin e qeverive për të respektuar shtetin e së drejtës 
dhe siguron një bazë transparente dhe të përgjegjshme për të 
përmirësuar vendimmarrjen dhe për të rritur sigurimin e sherbimeve 
publike. Sigurimi që të dhënat në portalin Open Data plotësojnë 
kriteretglobale për publikimin e të dhënave të hapura - (i) të hapura; 
ii) në kohë dhe gjithëpërfshirëse; iii) të arritshme dhe të përdorshme; 
iv) të krahasueshëm dhe të ndërveprueshëm; v) lehtëson 
angazhimin e qytetarëve - do të ndihmojë në ndërtimin e një kulture 
të hapjes brenda administratës publike, në përforcimin e respektit të 
qeverisë për sundimin e ligjit dhe rrjedhimisht ndihmon në ndërtimin 
e besimit të qytetarëve në institucionet publike. 
Ky angazhim do të bëjë të dhëna të disponueshme dhe do të 
zhvillojë mënyra të reja për aksesin e të dhënave qeveritare 
(aktiviteti 1) që nuk kishin qenë më parë të disponueshme për 
publikun, duke rritur kështu llogaridhënien e institucioneve publike 
ndaj qytetarëve. Kjo transparencë e shtuar e vendimeve dhe 
proceseve qeveritare mund të ndihmojë në promovimin e 
përgjegjësisë dhe rritjen e debatit publik. Ndërsa portalet Open Data 
ndihmojnë për të përmirësuar rrjedhën e informacionit brenda dhe 
nëpër institucionet publike, zgjerimi i të dhënave të hapura mund të 
lehtësojë gjithashtu përmirësimin e koordinimit dhe vendimmarrjes 
brenda dhe ndërmjet institucioneve publike që do të promovojnë më 
tej përgjegjësinë dhe besimin e publikut. 
Për të siguruar qe zgjerimi i portalit përmbush objektivat e 
angazhimit, një strategji e aksesit dhe një fushatë ndërgjegjësimi 
(aktiviteti 2) do të hartohet dhe zbatohet në mënyrë që të 
familjarizojë dhe edukojë qytetarët për gamën e plotë të të dhënave 
të hapura dhe të shpjegojë se si mund të përdoret portali nga 
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qytetarët për këto te dhena të ndryshme. 

Përse është ky angazhim 
relevant me vlerat e 

Qeverisjes së Hapur/OGP? 

 
Transparenc
a dhe Aksesi 
në 
Informacion 
 
 
 
 

 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. 

Pjesëmarrja 
publike dhe 
civile 
 

 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. 

 

Përgjegjësi
a Publike 
 

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

Teknologji 
& Inovacion 

 

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

 

Informacion shtesë Ky angazhim përputhet me Strategjinë Ndërsektoriale të Reformës 
së Administratës Publike 2015-2020 (Plani i Veprimit i zgjatur deri 
në 2022). 

Niveli i realizimit Nuk ka filluar 
 

Limituar Konsiderueshe
m 

Perfunduar 

 
 
 
 

 X  

Përshkrimi i rezultateve Aktualisht, portali ofron më shumë se 212 grupe të të dhënave në 
fushat e shëndetësisë, thesarit, buxhetit, doganave, arsimit, biznesit 
dhe shumë më tepër. Numri i grupeve të të dhënave të reja të 
disponueshme në Portalin e të Dhënave të Hapura gjatë vitit 2020 
është 101 grupe të dhënash. 
 
Ministritë dhe institucionet që kanë publikuar informacione në portal 
janë: 

- Ministria e Mbrojtjes 
- Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural 



95 | F a q e   

- Ministria e Arsimit Sportit dhe Rinise 
- Ministria per Evropën dhe Punët e Jashtme 
- Ministria e Financave dhe Ekonomisë 
- Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale 
- Ministria e Brendshme 
- Ministria e Turizmit dhe Mjedisit 
- Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit 
- Drejtoria e Pergjithshme e Policise se Shtetit 
- Agjencia e Shërbimit Arkeologjik 
- Agjencia Kombëtare e Diasporës 
- Qendra Kombëtare e Biznesit 
- Instituti i Monumenteve të Kulturës 
- Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor 
- Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore 

 
Grupet e të dhënave publikohen në këto formate: 

- Excel 
- Pdf 
- CSV 
- Json 
- Html 

Grupet e të dhënave më të shkarkuara janë: 

Institucioni Kategoria e te dhenave Downloaded  

Ministria e 

Financave dhe 

Ekonomise 

Thesari (Pagesat e bëra nga 

Drejtoria e Përgjithshme e 

Thesarit) 

1153 

Qendra 

Kombetare e 

Biznesit 

Bizneset e regjistruara sipas 

qyteteve 

986 

Ministria e 

Shendetesise dhe 

Mbrojtjes Sociale 

Lista e medikamenteve 653 

Ministria e 

Financave dhe 

Ekonomise 

Statistikat për importin e 

karburantit, kafesë dhe birrës 

432 

Drejtoria e 

Pergjithshme e 

Sherbimeve te 

Transportit Rrugor 

Statistikat për automjetet 

sipas: karburantit, modelit, 

kapacitetit etj. 

174 

Drejtoria e 

Pergjithshme e 

Sherbimeve te 

Transportit Rrugor 

Statistikat për automjetet e 

regjistruara 

168 
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Hapat e tjere 
 

Synimi është të arrijmë një numër prej 250 grupe të dhënash në 
dispozicion për kategori të ndryshme të informacionit dhe t'i 
promovojmë ato në mesin e përdoruesve të mundshëm. 

Aktivitetet/milestone në raport me 
produktet e verifikueshme 

Fillimi Përfundimi Niveli i 
realizimit 

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

2020 2022  101 grupe të 
reja të 
dhënash të 
disponueshm
e në portalin 
Open Data 
gjatë vitit 
2020 dhe 
gjysmës së 
parë të vitit 
2021. 
 

 212 grupe të 
dhënash 
gjithsej janë 
në dispozicion 
në portalin 
Open Data. 

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

2020 2022  Ne kemi kryer 
një sondazh 
në internet në 
lidhje me 
përdorimin e 
portalit Open 
Data se sa të 
kënaqur janë 
përdoruesit: 

- 46.1% e 
përdoruesve 
kanë përdorur 
të dhënat e 
hapura për 
një iniciativë 
personale; 

- 41% e 
përdoruesve 
të opendata 
janë shumë të 
kënaqur dhe 
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40.9% janë të 
kënaqur 
(81.9% në 
total 
përdorues të 
kënaqur); 

- 75.8% e kanë 
të lehtë për të 
hyrë dhe 
përdorur 
portalin. 

Informacion kontakti 

Institucioni drejtues Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit 

Emri i personit përgjegjës nga 
institucioni drejtues 

Marseda Prifti 

Titulli, Departamenti Drejtor, Drejtoria e Marrëdhënieve e-Gov me Institucionet 

E-mail dhe telefon marseda.prifti@akshi.gov.al 

Aktorë të tjerë të 
përfshirë 

Aktorë të 
tjerë të 
përfshirë 

Ministritë e Linjës dhe institucionet në varësi të tyre, Qeverisja 
lokale, institucionet e pavarura 

Grupe pune, 
CSO, sektori 
privat, etj 

Qytetarë/biznese/ punonjës të administratës publike 

Informacion shtesë 

 

 

 

ANGAZHIMI 4: Zgjerimi dhe rritja e aksesit të portalit të të dhënave të hapura 

2021 –2022 

Agjencia kryesore 
zbatuese 

Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit 

Përshkrimi i angazhimit 

Cili është problemi publik 
që do të trajtojë 

angazhimi? 

Transparenca dhe llogaridhënia publike janë parime reciproke 
përforcuese të qeverisjes së mirë dhe shpeshherë gjithashtu 
mbështesin besimin e publikut në qeveri dhe rrjedhimisht 
angazhimin dhe pjesëmarrjen qytetare dhe publike. Si i tillë, 
adresimi dhe përmirësimi i nivelit të transparencës në institucionet 
publike është veçanërisht i rëndësishëm për Shqipërinë, ku 
qytetarët e kanë perceptuar prej kohësh transparencën e qeverisë si 
të ulët. 

Adresimi i këtij perceptimi do të kërkojë rritje të koordinimit, 
angazhimit dhe angazhimit nga institucionet publike për të vepruar 
me transparencë më të madhe dhe për të lehtësuar aksesin e 
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qytetarëve në informacionin dhe të dhënat e qeverisë. 

Të dhënat e hapura forcojnë qeverisjen dhe besimin në institucionet 
publike, përforcojnë detyrimin e qeverive për të respektuar sundimin 
e ligjit dhe ofrojnë një bazë transparente dhe të përgjegjshme për të 
përmirësuar vendimmarrjen dhe për të përmirësuar ofrimin e 
shërbimeve publike. 

Cili është angazhimi? Një portal i hapur i të dhënave është një ndërfaqe e bazuar në ueb 
që i mundëson kujtdo të aksesojë, të përdorë dhe të rishpërndajë të 
dhënat e ngarkuara në të. Portalet e të dhënave të hapura 
publikojnë të dhëna që kanë karakteristikat teknike dhe ligjore që 
lejojnë qytetarët, bizneset, organizatat joqeveritare, organizatat e 
shoqërisë civile, studiuesit dhe gazetarët të kenë akses në grupet e 
të dhënave dhe të dhënat e meta të dhënave të grupeve të të 
dhënave, kryesisht në formën e të dhënave numerike, për t'u 
përdorur. lirisht. 

Portali i të dhënave të hapura në Shqipëri ( https://opendata.gov.al/ ) 
aktualisht ofron të dhëna të hapura nga disa sektorë – për shembull: 
shëndetësia, thesari, doganat, arsimi, biznesi – ky angazhim do të 
përmirësojë shkallën e vëllimit dhe cilësisë së të dhënave të hapura 
në dispozicion në portalin e të dhënave të hapura të qeverisë. Disa 
organe publike janë angazhuar në mënyrë aktive me iniciativën, por 
kërkohet më shumë angazhim për të sjellë organe të tjera publike 
në bord për t'i vënë të dhënat e tyre të disponueshme si të dhëna të 
hapura. Kërkohet gjithashtu promovim më i madh i portalit në mesin 
e përdoruesve të mundshëm. Ky angazhim do të vërë në 
dispozicion të dhëna të reja nga institucione publike shtesë, si dhe 
do të zhvillojë strategji për të përmirësuar kuptimin e qytetarëve për 
përdorimin dhe aplikimin e Portalit të të Dhënave të Hapura dhe për 
të rritur aksesin për qytetarët. 

Objektiv: 

Ky angazhim synon të përmirësojë aksesin në informacion dhe të 
forcojë transparencën duke zgjeruar sasinë e të dhënave të 
disponueshme në portalin e të dhënave të hapura të Qeverisë 
përmes rritjes së angazhimit dhe pjesëmarrjes nga institucionet 
publike drejt vënies në dispozicion të të dhënave të tyre si të dhëna 
të hapura. Angazhimi synon të promovojë përdorimin e të dhënave 
të hapura për qytetarët dhe në të gjithë administratën publike për të 
përmirësuar rrjedhën e informacionit ndërmjet qytetarëve dhe 
institucioneve për të rritur vendimmarrjen e informuar dhe 
llogaridhënien publike. 

Rezultatet e pritura: 
• Numri i zgjeruar i grupeve të të dhënave të aksesueshme 

përmes portalit të të dhënave të hapura; 
• Promovimi i ideve, shërbimeve dhe produkteve të reja 

inovative; 
• Rritja e ndërgjegjësimit dhe përdorimit të të dhënave të 

https://opendata.gov.al/
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hapura nga qytetarët dhe institucionet; 
• Angazhimi i shtuar i qytetarëve dhe aftësia për t'i mbajtur 

institucionet publike përgjegjëse. 

Si do të kontribuojë 
angazhimi në zgjidhjen e 

problemit publik? 

Rritja e numrit të grupeve të të dhënave të aksesueshme përmes 
portalit të të dhënave të hapura forcon qeverisjen dhe besimin në 
institucionet publike, përforcon detyrimin e qeverive për të 
respektuar sundimin e ligjit dhe siguron një bazë transparente dhe 
të përgjegjshme për të përmirësuar vendimmarrjen dhe për të 
përmirësuar ofrimin e shërbimeve publike . Sigurimi që të dhënat në 
portalin e të dhënave të hapura përmbushin normat e miratuara 
globalisht për publikimin e të dhënave të hapura, si më poshtë: 

(i) hapur si parazgjedhje 
(ii) në kohë dhe gjithëpërfshirëse 
(iii) të aksesueshme dhe të përdorshme 
(iv) të krahasueshme dhe të ndërveprueshme 
(v) lehtëson angazhimin e qytetarëve 

do të ndihmojë në ndërtimin e një kulture të hapjes brenda 
administratës publike, do të përforcojë respektin e qeverisë për 
sundimin e ligjit dhe rrjedhimisht do të ndihmojë në ndërtimin e 
besimit të qytetarëve në institucionet publike. 

Ky angazhim do të vërë të dhëna të disponueshme dhe do të 
zhvillojë mënyra të reja për ndarjen e të dhënave të qeverisë (pika 
1) që nuk kanë qenë më parë të disponueshme për publikun, duke 
rritur kështu llogaridhënien e institucioneve publike ndaj qytetarëve. 
Kjo rritje e transparencës së vendimeve dhe proceseve të qeverisë 
mund të ndihmojë në promovimin e llogaridhënies dhe rritjen e 
debatit publik. Meqenëse Portalet e të Dhënave të Hapura 
ndihmojnë në përmirësimin e rrjedhës së informacionit brenda dhe 
ndërmjet institucioneve publike, zgjerimi i të dhënave të hapura 
mund të lehtësojë gjithashtu përmirësimin e koordinimit dhe 
vendimmarrjes brenda dhe ndërmjet institucioneve publike që do të 
promovojnë më tej llogaridhënien dhe besimin publik. 

Për të siguruar që zgjerimi i portalit të përmbush objektivat e 
angazhimit, një strategji aksesi dhe fushatë ndërgjegjësimi (piketa 2) 
do të hartohet gjatë vitit 2023 dhe do të zbatohet, në mënyrë që të 
familjarizohen dhe të edukojnë qytetarët mbi gamën e plotë të 
aplikimeve të të dhënave të hapura dhe të shpjegojnë se si Portali 
mund të përdoret nga qytetarët për këto aplikacione të ndryshme. 

Pse është ky angazhim i 
rëndësishëm për vlerat e 

OGP-së? 

Transparenca dhe aksesi në informacion 
 

• Reflekton potencialin e rritjes së ekonomisë dixhitale, duke i 
bërë të dhënat dhe burimet e informacionit të krijuara nga 
administrata publike lehtësisht të aksesueshme për 
shoqërinë; 

• Sigurimi i aksesit të barabartë në të dhënat e hapura të 
qeverisë në të gjithë sektorët e komunitetit. 
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Pjesëmarrja Qytetare dhe Publike 
 

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

• Mundëson pjesëmarrjen qytetare dhe angazhimin më të 
mirë-informuar ndërmjet qeverive dhe qytetarëve; 

• Forcon besimin tek institucionet publike duke përforcuar 
detyrimin e qeverive për të respektuar sundimin e ligjit. 

 
Përgjegjësia publike 
 

• Të dhënat e hapura i lejojnë përdoruesit të krahasojnë dhe 
kombinojnë lidhjet midis grupeve të ndryshme të të dhënave, 
duke gjurmuar të dhënat në disa programe dhe sektorë, në 
mënyrë që ata të mund të identifikojnë nëse ka ndonjë 
boshllëk ose formim mashtrues. 

 
Teknologji & Inovacion 
 

• Të dhënat e hapura paraqesin mundësi për të ofruar zgjidhje 
inovative të politikave të bazuara në fakte dhe për të 
mbështetur përfitimet ekonomike dhe zhvillimin social për të 
gjithë anëtarët e shoqërisë. 

 
 

informacion shtese Ky angazhim është në përputhje me Axhendën Dixhitale të 
Shqipërisë 2022 – 2026 dhe është në përputhje me Ligjin 33/2022 
“Për të dhënat e hapura dhe ripërdorimin e informacionit të sektorit 
publik”. 
 

Niveli i Përfundimit Nuk ka filluar I kufizuar Substanciale E përfunduar 

 
 
 
 

 

x  

Përshkrimi i rezultateve Aktualisht, portali ofron më shumë se 470 grupe të dhënash në 
fushat e shëndetësisë, thesarit, buxhetit, doganave, arsimit, biznesit 
dhe shumë më tepër. Numri i grupeve të reja të të dhënave të 
disponueshme në Portalin e të Dhënave të Hapura gjatë shtatorit 
2021 – shtator 2022 është 53 grupe të dhënash. 
 
Ministritë dhe institucionet që kanë publikuar informacione në portal 
janë: 
 

- Ministria e Mbrojtjes 
- Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural 
- Ministria e Arsimit dhe Sportit 
- Ministria e Evropës dhe e Punëve të Jashtme 
- Ministria e Financave dhe Ekonomisë 
- Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale 
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- Ministria e Brendshme 
- Ministria e Turizmit dhe Mjedisit 
- Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit 
- Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit 
- Agjencia e Shërbimit Arkeologjik 
- Agjencia Kombëtare e Diasporës 
- Qendra Kombëtare e Biznesit 
- Instituti i Monumenteve të Kulturës 
- Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit të Transportit Rrugor 
- Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore 
- Agjencia Kombëtare e Kadastrës 
- Qendra Operative Detare Ndërinstitucionale 
- Autoriteti Rrugor Shqiptar 
- Autoriteti Shtetëror i Kontrollit të Eksportit 

 
Të dhënat publikohen në këto formate: 

- Excel 
- Pdf 
- CSV 
- Xls 
- Json 
- HTML 
- Harta (të dhënat në hartë) 

 
5 grupet kryesore të të dhënave të shkarkuara janë: 
 

Nr Institucioni Titulli i të 
dhënave 

Numri i 
shikimeve 

1 Ministria e Ekonomisë 
dhe Financave 

Thesarit 4381 

2 Ministria e 
Shëndetësisë dhe 
Mbrojtjes Sociale 

Lista e barnave 2570 

3 Agjencia Kombëtare e 
Shoqërisë së 
Informacionit 

Shërbimet e- 
Albania 

1390 

4 Ministria e Ekonomisë 
dhe Financave 

Buxheti 766 

5 Agjencia Kombëtare e 
Shoqërisë së 
Informacionit 

Statistikat e 
portalit e-Albania 

730 

 
 

Hapat e ardhshëm 1) Kryerja e një vlerësimi të gatishmërisë së të dhënave të 
hapura dhe një inventarizimi i të dhënave në ministritë e 
linjës, duke mbështetur publikimin e të dhënave nga 
ministritë e përzgjedhura të linjës në Portalin e të Dhënave të 
Hapura. Çdo institucion/ministri do të vlerësohet nëse është 
gati të publikojë të dhënat e tij bazuar në standardet që do të 
vendosen. 
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2) Si rezultat, Portali i të Dhënave të Hapura do të përmirësohet 
për të qenë më i aksesueshëm dhe miqësor për përdoruesit 
dhe do të përdorë teknologjitë dhe mjetet më inovative për të 
mbështetur proceset e mëposhtme: 

- Mbledhja e të dhënave 
- Transformoni të dhënat për t'u bërë pjesë e Data Lake 
- Analiza e të dhënave 
- Dizajni i të dhënave 
- Projeksioni i të dhënave: Publikimi i të dhënave në portal në 

formate të ndryshme të redaktueshme 
- Përhapja e të dhënave: të tilla si lojërat, vizualizimi, lidhja me 

mediat sociale etj. 
- Aksesimi i të dhënave në mënyra të ndryshme 

 
Pas këtyre zhvillimeve, portali Open Data do të rrisë mundësinë e 
aksesit/shkarkimit të të dhënave për palët e interesuara. 
 

3) Rritja e përdorshmërisë së portalit Open Data përmes 
aktiviteteve të ndryshme, si: 
- Përfshirja e akademisë dhe studiuesve 
- Trajnime të ofruara për administratën publike 
- Përfshirja e bizneseve të reja, etj. 
 

 

Aktiviteti Milestone me një dorëzim të 
verifikueshëm 

Data e fillimit: 
Data e 

përfundimit: 
Niveli i 

përfundimit 

Rritja e numrit të grupeve të të dhënave të 
aksesueshme përmes portalit të të dhënave 
të hapura 
 

2020 2022 53 grupe të 
dhënash të reja 
të disponueshme 
në portalin Open 
Data gjatë 
shtatorit 2021 – 
shtator 2022 . 
 
470 grupe të 
dhënash janë të 
disponueshme 
në portalin Open 
Data. 
 
 

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

2020 2022 Rritja e 
përdorshmërisë 
së portalit Open 
Data nëpërmjet 
aktiviteteve të 
ndryshme të 
ndërmarra nga 
AKSHI dhe të 
gjitha 
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institucionet e 
përfshira, si: 
-Përfshirja e 
akademisë dhe 
studiuesve 
-Trajnime të 
ofruara për 
administratën 
publike 
-Përfshirja e 
bizneseve të 
reja, etj. 

