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FALËNDERIME

Ky raport �nancohet nga STAR2 dhe u zbatua nga një konsorcium, i cili për-
bëhet nga IDRA Research & Consulting (Drejtues), Qendra për Zhvillimin dhe 
Nxitjen e Burimeve Njerëzore - HDPC (pjesëtare – e përfshirë në analizën e të 
dhënave dhe shkrimin e raportit) dhe Qendra e Aleancës Gjinore për Zhvillim 
– QAGjZH (pjesëtare – e përfshirë në mbledhjen e të dhënave). Raporti falën-
deron përpjekjet e përbashkëta të të gjithë organizatave të përfshira. 

Autorët dëshirojnë të falënderojnë Ekipin për Qeverisjen Vendore të PNUD-it në Shqipëri, personelin e 
projektit STAR2, Ministrinë e Brendshme dhe Agjencinë për Mbështetjen e Qeverisjes Vendore në Shqipëri 
për orientimin me vlerë që dhanë për metodologjinë e vlerësimit të qeverisjes vendore, bash-
kërendimin e aktorëve të ndryshëm të qeverisë qendrore dhe vendore, si dhe për sugjerimet përgjatë 
procesit. 

Vlerësimi i qeverisjes vendore nuk do të ishte i plotë pa angazhimin dhe pjesëmarrjen aktive në diskutimet 
e konsultimet e ndryshme nga aktorët bashkiakë, që përfshijnë kryetarët e njësive vendore, drejtuesit e 
drejtorive kryesore në bashki dhe në njësitë administrative. 

Falënderojmë posaçërisht qytetarët shqiptarë në të 61 bashkitë, që ishin të gatshëm të merrnin pjesë në 
procesin e vlerësimit, duke ndarë pikëpamjet dhe aspiratat e tyre. 

Vlerësimi i qeverisjes vendore u ndërmor si pjesë e projektit STAR 2, të PNUD-it në Shqipëri dhe �nancohet 
nga Komisionit Evropian, qeveritë e Suedisë, Italisë e Zvicrës dhe USAID-i.
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PËRMBLEDHJE 

-

− Cilat aspekte të qeverisjes vendore janë më shumë/më pak problematike si nga perspektiva e 
qytetarëve, ashtu edhe nga ajo e bashkive?

− Sa të familjarizuar, të informuar dhe të angazhuar janë qytetarët me administratat e tyre vendore?
− Si e perceptojnë qytetarët kapacitetin e qeverive vendore dhe gatishmërinë e tyre?
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− Cila është gjendja e qeverisjes vendore në nivelin e përgjithshëm kombëtar dhe s�dat kryesore që
 meritojnë vëmendje? 

Ashtu si  në rastin e Vlerësimit të parë të qeverisjes vendore, vlerësimi është bërë në të 61 bashkitë dhe 
merr  në  konsideratë  përmasat  e  efektivitetit  dhe  e�kasitetit,  transparencës  dhe  shtetit  të  së  drejtës, 
llogaridhënies, pjesëmarrjes dhe angazhimit qytetar, të cilat janë të gjitha parime mjaft të rëndësishme të 
mirëqeverisjes.  Përmes  këtyre  dimensioneve  të  përzgjedhura,  vlerësimi  është  përpjekur  t'u  përgjigjet 
pyetjeve të mëposhtme: 

− Cilat janë pikëpamjet e qytetarëve lidhur me aspekte të ndryshme të veprimtarisë së qeverisë vendore?

Vlerësimi  i  dytë  i  qeverisjes  vendore  i  zbatuar  në  fillim  të  vitit  2020  mbështetet  në  të  njëjtën 
metodologji e instrumente vlerësimi. Përveç një diagnoze të situatës aktuale, ai synon të masë ecurinë në
 tre vitet e fundit krahasuar me rezultatet e VQV 2016. 

 
Në vitin 2016, qeveria shqiptare, në partneritet me Programin e Kombeve të Bashkuara për Zhvillim 
(PNUD) në Tiranë, nisi zbatimin e projektit, "Konsolidimi i reformës administrative dhe territoriale - STAR2". 
Projekti sjell për�time për të 61 bashkitë dhe synon përmirësimin e kapaciteteve institucionale të adminis-
tratave vendore, të sektorit të ofrimit të shërbimeve dhe të mjedisit për angazhim qytetar aktiv, të cilat së 
bashku synojnë të arrijnë një qeverisje të mirë vendore. Projekti është mundësuar falë mbështetjes dhe 
bashkëpunimit me Bashkimin Evropian, qeveritë e Italisë, Suedisë, Zvicrës, USAID, PNUD si dhe Qeverisë së 
Shqipërisë. 

