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1. Hyrje 
 

Përmirësimi i konsultimeve publike mbi projekt iniciativat ligjore dhe të politikave është 
konsideruar si një tregues i rëndësishëm i suksesit të reformës së administratës publike dhe 
funksionimit efektiv të qeverisjes demokratike dhe vendimmarrjes gjithëpërfshirëse e 
transparente. Angazhimi i publikut të interesuar në zhvillimin e politikave mundëson identifikimin 
në kohë të sfidave të mundshme për zbatimin e zgjidhjeve të politikave të përzgjedhura dhe 
kontribuon në rritjen e cilësisë së politikave. 
 
Bazuar në Udhëzimin për Konsultimet Publike të miratuara me Urdhër të Sekretarit të 
Përgjithshëm të Kryeministrisë, më 29 Janar 2021, ky vjetor përdor metodologjinë e re të 
raportimit të rezultateve të konsultimeve publike, e cila bazohet në një seri treguesish të 
performancës që kontribuojnë në një monitorim të plotë të progresit të ministrive të linjës në 
zbatimin e standardeve të miratuara për konsultimin publik. Në përputhje me kuadrin 
metodologjik të parashikuar, janë zhvilluar dy faza të hartimit të gjysmë-vjetor. 
 
Procesi i hartimit të raportit u zhvillua në dy faza: në fazën e parë, ministritë përgatitën dhe 
konsoliduan raportet vjetore me të gjitha të dhënat analitike të kërkuara, me mbështetjen e 
Departamentit të Zhvillimit  në Kryeministiri, dhe në fazën e dytë, filloi procesi i përgatitjes së 
raportit vjetor të performancës së qendrës qeverisëse duke marrë parasysh të gjitha të dhënat 
analitike të mbledhura nga raportet e ministrive të linjës. 
 
Ministrive, gjatë përgatitjes së raporteve të tyre, u është siguruar vazhdimisht mbështetje nga 
Departamenti i Zhvillimit dhe Mirëqeverisjes. Komentet janë përgaditur  për çdo draft  raport 
sektorial me qëllim përmirësimin e cilësisë dhe janë asistuar nga Agjencia Kombëtare për 
Shoqërinë e Informacionit lidhur me procesin e publikimit të raporteve në Rregjistrin Elektronik 
të Njoftimit dhe Konsultimit Publik.  
 
Për secilin nga treguesit e performancës të vlerësuar në këtë raport janë dhënë shpjegime 
metodologjike, pasuar nga përmbledhja e gjetjeve kryesore për vitin 2021. Vlerësimi fillon me 
një përmbledhje të performancës institucionale të ministrive për sa i përket sasisë (frekuencës) 
së konsultimeve publike - gjithashtu në lidhje me përdorimin e përjashtimeve për aktet në 
Programin Analitik, PKIE dhe dokumentet strategjike sektoriale. Kjo vijohet nga vlerësimi i cilësisë 
së procesit të konsultimeve bazuar në rezultatin e parashikuar nga Udhëzimi. Më pas, vlerësohen 
një seri treguesish në lidhje me kohëzgjatjen e konsultimeve publike, përdorimin e Regjistrit 
Elektronik për Njoftim dhe Konsultim Publik, organizimin e takimeve publike, si mjete të 
konsultimit publik, shkalla e përfshirjes së aktorëve të jashtëm joqeveritarë në hartimin ose 
konsultimet mbi projektligjet, dokumentet strategjike dhe të politikave, si anëtarë të grupeve të 
punës/organeve konsultative, numri i pjesëmarrësve që kontribuojnë në konsultimet publike, 
raportimi mbi rezultatet e konsultimeve, por edhe shkallën e pranimit të kontributeve të palëve 
të interesit në procesin e konsultimit publik. Së fundmi, janë adresuar konsistenca dhe kuptimësia 
e konsultimeve publike tek raportet e VNR-së. 
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Nga analiza cilësore rezulton që konsultimi publik është një proces i konsoliduar i cili bazohet në 
një kuadër ligjor efektiv shoqëruar më një kulturë në rritje lidhur më transparencën dhe 
llogaridhënien nga institucionet shtetërore ndaj qytetarëve, duke arritur performance maksimale 
100% lidhur me konsultimin në shumicën e sektorëve. 
 

Procesi i Konsultimit Publik për vitin 2021 është shënjuar nga progresi në disa tregues të 
rëndësishëm që faktojnë cilësinë e procesit siç janë: 

1. Shkalla e lartë e përdorimit të RENJK (Rregjistrit Elektronik të Konsultimeve Publike) për 
publikimin e akteve për konsultim. 

2. Shkalla e realizimit të takimeve konsultative të formave të ndryshme dhe pjesmarrja e 
lartë e aktorëve të interesit.  

3. Shkalla e lartë e pranimit të reagimeve të mbledhura nga konsultimet publike dhe dhënies 
së feedback-ut. 

4. Shkalla e lartë e publikimit të raporteve periodike dhe individuale të konsultimit publik. 
5. Performanca e lartë e minstrive në realizmin e procesit të konsultimit publik.  

 
Sidoqoftë, ka ende një numër sfidash për t'u adresuar. Së pari, angazhimi më i  madh i disa 
ministrive specifike  si dhe forcimi i kompetencave dhe përgjegjësive të Koordinatorit të 
Konsultimit Publik lidhur me procesin.  
 

2. Frekuenca e konsultimeve publike për projektligjet dhe projekt strategjitë 
 
Përkundër një viti mjaft sfidues të shënjuar nga viti i dytë i krizës pandemike të COVID-19, 
frekuenca e konsultimeve publike mbi projektligjet dhe projekt strategjitë rezulton e 
qendrueshme krahasuar me vitin 2020.  
Formula e mëposhtme e llogaritjes përdoret për Indeksin e Frekuencës së Konsultimit Publik 
(IFPC) për projektligjet dhe projekt strategjitë: 
 

 Numri i projektligjeve, projekt strategjive dhe 
dokumenteve të politikave të miratuara përmes 
procesit të konsultimit publik gjatë një viti  

 

IFPC = __________________________________________ x 100 
 Numri total i projekt ligjeve, dokumenteve 

strategjike dhe të politikave të miratuara nga 
qeveria që duhet të paraqiteshin për konsultim 
publik  

 

 
Në llogaritjen e numrit të përgjithshëm të projektligjeve dhe projekt dokumenteve të strategjive 
dhe politikave të miratuara nga qeveria që duhet të paraqiteshin për konsultim publik, duhet të 
merren parasysh dispozitat e Nenit 1 të Ligjit Nr. 146/2014 për Njoftimin dhe Konsultimin Publik 
–ku parashikohet se aktet që i nënshtrohen konsultimit publik janë: 1) projektligjet dhe 2) 
projektvendimet që miratojnëdokumente strategjike dhe politika me interes të lartë publik. 
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Përveç kësaj, duhet të merren parasysh përjashtimet nga konsultimi publik të parashikuara nga 
neni4 i Ligjit për Konsultimin Publik - përkatësisht: 

- Çështjet e sigurisë kombëtare, për sa kohë që ato përbëjnë sekret shtetëror, në 
përputhje me ligjin për informacionin e klasifikuar "Sekret shtetëror"; 
- Marrëveshjet ndërkombëtare, marrëveshjet bilaterale dhe multilaterale 
- Aktet individuale administrative dhe aktet normative administrative, përveçse kur 
parashikohet ndryshe nga një ligji i posaçëm; 
- Aktet normative, me fuqinë e ligjit të miratuar nga Këshilli i Ministrave; 
- Emergjencat civile. 

 
Pasi aplikohen përjashtimet e nevojshme, numri i përgjithshëm i akteve për të cilat kërkohet 
kryerja e konsultimeve publike arrin në 44, ndërsa konsultimet publike janë kryer për 29 akte. 
 
Kjo e bën Indeksin e përgjithshëm të Frekuencës së Konsultimeve Publike për vitin 2021 të 
rezultojë: 65,9%. 
 
Rezultati i Indeksit për vitin 2021 krahasuar me vitin 2020 (79, 57%), vit përgjatë të cilit ishtë në 

zbatim asistenca teknike e ofruar nga BE lidhur me konsultimin publik shënon një rënie -13,67 
pikë përqindje. 
 
 

Grafiku 1: Progresi i Frekuencës së Konsultimeve Publike 2018-2021  
 

 
 

 

 

Mesatarja e tre viteve të fundit të realizimit të indeksit të konsultimit publik është 72, 29% pikë e 

cila bazuar në raportin Vjetor të SIGMA/OECD mbi Principet e Administratës Publike 2021, 

konsiderohet me të lartë sesa mesatarja e vendeve të rajonit.  

47.23

71.42

79.57

65.9

2018 2019 2020 2021
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3. Numri i konsultimeve publike për projektligjet me VNR 
 
Raportet e VNR-së zakonisht nuk marrin shumë vëmendje nga publiku i gjerë gjatë konsultimeve 
publike pasi rëndësia e diskutimit mbi efektet e mundshme të opsioneve të zgjedhura të 
politikave nuk është kuptuar ende nga palë të ndryshme të interesit si një komponent i 
rëndësishëm i procesit të zhvillimit të politikave. Kjo pjesë merret me treguesin që mat numrin e 
konsultimeve publike të zhvilluara për projektligje me VNR dhe përqindjen e projektligjeve me 
VNR që janë miratuar përmes konsultimeve publike në raport me numrin e përgjithshëm të 
projektligjeve me VNR.  
 
Gjatë vitit 2021, nga 44 akte për konsultim publik, 18 ishin projektligje dhe 26 projektvendime të 
Këshillit të Ministrave. Nga 18 (tetëmbëdhjetë) projektligje me VNR, 11 (njëmbëdhjetë) prej tyre 
ose 65,11%. 
 
Numri i raporteve të VNR-së që u ndryshuan/azhurnuan bazuar në informacionin/të dhënat e 
marra gjatë konsultimit publik për vitin 2021 është 3 ose 27,27%, e cila paraqet situatë të 
qëndrueshme me vitin 2020 ku kjo e dhënë ishtë 26,31%.  
 

Grafiku 2: Numri i konsultimeve publike për projektligjet me VNR  
 

 
 
 

4. Përdorimi i përjashtimeve nga konsultimet publike për aktet në Programin 
Analitik, Planin Kombëtar për Integrimin Evropian dhe dokumente strategjike 
sektoriale 

 

Përjashtimet nga konsultimet publike për aktet në Programin Analitik 
 

46

38

18

11

Numri i projektligjeve me VNR Numri i projektligjeve me VNR
të konsultuara

2020 2021
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Ky tregues mat frekuencën e përdorimit të përjashtimeve nga konsultimet publike (kriteret e 
përjashtimit të përmendura në nenin 4 të Ligjit për Njoftimin dhe Konsultimin Publik) për aktet e 
parashikuara në planin vjetor legjislativ të Qeverisë (Programi Analitik). Ai matet si përqindje e 
akteve të parashikuara në Programin Analitik për të cilat janë përdorur përjashtime nga 
konsultimet publike, sipas përcaktimeve të nenit 4 të këtij Ligji, ku dispozitat e ligjit nuk zbatohen 
gjatë proceseve të vendimmarrjes në lidhje me: 
a) çështjet e sigurisë kombëtare, për sa kohë që ato përbëjnë një sekret shtetëror, në përputhje 
me ligjin për informacionin e klasifikuar "sekret shtetëror"; 
b) marrëveshjet ndërkombëtare, marrëveshjet bilaterale dhe multilaterale; 
c) aktet administrative individuale dhe aktet normative administrative, perveç rasteve kur me një 
ligj specifik parashikohet ndryshe; 
d) aktet normative, me fuqinë e ligjit të miratuar nga Këshilli i Ministrave; d) emergjenca civile; 
e) raste të tjera të përjashtimit të parashikuara nga ligji. 
 
Programi Analitik Vjetor i akteve për tu miratuar gjatë vitit 2021 përmban 303 akte (Vendimi nr. 
1121 datë 30.12.2020). Aktet qe jane përjashtuar nga konsultimet publike  për vitin 2021 sipas 
dispozitave të ligjit janë 220.  
 
 Indeksi i Përdorimit të Përjashtimeve nga Konsultimi Publik për akte në programin e 
përgjithshëm Analitik është 72,6%. Krahasuar me vitin 2020 (88,68%) paraqitet një ulje e akteve 
që i nënshtrohen kritereve përjashtuese me +16.08 pikë përqindje.  

 
 

Grafiku 3: Përjashtimet nga konsultimi publik për aktet në Programin Analitik Vjetor 
 

  
 
Përqindja e akteve të konsultuara të planifikuara në Programin Analitik (23) në raport me numrin 
e përgjithshëm të akteve të konsultuara (29) është 79,31%, indikator që paraqet një trend 
pozitiv rritës krahasuar me vitin 2020 (66.21%).  

433

303

49
23

2020 2021

Numri i akteve të parashikuara në PPAP Numri i akteve nga PPAP objekt i KP
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Përdorimi i përjashtimeve nga konsultimi publik për aktet në Planin Kombëtar të Integrimit 
Evropian 
Ky tregues mat frekuencën e përdorimit të përjashtimeve nga konsultimi publik (kriteret e 
përjashtimit të përmendura në nenin 4 të Ligjit për Njoftimi dhe Konsultimin Publik) për aktet e 
parashikuara në Planin Kombëtar për Integrimin Evropian (PKIE). Ai matet si përqindje e akteve 
të parashikuara në PKIE për të cilat janë përdorur përjashtime nga konsultimi publik (kriteret e 
përjashtimit sipas nenit 4). 
 
Në planet vjetore të ministrive të paraqitura në Kryeministri gjatë vitit 2021, 48 akte ishin 
parashikuar në PKIE, ndërsa ministritë kanë raportuar se 25 akte nga PKIE  janë objekt 
konsultimi.  Përdorimi i kritereve përjashtuese nga konsultimi publik  për aktet e parashikuara 
në Planin Kombëtar për Integrimin Evropian (PKIE)   është  23 akte ose 47,9%.                                       
Nga 13 objekt i ligjit të konsultimit publik të miratuar për vitin 2021 dhe ta parashikuara në PKIE 
11 prej tyre janë konsultuar ose 84,6%.  
 
 
Përdorimi i përjashtimeve nga konsultimi publik për aktet në dokumentet strategjike sektoriale  
 
Ky tregues mat frekuencën e përdorimit të përjashtimeve nga konsultimi publik (kriteret e 
përjashtimit të përcaktuara në nenin 4 të Ligjit për Njoftimin dhe Konsultimin publik) për aktet e 
parashikuara në dokumentet strategjike sektoriale. Ai matet si përqindje e akteve të parashikuara 
në dokumentet strategjike sektoriale për të cilat janë përdorur përjashtime nga konsultimi publik 
(kriteret e përjashtimit sipas nenit 4). 
 
Gjatë vitit 2021 rezulton që ministritë kanë planifikuar miratimin e 102 projektakteve të cilat 
lidhen me dokumenta strategjikë, ndërsa ministritë kanë raportuar se 47 akte nga dokumentet 
strategjike sektoriale janë objekt konsultimi. Pra, 55 akte të parashikuara në dokumentat 
Strategjike janë përjashtuar nga konsultimet publike ose 53,92%.  
 
Nga 26 akte të miratuara  gjatë vitit 2021 objekt i konsultimit dhe të planifikuar në dokumente të 
ndryshme strategjike të sektorit, 16 akte janë konsultuar ose 61,53%.  
 

5. Kohëzgjatja e konsultimeve publike për projektligjet, dokumentet strategjike 
dhe të politikave 

 
Ky tregues paraqet të dhënat në lidhje me kohëzgjatjen minimale të konsultimeve publike për 
projektligjet dhe projekt strategjitë, të parashikuar në Ligjin për Njoftimin dhe Konsultimin Publik. 
Ai mat përqindjen e projektligjeve, projekt dokumenteve strategjike dhe të politikave të 
konsultuara për të cilat konsultimi publik ka zgjatur të paktën 20 ditë pune. Formula e 
mëposhtme përdoret për llogaritjen e Indeksit të Respektimit të Kohëzgjatjes së Konsultimit 
Publik (IPCDC) për projektligjet, projekt dokumentet strategjike dhe të politikave. 

 Numri i projektligjeve dhe projektstrategjive të 
konsultuar në një vit për të cilat konsultimi publik 
ka zgjatur të paktën 20 ditë pune 
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IPCDC = __________________________________________ x 100 
 Numri total i projektligjeve dhe projekt strategjive 

të konsultuara  
 

 
Nga 29 akte të konsultuara gjithsej, për 29 akte konsultimet publike kanë zgjatur të paktën 20 
ditë pune. Prandaj, Indeksi i Respektimit të Kohëzgjatjes së Konsultimit Publik (IPCDC) për 
projektligjet projekt strategjitë dhe dokumentet e politikave është 100%.  
Prandaj (IPCDC= 29/29 * 100 = 100%) e akteve janë në pajtueshmëri me kërkesat ligjore për të 
paktën 20 ditë pune. Indikatori është pozitiv pasi tregon që 100% e akteve të konsultuara kanë 
përmbushur afatin minimum ligjor për konsultim.  
 
Për 14 akte periudha e konsultimit ka qënë mesatarisht 21 ditë pune, ndërsa për 15 aktet e tjera 
të konsultuara 134 ditë punë, duke konsideruar që kjo periudhë me e gjatë konsultimi i referohet 
dokumentave strategjike dhe të politikave.  
 

Tabela1: Pasqyra e akteve në përputhje me kërkesën ligjore të kohëzgjatjes së konsultimeve 
publike (të paktën 20 ditë pune.) 

 
Ministra Akte të pa 

konsultuara 
Numri i 

akteve të 
konsultuara 

për të paktën 
20 ditë pune 

Numri i 
akteve të 

konsultuara 
më shumë se 
20 ditë pune 

Indeksi IRKKP 
(% e akteve të 

konsultuara 
për të paktën 
20 ditë pune) 

M  e Jashtme 0 1 0 100% 

M Arsimit 0 1 0 100% 

Drejtësisë 0 4 0 100% 

M Mjedisit  1 1 0 50% 

M Energjisë 1 1 0 50% 

M Bujqësisë 0 1 2 33,33% 

M Brendshme 0 3 4 33,33% 

M Financave  12 4 1 23,5% 

M Shëndetësisë  0 0 6 0% 

kryeministria 1 0 0 0% 
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Grafiku 4: Indeski IRKKP në nivel krahasueshmërie 
 

 
 
 
Kohëzgjatja mesatare e konsultimeve publike për pr.ligjet është 57 ditë, ndërsa për 
projektvendimet të cilat miratojnë kryesisht dokumenta strategjikë është 96 ditë.  Rezulton që 
50% e akteve janë konsultuar me afatin minimum ligjor 20 ditë pune.  
Evidentohet tendencë pozitive për respektuar afatin minimum ligjor dhe zvogëluar 
kohëzgjatjen e konsultimit publik krahasuar me vitin 2020 ku mestarja ishtë 113 ditë pune. 
 
 

Tabela 2: Kohëzgjatja mesatare e konsultimeve publike të ministrive të linjës 
 

Ministria Numri i akteve për  të 
konsultuar 

Kohëzgjatja mesatare e 
konsultimeve publike 
(në ditë pune) 

M  e Jashtme 1 20 

Drejtësisë 4 20 

M Mjedisit  2 24 

M Energjisë 2 29 

M Financave  17 40 

M Brendshme 7 68 

M Bujqesise  3 95 

M Shëndetësisë  6 170 

M Arsimit 1 187 

kryeministria 1 0 
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Akte të pakonsultuara
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Grafiku 5: Kohëzgjatja mesatare e konsultimeve publike 
 

 
 
 
 

6. Përdorimi i regjistrit Elektronik për Njoftimin dhe Konsultimin Publik për 
konsultimet e projektligjeve dhe projekt strategjive 

 

Ky tregues paraqet të dhëna lidhur me përdorimin e Regjistrit Elektronik për Njoftim dhe 
Konsultim Publik për kryerjen e konsultimeve publike mbi projektligjet dhe projekt strategjitë. 
Treguesi paraqet përqindjen e projektligjeve të konsultuara, projektdokumenteve strategjike dhe 
të politikave për të cilat janë kryer konsultimet publike përmes Regjistrit Elektronik për Njoftimin 
dhe Konsultimin Publik (RENJKP). 
 