Informacioni i Kontaktit 

Agjencia kryesore zbatuese Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit 

Personat përgjegjës nga 
agjencia zbatuese 

Romina Kostani 

Titulli, Departamenti Drejtor i Inovacionit dhe Promovimit të e-Gov 

Email dhe Telefon Romina.kostani@akshi.gov.al 

Aktorë të tjerë të 
përfshirë 

Qeveria, 
Ministritë, 
Departamenti
/Agjencia 

Ministritë e linjës dhe institucionet në varësi të tyre, pushteti 
vendor, institucionet e pavarura 
 

OSHC, 
private 
sektor, 
shumëpalësh
e, grupe 
pune 

Qytetarët/bizneset/punonjësit e administratës publike 
 

informacion shtese 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:Romina.kostani@akshi.gov.al
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ANGAZHIMET 

                                                ANGAZHIMI SPECIFIK 
 

ANGAZHIMI 5 
 

Qeveria e Hapur me qëllim përmirësimin e cilësisë së ofrimit të shërbimit publik në 
Qendrat e Shërbimeve të Integruara ADISA (ISC) dhe sportelet e shërbimit 

 

PERIUDHA E IMPLEMENTIMIT: 2020- 2021 

Institucioni 
udhëheqës 

Agjencia e ofrimit të shërbimeve publike të integruara (ADISA) 

PERSHKRIMI I ANGAZHIMIT 

 
Cila është 
problematika 
dhe cfarë do të 
adresojë 
angazhimi 
respektiv? 
 

Që nga viti 2013, qeveria ka synuar të krijojë qasjen e ofrimin e shërbimeve 
publike në mënyrë që të përmbushë më mirë nevojat e qytetarëve, të përmirësojë 
kënaqësinë e qytetarëve dhe të përmirësojë aksesueshmërinë për grupet e 
margjinalizuara. Agjencia për Ofrimin e Shërbimeve Publike të Integruara 
(ADISA) shërben si "truri" që përcakton modelindhe monitoron shërbimet dhe 
standarded në të gjitha zyrat përkatëse qeveritare. Ajo është gjithashtu fytyra 
publike e shërbimeve, që do të thotë se vendos dhe administron sportelet pritëse 
në Qendrat ADISA.Në Qendrat e Integruara ADISA ofrohen shërbime publike për 
një numër institucionesh të qeverisë qendrore, duke vepruar si një 'one stop 
shop' për shërbimet publike që mundësonhyrjen e shpejtë, të lehtë dhe 
transparente të qytetarëve dhe bizneseve në shërbimet publike. Menaxhimi i 
radhës, ambientet mikpritëse ku qytetarët trajtohen me respekt, sistemi i 
menaxhimit të ankesave dhe proçedurat e thjeshtuara në sportele janë disa nga 
standardet në secilën qendër ADISA. Qendrat janë gjithashtu të pajisura me 
udhëzime të qarta, ambiente parkimi, zona pritjeje, salla lojërash për fëmijë dhe 
rampa për personat me aftësi të kufizuara. Nga 2500 qytetarëtë anketuar në 
sondazhin e opinionit të mirëbesimit në qeverisjen 2019 rezulton se 23.9% kishin 
marrë shërbime përmes sporteleve në qendrat ADISA (window-service) në 2019, 
dhe prej këtyre rezultonin se 70% të qytetarëve ishin të kënaqur ose shumë të 
kënaqur me ofrimin e shërbimit. Në veçanti, 78.2% ishin të kënaqur ose shumë të 
kënaqur me ofrimin e shërbimit. Si e tillë, ekziston nevoja për të rritur mundësinë 
e ofrimit të shërbimeve publike me cilësi të lartë, veçanërisht për grupet e 
margjinalizuara dhe vulnerabël dhe në zonat ku shërbimet publike 
mungojnë.Meqenëse kënaqësia e qytetarëve për ofrimin e shërbimeve publike 
është vërtetuar se është e lidhur pozitivisht me besimin e qytetarëve në qeveri 
dhe qeverisje, në këtë aspekt synohet për të përmirësuar ofrimin e shërbimeve 
publike duke siguruar vazhdimin dhe forcimin e përpjekjeve për të fituar dhe 
ndërtuar këtë besim, e cila rezulton të jetë thelbësore. Rritja e mundësive për 
qytetarët për të dhënë reagime mbi nevojat dhe sfidat e tyre të ofrimit të 
shërbimeve publike dhe integrimi i tyre në zgjidhje do të jetë i nevojshëm në 
mënyrë që të rritet qasja e shërbimeve publike për të gjithë qytetarët, por 
veçanërisht ata nga grupet e margjinalizuara dhe vulnerabël. 

Cili është 
angazhimi? 
 

Zgjerimi i numrit të shërbimeve elektronike nëportaline-Albania synon të krijojë 
kornizën dhe mekanizmat e nevojshëm jo vetëm për rritjen e efikasitetit dhe 
cilësisë së ofrimit të shërbimeve publike, por edhe për ndryshimin e 
mentalitetit të qytetarëve drejt komunikimit elektronik me institucionet publike. 
Kalimi në aplikimet vetëmonline synon të zvogëlojë ndjeshëm burokracinë dhe 
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kostot administrative, për qytetarët dhe bizneset duke i lehtësuar ata nga 
barra e detyrimit për të mbledhur kopje fizike të dokumenteve shtetërore, si 
dhe për administratën publike përmes një modelimë të efektshëm të ofrimit të 
shërbimeve publike. 

 
Si do të 
kontribojë 
angazhimi për 
të zgjidhur 
problematikën 
përkatëse?  
 

Vlerësimi i performancës së ADISA për kanalet e shërbimit synon të 
përmirësojë ofrimin e shërbimit publik për qytetarët, mundësinë e arritjes së tij 
dhe rritjen e kënaqësisë së përgjithshme të përdoruesve të shërbimeve. Duke 
monitoruar cilësinë e ofrimit të shërbimeve publike në ADISA përmes 
mekanizmave të vlerësimit të kënaqësisë së qytetarëve, ky angazhim synon të 
përmirësojë shërbimin e publikut duke dëgjuar drejtpërdrejt nevojat e 
qytetarëve në mënyrë që të rritet mundësia e ofrimit të këtyre shërbimeve 
publike në mënyrë cilësore. 

Përse është ky 
angazhim 
relevant me 
vlerat e 
Qeverisjes së 
Hapur/OGP?  
 

Sondazhet e kënaqësisë së qytetarëve dhe focus grupet do të jenë pjesë e një 
procesi transparent të vlerësimit të vazhdueshëm të ofrimit të shërbimeve 
publike. Në veçanti ky angazhim do të përfshijë: 
• Publikimi i rezultateve nga sondazhet e kënaqësisë së qytetarëve do të sigurojë 
transparencë në performancën e ofrimit të shërbimeve publike. 
• Procese të standardizuara për të siguruar integrimin e reagimeve të qytetarëve. 
• Identitetet e qytetarëve bëhen anonime në mënyrë që të mbrohet e drejta e 
qytetarëve për privatësi. 
• Publikimi i strategjive të zhvilluara drejt përmirësimit të ofrimit të shërbimeve 
publike dhe të vëna në dispozicion për komentet publike. 
 
Ndjekja e kënaqësisë së qytetarëve në procese të qëndrueshme dhe të 
standardizuara lehtëson llogaridhënien e atyre institucioneve dhe agjencive që 
ofrojnë ato shërbime publike duke i bërë ata më të përgjegjshëm ndaj objektivave 
të tyre dhe drejt përmirësimit të ofrimit të tyre. Konkretisht ky angazhim do të 
krijojë: 
• Mundësitë për reagime të qytetarëve promovojnë përgjegjësinë e ofrimit të 
shërbimeve publike. 
• Mekanizmat e informatave kthyese - sondazhet, grupet e fokusit - do të kryhen 
në vazhdimësi për të promovuar. 
• Mirëmbajtja e një regjistri elektronik të reagimeve përmes gjurmueshmërisë së 
bazës së të dhënave në internet dhe proceseve të standardizuara për gjurmimin 
e rezultateve të reagimeve do të mbështesë përgjegjësinë për adresimin e 
nevojave të qytetarëve dhe të sigurojë një mjet për të matur përmirësimin me 
kalimin e kohës. 
 
Për të rritur pjesëmarrjen publike dhe qytetare, ADISA ka qenë gjithmonë e 
angazhuar me shoqërinë civile duke organizuar fokus grupe dhe gjithashtu duke 
përfshirë grupe të margjinalizuara për të pranuar dhe përfshirë nevojat e secilit. 
Në këtë formë është e mundur të përmirësohen mundësitë që publiku të 
informojë ose edhe të ndikojë në vendimet. Ky angazhim: 
• Jep disa lloje të ndryshme të mundësive për qytetarët për të siguruar komente 
mbi ofrimin e shërbimeve publike. 
• Mekanizmat e informatave kthyese - sondazhet, grupet e fokusit - do të kryhen 
në vazhdimësi për t'u siguruar qytetarëve mundësi të vazhdueshme për të 
kontribuar me reagime dhe ide. 
• Fokus grupet do të mundësojnë që qytetarët të japin reagime të thelluara, ide 
dhe kontribute. 
• Fokus grupet do të promovojnë përfshirjen e pjesëmarrjes dhe do të sigurojnë 



106 | F a q e   

që zërat e grupeve të margjinalizuara dhe të prekshme të përfshihen dhe 
dëgjohen në mënyrë që të bëjnë ofrimin e shërbimeve publike më të arritshme; 
• Reagimet e qytetarëve do të përfshihen në strategjitë e përmirësimit. 
• Strategjitë do të publikohen në internet dhe të disponueshme për komente dhe 
kontribute nga publiku. 

Informacion 
shtesë 

 

Niveli i 
realizimit 

Nuk ka 
filluar 

 

Limituar Konsiderueshem Perfunduar 

  X  

Përshkrimi i 
rezultateve 

Gjatë periudhës raportuese Anketa e Kënaqësisë së Qytetarëve u krye 
në 18 qendra ADISA, e cila tregoi se shumica e qytetarëve ishin "të 
Kënaqur" ose "Shumë të kënaqur" me shërbimin e marrë në sportelet e 
aplikimit. 

 

Gjithashtu Sondazhi "Besimi në Qeverisje" i financuar nga UNDP u 
krye nga Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim (IDM) gjatë muajve 
Nëntor dhe Dhjetor të vitit 2020 në 61 bashkitë e Shqipërisë duke 
përdorur një kampion prej 2500 përfaqësues të zgjedhur në mënyrë 
rastësore. Sondazhet e Opinionit përfaqësojnë një instrument që 
mundëson monitorimin e besimit dhe perceptimeve të publikut mbi 
qeverisjen dhe angazhimin e qytetarëve në Shqipëri në baza vjetore. 
Objektivi i tij kryesor është të eksplorojë perceptimet dhe qëndrimet e 
publikut për çështjet që mbulojnë: besimin në institucionet publike, 
transparencën dhe përgjegjësinë institucionale, korrupsionin, nivelin e 
angazhimit të qytetarëve në politikë dhe vendimmarrje, kënaqësinë me 
ofrimin e shërbimeve publike dhe zbatimin e mosdiskriminimit ligjet dhe 
politikat. 

Krahasuar me vitin 2019, një përqindje më e lartë e popullsisë 
shqiptare raportoi të vizitonte një nga Qendrat e Ofrimit të Shërbimeve 
Publike të Integruara (ADISA) (29% kundrejt 24%). Midis atyre që 
vizituan një Qendër të shërbimit ADISA, 73.4% treguan se ishin ‘të 
kënaqur’ ose ‘shumë të kënaqur’ me shërbimin që morën, një rritje prej 
më shumë se 4 p.p. krahasuar me vitin e kaluar. 

Pjesa e institucioneve ku sondazhet e kënaqësisë qytetare kryhen 
rregullisht sigurohet gjithashtu nga anketimi i familjeve për ofrimin e 
shërbimeve (16 institucione kryesore përbëjnë objektin e sondazhit 
brenda tyre), ndërsa ADISA rregullisht kryen sondazhe mbi kënaqësinë 
e qytetarëve në lidhje me ofrimin e shërbimit pranë sporteleve në 
Qendrat ADISA. Gjatë vitit 2020 përfundoi studimi i vlerësimit final të 
projektit, niveli i kënaqësisë me shërbimet publike ishte në vlerat 68% 
midis të anketuarve që kishin kontaktuar të paktën një institucion gjatë 
12 muajve të fundit. 

 

Nga matjet e kohës të kryera, rezulton se një qytetar kalon mesatarisht 
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24 minuta në Zyrën Rajonale Tiranë 1, 9 minuta në Zyrën Rajonale 
Tiranë 2, 12 minuta në Zyrën Rajonale Elbasan, 11 minuta në Zyrën 
Lokale Kruja, 16 minuta në Zyra Lokale Lushnje, 12 minuta pranë "One 
Stop Shop" Librazhd dhe 12 minuta pranë "One Stop Shop" Divjaka. 

Gjithashtu u organizuan Fokus Grupe për të krijuar një kuptim më të 
mirë të situatës me shërbimet publike nga këndvështrimi i qytetarëve. 
Në mënyrë që të sigurohej cilësia e të dhënave, u përdor një pyetësor i 
shqyrtimit për procesin e realizuar. Pyetësori përfshinte të gjitha pyetjet 
përkatëse të nevojshme për të siguruar që të gjithë pjesëmarrësit e 
grupeve të fokusit të futen në profilin e duhur. 

Gjatë periudhës së raportimit (2020-2021), ADISA ka ngritur 7 Qendra 
të reja të Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara. ADISA aktualisht 
është e pranishme në 20 bashki6, ku shërbimet publike ofrohen duke 
ruajtur të gjitha standardet evropiane për sa i përket ofrimit të 
shërbimeve dhe aksesueshmërisë. 

Lidhur me rritjen e aksesit në procesin e ofrimit të shërbimit publik për 
grupet e margjinalizuara dhe të ndjeshme, ADISA vazhdon zgjerimin 
në territor me Qendrat e reja të Integruara në përputhje me standardet 
e aksesueshmërisë 

Gjithashtu me mbështetjen e UNDP, ADISA do të trajnojë sportelistët e 
të gjithë qendrave për të ofruar shërbime për personat me aftësi të 
kufizuara. Qëllimi i përgjithshëm i këtij procesi është të kontribuojë 
përmes rritjes së kapaciteteve në përmirësimin e njohurive dhe aftësive 
të stafit të administratës publike në shërbimin e personave me aftësi të 
kufizuara, përfshirë ato fizikë dhe kognitivë, duke siguruar trajtim që u 
përgjigjet nevojave të tyre të veçanta, dhe duke rezultuar në ofrim më 
të efektshëm dhe të kënaqshëm të shërbimit publik nga këndvështrimi i 
tyre. Ky proces do të përfundojë brenda muajit tetor të vitit 2021. 

Hapat e 
tjere 

ADISA do të vazhdojë kryerjen e sondazheve të kënaqësisë së 
qytetarëve për të kuptuar më mirë fushat e saj të përmirësimit dhe 
nivelin e kënaqësisë së qytetarëve që asistohen në qendrat tona. 

Gjithashtu, zgjerimi në territor do të vazhdojë sipas planit dhe në këtë 
mënyrë u siguron qytetarëve qendrat e integruara për t'u asistuar në 
procesin e aplikimit online për shërbimet publike. 

Aktivitetet/milestone në raport me produktet 
e verifikueshme 

Fillimi Përf 
undimi 

Niveli i realizimit 

Kryerja e sondazheve të qytetarëve në qendrat 
ADISA 

Janar 
2020 

Dhjetor 
2022 

Konsiderueshem 

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

Janar 
2020 

Dhjetor 
2022 

Konsiderueshem 

Fokus grupet për të identifikuar nevojat dhe fushat e 
përmirësimit 

Janar 
2020 

Dhjetor 
2022 

Konsiderueshem 

Rritja e aksesit në qendrat ADISA për të përfshirë në Janar Dhjetor Konsiderueshem 

                                                
6Kavajë, Krujë, Shkodër, Gjirokastër, Fier, Lushnje, Tirana 2, Kukës, Elbasan, si dhe në Zyrat ADISA në Maliq, 

Belsh, Librazhd, Divjakë, Patos, Malësi e Madhe, Pogradec, Mat, Roskovec, Kolonjë dhe Tepelenë. 
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procesin e ofrimit të shërbimit publik grupe të 
margjinalizuara dhe vulnerable 

2020 2022 

Informacion kontakti 

Institucioni përgjegjës Agjencia e Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara 
(ADISA) 

Emri i personit 
përgjegjës nga 
institucioni drejtues 

 

Titulli, Departamenti  

E-mail dhe telefon  

Aktorë të 
tjerë të 
përfshirë 

Aktorë të 
tjerë të 
përfshirë 

 

Grupe 
pune, 
CSO, 
sektori 
privat, etj 

 

 

 

ANGAZHIMI 5 
Qeveria e Hapur me qëllim përmirësimin e cilësisë së ofrimit të shërbimit publik 

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

2021 –2022 

Lead implementing 
agency 

Agjencia e Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara 
(ADISA) 

PERSHKRIMI I ANGAZHIMIT  

Cila është problematika 
dhe cfarë do të adresojë 

angazhimi respektiv? 

Që nga viti 2013, qeveria ka synuar të krijojë qasjen e 
ofrimin e shërbimeve publike në mënyrë që të 
përmbushë më mirë nevojat e qytetarëve, të 
përmirësojë kënaqësinë e qytetarëve dhe të 
përmirësojë aksesueshmërinë për grupet e 
margjinalizuara. Agjencia për Ofrimin e Shërbimeve 
Publike të Integruara (ADISA) shërben si "truri" që 
përcakton modelindhe monitoron shërbimet dhe 
standardet në të gjitha zyrat përkatëse qeveritare. 
Deri më datën 1 maj 2022, ADISA ka qenë fytyra 
publike e shërbimeve, që do të thotë se vendoste dhe 
administronte sportelet pritëse në Qendrat ADISA. 

Cili është angazhimi? Zgjerimi i numrit të shërbimeve elektronike 
nëportaline-Albania synon të krijojë kornizën dhe 
mekanizmat e nevojshëm jo vetëm për rritjen e 
efikasitetit dhe cilësisë së ofrimit të shërbimeve 
publike, por edhe për ndryshimin e mentalitetit të 
qytetarëve drejt komunikimit elektronik me 
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institucionet publike. Kalimi në aplikimet vetëmonline 
synon të zvogëlojë ndjeshëm burokracinë dhe kostot 
administrative, për qytetarët dhe bizneset duke i 
lehtësuar ata nga barra e detyrimit për të mbledhur 
kopje fizike të dokumenteve shtetërore, si dhe 
përadministratën publike përmes një modelimë të 
efektshëm të ofrimit të shërbimeve publike. 

Si do të kontribojë 
angazhimi për të zgjidhur 

problematikën 
përkatëse? 

Vlerësimi i performancës së ADISA për kanalet e 
shërbimit synon të përmirësojë ofrimin e shërbimit 
publik për qytetarët, mundësinë e arritjes së tij dhe 
rritjen e kënaqësisë së përgjithshme të përdoruesve 
të shërbimeve. Duke monitoruar cilësinë e ofrimit të 
shërbimeve publike në ADISA përmes mekanizmave 
të vlerësimit të kënaqësisë së qytetarëve, ky 
angazhim synon të përmirësojë shërbimin e publikut 
duke dëgjuar drejtpërdrejt nevojat e qytetarëve në 
mënyrë që të rritet mundësia e ofrimit të këtyre 
shërbimeve publike në mënyrë cilësore. 

Përse është ky angazhim 
relevant me vlerat e 

Qeverisjes së 
Hapur/OGP? 

Sondazhet e kënaqësisë së qytetarëve dhe focus 
grupet do të jenë pjesë e një procesi transparent të 
vlerësimit të vazhdueshëm të ofrimit të shërbimeve 
publike. Në veçanti ky angazhim do të përfshijë:  
• Publikimi i rezultateve nga sondazhet e kënaqësisë 
së qytetarëve do të sigurojë transparencë në 
performancën e ofrimit të shërbimeve publike.  
• Procese të standardizuara për të siguruar integrimin 
e reagimeve të qytetarëve.  
• Identitetet e qytetarëve bëhen anonime në mënyrë 
që të mbrohet e drejta e qytetarëve për privatësi.  
• Publikimi i strategjive të zhvilluara drejt përmirësimit 
të ofrimit të shërbimeve publike dhe të vëna në 
dispozicion për komentet publike.  
 
Ndjekja e kënaqësisë së qytetarëve në procese të 
qëndrueshme dhe të standardizuara lehtëson 
llogaridhënien e atyre institucioneve dhe agjencive që 
ofrojnë ato shërbime publike duke i bërë ata më të 
përgjegjshëm ndaj objektivave të tyre dhe drejt 
përmirësimit të ofrimit të tyre. Konkretisht ky angazhim 
do të krijojë:  
• Mundësitë për reagime të qytetarëve promovojnë 
përgjegjësinë e ofrimit të shërbimeve publike.  
• Mekanizmat e informatave kthyese - sondazhet, 
grupet e fokusit - do të kryhen në vazhdimësi për të 
promovuar.  
• Mirëmbajtja e një regjistri elektronik të reagimeve 
përmes gjurmueshmërisë së bazës së të dhënave në 



110 | F a q e   

internet dhe proceseve të standardizuara për 
gjurmimin e rezultateve të reagimeve do të 
mbështesë përgjegjësinë për adresimin e nevojave të 
qytetarëve dhe të sigurojë një mjet për të matur 
përmirësimin me kalimin e kohës.  
 