Vlerësimi i qeverisjes vendore është një ndër aktivitetet e para të projektit STAR2 të PNUD-it faza e parë e 
të cilit është zbatuar në vjeshtën e vitit 2016, ndërsa faza e dytë u zbatua në fund të projektit, siç dhe ishte 
plani�kuar.  Të  dyja  fazat  synojnë  të  vlerësojnë  nivelin  dhe  praktikat  e  mirëqeverisjes  vendore  nga 
pikëpamja e qytetarëve dhe e zyrtarëve bashkiakë në bashkitë e Shqipërisë.  Ky vlerësim është kryer me 
besimin  se  gjetjet  në  nivel  kombëtar  do  të  sjellin  për�time  për  vendimmarrësit  vendorë,  por  edhe  për 
institucionet  qendrore,  partnerët  ndërkombëtarë  dhe  organizatat  e  shoqërisë  civile  që  ndihmojnë  në 
rrugë institucionale dhe/ose programore qeverisjen vendore në Shqipëri. 

Reforma Administrative dhe Territoriale, si pararendëse e një sërë reformash 
të qeverisë vendore, krijoi një kuadër të ri dhe të favorshëm për fuqizimin e 
institucioneve të qeverisë vendore dhe për e�kasitetin në ofrimin e shërbi-
meve,  si  dhe ridimensionoi  s�dat  për  avancimin e  demokracisë  lokale  dhe 
angazhimin e qytetarëve në çështjet publike. Gjatë 3 viteve të fundit, krah 
zbatimit  në  vijimësi  të  programit  të  decentralizimit,  është  zhvilluar  më  tej 
kuadri  institucional,  ligjor  e  rregullator  në  mbështetje  të  reformës  së 
pushtetit  vendor.  Mirëqeverisja  vendore  mbetet  s�dë  kyçe  në  rrugëtimin 
drejt integrimit në BE.



Në mënyrë të përmbledhur të dhënat e këtij raporti janë marrë nga këto burime: 

• 11 934 pyetësorë me përfaqësues të komunitetit në 61 bashki përmes Kartës së Raportimit
të Qytetarëve;

• 61 grupe të fokusuara me zyrtarë bashkiakë të nivelit të lartë;
• 61 dialogë me komunitetin dhe
• mbledhja e të dhënave dytësore nga 61 bashkitë dhe burime të tjera për kuadrin demo

gra�k, ekonomik, shoqëror, publik dhe administrativ.
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Metodologjia e vlerësimit, e përdorur në studime të ngjashme të kryera nga PNUD-i dhe nga organizata të 
tjera ndërkombëtare për zhvillim në vende të tjera, kombinon shqyrtimin e dokumentacionit me punën 
kërkimore cilësore dhe sasiore, të bazuar në teknikat e Barometrit të Qeverisë Vendore dhe të Kartës së 
Raportimit të Qytetarëve.

Të anketuarit u përzgjodhën në mënyrë rastësore në çdo bashki, në bazë të të dhënave të Censit të 
Popullsisë  dhe  Banesave  2011.  Marzhi  i  gabimit  pritet  të  jetë  përafërsisht  0,89%,  me  një  nivel 
besueshmërie prej 95%. 



GJETJE TË PËRGJITHSHME 

Efektiviteti dhe efikasiteti 

 

Figura 1.  Shpërndarja sipas shpeshtësisë e bashkive në bazë të rezultatit të përgjithshëm të situatës të
   QV-së

 

Në vitin 2020, situata e përgjithshme nga Vlerësimi i qeverisë vendore (VQV) ka shënuar një 
përmirësim të lehtë. Ndërkohë që në vitin 2016 pati vetëm dy bashki që arritën rezultatin prej 70 
pikësh sipas parametrave të VQV-së, në vitin 2020, ky numër shkoi në pesë të tilla. Një tjetër gjetje 
pozitive, që vlen të përmendet, është se gjatë vlerësimit nuk u konstatua asnjë bashki nën 40 pikë, 
ndryshe nga viti 2016.

Ky përmirësim vjen si rezultat i punës së bërë nga bashkitë e vogla e të mesme. Shtatë bashkitë më 
të mëdha (bashki që punojnë në një territor me mbi 100 000 banorë) kanë shënuar një përkeqësim 
të rezultateve të tyre në vitin 2020, krahasuar me vitin 2016.  

Krahasuar me kriteret e tjera, efektiviteti dhe e�kasiteti kanë shënuar shkallën më të lartë të 
përmirësimit. Në vitin 2016, ishin 8 bashki që morën mbi 70 pikë, kurse, në vitin 2020, numri i tyre 
ka shkuar në 15. Në vitin 2016, u konstatua se dy bashki kishin efektivitet dhe e�kasitet “të dobët”, 
çka pasqyrohej në intervalin e pikëve të marra, kurse, në vitin 2020, nuk ka asnjë bashki nën 40 pikë. 