Formula e mëposhtme përdoret për llogaritjen e Indeksit të përdorimit të Regjistrit Elektronik 
për Njoftimin dhe Konsultimin Publike (IERNPC) për kryerjen e konsultimeve publike mbi 
projektligjet dhe projekt strategjitë. 
Raporti i projektligjeve dhe projekt strategjive të konsultuara për të cilat u kryen konsultimet 
publike përmes RENJKP: 
 
 Numri i projektligjeve dhe projekt strategjive të konsultuara 

përmes RENJKP  
 

IERNPC = _______________________________________ x 100 
 Numri total i projektligjeve dhe projekt strategjive të 

konsultuara (gjatë një vitit) 
 

 
Gjatë vitit 2021, 29 nga 35 akte të konsultuara janë publikuar në Rregjistrin Elektronik për 
Konsultime Publike ose 82,85 % e të gjitha akteve të konsultuara. Aktet e konsultuara jo përmes 
RENJK janë 5 akte të Ministrisë së Financave dhe 1 akt i Ministrisë së Mjedisit. Për vitin 2020 ky 
tregues ishtë 90,54 % ose 67 akte të konsultuara. 
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Grafiku 6: Raporti i akteve të konsultuara dhe publikuar në RENJK në nivel krahasueshmërie 
 
 

 
Tabela 3: Pasqyrë e numrit të akteve të konsultuara të cilat janë publikuar në RENJKP 

 
Ministria Numri i akteve   të 

konsultuara 
Numri i akteve të 

konsultuara përmes 
RENJKP  

% e përdorimit 
të RENJK 

M e Jashtme 1 1 100% 

M Drejtësisë 4 4 100% 

M Mjedisit  1 1 100% 

M Energjisë 1 1 100% 

M Financave  10 5 50% 

M Brendshme 7 7 100% 

M Bujqësisë 3 3 100% 

M Shëndetësisë  6 6 100% 

M Arsimit 1 1 100%  
35 29 83% 

 
Grafiku 7: Përdorimi i Regjistrit Elektronik për njoftimet dhe konsultimet publike 
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Për vitin 2021 Ministria e Kulturës dhe Ministria e Mbrojtjes nuk kanë miratuar asnjë akt objekt i 
konsultimit publik. 8 nga 9 ministritë të cilat kanë miratuar akte objekt i ligjit të konsultimit kanë 
kryer procesin e konsultimit publik nëpërmjet RENJK dhe takimeve konsultative.  
6 nga 9 ministri kanë kryer 100% procesin e konsultimit publik.  3 ministritë të cilat nuk kanë 
konsultuar plotësisht aktet janë: Ministria e Financave e cila zë dhe 38,63% të totalit të akteve 
për konsultim, ministria e Mjedisit dhe Ministria e Infrastrukturës. 
 

7. Organizimi i takimeve publike të konsultimit publik për projektligjet dhe projekt 
strategjitë 

 
Formula e mëposhtme përdoret për llogaritjen e Indeksit të Frekuencës së Organizimit të 
Takimeve Publike (IPM) si mjet për konsultimin e projektligjeve, projekt dokumenteve 
strategjike dhe të politikave - përqindja e projektligjeve dhe projekt strategjive të konsultuara 
për të cilat janë organizuar takime publike gjatë periudhës së hapur për konsultime: 
 
 Numri i projektligjeve dhe projekt strategjive të konsultuara në 

një vit për të cilat janë organizuar takime të konsultimit publik  
 

IPM = ________________________________________________ x 100 
 Numri total i projektligjeve dhe projekt strategjive të 

konsultuara (gjatë një viti) 
 

 
Gjatë  vitit 2021, nga gjithsej 35 akte të konsultuara për 32 akte janë organizuar takime 
publike. Indeksi i Frekuencës së Organizimit të Takimeve Publike (IPM) është 91.42% 
Ky indikator paraqet një tendencë pozitive, progresive krahasuar me vitin 2020 (63.01%) me 
28,41 pikë përqindje.  
 
 

Grafiku 8: Indeksi i frekuencës së organizimit të takimeve publike 2020 vs 2021 
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Përveç Regjistrit Elektronik të qeverisë qendrore dhe takimeve publike, përdoren gjithashtu 
posta elektronike, komitetet konsultative dhe metoda të tjera të tilla si web-faqet e ministrive të 
linjës. Më poshtë është përmbledhja e përdorimit të metodave të ndryshme të konsultimeve 
publike me numrin e akteve për të cilat janë përdorur metoda të ndryshme të konsultimeve: 

 
Grafiku 9: Përdorimi i metodave të ndryshme të konsultimeve viti 2021 

 

 
 
 

Grafiku 10: Përdorimi i metodave të konsultimit publik në nivel krahasueshmërie 2020 vs2021 
 

 
 
 
Indeksi i Organizimit të Takimeve në masën 91.42% është i lartë duke konsideruar që viti 2021 
vijon të jetë një vit pandemik. Ky indeks dëshmon shkallën e lartë të angazhimit të institucioneve 
për realizimin e takimeve konsultative për procesin e konsultimit publik. Dëshmohet një lidhje 
midis mos publikimit të akteve në RENJK dhe mos organizimit të takimeve publike.  
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8. Shkalla e përfshirjes së aktorëve të jashtëm, jo qeveritarë në hartimin apo 
konsultimet e projektligjeve, projekt strategjive dhe dokumenteve të politikave 
si anëtarë grupeve të punës / organeve konsultative 

 
Përfshirja sa më e madhe e aktorëve të jashtëm, joqeveritarë në hartimin ose konsultimet mbi 
projektligjet, dokumentet strategjike dhe të politikave si anëtarë të grupeve të menaxhimit të 
integruar të politikave/organeve konsultative tregon hapjen dhe gjithëpërfshirjen e fazës së 
hershme të formulimit të politikave që shpesh ofron potencialin më të madh për ndikim të palëve 
të interesuara për përmbajtjen e drafteve të politikave dhe nismave ligjore. 
 
Qëllimi pas këtij treguesi është të ndjekë trendet në numrin e aktorëve të jashtëm, jo-qeveritarë 
si anëtarë të emëruar të grupeve të menaxhimit të integruar të politikave/organeve konsultative 
për hartimin e akteve të reja përmes një formule: 
 
IWG= Numri i aktorëve joqeveritarë të përfshirë në hartimin dhe/ose konsultimet mbi projektligjet 
dhe strategjitë si anëtarë të emëruar të grupeve të menaxhimit të integruar/ organeve 
konsultative. 
 
Gjatë vitit 2021, ministritë e linjës raportuan 191 aktorë të jashtëm, jo-qeveritarë të përfshirë në 
hartimin e projektligjeve dhe projekt strategjitë si anëtarë të emëruar të grupeve të menaxhimit 
të integruar të politikave/organeve konsultative (GP) ose organeve konsultative. Gjatë vitit 2020 
ky numër ishte 192.  
 
 
Tabela 4: Numri i palëve të interesit në grupet e menaxhimit të integruar/organet konsultative 

në ministritë e linjës 
 

Ministria Numri i palëve të interesit në 
Grupet e menaxhimit të 
Integruar të Politikave  

% në numrin total 
të palëve të 

interesit në Grupet 
e menaxhimit të 

Integruar të 
Politikave  

Ministria e Brendshme  29 15% 

Ministria e Financave dhe Ekonomisë  47 25% 

Ministria e Drejtësisë  16 8% 

Ministria  e Arsimit  35 18% 

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes 
Sociale  

16 8% 

Ministria e Turizmit dhe Mjedisit  7 4% 

Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme  35 18% 

Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural  4 2% 

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë  2 1% 

Totali 191 100% 
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Grafiku 11: Raporti  i palëve të interesit të përfshirë në mekanizmin GMIP 
 

 
 
 
Më së shumti, numri më i madh i aktorëve të jashtëm është raportuar nga Ministria e Arsimit e 
cila raportoi 35 palë si anëtarë të grupeve të punës të organeve konsultative të përfshirë në 
hartimin e Strategjisë Kombëtare për Arsimin 2021-2026 dhe të planit të veprimit për zbatimin e 
saj. 
 
Numri total i pjesëmarrësve në procesin e konsultimit pwr vitin 2021 wshtw 1396 
 

9. Numri i pjesëmarrësve që kontribuojnë në konsultimet publike për projektligjet 
dhe projekt strategjitë me komentet dhe rekomandimet e tyre 

 
Ky tregues(IPARTICIP) mat numrin e pjesëmarrësve (aktorë të jashtëm, jo-qeveritarë) që kanë 
kontribuar në konsultimet publike për projektligjet dhe projekt strategjitë me komentet dhe 
rekomandimet e tyre - përmes çfarëdo metode - Regjistri Elektronik, takimet publike, e - postat, 
këshillat konsultativ, etj. Ky është një tregues i rëndësishëm i cilësisë së komunikimit dhe shtrirjes 
së procesit të konsultimit publik. 
 
Gjatë vitit 2021, ministritë raportuan 1396 pjesëmarrës në konsultime publike përmes metodave 
të ndryshme të konsultimit. Në kushtet e pandemisë zhvillimi i takimeve konsultative është 
realizuar kryesisht nëpërmjet platformave të mbledhjeve online Zoom dhe Ëebex, si dhe  në 
zbatim të masave kufizuese  për realizimin e takimeve fizike.   
 
Ministria e Financave dhe Ekonomisë rezulton të këtë numrin më të lartë të aktorëve pjesmarrës, 
600 të tillë,  për konsultimin e  projekt-ligjit “Për zhvillimin e ndërmarrjeve mikro, të vogla dhe të 
mesme” dhe konsultimin e Strategjisë së Zhvillimit të Biznesit dhe Investimeve 2021-2027 dhe të 
planit të saj të veprimit. 
 
Ky tregues (IPARTICIP) mat numrin e kontribuesve me komente  dhe rekomandimet e tyre - 
përmes çfarëdo metode. Për vitin 2021  treguesi IPARTICIP rezulton 550.  
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Grafiku 11. Numri i pjesëmarrësve kontribues në konsultimet publike 2019-2021  
 

 
 
 
 

 
Pjesëmarrës kontribues në konsultimet publike me komentet e tyre përbëjnë 39,39% të të gjithë 
pjesëmarrësve. Më poshtë paraqitet një pasqyrë e numrit të kontribuesve në konsultimet publike 
për ministritë e linjës/ agjencitë: 
 

Tabela 5: Numri i pjesëmarrësve që dhanë kontribute në konsultimet publike 
 

Ministria Numri i pjesmarrësve  Numri i pjesmarrësve 
kontribues  

M Drejtësisë 14 14 

M Mjedisit  50 15 

M Energjisë 12 4 

M Financave  762 188 

M Brendshme 135 58 

M Bujqesise  17 5 

M Shëndetësisë  266 126 

M Arsimit 140 140 
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Grafiku 12: Numri i pjesëmarrësve që kontribuan në konsultimet publike në vitin 2021  
 

 
 
 

10. Raportimi mbi rezultatet e konsultimeve–reagueshmëria institucionale ndaj 
komenteve/rekomandimeve të marra për konsultimet publike të projektligjeve 
dhe projekt strategjive  

 
Ky tregues mat shkallën e reagueshmërisë institucionale ndaj komenteve dhe rekomandimeve të 
marra për konsultimet publike mbi projektligjet dhe projekt strategjitë. Treguesi matet përmes 
përqindjes së projektligjeve dhe projekt strategjive të konsultuara për të cilat janë publikuar 
raportet mbi rezultatet e konsultimeve publike në raport me numrin e përgjithshëm të 
projektligjeve dhe projekt strategjive të konsultuara - në përputhje me formulën më poshtë: 
 
 

 Numri i projektligjeve dhe projekt strategjive të konsultuara 
për të cilat janë publikuar raporte te rezultateve të 
konsultimeve publike  

 

IRESPONSE = _______________________________________ x 100 
 Numri total i projektligjeve dhe projekt strategjive të 

konsultuara  
 
 
 

 

Gjatë vitit 2021 nga 29 akte të konsultuara, për 26 akte të ministrive të linjës janë përgatitur dhe 
publikuar raporte për rezultatet e konsultimeve publike - që është 89,65% e të gjitha akteve. 
Ky indeks është i përmirësuar në raport  me performancën e vitit 2020, 82,43%.  
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Grafiku 13 – Shkalla e reagueshmërisë institucionale 2019,2020,2021 
 

 
 
Në lidhje me publikimin e raporteve mbi rezultatet e konsultimeve publike Ministria e Financave 
dhe Ekonomise dhe Ministria e Mjedisit dhe Turizmit nuk kanë publikuar 3 raporte  të rezultateve 
të konsultimeve publike në total.  
 

11. Shkalla e pranimit të kontributeve të palëve të interesit në procesin e 
konsultimit publik për projektligjet dhe projekt strategjitë 

 
Ky tregues mat ndikimin e pjesëmarrjes së publikut në kuadër të pranimit të kontributeve të 
palëve të interesit në konsultimet publike mbi projektligjet dhe projekt strategjitë (përmes çdo 
metode - Regjistri Elektronik, takimet publike, posta elektronike, këshillat konsultativë, etj.). 
Treguesi matet përmes përqindjes së numrit të përgjithshëm të komenteve/rekomandimeve të 
marra nga palët e interesuara që janë pranuar nga ministritë/organet qeveritare. Për qëllim të 
matjes më integrale të këtij treguesi, merren parasysh komentet/rekomandimet plotësisht dhe 
pjesërisht të pranuara. 
 
Ky tregues llogaritet duke përdorur formulën e mëposhtme:  
 
 Numri i komenteve të pranuara plotësisht + numri i 

komenteve të pranuara pjesërisht për projektligjet dhe 
projekt strategjitë  

 

IACCEPT = _______________________________________ x 100 
 Numri total i komenteve të marra  

 
 

 
Numri i përgjithshëm i komenteve të pranuara plotësisht dhe të pranuara pjesërisht për 
projektligjet dhe projekt strategjitë e konsultuara në vitin 2021 është 555. Kur pjesëtohen me 

84%

82%

89.65%
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numrin e përgjithshëm të komenteve të marra, shkalla e pranimit të kontributeve të palëve të 
interesit në konsultimet publike për projektligjet dhe projekt strategjitë në vitin 2021  është 
72,83%.   
 
Numri më i madh i komenteve është marrë nga Ministria  e Financave për miratimin e Strategjisë 
së Zhvillimit të Biznesit dhe Investimeve 2021-2027 dhe të planit të saj të veprimit dhe  
Ministria e  Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale për miratimin e Planit Kombëtar të Veprimit për 
Barazi, Përfshirje dhe Pjesëmarrjen e Romëve dhe Egjiptianëve, 2021-2025. Numri i komenteve 
të pranuara për këto akte është 139.  
 
Nga 762 komente të marra, 555 komente janë pranuar plotësisht ose pjesërisht, 28 pjesërisht 
të pranuara dhe 207 të refuzuara. 

 
Grafiku 14: Shkalla e pranueshmërisë së komenteve gjatë konsultimit publik në nivel 

krahasueshmërie 2020 vs 2021 
 

 
 
 

 
Krahasuar me vitin 2020 paraqitet një trend shumë pozitiv lidhur më numrin e reagimeve të 
mbledhura dhe shkallën e pranimit të këtyre kontributeve.  
 
IACCEPT për vitin 2021 është 72,83% përkundrejt 59,7% në vitin 2020 dhe 2019 (65,84%). 
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Grafiku 15 – Pasqyrë e shkallës së pranimit të komenteve të palëve të interesit në vitin 2021 
(6MI 2021) 

 

 
 

 
Grafiku 16– Pasqyrë e shkallës së pranimit të komenteve të palëve të interesit në vitet 2019-

2021 
 

 
 
 

12. Ndikimi i konsultimeve publike në raportet e VNR-ve 
 

Gjatë vitit gjatë vitit 2021 numri i projektvendimeve që i janë nënshtruar procesit të konsultimit 
publik është më i lartë se numri i projektligjeve, një e dhënë që rezulton për herë të parë në 
procesin e konsultimit publik. Numri  total i projektvendimeve objekt i konsultimit të miratuara 
është 26, pwrkundrejt 18 projektligjesh.  Gjatë vitit 2021  11 projektligje objekt i konsultimit 
publik u shoqëruan nga raportet e VNR-së dhe 9 prej tyre u konsultuan.   
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 Ky seksion merret me një tregues specifik i cili mat ndikimin e konsultimeve publike në raportet 
e VNR-së- përkatësisht numrin e raporteve të VNR-së që u ndryshuan ose përditësuan bazuar në 
informacionin/të dhënat e marra gjatë procesit të konsultimit publik. 
 
Bazuar në të dhënat e mbledhura nga ministritë e linjës, nga 9 projektligje të konsultuara me 
raportet e VNR-së,  4 raporte RIA (44,44%) u  ndryshuan si rezultat i kontributeve të marra gjatë 
konsultimeve publike. 
 
Projektligjet e konsultuara me raport VNR të ndryshuar  janë: 
 

M Financave P-Ligj “Per disa ndryshime dhe shtesa ne ligjin nr.9917, date 19.05.2008 
“Per parandalimin e pastrimit te parave dhe financimit te terrorizmit”. 

M Drejtesise Projekt ligj Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.110/2018, “Për 
noterinë”. 

M Drejtesise Projekt ligj Për profesionin e ndërmjetësit të pasurive të paluajtshme. 

M Financave Projekt ligj Për zhvillimin e ndërmarrjeve mikro, të vogla dhe të mesme. 

 

13. Cilësia e performancës institucionale në zbatimin e konsultimeve publike 
 

Indeksi i Cilësisë së Performancës Institucionale në zbatimin e konsultimeve publike vlerëson 
nivelin e informacionit të siguruar nga ministritë për përmbushjen e kërkesave (kritereve) të 
përcaktuara në Ligjin Nr. 146/2014 “Për Njoftimin dhe Konsultimin Publik”, përkatësisht: 
 

• Informacion mbi publikimin e informacionit në sistemet qeveritare të informacionit 
(Regjistri elektronik dhe programi i transparencës) 
• Konsultimet publike të mbajtura për të paktën 20 ditë pune 
• Grupet e palëve të interesit të përfshira në procesin e konsultimit 
• Raporti mbi numrin e përgjithshëm të rekomandimeve të nxjerra grupet e interesit dhe 
palët e interesuara të publikuara në regjistrin elektronik 
• Informacion mbi komentet e pranuara / reflektuara kundrejt komenteve të paraqitura 
të disponueshme në Raport. 

 
Metodologjia ndjek qasjen për matjen e cilësisë së konsultimeve publike të hartuar me 
mbështetjen e SIGMA me qëllim monitorimin e progresit në përmbushjen e treguesve të 
përcaktuar në mbështetjen buxhetore për reformën e administratës publike dhe bazohet në të 
dhënat e raporteve për konsultimet publike të ministrive të mbledhura nga Kryeministria, si dhe 
të dhënat e mbledhura përmes RENJKP dhe ëeb-faqeve të internetit të ministrive. 
 
Ky tregues llogaritet duke përdorur tabelën e rezultateve më poshtë bazuar në vlerësimin vijues 
me dy pikë të cilësisë së performancës institucionale: (IIP) 

-një pikë nëse ekzistojnë prova mbi përmbushjen e kërkesave të ligjit dhe 

-një pikë nëse informacioni është gjithëpërfshirës në nivelin e pritur. 
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Tabela 6 – Rezultatet– Cilësia e performancës institucionale në respektimin e standardeve të 
konsultimit publik 

0 1 2 3 4 

Asnjë nga 
elementet nuk 

është 
përmendur  

1-3 

Pikë  

4-5 

Pikë  

6-7 

Pikë  

8 

Pikë  

Nuk është 
ofruar 
informacionpër 
konsultimin 
publik 

 

 

 

 

 

Projektligjet 
janë botuar 
në sistemin e 
informacionit 
qeveritar, 
por asnjë 
përfshirje e 
palëve të 
interesuara 
nuk ka 
ndodhur 

Projektligjet janë 
botuar në 
sistemin e 
informacionit 
qeveritar për të 
paktën 20 ditë 
pune, asnjë 
raport mbi 
përfshirjen e 
palëve të 
interesit nuk 
është nxjerrëdhe 
nuk mbahen 
prova të 
mjaftueshme mbi 
reagimet e tyre. 