Për të rritur pjesëmarrjen publike dhe qytetare, ADISA 
ka qenë gjithmonë e angazhuar me shoqërinë civile 
duke organizuar fokus grupe dhe gjithashtu duke 
përfshirë grupe të margjinalizuara për të pranuar dhe 
përfshirë nevojat e secilit. Në këtë formë është e 
mundur të përmirësohen mundësitë që publiku të 
informojë ose edhe të ndikojë në vendimet. Ky 
angazhim:  
• Jep disa lloje të ndryshme të mundësive për 
qytetarët për të siguruar komente mbi ofrimin e 
shërbimeve publike.  
• Mekanizmat e informatave kthyese - sondazhet, 
grupet e fokusit - do të kryhen në vazhdimësi për t'u 
siguruar qytetarëve mundësi të vazhdueshme për të 
kontribuar me reagime dhe ide.  
• Fokus grupet do të mundësojnë që qytetarët të japin 
reagime të thelluara, ide dhe kontribute.  
• Fokus grupet do të promovojnë përfshirjen e 
pjesëmarrjes dhe do të sigurojnë që zërat e grupeve 
të margjinalizuara dhe të prekshme të përfshihen dhe 
dëgjohen në mënyrë që të bëjnë ofrimin e shërbimeve 
publike më të arritshme;  
• Reagimet e qytetarëve do të përfshihen në 
strategjitë e përmirësimit.  
• Strategjitë do të publikohen në internet dhe të 
disponueshme për komente dhe  

Informacion shtesë  

 
 
 
 
 

Niveli i realizimit Nuk ka filluar  Limituar Konsiderueshe
m  

Perfun
duar  

 
 
 
 

 X  
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Përshkrimi i rezultateve  

 

Gjatë periudhës raportuese Anketa e Kënaqësisë së 
Qytetarëve u krye në 4 qendra ADISA, e cila tregoi se 
shumica e qytetarëve ishin "të Kënaqur" ose "Shumë 
të kënaqur" me shërbimin e marrë në sportelet e 
aplikimit.  

Nga matjet e kohës të kryera, rezulton se një qytetar 
kalon mesatarisht 5 minuta në Zyrën Rajonale Tiranë 
1, 8 minuta në Zyrën Rajonale Shkodër,7 minuta në 
Zyrën VendoreKavajë dhe7 minuta në Zyrën Rajonale 
Fier. 

Ka vijuar puna me informimin e qytetarëve, ku gjatë 
periudhës Korrik 2021 – Qershor 2022, nëpërmjet e-
mail-it të dedikuar për informacion mbi shërbimet 
publike, janë informuar 1614 qytetarë.  

Qendra e Informacionit    

Chat-i online, i cili është aktiv në faqen zyrtare të 
ADISA-s, ka vijuar me informimin e qytetarëve, të cilët 
i janë adresuar kësaj platformë për shërbimet publike. 
Gjatë periudhës raportuese 12.313 qytetarë kanë 
kërkuar informacion rreth shërbimeve publike, të cilët 
kanë marrë përgjigje për pyetjet e tyre në kohë reale.  

Gjithashtu nëpërmjet Qendrës së Informacionit 
ADISA, janë regjistruar 17.793 telefonata hyrëse, 
kërkesë për informacion. 

Hapat e tjere Monitorimin e zbatimit të afateve të përdorimit të Sistemit 
të Qarkullimit të Dokumenteve me Nënshkrim Elektronik 
(SQDNE), në rastet kur duhet të ketë shkëmbim 
dokumentacioni shoqërues ndërmjet institucioneve, deri 
në marrjen e shërbimit e të dokumentit përfundimtar me 
vulë elektronike ose nënshkrim elektronik nga qytetarët 
dhe subjektet sipas afateve ligjore, si dhe;   
Ndjekjen e ecurisë së ankesave të administruara nga 
ADB-ja për mënyrën e ofrimit të shërbimeve nga 
institucionet shtetërore në nivel qarku.   

Milestone Activity with a verifiable 
deliverable 

Start Date: End Date: 
Completi
on level 

Kryerja e sondazheve të qytetarëve në 
qendrat ADISA  

Janar 2020 Dhjetor 2022 Konsider
ueshem 
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Kryerja e sondazheve për të matur kohën e 
aplikimit në qendrat ADISA  

Janar 2020 Dhjetor 2022 Konsider
ueshem 

Fokus grupet për të identifikuar nevojat dhe 
fushat e përmirësimit  

 

Janar 2020 Dhjetor 2022 Konsider
ueshem 

Rritja e aksesit në qendrat ADISA për të 
përfshirë në procesin e ofrimit të shërbimit 
publik grupe të margjinalizuara dhe vulnerable  

Janar 2020 Dhjetor 2022 Konsider
ueshem 

Contact Information 

Institucioni përgjegjës 
Agjencia e Ofrimit të Shërbimeve Publike të 
Integruara (ADISA) 

Emri i personit përgjegjës nga 
institucioni drejtues 

 

Titulli, Departamenti  

E-mail dhe telefon  

Aktorë të tjerë 
të përfshirë 

Aktorë të 
tjerë të 
përfshirë 

 

Grupe pune, 
CSO, 
sektori 
privat, etj 

 

Informacion shtesë 
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ANGAZHIMET 

ANGAZHIMI SPECIFIK 
 

KOMPONENTI 3: ANGAZHIMI 6 dhe 7 
Qeveri e Hapur me qëllim të Aksesit, Transparencës dhe Llogaridhënies 

PERIUDHA E IMPLEMENTIMIT: 2020-2021 

Institucioni 
udhëheqës 

Ministria e Drejtësisë 

PERSHKRIMI I ANGAZHIMIT 

 
Cila është 
problematika 
dhe cfarë do të 
adresojë 
angazhimi 
respektiv? 
 

 
Komponenti 3 “Aksesi në drejtësi” synon adresimin e problematikave të 
faktorëve strukturorë dhe institucionalë, përfshirë këtu kompleksitetin dhe 
kostot e proceseve ligjoretë cilët pengojnë qasjen në drejtësi veçanërisht 
për grupet vulnerabël dhegrupete margjinalizuara. Një nga parimet dhe 
obligimet kryesore të udhëheqjes së mirëështë transparenca dhe 
llogaridhënia e cila ndikon drejtpërsëdrejti në besueshmërinë e qytetarëve 
ndaj sistemit tëdrejtësisë.Forcimi i efikasitetit, transparencës dhe 
paanësisë në gjykata është paraqitur si një sfidë e rëndësishme e cila 
kërkon krijimin e mekanizmave të thjeshtë dhe sa më pak burokratik për të 
siguruar shërbime të drejta, transparente, efektive, jodiskriminuese dhe të 
përgjegjshme që promovojnë aksesin në drejtësi për të gjithë qytetarët. 

Cili është 
angazhimi? 
 

 
Qëllimi i politikës së komponentit III është ndërtimi dhe zhvillimi i një 
politike të hapur që i siguron qytetarëve të saj akses në drejtësi, 
transparencë dhe llogaridhënie. Angazhimi synohet të arrihet nëpërmjet 
bashkëpunimit ndërinsitucional me institucionet publike/organizata 
kombëtare e ndërkombëtare si dhe aktorëve të shoqërisë civile në 
kuadër të forcimit tëkëtij komponenti gjithëpërfshirës duke u përputhur 
me kërkesat e integrimit europian. Ky angazhim përfshin një seri 
aktivitetesht tëcilatsynojnë implementimin e plotë të ofrimit dhe 
garantimine ndihmës juridike efektive duke u siguruar qytetarëve akses 
të plotë. Gjithashtu, ky komponent adreson aktivitete/masa me synimin 
e zbatueshmërisë së tyre në kuadër tërritjes së kapaciteteve 
profesionale dhe teknike me qëllim publikimin e informacionit të 
dobishëm për qytetarët, rritjen e transparencës dhe përmirësimin e 
aksesit të informacionit. 
 

Rezultatet e pritura:  
- Drejtoria e Ndihmës Juridike Falas plotësisht funksionale për të 

siguruar ndihmën ligjore dhe udhëzime të nevojshme për çdo 

qytetar në pamundësi për të për të paguar mbështetjen ligjore. 

- Bashkëpunim i përmirësuar ndërmjet MD dhe klinikave ligjore, 

Dhomës Kombëtare të Ndërmjetësve, Shoqatës së Avokatëve të 

Shqipërisë, OJF-ve. 

- Faqja e Ministrisë së Drejtësisë plotësisht funksionale me 

informacion të publikuar në kohë reale dhe të kuptueshëm. 

- Rritja e ndërgjegjësimit të qytetarëve dhe qasja në shërbime. 
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Si do të 
kontribojë 
angazhimi për 
të zgjidhur 
problematikën 
përkatëse?  
 

 
Përmbledhje ekzekutive mbi rezultatet kryesore të cilat janë arritur në 
zgjidhjen e problemit të identifikuar. 
 
Në kuadër të përmirësimit të angazhimit,qeveria shqiptare ka qënë 

vazhdimisht në përmirësim të mekanizmave të duhur për të lehtësuar 

aksesin e qytetarëve në drejtësi dhe për të forcuar besimin e tyre tek 

sistemi i drejtësisë shqiptare.Si hap kryesor nëfillimin e këtij procesi ishte 

evidentimi i masave prioritare që mund të promovojnë dhe rrisin aksesin, 

transparencën dhe llogaridhënien. Më tej u vijua me zbatimin dhe 

implementimin e aktiviteteve të propozuara dhe bashkëkrijuara nëpërmjet 

takimeve të koordinuara me aktorët e shoqërisë civile dhe grupet e interesit 

të cilët u inkurajuan të japin komente, ide dhe reagime të përgjithshme 

gjatë konsultimeve duke përmbushur kështu kushtet dhe standardet e 

vendosura në kornizën e metodologjisë së OGP, si dhe hapi final vlerësimi 

i zbatueshmërisë së aktiviteteve të krijuara në kuadër të këtij 

komponenti.Angazhimet e sipërpërmendura në kuadër të procesit të 

zbatueshmërisë janë shoqëruar me rezultate ku evidentohen indikacionet 

pozitive dhe progres në kuadër të këtij komponenti. 

 

Angazhimi 6 

 

Masa prioritare 1:Ndihma Juridike ofrohet në formë efikase e cila u 

siguron qytetarëve në nevojë, qasje të plotë në një shërbim të tillë. 

 

- Funksionimi me kapacitet të plotë i Drejtorisë së Ndihmës 
Jurdike Falas 

Drejtoria e Ndihmës Juridike Falas, është person juridik publik nën 
varësinë e Ministrit të Drejtësisë, organizimi i brendshëm i së cilës është 
miratuar nga Kryeministri, me Urdhër  nr. 59, datë 25.03.2019 “Për 
miratimin e strukturës dhe të organikës së Drejtorisë Ndihmës Juridike 
Falas” me propozimin e Ministrit të Drejtësisë, në përputhje me 
legjislacionin në fuqi.  
Në Shkurt të vitit 2021, është bërë i mundur rekrutimi i vendeve vakante të 
DNJF përfshirë këtu edhe stafin drejtues duke mundësuar kështu realizimin 
e këtij objektivi në masën 100%.  
Sa i përket punonjësve me trajnim të posaçëm pranë Qendrave të 
Shërbimit të Ndihmës Juridike Parësore, janë rekrutuar punonjësit pranë 
qendrave Lezhë, Vlorë, Fier dhe  Dibër (5 punonjës). 
 

- Trajnimi i ofruesve të shërbimit të ndihmës juridike parësore 
dhe dytësore 

 
Bashkëpunimi me Euralius 
Datë18.03.2021 Drejtoria e Ndihmës Juridike Falas në bashkëpunim me 
Eurlius V dhe Shkollën e Magjistraturës zhvilluan trajnimin online mbi ligjin 
nr.111/2017 “Për ndihmën Juridike të Garantuar nga Shteti”. Ky trajnim u 
zhvillua nga ekspertë kombëtarë dhe ndërkombëtarë të Euralius dhe të 
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Shkollës së Magjistraturës. 
Pjesë e trajnimit ishte stafi i Drejtorisë së Ndihmës Juridike Falas, ofruesit e 
ndihmës juridike parësore, ofruesit e ndihmës juridike dytësore dhe me 
praninë e veçantë të gjyqtarëve dhe përfaqësues të gjykatave të 
Republikës së Shqipërisë.U diskutua mbi një vështrim të përgjithshëm të 
sistemit të ndihmës juridike të garantuar nga shteti dhe më pas duke u 
ndalur në terma konkretë dhe raste praktike. Nëpërmjet këtij trajnimi u 
diksutuan problematikat e hasura nga aktorët kryesorë dhe arrijten e një 
qëndrimi unifikues në zgjidhjen e tyre. 
Forcimi i kapaciteteve të ofruesve të shërbimit të ndihmës juridike parësore 
dhe dytësore (bashkëpunimi me ASPA, DHASH dhe UNDP) 
Sa i përket trajnimit të ofruesve të shërbimit të ndihmës jurdike 
parësore: 
DNJF ka patur një komunikim të vazhdueshëm me Shkollën Shqiptare të 
Administratës Publike (ASPA), me qëllim dakordësimin mbi zhvillimin e 
trajnimeve për punonjësit me trajnim të posaçëm, si detyrim ligjor i 
parashikuar në shkronjën “g”, të nenit 8, të ligjit nr.111/2017. Në kushtet 
kur buxheti i DNJF është i pamjaftueshëm për trajnimin e detyrueshëm të 
punonjësve të qendrave të shërbimit të ndihmës juridike parësore, DNJF 
kërkoi nga ana e UNDP mbështetjen për zhvillimin e këtyre trajnimeve. 
Përgjatë periudhës Maj-Qershor2021: 
-U zhvillua kursi online “Ndihma juridike parësore e garantuar nga shteti” si 
pjesë e Projektit “Shtrirja e shërbimit të ndihmës juridike për gratë dhe 
burrat në Shqipëri” zbatuar nga PNUD në partneritet me Ministrinë e 
Drejtësisë dhe me financim të Bashkëpunimit Austriak për Zhvillim (ADC). 
Kursi online u zhvillua me një kohëzgjatje 18 orë në total ku çdo 
pjesëmarrës ka pasur mundësinë e coaching individual me trajneren Dr. 
Nadia Rusi dhe pjesëmarrjen e suksesshme të punonjësve të Drejtorisë së 
Ndihmës Juridike Falas dhe Qendrave të Shërbimit të Ndihmës Juridike 
Parësore. Me zhvillimin e këtij trajnimi u bë e mundur përmbushja e 
detyrimit ligjor të trajnimit të detyrueshëm të qendrave të shërbimit të 
ndihmës juridike parësore. 
Sa i përket trajnimit të ofruesve të shërbimit të ndihmës jurdike 
dytësore: 
Me qëllim asistimin e avokatëve në procesin e dhënies së ndihmës juridike 
dytësore, raportimit për sa i përket ndjekjes së çështjeve, ndërveprimit të 
Drejtorisë së Ndihmës Juridike Falas me Dhomat Vendore të Avokatisë si 
dhe të shkëmbimit të konsideratave, u zhvillua trajnimi i dedikuar për 
ndihmën juridike dytësore. 
Ky trajnim u zhvillua si rezultat i bashkëpunimit ndërmjet UNDP, ADA, 
DhAsh, MD dhe Drejtorisë së Ndihmës Juridike Falas.  
Trajnimi u konsultua në 2 sesione gjatë të cilave janë diskutuar tema 
specifike të ndërlidhura me ofrimin e shërbimit, parë kjo dhe nga 
këndvështrimi i praktikës. 
Sesioni i parë i trajnimit: datat 15-16 Prill 2021.  
Gjatë këtij sesioni trajnimi ofruesit e ndihmës juridike dytësore janë trajnuar 
specifikisht mbi: Legjislacionin mbi ndihmën juridike dhe rëndësinë e tij 
edhe në nivel ndërkombëtar;Ligjin për ndihmën juridike dhe aktet nënligjore 
të miratuara në zbatim të tij; Format e shërbimit të ndihmës juridike dhe 
subjektet përfitues të shërbimit;Standardet e ofrimit të shërbimit në 
përputhje me jurisprudencën e GJEDNJ-së.Diskutime praktike ndërmjet 
ofruesve të shërbimit, Dhomave të Avokatisë dhe Drejtorisë së Ndihmës 
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Juridike Falas. 
Sesioni i dytë i trajnimit: datat 22 dhe 22 Prill 2021.  
Pas diksutimeve të temave mbi kuadrin ligjor të përgjithshëm mbi ndihmën 
juridike, sesioni i dytë i trajnimit ju dedikua temave të posaçme të lidhura 
me kategoritë e veçanta përfituese të ligjit. Me zhvillimin e këtij trajnimi u bë 
e mundur përmbushja e detyrimit ligjor të trajnimit të detyrueshëm të 
avokatëve, ofrues të shërbimit të ndihmës juridike dytësore. 
 
Zhvillimi i Webinareve nga DNJF 
Në kuadër të njohjes së ofruesve të shërbimit me procedurat e përcaktuara 
në aktet nënligjore qoftë sa i përket raportimit të të dhënave, qoftë sa i 
përket procedurës së mbikëqyrjes së cilësisë së shërbimit, DNJF ka 
zhvilluar tre uebinare me qëllim diskutimin më në detaje të akteve 
nënligjore dhe konkretisht: 
1.Webinar me punonjësit e rinj me trajnim të posaçëm pranë Qendrave të 
Shërbimit të Ndihmës Juridike Parësore në qytetet e Fierit, Dibër, Lezhë 
dhe Vlorë, (Janar 2021). 
Qëllimi kryesor i këtij Uebinari ishte prezantimi i sistemit të ndihmës juridike 
të garantuar nga shteti në terma më konkretë dhe bashkëbisedimi aktiv i 
ofruesve të shërbimit, mbajtjes të të dhënave dhe administrimit të tyre 
sipas formateve të reja të përcaktuara nga aktet nënligjore. 
2. Trajnim i studentëve të angazhuar në Klinikat e Ligjit pranë IAL-ve 
(Shkurt 2021). 
Stafi i Drejtorisë së Ndihmës Juridike Falas zhvilloi trajnimin me temë 
“Aksesi në drejtësi dhe risitë e ligjit nr. 111/2017 “Për ndihmën juridike të 
garantuar nga shteti”, mbajtur me studentët e angazhuar në Klinikat e Ligjit 
pranë IAL-ve me të cilat Drejtoria e Ndihmës Juridike Falas ka lidhur 
marrevëshje bashkëpunimi. Në këtë takim online u trajtuan temat: 
“Instrumentët ndërkombëtarë që garantojnë aksesin në drejtësi të 
qytetarëve ndërmjet ofrimit të ndihmës juridike falas; Sistemi i ndihmës 
juridike parësore; Sistemi i ndihmës juridike dytësore; Arritjet e sistemit të 
ndihmës juridike të garantuar nga shteti dhe sfidat për të ardhmes si dhe 
parashtrimi i rasteve praktike nga punonjësit e Qendrës së Shërbimit të 
Ndihmës Juridike pranë Ministrisë së Drejtësisë”. 
Në fund të këtij aktiviteti sudentët u pajisën me një vërtetim pjesëmarrjeje si 
dhe ju bë me dije mundësia për aplikim në kuadër të praktikave 3 mujore të 
punës (Prill-Qershor 2021) pranë DNJF si dhe qendrave të shërbimit të 
ndihmës juridike parësore; 
3.Trajnim online mbi ligjin nr.111/2017 “Për ndihmën Juridike të Garantuar 
nga Shteti” (Mars  2021),  më datë 18.03.2021. 
Drejtoria e Ndihmës Juridike Falas në bashkëpunim me Eurlius V dhe 
Shkollën e Magjistraturës zhvilluan trajnimin online mbi ligjin nr.111/2017 
“Për ndihmën Juridike të Garantuar nga Shteti” Ky trajnim u zhvillua nga 
ekspertë kombëtarë dhe ndërkombëtarë të Euralius dhe të Shkollës së 
Magjistraturës. Në këtë trajnim morën pjesë stafi i Drejtorisë së Ndihmës 
Juridike Falas, ofruesit e ndihmës juridike parësore, ofruesit e ndihmës 
juridike dytësore dhe me praninë e veçantë të gjyqtarëve dhe përfaqësues 
të gjykatave të Republikës së Shqipërisë.U diskutua mbi një vështrim të 
përgjithshëm të sistemit të ndihmës juridike të garantuar nga shteti dhe më 
pas duke u ndalur në terma konkretë dhe raste praktike. Nëpërmjet këtij 
trajnimi u diksutuan problematikat e hasura nga aktorët kryesorë dhe 
arrijten e një qëndrimi unifikues në zgjidhjen e tyre. 
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Përgjatë periudhës Janar-Qershor 2021, në kuadër të forcimit të 
bashkëpunimit me organizatat e shoqërisë civile që kanë në fokus të tyre 
mbrojtjen e të drejtave ligjore të qytetarëve është bërë e mundur 
nënshkrimi i 3 (tre) marrëveshjeve të bashkëpunimit“Për sigurimin e aksesit 
në drejtësi të qytetarëve nëpërmjet ofrimit të shërbimit të ndihmës juridike 
falas sipas përcaktimeve të ligjit nr. 111/2017, “Për ndihmën juridike të 
garantuar nga shteti” dhe konkretisht: 
 
1. Marrëveshje bashkëpunimi me nr. 13/4 prot., datë 07.01.2021, me 

Organizatën Drejtësi Sociale; 

2. Marrëveshje bashkëpunimi me nr. 1643 prot., datë 27.05.2021, me 

Drejtorinë Rajonale të Shërbimit Social Shkodër 

3. Marrëveshje bashkëpunimi me nr. 498 prot., datë 26.05.2021, me 

Shoqatën e Invalidëve të Punës. 