Shpeshtësia e bashkive me mbi 60 pikë është rritur, ndërsa me nën 60 pikë është ulur. 
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Transparenca dhe shteti i së drejtës 

Figura 2.  Shpërndarja sipas shpeshtësisë e bashkive sipas efektivitetit dhe e�kasitetit

Figure 3.  Shpërndarja sipas shpeshtësisë e bashkive në bazë të transparencës dhe shtetit të së drejtës 

 Edhe kriteri i transparencës dhe shtetit të së drejtës është përmirësuar. Në vitin 2016, vetëm një 
bashki mori mbi 70 pikë, kurse, në vitin 2020, ka 6 të tilla, ndërkohë që 26% e tyre (17 bashki) kanë 
përmirësuar nivelin e punës nga “mesatar” në “mirë”. Për këtë kriter, vetëm një bashki u vlerësua 
“dobët” për punën e saj. 
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Pjesëmarrja dhe angazhimi qytetar 

Llogaridhënia 

Figura 4.  Shpërndarja sipas shpeshtësisë e bashkive, në bazë të rezultatit të llogaridhënies

Figura 5.  Shpërndarja sipas shpeshtësisë e bashkive në bazë të pjesëmarrjes dhe angazhimit qytetar 

 

 

Bazuar në shpeshtësinë e shpërndarjes, llogaridhënia ka shënuar përmirësime në vitin 2020, 
krahasuar me vitin 2016. Një zhvillim pozitiv është që, për vitin 2020, asnjë prej bashkive nuk është 
vlerësuar “dobët” për llogaridhënien, krahasuar me tri të tilla në vitin 2016. Në 2020-ën, ka vetëm 
një bashki që është vlerësuar “shumë mirë” sa i takon llogaridhënies. 

Bazuar në shpeshtësinë e shpërndarjes, situata në vitin 2020 ka një përmirësim të lehtë krahasuar 
me vitin 2016 lidhur me dimensionin pjesmarrja dhe angazhimi qytetar. Asnjë bashki nuk u 
vlerësua “dobët” në vitin 2020 për këtë dimension, ndërkohë që dy prej tyre morën vlerësimin 
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HYRJE

1. PNUD, Udhëzues për matjen e qeverisjes vendore, PNUD 2009 http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/
democratic-governance/local_governance/a-users-guide-to-measuring-local-governance-.html

Mirëqeverisja vendore është shtylla mbështetëse e demokracisë, duke qenë 
se ajo ndikon në jetën e përditshme të qytetarëve përmes mënyrës sesi ajo 
bashkëvepron me ta dhe u shërben atyre. Nga ky këndvështrim, një qeveris-
je vendore efektive kërkon një komunikim të ndërsjellë ndërmjet qeverisë 
dhe qytetarëve.

Një prej përku�zimeve të PNUD për qeverisjen, i cili ndërthur aspektin e kapacitetit, llogaridhënies dhe 
pergjegjshmërisë, e përshkruan atë si "proceset përmes të cilave merren dhe zbatohen vendimet e politi-
kave publike... rezultati i ndërveprimeve, marrëdhënieve dhe rrjeteve midis sektorëve të ndryshëm (qever-
ia, sektori publik, sektori privat dhe shoqëria civile) dhe përfshin vendimet, negociatat dhe marrëdhëniet e 
ndryshme të kompetencave ndërmjet grupeve të interesit për të përcaktuar kur, si dhe çfarë i përket kujt... 
Pra, qeverisja është një koncept shumë më i gjerë se qeveria apo se "mirëqeverisja", dhe përbën mënyrën 
sesi një shërbim apo një grup shërbimesh plani�kohen, menaxhohen dhe rregullohen brenda një grupi 
sistemesh politike, shoqërore dhe ekonomike"1.  

Kjo do të thotë se gatishmëria e qeverisë vendore nuk mund të jetë mjaftueshëm gjithëpërfshirëse dhe e 
përgjegjshme nëse ajo mbështetet vetëm në zgjidhjet simptomatike dhe nga lart poshtë dhe në masat si 
rritja e kapaciteteve organizative, kontrolli i brendshëm etj., pa trajtuar çështje të tjera thelbësore të 
marrëdhënieve ndërmjet shtetit dhe qytetarëve dhe pa marrë parasysh njohuritë, pritshmëritë dhe 
perspektivat. Nga ana tjetër, nëse qeveria vendore nuk është e përgjegjshme ndaj qytetarëve të saj ose nuk 
u përgjigjet nevojave të tyre, njerëzit do të humbin besimin në proceset që rregullojnë ndërveprimin dhe 
në qeverinë e tyre vendore. Ka gjithashtu një sërë qasjesh dhe parametrash që përpiqen të masin cilësinë e 
qeverisjes. Ndër to, PNUD identi�kon nëntë dimensione kryesore: Pjesëmarrja, sundimi i ligjit, transparenca, 
pergjigjshmëria, konsensusi, barazia, efektiviteti dhe e�çenca, llogaridhënia dhe vizioni strategjik, si 
tregues të përshtatshëm për matjen e mirëqeverisjes. Megjithatë, një matje e tillë është larg të qenit e 
drejtpërdrejtë. Ndërveprimet dhe ndërlidhjet e këtyre dimensioneve me njëri-tjetrin janë tepër komplekse. 
Për shembull, rritja e aksesit në informacion nxit transparencën, llogaridhënien dhe angazhimin e qytet-
arëve. Angazhimi i publikut rrit jo vetëm konsensusin, por edhe legjitimitetin e vendimmarrjes. Lloga-
ridhënia forcon shtetin e së drejtës, dhe në këtë mënyrë edhe barazinë në qeverisje. 