Projektligjet janë 
botuar në 
sistemin e 
informacionit 
qeveritar, raporti 
për përfshirjen e 
palëve të 
interesuara është 
nxjerrëdhe ruhen 
prova të 
mjaftueshme mbi 
reagimet e tyre, 
por nuk ka 
informacion nëse 
reagimet janë 
reflektuar në 
draftin e ri  

Projektligjet 
publikohen në 
sistemin e 
informacionit 
qeveritar, 
sigurohet 
informacion i 
mjaftueshëm për 
konsultime të gjera 
me palët e 
interesit; ruhen 
prova të 
mjaftueshme mbi 
reagimet e tyre, 
një shkallë e mirë e 
reflektimit të 
reagimeve të 
palëve të 
interesuara 
pasqyrohet në 
draftin e ri 

 

Ky indeks është llogaritur në përputhje më një tabelë pikësh, ku 44 akte kanë marrë pikët e 

mëposhtme siç përshkruhet në tabelën më poshtë: 

Tabela7: Pikët e cilësisë së konsultimeve publike në vitin 2021 

Numri i akteve  Pikët  Totali  

25 akte  8 pikë  200 

4 akte  3 pikë  12 

15 akte  0 pikë  0 
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Total (44 akte) 212 

Indeksi i cilësisë së performancës institucionale në respektimin e 

kërkesave të Ligjit për Njoftimin dhe Konsultimin Publik (527/93) 

4,81 

 

Me rezultatin e përgjithshëm prej 4,81 në vitin 2021 ka pasur një rënie në cilësinë e performancës 

institucionale krahasuar me ciklin e plotë të viteve të mëparshme ( 5,66 në 2020, 5,12 në 2019).  

Ky rezultat ndikohet nga performanca e ministrisë së financave e cila për vitin 2021 ka patur 17 

akte për konsultim dhe ka konsultuar sipas kritereve të vlersimit të metodologjisë 5 prej tyre. 

Ministria e Mjedisit dhe Ministria e Energjisë kanë patur vetëm nga një akt të pa konsultuar por 

që përbën 50% të akteve të secilit.  

Grafiku 17 – Progresi në cilësinë e performancës institucionale në zbatimin e konsultimeve 

publike 

 
 

 

14. Shkalla e reazlimit të Planit Vjetor të Konsultimit Publik  
 

Me miratimin e Udhëzuesit të Konsultimit Publik, u përmbush dhe angazhimi institucional për 

hartimin e Planeve Vjetore të Konsultimit Publik Sektoriale 2021 dhe Planit të Përgjithshëm Vjetor 

të Konsultimit Publik 2021, bazuar mbi procesin e vlerësimit të akteve për konsultim publik sipas 

përcaktimeve në ligjin 146/2014, ‘Për Njoftimin dhe Konsultimin Publik”.  

 

Ministritë për vitin 2021 kane planifikuar konsultimin e 86 projektakteve dhe projektvendimeve 

nga të cilat për 2021 kane miratuar 26 prej tyre.  

 

3.25

5.2
5.66

4.81

2018 2019 2020 2021

Indeksi i cilësisë së performancës insititucinale 
në zbatimin e konsultimeve publike
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24 akte nga 26 të miratuara dhe të parashikuara në në Planin Vjetor të Konsultimit Publik 2021 
i janë nënshtruar konsultimit publik të formave të ndryshme (92,3%).  

  

 

Grafiku 18 – Konsultimi i akteve të parashikuara në Planin Vjetor të Konsultimit Publik 2021  
 

 
 

 

 

15. Konkluzione dhe rekomandime 
 
Konkluzione  
 

1. Procesi i konsultimit publik rezulton i konsoliduar dhe me trajektore pozitive në shumicën 
e elementëve të tij. 

2. Konstatohet rritje e kulturës pjesmarrëse të publikut në proceset konsultative si dhe në 
ndjekjen dhe komentet e paraqitura në RENJK. 

3. Ministritë e linjës kane përvetësuar dhe shndërruar në rutinë konsultimin publik pasi 70% 
e tyre përformojnë në masën 100% dhe me cilësinë maksimale. 

4. Koordinatorët e Konsultimit Publik demostrojnë rritje të ekspertizës së realizimit të 
procesit.  

5. 3 (tre) ministri paraqiten problematike lidhur me procesin: Ministria e Financave, 
Ministria e Mjedisit dhe Ministria e Energjisë. Indeksi i të cilave për vitin 2021 ështe në 
rënie.  

 
Rekomandime: 
 

1) Përforcimi i kulturës së institucioneve të evidentuara si problematike lidhur me procesin 
e konsultimit publik. 

24

26

Akte të parashikuara në PKVP dhe të konsultuara

Akte të parashikuara në PVKP dhe të miratuara
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2) Rritja e bashkëpunimit ndërinstitucional lidhur me organizimin dhe raportimin për 
procesin e konsutlimit publik. 

3) Evidentimi i domosdoshmërisë së përdorimit të RENJK si kriter bazë për procesin 
përderisa evidentohen konsultime të akteve por të papublikuara në regjistër.  

4) Zhvillimi periodik i tryezave me pjesmarrës nga ministritë e linjës lidhur me rëndësinë e 
KP, identifikimin e sfidave të përbashkëta dhe adresimin e tyre.  

5) Përforcimin e bashëkpunimit me DRRP në Kryeministri lidhur më komunikimin e paketave 
të akteve apo akteve të caktuara të cilat dërgohen për aprovim pa raportin e konsultimit 
publik. 

6) Zhvillimi i trajnimeve periodike me fokus theksimin e elementëve të evidentuar që kanë 
nevojë për përmirësim.  
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Shtojcë -Pasaporta e treguesve për monitorimin e progresit në zbatimin e standardeve 
të procesit të konsultimit publik për vitin 2021 
 

1 
 

    TREGUESI 1 

1 
Treguesi 

Indeksi i frekuencës së konsultimit publik për projektligjet dhe 
strategjitë 

2 Lloji i treguesit Produkti 

3 

Referenca e lidhur me dokumentet/ 
strategjitë strategjike 

Strategjia e Reformës së Administratës Publike 2015-2020 

4 
Referenca e lidhur me SKZHI 

Lidhur me shtyllën: Qeverisja e Mirë & Demokracia dhe Sundimi 
i Ligjit 

5 

Referencë e lidhur me qëllimin e politikës 
së Dokumentit të Strategjisë 

Objektivi 2 i Strategjisë së Reformës së Administratës Publike 
2015-2020 

6 Qëllimi i politikës Politikëbërja dhe cilësia e legjislacionit 

7 
Objektivi specifik 

Sistemi transparent dhe gjithëpërfshirës i hartimit të ligjeve, i cili 
bazohet në politikat dhe, i cili siguron përafrimin me acquis 

8 Treguesi / masa Sasior 

9 

Burimi i shërbimit për monitorimin e 
treguesve të performancës 

Raporti vjetor i qeverisë qendrore për konsultimet publike, 
raportet vjetore të ministrive të linjës, Regjistri Elektronik i 
Njoftimeve dhe Konsultimeve Publike, faqet e internetit të 
ministrive të linjës 

10  
Institucionet përgjegjëse për mbledhjen e 
të dhënave 

ZKM-Departamenti i Zhvillimit dhe Mirëqeverisjes  

11 
  

12 

Metodologjia 

Ky tregues mat frekuencën e konsultimeve publike duke 
llogaritur përqindjen e projektligjeve, dokumenteve strategjike 
dhe politikave (që kërkohej të paraqiteshin për konsultim publik) 
të miratuara nga Qeveria, të cilat kanë kaluar përmes 
konsultimeve publike. 
Metodologjia bazohet në mbledhjen e të dhënave sasiore nga 
ZKM bazuar në raportimin administrativ të ministrive të linjës 
për konsultimet publike të kryera, si dhe bazuar në të dhënat e 
mbledhura përmes Regjistrit Elektronik, faqeve të internetit të 
ministrive të linjës, Sekretariatit të Përgjithshëm (për aktet e 
miratuara nga Qeveria) si dhe Fletorja Zyrtare.  

13 
Frekuenca e matjes 

Vjetore dhe gjysmëvjetore 

14 Vjetore 

15 

Treguesi / Natyra e treguesit: 
Kumulative/Në rritje 

Në rënie 

16 Treguesit agregat   
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17 

Formula e llogaritjes (Jepet formula për 
mënyrën e llogaritjes së vlerës së këtyre 
treguesve) 

TFormula e mëposhtme e llogaritjes përdoret për Indeksin e 
frekuencës së konsultimit publik (IFPC) për projektligjet dhe 
strategjitë (IFPC = Përqindja e projektligjeve, dokumenteve 
strategjike dhe politikave të miratuara nga Qeveria të cilat kanë 
kaluar përmes konsultimeve publike) - duke përjashtuar ato akte 
që përjashtohen sipas nenit 4 të Ligjit për konsultimet publike. 
 
Numri i projektligjeve, dokumenteve strategjike dhe politikave 
që kanë kaluara përmes procesit të konsultimit publik në një vit 
IFPC 
=____________________________________________________ 
x 100 
Numri i përgjithshëm i projektligjeve, dokumenteve strategjike 
dhe të politikave të miratuara nga qeveria që kërkohej të 
paraqiteshin për konsultim publik 
Perllogaritja: 29 akte te konsultuara/44 ne total te akteve per 
KP*100=65.9% 

18 

Ndarja e të dhënave (Treguesit agregat) 

  

19   

20   

  

Baza fillestare 

2018 

22 47.23% 

  2019 

  71.42% 

  2020 

23 79.57% 

    2021 (gjashtë-mujori i parë) 

    72.2% 

    2021 vit i plotë 

    65.9% 

25 
  

2021/ Trendi në rënie 

26 2022/ Trendi në rritje 

      

27 Vlera e rishikuar/ Synimet  Viti / Vlera 

28 Vlera / Synimet Viti / Vlera 

29 

Referenca e Qëllimeve të ZHvillimit të 
Qëndrueshem (QZHQ) 

16.7 Siguroni vendimmarrje të përgjegjshme, gjithëpërfshirëse, 
pjesëmarrëse dhe përfaqësuese në të gjitha nivelet 
16.6 Zhvillimi i institucioneve efektive, të përgjegjshme dhe 
transparente në të gjitha nivelet 

30 Fushat e lidhura me standardet e tjera / 
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2 

 

    TREGUESI 2 

1 
Treguesi 

Numri i konsultimeve publike të organizuara për projektligjet me 
VNR 

2 Lloji i treguesit Produkti  

3 

Referenca e lidhur me dokumentet/ 
strategjitë strategjike 

Strategjia e Reformës së Administratës Publike 2015-2020 

4 
Referenca e lidhur me SKZHI 

Lidhur me shtyllën: Mirëqeverisja & Demokracia dhe Sundimi i 
Ligjit 

5 

Referencë e lidhur me qëllimin e politikës së 
Dokumentit të Strategjisë 

Objektivi 2 i Strategjisë së Reformës së Administratës Publike 
2015-2020 

6 Qëllimi i politikës Politikëbërja dhe cilësia e legjislacionit 

7 
Objektivi specifik 

Sistemi transparent dhe gjithëpërfshirës i hartimit të ligjeve, i cili 
bazohet në politikat dhe, i cili siguron përafrimin me acquis 

8 Treguesi / masa Sasior 

9 

Burimi i shërbimit për monitorimin e 
treguesve të performancës 

Raporti vjetor i qeverisë qendrore për konsultimet publike, 
raportet vjetore të ministrive të linjës, Regjistri Elektronik i 
Njoftimeve dhe Konsultimeve Publike, faqet e internetit të 
ministrive të linjës 

10 
 
Institucionet përgjegjëse për mbledhjen e të 
dhënave 

ZKM-Departamenti i Zhvillimit dhe Mirëqeverisjes 

11   

12 

Metodologjia 

Ky tregues mat numrin e konsultimeve publike të mbajtura për 
projektligjet me VNR dhe përqindjen e projektligjeve me VNR që 
kaluan përmes konsultimeve publike nga numri i përgjithshëm i 
projektligjeve me VNR. 
 
Metodologjia bazohet në mbledhjen e të dhënave sasiore nga 
ZKM bazuar në raportimin administrativ të ministrive të linjës në 
konsultimet publike të kryera, si dhe bazuar në të dhënat e 
mbledhura përmes Regjistrit Elektronik, faqeve të internetit të 
ministrive të linjës, Sekretariatit të Përgjithshëm (për aktet e 
miratuara nga Qeveria) si dhe Fletores Zyrtare 

13 
Frekuenca e matjes 

Vjetore dhe gjysmëvjetore 

14 Vjetore 

15 

Treguesi / Natyra e treguesit: Kumulative/Në 
rritje 

Në rritje 

16 Treguesit agregat / 
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17 

Formula e llogaritjes (Jepet formula për 
mënyrën e llogaritjes së vlerës së këtyre 
treguesve) 

Formula e mëposhtme e llogaritjes përdoret për të matur rritjen 
e konsultimeve publike të mbajtura për projektligjet me VNR (si 
përqindje e të gjithë projektligjeve të përgatitura me VNR): 
 
Numri i projektligjeve të konsultuar me VNR në një vit  
IVNR =_______________________________________   x 100 
Numri i përgjithshëm i projektligjevetë përgatitura me VNR 
 
Perllogaritja: 11/18 projektligje qe ishin planifikuar *100=61% 

18 

Ndarja e të dhënave (Treguesit agregat) 

/ 

19 / 

20 / 

22 
Baza fillestare 

2020 

23 82.60% 

    2021 (gjashtë-mujori i parë) 

    75% 

    Viti 2021 

    61% 

24 

Vlera / Synimet 

2021 / Trendi në rënie 

25 2022/ Trendi në rritje 

26 2023/ Trendi në rritje 

27 Vlera e rishikuar/ Synimet  / 

28 Vlera / Synimet / 

29 

Referenca e Qëllimeve të ZHvillimit të 
Qëndrueshem (QZHQ) 

16.7 Siguroni vendimmarrje të përgjegjshme, gjithëpërfshirëse, 
pjesëmarrëse dhe përfaqësuese në të gjitha nivelet 
16.6 Zhvillimi i institucioneve efektive, të përgjegjshme dhe 
transparente në të gjitha nivelet 

30 
Fushat e lidhura me standardet e tjera / 
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3 

 

    TREGUESI 3 

1 
Treguesi 

Indeksi i përdorimit të kritereve të përjashtimit/ përjashtimeve 
nga konsultimet publike për akte në Programin Analitik 

2 Lloji i treguesit Produkti  

3 

Referenca e lidhur me dokumentet/ 
strategjitë strategjike 

Strategjia e Reformës së Administratës Publike 2015-2020 

4 
Referenca e lidhur me SKZHI 

Lidhur me shtyllën: Mirëqeverisja & Demokracia dhe Sundimi i 
Ligjit 

5 

Referencë e lidhur me qëllimin e politikës së 
Dokumentit të Strategjisë 

Objektivi 2 i Strategjisë së Reformës së Administratës Publike 
2015-2020 

6 Qëllimi i politikës Politikëbërja dhe cilësia e legjislacionit 

7 
Objektivi specifik 

Sistemi transparent dhe gjithëpërfshirës i hartimit të ligjeve, i cili 
bazohet në politikat dhe, i cili siguron përafrimin me acquis 

8 Treguesi / masa Sasior 

9 

Burimi i shërbimit për monitorimin e 
treguesve të performancës 

Raporti vjetor i qeverisë qendrore për konsultimet publike, 
raportet vjetore të ministrive të linjës, Regjistri Elektronik i 
Njoftimeve dhe Konsultimeve Publike, faqet e internetit të 
ministrive të linjës 

10  
Institucionet përgjegjëse për mbledhjen e të 
dhënave 

  

11   
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12 

Metodologjia 

Ky tregues mat frekuencën e përdorimit të përjashtimeve nga 
konsultimet publike (kriteret e përjashtimit të përmendura në 
nenin 4 të Ligjit për Njoftimin dhe Konsultimin publik) për aktet e 
parashikuara në planin vjetor legjislativ të Qeverisë (Programi 
Analitik). 
Kjo matet si përqindje e akteve të parashikuara në Programin 
Analitik për të cilat janë përdorur përjashtime nga konsultimet 
publike (kriteret e përjashtimit nga neni 4). 
Përjashtimet nga konsultimet publike (kriteret e përjashtimit për 
aktet që nuk kërkohen të konsultohen) përcaktohen në nenin 4 
të Ligjit, duke përcaktuar që dispozitat e ligjit nuk zbatohen gjatë 
proceseve të vendimmarrjes në lidhje me: 
a) çështjet e sigurisë kombëtare, për sa kohë që ato përbëjnë një 
sekret shtetëror, në përputhje me ligjin për informacionin e 
klasifikuar "sekret shtetëror"; 
b) marrëveshjet ndërkombëtare, marrëveshjet bilaterale dhe 
multilaterale; 
c) aktet administrative individuale dhe aktet normative 
administrative, perveç rasteve kur me një ligj specifik 
parashikohet ndryshe; 
d) aktet normative, me fuqinë e ligjit të miratuar nga Këshilli i 
Ministrave; d) emergjenca civile; 
e) raste të tjera të përjashtimit të parashikuara nga ligji. 
Metodologjia bazohet në mbledhjen sasiore të të dhënave nga 
ZKM bazuar në raportimin administrativ të ministrive të linjës në 
konsultimet publike të kryera, si dhe bazuar në të dhënat e 
mbledhura përmes azhurnimit të Planit Vjetor të Konsultimeve 
Publike, Regjistrit Elektronik, faqeve të internetit të ministrive të 
linjës, Sekretariatit të Përgjithshëm (për aktet të miratuar nga 
Qeveria) si dhe Fletores Zyrtare.  

13 
Frekuenca e matjes 

Vjetore dhe gjysmëvjetore 

14 Vjetore 

15 

Treguesi / Natyra e treguesit: Kumulative/Në 
rritje 

Në rënie 

16 Treguesit agregat / 

17 

Formula e llogaritjes (Jepet formula për 
mënyrën e llogaritjes së vlerës së këtyre 
treguesve) 

Formula e mëposhtme e llogaritjes përdoret për Indeksin e 
përdorimit të kritereve të përjashtimit/përjashtimeve nga 
konsultimet publike për aktet në Programin Analitik (IEXCL-PA) 
Numri i akteve të parashikuara në Programin Analitik për të cilat 
janë përdorur përjashtime nga konsultimet publike (kriteret e 
përjashtimit sipas nenit 4) 
IEXCL-
PA=_____________________________________________ x 
100 
Numri i përgjithshëm i akteve të parashikuara në Programin 
Analitik 
 
Formula e perllogaritjes: aktet qe jane perjashtuar 220/303 akte 
total *100= 72,6% 

18 Ndarja e të dhënave (Treguesit agregat) / 
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19 / 

20 / 

22 
Baza fillestare 

2019 

23 / 

24 

Vlera / Synimet 

2020 

25 88.68% 

  2021 (gjashtë-mujori i parë) 

26 71,61% 

    Viti 2021 

    72,6% 

      

27 Vlera e rishikuar/ Synimet  / 

28 Vlera / Synimet / 

29 

Referenca e Qëllimeve të ZHvillimit të 
Qëndrueshem (QZHQ) 

16.7 Siguroni vendimmarrje të përgjegjshme, gjithëpërfshirëse, 
pjesëmarrëse dhe përfaqësuese në të gjitha nivelet  
16.6 Zhvillimi i institucioneve efektive, të përgjegjshme dhe 
transparente në të gjitha nivelet 

30 
Fushat e lidhura me standardet e tjera / 
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4 
 

    TREGUESI 4 

1 
Treguesi 

Indeksi i përdorimit të kritereve të përjashtimit/ përjashtimeve 
nga konsultimet publike për akte në Planin Kombëtar të 
Integrimit Evropian (PKIE) 

2 
Lloji i treguesit Produkti  

3 
Referenca e lidhur me dokumentet/ 
strategjitë strategjike 

Strategjia e Reformës së Administratës Publike 2015-2020 

4 
Referenca e lidhur me SKZHI 

Lidhur me shtyllën: Mirëqeverisja & Demokracia dhe Sundimi i 
Ligjit 

5 

Referencë e lidhur me qëllimin e politikës 
së Dokumentit të Strategjisë 

Objektivi 2 i Strategjisë së Reformës së Administratës Publike 
2015-2020 

6 
Qëllimi i politikës Politikëbërja dhe cilësia e legjislacionit 

7 
Objektivi specifik 

Sistemi transparent dhe gjithëpërfshirës i hartimit të ligjeve, i cili 
bazohet në politikat dhe, i cili siguron përafrimin me acquis 

8 Treguesi / masa Sasior 

9 

Burimi i shërbimit për monitorimin e 
treguesve të performancës 

Raporti vjetor i qeverisë qendrore për konsultimet publike, 
raportet vjetore të ministrive të linjës, Regjistri Elektronik i 
Njoftimeve dhe Konsultimeve Publike, faqet e internetit të 
ministrive të linjës 

10 
 
Institucionet përgjegjëse për mbledhjen e 
të dhënave 

Departamenti i ZKM-së për Zhvillim dhe Mirëqeverisje në 
bashkëpunim me Ministrinë për Evropën dhe Punët e Jashtme 

11   
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Metodologjia 

Ky tregues mat frekuencën e përdorimit të përjashtimeve nga 
konsultimet publike (kriteret e përjashtimit të përmendura në 
nenin 4 të Ligjit për njoftimin dhe konsultimin publik) për aktet e 
parashikuara në Planin Kombëtar të Integrimit Evropian (PKIE). 
Kjo matet si përqindje e akteve të parashikuara në PKIE për të 
cilat janë përdorur përjashtime nga konsultimet publike (kriteret 
e përjashtimit nga neni 4). 
Përjashtimet nga konsultimet publike (kriteret e përjashtimit për 
aktet që nuk kërkohen të konsultohen) përcaktohen në nenin 4 të 
Ligjit, duke përcaktuar që dispozitat e ligjit nuk zbatohen gjatë 
proceseve të vendimmarrjes në lidhje me: 
a) çështjet e sigurisë kombëtare, për sa kohë që ato përbëjnë një 
sekret shtetëror, në përputhje me ligjin për informacionin e 
klasifikuar "sekret shtetëror"; 
b) marrëveshjet ndërkombëtare, marrëveshjet bilaterale dhe 
multilaterale; 
c) aktet administrative individuale dhe aktet normative 
administrative, perveç rasteve kur me një ligj specifik 
parashikohet ndryshe; 
d) aktet normative, me fuqinë e ligjit të miratuar nga Këshilli i 
Ministrave; d) emergjenca civile; 
e) raste të tjera të përjashtimit të parashikuara nga ligji. 
 