 
- Bashkëpunimi me organizatat ndërkombëtare mbështetëse 

(UNDP/EURALIUS/OSFA) 

 
1. Bashkëpunimi me UNDP  

Hapja e qendrave të shërbimit të ndihmës juridike parësore. 
Në mbështetje të Marrëveshjes për zbatimin e projektit,  “Shtrirja e 
shërbimeve të ndihmës ligjore falas për gratë dhe burrat në Shqipëri” midis 
Ministrisë së Drejtësisë, UNDP dhe Agjencisë Austriake për Zhvillim (ADA), 
si dhe në zbatim të Letrës së Bashkëpunimit (Korrik 2020-Maj 2022), është 
bërë e mundur hapja dhe kalimi nën administrim të Drejtorisë së Ndihmës 
Juridike Falas i 8 (tetë) qendrave të shërbimit të ndihmës juridike parësore 
në të cilat ushtrojnë funksionet aktualisht 14 (katërmbëdhjetë) punonjës me 
trajnim të posaçëm në qytetin e Durrësit, Fierit, Lezhës, Gjirokastrës, 
Pogradecit, Dibrës, Shkodrës dhe Vlorës. (informacion më i detajuar, 
gjendet në kreun përkatës). 
-Zhvillimi i trajnimeve për ofruesit e shërbimit të ndihmës juridike parësore 
dhe dytësore 
Me mbështetjen e UNDP është bërë i mundur zhvillimi i trajnimit të 
detyrueshëm të ofruesve të shërbimit të ndihmës juridike parësore dhe 
dytësore (informacion më i detajuar, gjendet në kreun përkatës). 
 

2. Bashkëpunimi me Euralius 

Një ndër partnerët mbështetës të drejtorisë në kuadër të çështjeve të 
ndihmës juridike falas është EURALIUS, organizatë e cila përgjatë kësaj 
periudhe është angazhuar në mbështetje të DNJF në zhvillimin e 
aktiviteteve si vijon: 
-Publikimi i Manualit të Ligjit nr.111/2017, dhe akteve nënligjore të 
miratuara në zbatim të tij 
Qëllimi i këtij manuali është të ofrojë një përmbledhje të koncentruar mbi 
sistemin e ri të ndihmës juridike dhe udhëzime për zbatimin në praktikë të 
të gjithë kuadrit ligjor në këtë fushë. Ky manual i është shpërndarë të gjitha 
Gjykatave të Republikës së Shqipërisë, Dhomave Vendore të Avokatisë; 
Qendrave të Shërbimit të Ndihmës Juridike Parësore; Klinikave të Ligjit 
pranë IAL-ve; Organizatave Jofitimprurëse të Autorizuara; Institucioneve të 
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Pavarura si dhe gjendet i publikuar në faqen zyrtare të DNJF.  
- Zhvillimi i trajnimeve për ofruesit e shërbimit të ndihmës juridike parësore 
dhe dytësore 
Më datë 18.03.2021 Drejtoria e Ndihmës Juridike Falas në bashkëpunim 
me Eurlius V dhe Shkollën e Magjistraturës zhvilluan trajnimin online mbi 
ligjin nr.111/2017 “Për ndihmën Juridike të Garantuar nga Shteti” Ky trajnim 
u zhvillua nga ekspertë kombëtarë dhe ndërkombëtarë të Euralius dhe të 
Shkollës së Magjistraturës Në këtë trajnim morën pjesë stafi i Drejtorisë së 
Ndihmës Juridike Falas, ofruesit e ndihmës juridike parësore, ofruesit e 
ndihmës juridike dytësore dhe me praninë e veçantë të gjyqtarëve dhe 
përfaqësues të gjykatave të Republikës së Shqipërisë.U diskutua mbi një 
vështrim të përgjithshëm të sistemit të ndihmës juridike të garantuar nga 
shteti dhe më pas duke u ndalur në terma konkretë dhe raste praktike. 
Nëpërmjet këtij trajnimi u diksutuan problematikat e hasura nga aktorët 
kryesorë dhe arrijten e një qëndrimi unifikues në zgjidhjen e tyre. 
 

3. Bashkëpunimi me OSFA 

- Ofrimi i ndihmës juridike parësore falas përmes Qendrës së Ndihmës 
Juridike Parësore në Tiranë 
Përmes projektit: “Ofrimi i ndihmës juridike parësore falas përmes Qendrës 
së Ndihmës Juridike Parësore në Tiranë” Drejtoria e Ndihmës Juridike 
Falas, ka administruar  qendrën e shërbimit të ndihmës juridike parësore 
Tiranë;në muajin Prill 2021, me mbështetjen e Fondacionit OSFA. 
(informacion më i detajuar, gjendet në kreun përkatës). 
- Projekt propozimi: “Angazhimi pro-aktiv i paraligjorëve në kuadër të rritjes 
së aksesit të kategorive vulnerabël në shërbimet e ndihmës juridike të 
garantuar nga shteti” 
Sikurse rezulton edhe nga eksperienca e shteteve e ndyshme, është e 
nevojshme që ofrimi i shërbimit të ndihmës juridike parësore të ketë një 
qasje më proaktive me qëllim identifikimin paraprak të kategorive më në 
nevojë të cilët hasen me problematika ligjore. Si rrjedhojë, përfshirja e 
paraligjorëve në ofrimin e ndihmës juridike është një mundësi mjaft e mirë 
sa i përket identifikimit të komuniteteve në nevojë si dhe vendossjes së një 
lidhje mes institucioneve shtetërore me komunitetin.  
Për këtë arsye, Drejtoria e Ndihmës Juridike Falas ka propozuar pranë 
OSFA mbështetjen sa i përket projekt-propozimit : “Angazhimi pro-aktiv i 
paraligjorëve në kuadër të rritjes së aksesit të kategorive vulnerabël në 
shërbimet e ndihmës juridike të garantuar nga shteti”. 
Ky projekt ka per synim rekrutimin e 2 paraligjoreve prane Qendres se 
Sherbimit te Ndihmes Juridike Paresore te cilet do te ushtrojne 
veprimtarine e tyre ne terren me qellim evidentimin e komuniteteve 
(kategori perfituese te ligjit) qe kane nevoje per sherbim ligjore falas si dhe 
zhvillim e aktiviteteve promovuese/dergjegjesuese. 
- Objektivi nr. 1: Angazhimi i 2 (dy) paraligjorëve pranë Qendrës së 
Shërbimit të Ndihmës Juridike Parësore Tiranë  
- Objektivi nr. 2: Trajnimi i paraligjorëve mbi sistemin e ndihmës juridike të 
garantuar nga shteti nga Drejtoria e Ndihmes Juridike Falas 
- Objektivi nr. 3: Krijimi i një rrjeti me paraligjorët e tjerë të angazhuar pranë 
Organizatave Jofitimprurëse me fokus bashkëpunimin në referimin e 
rasteve dhe zgjidhjen e problematikave. 
Nga ana e Fondacionit OSFA jemi bërë me dije mbi miratimin e këtij 
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projekt-propozimi dhe do të procedohet me nënshkrimin e kontratës së 
grantit në muajin Korrik 2021. 
 

Masa prioritare 2:Procedura e ndërmjetësimit si një mekanizëm 

zgjidhjeje alternative, funksionale në praktikë jo vetëm në ligj, është 

efikase dhe çështjet zgjidhen me pëlqim dhe marrëveshje të plotë të 

palëve. 

 

- Dhoma Kombëtare e Ndërmjetësve si një mekanizëm alternative 

për qyetarët për zgjidhjen e problemeve ligjore ka forcuar 

bashkëpunimin ndërinstitucional me Ministrinë e Drejtësisë në 

kuadër të rritjes dhe përmirësimit të kapaciteteve profesionale të 

ndërmjetësve përmes organizimit të trajnimeve fillestare dhe 

vazhduese. Në këtë kuadër janë përcaktuar dhe miratuar rregulloret 

mbi trajnimet dhe metodat e provimit për testimin e kandidatëve 

ndërmjetës;Urdhri Nr.89, datë 23.02.2021 “Për miratimin e 

rregullores së trajnimit fillestar dhe vazhdues, për zgjedhjen e 

trajnerëve, trajnimin dhe vlertësimin e performancës së tyre”, si dhe 

Urdhër Nr.90, datë 23.02.2021“Për miratimin e rregullores së 

provimit të kualifikimit për profesionin e ndërmjetësit”.Në zbatim të 

këtij urdhëri ka filluar trajnimin fillestar, 1 vjecar me 60 kredite, me 

97 kandidatë, i cili përfundon në maj 2022, bazuar një Programi e 

Moduli të miratuar nga Ministri i Drejtësisë. (Publikuar në faqen 

zyrtare të Dhomës Kombëtare të Ndërmjetësve).Gjithashtu është 

zhvilluar trajnimi i vazhduar për Anëtarët e Dhomës Kombëtare të 

Ndërmjetësve, në zbatim të Kodit për të Mitur dhe Ndërmjetësit për 

mosmarrëveshjet e punës. U ngrit një grup për trajnimine 

Trajnerëve, i cili mbetet si aset i DHKN-së, sipas Kurikulave 

Kombëtare dhe Ndërkombëtare. 

 

- Në kuadër të fushatave ndërgjegjësuese, që Shërbimi i 

Ndërmjetësimit të ketë një përfshirje në të gjithë teritorin e 

Shqipërisë, janë realizuar takime të shumta, janë shpërndarë 

fletepalosje në të gjithë Shqipërinë dhe Hand Book, ku shpjegohet 

mënyra e kontaktit të Ndërmjetësve dhe Llojet e Mosmarrëveshjeve 

që zhgjidhen me Ndërmjetësim.Janë vendosur Tabela në cdo 

gjykatë në rrethe, dhe fletëpalosje nga Dhoma Kombetarë e 

Ndërmjetësve. Nga bashkëpunimet në OJF, janë hapur 2 zyra 

Tiranë e Durrës për fushatë informimi ( DHKN&MD&CSSP )duke 

bashkëpunuar me Drejtorinë e Ndihmës Juridike Falas, duke dhënë 

shërbim falas nëpërmjet ALTRI-t , pranë Gjyakatave Shkodër, 

Pogradec, Tiranë  e Durrës . Një rol të madh në ndërgjegjësim, ka 

luajtur Media on-line dhe e shkruar, ku janë realizuar marrëveshje 

me shumë TV, duke dhënë shumë informacion me artikuj shkencor, 

në emisione televizive & informative dhe shkrimeve të shumta në 
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gazeta. 

 

- Dhoma Kombëtare e Ndërmjetësve, ka vijuar takimet me Partnerët 

e Projektit; Ministrinë e Drejtësisë, CSSP dhe AFCR në kuadër të 

procesit të krijimit të një bazë elektronike të të dhënave me qëllim 

regjistrimin e çdo ndërmjetësi që do të ushtrojë këtë aktivitet. 

Regjistri është në momentet e finalizimit, ku nga shtatori do të 

trajnohen dhe ndërmjetesit, mbi mënyrën e regjistrimit tëçështjeve, 

që një qytetar, nëpermjet on-line të zgjedhë ndërmjetesimit më të 

përgatitur dhe që ka zgjidhur sa më shumëçështje. Ky Database do 

ketë 3 platforma: 

1. Nga administratori i cili do të manaxhoje të gjithë Regjistrin, pra 

gjithë mënyren e regjistrimit dhe korigjimit. 

2. Ndëmjetësit që do të hedhin gjithëçështjet e tyre në këtë 

sistem. 

3. Qytetarët do të do kenë akses vetëm sipas qyteteve, sipas 

moshave apo çështjeve, ndërmjetesimit më me eksperiencë në 

treg. 

 

Indikatorët të cilat konsiderohen të sukseseshëm për periudhën e 
raportimit: 

 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: 

- Uebfaqja zyrtare 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). 

 

Angazhimi 7 

 

Masa Prioritare 1:Rritja e kapaciteteve teknike dhe profesionale të 

Ministrisë së Drejtësisë për të pasur një faqe interneti plotësisht 

operative, ne menyre qe informacioni te publikohet në kohë reale dhe 

është i dobishëm për qytetarët kur ata te kërkojnë shërbime. 

 

Pranë Ministrisë së Drejtësisë u krijua grupi i punës me qëllim evidentimin 

e dokumenteve dhe proceseve të cilat duhet të publikohen në faqen zyrtare 

http://www.ndihmajuridike.gov.al/
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të Ministrisë së Drejtesisë me informacion të kuptueshëm për qytetarët dhe 

në përmbushje të aksesit në informacion.  

Në këtë kuadër, Ministria e Drejtësisë në bashkëpunim me përfaqësuesit e 
Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit ka krijuar një grup 
pune në lidhje me përditësimin e faqes në internet www.drejtesia.gov.al.  
Uebfaqja e re e krijuar do të lehtësojë qasjen në dokumentet zyrtare për 
qytetarët duke shkurtuar kohën e marrjes së informacionit dhe duke pasur 
mundësinë të informohen në kohë reale për të gjitha çështjet me kërkesë 
të secilit grup të interesit, duke sjellë risi dhe një ndikim të drejtpërdrejtë në 
të drejtën e informacionit dhe transparencës për të gjithë qytetarët ose 
grupet e interest. Në faqen zyrtare të MD-së u realizua kategorizimi i 
posaçëm mbi çdo dokument politikash në 4 nën seksione ku përfshihet;  
1.Baza ligjore e çdo strategjie, 
2. Raportet e Monitorimit të Strategjisë përkatëse në gjuhën shqipe 
3. Raportet e Monitorimit të Strategjisë përkatëse në gjuhën angleze 
4.Njoftime  
 

Masa Prioritare 2: Rritja e transparencës dhe përmirësimi i aksesit të 

informacionit publik 

 

Në përputhje me kriteret ligjore për konsultimin publik, pas hartimit të draft 
raportit referuar strategjisë dhe planit të saj përkatës (përmendur këtu; 
raportet 6 mujore dhe vjetore të Strategjinë Ndërsektoriale të Drejtësisë, 
Strategjisë së Drejtësisë për të Mitur, Strategjisë së Edukimit Ligjor të 
Publikut etj) Ministria e Drejtësisë dërgon dokumentin për konsultim pranë 
institucioneve raportuese dhe organizatave të shoqërisë civile, si dhe e 
publikoi draftin në faqen zyrtare të Ministrisë së Drejtësisë, ku caktohet dhe 
një adresë elektronike për marrjen e komenteve, në faqen e internetit 
www.drejtesia.gov.al. Në përfundim të procesit konsultues, Ministria e 
Drejtësisë kryen reflektimin e komenteve/sugjerimeve relevante mbi draft 
raportin e monitorimit dhe Raporti i miratuar i monitorimit publikohet në 
faqen e internetit të Ministrisë së Drejtësisë. Faqja e internetit të Ministrisë 
do të vijojë të përditësohet me të gjitha raportet e monitorimit, kontributet 
dhe informacionet përkatëse për pjesëmarrjen efektive dhe duke informuar 
palët e interesuara. Gjithashtu, faqja zyrtare e Ministrisë së Drejtësisë në 
rrjete sociale është e vendosur në dispozicion të publikut duke e 
përditësuar në mënyrë aktive me njoftimet përkatëse në kuadër të 
transparencës dhe ofrimit të informacionit të nevojshëm. 
Faqja zyrtare Web e Ministrisë së Drejtësisë: 
https://www.drejtesia.gov.al/ 
Faqja zyrtare në Facebook: Ministria e Drejtësise  
Faqja zyrtare në Instagram: ministria_drejtesise 
Indikatorët të cilat konsiderohen të sukseseshëm për periudhën e 
raportimit: 

 Uebfaqja zyrtare e Ministrisë së Drejtësisë është azhurnuar 
plotësisht.  
 

 Publikimi i strategjive, raportet e monitorimit në faqen zyrtare të MD. 
Publikimi i përmbledhjeve të raporteve të ndryshme në gjuhë të 
thjeshtuar dhe të kuptueshme. 

http://www.drejtesia.gov.al/
https://www.drejtesia.gov.al/
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 Kriteret për sistemin e zgjedhur të raportimit me komente nga 
ekspertët/konsultat e jashtme. Sistemi i raportimit i aprovuar dhe 
integruar në Ministrinë e Drejtësisë dhe të gjitha procedurat e 
institucioneve vartëse. 

Përse është ky 
angazhim 
relevant me 
vlerat e 
Qeverisjes së 
Hapur/OGP?  
 

 
Komponenti numër III është relevant me vlerat e Qeverisjes së Hapur/OGP 
pasi është konform katër parimeve të OGPtë cilat janë:  
 
Transparenca & Qasja në Informacion 
 
Parimi kryesor i transparencës synon qasjen e qytetarëve në informacion 

dhe publikimin e tij në mënyrë të tillë që të jetë i aksesueshëm dhe 

gjerësisht i kuptueshëm nga individët dhe grupe të caktuara të shoqërisë. 

Informimi është niveli bazë ku hidhen themelet e bashkëpunimit mes 

institucioneve qeverisëse dhe qytetarëve. Në këtë kuadër të gjitha 

informacionet  

 të gjitha dokumentet dhe të dhënat përkatëse si takimet konsultative të 

zhvilluara, konsultimi i draft dokumenteve janë lehtësisht të aksesueshme 

dhe të disponueshme. 

 
Llogaridhënia publike 
 
Terësia e masave dhe parashikimeve të këtij plani veprimi janë vënë me 
qëllimin për të forcuar përgjegjshmërinë e organeve dhe për të 
përforcuar qasjen e qytetarëve në drejtësi me procese sa më pak 
burrokratike. 
Standartizimi dhe bërja e më shumë informacionit publik, e bën qeverinë 
më transparentetek qytetarët dhe rrit përgjegjshmërinë në vendimarrje. 
 
Pjesëmarrja Publike & Qytetare 
 
Përfshirja e palëve të interesuara në kuadër tëpërmirësimit të iniciativave 

tëpublikut drejt proceseve të bashkë-krijimit të planit të veprimit 2020-2022 

ka qënë një ndër synimet kryesore. 

 
Teknologji & Inovacion 
 
Teknologjitë e reja kanë qëllim shpërndarjen e informacionit publik, 

pjesëmarrjen e grupeve të interesit si dhe bashkëpunimin e tyre në kuadër 

të proceseve gjithëpërfshirëse. Web faqja e Ministrisë së Drejtësisë ka si 

synim përcjelljen tek publiku të informacionit të qartë dhe të dobishëm.  

 

Informacion 
shtesë 

1. Aksesi në Drejtësi, Llogaridhënia dhe Transparenca konsiderohen 

komponentë me përparësi jo vetëm nën kuadrin e OGP, por edhe për 

programet e reformve ndërsektoriale sic është Strategjia Ndërsektoriale e 

Drejtësisë.Strategjia e miratuar në vitin 2016 si dhe plani i saj i veprimit me 

VKM Nr. 409, datë 19.6.2019 “Për miratimin e Planit e Veprimit 2019-

https://drejtesia.gov.al/wp-content/uploads/2021/04/Vendim-409.pdf


123 | F a q e   

2021 të Strategjisë Ndërsektoriale të Drejtësisë”. 

Gjithashtu, pas përfundimit të fazës së parë të reformës në drejtësi, e 

zyrtarizuar me Strategjinë Ndërsektoriale të Drejtësisë 2016-2020 (SND I), 

në shkurt të vitit 2020 filloi puna për rishikimin e Strategjisë Ndërsektoriale 

të Drejtësisë për vitet e ardhshme 2021-2025 e cila mban në konsideratë 

në përmbajtjen e saj elementët kryesorë të OGP. Vizioni i Strategjisë 

Ndërsektoriale të Drejtësisë 21-25: “Sistem i drejtësisë i pavarur, 

llogaridhënës, i aksesueshëm, transparent dhe efiçent që mbron të drejtat e 

njeriut dhe i shërben shoqërisë sipas standardeve evropiane”. 

 

Niveli i 
realizimit 

Nuk ka filluar 
 

Limituar Konsiderueshem Perfundu
ar 

  X  

Përshkrimi i 
rezultateve 

Referojuni Aktivitetet/milestone dhe ‘Si do të kontribojë angazhimi për 
të zgjidhur problematikën përkatëse?’ 

 

Hapat e tjere Aktivitetet e planifikuara janë zbatuarpër periudhën përkatëse dhe po 

bëhen përpjekje të vazhdueshme për të përmirësuar më shumë 

transparencën në lidhje me cilësinë dhe thjeshtimin e informacionit që 

publikohet për këtë arsye aksesi në drejtësiështë një angazhim që 

përfshihet në Planin e Ri të Veprimit të OGP për 2020-2022. 

Aktivitetet/milestone në raport me produktet e 
verifikueshme 

Fillimi Përfundi
mi 

Niveli i 
realizimi

t 

Angazhimi 6 
Masa prioritare 1 

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

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.).  

1 Janar  
2020  

31 Dhjetor 
2021 

Përfund
uar   

Pika referimit 2:  
Forcimi dhe ndërtimi i kapaciteteve përmes trajnimit të 
duhur për ofruesit e shërbimeve të ndihmës juridike falas 
në të gjithë vendin.  

1 Janar  
2020  

31 Dhjetor 
2021   

Përfund
uar   

Pika referimit 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.  

1 Korrik 
2021 

31 Dhjetor 
2021 

Përfund
uar   

Pika referimit 4:  
Krijimi i Forumit Ndërinstitucional për ndihmën juridike të 
garantuar nga shteti me sekretarinë teknike në Drejtorinë e 

1 Janar  
2021 

12 Dhjetor 
2022 

Limituar 

https://drejtesia.gov.al/wp-content/uploads/2021/04/Vendim-409.pdf
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Ndihmës Ligjore Falas.  

Masa prioritare 2 
Proçedura 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. 
 

Pika referimit 5:  
Rritja e bashkëpunimit midis Ministrisë së Drejtësisë dhe 
Dhomës Kombëtare të Ndërmjetësve (DHKN).  

1 Janar  
2021 

12 Dhjetor 
2022 

Përfund
uar 

Pika referimit 6:  
Rritja dhe përmirësimi i kapaciteteve profesionale të 
ndërmjetësve përmes organizimit të trajnimeve fillestare të 
vazhdueshme, si dhe trajnimeve të trajnuesve.  

1 Janar  
 2020 

31 Dhjetor 
2021 

Proces 

Pika referimit 7:  
Organizimi i fushatave sensibilizuese për shërbimin e 
ndërmjetësimit në vend.  
 