Ky vlerësim i qeverisjes vendore përpiqet të ofrojë një pasqyrë të gjerë të perceptimeve të qytetarëve për 
kapacitetin, llogaridhënien dhe reagimin e njësive përkatëse vendore kundrejt nevojave e pritshmërive të 
publikut të gjerë, marrëdhënieve e ndërveprimeve midis qytetarëve dhe administratës së tyre vendore 
përtej thjesht produkteve apo shërbimeve të siguruara nga bashkitë. Ky proces që u zhvillua në të 61 bash-
kitë mori parasysh përmasat vijuese: efektivitetin dhe e�kasitetin, transparencën dhe shtetin e së drejtës, 
llogaridhënien dhe pjesëmarrjen. 
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Duhet theksuar se mirëqeverisja është një term në zhvillim i përdorur gjerësisht, por ende nuk është rënë
dakord për një përkuzim të vetëm të tij. Megjithatë, ai lidhet me proceset e ndryshme të qeverisjes dhe me
mënyrën sesi merren vendimet, kush i merr këto vendime, kush dhe si përfshihet në vendimmarrje dhe si
zbatohen mekanizmat e kontrollit dhe llogaridhënies.



2.  http://www.al.undp.org/content/albania/en/home/library/democratic_governance/local-governance-mapping-methodology-in
     -albania/.

 

 

Përmes këtyre dimensioneve të përzgjedhura, vlerësimi përpiqet t'u përgjigjet pyetjeve të mëposhtme:

           • Cilat janë pikëpamjet e qytetarëve lidhur me aspekte të ndryshme të veprimtarisë së qeverisë       
 vendore?
           • Cilat aspekte të qeverisjes vendore janë më shumë/më pak problematike si nga perspektiva e   
 qytetarëve, ashtu edhe nga ajo e bashkive?
           • Sa të familjarizuar, të informuar dhe të angazhuar janë qytetarët me administratat e tyre vendore?
           • Si e perceptojnë qytetarët kapacitetin e qeverive vendore dhe gatishmërinë e tyre?
           • Cila është gjendja e qeverisjes vendore në nivelin e përgjithshëm kombëtar dhe s�dat kryesore që     
 meritojnë vëmendje? 

Vlerësimi është kryer gjatë periudhës janar-shkurt 2020. Rezultatet janë nxjerrë përmes përpunimit të të 
dhënave të grumbulluara përmes metodave të kërkimit dytësor, cilësor dhe sasior, duke ndërthurur 
teknikat e Barometrit të Qeverisë Vendore dhe të Kartës së Raportimit të Qytetarëve, në përputhje me një 
metodologji të zhvilluar posaçërisht për këtë qëllim2. Vlerësimi i qeverisjes vendore konsiderohet si një pikë 
e rëndësishme �llimi dhe mbarimi për zbatimin e STAR2, �llimisht për njoftimin e aktiviteteve pasuese të 
projektit, dhe më pas për të ofruar një matje të ndryshimeve në mjedisin e qeverisjes vendore, si dhe për të 
identi�kuar çdo efekt mbi qeverisjen vendore që mund t'i atribuohet projektit STAR2. Ky raport është i 
strukturuar në pesë kapituj: 

Kapitulli i parë  ofron një historik të kontekstit të qeverisjes shqiptare dhe të vlerësimit të qeverisjes vendore. 
Ai �llon me një prezantim të shkurtër të zhvillimeve kryesore ligjore dhe institucionale në lidhje me qeveris-
jen vendore, të kontekstit të projektit STAR2 dhe të objektivave të kryerjes së vlerësimit të qeverisjes 
vendore. 

Kapitulli i dytë  përshkruan metodologjinë e vlerësimit. Ai prezanton qasjet e përzgjedhura metodologjike të 
qeverisjes vendore, kuadrin analitik të vlerësimit të qeverisjes vendore me kriteret e mirëqeverisjes, qasjen 
e rezultateve të qeverisjes vendore dhe metodat cilësore dhe sasiore të përdorura për grumbullimin e 
informacionit nga bashkitë. 

Kapitulli i tretë përmbledh gjetjet e vlerësimit dhe ofron një tablo të përgjithshme të situatës mbarëkom-
bëtare të qeverisjes vendore, duke përshkruar nivelin e efektivitetit dhe e�çencës, transparencës dhe 
sundimit të ligjit, pjesëmarrjes dhe angazhimit qytetar. Më tej, kapitulli vë në dukje edhe mbi gjendjen 
aktuale e ofrimit të shërbimeve nga bashkitë, fushat kryesore të politikave në zhvillim dhe reformat 
vendore, si dhe çështjet kryesore që duhen trajtuar.

Kapitulli i katërt paraqet gjetjet dhe përfundimet kryesore të procesit të vlerësimit. 