Metodologjia bazohet në mbledhjen sasiore të të dhënave nga 
ZKM bazuar në raportimin administrativ të ministrive të linjës në 
konsultimet publike të kryera, si dhe bazuar në të dhënat e 
mbledhura përmes azhurnimit të Planit Vjetor të Konsultimeve 
Publike, Regjistrit Elektronik, faqeve të internetit të ministrive të 
linjës, Sekretariatit të Përgjithshëm (për aktet të miratuar nga 
Qeveria) si dhe Fletores Zyrtare.  
Me qëllim të lehtësimit të mbledhjes së të dhënave, niveli i 
përafrimit midis PKIE dhe programit Analitik duhet të matet para 
se të përdoret përqindja e akteve të parashikuara në PKIE për të 
cilat janë përdorur përjashtime nga konsultimet publike (kriteret 
e përjashtimit nga neni 4). 

13 
Frekuenca e matjes 

Vjetore dhe gjysmëvjetore 

14 Vjetore 

15 

Treguesi / Natyra e treguesit: 
Kumulative/Në rritje 

Në rënie 

16 

Treguesit agregat 

Ky tregues konsiderohet si një tregues agregat (i) së pari si matja 
e raportit të shtrirjes së PKIE dhe programit vjetor Analitik 
(përgjegjësia e MEPJ) dhe 2) aktet e parashikuara në PKIE për të 
cilat janë bërë përjashtime nga konsultimet publike (kriteret e 
përjashtimit nga Neni 4) (përgjegjësia e PMO-DZHM) bazuar në 
disponueshmërinë e të dhënave të kryera për agregatin e parë. 
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Formula e llogaritjes (Jepet formula për 
mënyrën e llogaritjes së vlerës së këtyre 
treguesve) 

Formula e mëposhtme e llogaritjes është përdorur për Indeksin e 
përdorimit të kritereve të përjashtimit / përjashtimeve nga 
konsultimet publike për aktet në PKIE (IEXCL-PKIE) 
 
Numri i akteve të parashikuara në PKIE për të cilat janë përdorur 
përjashtime nga konsultimet publike (kriteret e përjashtimit nga 
neni 4) 
 
IEXCL-PKIE=__________________________________________ x 
100 
Numri total i akteve të parashikuara në PKIE (Numri i Akteve nga 
Programi Analitik i rreshtuar me PKIE + akte të tjera të PKIE) 
 
Në planet vjetore të ministrive të paraqitura në Kryeministri gjatë 
vitit 2021, 48 akte ishin parashikuar në PKIE, ndërsa ministritë 
kanë raportuar se 25 akte nga PKIE  janë objekt konsultimi.                                                       
Pra, 23 akte të parashikuara në PKIE janë përjashtuar nga 
konsultimet publike.  
Formula: 23/48*100= 47,9% 

18 Ndarja e të dhënave (Treguesit agregat) 

Shtresa 1 - Numri i akteve nga Programi Analitik në përputhje me 
PKIE + akte të tjera të PKIE (numri i përgjithshëm i akteve të 
parashikuara në PKIE dhe përqindja e përafrimit me programin 
Analitik) 

19 

Shtresa 2 - Numri i akteve të parashikuara në NPEI për të cilat 
janë përdorur përjashtime nga konsultimet publike (kriteret e 
përjashtimit nga neni 4) 

20   

22 Baza fillestare 2020 

    53,48% 

    2021 (gjashtë-mujori i parë) 

    53% 

    2021 vit i plotë 

    47,9% 

24 

Vlera / Synimet 

2021/ Trendi në rënie 

25 2022 / Trendi në rënie 

26 2023 / Trendi në rënie 

27 Vlera e rishikuar/ Synimet    

28 Vlera / Synimet   

29 

Referenca e Qëllimeve të ZHvillimit të 
Qëndrueshem (QZHQ) 

16.7 Siguroni vendimmarrje të përgjegjshme, gjithëpërfshirëse, 
pjesëmarrëse dhe përfaqësuese në të gjitha nivelet 
16.6 Zhvillimi i institucioneve efektive, të përgjegjshme dhe 
transparente në të gjitha nivelet 

30 Fushat e lidhura me standardet e tjera   
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    TREGUESI 5 

1 
Treguesi 

Indeksi i përdorimit të kritereve të përjashtimit/përjashtimeve 
nga konsultimet publike për aktet në dokumentet strategjike 
sektorial 

2 Lloji i treguesit Produkti 

3 

Referenca e lidhur me dokumentet/ 
strategjitë strategjike 

Strategjia e Reformës së Administratës Publike 2015-2020 

4 
Referenca e lidhur me SKZHI 

Lidhur me shtyllën: Mirëqeverisja & Demokracia dhe Sundimi i 
Ligjit 

5 

Referencë e lidhur me qëllimin e politikës 
së Dokumentit të Strategjisë 

Objektivi 2 i Strategjisë së Reformës së Administratës Publike 
2015-2020 

6 Qëllimi i politikës Politikëbërja dhe cilësia e legjislacionit 

7 
Objektivi specifik 

Sistemi transparent dhe gjithëpërfshirës i hartimit të ligjeve, i cili 
bazohet në politikat dhe, i cili siguron përafrimin me acquis 

8 Treguesi / masa Sasior 

9 

Burimi i shërbimit për monitorimin e 
treguesve të performancës 

Raporti vjetor i qeverisë qendrore për konsultimet publike, 
raportet vjetore të ministrive të linjës, Plani vjetor i konsultimeve 
publike; Regjistri Elektronik i Njoftimit dhe Konsultimit Publik, 
faqet e internetit të ministrive të linjës; raporte për zbatimin e 
strategjive sektoriale 

10  
Institucionet përgjegjëse për mbledhjen e 
të dhënave 

ZKM-Departamenti i Zhvillimit dhe Mirëqeverisjes  

11   



 38 

12 

Metodologjia 

Ky tregues mat frekuencën e përdorimit të përjashtimeve nga 
konsultimet publike (kriteret e përjashtimit të përmendura në 
nenin 4 të Ligjit për njoftimin dhe konsultimin publik) për aktet e 
parashikuara në dokumentet strategjike sektoriale. 
Kjo matet si përqindje e akteve të parashikuara në dokumentet 
startegjike sektoriale Analitik për të cilat janë përdorur 
përjashtime nga konsultimet publike (kriteret e përjashtimit nga 
neni 4). 
Përjashtimet nga konsultimet publike (kriteret e përjashtimit për 
aktet që nuk kërkohen të konsultohen) përcaktohen në nenin 4 të 
Ligjit, duke përcaktuar që dispozitat e ligjit nuk zbatohen gjatë 
proceseve të vendimmarrjes në lidhje me: 
a) çështjet e sigurisë kombëtare, për sa kohë që ato përbëjnë një 
sekret shtetëror, në përputhje me ligjin për informacionin e 
klasifikuar "sekret shtetëror"; 
b) marrëveshjet ndërkombëtare, marrëveshjet bilaterale dhe 
multilaterale; 
c) aktet administrative individuale dhe aktet normative 
administrative, perveç rasteve kur me një ligj specifik 
parashikohet ndryshe; 
d) aktet normative, me fuqinë e ligjit të miratuar nga Këshilli i 
Ministrave; d) emergjenca civile; 
e) raste të tjera të përjashtimit të parashikuara nga ligji. 
Metodologjia bazohet në mbledhjen sasiore të të dhënave nga 
ZKM bazuar në raportimin administrativ të ministrive të linjës në 
konsultimet publike të kryera, si dhe bazuar në të dhënat e 
mbledhura përmes azhurnimit të Planit Vjetor të Konsultimeve 
Publike, Regjistrit Elektronik, faqeve të internetit të ministrive të 
linjës, Sekretariatit të Përgjithshëm (për aktet të miratuar nga 
Qeveria) raporte për zbatimin e strategjive sektoriale, Fletorja 
Zyrtare. 

13 
Frekuenca e matjes 

Vjetore dhe gjysmëvjetore 

14 Vjetore 

15 

Treguesi / Natyra e treguesit: 
Kumulative/Në rritje 

Në rënie 

16 Treguesit agregat / 
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Formula e llogaritjes (Jepet formula për 
mënyrën e llogaritjes së vlerës së këtyre 
treguesve) 

Formula e mëposhtme e llogaritjes përdoret për Indeksin e 
përdorimit të kritereve të përjashtimit/përjashtimeve nga 
konsultimet publike për aktet në dokumentet strategjike 
sektoriale (IEXCL-STRATEG) 
Numri i akteve të parashikuara në strategjitë sektoriale për të 
cilat janë përdorur përjashtime nga konsultimet publike (kriteret 
e përjashtimit nga neni 4) 
IEXCL-STRATEG 
=__________________________________________ x 100 
Numri total i akteve të parashikuara në dokumentet strategjike 
sektoriale 
 
Në planet vjetore të ministrive të paraqitura në Kryeministri gjatë 
vitit 2021, 102 akte ishin parashikuar në dokumente të ndryshme 
strategjike sektoriale, ndërsa ministritë kanë raportuar se 47 akte 
nga dokumentet strategjike sektoriale janë objekt konsultimi.  
Pra, 55 akte të parashikuara në dokumentat Strategjike janë 
përjashtuar nga konsultimet publike. Formula: 
37/102*100=53,92% 

18 

Ndarja e të dhënave (Treguesit agregat) 

/ 

19 / 

20 / 

22 
Baza fillestare 

2020 

23 64.28 

    2021 (gjashtë-mujori i parë) 

    60% 

    2021 vit i plotë 

    36,27% 

24 

Vlera / Synimet 

2020 / Trendi në rënie 

25 2021/ Trendi në rënie 

26 2022/ Trendi në rënie 

27 Vlera e rishikuar/ Synimet    

28 Vlera / Synimet / 

29 

Referenca e Qëllimeve të ZHvillimit të 
Qëndrueshem (QZHQ) 

16.7 Siguroni vendimmarrje të përgjegjshme, gjithëpërfshirëse, 
pjesëmarrëse dhe përfaqësuese në të gjitha nivelet 
16.6 Zhvillimi i institucioneve efektive, të përgjegjshme dhe 
transparente në të gjitha nivelet 

30 
Fushat e lidhura me standardet e tjera / 
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    TREGUESI 6 

1 
Treguesi 

Indeksi i përputhshmërisë së kohëzgjatjes së konsultimit publik 
për projektligjet, dokumentet strategjike dhe politikat 

2 Lloji i treguesit Produkti 

3 

Referenca e lidhur me dokumentet/ 
strategjitë strategjike 

Strategjia e Reformës së Administratës Publike 2015-2020 

4 
Referenca e lidhur me SKZHI 

Lidhur me shtyllën: Mirëqeverisja & Demokracia dhe Sundimi i 
Ligjit 

5 

Referencë e lidhur me qëllimin e politikës 
së Dokumentit të Strategjisë 

Objektivi 2 i Strategjisë së Reformës së Administratës Publike 
2015-2020 

6 Qëllimi i politikës Politikëbërja dhe cilësia e legjislacionit 

7 
Objektivi specifik 

Sistemi transparent dhe gjithëpërfshirës i hartimit të ligjeve, i cili 
bazohet në politikat dhe, i cili siguron përafrimin me acquis 

8 Treguesi / masa Sasior 

9 

Burimi i shërbimit për monitorimin e 
treguesve të performancës 

Raporti vjetor i qeverisë qendrore për konsultimet publike, 
raportet vjetore të ministrive të linjës, Regjistri Elektronik i 
Njoftimeve dhe Konsultimeve Publike, faqet e internetit të 
ministrive të linjës 

10 

 
Institucionet përgjegjëse për mbledhjen e 
të dhënave 

ZKM-Departamenti i Zhvillimit dhe Mirëqeverisjes  

11   

12 

Metodologjia 

Ky tregues mat përputhshmërinë e ministrive të linjës me 
kërkesat në lidhje me kohëzgjatjen minimale të konsultimeve 
publike për projektligjet dhe strategjitë e përcaktuara në Ligjin 
për Njoftimin dhe Konsultimin Publik. 
Ajo mat përqindjen e projektligjeve, dokumenteve strategjike dhe 
të politikave të konsultuara për të cilat konsultimi publik zgjati të 
paktën 20 ditë pune. 
Metodologjia bazohet në mbledhjen e të dhënave sasiore nga 
ZKM bazuar në raportimin administrativ të ministrive të linjës mbi 
konsultimet e kryera publike, si dhe bazuar në të dhënat e 
mbledhura përmes Regjistrit Elektronik dhe faqeve të internetit 
të ministrive të linjës.  

13 
Frekuenca e matjes 

Vjetore dhe gjysmëvjetore 

14 Vjetore 

15 

Treguesi / Natyra e treguesit: 
Kumulative/Në rritje 

Në rritje 

16 Treguesit agregat / 
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Formula e llogaritjes (Jepet formula për 
mënyrën e llogaritjes së vlerës së këtyre 
treguesve) 

Formula e mëposhtme përdoret për llogaritjen e indeksit të 
përputhshmërisë së kohëzgjatjes së konsultimit publik (IPCDC) 
për projektligjet, dokumentet strategjike dhe politikat 
Raporti i projektligjeve dhe strategjive të konsultuara për të cilat 
konsultimi publik zgjati të paktën 20 ditë pune: 
 
Numri i projektligjeve dhe strategjive të konsultuara në një vit për 
të cilin konsultimi publik zgjati të paktën 20 ditë pune 
IPCDC = ____________________________________       x 100 
Numri i përgjithshëm i projektligjeve dhe strategjive të 
konsultuara 
 
Nga 29 akte të konsultuara gjithsej, për 29 akte konsultimet 
publike kanë zgjatur të paktën 20 ditë pune. Prandaj, Indeksi i 
Respektimit të Kohëzgjatjes së Konsultimit Publik (IPCDC) për 
projektligjet projekt strategjitë dhe dokumentet e politikave 
është 100%. Prandaj (IPCDC= 29/29* 100 = 100%) 

18 

Ndarja e të dhënave (Treguesit agregat) 

/ 

19 / 

20 / 

22 
Baza fillestare 

2020 

23 74.32% 

    2021 (gjashtë-mujori i parë) 

    38% 

    2021 vit i plotë 

    100.0% 

24 

Vlera / Synimet 

2020 / Trendi në rritje 

25 2021/ Trendi në rritje 

26 2022 / Trendi në rritje 

27 Vlera e rishikuar/ Synimet    

28 Vlera / Synimet / 

29 

Referenca e Qëllimeve të ZHvillimit të 
Qëndrueshem (QZHQ) 

16.7 Siguroni vendimmarrje të përgjegjshme, gjithëpërfshirëse, 
pjesëmarrëse dhe përfaqësuese në të gjitha nivelet 
16.6 Zhvillimi i institucioneve efektive, të përgjegjshme dhe 
transparente në të gjitha nivelet 

30 Fushat e lidhura me standardet e tjera / 
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    TREGUESI 7 

1 
Treguesi 

Indeksi i përdorimit të Regjistrit Elektronik për Njoftimet dhe 
Konsultimet Publike për konsultime mbi projektligjet dhe 
strategjitë 

2 Lloji i treguesit Produkti 

3 

Referenca e lidhur me dokumentet/ 
strategjitë strategjike 

Strategjia e Reformës së Administratës Publike 2015-2020 

4 
Referenca e lidhur me SKZHI 

Lidhur me shtyllën: Mirëqeverisja & Demokracia dhe Sundimi i 
Ligjit 

5 

Referencë e lidhur me qëllimin e politikës së 
Dokumentit të Strategjisë 

Objektivi 2 i Strategjisë së Reformës së Administratës Publike 
2015-2020 

6 Qëllimi i politikës Politikëbërja dhe cilësia e legjislacionit 

7 
Objektivi specifik 

Sistemi transparent dhe gjithëpërfshirës i hartimit të ligjeve, i cili 
bazohet në politikat dhe, i cili siguron përafrimin me acquis 

8 Treguesi / masa Sasior 

9 

Burimi i shërbimit për monitorimin e 
treguesve të performancës 

Raporti vjetor i qeverisë qendrore për konsultimet publike, 
raportet vjetore të ministrive të linjës, Regjistri Elektronik i 
Njoftimeve dhe Konsultimeve Publike, faqet e internetit të 
ministrive të linjës 

10 

 
Institucionet përgjegjëse për mbledhjen e të 
dhënave 

AKSHI - Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit 
ZKM-Departamenti i Zhvillimit dhe Mirëqeverisjes 

11   

12 

Metodologjia 

Ky tregues mat përputhshmërinë e ministrive të linjës me 
kërkesat ligjore të përdorimit të Regjistrit Elektronik për Njoftim 
dhe Konsultimeve Publike për kryerjen e konsultimeve publike 
për projektligjet dhe strategjitë. 
Ajo mat përqindjen e projektligjeve, dokumenteve strategjike dhe 
politikave të konsultuara për të cilat janë kryer konsultimet 
publike përmes Regjistrit Elektronik për Njoftimeve dhe 
Konsultimeve Publike (RENJKP). 
Metodologjia bazohet në mbledhjen e të dhënave sasiore nga 
ZKM bazuar në raportimin e ministrive për konsultimet e kryera 
publike, si dhe bazuar në të dhënat e mbledhura përmes Regjistrit 
Elektronik. 