1 Janar  
2020 

31 Dhjetor 
2021 

Perfund
uar 

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.  

1 Janar  
2021 

31 Dhjetor 
2021 

Proces 

Angazhimi 7 
Masa prioritare 1 

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

Pika referimi 1:  
Krijimi i një grupi pune në Ministrinë e Drejtësisë (MD) në 
mënyrë që të identifikojë dokumentet dhe proçeset që 
duhet të publikohen dhe si t'i bëjë këto më të arritshme 
(gjuhë jo-teknike, diagrama, koncepte të thjeshtuara).  

1 Korrik 
 2020 

31 Dhjetor 
2020 

Përfund
uar 

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  
 

1 Korrik  
2020 

31 Dhjetor 
2020 

Përfund
uar 

Pika Referimit 3:  
Faqja zyrtare e MD dhe institucioneve vartëse plotësisht 
funksionale dhe e arritshme me informacion të detajuar 
dhe të plotë të botuar.  

1 Janar 
2021 

31 Dhjetor 
2021 

Përfund
uar 

Masa prioritare 2: 
Rritja e transparencës dhe përdorimit të aksesit në informacionin në publik  

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.  

1 Janar 
2020 

31 Dhjetor 
2022 

Përfund
uar 

Pika Referimit 5:  1 Janar 31 Dhjetor Përfund
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Komunikimi audioviziv i veprimtarisë së institucionit si një 
mjet i rritjes së transparencës së shtuar (daljet televizive të 
Ministrit, fushata ndërgjegjësimi, aktivitete sensibilizuese 
etj). 

2020 2022 uar 

Masa prioritare 3: 
Forcimi i bashkëpunimit dhe koordinimit të aktiviteteve dhe përgjegjësive përkatëse të 
Ministrisë së Drejtësisë dhe institucioneve të vartësisë, 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 respektive  

Pika referimit 6:  
Miratimi i manualeve, udhëzimeve, rregullave të 
brendshme përkatëse për funksionimin më efikas të 
institucionit.  

1 Janar 
2021 

30 Korrik 
2021 

Proces 

Pika Referimit 7:  
Miratimi i një sistemi efikas raportimi të detyrave dhe 
përgjegjësive të secilit institucion në përputhje me 
transparencën dhe llogaridhënien.  

1 Janar  
2021 

30 Korrik 
2021 

Përfund
uar 

Informacion kontakti 

  

Emri i personit përgjegjës nga 
institucioni drejtues 

Elona Hoxha  

Titulli, Departamenti Drejtoria e Politikave dhe Strategjive në Fushën e 
Drejtësisë 

E-mail dhe telefon elona.hoxha@drejtesia.gov.al 

Aktorë të tjerë të 
përfshirë 

Aktorë të 
tjerë të 
përfshirë 

Agjenci të tjera Qeveritare të Përfshira: Institucione në 
varësi të Ministrisë së Drejtësisë(Drejtoria e Ndihmës 
Juridike Falas); Dhoma Kombëtare e Ndërmjetësve,  

Grupe 
pune, CSO, 
sektori 
privat, etj 

Agjenci të tjera jo-qeveritare: Organizata të shoqërisë 
civile, Fakulteti i Drejtësisë, Universiteti i Tiranës  

 

 

ANGAZHIMET 
ANGAZHIMI SPECIFIK 
ANGAZHIMI 6 dhe 7 

Qeveri e Hapur me qëllim të Aksesit, Transparencës dhe 

Llogaridhënies 

2021-2022 

Institucioni udhëheqës 
Ministria e Drejtësisë 

PERSHKRIMI I ANGAZHIMIT 

 
Cila është problematika 
dhe cfarë do të adresojë 
angazhimi respektiv? 

 
Ky komponent ka si qëllim  përmirësimin dhe funksionimin e 
mekanizmave të duhur si elementë shumë të rëndësishëm 
për të mundësuar aksesin e publikut, funksionimin efikas dhe 
efiçent të sistemit të drejtësisë. Aksesi në drejtësi është një 
koncept që përdoret shpesh si akses pranë gjykatave, por 

mailto:elona.hoxha@drejtesia.gov.al
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edhe në kuptim më të gjerë si akeses në të gjitha organet që 
mund të zgjidhin mosmarrëveshje ose të garantojnë të drejtat 
dhe liritë e njeriut.  
 
Si një parim i gjerë, që përfshin në vetvete disa të drejta, kur 
flasim për aksesin në drejtësi duhet të mbajmë parasysh të 
drejtën që kanë individët për të pasur akses në gjykata të 
pavarura dhe të paanshme; për t’iu drejtuar gjykatave edhe 
nëse nuk kanë mundësi ekonomike; të drejtën për proces të 
rregullt ligjor; kohëzgjatje e arsyeshme e proceseve 
gjyqësore; zbatimin dhe ekzekutimin e vendimeve të formës 
së prerë. Krahas problemit financiar, grupet vulnerabël 
shpesh kanë mungesë informacioni, faktor i cili ndikon në 
mënyrë të drejtëpërdrejtë në aksesin e qytetarit në drejtësi. 
Qëllimi i këtij komponenti është sigurimi i një panorame të 
qartë të sfidave që hasin dhe prekin çdo ditë qytetarët lidhur 
me aksesin në drejtësi, me fokus të veçantë qytetarët me 
vulnerabël dhe rrjedhimisht nevojave që kanë qytetarët në 
mënyrë që t’u garantohet akses më cilësor në drejtësi 
përmes nismave advokuese që lidhen me këto sfida. 

 

Cili është angazhimi? Rezultatet e pritura: 
 
Administrimi i mirë i një shteti fillon së pari me garancitë që 
duhet të ketë çdo individ për realizimin dhe mbrojtjen e të 
drejtave kushtetuese dhe ligjore. Gjithashtu, mbrojtja dhe 
garantimi i këtyre të drejtave nëpërmjet aksesit në institucionet 
e së drejtës përbën një nga parimet themelore Kushtetuese 
dhe Konventore, të cilit i është dhënë rëndësi e veçantë që me 
krijimin e institucioneve të para të së drejtës.  
 
Në këtë kontekst, si dhe duke pasur parasysh rëndësinë e 
sistemit gjyqësor në aspektin institucional, transparenca dhe 
qasja e tij në reformat e informacionit merr një rëndësi të dorës 
së parë. Adoptimi nga organet qeverisëse të gjyqësorit të 
parimeve dhe detyrimeve ligjore për transparencë, mund të 
ketë një efekt pozitiv në aftësinë e tyre institucionale, duke 
rritur legjitimitetin e tyre, autoritetin e tyre kundrejt aktorëve të 
tjerë politikë dhe në marrëdhëniet e tyre me qytetarët. Paraqitja 
e një informacioni të plotë i ndihmon qytetarët të njihen me 
performancën e vërtetë të gjykatave dhe gjyqtarëve, dhe në të 
njëjtën kohë të krijojnë mundësi për trupën akademike dhe 
organizmat joqeveritar që të analizojnë sfidat dhe të formulojnë 
propozime për reforma. institucionet gjyqësore. 

 
Nga ana tjetër, aksesi i plotë në informacion dhe reformat e 
transparencës janë gjithashtu të rëndësishme pasi ato 
kontribuojnë në funksionimin e përmirësuar të pushtetit 
gjyqësor dhe në këtë mënyrë nxisin qeverisjen 
gjithëpërfshirëse. 
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Drejtoria e Ndihmës Juridike Falas është është krijuar si një 
mekanizëm i cili vjen në shërbim të qytetarëve me të ardhura 
të pamjaftueshme, personat e përjashtuar në aspekt social, 
kategoritë e qytetarëve dhe personave të margjinalizuar, dhe 
ato të cilët për çfarëdo arsye janë gjendur në pozitë të vështirë 
materiale dhe për këtë arsye nuk janë në gjendje të paguajnë 
avokat që të mbrojnë të drejtat dhe liritë e tyre të garantuara 
me të drejtën ndërkombëtare dhe nacionale të shtetit. E drejta 
në ndihmë juridike falas buron nga e drejtat e barazisë të të 
gjithë qytetarëve para Kushtetutës dhe ligjeve në realizimin 
dhe të gëzuarit e lirive dhe të drejtave. Në këtë kontekst, 
qëllimi i ndihmës juridike falas është që të mundësojë dhe 
avancojë të drejtën e qasjes në drejtësi dhe mbrojtje të drejtë 
gjyqësore. 

 

Si do të kontribojë 
angazhimi për të zgjidhur 
problematikën përkatëse? 

 
Angazhimi 6 

 
Masa prioritare 1: Ndihma Juridike ofrohet në formë 
efikase e cila u siguron qytetarëve në nevojë, qasje të 
plotë në një shërbim të tillë. 

 
- Funksionimi me kapacitet të plotë i Drejtorisë së 

Ndihmës Jurdike Falas 
 

Sa i përket vitit 2021:  
 

Është bërë i mundur miratimi i të gjithë paketës së akteve 
nënligjore duke mundësuar kështu realizimin e këtij objektivi 
në masën 100%. 
Janë evidentuar nevojat për ndryshime të ligjit dhe akteve 
nënligjore pëcjellë Ministrisë së Drejtësisë me shkresën me nr. 
930 prot., datë 25.11.2021 
 
Hartuar dhe miratuar Urdhër nr. 53 dt. 26.05.2021, “Për 
miratimin e metodologjisë së vlerësimit të kandidatëve për 
punonjës pranë Qendrave të Shërbimit të Ndihmës Juridike 
Parësore”. 
 
Hartuar dhe miratuar Urdhër nr. 5 dt. 18.01.2022, 
“Metodologjia e financimit të Organizatave Jofitimprurësë të 
Autorizuara”. 
 
Është bërë i mundur rekrutimi i vendeve vakante të DNJF 
përfshirë këtu edhe stafin drejtues duke mundësuar kështu 
realizimin e këtij objektivi në masën 100%. 
Vakanca për 3 (tre) specialistë të DNJF. 
 
Është propozuar pranë Ministrisë së Drejtësisë nisja e 
procedurave për ndryshimin e strukturës së DNJF me qëllim 
shtimin e numrit të Qendrave të Shërbimit të Ndihmës Juridike 
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Parësore si pjesë e strukturës së DNJF, për të bërë të mundur 
vijimin e ofrimit të shërbimeve dhe pas përfundimit të 
mështetjes së UND. 
 
  Sa i përket vitit 2022: 
 
Në Korrik-Gusht 2022, është bërë kërkesë për plotësimin e 
vakancave  për  1 (një) staf Drejtues, 1 (një) specialistë të 
DNJF dhe 1 (një) punonjës me trajnim të posaçëm pranë 
Qendrës Lushnjë. 
  
Në Shtator 2022, është propozuar pranë Ministrisë së 
Drejtësisë nisja e procedurave për ndryshimin e strukturës së 
DNJF me qëllim shtimin e numrit të punonjesve te DNJF si dhe 
numrit të Qendrave të Shërbimit të Ndihmës Juridike Parësore 
si pjesë e strukturës së DNJF, për të bërë të mundur vijimin e 
ofrimit të shërbimeve dhe pas përfundimit të mështetjes së 
UNDP. 
 

- Trajnimi i ofruesve të shërbimit të ndihmës 
juridike parësore dhe dytësore 

 
Viti 2021: 
 

Ndihma Juridike Parësore  
 

1. 10 (Dhjetë) qendra të shërbimit të ndihmës juridike 

parësore në Tiranë; Durrës; Fier; Lezhë; Lushnje; 

Pogradec; Gjirokastër, Vlore, Diber dhe Shkoder); 

2. 12 (dymbëdhjetë) organizata jofitimprurëse të 

autorizuara që operojnë në Tiranë; Durrës; Elbasan; 

Berat; Shkodër; 

3. 11 (njembedhjetë) Klinika Ligjore pranë IAL-ve që 

operojnë në Tiranë; dhe Vlorë.  

 
Ndihma Juridike Online-2509 raste të trajtuara. 
 
Ndihma Juridike dytësore 
Dyfishohet numri i avokatëve që kanë lidhur kontratën për 
ofrimin e shërbimit të ndihmës juridike dytësore për vitin 2021, 
në 124 avokatë. 
 
Të dhëna statistikore  
Ndihma juridike parësore: 8153 raste. 
Ndihma juridike dytësore: 849 vendime. 
 
Mbikëqyrja e cilësisë së shërbimit të ofruar 
Realizuar monitorimi tre mujor i 10 qendrave të shërbimit të 
ndihmës juridike parësore (Tiranë, Durrës, Fier, Lezhë, 
Pogradec, Vlorë, Shkodër, Lushnjë) si dhe monitorimi fillestar 
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dhe i vazhdueshëm për avokatët e ndihmës juridike dytësore. 
 
Trasparenca dhe promovimi i sistemit të ndihmës juridike 
falas 
 

- Përditesimi i faqes ëeb të DNJF dhe rrjeteve sociale. 

 
- Ndihma juridike përfshihet si e-shërbim ne platformen 

E-Albania. 

 
- Krijohet aplikacioni telefonik i platformes juristionline. 

 
Zhvilluar 125 takime/aktivitete ndërgjegjësuese të 
përbashkëta mes ofruesve të shërbimit të ndihmës 
juridike/përfaqësuesve të institucioneve në nivel 
vendor/qendror dhe institucioneve të pavarura. 
 
Zhvilluar 5 intervista televizive në kuadër të promovimit të 
sistemit të ndihmës juridike, edukimit ligjor të publikut. 
 
Nënshkruar 9 (nëntë) marrëveshjeve të bashkëpunimit “Për 
sigurimin e aksesit në drejtësi të qytetarëve nëpërmjet ofrimit të 
shërbimit të ndihmës juridike falas sipas përcaktimeve të ligjit 
nr. 111/2017, “Për ndihmën juridike të garantuar nga shteti”. 

Angazhimi në kuadër të Strategjisë për Edukimin Ligjor të 
Publikut (SELP): Gjatë këtyre muajve është vijuar me 
procesin e hartimit të Planit të Veprimit në zbatim të SELP. 
Strategjia për Edukimin Ligjor të Publikut 2019-2023, është një 
instrument i rëndësishëm me fokus parashikimin e 
masave konkrete mbi informimin dhe ndërgjegjësimin e 
qytetarëve. Është pikërisht Plani i Veprimit në zbatim të kësaj 
strategjie, dokumenti në të cilin përmblidhen të gjitha aktivitetet 
dhe masat në përmbushje të objektivave strategjike. Drejtoria 
e Ndihmës Juridike Falas është një nga institucionet e 
përfshira në këtë plan masash. Aktualisht, Plani i Veprimit në 
zbatim të SELP është hartuar dhe pritet të miratohet pas 
procesit të konsultimit publik.  Në këtë plan janë parashikuar 
disa masa konkrete që synojnë të mbështesin dhe informojnë 
komunitetet rome dhe egjiptiane në përputhje me nevojat e 
tyre. Konkretisht, DNJF ndër të tjera, është përgjegjëse për 
masat nën objektivin specifik 4.1: Rritja e aksesit të publikut në 
informacionin ligjor dhe pasurimi i vazhdueshëm i njohurive 
juridike të tyre në përputhje me nevojat specifike. Në zbatim të 
tij janë parashikuar disa masa si: kryerja e një vlerësimi mbi 
nevojat prioritare dhe imediate të qytetarëve për edukim ligjor, 
sesione /broshura informuese, manual mbi sistemin e ndihmës 
juridike si dhe aktivitete/seminare ndërgjegjësuese. 

Dokumente të tjera strategjike në të cilat është DNJF është 
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angzhuar, konkretisht: 

- Kontrata Sektoriale për mbështetjen e reformës në drejtësi 

(indikatori i lidhur me ndihmën juridike fondet IPA); 

- Kontribut në kuadër të Strategjisë së Barazisë Gjinore dhe 

Planit të Veprimit 2016-2020, për periudhën janar-dhjetor 

2019. 

- Plani i Veprimit të Personave me Aftësi të Kufizuara. 

 
Trajnimi i avokatëve pjesë e listës 
Me qëllim asistimin e avokatëve në procesin e dhënies së 
ndihmës juridike dyëstësore, raportimit për sa i përket ndjekjes 
së çështjeve; ndërveprimit të Drejtorisë së Ndihmës Juridike 
Falas me Dhomat Vendore të Avokatisë si dhe të shkembimit 
të konsideratave, u zhvillua trajnimi i dedikuar për ndihmën 
juridike dytësore. 
Ky trajnim u zhvillua si rezultat si një bashkëpunimi ndërmjet 
UNDP, ADA, DhAsh, MD dhe FLAD. Trajnimi u konsultua në 2 
sessione gjatë të cilave janë diskutuar tema specifike të 
ndërlidhura me ofrimin e shërbimit, parë kjo dhe nga 
këndvështrimi i praktikës. 
Sessioni i parë i trajnimit u zhvillua më datat 15-16 Prill 2021. 
Gjatë këtij sessioni trajnimi ofruesit e ndihmës juridike dytësore 
janë trajnuar specifikisht mbi: 

- Legjislacioni mbi ndihmën juridike dhe rëndësia e tij 

edhe në nivel ndërkombëtar; 

- Ligji për ndihmën juridike dhe aktet nënligjore të 

miratuara në zbatim të tij; 

- Format e shërbimit të ndihmës juridike dhe subjektet 

përfitues të shërbimit; 

- Analizë në aspektin praktik; 

- Standardet e ofrimit të shërbimit në përputhje me 

jurisprudencën e GJEDNJ-së; 

- Diskutime praktike ndërmjet ofruesve të shërbimit, 

Dhomave të Avokatisë dhe Drejtorisë së Ndihmës 

Juridike Falas. 

 
Sesioni i dytë i trajnimit u zhvillua më datat 22 dhe 22 Prill 
2021. Pas diksutimeve të temave mbi kuadrin ligjor të 
përgjithshëm mbi ndihmën juridike, aspektet e dala nga zbatimi 
në praktikë i ligjit, sessioni I dytë i trajnimit ju dedikua temave 
të posaçme të lidhura me kategoritë e veçanta përfituese të 
ligjit. Janë diskutuar në terma konkretë. 
 
Viti 2022: 
 

Në Korrik-Gusht 2022, është bërë kërkesë për plotësimin e 
vakancave  për  1 (një) staf Drejtues, 1 (një) specialistë të 
DNJF dhe 1 (një) punonjës me trajnim të posacëm prane 
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Qendrës Lushnjë. 
 
Në Shtator 2022, është propozuar pranë Ministrisë së 
Drejtësisë nisja e procedurave për ndryshimin e strukturës së 
DNJF me qëllim shtimin e numrit të punonjesve te DNJF si dhe 
numrit të Qendrave të Shërbimit të Ndihmës Juridike Parësore 
si pjesë e strukturës së DNJF, për të bërë të mundur vijimin e 
ofrimit të shërbimeve dhe pas përfundimit të mështetjes së 
UNDP. 
 

 Ndihma Juridike Parësore 

 
39 ofrues të shërbimit të ndihmës juridike parësore (12 
Qendra, 15 OJF; 12 Klinika Ligji pranë Universiteteve). 

   
  Në vitin 2022 mundësohen: 
 

- 12 Qendra të shërbimit të ndihmës juridike parësore 

(Tiranë, Durrës, Elbasan, Lushnje, Berat, Fier, Vlorë, 

Pogradec, Gjirokastër, Lezhë, Shkodër dhe Dibër). 

- 4 Qendra me me buxhet shteti. Kaluar qendra 

Shkodër dhe Durrës me buxhet shteti. (Tiranë, 

Lushnje, Shkodër dhe Durrës). 

- 8 Qendra me mbështetjen e PNUD (Për vitin 2022 

janë hapur 2 qendrat e reja në Berat dhe Elbasan)2 

qendra të tjera do të hapen në 6 mujorin e dytë të vitit 

2022 në Korçë dhe në Kukës. 

 
12 marrëveshje bashkëpunimi të lidhura me Klinikat e Ligjit 
pranë IAL-ve që operojnë në Tiranë; Vlorë, Durrës, Shkodër.  
 
Lidhet marrëveshja e bashkëpunimit me Klinikën e Ligjit 
pranë Universitetit Epoka. 
15 organizata jofitimprurëse të autorizuara nga Ministri i 
Drejtësisë në muajin Shtator 2022 (3 organizata më shumë 
se në autorizimi Shtator 2020 të specializuara në fushën e 
viktimave të dhunës në familje, të miturve, refugjatëve etj.); 
 
Ndihma Juridike Online - 1056 raste të trajtuara. 

  Numri i Gjelbër - 233 raste të trajtuara. 
 

 Ndihma Juridike dytësore 

 
61 avokatë kanë lidhur kontratën për ofrimin e shërbimit të 
ndihmës juridike dytësore për vitin 2022, por aktualisht këtë 
shërbim e ofrojnë 157 avokatë.  
 

 Të dhëna statistikore  

Ndihma juridike parësore: 4979 raste të raportuara nga 
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Qendrat e Shërbimit të Ndihmës Juridike Parësore, 
Organizatat Jofitimprurëse të Autorizuara, Klinikat e Ligjit pranë 
IAL-ve, platforma juristionline dhe numri i gjelbër 08001010. 
 
Ndihma juridike dytësore: 812 vendime me objekt përfitimin 
e ndihmës juridike dyësore/ përjashtimin nga tarifat dhe 
shpenzimet gjyqësore.  
 

 Mbikëqyrja e cilësisë së shërbimit të ofruar 

 
Realizuar monitorimi fillestar dhe i vazhdueshëm i 12 
qendrave të shërbimit të ndihmës juridike parësore (Tiranë, 
Durrës, Fier, Lezhë, Pogradec, Vlorë, Shkodër, Lushnje, 
Gjirokastër, Fier, Berat, Elbasan) si dhe monitorimi fillestar dhe 
i vazhdueshëm  për avokatët e ndihmës juridike dytësore. 
 