Kapitulli i pestë ofron disa rekomandime dhe strategji të mundshme gjithëpërfshirëse për hendeqet në rritje 
të qeverisjes në nivelin vendor, si një hap përpara për aktorët e zhvillimit dhe grupet e interesit.
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3. INSTAT, Produkti i Brendshëm Bruto, 2019.
4. PNUD, Raporti i Zhvillimit Njerëzor 2019, Pabarazitë në zhvillimin njerëzor në shekullin e 21-të, 2019.
5. INSTAT, Llogaritë vjetore sektoriale, 2019.
6. INSTAT, Tregu i Punës 2018, maj 2019.
7. INSTAT, Të ardhurat dhe kushtet e jetesës në Shqipëri,  2018.
8. INSTAT, Demogra�a dhe treguesit socialë, 1 janar 2020.

Shqipëria është një vend i vogël, që gjendet në Evropën Juglindore dhe ka një popullsi prej 2.862 
milionë banorësh. Nga toka, ajo kufizohet me Malin e Zi në veriperëndim, Kosovën në verilindje, 
Maqedoninë e Veriut në lindje, Greqinë në juglindje dhe jug. Në perendim dhe jugperendim, Shqipëria 
kufizohet me detet Adriatik dhe Jon.  

Vendi po përjeton një fazë të rëndësishme transformimi, pas një kalimi të gjatë dhe të vështirë nga izolimi i 
plotë komunist në demokraci dhe ekonominë e tregut. Gjatë viteve të fundit, Shqipëria ka shënuar rritje 
ekonomike, që arriti në 4,1% në vitin 20183. Ajo vlerësohet si vend me të ardhura të mesme të larta dhe 
renditet e 69-ta mes 189 shtetesh sa i takon zhvillimit njerëzor 4.

Shqipëria po përjeton një transformim të jashtëzakonshëm ekonomik qysh prej viteve ’90, kur burimet u 
zhvendosën nga industria dhe bujqësia te shërbimet dhe ndërtimi. Transformimi strukturor drejt sektorëve 
më produktivë u shoqërua me një tkurrje drastike të rolit të shtetit në ekonomi. Aktualisht, shërbimet 
kontribuojnë me 47,7% të PBB-së, industria dhe ndërtimi me 21,3%, ndërsa bujqësia dhe peshkimi me 
18,4% të PBB-së5. Shërbimet dhe bujqësia janë punëdhënësit kryesorë, me 42,9% dhe 37,4% të punësimit të 
përgjithshëm. In 2018, 44.5% e të punësuarve ishin në punësim me pagesë, 34% të vetëpunësuar dhe 21,6% 
punëmarrës pa pagesë të përfshirë në bizneset familjare. Gjatë viteve të fundit, papunësia ka shënuar ulje 
duke arritur 11,2% në tremujorin e fundit të vitit 2019. Numri i të rinjve që nuk janë në punë, në shkollë apo 
duke u formuar është ende i lartë, me 28,6% në vitin 20186.

Kur vjen �ala për njerëzit në rrezik varfërie në Shqipëri, numri i tyre në vitin 2018 ishte 23,4%, krahasuar me 
normën mesatare prej 16,9% të BE-së. Treguesi i privimit të thellë material është 38,3% dhe ai në rrezik 
varfërie ose përjashtimi social është 49%7. Shqipëria ka 12 qarqe dhe 61 bashki. Bashkitë me popullsinë më 
të madhe janë Tirana (me 31,8% të popullsisë së përgjithshme), Durrësi (10,2%) dhe Fieri (10,2%), ndjekur 
nga Elbasani (9,5%), Korça (7,2%), Shkodra (7%) dhe Vlora (6,6%). Bashkitë e Durrësit dhe Tiranës vazhdojnë 
të kenë një rritje pozitive të popullsisë. Nga ana tjetër, emigrimi ka pësuar rritje së fundmi. Në vitin 2019 
kishte rreth 44 000 emigrantë kundrejt 21 000 imigrantëve8. Anëtarësimi në Bashkimin Evropian është 
një ëndërr e kahershme e popullit shqiptar. Në qershor të vitit 2014, Shqipëria u shpall kandidate për në 
BE, pas vendimit të Këshillit Evropian, ndërkohë që mars 2020, Bashkimi Evropian vendosi të çelë bisedi-
met për anëtarësim me vendin. Ky vendim qe rrjedhojë e reformave të rëndësishme dhe zhvillimeve 
pozitive që kanë ndodhur në vend, për të ecur përpara në lidhje me kriteret politike dhe ekonomike dhe për 
t’iu afruar standardeve të BE-së. 
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1.1 Reformat dhe sfidat e qeverisjes vendore në Shqipëri 

9. Ligji Nr. 139/2015, “Për pushtetin vendor”.
10. Ligji Nr. 68/2017, “Për �nancat vendore”.
11. Vendimi i Këshillit të Ministrave Nr. 691, datë 29.07.2015, “Për miratimin e Strategjisë Ndërsektoriale të Decentralizimit dhe Qeverisjes 

Vendore 2015-2020”.