13 
Frekuenca e matjes 

Vjetore dhe gjysmëvjetore 

14 Vjetore 

15 

Treguesi / Natyra e treguesit: Kumulative/Në 
rritje 

Në rritje 

16 Treguesit agregat / 
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Formula e llogaritjes (Jepet formula për 
mënyrën e llogaritjes së vlerës së këtyre 
treguesve) 

Formula e mëposhtme përdoret për llogaritjen e Indeksit të 
përdorimit të Regjistrit Elektronik për Njoftimet dhe Konsultimet 
Publike (IRENJKP) për kryerjen e konsultimeve publike mbi 
projektligjet dhe strategjitë. 
Raporti i projektligjeve dhe strategjive të konsultuara për të cilat 
u kryen konsultimet publike përmes RENJKP: 
 
Numri i projektligjeve dhe strategjive të konsultuara përmes 
RENJPK 
IRENJKP =___________________________________ x 100 
Numri i përgjithshëm i projektligjeve dhe strategjive të 
konsultuara (në një vit) 
 
Gjatë vitit 2021, 29 nga 35 akte të konsultuara janë publikuar në 
Rregjistrin Elektronik për konsultime publike ose 82,85 %e të 
gjitha akteve të konsultuara.29/35*100=82,85% 

18 

Ndarja e të dhënave (Treguesit agregat) 

/ 

19 / 

20 / 

22 Baza fillestare 2020 

23   90.54 

    2021 (gjashtemujori i pare) 

    92.85% 

    2021 vit i plotë 

    82,85% 

24 

Vlera / Synimet 

2020 / Trendi në rritje 

25 2021/ Trendi në rënie 

26 2022 / Trendi në rritje 

27 Vlera e rishikuar/ Synimet    

28 Vlera / Synimet / 

29 

Referenca e Qëllimeve të ZHvillimit të 
Qëndrueshem (QZHQ) 

16.7 Siguroni vendimmarrje të përgjegjshme, gjithëpërfshirëse, 
pjesëmarrëse dhe përfaqësuese në të gjitha nivelet 
16.6 Zhvillimi i institucioneve efektive, të përgjegjshme dhe 
transparente në të gjitha nivelet 

30 
Fushat e lidhura me standardet e tjera / 
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    TREGUESI 8 

1 
Treguesi 

IIndeksi i frekuencës së organizimit të takimeve publike si mjet i 
konsultimit publik mbi projektligjet dhe strategjitë 

2 Lloji i treguesit Produkti 

3 

Referenca e lidhur me dokumentet/ 
strategjitë strategjike 

Strategjia e Reformës së Administratës Publike 2015-2020 

4 
Referenca e lidhur me SKZHI 

Lidhur me shtyllën: Mirëqeverisja & Demokracia dhe Sundimi i 
Ligjit 

5 

Referencë e lidhur me qëllimin e politikës 
së Dokumentit të Strategjisë 

Objektivi 2 i Strategjisë së Reformës së Administratës Publike 
2015-2020 

6 Qëllimi i politikës Politikëbërja dhe cilësia e legjislacionit 

7 
Objektivi specifik 

Sistemi transparent dhe gjithëpërfshirës i hartimit të ligjeve, i cili 
bazohet në politikat dhe, i cili siguron përafrimin me acquis 

8 Treguesi / masa Sasior 

9 

Burimi i shërbimit për monitorimin e 
treguesve të performancës 

Raporti vjetor i qeverisë qendrore për konsultimet publike, 
raportet vjetore të ministrive të linjës, Regjistri Elektronik i 
Njoftimeve dhe Konsultimeve Publike, faqet e internetit të 
ministrive të linjës 

10 

 
Institucionet përgjegjëse për mbledhjen e 
të dhënave 

ZKM-Departamenti i Zhvillimit dhe Mirëqeverisjes  
DPRRP– Drejtoria e Përgjithshme e Rregullatorit dhe 
Përputhshmërisë 

11   

12 

Metodologjia 

Ky tregues mat përputhhmërinë e ministrive të linjës me kërkesat 
në lidhje me organizimin e takimeve publike mbi projektligjet dhe 
strategjitë e përcaktuara në Ligjin për Njoftimin dhe Konsultimin 
publik (neni 6) 
Ai mat përqindjen e projektligjeve të konsultuara, dokumenteve 
strategjike dhe të politikave për të cilat u organizuan takime 
publike gjatë procesit të konsultimeve publike. 
Metodologjia bazohet në mbledhjen e të dhënave sasiore nga 
ZKM bazuar në raportimin e ministrive për konsultimet e kryera 
publike, si dhe bazuar në të dhënat e mbledhura nga faqet e 
internetit të ministrive. 

13 
Frekuenca e matjes 

Vjetore dhe gjysmëvjetore 

14 Vjetore 

15 

Treguesi / Natyra e treguesit: 
Kumulative/Në rritje 

Në rritje 

16 Treguesit agregat / 
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Formula e llogaritjes (Jepet formula për 
mënyrën e llogaritjes së vlerës së këtyre 
treguesve) 

Formula e mëposhtme përdoret për llogaritjen e Indeksit të 
frekuencës së organizimit të takimeve publike (ITP) si mjet 
konsultimi për projektligjet, dokumentet strategjike dhe të 
politikave 
Përqindja e projektligjeve dhe strategjive të konsultuara për të 
cilat u organizuan takime publike gjatë periudhës së konsultimeve 
të hapura:  
 
Numri i projektligjeve dhe strategjive të konsultuara në një vit për 
të cilat u organizuan takime të konsultimit publik 
ITM =  _______________________________________  x 100 
Numri i përgjithshëm i projektligjeve dhe strategjive të 
konsultuara 
 
 
Gjatë  vitit 2021, nga gjithsej 35 akte të konsultuara për 32 akte 
janë organizuar takime publike. Indeksi i Frekuencës së 
Organizimit të Takimeve Publike (IPM) në 91.42% (IPM = 32/35 * 
100 = 91,42 %).  

18 

Ndarja e të dhënave (Treguesit agregat) 

/ 

19 / 

20 / 

22 
Baza fillestare 

2020 

23 63.01% 

    2021 (gjashtemujori i pare) 

    78,57% 

    2021 vit i plotë 

    91,42% 

24 

Vlera / Synimet 

2020 / Trendi në rritje 

25 2021/ Trendi në rritje 

26 2022 / Trendi në rritje 

27 Vlera e rishikuar/ Synimet    

28 Vlera / Synimet / 

29 

Referenca e Qëllimeve të ZHvillimit të 
Qëndrueshem (QZHQ) 

16.7 Siguroni vendimmarrje të përgjegjshme, gjithëpërfshirëse, 
pjesëmarrëse dhe përfaqësuese në të gjitha nivelet 
16.6 Zhvillimi i institucioneve efektive, të përgjegjshme dhe 
transparente në të gjitha nivelet 

30 Fushat e lidhura me standardet e tjera / 
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    TREGUESI 9 

1 

Treguesi 

Shkalla e përfshirjes së aktorëve të jashtëm, joqeveritarë si 
anëtarë të emëruar të grupeve të punës/ organeve këshillimore 
në hartimin dhe/ose konsultimet mbi projektligjet, dokumentet 
strategjike dhe politikat 

2 Lloji i treguesit Produkti 

3 
Referenca e lidhur me dokumentet/ 
strategjitë strategjike 

Strategjia e Reformës së Administratës Publike 2015-2020 

4 
Referenca e lidhur me SKZHI 

Lidhur me shtyllën: Mirëqeverisja & Demokracia dhe Sundimi i 
Ligjit 

5 

Referencë e lidhur me qëllimin e politikës 
së Dokumentit të Strategjisë 

Objektivi 2 i Strategjisë së Reformës së Administratës Publike 
2015-2020 

6 
Qëllimi i politikës Politikëbërja dhe cilësia e legjislacionit 

7 
Objektivi specifik 

Sistemi transparent dhe gjithëpërfshirës i hartimit të ligjeve, i cili 
bazohet në politikat dhe, i cili siguron përafrimin me acquis 

8 Treguesi / masa Sasior 

9 

Burimi i shërbimit për monitorimin e 
treguesve të performancës 

Raporti vjetor i qeverisë qendrore për konsultimet publike, 
raportet vjetore të ministrive të linjës, Regjistri Elektronik i 
Njoftimeve dhe Konsultimeve Publike, faqet e internetit të 
ministrive të linjës 

10  
Institucionet përgjegjëse për mbledhjen e 
të dhënave 

ZKM-Departamenti i Zhvillimit dhe Mirëqeverisjes  

11   

12 

Metodologjia 

Ky tregues mat shkallën e përfshirjes së aktorëve të jashtëm, 
joqeveritarë në fazën e hershme të hartimit të ligjeve dhe 
strategjive (e cila zakonisht është faza që ka ndikim më të madh 
në përmbajtjen e projektligjit/strategjisë) ose organeve 
këshillimore ku drafti diskutohet në fazën e hershme, si anëtarë 
të emëruar të grupeve të punës/këshillimore.  
Ajo mat numrin e aktorëve të jashtëm, joqeveritarë të emëruar si 
anëtarë të organeve këshillimore ose grupeve të punës për 
hartimin e ligjeve, dokumenteve strategjike dhe politikave të 
miratuara nga qeveria. 
Metodologjia bazohet në mbledhjen e të dhënave sasiore nga 
ZKM bazuar në raportimin e ministrive për konsultimet e kryera 
publike, si dhe bazuar në të dhënat e mbledhura nga faqet e 
internetit të ministrive.  

13 
Frekuenca e matjes 

Vjetore dhe gjysmëvjetore 

14 Vjetore 

15 

Treguesi / Natyra e treguesit: 
Kumulative/Në rritje 

Në renie 

16 Treguesit agregat / 
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Formula e llogaritjes (Jepet formula për 
mënyrën e llogaritjes së vlerës së këtyre 
treguesve) 

Formula e mëposhtme përdoret për llogaritjen e treguesit në 
lidhje me shkallën e përfshirjes së aktorëve të jashtëm, 
joqeveritarë në konsultimet për projektligjet dhe strategjitë si 
anëtarë të emëruar të grupeve të punës/ organeve këshillimore 
IGP = Numri i aktorëve joqeveritarë të përfshirë në hartimin dhe / 
ose konsultimet mbi projektligjet dhe strategjitë si anëtarë të 
emëruar të grupeve të punës / këshillimore. 

18 

Ndarja e të dhënave (Treguesit agregat) 

/ 

19 / 

20 / 

22 
Baza fillestare 

2020 

23 1980 

    2021 (gjashtë-mujori i parë) 

    54 

    2021 vit i plotë 

    191 

24 Ministria e Mbrojtjes  0 

25 Ministria e Brendshme  29/191*100=15 

26 Ministria e Financave dhe Ekonomisë  47/191*100= 25 

27 Ministria e Arsimit, Rinisë dhe Sporteve  35/191*100=18 

28 Ministria e Drejtësisë  16/191*100=8 

29 Ministria e Kulturës  0 

30 

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes 
Sociale  

16/191*100=8 

31 Ministria e Turizmit dhe Mjedisit  7/191*100=7 

32 Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme  35/191*100=18 

33 Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural  4/191*100=2 

34 Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë  2/191*100=1 

24 

Vlera / Synimet 

2020 / Trendi në rritje 

25 2021/ Trendi në rënie 

26 2022 / Trendi në rritje 

27 Vlera e rishikuar/ Synimet    

28 Vlera / Synimet / 

29 

Referenca e Qëllimeve të ZHvillimit të 
Qëndrueshem (QZHQ) 

16.7 Siguroni vendimmarrje të përgjegjshme, gjithëpërfshirëse, 
pjesëmarrëse dhe përfaqësuese në të gjitha nivelet 
16.6 Zhvillimi i institucioneve efektive, të përgjegjshme dhe 
transparente në të gjitha nivelet 

30 Fushat e lidhura me standardet e tjera / 
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    TREGUESI 10 

1 

Treguesi 
Numri i pjesëmarrësve që kontribuojnë në konsultimet publike 
për projektligjet dhe strategjitë me komentet dhe 
rekomandimet e tyre 

2 Lloji i treguesit Produkti 

3 

Referenca e lidhur me dokumentet/ 
strategjitë strategjike 

Strategjia e Reformës së Administratës Publike 2015-2020 

4 
Referenca e lidhur me SKZHI 

Lidhur me shtyllën: Mirëqeverisja & Demokracia dhe Sundimi i 
Ligjit 

5 

Referencë e lidhur me qëllimin e politikës së 
Dokumentit të Strategjisë 

Objektivi 2 i Strategjisë së Reformës së Administratës Publike 
2015-2020 

6 Qëllimi i politikës Politikëbërja dhe cilësia e legjislacionit 

7 
Objektivi specifik 

Sistemi transparent dhe gjithëpërfshirës i hartimit të ligjeve, i cili 
bazohet në politikat dhe, i cili siguron përafrimin me acquis 

8 Treguesi / masa Sasior 

9 

Burimi i shërbimit për monitorimin e 
treguesve të performancës 

Raporti vjetor i qeverisë qendrore për konsultimet publike, 
raportet vjetore të ministrive të linjës, Regjistri Elektronik i 
Njoftimeve dhe Konsultimeve Publike, faqet e internetit të 
ministrive të linjës 

10 
 
Institucionet përgjegjëse për mbledhjen e të 
dhënave 

ZKM-Departamenti i Zhvillimit dhe Mirëqeverisjes  

11   

12 

Metodologjia 

Ky tregues mat numrin e pjesëmarrësve (aktorëve të jashtëm, jo-
qeveritarë) që kontribuojnë në konsultimet publike për 
projektligjet dhe strategjitë me komentet dhe rekomandimet e 
tyre, përmes çdo metode, Regjistrit Elektronik, takimeve publike, 
postës elektronike, këshillat konsultativ, etj.. 
Ai mat numrin e kontribuesve për të hapur konsultimet publike, si 
një tregues i rëndësishëm i cilësisë së komunikimit dhe shtrirjes 
së procesit të konsultimit publik me palët e jashtme, jo-
qeveritare. 
Metodologjia bazohet në mbledhjen e të dhënave sasiore nga 
ZKM bazuar në raportimin administrativ të ministrive të linjës në 
konsultimet e kryera publike, si dhe bazuar në të dhënat e 
mbledhura përmes Regjistrit Elektronik dhe faqeve të internetit 
të ministrive.  
es.  

13 
Frekuenca e matjes 

Vjetore dhe gjysmëvjetore 

14 Vjetore 

15 

Treguesi / Natyra e treguesit: Kumulative/Në 
rritje 

I Papërcaktuar  

16 Treguesit agregat / 
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Formula e llogaritjes (Jepet formula për 
mënyrën e llogaritjes së vlerës së këtyre 
treguesve) 

Ky tregues llogaritet si:: 
IPJES= numri i pjesëmarrësve (aktorë të jashtëm, jo-qeveritar) që 
kanë kontribuar në konsultimet publike për projektligjet dhe 
startegjitë me komentet dhe rekomandimet e tyre (në një vit) 
 
Gjatë vitit 2021 të gjitha ministritë raportuan 1254 pjesëmarrës 
në konsultime publike përmes metodave të ndryshme të 
konsultimit, ndërsa 406 prej tyre kontribuan me komente.  

18 

Ndarja e të dhënave (Treguesit agregat) 

/ 

19 / 

20 / 

22 
Baza fillestare 

2019 

23 581 

24 

Vlera / Synimet 

2020 

25 1565 

  2021 (gjashtë-mujori i parë) 

  144 

  2021 vit i plotë 

  406 

26   

    2019 

    2021/ Trendi në rënie 

    2022 / Trendi në rritje 

27 Vlera e rishikuar/ Synimet    

28 Vlera / Synimet / 

29 

Referenca e Qëllimeve të ZHvillimit të 
Qëndrueshem (QZHQ) 

16.7 Siguroni vendimmarrje të përgjegjshme, gjithëpërfshirëse, 
pjesëmarrëse dhe përfaqësuese në të gjitha nivelet 
16.6 Zhvillimi i institucioneve efektive, të përgjegjshme dhe 
transparente në të gjitha nivelet 

30 Fushat e lidhura me standardet e tjera / 
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    TREGUESI 11 

1 
Treguesi 

Indeksi i përgjigjes institucionale ndaj komenteve/ 
rekomandimeve të marra për konsultimet publike mbi 
projektligjet dhe strategjitë 

2 Lloji i treguesit Produkti 

3 

Referenca e lidhur me dokumentet/ 
strategjitë strategjike 

Strategjia e Reformës së Administratës Publike 2015-2020 

4 
Referenca e lidhur me SKZHI 

Lidhur me shtyllën: Mirëqeverisja & Demokracia dhe Sundimi i 
Ligjit 

5 

Referencë e lidhur me qëllimin e politikës 
së Dokumentit të Strategjisë 

Objektivi 2 i Strategjisë së Reformës së Administratës Publike 
2015-2020 

6 Qëllimi i politikës Politikëbërja dhe cilësia e legjislacionit 

7 
Objektivi specifik 

Sistemi transparent dhe gjithëpërfshirës i hartimit të ligjeve, i cili 
bazohet në politikat dhe, i cili siguron përafrimin me acquis 

8 Treguesi / masa Sasior 

9 

Burimi i shërbimit për monitorimin e 
treguesve të performancës 

Raporti vjetor i qeverisë qendrore për konsultimet publike, 
raportet vjetore të ministrive të linjës, Regjistri Elektronik i 
Njoftimeve dhe Konsultimeve Publike, faqet e internetit të 
ministrive të linjës 

10 
 
Institucionet përgjegjëse për mbledhjen e 
të dhënave 

ZKM-Departamenti i Zhvillimit dhe Mirëqeverisjes  

11   

12 

Metodologjia 

Ky tregues mat shkallën e reagimit institucional ndaj komenteve 
dhe rekomandimeve të marra për konsultimet publike mbi 
projektligjet dhe strategjitë. 
Treguesit maten përmes përqindjes së projektligjeve dhe 
strategjive të konsultuara për të cilat janë botuar raporte mbi 
rezultatet e konsultimeve public, brenda numrit të përgjithshëm 
të projektligjeve dhe strategjive të konsultuara. 
Metodologjia bazohet në mbledhjen e të dhënave sasiore nga 
ZKM bazuar në raportimin administrativ të ministrive të linjës në 
konsultimet e kryera publike, si dhe bazuar në të dhënat e 
mbledhura përmes Regjistrit Elektronik dhe faqeve të internetit 
të ministrive. 
s.  

13 
Frekuenca e matjes 

Vjetore dhe gjysmëvjetore 

14 Vjetore 

15 

Treguesi / Natyra e treguesit: 
Kumulative/Në rritje 

Në rritje 

16 Treguesit agregat / 
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Formula e llogaritjes (Jepet formula për 
mënyrën e llogaritjes së vlerës së këtyre 
treguesve) 

Ky tregues llogaritet: 
 
Numri i projektligjeve dhe strategjive të konsultuara për të cilat 
janë publikuar raportet mbi rezultatet e konsultimeve publike  
IPËRGJIGJE= _____________________________________x 100 
Numri i përgjithshëm i projektligjeve dhe strategjive të 
konsultuara 
 
Gjatë vitit 2021  nga 29 akte të konsultuara, për 26 akte të 
ministrive të linjës janë përgatitur dhe publikuar raporte për 
rezultatet e konsultimeve publike - që është 89,65% e të gjitha 
akteve.  