 Trasparenca dhe promovimi i sistemit të ndihmës 

juridike falas 

 
Përditësimi i faqes ëeb të DNJF dhe rrjeteve sociale. 
 
Vijon shërbimin aplikacioni telefonik i platformes 
juristionline 
 
Zhvilluar 168 takime/aktivitete ndërgjegjësuese të 
përbashkëta mes ofruesve të shërbimit të ndihmës 
juridike/përfaqësuesve të institucioneve në nivel 
vendor/qendror dhe institucioneve të pavarura. 
 

Zhvilluar 5 intervista televizive në televizionet lokale nga 
Qendrat e Shërbimit të Ndihmës Juridike Parësore. 
 

 Bashkëpunim ndërinstitucional 

Vijuar bashkëpunimi me organizatat ndërkombëtare 
mbështetëse: UNDP/ADA (mbështetja për Qendrat e 
Shërbimit të Ndihmës Juridike Parësore); OSFA/CLE 
(mbështetja për angazhimin e paraligjorëve për zhvillimin e 
fushatave informuese në terren); Cartitas Shqiptar 
(mbështetja për zhvillimin e trajnimit të punonjësve që 
Qendrave). 
 
15 marrëveshje bashkëpunimi (me Komisionerin për 
Mbrojtjen nga Diskriminimi; Bashkinë Berat; Bashkinë 
Gjirokastër; Bashkinë Kukës; Bashkinë Korçë; Caritasin 
Shqiptar; Universitetin Epoka;  Këshillin e Qarkut Fier; 
Gjykatën e Rr. Gj. Elbasan; Gjykatën e Rr. Gj.Durrës; Gjykatën 
e Rr. Gj.Shkodër; Drejtorinë e Kujdesit Social Bashkia Lezhë; 
Organizatën “Vatra”; Organizatën jo-fitimprurëse Qendra 
Europiane; ISSH Gjirokastër). 
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Vijuar kontributi sa i përket: 

- SND; 

- SELP; 

- SNKK; 

- SDM; 

- IPA; 

- Strategjia Romet dhe Egjiptianet. 

 
  234 trajnime për studentë të angazhuar pranë Klinikave të 
Ligjit si dhe zhvillimi praktikave pranë DNJF, Qendrës 
Tiranë, Vlorë dhe Shkodër për 37 studentë. 
 
Trajnim me avokatët ofrues të ndihmës juridike të 
garantuar nga shteti, pjesë e Dhomës Vendore të 
Avokatisë së Tiranës datë 16.09.2022 

 
U zhvillua trajnimi 2 ditor  me avokatët ofrues të ndihmës 
juridike të garantuar nga shteti, pjesë e Dhomës Vendore të 
Avokatisë së Tiranës, të cilët diskutuan sfidat e garantimit të 
një mbrojtjeje ligjore efektive të të drejtave të qytetarëve në 
nevojë. 
Trajnimi do të vijohet me të gjitha dhomat vendore të 
avokatisë si pjesë e mbështetjes së #PNUD/ Projektit 
#EFLAS ndaj Dhomës së Avokatëve të Shqipërisë dhe 
Drejtorisë së Ndihmës Juridike Falas për profilizimin dhe 
rritjen e profesionalizmit të avokatëve të ndihmës juridike 
falas. 
 
Trajnim me avokatët ofrues të ndihmës juridike të 
garantuar nga shteti, pjesë e Dhomës Vendore të 
Avokatisë së Elbasanit, Pogradecit dhe Korçës. 
 

U zhvillua takimi mbi ndihmën juridike të garantuar nga shteti 
me avokatët ofrues të këtij shërbimi në qytetet e Elbasanit, 
Pogradecit dhe Korçës. 
Në bazë të nenit 9 shkronja d) të ligjit nr. 111/2017 “Për 

ndihmën juridike të garantuar nga shteti” Dhoma Kombëtare e 

Avokatisë përgatit dhe organizon programet e trajnimit të 

vazhdueshëm për avokatët e përfshirë në listën e avokatëve 

që ofrojnë shërbimet e ndihmës juridike dytësore, në 

bashkëpunim me Drejtorinë e Ndihmës Juridike Falas.   

U zhvillua trajnimi mbi ndihmën juridike të garantuar nga 

shteti për avokatët ofrues të këtij shërbimi pranë Dhomave 

Vendore të Avokatisë Elbasan, Pogradec dhe Korçë. Ky 

trajnim u zhvillua nga Dhoma e Avokatisë së Shqipërisë në 

kuadër të Projektit “Fuqizimi i profesionalizmit të avokatëve në 

përfaqësimin dhe mbrojtjen e kategorive vulnerabël, 

përfituese të ndihmës juridike, me qëllim ofrimin e një 
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shërbimi cilësor në proceset civile dhe penale”, mbështetur 

nga Programi për Zhvillim i Kombeve të Bashkuara (PNUD) si 

pjesë e projektit “Zgjerimi i shërbimit të ndihmës juridike falas 

për gratë dhe burrat në Shqipëri” EFLAS që zbatohet nga 

PNUD në partneritet me Ministrinë e Drejtësisë me 

mbështetjen financiare të Bashkëpunimit Austriak për Zhvillim 

(ADC). 

 
Masa prioritare 2: Procedura e ndërmjetësimit si një 

mekanizëm zgjidhjeje alternative, funksionale në praktikë jo 

vetëm në ligj, është efikase dhe çështjet zgjidhen me pëlqim 

dhe marrëveshje të plotë të palëve. 

 

- Dhoma Kombëtare e Ndërmjetësve (DHKN) është Ent 

Publik Juridik që ushtron veprimtarinë e saj të pavarur 

nga shteti, bazuar në Ligjin nr. 10385, datë 24.02.2011 

“Për Ndërmjetësimin në Zgjidhjen e 

Mosmarrëveshjeve”, i ndryshuar dhe akteve ligjore 

dhe nënligjore në fuqi. Si një institucion i cili nxit 

veprimtarinë jashtëgjyqësore, synon t’u sigurojë 

qytetarëve, një alternativë të re për zgjidhjen e 

konflikteve dhe mosmarrëveshjeve të tyre, pa iu 

drejtuar procesit gjyqësor, me kosto shumë më të ulët 

dhe për një kohë shumë më të shkurtër, transparente, 

ku janë vetë palët që vendosin në marrjen e vendimit, 

zgjidhjen e çështjes dhe përmirësimin e raporteve. 

 

- Në kuadër të fuqizimit dhe rritjes së kapaciteteve 

profesionale të ndërmjetësve, Dhoma Kombëtare e 

Ndërmjetësve bazuar në ligj dhe në rregulloren për 

ndërmjetësit ka përfunduar në muajin maj të 2022 

trajnimi fillestar 1 vjecar, bazuar një Programi e Moduli 

të miratuar nga Ministri i Drejtësisë. 

 

- Shërbimi i Ndërmjetësimit ka synuar të ketë një 

përfshirje relativisht të gjërë në të gjithë teritorin e 

Shqipërisë, ku përgjatë kësaj periudhe janë realizuar 

takime të shumta, si dhe janë shpërndarë fletepalosje 

me qëllim aksesin e publikut të gjërë me mënyrat e 

kontaktit të Ndërmjetësve dhe Llojet e 

Mosmarrëveshjeve që zhgjidhen me Ndërmjetësim. 

 

- Gjithashtu, rëndësi të veçantë në ndërgjegjësimin e 

qytetarëve, ka qenë Media on-line dhe e shkruar, ku 

janë realizuar marrëveshje me shumë TV, duke dhënë 
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shumë informacion me artikuj shkencor, në emisione 

televizive & informative dhe shkrimeve të shumta në 

gazeta.  

 

- Për komunitetin në vështirësi ekonomike dhe 

studentët, do të ofrohet shërbim i ndërmjetësimit 

FALAS. 

 

- DHKN hapi Degën Vendore Elbasan, me 
mbështetjen e Ambasadës Austriake dhe partnerët 
CSSP e AFCR. 

 

- U nënshkrua Memorandumi i 
Bashkëpunimit ndërmjet Odës së Ndërmjetësuesve 
të Kosovës dhe Dhomës Kombëtare të 
Ndërmjetësve të Shqipërisë. Kjo marrëveshje synon 
të lehtësojë bashkëpunimin dhe mbështetjen e 
ndërsjellë ndërmjet Odës së Ndërmjetësuesve të 
Kosovës (ONDK) dhe Dhomës Kombëtare të 
Ndërmjetësimit të Shqipërisë (DHKN), që të nxisin 
dhe t’i hapin rrugë zbatimit të ndërmjetësimit si mjet 
alternativ për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve. Objekti 
i kësaj marrëveshje gjithashtu është unifimimi 
Licensave, ndërveprimi dhe bashkëpunimi ndërmjet 
dy Odave (ONDK dhe DHKN), bashkëpunime në 
konferenca shkencore e projekte, shkëmbim 
eksperiencash e praktika më të mira në Shqipëri e 
Kosovë. 

 

- Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen 
e të Dhënave Personale dhe Kryetarja e Dhomës 
Kombëtare të Ndërmjetësve nënshkruan 
Marrëveshjen e bashkëpunimit mes dy 
institucioneve. Ky dokument i angazhon palët në 
zbatimin e standardeve më të larta në mbrojtje të 
privatësisë dhe të dhënave personale të qytetarëve 
dhe njëkohësisht, në respektimin e të drejtës për 
informimin me dokumentetzyrtare. Marrëveshja 
parashikon pjesëmarrjen në aktivitete të përbashkëta 
trajnuese apo ndërgjegjësuese për njohjen e akteve 
rregullatore në fuqi në fushat ku ushtrojnë funksionet 
institucionet respektive. Po ashtu, Zyra e 
Komisionerit dhe Dhoma Kombëtare e Ndërmjetësve 
janë dakordësuar të aplikojnë për projekte e nisma 
me interes për të dy palët, si dhe të shkëmbejnë 
informacionin në funksion të iniciativave në kuadër të 
veprimtarive studimore. 

 

- Marrëveshje Bashkepunimi midis Këshillit të Lartë 
Gjyqësor dhe Dhomës Kombëtare të Ndërmjetësve, 
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ku detyron Gjykatat e 3 shkallëve për të referuar 
rastet nga Gjykatat në Ndërmjetësim. 

 

- Në ditën Kombëtare të Ndërmjetësimit, firmoset 

memorandum bashkëpunimi mes DHKN dhe 

Dhomës Kombëtare të Notërve. Në fund të aktivitetit 

u çertifikuan kandidatët për ndërmjetës të cilët 

ndoqën për një vit programin me 60 kredite (ECTS) 

me kurrikulat përkatëse, si dhe u nënshkrua një 

memorandum bashkëpunimi mes kryetares së 

Dhomës Kombëtare të Ndërmjetësve dhe kryetares 

së Dhomës Kombëtare të Noterëve. 

 
Indikatorët të cilës konsiderohen të suksesshëm për 

periudhën e raportimit: 

 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. 

 Zhvilluar moduli i parë i 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). 

 

Angazhimi 7 

 

 Masa Prioritare 1: Rritja e kapaciteteve teknike dhe 

profesionale të Ministrisë së Drejtësisë për të pasur një 

faqe interneti plotësisht operative, ne menyre qe 

informacioni te publikohet në kohë reale dhe është i 

dobishëm për qytetarët kur ata te kërkojnë shërbime. 

 
Aksesi në drejtësi përfshin jo vetëm sigurimin e burimeve 
juridike të qytetarëve, por gjithashtu sigurimin që sistemi 
ligjor është i drejtë dhe i barabartë. Reforma në drejtësi 
është një nga përparësitë kryesore të qeverisë shqiptare 
megjithatë perceptimet e qytetarëve në lidhje me zbatimin e 
këtyre reformave paraqesin një sfidë të rëndësishme. 
Përmirësimi i transparencës së Ministrisë së Drejtësisë dhe 
institucioneve vartëse të saj u mundëson këtyre 
institucioneve të jene të përgjegjshme ndaj qytetarëve dhe të 
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mbajnë përgjegjësi për përmbushjen e detyrave, 
përgjegjësive dhe zotimeve të tyre të caktuar si në punën e 
tyre të përditshme ashtu edhe në zbatimin e reformave në 
drejtësi. Nga ana tjetër, transparenca dhe përgjegjësia e 
institucioneve të drejtësisë janë parakushtet e nevojshme 
për ndërtimin e besimit të publikut. Aksesi në informacion 
kërkon që informacioni përkatës të jetë lehtësisht i arritshëm 
dhe i kuptueshëm nga qytetarët.  Organet publike janë të 
detyruara të marrin masat e domosdoshme që të krijojnë 
mundësi për pjesëmarrjen e publikut dhe palëve të 
interesuara në procesin e konsultimit publik. 

 
Në faqen zyrtare të Ministrisë së Drejtësisë publikohet çdo 
dokument politikash nga faza e hartimit të dokumentit, 
konsultimi i tij, deri në procesin final ai i publikimit të 
dokumentit të miratuar. Dokumentet përkatëse janë 
publikuar sipas kategorizimit të posacëm në cdo nënseksion.  

 

Masa Prioritare 2: Rritja e transparencës dhe përmirësimi 

i aksesit të informacionit publik. 

Për këtë qëllim, Ministria e Drejtësisë në përputhje me ligjin 

Nr. 146/2014 “Për Njoftimin dhe Konsultimin Publik” i cili 

rregullon procesin e njoftimit dhe të konsultimit publik të 

projektligjeve, projektdokumenteve strategjike kombëtare dhe 

vendore, si dhe politikave me interes të lartë publik. Ministria 

e Drejtësisë ka ndërrmarë të gjitha masat e nevojshme, në 

mënyrë që të krijojnë mundësi për pjesëmarrjen e publikut 

dhe të të gjitha palëve të interesuara në procesin e njoftimit e 

të konsultimit publik. Aktualisht, janë zhvilluar dhe 

përmirësuar sistemet dhe mekanizmat e nevojshëm për të 

siguruar transparencë dhe rrjedhimisht promovimin e 

përgjegjësisë brenda Ministrisë së Drejtësisë dhe 

institucioneve të vartësisë përmes faqes në internet plotësisht 

funksionale që publikon në kohë reale të gjitha informacionet 

e rëndësishme për qytetarët në një format të qartë dhe 

lehtësisht të kuptueshëm dhe një bashkëpunimi 

ndërinstitucionale dhe raportimi të bashkërenduar. Në faqen 

zyrtare të Ministrisë së Drejtësisë përgjatë kësaj periudhe 

raportuese janë publikuar raportet e monitorimit mbi baza 6 

mujore dhe vjetore të  

 

1. Strategjisë Ndërsektoriale të Drejtësisë;  

2. Strategjisë se Drejtësisë për të Mitur; 

3. Strategjisë se Edukimit Ligjor të Publikut.  

 

Raportet janë publikuar së bashku me një tekst shoqërues, 

tek i cili vendoset adresa përkatëse e email me qëllim marrjen 
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e komenteve, sugjerimeve, propozimeve nga publiku i gjerë, 

shoqëria civile dhe cdo i interesuar. Pas këtij procesi, Ministria 

e Drejtësisë reflektoi komentet e dërguara dhe publikun 

raportin final sipas kategorizimit përkatës.  

 

Indikatorët të cilat konsiderohen të sukseseshëm për 

periudhën e raportimit:  

- Uebfaqja zyrtare e Ministrisë së Drejtësisë është 

azhurnuar plotësisht.  

- Publikimi i strategjive, raportet e monitorimit në faqen 

zyrtare të MD. Publikimi i përmbledhjeve të raporteve 

të ndryshme në gjuhë të thjeshtuar dhe të 

kuptueshme. 

 

Kriteret për sistemin e zgjedhur të raportimit me komente nga 

ekspertët/konsultat e jashtme. Sistemi i raportimit i aprovuar 

dhe integruar në Ministrinë e Drejtësisë dhe të gjitha 

procedurat e institucioneve vartëse. 

 

Përse është ky angazhim 
relevant me vlerat e 
Qeverisjes së Hapur/OGP? 

Ky angazhim konsiderohet i rëndësishëm dhe relevant me 

vlerat e OGP sepse është i ndërlidhur fort me komponentët 

esenciale të saj sic janë: 

- Transparenca & Qasja në Informacion, 

- Përgjegjësia publike, 

- Pjesëmarrja Publike & Qytetare, 

- Teknologji & Inovacion. 

 

Në këtë kontekst, këto parime kryesore të OGP, rritin 

kapacitetin për të pasur një faqe në internet plotësisht 

funksionale e cila do t'u mundësojë qytetarëve një qasje më të 

madhe në burimet dhe informacionin përkatës;  krijon dhe 

përmirëson planet dhe mekanizmat për të mbjtur sa më afër 

përgjegjësisë cdo zyrtar në ofrimin e një shërbimi të caktuar,  

qytetarët do të jenë më të aftë të japin komente dhe të 

kontribuojnë në monitorimin e zbatimit të aktivitetev e të planit 

të veprimit të strategjive përkatëse. 

 

Informacion shtesë N/A 
 
 
 

Niveli i realizimit Nuk ka filluar Limituar Konsiderueshëm Përfund

uar 

 
 

  
X 
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Përshkrimi i     
rezultateve 

Referojuni Aktivitetet/milestone dhe ‘Si do të kontribojë 

angazhimi për të  zgjidhur problematikën përkatëse?’ 

Hapat e tjerë Aktivitetet e planifikuara janë zbatuar për periudhën 

përkatëse dhe po bëhen përpjekje të vazhdueshme për të 

përmirësuar më shumë transparencën në lidhje me cilësinë dhe 

thjeshtimin e informacionit që publikohet për këtë arsye aksesi 

në drejtësi është një angazhim që përfshihet në Planin e Ri 

të Veprimit të OGP për 2020-2022. 

Aktivitetet/milestone në raport me 
produktet e verifikueshme 

Fillimi Përfundimi 
Niveli i 

realizimit 

                                                                    
Angazhimi 6 

    Masa prioritare 1 

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

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.). 

1 Janar 

2020 

31 Dhjetor 

2021 

 

 

 

Përfundu

ar 

Pika referimit 2: 

Forcimi dhe ndërtimi i kapaciteteve përmes 
trajnimit të duhur për ofruesit e shërbimeve të 
ndihmës juridike falas në të gjithë vendin. 

1 Janar 

2020 

31 Dhjetor 

2021 

 
Përfundu

ar 

Pika referimit 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. 

1 Korrik 

2021 

31 Dhjetor 

2021 

 

 

Përfundu

ar 

Pika referimit 4: 

Krijimi i Forumit Ndërinstitucional për 
ndihmën juridike të garantuar nga shteti me 
sekretarinë teknike në Drejtorinë e Ndihmës 
Ligjore Falas. 

1 Janar 

2021 

12 Dhjetor 

2022 

 
 
 

Limituar 

Masa prioritare 2 

Proçedura 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. 
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Pika referimit 5: 
Rritja e bashkëpunimit midis Ministrisë së 

Drejtësisë dhe Dhomës Kombëtare të 

Ndërmjetësve (DHKN). 

1 Janar 

2021 

12 Dhjetor 

2022 

 
 

Përfundu
ar 

Pika referimit 6: 

Rritja dhe përmirësimi i kapaciteteve 
profesionale të ndërmjetësve përmes 
organizimit të trajnimeve fillestare të 
vazhdueshme, si dhe trajnimeve të 
trajnuesve. 

1 Janar 

2020 

31 Dhjetor 

2021 

 
 

Konsider
ueshëm 

Pika referimit 7: 

Organizimi i fushatave sensibilizuese për 
shërbimin e ndërmjetësimit në vend. 

1 Janar 

2020 

31 Dhjetor 

2021 

 
Përfundu

ar 

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. 

1 Janar 

2021 

31 Dhjetor 

2021 

 
 
 

Proces 

Angazhimi 7 

Masa prioritare 1 

Rritja e kapaciteteve  teknike dhe profesionale të Ministrisë së Drejtësisë për të pasur një faqe 

në internet plotësisht funksionale, kështu që informacioni të publikohet në kohë reale dhe 

informacioni të jetë i dobishëm për qytetarët kur kërkojnë shërbime. 

Pika referimi 1: 

Krijimi i një grupi pune në Ministrinë e 
Drejtësisë (MD) në mënyrë që të 
identifikojë dokumentet dhe proçeset që 
duhet të 

1 Korrik 

2020 
31 Dhjetor 

2020 

 
Përfundu

ar 

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 

1 Korrik 

2020 

31 Dhjetor 

2020 

 
 

Përfundu
ar 

Pika Referimit 3: 

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

1 Janar 

2021 

31 Dhjetor 

2021 

 

Përfundu

ar 

Masa prioritare 2: 

Rritja e transparencës dhe përdorimit të aksesit në informacionin në publik. 

Pika Referimit 4: 

Transparencë e shtuar në bërjen publike të 

raportimit të strategjive 

dhe zbatimit të planeve të tyre të veprimit, si dhe 

1 Janar 

2020 

31 Dhjetor 

2022 

 
 

Përfundu
ar 
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aktivite teve gjithëpërfshirëse të institucionit. 

Pika Referimit 5: 

Komunikimi audioviziv i veprimtarisë së 
institucionit si një mjet i 

rritjes së transparencës së shtuar (daljet 

televizive të Ministr it, fushata ndërgjegjësimi, 

aktivitete sensibilizuese etj). 