Që nga viti 2014, qeverisja vendore në Shqipëri u është nënshtruar një sërë si�dave transformuese nëpërm-
jet reformave strukturore, institucionale dhe politikave publike. Në vitin 2014, u miratua një ligj i ri për 
Reformën Administrative Territoriale (RAT), e cila konsolidoi  369 NjQV në 61 bashki dhe rikon�rmoi 12 
qarqe si nivel i dytë i qeverisjes vendore (QV). Zbatimi i RAT-së së re u mbështet në Ligjin organik të 
Qeveris-jes Vendore9, që delegoi një sërë funksionesh dhe kompetencash dhe rregulloi aspekte të 
rëndësishme të veprimtarisë së NjQV-së, si konsultimi dhe komunikimi me qeverisjen qendrore, 
transparenca, Informimi, konsultimi dhe angazhimi qytetar etj., si dhe Ligjin për Financat Vendore10, i cili 
përcakton instrumentet e �nancimit në mbështetje të ofrimit të shërbimeve vendore për komunitetin. RAT 
e shoqëruar me zhvillime të tjera plotësuese krijoi bashki më të mëdha sa i takon territorit që mbulojnë 
dhe popullsisë, me kompeten-ca të shtuara funksionale duke përfshirë kështu Njësitë e Qeverisjes 
Vendore (NjQV) në procese vendimmar-rëse më të gjera e më komplekse dhe, si rezultat, në procese 
gjithpërfshirjeje e integrimi më s�duese për ofrimin e shërbimeve publike. 

Paralelisht, Strategjia Kombëtare Ndërsektoriale për Decentralizimin dhe Pushtetin Vendor 2015-2020 
(SKNDPV)11 e aprovuar në 2015 ka në bazë të saj ambicjen për të fuqizuar bashkitë e reja nëpërmjet 
sistemeve e�ciente në nivel lokal për të përmirësuar cilësinë e shërbimeve publike, demokracinë lokale dhe 
zhvillimin e qendrueshëm të territoreve të reja.

Një sere vendimesh dhe udhëzimesh janë miratuar me synim rregullimin e mbështetjen e aspekteve organi-
zative dhe funksionale të NjQV-ve, si dhe marrëdhëniet e tyre me institucionet e qeverisë qendrore. Në këtë 
kontekst, u ndërmorën disa rregullime institucionale si riorganizimi i Agjencisë për Reformën Administra-
tive Territoriale në Agjencinë për Mbështetjen e Vetëqeverisjes Vendore (AMVV), ndërkohë që përgjegjësitë 
institucionale për decentralizimin dhe çështjet e pushtetit vendor iu ngarkuan Ministrisë së Brendshme. 
Programe të tjera kyçe që kanë ndikuar në punën e pushtetit vendor janë:    

Grupi tematik i decentralizimit një mekanizëm efektiv dhe strategjik për bashkërendimin e proce-
seve të decentralizimit dhe përparësive të politikave të qeverisjes vendore, me një qasje ndërsek-
toriale përmes një dialogu përfshirës dhe konstruktiv, ku përfshihen institucionet publike dhe 
partnerët ndërkombëtarë, i cili orienton politikat ndërministrore sipas fushave dhe sektorëve 
parësorë, për të arritur objektivat e identi�kuara në përputhje me SKNSQV-në;

Grupi i Posaçëm i Reformës në Administratën Publike, që i kërkon Ministrisë së Brendshme (MB) të 
raportojë në kuadrin e Marrëveshjes së Stabilizim-asociimit (MSA) lidhur me reformën e adminis-
tratës publike dhe administrimin e �nancave vendore në nivel lokal, në përputhje me procesin e 
integrimit të vendit në BE;

1.

2.
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Integrimi dhe konsultimi midis Qeverisjes Qendrore dhe asaj Vendore ka njohur rritje nëpërmjet Këshillit 
Konsultativ, një instrument I komunikimit dhe konsultimit midis dy niveleve që synon që zëri I njësive 
vendore të dëgjohet dhe interest e tyre të konsiderohen në politikëbërjen qendrore që ndikon zbatimin e 
funksioneve të decentralizuara. 

Një Matricë Kompetencash të qeverisjes vendore është hartuar me mbështetjen e asistencës së BE, e cila 
parashtron një evidencë të qartë mbi hendeqetdhe mbivendosjet e kuadreve ligjore e rregullatore, duke 
identi�kuar në këtë mënyrë hapat që duhen ndërmarrë për të përmirësuar legjislacionin sectorial në 
mënyrë të tillë që të garantohet autonomia lokale e parashikuar në SKDQV.
Kohët e fundit, MB-ja �nalizoi rishikimin e SKNDQV-së 2015-2020 dhe Planit të saj të Veprimit. Plani i 
rishikuar të Veprimit me afat kohor 2020-2022 është konsultuar në mbarë vendin me aktorë të ndryshëm 
dhe përmban 4 objektiva speci�ke: 

Po kështu, ka pasur një mori zhvillimesh në fushën e ofrimit të shërbimeve publike, plani�kimit të territorit, 
politikave kundër korrupsionit, të drejtës së informimit etj., një sërë strategjish ndërsektoriale e sektoriale në 
shkallë kombëtare, si dhe reforma, që kanë ndikuar në shërbimet publike vendore dhe jetën e komu-
niteteve. 