18 

Ndarja e të dhënave (Treguesit agregat) 

/ 

19 / 

20 / 

22 
Baza fillestare 

2019 

23 84% 

24 

Vlera / Synimet 

2020 

25 82.43% 

  2021 (gjashtë-mujori i parë) 

  84,61% 

  2021 vit i plotë 

  89,65% 

  2021 / Trendi në rritje 

26 2022 / Trendi në rritje 

27 Vlera e rishikuar/ Synimet    

28 Vlera / Synimet / 

29 

Referenca e Qëllimeve të ZHvillimit të 
Qëndrueshem (QZHQ) 

16.7 Siguroni vendimmarrje të përgjegjshme, gjithëpërfshirëse, 
pjesëmarrëse dhe përfaqësuese në të gjitha nivelet 
16.6 Zhvillimi i institucioneve efektive, të përgjegjshme dhe 
transparente në të gjitha nivelet 

30 Fushat e lidhura me standardet e tjera / 
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    TREGUESI 12 

1 
Treguesi 

Shkalla e pranimit (ndikimit) të kontributeve të palëve të 
interesuara në procesin e konsultimit publik për projektligjet 
dhe strategjitës 

2 Lloji i treguesit Produkti 

3 

Referenca e lidhur me dokumentet/ 
strategjitë strategjike 

Strategjia e Reformës së Administratës Publike 2015-2020 

4 
Referenca e lidhur me SKZHI 

Lidhur me shtyllën: Mirëqeverisja & Demokracia dhe Sundimi i 
Ligjit 

5 

Referencë e lidhur me qëllimin e politikës 
së Dokumentit të Strategjisë 

Objektivi 2 i Strategjisë së Reformës së Administratës Publike 
2015-2020 

6 Qëllimi i politikës Politikëbërja dhe cilësia e legjislacionit 

7 
Objektivi specifik 

Sistemi transparent dhe gjithëpërfshirës i hartimit të ligjeve, i cili 
bazohet në politikat dhe, i cili siguron përafrimin me acquis 

8 Treguesi / masa Sasior 

9 

Burimi i shërbimit për monitorimin e 
treguesve të performancës 

Raporti vjetor i qeverisë qendrore për konsultimet publike, 
raportet vjetore të ministrive të linjës, Regjistri Elektronik i 
Njoftimeve dhe Konsultimeve Publike, faqet e internetit të 
ministrive të linjës 

10 
 
Institucionet përgjegjëse për mbledhjen e 
të dhënave 

ZKM-Departamenti i Zhvillimit dhe Mirëqeverisjes  

11   

12 

Metodologjia 

Ky tregues mat ndikimin e pjesëmarrjes së publikut në drejtim të 
pranimit të kontributeve të palëve të interesuara në konsultimet 
publike mbi projektligjet dhe strategjitë (përmes çdo metode - 
Regjistrit Elektronik, takimeve publike, postës elektronike, 
këshillave konsultativ, etj.). 
Treguesit maten përmes përqindjes së numrit të përgjithshëm të 
komenteve/rekomandimeve të marra nga palët e interesuara që 
janë pranuar nga ministritë/organet qeveritare. 
Për qëllime të matjes më integrale të këtij treguesi, do të merren 
parasysh komentet/rekomandimet e pranuar plotësisht dhe 
pjesërisht. 
Metodologjia bazohet në mbledhjen e të dhënave sasiore nga 
ZKM bazuar në raportet e ministrive për konsultimet e kryera 
publike, si dhe të dhënat e mbledhura përmes RENJKP dhe 
faqeve të internetit të ministrive. 
  

13 
Frekuenca e matjes 

Vjetore dhe gjysmëvjetore 

14 Vjetore 

15 

Treguesi / Natyra e treguesit: 
Kumulative/Në rritje 

Në rritje 

16 
Treguesit agregat 

Ky tregues përfshin komentet e pranuara plotësisht dhe 
pjesërisht 
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17 

Formula e llogaritjes (Jepet formula për 
mënyrën e llogaritjes së vlerës së këtyre 
treguesve) 

Ky tregues llogaritet duke përdorur formulën e mëposhtme: 
Numri i komenteve të pranuara plotësisht + numri i komenteve 
pjesërisht të pranuara për projektligjet dhe strategjitë 
IPRANUAR= _____________________________________x 100 
Numri i përgjithshëm i komenteve të marra 
 
Numri i përgjithshëm i komenteve të pranuara plotësisht dhe të 
pranuara pjesërisht për projektligjet dhe projekt strategjitë e 
konsultuara në vitin 2021 është 555. Kur pjesëtohen me numrin 
e përgjithshëm të komenteve të marra, shkalla e pranimit të 
kontributeve të palëve të interesit në konsultimet publike për 
projektligjet dhe projekt strategjitë në vitin 2021 është 72,83%.      
555/762*100 =72,83% 

18 

Ndarja e të dhënave (Treguesit agregat) 

Shtresa 1 - Numri i komenteve të pranuara plotësisht 

19 Shtresa 2 - Numri i komenteve të pranuara pjesërisht 

20 / 

22 
Baza fillestare 

2019 

23 65.84% 

24 

Vlera / Synimet 

2020 

25 59.79% 

  2021 (gjashtë-mujori i parë) 

  82,66% 

  2021 vit i plotë 

  72,83% 

  2021 / Trendi në rritje 

26 2022 / Trendi në rritje 

27 Vlera e rishikuar/ Synimet    

28 Vlera / Synimet / 

29 

Referenca e Qëllimeve të ZHvillimit të 
Qëndrueshem (QZHQ) 

16.7 Siguroni vendimmarrje të përgjegjshme, gjithëpërfshirëse, 
pjesëmarrëse dhe përfaqësuese në të gjitha nivelet 
16.6 Zhvillimi i institucioneve efektive, të përgjegjshme dhe 
transparente në të gjitha nivelet 

30 Fushat e lidhura me standardet e tjera   
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13 

    TREGUESI 13 

1 
Treguesi 

Numri i raporteve të VNR-së që u ndryshuan / azhurnuan 
bazuar në informacionin/të dhënat e marra gjatë konsultimit 
publik 

2 Lloji i treguesit Produkti 

3 

Referenca e lidhur me dokumentet/ 
strategjitë strategjike 

Strategjia e Reformës së Administratës Publike 2015-2020 

4 
Referenca e lidhur me SKZHI 

Lidhur me shtyllën: Mirëqeverisja & Demokracia dhe Sundimi i 
Ligjit 

5 

Referencë e lidhur me qëllimin e politikës 
së Dokumentit të Strategjisë 

Objektivi 2 i Strategjisë së Reformës së Administratës Publike 
2015-2020 

6 Qëllimi i politikës Politikëbërja dhe cilësia e legjislacionit 

7 
Objektivi specifik 

Sistemi transparent dhe gjithëpërfshirës i hartimit të ligjeve, i cili 
bazohet në politikat dhe, i cili siguron përafrimin me acquis 

8 Treguesi / masa Sasior 

9 

Burimi i shërbimit për monitorimin e 
treguesve të performancës 

Raporti vjetor i qeverisë qendrore për konsultimet publike, 
raportet vjetore të ministrive të linjës, Regjistri Elektronik i 
Njoftimeve dhe Konsultimeve Publike, faqet e internetit të 
ministrive të linjës 

10 
 
Institucionet përgjegjëse për mbledhjen e 
të dhënave 

ZKM-Departamenti i Zhvillimit dhe Mirëqeverisjes  

11   

12 

Metodologjia 

Ky tregues vlerëson gatishmërinë e ministrive për të ndryshuar 
ose azhurnuar raportet e VNR-së bazuar në informacionin e 
marrë përmes konsultimeve publike. 
 
Treguesi llogaritet si përqindje e projektligjeve për të cilat 
raportet VNR-së janë ndryshuar ose azhurnuar bazuar në 
informacionin/të dhënat e marra përmes konsultimit publik 
(IVNR) 
 
Metodologjia bazohet në mbledhjen e të dhënave sasiore nga 
ZKM bazuar në raportet e ministrive për konsultimet e kryera 
publike, si dhe të dhënat e mbledhura përmes RENJKP dhe 
faqeve të internetit të ministrive.  
  

13 
Frekuenca e matjes 

Vjetore dhe gjysmëvjetore 

14 Vjetore 

15 

Treguesi / Natyra e treguesit: 
Kumulative/Në rritje 

Në rritje 

16 Treguesit agregat / 
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17 

Formula e llogaritjes (Jepet formula për 
mënyrën e llogaritjes së vlerës së këtyre 
treguesve) 

Ky tregues llogaritet duke përdorur formulën e mëposhtme: 
 
Numri i projektligjeve për të cilat raportet e VNR-së janë 
ndryshuar ose azhurnuar bazuar në informacionin/të dhënat e 
marra përmes konsultimit publik 
IVNR =_____________________________________  x 100 
Numri i përgjithshëm i projektligjeve të konsultuar me VNR 
 
nga 11 projektligje të konsultuara me raportet e VNR-së, 3 
raporte RIA janë ndryshuar si rezultat i kontributeve të marra 
gjatë konsultimeve publike. 3/11*100=27,27% 

18 

Ndarja e të dhënave (Treguesit agregat) 

/ 

19 / 

20 / 

22 
Baza fillestare 

2020 

23 26.31% 

    2021 

    0% 

    2021 vit i plotë 

    27,27% 

24 

Vlera / Synimet 

2020 / Trendi në rritje 

25 2021/ Trendi në rritje 

26 2022 / Trendi në rritje 

27 Vlera e rishikuar/ Synimet    

28 Vlera / Synimet / 

29 

Referenca e Qëllimeve të ZHvillimit të 
Qëndrueshem (QZHQ) 

16.7 Siguroni vendimmarrje të përgjegjshme, gjithëpërfshirëse, 
pjesëmarrëse dhe përfaqësuese në të gjitha nivelet 
16.6 Zhvillimi i institucioneve efektive, të përgjegjshme dhe 
transparente në të gjitha nivelet 

30 Fushat e lidhura me standardet e tjera / 
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14 

  Indikatori No.14 ( Indeksi per gjithe procesin) 

Emertimi i Indikatorit 
.Indeksi i cilësisë së performancës institucionale në përputhje 
me kërkesat e Ligjit për Njoftim dhe Konsultimet Publike 

Lloji i indikatorit Tregues rezultati 

Emertimi i Dokumentit Strategjia Ndersektoriale e Administrates Publike 

Lidhja me SKZHI 
(Nr i Shtylles)  

Shtylla No.2. QEVERISJA E MIRË, DEMOKRACIA DHE SHTETI I SË 
DREJTËS 

Qëllimi/Objektivi Strategjik ne SKZHI 
Qellimi Strategjik SKZHI: Reformimi i administratës publike dhe 
shërbimit civile 

Qëllimi i politikës korresponduese Qellimi I Politikes:Politikëbërja dhe cilësia e legjislacionit 

Objektivi Specifik me te cilin lidhet 
indikatori/treguesi   

Objektivi Specifik 2: Sistem transparent i hartimit të ligjeve, 
gjithëpërfshirës, i bazuar në politika dhe 
që siguron përafrimin me acquis 

Perkatesia e Indikatorit Kuader  politikash 

Lidhja me Acquis Communautaire Kapitulli Politik: Mireqeverisja dhe Administrata Publike 

Burimi i të dhënave për monitorimin e treguesit 
të performancës 

Raporti i performancëspër konsultimet publike, raportet vjetore 
të ministrive dhe institucioneve qendrore, në varësi të 
Kryeministrit, Regjistri Elektronik i Njoftimeve dhe Konsultimeve 
Publike, faqet e internetit të ministrive dhe institucioneve 
qendrore, në varësi të Kryeministrit 

 
Institucionet përgjegjëse për grumbullimin e të 

dhënave. 

Departamenti per Zhvillim dhe Mireqeverisje, Kryeministria,  

ML 

Përshkrimi i Metodologjisë 

1) Numri i akteve te cilat kalojne procesin e konsultimit publik 
perkundrejt numrit te akteve te miratuara objekt I ligjit 
 
2) Cilesia e procesit te konsultimit publik e cila bazohet ne 
kriteret  të vendosura në Ligjin Nr. 146/2014 "Për informimin 
dhe konsultimin publik" 

Frekuenca e Matjes 

vjetore 

vjetore 

Natyra e Indikatorit/treguesit:  Rrites  

Input  I perbere  

Formula e llogaritjes 

1) Numri I akteve qe i nenshtrohen konsultimit publik 
perkundejt numrit te akteve te miratuara objekt i konsultimit 
publik. 
 
2) Rezultati mesatar i vlerësimit të cilësisë së procesit të 
konsultimit (sipas shkallëve të vlerësimit të dhëna ne 



 57 

metodologji)                                    Metodologjia ndjek qasjen e 
SIGMA-s në matjen e cilësisë së konsultimeve publike, dhe 
bazohet në mbledhjen e të dhënave bazuar në raportet e 
ministrive dhe institucioneve qendrore, në varësi të 
Kryeministritpër konsultimet e kryera publike, si dhe të dhënat e 
mbledhura përmes RENJKP dhe faqeve të internetit të ministrive 
dhe institucioneve qendrore, në varësi të Kryeministrit.  

Ndarja e të dhënave (per treguesit e perbere) 

1) Numri I akteve qe i nenshtrohen konsultimit publik 
perkundejt numrit te akteve te miratuara objekt i konsultimit 
publik. 

2) Rezultati mesatar i vlerësimit të cilësisë së procesit të 
konsultimit (sipas shkallëve të vlerësimit të dhëna ne 
metodologji) 

n/a 

 
Theksoni drejtimin e ndryshimit / trendit 

(tendences) të ecurisë 
Rrites  

Vlerat Bazë 

2015 

n/a 

2016 87% 

2017 87% 

2018 47.22% 

  2019 71.42% 

Vlera e synuar/ Targeti 

2020 79.56% 

2020 5.66 pike 

2021 (6M i I) 72,22% 

2021 (6M i I) 4.94 

2021 vit i plotë 65,9% 

2021 vit i plotë 4,81 

2021 trend zbritës 

Vlera e synuar/Targeti i rishikuar: 2022 trend rrites 

SDG - Titulli i Qellimit të Zhvillimit të 
Qëndrueshëm sipas OKB-së 

N/a N/a 

Vlera e Synuar e  treguesit te SDG N/a N/a 
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14.1 

  indikatori No.14.1 ( Indeksi MASR) 

Emertimi i Indikatorit 
.Indeksi i cilësisë së performancës institucionale në përputhje me 
kërkesat e Ligjit për Njoftim dhe Konsultimet Publike 

Lloji i indikatorit Tregues rezultati 

Emertimi i Dokumentit Strategjia Ndersektoriale e Administrates Publike 

Lidhja me SKZHI 
(Nr i Shtylles)  

Shtylla No.2. QEVERISJA E MIRË, DEMOKRACIA DHE SHTETI I SË 
DREJTËS 

Qëllimi/Objektivi Strategjik ne SKZHI 
Qellimi Strategjik SKZHI: Reformimi i administratës publike dhe 
shërbimit civile 

Qëllimi i politikës korresponduese Qellimi I Politikes:Politikëbërja dhe cilësia e legjislacionit 

Objektivi Specifik me te cilin lidhet 
indikatori/treguesi   

Objektivi Specifik 2: Sistem transparent i hartimit të ligjeve, 
gjithëpërfshirës, i bazuar në politika dhe 
që siguron përafrimin me acquis 

Perkatesia e Indikatorit Kuader  politikash 

Lidhja me Acquis Communautaire Kapitulli Politik: Mireqeverisja dhe Administrata Publike 

Burimi i të dhënave për monitorimin e treguesit 
të performancës 

Raporti i performancëspër konsultimet publike, raportet vjetore 
të ministrive dhe institucioneve qendrore, në varësi të 
Kryeministrit, Regjistri Elektronik i Njoftimeve dhe Konsultimeve 
Publike, faqet e internetit të ministrive dhe institucioneve 
qendrore, në varësi të Kryeministrit 

 
Institucionet përgjegjëse për grumbullimin e të 
dhënave. 

Departamenti per Zhvillim dhe Mireqeverisje, Kryeministria,  

ML 

Përshkrimi i Metodologjisë 

1) Numri i akteve te cilat kalojne procesin e konsultimit publik 
perkundrejt numrit te akteve te miratuara objekt I ligjit 
 
2) Cilesia e procesit te konsultimit publik e cila bazohet ne kriteret  
të vendosura në Ligjin Nr. 146/2014 "Për informimin dhe 
konsultimin publik" 

Frekuenca e Matjes 
vjetore 

vjetore 

Natyra e Indikatorit/treguesit:  Rrites  

Input  I perbere  
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Formula e llogaritjes 

1) Numri I akteve qe i nenshtrohen konsultimit publik perkundejt 
numrit te akteve te miratuara objekt i konsultimit publik. 
 
2) Rezultati mesatar i vlerësimit të cilësisë së procesit të 
konsultimit (sipas shkallëve të vlerësimit të dhëna ne 
metodologji)                                    Metodologjia ndjek qasjen e 
SIGMA-s në matjen e cilësisë së konsultimeve publike, dhe 
bazohet në mbledhjen e të dhënave bazuar në raportet e 
ministrive dhe institucioneve qendrore, në varësi të 
Kryeministritpër konsultimet e kryera publike, si dhe të dhënat e 
mbledhura përmes RENJKP dhe faqeve të internetit të ministrive 
dhe institucioneve qendrore, në varësi të Kryeministrit.  

Ndarja e të dhënave (per treguesit e perbere) 

1) Numri I akteve qe i nenshtrohen konsultimit publik perkundejt 
numrit te akteve te miratuara objekt i konsultimit publik. 

2) Rezultati mesatar i vlerësimit të cilësisë së procesit të 
konsultimit (sipas shkallëve të vlerësimit të dhëna ne 
metodologji) 

n/a 

 
Theksoni drejtimin e ndryshimit / trendit 
(tendences) të ecurisë 

Rrites  

Vlerat Bazë 

2015 

n/a 

2016 n/a 

2017 n/a 

2018 n/a 

  2019 100.00% 

Vlera e synuar/ Targeti 

2020 100.00% 

2020 8 pike 

2021 (gjashtë-mujori i parë) n/a 

2021 (gjashtë-mujori i parë) n/a 

2021 vit i plotë 100.0% 

2021 vit i plotë 8 

2021 trend i njëjtë 

Vlera e synuar/Targeti i rishikuar: 2022 trend rrites 

SDG - Titulli i Qellimit të Zhvillimit të 
Qëndrueshëm sipas OKB-së 

N/a N/a 

Vlera e Synuar e  treguesit te SDG N/a N/a 
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14.2 

  indikatori No.14.2 ( Indeksi MEPJ) 

Emertimi i Indikatorit 
.Indeksi i cilësisë së performancës institucionale në përputhje me 
kërkesat e Ligjit për Njoftim dhe Konsultimet Publike 

Lloji i indikatorit Tregues rezultati 

Emertimi i Dokumentit Strategjia Ndersektoriale e Administrates Publike 

Lidhja me SKZHI 
(Nr i Shtylles)  

Shtylla No.2. QEVERISJA E MIRË, DEMOKRACIA DHE SHTETI I SË 
DREJTËS 

Qëllimi/Objektivi Strategjik ne SKZHI 
Qellimi Strategjik SKZHI: Reformimi i administratës publike dhe 
shërbimit civile 

Qëllimi i politikës korresponduese Qellimi I Politikes:Politikëbërja dhe cilësia e legjislacionit 

Objektivi Specifik me te cilin lidhet 
indikatori/treguesi   

Objektivi Specifik 2: Sistem transparent i hartimit të ligjeve, 
gjithëpërfshirës, i bazuar në politika dhe 
që siguron përafrimin me acquis 

Perkatesia e Indikatorit Kuader  politikash 

Lidhja me Acquis Communautaire Kapitulli Politik: Mireqeverisja dhe Administrata Publike 

Burimi i të dhënave për monitorimin e treguesit 
të performancës 

Raporti i performancëspër konsultimet publike, raportet vjetore 
të ministrive dhe institucioneve qendrore, në varësi të 
Kryeministrit, Regjistri Elektronik i Njoftimeve dhe Konsultimeve 
Publike, faqet e internetit të ministrive dhe institucioneve 
qendrore, në varësi të Kryeministrit 

 
Institucionet përgjegjëse për grumbullimin e të 
dhënave. 

Departamenti per Zhvillim dhe Mireqeverisje, Kryeministria,  

ML 

Përshkrimi i Metodologjisë 

1) Numri i akteve te cilat kalojne procesin e konsultimit publik 
perkundrejt numrit te akteve te miratuara objekt I ligjit 
 
2) Cilesia e procesit te konsultimit publik e cila bazohet ne kriteret  
të vendosura në Ligjin Nr. 146/2014 "Për informimin dhe 
konsultimin publik" 

Frekuenca e Matjes 

vjetore 

vjetore 

Natyra e Indikatorit/treguesit:  Rrites  

Input  I perbere  
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Formula e llogaritjes 

1) Numri I akteve qe i nenshtrohen konsultimit publik perkundejt 
numrit te akteve te miratuara objekt i konsultimit publik. 
 
2) Rezultati mesatar i vlerësimit të cilësisë së procesit të 
konsultimit (sipas shkallëve të vlerësimit të dhëna ne 
metodologji)                                    Metodologjia ndjek qasjen e 
SIGMA-s në matjen e cilësisë së konsultimeve publike, dhe 
bazohet në mbledhjen e të dhënave bazuar në raportet e 
ministrive dhe institucioneve qendrore, në varësi të 
Kryeministritpër konsultimet e kryera publike, si dhe të dhënat e 
mbledhura përmes RENJKP dhe faqeve të internetit të ministrive 
dhe institucioneve qendrore, në varësi të Kryeministrit.  