1 Janar 

2020 

31 Dhjetor 

2022 

 

Përfundu

ar 

Masa prioritare 3: 
Forcimi i bashkëpunimit dhe koordinimit të aktiviteteve dhe përgjegjësive përkatëse të 
Ministrisë së Drejtësisë dhe institucioneve të vartësisë, 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 respektive. 
Pika referimit 6: 

Miratimi i manualeve, udhëzimeve, 
rregullave të brendshme përkatëse për 
funksionimin më efikas të institucionit. 

1 Janar 

2021 

30 Korrik 

2021 

 
 

Përfundu
ar 

Pika Referimit 7: 
Miratimi i një sistemi efikas raportimi të 
detyrave dhe përgjegjësive të secilit institucion 
në përputhje me transparencën dhe 
llogaridhënien. 

1 Janar 

2021 

30 Korrik 

2021 

 

Përfundu

ar 

 

Informacion Kontakti 

Emri i personit përgjegjës nga 
Institucioni drejtues 

Elona Hoxha 

Titulli, Departamenti 
Drejtoria e Politikave dhe Strategjive në Fushën e 
Drejtësisë 

E-mail and telefon Elona.Hoxha@drejtesia.gov.al  

Aktorë të tjerë të 
përfshirë 

Aktorë të 
tjerë të 
përfshirë 

Agjenci të tjera Qeveritare të Përfshira: Institucione në 

varësi të Ministrisë së Drejtësisë(Drejtoria e Ndihmës 

Juridike Falas); Dhoma Kombëtare e Ndërmjetësve. 

Grupe pune, 
CSO, sektori 
privat, etj. 

Agjenci të tjera jo-qeveritare: Organizata të shoqërisë 
civile, Fakulteti i Drejtësisë, Universiteti i Tiranës. 

 
 

mailto:Elona.Hoxha@drejtesia.gov.al
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Identifikimi i Mekanizmit të Pavarur të Raportimit (MPR) 
 

Angazhimet premtuese: 

Angazhimet premtuese: 

6. Qasja në ndihmën juridike - Ky angazhim do të zgjeronte qasjen në shërbimet e 

ndërmjetësimit dhe ndihmën juridike, veçanërisht për njerëzit jashtë kryeqytetit dhe grupeve 

të margjinalizuara ose të prekshme. 

   Mundësitë, sfidat dhe rekomandimet gjatë zbatimit 
Bashkëpunimi me grupet e shoqërisë civile dhe qendrat e ndihmës juridike është një aspekt 
kryesor i zbatimit të këtij angazhimi. Forumi ndërinstitucional ofron një hapësirë zyrtare për 
pjesëmarrje, por pjesëmarrja nuk duhet të kufizohet thjesht në këtë hapësirë zyrtare. Sigurimi 
dhe rritja e disponueshmërisë së ndihmës juridike është një hap pozitiv për Shqipërinë, por një 
përpjekje e përbashkët për të arritur dhe për t'u angazhuar me grupe të margjinalizuara dhe të 
prekshme do të siguronte që ajo të ofronte qasje në drejtësi për të gjithë dhe jo vetëm qasje të 
mëtejshme në drejtësi për ata të cilët tashmë kanë qasje. Për shembull, njerëzit me arsim më 
të ulët zyrtar (p.sh., personat me paga më të ulëta dhe komuniteti rom) kanë boshllëqet më të 
mëdha në njohuritë e tyre ligjore dhe si pasojë edhe pengesat më të mëdha në qasjen në 
drejtësi. Angazhimi me këto dhe grupe të tjera të prekshme duhet të rrisë ndërgjegjësimin për 
ndihmën juridike dhe gjithashtu të sigurojë që ata janë në gjendje të marrin pjesë në 
përcaktimin dhe zbatimin e politikave në mënyrë që të mund të informojnë dhe përmirësojnë 
qasjen në ndihmën juridike. 

 
Ekzistojnë sfida në zbatimin e këtij angazhimi që mund të kufizojnë qasjen e suksesshme në 
drejtësi. Nisma për Drejtësi e Shoqërisë së Hapur ka identifikuar cilësinë e ndihmës juridike si 
një faktor të rëndësishëm në sigurimin e ndihmës juridike të efektshme nga shteti. Forumi 
ndërinstitucional dhe Drejtoria për Ndihmën Juridike Falas, do të duhet të sigurojnë që ndihma 
juridike është e një cilësie të lartë dhe se janë vendosur masa që përdoruesit të japin reagime 
ose të ankohen nëse nuk janë të kënaqur me shërbimet. Kjo vlen edhe për ndërmjetësimin, ku 
ndërtimi i kapacitetit dhe i profesionalizmit të ndërmjetësuesve do të krijonte një qasje më të 
madh në drejtësi. 

 
Një sfidë tjetër për institucionet shqiptare është të sigurojnë që rritja e ofrimit t; ndihmës 
juridike dhe e shërbimeve të ndërmjetësimit të përdoren nga grupet në nevojë, që reformat e 
fundit ligjore kanë kërkuar të adresojnë posaçërisht. Kjo do të nënkuptojë që institucionet të 
mbledhin, të mbajnë dhe të botojnë statistika - duke mbrojtur të dhënat personale - mbi 
përdorimin e shërbimeve në një mënyrë të ndarë, për të siguruar që përmirësimet të 
identifikohen dhe të zbatohen ndërsa progresi përparon. Megjithatë, studimet tregojnë se 
mbledhja e të dhënave duhet të përmirësohet në të gjithë sistemin gjyqësor në Shqipëri (duke 
miratuar standarde dhe procese të përbashkëta), dhe pasqyron një sfidë më të madhe për 
mbledhjen e të dhënave të ndihmës juridike. Forumi ndërinstitucional do të ketë nevojë për 
këto lloj të dhënash statistikore për të informuar punën e tij dhe për t'i mbajtur institucionet 
përgjegjëse,për mbledhjen e statistikave. 

 
Në një nivel praktik, pandemia në vazhdim e COVID-19 dhe kufizimet e mundshme të lirisë së 
lëvizjes mund të paraqesin një sfidë për rritjen e ndërgjegjësimit për ndihmën juridike dhe 
shërbimet e ndërmjetësimit për komunitetet e margjinalizuara ose të prekshme. Pasojat e 
padëshiruara të mundshme nga kufizimet për shkak të COVID-19 mund të nënkuptojnë 
gjithashtu se është më e vështirë për individët të kenë qasje në këshilla specifike ligjore. 
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Megjithëse faqet e internetit të institucioneve do të përditësoheshin me informacionin përkatës, 
është e paqartë nëse shërbimet e ndihmës juridike dhe ndërmjetësimit personal do të 
adaptoheshin për ofrimin në internet ose nëse do të merreshin masa për të siguruar qasjen e 
grupeve të margjinalizuara ose të ndjeshme gjatë pandemisë. Forumit ndërinstitucional mund t’i 
kërkohet të shikojë masat që nuk kufizojnë qasjen në këto grupe të margjinalizuara ose të 
ndjeshme. 

 
 Përdoruesve të ndihmës juridike falas duhet t’u ofrohen shërbime me cilësi të lartë 

nga qendrat e shërbimeve dhe ofruesit e tjerë të autorizuar ose ndihmë juridike 
falas. Kjo gjithashtu përfshin të drejtën për të dhënë reagime ose ankesa nëse ata nuk 
janë të kënaqur me këto shërbime. Drejtoria e Ndihmës Juridike Falas duhet të 
sigurohet që ankesat të merren seriozisht dhe të trajtohen në 
mënyrë efikase, t’u kthejë përgjigje përdoruesve për çdo masë të marrë. Drejtoria 
mund të synojë përpjekjet e ndërgjegjësimit në lidhje me aftësinë për t'u ankuar 
ose për të dhënë reagime për grupet e margjinalizuara. Procesi i bërjes së ankesave 
ose i dhënies së reagimeve duhet të bëhet i qartë. Për shembull, faqja në internet e 
qeverisë së MB-së përshkruan procedurat e tilla të ankesave me një gjuhë të qartë. 

 
 Drejtoria për Ndihmën Juridike Falas dhe agjencitë dhe organet e saja vartëse 

duhet të krijojnë mekanizma për mbledhjen, mirëmbajtjen dhe botimin e të 
dhënave për përdorimin e shërbimeve të ndryshme të krijuara përmes këtij procesi 
reforme. Për shembull, Ministria e Drejtësisë e Mbretërisë së Bashkuar publikon 
statistika të hollësishme tremujore mbi përdorimin e ndihmës juridike dhe shërbimeve të 
ndërmjetësimit në Angli dhe Uells në internet dhe në format të hapur. Statistikat duhet të 
përdoren për të kuptuar nëse reformat po arrijnë grupet e prekshme për të cilat ishte 
synuar. Prandaj, Drejtoria duhet të publikojë raporte të rregullta të progresit që 
ofrojnë "hapat e ardhshëm" për përmirësimin dhe të vendosin objektiva dhe 
synime (të tilla si rritja e përqindjes në rastet që përdorin ndihmë juridike). 

 
 Shërbimet e Ndihmës Juridike duhet të marrin në konsideratë sesi mund të 

përshtaten me situatën post-COVID-19 pa kufizuar hyrjen në grupe të 
margjinalizuara. Kjo mund të kërkojë që Shërbimet e Ndihmës Juridike të sigurojnë 
qasje në shërbime dhe informacione edhe nëse mbetet e nevojshme të kufizohet qasja 
fizike në Qendrat e Shërbimit të Ndihmës Juridike. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



144 | F a q e   

 
ANGAZHIMET 

                                                         ANGAZHIMI SPECIFIK 
 

ANGAZHIMI 8 
 

Qeveria e Hapur me qëllim rritjen e transparencës fiskale për të përmirësuar mbulimin, 
cilësinë dhe aksesin e informacionit mbi financat publike. 

 

2020-2021 

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 rëndësishëm7 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 Hapur8 (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 buxhetin9. 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 propozimin e buxhetit ekzekutiv, Raportin e fundvitit dhe 

                                                
7Harmonized Revision Policy for Macroeconomic Statistics 
8OBI mat qasjen e publikutnëinformacionin se 

siqeveriaqendroreformulondheshpenzonburimetpublikedhevlerësondisponueshmërinënëkohën e duhurdhegjithëpërfshirjen e 

tetëdokumentevekryesorebuxhetore 
9Sipas OBI, njërezultatitransparencësfiskaleprej 61/100 osemëilartëtregon se një vend ka 

tëngjarëtëpublikojëinformaciontëpërshtatshëmpërdebatpubliktëinformuar 
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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. 
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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 
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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 
fill
uar 

 

Limit
uar 

Konsiderueshëm Përfunduar 

  X  

Përshk
rimiire
zultate
ve 

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, siçështëreforma e MFP. Programi ekzistuesi MFP u rishikua në gjysmën e 
dytë të vitit 2020. 

MoFE ndërmori një process të plotë rishikimi të kornizës logjike 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 negative të tërmetit në vitin 
2019 dhe pandeminë e COVID-19 në arritjen e rezultateve të strategjisë së MFP-së. 

Korniza logjike 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 
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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 
pare 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 AsistencësTeknike, e cila nuk mund të realizonte aktivitetet e 
planifikuara për vitin 2020 për shkak të kufizimeve të lidhura me Covid-19. Synimi i 
pare 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 “Politikat e Rishikimit të Harmonizuara për Statistikat 
Makroekonomike”10. 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.  

 

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 tre-mujore, përfshihen në 

                                                
10http://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
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të gjitha raportet periodike të MFE/DMB, të tilla si: raporti ABER, raporti i mes-vitit, 
raportet e propozimit të 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 ng aafër PPP 
me mbështetje buxhetore, të cilat disa here ishin subjekt i shkurtimeve buxhetore, në 
mënyrë që të krijohej hapësira buxhetore me qëllim marrjen e masave 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 
ngaVendimet 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 pare mbi bazë sondazhi përmes 
raportimit me shkrim të institucioneve, do të 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 transparence 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 MoFE11. Raporti është i aksesueshme në format Excel-idhe 
Word-i në varësi të natyrës së informacionit. 

Gjatë vitit 2021, formati për raportin vjetor të ekzekutimit të buxhetit VF 2020, është 
azhurnuar (duke përfshirë KPI) dhe është publikuar12. Raporti është i aksesueshëm 
në format Excel-idhe Word-i në varësi të natyrës së informacionit. 

 
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 

                                                
11https://www.financa.gov.al/analizat-e-monitorimit-te-performances-2019/ 
12https://www.financa.gov.al/34185-2/ 

https://www.financa.gov.al/analizat-e-monitorimit-te-performances-2019/
https://www.financa.gov.al/34185-2/
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brenda vitit dhe raportin e rishikimit të mes-vitit (përfshirë produktet për çdo LM/BI) 
janë përmirësuar dhe publikuar13.Raportet janë të aksesueshme në format Excel-i 
dhe Word-i në varësi të natyrës së informacionit. 

 

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 
publikuar14. Raportet janë të aksesueshme në format Excel-i dhe Word-i në varësi të 
natyrës së informacionit. 

 
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 publikuar15 siç është 
planifikuar (në formatin PDF). 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 organizata 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; uebinari dytë: 17 persona). Webinaret në internet 
lejuan të arrijnë një game 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 
buxhetimit me pjesëmarrje të Dokumentit të 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 platformësWebex, për shkak të kufizimeve të lidhura me 
Covid-19 dhe niveli i pjesëmarrjes ishte i kënaqshëm (17 persona nga OSHC të 
ndryshme). 

Sipas fushës së përgjegjësisë, për pjesën e dokumentave buxhetore (si p.sh ligji 
vjetor i buxhetit apo PBA) në rastet kur janë organizuar takime me shoqerinë civile, 
janë bërë përmbledhje dhe raportet janë publikuar në website. 

                                                
13

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

https://www.financa.gov.al/buxheti-2019/ 
14

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

https://www.financa.gov.al/buxheti-2020/ 
15https://www.financa.gov.al/wp-content/uploads/2020/11/CB-2021.pdf 

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
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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 Përfun
dimi 

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 

Aktorë të 
tjerë të 
përfshirë 

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 mbështetjebuxhetore.  
 

Grupe 
pune, 
CSO, 
sektori 
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.  
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                                                    ANGAZHIMI SPECIFIK 
 

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: 2021-2022 

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. 
Në vitet e fundit, transparenca fiskale është rritur në Shqipëri. Midis 2010 
dhe 2019 rezultati i Shqipërisë në Indeksin e Buxhetit të Hapur16 (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 buxhetin17. 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 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 

                                                
16OBI 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 
17 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  
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 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 risqeve 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 
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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.) 
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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). 
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Transparenca e Raportimit të Qeverisë dhe Përmirësimi i Hyrjes në Informacion 
është përparësi jo-vetëm në kuadrin e OGP, por edhe nga përparësitë e programeve 
sektoriale, siç është reforma e MFP.  

Mbledhja e Komitetit Teknik të MFP-së është mbajtur më 9 qershor 2022, e 
udhëhequr nga Sekretari i Përgjithshëm i Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë. 
Fokusi kryesor i takimit ishte diskutimi i draft raportit vjetor të monitorimit të MFP për 
vitin 2021, sfidat dhe progresi i arritur. 

Mbledhja e Komitetit Drejtues të MFP-së është mbajtur më 19 korrik 2022, e 
udhëhequr nga Ministri i Financave dhe Ekonomisë. Fokusi kryesor i takimit ishte 
diskutimi dhe miratimi i raportit vjetor të monitorimit të MFP 2021, sfidat dhe progresi 
i arritur. Në Komitetin Drejtues ishin të ftuar përfaqësues nga Partnerët për Zhvillim 
dhe Integrim (PZHI) dhe Organizata të Shoqërisë Civile. Raportet vjetore të 
monitorimit u përcollën për komente. 

Për secilën masë prioritare të planit të veprimit OGP 2020-2022, më poshtë paraqitet 
performanca e përgjithshme dhe rezultatet e arritura gjatë vitit 2021 dhe shtator 2022 
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 2022 nga INSTAT në krijimin e një sistemi statistikor të 
qëndrueshëm të quajtur “Sistemi Shqiptar i Integruar i Përpilimit të SFQ”, i cili 
përdoret për hartimin e Statistikave të Financave të Qeverisë (SFQ) dhe Procedurës 
së Deficitit të Tejkaluar(EDP) sipas metodologjisë ESA2010. Grupi i punës i 
statistikave të SFQ dhe EDP ndërmjet tre institucioneve (INSTAT, MFE dhe BSH) ka 
vijuar mirëmbajtjen dhe zhvillimin e sistemit dhe përmirësimin e të dhënave për të 
prodhuar statistika SFQ dhe EDP në përputhje me metodologjinë ESA2010. 
Duke përdorur sistemin e ri, INSTAT gjatë muajit prill 2022 ka përpiluar dhe 
transmetuar në Eurostat Statistikat Financiare të Qeverisë për llogaritë jofinanciare 
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për sektorin e qeverisjes së përgjithshme, tabela 2, 9, NTL, 11 dhe 25. Gjithashtu nga 
sistemi janë përpiluar dhe transmetuar në Eurostat gjatë muajit prill 2022, tabelat e 
EDP për periudhën 2018-2021. INSTAT dërgon tabelat e EDP-së dy herë në vit 
(prill/tetor). Tabelat SFQ dhe EDP dërgohen mbi "bazën e përpjekjeve më të mira" 
dhe "jo për publikim". 
Të tre institucionet e përdorin këtë sistem për gjenerimin e Statistikave Financiare të 
Qeverisë vetëm për përdorim të brendshëm, jo për publikim. INSTAT është aktori 
kryesor në këtë proces dhe në këtë drejtim Grupi i Punës Ndërinstitucional ka mbajtur 
takime të rregullta. Sistemi për përpilimin e Statistikave të Financave të Qeverisë u 
krijua me mbështetjen e AT nga SECO dhe i asistuar nga ekspertë të FMN-së. 
Sistemi do të përdoret nga tre institucione për përgatitjen e të dhënave (SFQ) sipas 
kërkesave të Programit të Transmetimit ESA2010. 
Produkti “Tabelat EDP janë rishikuar dhe sistemi i plotë statistikor është krijuar” mund 
të konsiderohet i arritur pasi të gjitha objektivat e tij janë plotësuar.Në këtë drejtim 
tabelat për Programin e Transmisionit EDP janë automatizuar dhe sistemi statistikor 
është krijuar. 

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

 
4. 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.  

 
Analiza e riskut fiskal është përmirësuar dhe zgjeruar. Risqet kryesore që 
monitorohen janë: 

 Akumulimi i detyrimeve të prapambetura – Ministria e Financave dhe 
Ekonomisë ka përmirësuar cilësinë e procesit të monitorimit të detyrimeve të 
prapambetura si nga Qeveria Qëndrore ashtu edhe nga Qeveria Vendore. 
Dukefilluarnga viti 2020, procesi i monitorimit dhe raportimit të detyrimeve të 
prapambetura gjenerohet automatikisht nga Sistemin Informatin të Menaxhimit 
Financiar Shqiptar (SIMFSH).Ky përmirësim synon të intensifikojë rolin 
mbikëqyrës të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë si për monitorimin 
ashtu edhe për pagesën e stokut të detyrimeve të prapambetura. Koha dhe 
modaliteti për monitorimin dhe raportimin periodik të detyrimeve të 
prapambetura, është i detajuar dhe i përcaktuar në Udhëzimin e ri të Ministrit 
të Financave dhe Ekonomisë nr.37, datë 06.10.2020. Për vitin fiskal 2022 e 
më tej, Njësia e Riskut Fiskal (NJRF) do të vazhdojë monitorimin e detyrimeve 
të prapambetura të njësive të qeverisjes së përgjithshme dhe të rimbursimeve 
të TVSH-së, në kuadër të udhëzimit të sipërpërmendur. 

 Kontratat e koncesioneve/PPP me mbështetje buxhetore – MFE-ja monitoron 
periodikisht, në baza mujore, pagesat aktuale dhe të planifikuara (për vitin 
buxhetor aktual) të kontratave të koncesioneve/PPP me mbështetje buxhetore 
dhe përgatit raporte mujore. Periodiciteti dhe modalitetet e këtij monitorimi 
përcaktohen në Udhëzimin Plotësues nr.1, datë 10.01.2022 “Për zbatimin e 
buxhetit 2022”. 

 Detyrimet kontingjente të çështjeve gjyqësore – Pjesë e Deklaratës së Riskut 
Fiskal janë edhe Detyrimet Kontigjente që vijnë nga Vendimet e Gjykatës së të 
Drejtave të Njeriut në Strasburg, vendimet e Gjykatës Ndërkombëtare të 
Arbitrazhit dhe vendimet përfundimtare të gjykatës administrative. FRU 
mbledh informacion nga Avokatura e Shtetit dhe Institucionet Buxhetore dhe 
monitoron dhe publikon detyrimet aktuale dhe detyrimet e 
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pritshme/kontingjente. Duke filluar nga janari 2022, Udhëzimi Plotësues nr.1, 
datë 10.01.2022 "Për zbatimin e buxhetit 2022" përfshin një sërë modelesh 
raportimi, që do të plotësohen dhe do t'i dorëzohen MFE-së nga çdo LM/IB 
dhe Avokatura e Shtetit, në lidhje me proceset e arbitrazhit ndërkombëtar dhe 
vendimet e Gjykatës së të Drejtave të Njeriut në Strasburg. 