Disa nga iniciativat e rëndësishme të qeverisjes qendrore me ndikim të drejtpërdrejtë në nivel lokal janë: 

konsolidimi i kapaciteteve strategjike dhe operative të NjQV-ve (zbatimi i shërbimeve administra-
tive të integruara elektronikisht në të 61 bashkitë dhe njësitë e tyre administrative, konsolidimi i 
strukturave administrative dhe forcimi i dialogut midis qeverisjes vendore dhe qendrore, mbështe-
tur në parimin e llogaridhënies së ndërsjellë), forcimi i autonomisë vendore �nanciare e �skale 
(forcimi i menaxhimit �nanciar, rritja e kapaciteteve për përdorimin e huave për �nancimin e 
projekteve vendore, konsolidimi i sistemit të të ardhurave vendore dhe administratës �skale 
vendore etj.);

nxitja e zhvillimit të qëndrueshëm (përmbushja efektive e funksioneve të veta, zhvillim i 
qëndrueshëm vendor, hartimi i standardeve minimale kombëtare për shërbimet vendore);

forcimi i mirëqeverisjes në nivel vendor (duke siguruar një qeverisjeje të hapur vendore, rritjen e 
transparencës, llogaridhënien dhe shtrirjen e qeverisjes elektronike në nivelin vendor, forcimi i 
strukturave komunitare etj.). 

a.

b.

c.

Programi i Rilindjes Urbane. 696 projekte të përfunduara që mbulojnë 64 kategori të ndryshme 
infrastrukture me një vlerë të përgjithshme �nancimi prej 45 milionë dollarësh amerikanë, që kanë 
synuar përmirësimin e infrastrukturës në nivel kombëtar dhe bashkiak. 

Menaxhimi i mbetjeve. Qeverisja qendore shenoi hapa të rendësishëm në zbatimin e përgjegjësive 
të saj lidhur me çeshtjet komplekse te menaxhimit të mbetjeve. Ka përfunduar identi�kimi i 199 
venddepozitimeve të mbeturinave në 61 bashki. 

Kultura dhe trashëgimia kulturore. Mbi 100 projekte për restaurimin e objekteve kulturore dhe 
rijetëzimin e qendrave historike janë zbatuar nga të cilat kanë për�tuar 22 bashki. 

•

•

•
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Punësimi dhe reformat e AFP-së. Modernizimi i Zyrave Rajonale dhe Lokale të Punës bazuar në 
modelin e ri të shërbimit dhe �llimi i akreditimit të ofruesve të AFP-së, si dhe optimizimi i proceseve 
të mësimdhenies në qendrat e formimit profesional ka përmirësuar cilësinë e këtyre sherbimeve 
dhe ka rritur numrin e personave të punësuar nga zyrat vendore të punës. 

Reforma e ndihmës sociale.  Në vitin 2018, në të gjithë territorin, u zbatua sistemi automatik i 
pikësimit për të vlerësuar për�tuesit e ndihmës sociale. Bashkive iu përcaktua një fond 6% për 
dhënien e ndihmës sociale për familjet e përjashtuara nga sistemi i pikësimit. 

Ofrimi i shërbimeve të integruara. Në vitin 2016, u themelua Agjencia e Ofrimit të Shërbimeve të 
Integruara Publike (ADISA), në përgjigje të nevojës së qytetarëve për sherbime cilësore dhe trans-
parente. Ajo ofron shërbime publike vendore dhe qendrore përmes modelit të sportelit të vetëm. 
ADISA ka krijuar mundësinë që shërbimet publike vendore të ofrohen në mjediset e saj nga 
personeli i administratës vendore përmes procedurave standarde. ADISA ofron shërbime në 15 
bashki, nga të cilat 8 kanë shërbime të integruara me sportelet e pushtetit vendor, konkretisht në 
Belsh, Divjakë, Kukës, Librazhd, Malësi e Madhe, Maliq, Patos. Po kështu, ka edhe një model pilot 
për njësinë e lëvizshme të ADISA-s. Gjatë vitit 2019, 861 245 qytetarë kanë marrë shërbimet e 
ADISA-s në sportelet me një ndalesë, 57% e të cilëve kanë paraqitur kërkesë për shërbime dhe 
pjesa tjetër për informacion.

Shërbimet publike elektronike përmes platformës e-Albania. Është një iniciativë tjetër e Qeverisë 
shqiptare që synon përmirësimin e aksesit në marrjen e shërbimeve. Nëpërmjet një llogarie 
personale çdo qytetar mund të aplikojë për të marrë shërbime administrative. Aktualisht, e-Albania 
ka ofruar 19.5 mlion shërbime nga momenti i krijimit. Aktualisht, e –albania ofron 9 shërbime 
elektronike për bashkitë Berat, Kamëz, Kuçovë, Lushnjë, Patos, Sarandë, Vlorë dhe Vorë, si dhe dy 
shërbime për bashkinë Durrës dhe tri për bashkinë e Tiranës. Qeveria shqiptare ka vendosur të 
digjitalizojë çdo shërbim publik dhe t’i ofrojë ato elektronikisht deri në vitin 2020. 