Ndarja e të dhënave (per treguesit e perbere) 

1) Numri I akteve qe i nenshtrohen konsultimit publik perkundejt 
numrit te akteve te miratuara objekt i konsultimit publik. 

2) Rezultati mesatar i vlerësimit të cilësisë së procesit të 
konsultimit (sipas shkallëve të vlerësimit të dhëna ne 
metodologji) 

n/a 

 
Theksoni drejtimin e ndryshimit / trendit 
(tendences) të ecurisë 

Rrites  

Vlerat Bazë 

2015 

n/a 

2016 n/a 

2017 n/a 

2018 n/a 

  2019 0.00% 

Vlera e synuar/ Targeti 

2020 100.00% 

2020 3 pike 

2021 (gjashtë-mujori i parë) 100% 

2021 (gjashtë-mujori i parë) 3 pike 

2021 vit i plotë 100.0% 

2021 vit i plotë 3 

2021 trend i njëjtë 

Vlera e synuar/Targeti i rishikuar: 2022 trend rrites 

SDG - Titulli i Qellimit të Zhvillimit të 
Qëndrueshëm sipas OKB-së 

N/a N/a 

Vlera e Synuar e  treguesit te SDG N/a N/a 
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14.3 

 

  indikatori No.14.3 ( Indeksi MB) 

Emertimi i Indikatorit 
.Indeksi i cilësisë së performancës institucionale në përputhje 
me kërkesat e Ligjit për Njoftim dhe Konsultimet Publike 

Lloji i indikatorit Tregues rezultati 

Emertimi i Dokumentit Strategjia Ndersektoriale e Administrates Publike 

Lidhja me SKZHI 
(Nr i Shtylles)  

Shtylla No.2. QEVERISJA E MIRË, DEMOKRACIA DHE SHTETI I SË 
DREJTËS 

Qëllimi/Objektivi Strategjik ne SKZHI 
Qellimi Strategjik SKZHI: Reformimi i administratës publike dhe 
shërbimit civile 

Qëllimi i politikës korresponduese Qellimi I Politikes:Politikëbërja dhe cilësia e legjislacionit 

Objektivi Specifik me te cilin lidhet 
indikatori/treguesi   

Objektivi Specifik 2: Sistem transparent i hartimit të ligjeve, 
gjithëpërfshirës, i bazuar në politika dhe 
që siguron përafrimin me acquis 

Perkatesia e Indikatorit Kuader  politikash 

Lidhja me Acquis Communautaire Kapitulli Politik: Mireqeverisja dhe Administrata Publike 

Burimi i të dhënave për monitorimin e treguesit 
të performancës 

Raporti i performancëspër konsultimet publike, raportet vjetore 
të ministrive dhe institucioneve qendrore, në varësi të 
Kryeministrit, Regjistri Elektronik i Njoftimeve dhe Konsultimeve 
Publike, faqet e internetit të ministrive dhe institucioneve 
qendrore, në varësi të Kryeministrit 

 
Institucionet përgjegjëse për grumbullimin e të 
dhënave. 

Departamenti per Zhvillim dhe Mireqeverisje, Kryeministria,  

ML 

Përshkrimi i Metodologjisë 

1) Numri i akteve te cilat kalojne procesin e konsultimit publik 
perkundrejt numrit te akteve te miratuara objekt I ligjit 
 
2) Cilesia e procesit te konsultimit publik e cila bazohet ne 
kriteret  të vendosura në Ligjin Nr. 146/2014 "Për informimin 
dhe konsultimin publik" 

Frekuenca e Matjes 

vjetore 

vjetore 

Natyra e Indikatorit/treguesit:  Rrites  

Input  I perbere  
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Formula e llogaritjes 

1) Numri I akteve qe i nenshtrohen konsultimit publik perkundejt 
numrit te akteve te miratuara objekt i konsultimit publik. 
 
2) Rezultati mesatar i vlerësimit të cilësisë së procesit të 
konsultimit (sipas shkallëve të vlerësimit të dhëna ne 
metodologji)                                    Metodologjia ndjek qasjen e 
SIGMA-s në matjen e cilësisë së konsultimeve publike, dhe 
bazohet në mbledhjen e të dhënave bazuar në raportet e 
ministrive dhe institucioneve qendrore, në varësi të 
Kryeministritpër konsultimet e kryera publike, si dhe të dhënat e 
mbledhura përmes RENJKP dhe faqeve të internetit të ministrive 
dhe institucioneve qendrore, në varësi të Kryeministrit.  

Ndarja e të dhënave (per treguesit e perbere) 

1) Numri I akteve qe i nenshtrohen konsultimit publik perkundejt 
numrit te akteve te miratuara objekt i konsultimit publik. 

2) Rezultati mesatar i vlerësimit të cilësisë së procesit të 
konsultimit (sipas shkallëve të vlerësimit të dhëna ne 
metodologji) 

n/a 

 
Theksoni drejtimin e ndryshimit / trendit 
(tendences) të ecurisë 

Rrites  

Vlerat Bazë 

2015 

n/a 

2016 n/a 

2017 n/a 

2018 n/a 

  2019 67.00% 

Vlera e synuar/ Targeti 

2020 100.00% 

2020 7.5 pike 

2021 (gjashtë-mujori i parë) 100% 

2021 (gjashtë-mujori i parë) 8 pike 

2021 vit i plotë 100.0% 

2021 vit i plotë 8 

2021 trend rritës 

Vlera e synuar/Targeti i rishikuar: 
2022 trend rrites 

SDG - Titulli i Qellimit të Zhvillimit të 
Qëndrueshëm sipas OKB-së 

N/a N/a 

Vlera e Synuar e  treguesit te SDG N/a N/a 
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14.4 

  indikatori No.14.4 ( Indeksi MK) 

Emertimi i Indikatorit 
.Indeksi i cilësisë së performancës institucionale në përputhje 
me kërkesat e Ligjit për Njoftim dhe Konsultimet Publike 

Lloji i indikatorit Tregues rezultati 

Emertimi i Dokumentit Strategjia Ndersektoriale e Administrates Publike 

Lidhja me SKZHI 
(Nr i Shtylles)  

Shtylla No.2. QEVERISJA E MIRË, DEMOKRACIA DHE SHTETI I SË 
DREJTËS 

Qëllimi/Objektivi Strategjik ne SKZHI 
Qellimi Strategjik SKZHI: Reformimi i administratës publike dhe 
shërbimit civile 

Qëllimi i politikës korresponduese Qellimi I Politikes:Politikëbërja dhe cilësia e legjislacionit 

Objektivi Specifik me te cilin lidhet 
indikatori/treguesi   

Objektivi Specifik 2: Sistem transparent i hartimit të ligjeve, 
gjithëpërfshirës, i bazuar në politika dhe 
që siguron përafrimin me acquis 

Perkatesia e Indikatorit Kuader  politikash 

Lidhja me Acquis Communautaire Kapitulli Politik: Mireqeverisja dhe Administrata Publike 

Burimi i të dhënave për monitorimin e 
treguesit të performancës 

Raporti i performancëspër konsultimet publike, raportet vjetore 
të ministrive dhe institucioneve qendrore, në varësi të 
Kryeministrit, Regjistri Elektronik i Njoftimeve dhe Konsultimeve 
Publike, faqet e internetit të ministrive dhe institucioneve 
qendrore, në varësi të Kryeministrit 

 
Institucionet përgjegjëse për grumbullimin e të 
dhënave. 

Departamenti per Zhvillim dhe Mireqeverisje, Kryeministria,  

ML 

Përshkrimi i Metodologjisë 

1) Numri i akteve te cilat kalojne procesin e konsultimit publik 
perkundrejt numrit te akteve te miratuara objekt I ligjit 
 
2) Cilesia e procesit te konsultimit publik e cila bazohet ne 
kriteret  të vendosura në Ligjin Nr. 146/2014 "Për informimin 
dhe konsultimin publik" 

Frekuenca e Matjes 

vjetore 

vjetore 

Natyra e Indikatorit/treguesit:  Rrites  
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Input  I perbere  

Formula e llogaritjes 

1) Numri I akteve qe i nenshtrohen konsultimit publik 
perkundejt numrit te akteve te miratuara objekt i konsultimit 
publik. 
 
2) Rezultati mesatar i vlerësimit të cilësisë së procesit të 
konsultimit (sipas shkallëve të vlerësimit të dhëna ne 
metodologji)                                    Metodologjia ndjek qasjen e 
SIGMA-s në matjen e cilësisë së konsultimeve publike, dhe 
bazohet në mbledhjen e të dhënave bazuar në raportet e 
ministrive dhe institucioneve qendrore, në varësi të 
Kryeministritpër konsultimet e kryera publike, si dhe të dhënat e 
mbledhura përmes RENJKP dhe faqeve të internetit të ministrive 
dhe institucioneve qendrore, në varësi të Kryeministrit.  

Ndarja e të dhënave (per treguesit e perbere) 

1) Numri I akteve qe i nenshtrohen konsultimit publik 
perkundejt numrit te akteve te miratuara objekt i konsultimit 
publik. 

2) Rezultati mesatar i vlerësimit të cilësisë së procesit të 
konsultimit (sipas shkallëve të vlerësimit të dhëna ne 
metodologji) 

n/a 

 
Theksoni drejtimin e ndryshimit / trendit 
(tendences) të ecurisë 

Rrites  

Vlerat Bazë 

2015 

n/a 

2016 n/a 

2017 n/a 

2018 n/a 

  2019 100.00% 

Vlera e synuar/ Targeti 

2020 100.00% 

2020 8 pike 

2021 (gjashtë-mujori i parë) n/a 

2021 (gjashtë-mujori i parë) n/a 

2021 vit i plotë n/a 

2021 vit i plotë n/a 

2022 trend rrites 

Vlera e synuar/Targeti i rishikuar: 2022 trend rrites 

SDG - Titulli i Qellimit të Zhvillimit të 
Qëndrueshëm sipas OKB-së 

N/a N/a 

Vlera e Synuar e  treguesit te SDG N/a N/a 
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14.5 

  indikatori No.14.5 ( Indeksi MD) 

Emertimi i Indikatorit 
.Indeksi i cilësisë së performancës institucionale në përputhje 
me kërkesat e Ligjit për Njoftim dhe Konsultimet Publike 

Lloji i indikatorit Tregues rezultati 

Emertimi i Dokumentit Strategjia Ndersektoriale e Administrates Publike 

Lidhja me SKZHI 
(Nr i Shtylles)  

Shtylla No.2. QEVERISJA E MIRË, DEMOKRACIA DHE SHTETI I SË 
DREJTËS 

Qëllimi/Objektivi Strategjik ne SKZHI 
Qellimi Strategjik SKZHI: Reformimi i administratës publike dhe 
shërbimit civile 

Qëllimi i politikës korresponduese Qellimi I Politikes:Politikëbërja dhe cilësia e legjislacionit 

Objektivi Specifik me te cilin lidhet 
indikatori/treguesi   

Objektivi Specifik 2: Sistem transparent i hartimit të ligjeve, 
gjithëpërfshirës, i bazuar në politika dhe 
që siguron përafrimin me acquis 

Perkatesia e Indikatorit Kuader  politikash 

Lidhja me Acquis Communautaire Kapitulli Politik: Mireqeverisja dhe Administrata Publike 

Burimi i të dhënave për monitorimin e 
treguesit të performancës 

Raporti i performancëspër konsultimet publike, raportet vjetore 
të ministrive dhe institucioneve qendrore, në varësi të 
Kryeministrit, Regjistri Elektronik i Njoftimeve dhe Konsultimeve 
Publike, faqet e internetit të ministrive dhe institucioneve 
qendrore, në varësi të Kryeministrit 

 
Institucionet përgjegjëse për grumbullimin e të 

dhënave. 

Departamenti per Zhvillim dhe Mireqeverisje, Kryeministria,  

ML 

Përshkrimi i Metodologjisë 

1) Numri i akteve te cilat kalojne procesin e konsultimit publik 
perkundrejt numrit te akteve te miratuara objekt I ligjit 
 
2) Cilesia e procesit te konsultimit publik e cila bazohet ne 
kriteret  të vendosura në Ligjin Nr. 146/2014 "Për informimin 
dhe konsultimin publik" 

Frekuenca e Matjes 
vjetore 

vjetore 

Natyra e Indikatorit/treguesit:  Rrites  

Input  I perbere  
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Formula e llogaritjes 

1) Numri I akteve qe i nenshtrohen konsultimit publik 
perkundejt numrit te akteve te miratuara objekt i konsultimit 
publik. 
 
2) Rezultati mesatar i vlerësimit të cilësisë së procesit të 
konsultimit (sipas shkallëve të vlerësimit të dhëna ne 
metodologji)                                    Metodologjia ndjek qasjen e 
SIGMA-s në matjen e cilësisë së konsultimeve publike, dhe 
bazohet në mbledhjen e të dhënave bazuar në raportet e 
ministrive dhe institucioneve qendrore, në varësi të 
Kryeministritpër konsultimet e kryera publike, si dhe të dhënat e 
mbledhura përmes RENJKP dhe faqeve të internetit të ministrive 
dhe institucioneve qendrore, në varësi të Kryeministrit.  

Ndarja e të dhënave (per treguesit e perbere) 

1) Numri I akteve qe i nenshtrohen konsultimit publik 
perkundejt numrit te akteve te miratuara objekt i konsultimit 
publik. 

2) Rezultati mesatar i vlerësimit të cilësisë së procesit të 
konsultimit (sipas shkallëve të vlerësimit të dhëna ne 
metodologji) 

n/a 

 
Theksoni drejtimin e ndryshimit / trendit 

(tendences) të ecurisë 
Rrites  

Vlerat Bazë 

2015 

n/a 

2016 n/a 

2017 n/a 

2018 n/a 

  2019 100.00% 

Vlera e synuar/ Targeti 

2020 100% 

2020 8 pike 

2021 (gjashtë-mujori i parë) 100% 

2021 (gjashtë-mujori i parë) 8 pike 

2021 vit i plotë 100.0% 

2021 vit i plotë 8 

2021 trend i njëjtë 

Vlera e synuar/Targeti i rishikuar: 2022 trend rrites 

SDG - Titulli i Qellimit të Zhvillimit të 
Qëndrueshëm sipas OKB-së 

N/a N/a 

Vlera e Synuar e  treguesit te SDG N/a N/a 
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14.6 

  indikatori No.14.6 ( Indeksi MM) 

Emertimi i Indikatorit 
.Indeksi i cilësisë së performancës institucionale në përputhje 
me kërkesat e Ligjit për Njoftim dhe Konsultimet Publike 

Lloji i indikatorit Tregues rezultati 

Emertimi i Dokumentit Strategjia Ndersektoriale e Administrates Publike 

Lidhja me SKZHI 
(Nr i Shtylles)  

Shtylla No.2. QEVERISJA E MIRË, DEMOKRACIA DHE SHTETI I SË 
DREJTËS 

Qëllimi/Objektivi Strategjik ne SKZHI 
Qellimi Strategjik SKZHI: Reformimi i administratës publike dhe 
shërbimit civile 

Qëllimi i politikës korresponduese Qellimi I Politikes:Politikëbërja dhe cilësia e legjislacionit 

Objektivi Specifik me te cilin lidhet 
indikatori/treguesi   

Objektivi Specifik 2: Sistem transparent i hartimit të ligjeve, 
gjithëpërfshirës, i bazuar në politika dhe 
që siguron përafrimin me acquis 

Perkatesia e Indikatorit Kuader  politikash 

Lidhja me Acquis Communautaire Kapitulli Politik: Mireqeverisja dhe Administrata Publike 

Burimi i të dhënave për monitorimin e 
treguesit të performancës 

Raporti i performancëspër konsultimet publike, raportet vjetore 
të ministrive dhe institucioneve qendrore, në varësi të 
Kryeministrit, Regjistri Elektronik i Njoftimeve dhe Konsultimeve 
Publike, faqet e internetit të ministrive dhe institucioneve 
qendrore, në varësi të Kryeministrit 

 
Institucionet përgjegjëse për grumbullimin e të 
dhënave. 

Departamenti per Zhvillim dhe Mireqeverisje, Kryeministria,  

ML 

Përshkrimi i Metodologjisë 

1) Numri i akteve te cilat kalojne procesin e konsultimit publik 
perkundrejt numrit te akteve te miratuara objekt I ligjit 
 
2) Cilesia e procesit te konsultimit publik e cila bazohet ne 
kriteret  të vendosura në Ligjin Nr. 146/2014 "Për informimin 
dhe konsultimin publik" 

Frekuenca e Matjes 
vjetore 

vjetore 

Natyra e Indikatorit/treguesit:  Rrites  

Input  I perbere  
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Formula e llogaritjes 

1) Numri I akteve qe i nenshtrohen konsultimit publik 
perkundejt numrit te akteve te miratuara objekt i konsultimit 
publik. 
 
2) Rezultati mesatar i vlerësimit të cilësisë së procesit të 
konsultimit (sipas shkallëve të vlerësimit të dhëna ne 
metodologji)                                    Metodologjia ndjek qasjen e 
SIGMA-s në matjen e cilësisë së konsultimeve publike, dhe 
bazohet në mbledhjen e të dhënave bazuar në raportet e 
ministrive dhe institucioneve qendrore, në varësi të 
Kryeministritpër konsultimet e kryera publike, si dhe të dhënat e 
mbledhura përmes RENJKP dhe faqeve të internetit të ministrive 
dhe institucioneve qendrore, në varësi të Kryeministrit.  

Ndarja e të dhënave (per treguesit e perbere) 

1) Numri I akteve qe i nenshtrohen konsultimit publik 
perkundejt numrit te akteve te miratuara objekt i konsultimit 
publik. 

2) Rezultati mesatar i vlerësimit të cilësisë së procesit të 
konsultimit (sipas shkallëve të vlerësimit të dhëna ne 
metodologji) 

n/a 

 
Theksoni drejtimin e ndryshimit / trendit 
(tendences) të ecurisë 

Rrites  

Vlerat Bazë 

2015 

n/a 

2016 n/a 

2017 n/a 

2018 n/a 

  2019 100.00% 

Vlera e synuar/ Targeti 

2020 100.00% 

2020 8 pike 

2021 (gjashtë-mujori i parë) 100% 

2021 (gjashtë-mujori i parë) 3 pike 

2021 vit i plotë n/a 

2021 vit i plotë n/a 

2021 n/a 

Vlera e synuar/Targeti i rishikuar: 2022 trend rrites 

SDG - Titulli i Qellimit të Zhvillimit të 
Qëndrueshëm sipas OKB-së 

N/a N/a 

Vlera e Synuar e  treguesit te SDG N/a N/a 
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14.7 

  indikatori No.14.7 ( Indeksi MFE) 

Emertimi i Indikatorit 
.Indeksi i cilësisë së performancës institucionale në përputhje 
me kërkesat e Ligjit për Njoftim dhe Konsultimet Publike 

Lloji i indikatorit Tregues rezultati 

Emertimi i Dokumentit Strategjia Ndersektoriale e Administrates Publike 

Lidhja me SKZHI 
(Nr i Shtylles)  

Shtylla No.2. QEVERISJA E MIRË, DEMOKRACIA DHE SHTETI I SË 
DREJTËS 

Qëllimi/Objektivi Strategjik ne SKZHI 
Qellimi Strategjik SKZHI: Reformimi i administratës publike dhe 
shërbimit civile 

Qëllimi i politikës korresponduese Qellimi I Politikes:Politikëbërja dhe cilësia e legjislacionit 

Objektivi Specifik me te cilin lidhet 
indikatori/treguesi   

Objektivi Specifik 2: Sistem transparent i hartimit të ligjeve, 
gjithëpërfshirës, i bazuar në politika dhe 
që siguron përafrimin me acquis 

Perkatesia e Indikatorit Kuader  politikash 

Lidhja me Acquis Communautaire Kapitulli Politik: Mireqeverisja dhe Administrata Publike 

Burimi i të dhënave për monitorimin e 
treguesit të performancës 

Raporti i performancëspër konsultimet publike, raportet vjetore 
të ministrive dhe institucioneve qendrore, në varësi të 
Kryeministrit, Regjistri Elektronik i Njoftimeve dhe Konsultimeve 
Publike, faqet e internetit të ministrive dhe institucioneve 
qendrore, në varësi të Kryeministrit 

 
Institucionet përgjegjëse për grumbullimin e të 
dhënave. 