 Risqet që lidhen me ndërmarrjet shtetërore (NSH) – Janë bërë disa 
përmirësime, veçanërisht në drejtim të forcimit të monitorimit të rreziqeve 
kryesore fiskale që lidhen me NSH-të. NSH-të e Sektorit të Energjisë dhe 
Kompanitë e Ujit përfaqësojnë një pjesë të madhe të të gjitha NSH-ve të 
sektorit të shërbimeve dhe MFE-ja po monitoron nga afër performancën 
financiare të këtyre kompanive, në baza tremujore, në mënyrë që të 
identifikojë dhe menaxhojë siç duhet risqet që dalin nga NSH-të. Monitorimi 
është fokusuar kryesisht në tre kompanitë e sektorit energjetik, performancën 
financiare dhe jofinanciare. Analiza dhe raportet e monitorimit për këtë qëllim 
janë përpunuar në kuadër të reformës së re në sektorin e energjisë. Në 
dhjetor 2020 u finalizua me sukses plani i masave për uljen e detyrimeve të 
prapambetura në sektorin e energjisë elektrike. MFE dhe Ministria e 
Infrastrukturës dhe Energjisë (MIE) bashkë-nënshkruan dhe lëshuan urdhrin e 
përbashkët nr. 304 datë 17.12.2020 “Për miratimin e planit të veprimit për 
uljen e detyrimeve të prapambetura në sektorin e energjisë elektrike” me 
synim uljen e stokut aktual të detyrimeve të prapambetura dhe parandalimin e 
përsëritjes së detyrimeve të prapambetura të reja ndërmjet shoqërive të 
energjisë elektrike dhe nga palët e treta. MFE dhe MIE, bashkënënshkruan 
Urdhrin e Përbashkët nr. 379/2021 datë 30.09.2021 “Për zbatimin e planit të 
masave për uljen e detyrimeve të prapambetura në sektorin e energjisë 
elektrike”, për raportimin mujor nga shoqëritë e sektorit të energjisë për 
shlyerjen e borxheve të prapambetura dhe statusin e detyrimeve ndërmjet 
sektorit tëenergjisë elektrike dhe subjekteve të tjera publike. Në vijim, Drejtoria 
e Menaxhimit të Buxhetit (DMB) mbledh informacion në lidhje me detyrimet e 
prapambetura të përbashkëta të sektorit të energjisë elektrike. Gjithashtu, 
modalitetet në lidhje me raportimin dhe shlyerjen e detyrimeve të 
prapambetura të përbashkëta që ndërmarrjet shtetërore të sektorit të energjisë 
kanë me njëra-tjetrën dhe me subjektet e tjera shtetërore, përfshihen në 
udhëzimin plotësues buxhetor të Ministrit të Financave dhe Ekonomisë nr.1, 
datë 10.01.2022 “Për zbatimin e buxhetit të vitit 2022”.  Për më tepër, MFE-ja 
ka zgjeruar monitorimin e saj në NSH-të tjera kryesore. Në vitin 2020, e 
ndihmuar nga TA e BB-së, MFE-ja filloi procesin e monitorimit të sektorit të 
furnizimit me ujë. Ky proces është në vijim me synimin për të zgjeruar numrin 
e shoqërive të Ujësjellësit të monitoruara. Në bazë vjetore, që atëherë, në 
analizë janë përfshirë edhe NSH të tjera, konkretisht: +4 NSH në 2020 
(Albcontrol Sh.a, UKT Sh.a (Ujësjellës Kanalizime Tiranë), Posta Shqiptare 
Sh.a., Hekurudhat Shqiptare Sh.a); dhe +3 NSH në 2021 (Albgaz Sh.a, UKD 
(Ujësjellës Kanalizime Durrës) dhe RTSH Sh.a (media e Radio Televizionit 
Kombëtar Shqiptar).  Për vitin fiskal 2022 monitorimi i NSH-ve është zgjeruar 
më tej nga +3 kompani shtesë, pjesë e sektorit të ujësjellësit, në përputhje me 
planin e veprimit të Strategjisë së MFP-së dhe dokumentet tjera të angazhimit. 
Objekti i raportit të ardhshëm të riskut fiskal do të jetë thellimi i mëtejshëm i 
procesit të monitorimit të vazhdueshëm të të dhënave cilësore dhe sasiore në 
lidhje me risqet e sipërpërmendura.  

 
5. Publikohet raporti vjetor i ekzekutimit të buxhetit të qeverisë.  
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Raporti Vjetor i Ekzekutimit të Buxhetit, i përmirësuar, për zbatimin e buxhetit vjetor 
paraqet realizimin e fondeve buxhetore në nivel produkti.Raporti Vjetor i Ekzekutimit 
të Buxhetit për VF 2021 është publikuar në faqen e internetit të MFE-së18. 

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

mesit të vitit.  
 

Raportet e ekzekutimit të buxhetit brenda vitit vetëm për sa i përket Raportevetë 
Monitorimit të Performancës Buxhetore ishin në progres gjatë periudhës shtator 2021-
shtator 2022. 'Miratimi i ‘anekseve të Udhëzimit ë ri' do të mund të përfundojë deri në 
fund të VF 2022. Modelet e reja të anekseve tëudhëzimitpër monitorimin e buxhetit do 
të zbatohen në fund të VF2023. 
Kjo lidhej ngushtë dhe kushtëzohej objektivisht nga fakti se zbatimi i AFMIS u shty 
zyrtarisht për gati dy vjet, nga janari 2019 në janar 2021. Kjo ndikoi siç pritej edhe në 
modulin e Monitorimit të Portofolit të Projekteve Buxhetore (MPPB), i cili nuk ishte 
funksional dhe i aksesuar plotësisht siç ishte parashikuar. Si pasojë, VF2021-2022 
konsistonte në vlerësimin e shumë çështjeve në lidhje me hartimin dhe dorëzimin e 
raporteve të MPPB dhe shumë çështje të tjera, të cilat nuk vareshin nga DMB, por 
ishin përgjegjësi e drejtpërdrejtë e kompanisë projektuese. 

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

2. Një kalendar i dëgjimit të buxhetit me proçeset kyçe të buxhetit është krijuar 
dhe implementuar.  

Një udhëzues për Buxhetin e Qytetarëve është publikuar 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. 
Objektivat e produktit “Një kalendar i dëgjimit të buxhetit me proceset kyçe të buxhetit 
është krijuar dhe zbatuar” kanë pasur progres gjatë vitit 2022. Gjatë fazës teknike të 
PBA-së (faza e dytë) nuk janë mbajtur seanca dëgjimore me OSHC-të. 

 

Hapat 
e tjere 

Edhe pse aktivitetet e planifikuara për vitin 2022 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 Përfun
dimi 

Niveli i realizimit 

Llogaritë Kombëtare të Qeverisë' Statistikat 
Financiare Qeveritare në kohë dhe të besueshme ' 

Janar 2020 Dhjetor 
2022 

I përmbushur 

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 

I përmbushur 

Publikohet raporti vjetor i ekzekutimit të buxhetit të Janar 2020 Dhjetor Konsiderueshëm 

                                                
18https://financa.gov.al/paketa-e-projektligjit-te-buxhetit-faktik-2021/ 

https://financa.gov.al/paketa-e-projektligjit-te-buxhetit-faktik-2021/
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qeverisë. 2022 

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 
përfs
hirë 

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.  
 

 
 
 
 
 
 

 
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. 

 

2020-2021 

Institucioni 
udhëheqës 

Ministria e Financave dhe Ekonomisë 

PERSHKRIMI I ANGAZHIMIT 

 
Cila është 
problematika 

 
Nxitja e një administrate publike që funksionon me integritet kërkon krijimin 
e sistemeve plotësuese me proçedura dhe rregulla që eliminojnë mundësitë 
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dhe cfarë do të 
adresojë 
angazhimi 
respektiv? 
 

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: 
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 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 
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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. 
 
PjesëmarrjaPublike&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. 
 

Inform
acion 
shtesë 

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

Niveli i 
realizi
mit 

Nu
k 
ka 
fill
uar 

 

Limit
uar 

Konsiderueshem Perfunduar 

  X  

Përshk
rimi i 
rezulta
teve 

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 ekzistuesi 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 negative të tërmetit në vitin 
2019 dhe pandeminë e COVID-19 në arritjen e rezultateve të strategjisë së MFP-së. 

Korniza logjike 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 
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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 
pare 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 
MFE-në në hartimin e akteve ligjore dhe standardeve të kontabilitetit në sektorin 
publik, bazuar në analizën e hendekut të kryer nga ky konsulent.  

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

2. Zbatimi i inventarizimit të aseteve në të gjitha institucionet e qeverisjes qëndrore, 
bazuar në metodologjinë e aprovuar. 

Gjatë vitit 2020, janë nxjerrë material për të hartuar një metodologji. Gjatë gjysmës 
së pare të vitit 2021, u përgatit një draft i pare i metodologjisë. 

3. Hartimi/PërditësimiiUdhëzimeve për njohje dhe vlerësim. 

Materialet janë nxjerrë në mënyrë që të hartohen udhëzimet. 

4. Zhvillimi i politikave për amortizim dhe zhvlerësim (në përputhje me strategjinë 
për zbatimin e standardeve ndërkombëtare të kontabilitetit në sektorin publik). 

Janë nxjerrë materialet për përgatitjen e udhëzimit me qëllim zhvillimin e politikave të 
sipërpërmendura. 

 

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

 
1. Përgatitja e metodologjisë dhe udhëzimeve për një inventor të plotë të aseteve 

publike në institucionet e Qeverisë Qendrore (QQ).  
Gjatë vitit 2020, janë nxjerrë material për të hartuar metodologjinë e iventarizimit 
të aseteve të sektorit publik. Gjatë gjysmës së pare të vitit 2021, u përgatit drafti i 
pare i metodologjisë. 
 
2. Inventari i plotë i aseteve publike regjistrohet në Sistemin e Informacionit 
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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 aseteve 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 process për të regjistruar inventarin e pasurive publike në 
AGFIS. 

 

3. Inventari i plotë i aseteve publike 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 Përfun
dimi 

Niveli i realizimit 

Aktet ligjore dhe standardet e kontabilitetit në 
përputhje me Standardet Ndërkombëtare të 
Kontabilitetit të SektoritPublik (SNKSP) dhe planin 
e veprimit strategjik të vendit janë në fuqi.  

Janar 2020 Dhjetor 
2022 

Konsiderueshëm 

Zbatimi i inventarizimit të aseteve në të gjitha 
institucionet e qeverisjes qëndrore, bazuar në 
metodologjinë e aprovuar. 

Janar 2020 Dhjetor 
2022 

Konsiderueshëm 

Hartimi/Përditësimi i udhëzimeve për njohje dhe 
vlerësim. 

Janar 2020 Dhjetor 
2022 

Konsiderueshëm 

Zhvillimi i politikave për amortizimin dhe 
zhvlerësimin (në përputhje me strategjinë për 
zbatimin e standardeve ndërkombëtare të 
kontabilitetit në sektorin publik). 

Janar 2020 Dhjetor 
2022 

Konsiderueshëm 

Përgatitja e metodologjisë dhe udhëzimeve për një 
inventor të plotë të aseteve publike në institucionet 
e Qeverisë Qendrore (QQ). 

Janar 2020 Dhjetor 
2022 

Konsiderueshëm 

Inventari i plotë i aseteve 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 

Limituar 

Inventari i plotë i aseteve publike 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 
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Emri i personit 
përgjegjës nga 
institucioni 
drejtues 

 

Titulli, 
Departamenti 

Drejtoria e Menaxhimit të Reformës së FinancavePublike 

E-mail dhe telefon  

Aktorë 
të tjerë 
të 
përfshi
rë 

Aktorë të 
tjerë të 
përfshirë 

Instituti i Statistikave (INSTAT), Institucionet Buxhetore;  
 

 Grupe 
pune, 
CSO, 
sektori 
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.  
 

 

 

ANGAZHIMET 

                                                ANGAZHIMI SPECIFIK 
 

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: 2021-2022 

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 
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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 standardetndërkombëtare 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 

Për të zhvilluar një sistem të qëndrueshëm për rritjen e 
transparencës dhe aksesit të informacionit mbi të ardhurat publike, 
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kontribojë 
angazhimi për 
të zgjidhur 
problematikën 
përkatëse?  
 

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 
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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.  
 

Inform
acion 
shtesë 

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

Niveli i 
realizi
mit 

Nu
k 

ka 
fill
uar 

 

Limit
uar 

Konsiderueshem Perfunduar 

  X  

Përsh
krimi i 
rezulta
teve 

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.  

Mbledhja e Komitetit Teknik të MFP-së është mbajtur më 9 qershor 2022, e 
udhëhequr nga Sekretari i Përgjithshëm i Ministrisë së Financave dhe 
Ekonomisë. Fokusi kryesor i takimit ishte diskutimi i draft raportit vjetor të 
monitorimit të MFP për vitin 2021, sfidat dhe progresi i arritur. 

Mbledhja e Komitetit Drejtues të MFP-së është mbajtur më 19 korrik 2022, e 
udhëhequr nga Ministri i Financave dhe Ekonomisë. Fokusi kryesor i takimit 
ishte diskutimi dhe miratimi i raportit vjetor të monitorimit të MFP 2021, sfidat 
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dhe progresi i arritur. Në Komitetin Drejtues ishin të ftuar përfaqësues nga 
Partnerët për Zhvillim dhe Integrim (PZHI) dhe Organizata të Shoqërisë 
Civile. Raportet vjetore të monitorimit u përcollën për komente. 

 

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. 

5. 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.  

Në lidhje me kuadrin rregullator të kontabilitetit gjatë vitit 2021,konsulenti i 

përzgjedhur nga MFE-ja në bashkëpunim me stafin e MFE-së, ka ndihmuar 

në hartimin e akteveligjore dhe standardeve të kontabilitetit, bazuar në 

analizën e hendekut të kryer nga konsulenti. Gjatë vitit2021, kompania 

konsulente në bashkëpunim me MFE-në ka kryer analizën e hendekut të 

standardevekombëtare të kontabilitetit në krahasim me SNKSP dhe një raport 

që vlerëson ndikimin sasior përzbatimin e secilit SNKSP individualisht. 

Gjithashtu, janë dhënë disa draft udhëzime për kontabilitetin nëlidhje me 

elementë të ndryshëm të pasqyrave financiare që do të përdoren në 

përgatitjen e pasqyrave financiarebazuar në SNKSP. Konkretisht është 

hartuar draft udhëzimi për trajtimin kontabël të inventarëve dhe 

pasurivejomateriale në sektorin publik. Gjatë vitit 2022, konsulenti dhe ekipi i 

MFE kanë përgatitur draft udhëzimet e kontabilitetit, rishikimin e proceseve të 

punës dhe planin e llogarive. Përveç kësaj, konsulenti ka dorëzuar një raport 

vlerësimi mbi funksionalitetin e AGFIS, i cili ofron rekomandime për rregullime 

dhe shtesa, duke përfshirë futjen ose aktivizimin e llogarive dhe moduleve të 

reja në sistem. Gjatë vitit 2022 janë finalizuar udhëzimet kontabël në lidhje 

me: (i) raportimin dhe prezantimin, (ii) konsolidimin, (iii) të ardhurat, (iv) PPE, 

(v) aktivet jo-materiale, (vi) inventarin, (vii) instrumentet financiare, (viii) 

akruale dhe shpenzime, (ix) provizione, (x) përfitime nga punësimi. Gjithashtu, 

konsulenti ofroi rishikimin e proceseve të punës, i cili përfshin rishikimet e 

propozuara të proceseve të punës përmes një dizajni procesi në përputhje me 

praktikat e mira ndërkombëtare që mundëson përgatitjen e pasqyrave 

financiare në përputhje me kërkesat në udhëzimet e reja të kontabilitetit, 

analizën e  hendekut tëplanin e llogarive dhe planin e llogarive të përshkruara 

për të përmbushur kërkesat SNKSP dhe një analizë sesi procesi buxhetor në 

Shqipëri mund të përfitojë nga informacioni që rrjedh nga pasqyrat SNKSP. 

Puna në terren për 7 institucione buxhetore të përzgjedhura ka përfunduar 
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dhe konsulenti është duke përgatitur raportin përfundimtar dhe pasqyrat 

financiare përfundimtare të institucionit të përzgjedhur. 

 

6. Zbatimi i inventarizimit të aseteve 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.Si 
pjesë e forcimit të raportimit financiar të sektorit publik në përputhje me 
SNKSP dhe praktikave të tjera më të mira në sektorin publik, si dhe 
vendosjes së një kontrolli më të fortë mbi asetet e tij fizike, është e 
rëndësishme që institucionet publike të zhvillojnë metodologjinë, procedurat 
dhe mjetet e duhura dhe standarde për regjistrimin, matjen dhe raportimin e 
aseteve fizike. Në këtë drejtim, MFE-ja po bashkëpunon me Bankën Botërore 
për të përgatitur një metodologji dhe format të regjistrit të aseteve, bazuar në 
ndryshimet që konsulentët kanë dhënë në lidhje me kuadrin rregullator në 
kontabilitetin e sektorit publik. Ne do të bëjmë një raport vlerësimi për cilësinë, 
plotësinë dhe saktësinë e informacionit të aseteve të përgatitur nga 
institucionet publike bazuar në metodologjinë dhe procedurat aktuale të 
kontabilitetit, duke përdorur informacionin e mbledhur nga zbatimi pilot i 
udhëzimeve të kontabilitetit të përgatitur gjatë këtij viti. 

 

7. Hartimi/Përditësimi i Udhëzimeve për njohje dhe vlerësim. 

Materialet janë nxjerrë në mënyrë që të hartohen udhëzimet.Këto udhëzime 
do të jenë pjesë e metodologjisë së aseteve që MFE-ja po përgatit në 
bashkëpunim me Bankën Botërore. 

8. Zhvillimi i politikave përamortizim dhe zhvlerësim (në përputhje me 
strategjinë për zbatimin e standardeve ndërkombëtare të kontabilitetit në 
sektorin publik). 

Janë nxjerrë materialet për përgatitjen e udhëzimit me qëllim zhvillimin e 
politikave të sipërpërmendura.Këto politika do të jenë pjesë e metodologjisë së 
aseteve që MFE-ja po përgatit në bashkëpunim me Bankën Botërore. 

 

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

 
4. Përgatitja e metodologjisë dhe udhëzimeve për një inventar të plotë të 

aseteve publike në institucionet e Qeverisë Qendrore (QQ).  
 

Bazuar në ndryshimet dhe ndryshimet e bëra nga konsulentët përmes 
aktiviteteve të projektit SNKSP, MFE-ja ka hartuar metodologjinë për 
inventarizimin, vlerësimin dhe zhvlerësimin e aseteve në sektorin publik. 
Kjo metodologji do të miratohet brenda vitit 2022. Moskoordinimi brenda 
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strukturave të përfshira në hartimin e metodologjisë, çon në mosdhënien 
në kohë të opinioneve/sugjerimeve/komenteve, çka rezulton në vonimin e 
finalizimit të aktit brenda afatit të caktuar. Gjithashtu, kjo metodologji 
bazohet në udhëzimet e parashikuara nga projekti, ndaj do të finalizohet 
gjatë vitit 2022. Në këtë drejtim, MFE-ja po bashkëpunon me Bankën 
Botërore për përgatitjen e metodologjisë dhe formatit të regjistrit të 
aseteve, bazuar në ndryshimet që konsulentët kanë ofruar. në lidhje me 
kuadrin rregullator në kontabilitetin e sektorit publik. Ne do të bëjmë një 
raport vlerësimi për cilësinë, plotësinë dhe saktësinë e informacionit të 
aseteve të përgatitur nga institucionet publike bazuar në metodologjinë dhe 
procedurat aktuale të kontabilitetit, duke përdorur informacionin e mbledhur 
nga zbatimi pilot i udhëzimeve të kontabilitetit të përgatitur gjatë këtij viti. 
 
5. Inventari i plotë i aseteve publike regjistrohet në Sistemin e 

Informacionit Financiar të Qeverisë Shqiptare (AGFIS) nga ato 
Institucione Buxhetore (IB) që kanë akses të drejtpërdrejtë në këtë 
sistem. 

Inventari i aseteve të Institucionit të Bashkisë Tiranë janë futur në AGFIS në 
maj 2022 nga Drejtoria e Proceseve të Biznesit. Deri në fund të vitit 2022 
pritet të përfundojë regjistrimi për institucionin e Ministrisë së Drejtësisë. 

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

 

6. Inventari i plotë i aseteve publike është regjistruar në Excel (për IB-të të 
cilat nuk kanë akses të drejtpërdrejtë nëAGFIS). 

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 Përfun
dimi 

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 

Konsiderueshë
m 

Zbatimi i inventarizimit të aseteve në të gjitha 
institucionet e qeverisjes qëndrore, bazuar në 
metodologjinë e aprovuar. 

Janar 
2020 

Dhjetor 
2022 

Konsiderueshë
m 

Hartimi/Përditësimi i udhëzimeve për njohje 
dhe vlerësim. 

Janar 
2020 

Dhjetor 
2022 

Konsiderueshë
m 
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Zhvillimi i politikave përamortizimin dhe 
zhvlerësimin (në përputhje me strategjinë për 
zbatimin e standardeve ndërkombëtare të 
kontabilitetit në sektorin publik). 

Janar 
2020 

Dhjetor 
2022 

Konsiderueshë
m 

Përgatitja e metodologjisë dhe udhëzimeve për 
një inventar të plotë të aseteve publike në 
institucionet e Qeverisë Qendrore (QQ). 

Janar 
2020 

Dhjetor 
2022 

Konsiderueshë
m 

Inventari i plotë i aseteve 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 

Konsiderueshë
m 

Inventari i plotë i asetevepublike është 
regjistruar në Excel (për IB-të të cilat nuk kanë 
akses të drejtpërdrejtë nëAGFIS). 
 

Janar 
2020 

Dhjetor 
2022 

Konsiderueshë
m 

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 
përfsh
irë 

Aktor
ë të 
tjerë 
të 
përfs
hirë 

Instituti i Statistikave (INSTAT), Institucionet Buxhetore;  
 

 Grup
e 
pune, 
CSO, 
sekto
ri 
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.  
 

 
 