Departamenti per Zhvillim dhe Mireqeverisje, Kryeministria,  

ML 

Përshkrimi i Metodologjisë 

1) Numri i akteve te cilat kalojne procesin e konsultimit publik 
perkundrejt numrit te akteve te miratuara objekt I ligjit 
 
2) Cilesia e procesit te konsultimit publik e cila bazohet ne 
kriteret  të vendosura në Ligjin Nr. 146/2014 "Për informimin 
dhe konsultimin publik" 

Frekuenca e Matjes 
vjetore 

vjetore 

Natyra e Indikatorit/treguesit:  Rrites  

Input  I perbere  
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Formula e llogaritjes 

1) Numri I akteve qe i nenshtrohen konsultimit publik 
perkundejt numrit te akteve te miratuara objekt i konsultimit 
publik. 
 
2) Rezultati mesatar i vlerësimit të cilësisë së procesit të 
konsultimit (sipas shkallëve të vlerësimit të dhëna ne 
metodologji)                                    Metodologjia ndjek qasjen e 
SIGMA-s në matjen e cilësisë së konsultimeve publike, dhe 
bazohet në mbledhjen e të dhënave bazuar në raportet e 
ministrive dhe institucioneve qendrore, në varësi të 
Kryeministritpër konsultimet e kryera publike, si dhe të dhënat e 
mbledhura përmes RENJKP dhe faqeve të internetit të ministrive 
dhe institucioneve qendrore, në varësi të Kryeministrit.  

Ndarja e të dhënave (per treguesit e perbere) 

1) Numri I akteve qe i nenshtrohen konsultimit publik 
perkundejt numrit te akteve te miratuara objekt i konsultimit 
publik. 

2) Rezultati mesatar i vlerësimit të cilësisë së procesit të 
konsultimit (sipas shkallëve të vlerësimit të dhëna ne 
metodologji) 

n/a 

 
Theksoni drejtimin e ndryshimit / trendit 
(tendences) të ecurisë 

Rrites  

Vlerat Bazë 

2015 

n/a 

2016 n/a 

2017 n/a 

2018 n/a 

  2019 52.00% 

Vlera e synuar/ Targeti 

2020 34.40% 

2020 2.06 pike 

2021 (gjashtë-mujori i parë) 20% 

2021 (gjashtë-mujori i parë) 0.6 pike 

2021 vit i plotë 29,41% 

2021 vit i plotë 1.76 pikë  

2021 trend rënës 

Vlera e synuar/Targeti i rishikuar: 2022 trend rrites 

SDG - Titulli i Qellimit të Zhvillimit të 
Qëndrueshëm sipas OKB-së 

N/a N/a 

Vlera e Synuar e  treguesit te SDG N/a N/a 
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14.8 

  indikatori No.14.8 ( Indeksi MBZHR) 

Emertimi i Indikatorit 
.Indeksi i cilësisë së performancës institucionale në përputhje 
me kërkesat e Ligjit për Njoftim dhe Konsultimet Publike 

Lloji i indikatorit Tregues rezultati 

Emertimi i Dokumentit Strategjia Ndersektoriale e Administrates Publike 

Lidhja me SKZHI 
(Nr i Shtylles)  

Shtylla No.2. QEVERISJA E MIRË, DEMOKRACIA DHE SHTETI I SË 
DREJTËS 

Qëllimi/Objektivi Strategjik ne SKZHI 
Qellimi Strategjik SKZHI: Reformimi i administratës publike dhe 
shërbimit civile 

Qëllimi i politikës korresponduese Qellimi I Politikes:Politikëbërja dhe cilësia e legjislacionit 

Objektivi Specifik me te cilin lidhet 
indikatori/treguesi   

Objektivi Specifik 2: Sistem transparent i hartimit të ligjeve, 
gjithëpërfshirës, i bazuar në politika dhe 
që siguron përafrimin me acquis 

Perkatesia e Indikatorit Kuader  politikash 

Lidhja me Acquis Communautaire Kapitulli Politik: Mireqeverisja dhe Administrata Publike 

Burimi i të dhënave për monitorimin e 
treguesit të performancës 

Raporti i performancëspër konsultimet publike, raportet vjetore 
të ministrive dhe institucioneve qendrore, në varësi të 
Kryeministrit, Regjistri Elektronik i Njoftimeve dhe Konsultimeve 
Publike, faqet e internetit të ministrive dhe institucioneve 
qendrore, në varësi të Kryeministrit 

 
Institucionet përgjegjëse për grumbullimin e të 
dhënave. 

Departamenti per Zhvillim dhe Mireqeverisje, Kryeministria,  

ML 

Përshkrimi i Metodologjisë 

1) Numri i akteve te cilat kalojne procesin e konsultimit publik 
perkundrejt numrit te akteve te miratuara objekt I ligjit 
 
2) Cilesia e procesit te konsultimit publik e cila bazohet ne 
kriteret  të vendosura në Ligjin Nr. 146/2014 "Për informimin 
dhe konsultimin publik" 

Frekuenca e Matjes 
vjetore 

vjetore 

Natyra e Indikatorit/treguesit:  Rrites  

Input  I perbere  

Formula e llogaritjes 

1) Numri I akteve qe i nenshtrohen konsultimit publik 
perkundejt numrit te akteve te miratuara objekt i konsultimit 
publik. 
 
2) Rezultati mesatar i vlerësimit të cilësisë së procesit të 
konsultimit (sipas shkallëve të vlerësimit të dhëna ne 
metodologji)                                    Metodologjia ndjek qasjen e 
SIGMA-s në matjen e cilësisë së konsultimeve publike, dhe 
bazohet në mbledhjen e të dhënave bazuar në raportet e 
ministrive dhe institucioneve qendrore, në varësi të 
Kryeministritpër konsultimet e kryera publike, si dhe të dhënat 
e mbledhura përmes RENJKP dhe faqeve të internetit të 
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ministrive dhe institucioneve qendrore, në varësi të 
Kryeministrit.  

Ndarja e të dhënave (per treguesit e perbere) 

1) Numri I akteve qe i nenshtrohen konsultimit publik 
perkundejt numrit te akteve te miratuara objekt i konsultimit 
publik. 

2) Rezultati mesatar i vlerësimit të cilësisë së procesit të 
konsultimit (sipas shkallëve të vlerësimit të dhëna ne 
metodologji) 

n/a 

 
Theksoni drejtimin e ndryshimit / trendit 
(tendences) të ecurisë 

Rrites  

Vlerat Bazë 

2015 

n/a 

2016 n/a 

2017 n/a 

2018 n/a 

  2019 100.00% 

Vlera e synuar/ Targeti 

2020 100.00% 

2020 7.06 pike 

2021 (gjashtë-mujori i parë) 100% 

2021 (gjashtë-mujori i parë) 8 pikë 

2021 vit i plotë 100.0% 

2021 vit i plotë 8 pikë 

2021 trend rrites 

Vlera e synuar/Targeti i rishikuar: 2022 trend rrites 

SDG - Titulli i Qellimit të Zhvillimit të 
Qëndrueshëm sipas OKB-së 

N/a N/a 

Vlera e Synuar e  treguesit te SDG N/a N/a 
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14.9 

  indikatori No.14.9 ( Indeksi MTM) 

Emertimi i Indikatorit 
.Indeksi i cilësisë së performancës institucionale në përputhje 
me kërkesat e Ligjit për Njoftim dhe Konsultimet Publike 

Lloji i indikatorit Tregues rezultati 

Emertimi i Dokumentit Strategjia Ndersektoriale e Administrates Publike 

Lidhja me SKZHI 
(Nr i Shtylles)  

Shtylla No.2. QEVERISJA E MIRË, DEMOKRACIA DHE SHTETI I SË 
DREJTËS 

Qëllimi/Objektivi Strategjik ne SKZHI 
Qellimi Strategjik SKZHI: Reformimi i administratës publike dhe 
shërbimit civile 

Qëllimi i politikës korresponduese Qellimi I Politikes:Politikëbërja dhe cilësia e legjislacionit 

Objektivi Specifik me te cilin lidhet 
indikatori/treguesi   

Objektivi Specifik 2: Sistem transparent i hartimit të ligjeve, 
gjithëpërfshirës, i bazuar në politika dhe 
që siguron përafrimin me acquis 

Perkatesia e Indikatorit Kuader  politikash 

Lidhja me Acquis Communautaire Kapitulli Politik: Mireqeverisja dhe Administrata Publike 

Burimi i të dhënave për monitorimin e 
treguesit të performancës 

Raporti i performancëspër konsultimet publike, raportet vjetore 
të ministrive dhe institucioneve qendrore, në varësi të 
Kryeministrit, Regjistri Elektronik i Njoftimeve dhe 
Konsultimeve Publike, faqet e internetit të ministrive dhe 
institucioneve qendrore, në varësi të Kryeministrit 

 
Institucionet përgjegjëse për grumbullimin e të 

dhënave. 

Departamenti per Zhvillim dhe Mireqeverisje, Kryeministria,  

ML 

Përshkrimi i Metodologjisë 

1) Numri i akteve te cilat kalojne procesin e konsultimit publik 
perkundrejt numrit te akteve te miratuara objekt I ligjit 
 
2) Cilesia e procesit te konsultimit publik e cila bazohet ne 
kriteret  të vendosura në Ligjin Nr. 146/2014 "Për informimin 
dhe konsultimin publik" 

Frekuenca e Matjes 
vjetore 

vjetore 

Natyra e Indikatorit/treguesit:  Rrites  

Input  I perbere  

Formula e llogaritjes 

1) Numri I akteve qe i nenshtrohen konsultimit publik 
perkundejt numrit te akteve te miratuara objekt i konsultimit 
publik. 
 
2) Rezultati mesatar i vlerësimit të cilësisë së procesit të 
konsultimit (sipas shkallëve të vlerësimit të dhëna ne 
metodologji)                                    Metodologjia ndjek qasjen e 
SIGMA-s në matjen e cilësisë së konsultimeve publike, dhe 
bazohet në mbledhjen e të dhënave bazuar në raportet e 
ministrive dhe institucioneve qendrore, në varësi të 
Kryeministritpër konsultimet e kryera publike, si dhe të dhënat 
e mbledhura përmes RENJKP dhe faqeve të internetit të 
ministrive dhe institucioneve qendrore, në varësi të 
Kryeministrit.  
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Ndarja e të dhënave (per treguesit e perbere) 

1) Numri I akteve qe i nenshtrohen konsultimit publik 
perkundejt numrit te akteve te miratuara objekt i konsultimit 
publik. 

2) Rezultati mesatar i vlerësimit të cilësisë së procesit të 
konsultimit (sipas shkallëve të vlerësimit të dhëna ne 
metodologji) 

n/a 

 
Theksoni drejtimin e ndryshimit / trendit 

(tendences) të ecurisë 
Rrites  

Vlerat Bazë 

2015 

n/a 

2016 n/a 

2017 n/a 

2018 n/a 

  2019 75.00% 

Vlera e synuar/ Targeti 

2020 100.00% 

2020 8 pike 

2021 (gjashtë-mujori i parë) 100% 

2021 (gjashtë-mujori i parë) 3 pikë 

2021 vit i plotë 50.0% 

2021 vit i plotë 1.50 

2021 trend rënës 

Vlera e synuar/Targeti i rishikuar: 2022 trend rrites 

SDG - Titulli i Qellimit të Zhvillimit të 
Qëndrueshëm sipas OKB-së 

N/a N/a 

Vlera e Synuar e  treguesit te SDG N/a N/a 
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14.10 

  indikatori No.14.10 ( Indeksi MIE) 

Emertimi i Indikatorit 
.Indeksi i cilësisë së performancës institucionale në përputhje 
me kërkesat e Ligjit për Njoftim dhe Konsultimet Publike 

Lloji i indikatorit Tregues rezultati 

Emertimi i Dokumentit Strategjia Ndersektoriale e Administrates Publike 

Lidhja me SKZHI 
(Nr i Shtylles)  

Shtylla No.2. QEVERISJA E MIRË, DEMOKRACIA DHE SHTETI I SË 
DREJTËS 

Qëllimi/Objektivi Strategjik ne SKZHI 
Qellimi Strategjik SKZHI: Reformimi i administratës publike dhe 
shërbimit civile 

Qëllimi i politikës korresponduese Qellimi I Politikes:Politikëbërja dhe cilësia e legjislacionit 

Objektivi Specifik me te cilin lidhet 
indikatori/treguesi   

Objektivi Specifik 2: Sistem transparent i hartimit të ligjeve, 
gjithëpërfshirës, i bazuar në politika dhe 
që siguron përafrimin me acquis 

Perkatesia e Indikatorit Kuader  politikash 

Lidhja me Acquis Communautaire Kapitulli Politik: Mireqeverisja dhe Administrata Publike 

Burimi i të dhënave për monitorimin e 
treguesit të performancës 

Raporti i performancëspër konsultimet publike, raportet vjetore 
të ministrive dhe institucioneve qendrore, në varësi të 
Kryeministrit, Regjistri Elektronik i Njoftimeve dhe Konsultimeve 
Publike, faqet e internetit të ministrive dhe institucioneve 
qendrore, në varësi të Kryeministrit 

 
Institucionet përgjegjëse për grumbullimin e 

të dhënave. 

Departamenti per Zhvillim dhe Mireqeverisje, Kryeministria,  

ML 

Përshkrimi i Metodologjisë 

1) Numri i akteve te cilat kalojne procesin e konsultimit publik 
perkundrejt numrit te akteve te miratuara objekt I ligjit 
 
2) Cilesia e procesit te konsultimit publik e cila bazohet ne 
kriteret  të vendosura në Ligjin Nr. 146/2014 "Për informimin 
dhe konsultimin publik" 

Frekuenca e Matjes 
vjetore 

vjetore 

Natyra e Indikatorit/treguesit:  Rrites  

Input  I perbere  
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Formula e llogaritjes 

1) Numri I akteve qe i nenshtrohen konsultimit publik 
perkundejt numrit te akteve te miratuara objekt i konsultimit 
publik. 
 
2) Rezultati mesatar i vlerësimit të cilësisë së procesit të 
konsultimit (sipas shkallëve të vlerësimit të dhëna ne 
metodologji)                                    Metodologjia ndjek qasjen e 
SIGMA-s në matjen e cilësisë së konsultimeve publike, dhe 
bazohet në mbledhjen e të dhënave bazuar në raportet e 
ministrive dhe institucioneve qendrore, në varësi të 
Kryeministritpër konsultimet e kryera publike, si dhe të dhënat 
e mbledhura përmes RENJKP dhe faqeve të internetit të 
ministrive dhe institucioneve qendrore, në varësi të 
Kryeministrit.  

Ndarja e të dhënave (per treguesit e perbere) 

1) Numri I akteve qe i nenshtrohen konsultimit publik 
perkundejt numrit te akteve te miratuara objekt i konsultimit 
publik. 

2) Rezultati mesatar i vlerësimit të cilësisë së procesit të 
konsultimit (sipas shkallëve të vlerësimit të dhëna ne 
metodologji) 

n/a 

 
Theksoni drejtimin e ndryshimit / trendit 

(tendences) të ecurisë 
Rrites  

Vlerat Bazë 

2015 

n/a 

2016 n/a 

2017 n/a 

2018 n/a 

  2019 67.00% 

Vlera e synuar/ Targeti 

2020 100.00% 

2020 6.3 pike 

2021 (gjashtë-mujori i parë) 0% 

2021 (gjashtë-mujori i parë) 0 pikë 

2021 vit i plotë 50.0% 

2021 vit i plotë 4.00 

2021 trend rënës 

Vlera e synuar/Targeti i rishikuar: 2022 trend rrites 

SDG - Titulli i Qellimit të Zhvillimit të 
Qëndrueshëm sipas OKB-së 

N/a N/a 

Vlera e Synuar e  treguesit te SDG N/a N/a 
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14.11 

  indikatori No.14.11 ( Indeksi MSHMS) 

Emertimi i Indikatorit 
.Indeksi i cilësisë së performancës institucionale në përputhje 
me kërkesat e Ligjit për Njoftim dhe Konsultimet Publike 

Lloji i indikatorit Tregues rezultati 

Emertimi i Dokumentit Strategjia Ndersektoriale e Administrates Publike 

Lidhja me SKZHI 
(Nr i Shtylles)  

Shtylla No.2. QEVERISJA E MIRË, DEMOKRACIA DHE SHTETI I SË 
DREJTËS 

Qëllimi/Objektivi Strategjik ne SKZHI 
Qellimi Strategjik SKZHI: Reformimi i administratës publike dhe 
shërbimit civile 

Qëllimi i politikës korresponduese Qellimi I Politikes:Politikëbërja dhe cilësia e legjislacionit 

Objektivi Specifik me te cilin lidhet 
indikatori/treguesi   

Objektivi Specifik 2: Sistem transparent i hartimit të ligjeve, 
gjithëpërfshirës, i bazuar në politika dhe 
që siguron përafrimin me acquis 

Perkatesia e Indikatorit Kuader  politikash 

Lidhja me Acquis Communautaire Kapitulli Politik: Mireqeverisja dhe Administrata Publike 

Burimi i të dhënave për monitorimin e 
treguesit të performancës 

Raporti i performancëspër konsultimet publike, raportet vjetore 
të ministrive dhe institucioneve qendrore, në varësi të 
Kryeministrit, Regjistri Elektronik i Njoftimeve dhe Konsultimeve 
Publike, faqet e internetit të ministrive dhe institucioneve 
qendrore, në varësi të Kryeministrit 

 
Institucionet përgjegjëse për grumbullimin e 

të dhënave. 

Departamenti per Zhvillim dhe Mireqeverisje, Kryeministria,  

ML 

Përshkrimi i Metodologjisë 

1) Numri i akteve te cilat kalojne procesin e konsultimit publik 
perkundrejt numrit te akteve te miratuara objekt I ligjit 
 
2) Cilesia e procesit te konsultimit publik e cila bazohet ne 
kriteret  të vendosura në Ligjin Nr. 146/2014 "Për informimin 
dhe konsultimin publik" 

Frekuenca e Matjes 
vjetore 

vjetore 

Natyra e Indikatorit/treguesit:  Rrites  

Input  I perbere  

Formula e llogaritjes 

1) Numri I akteve qe i nenshtrohen konsultimit publik 
perkundejt numrit te akteve te miratuara objekt i konsultimit 
publik. 
 
2) Rezultati mesatar i vlerësimit të cilësisë së procesit të 
konsultimit (sipas shkallëve të vlerësimit të dhëna ne 
metodologji)                                    Metodologjia ndjek qasjen e 
SIGMA-s në matjen e cilësisë së konsultimeve publike, dhe 
bazohet në mbledhjen e të dhënave bazuar në raportet e 
ministrive dhe institucioneve qendrore, në varësi të 
Kryeministritpër konsultimet e kryera publike, si dhe të dhënat e 
mbledhura përmes RENJKP dhe faqeve të internetit të ministrive 
dhe institucioneve qendrore, në varësi të Kryeministrit.  

Ndarja e të dhënave (per treguesit e perbere) 
1) Numri I akteve qe i nenshtrohen konsultimit publik 
perkundejt numrit te akteve te miratuara objekt i konsultimit 
publik. 
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2) Rezultati mesatar i vlerësimit të cilësisë së procesit të 
konsultimit (sipas shkallëve të vlerësimit të dhëna ne 
metodologji) 

n/a 

 
Theksoni drejtimin e ndryshimit / trendit 

(tendences) të ecurisë 
Rrites  

Vlerat Bazë 

2015 

n/a 

2016 n/a 

2017 n/a 

2018 n/a 

  2019 78.00% 

Vlera e synuar/ Targeti 

2020 100.00% 

2020 6.3 pike 

2021 (gjashtë-mujori i parë) 100% 

2021 (gjashtë-mujori i parë) 8 pikë 

2021 vit i plotë 100.0% 

2021 vit i plotë 8.00 

2021 trend i njejte 

Vlera e synuar/Targeti i rishikuar: 2022 trend rrites 

SDG - Titulli i Qellimit të Zhvillimit të 
Qëndrueshëm sipas OKB-së 

N/a N/a 

Vlera e Synuar e  treguesit te SDG N/a N/a 

 