Platforma e bashkëqeverisjes. Ky është një instrument konsultimi dhe ankimimi i qeverisjes 
qendrore me qytetarët. Gjatë vitit 2019 u regjistruan 4 230 ankesa për probleme që mbulohen nga 
NjQV-të, 2 063 prej të cilave morën zgjidhje përmes ndihmës nga kjo platformë. Numri më i madh 
i ankesave iu kalua bashkisë së Tiranës, ndjekur nga Vlora dhe Fieri.

•

•

•

•

•

Reforma e qeverisjes vendore është ndihmuar nga donatorë të ndryshëm. Në periudhën 2016-2020 janë 
�nancuar e zbatuar një sërë projektesh në mbështetje të proceseve të decentralizimit dhe NjQV-ve të tilla si: 

“STAR 2, Konsolidimi i Reformës Administrative dhe Territoriale”–synon Sigurimin e funksionalitetit të 
njësive të reja të qeverisjes vendore, në mënyrë të tillë që shërbimet locale të jenë efektive, cilësore, 
gjithëpërfshirëse dhe që korespondojnë me kompetencat dhe përgjegjësitë e decentralizuara. 
Projekti i ka përqendruar përpjekjet e tij në tre dimensione kryesore: (i) fuqizimi i kapaciteteve 
institucionale dhe administrative te njësive vendore; (ii) rritja e e�ciencës, cilësisë, mbulimit, 
përfshirjes të shërbimeve locale, si dhe (iii) fuqizimi i demokracisë locale nëpërmjet një qeverisjeje 
të orientuar nga qytetarët sa i takon pjesëmarrjes dhe vendimmarrjes; 

1.
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Përhapja e praktikave të mira dhe qëndrueshmëria e tyre brenda NjQV-ve në të ardhmen mbetet një s�dë 
thelbësore në vijim.

Që nga miratimi i RAT, NjQV-të janë përballur me vështirësi të shumta të lidhura me kontekstin e ri. Shtimi i 
kompetencave përkrah zgjerimit të territorit e rritjes së popullsisë për t’u administruar ka qenë praktikisht 
një s�dë e madhe për NjQV-të e reja, përgjithësisht, për shkak të mungesës së njohjes së kontekstit dhe 
vështirësive me të cilat përballen në procesin e politikëbërjes në nivelin e dytë dhe, posaçërisht,  në përpjek-
jet për të zgjidhur nevojat e qytetarëve dhe për të përmirësuar shërbimet vendore. Të ardhurat lokale kanë 
qenë të pakta gjatë viteve duke mbetur historikisht të ulëta/të pamjaftueshme, i pambështetur nga analiza 
të thelluara buxhetore/�skale dhe me një shkallë të lartë varësie nga transfertat e qeverisë qendrore. Për 
këtë arsye, autonomia e ulët �nanciare e NjQV-ve ka penguar procesin e përgjithshëm politikëbërës dhe 
punën e tyre. 

Në këto kohë, bashkitë e reja duhet të jenë më ambicioze në adresimin e dy s�dave kryesore: përgjigjja ndaj 
pritshmërive që ka publiku prej qeverisjes vendore për shërbime e mirëqeverisje dhe, më gjerësisht, zbutja 

“Bashkitë për BE-në” – synojnë forcimin e kapaciteteve  vendore për politikat e programet e BE-së; 
ngritjen e strukturave, ofrimin e trajnimeve, ngritjen e sistemeve elektronike për bashkëpunim dhe 
shkëmbimin e informacionit; 

“Bashki të forta” – synojnë forcimin e kapaciteteve  vendore për politikat e programet e BE-së; ngrit-
jen e strukturave, ofrimin e trajnimeve, ngritjen e sistemeve elektronike për bashkëpunim dhe 
shkëmbimin e informacionit; 

“BE për shtetin e së drejtës”  – synon përmirësimin e mirëqeverisjes në nivel kombëtar e vendor; 

“SECO” – synon të ndihmojë në përgatitjen e Programit Afatmesëm Buxhetor, të rritë kapacitetet e 
personelit në përputhje me standardet ndërkombëtare; 

“DLDP – programi i decentralizimit dhe zhvillimit vendor”  – synon të forcojë kapacitetet vendore për 
të përmirësuar shërbimet vendore; të përmirësojë qeverisjen vendore në raport me transparencën 
dhe pjesëmarrjen qytetare; 

“ReLOad” – synon të forcojë bashkëpunimin e NjQV-ve me OShC-të në Ballkanin Perëndimor. Ai 
�nancohet nga buxheti bashkiak dhe ndërton një model transparent të pjesëmarrjes qytetare në 
funksion të përmirësimit të shërbimeve vendore; 

“USAID PLGP – projekti për planifikimin dhe qeverisjen vendore”  – synon të forcojë NjQV-të në kuadër 
të procesit të decentralizimit, me qëllim përmirësimin e shërbimeve vendore dhe nxitjes së 
zhvillimit ekonomik lokal dhe

“LevizAlbania” – synon të forcojë demokracinë vendore përmes angazhimit civil në lidhje me 
treguesit e mirëqeverisjes. 

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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1.2 Konteksti i projektit STAR 2 

zbutja e hendekut historikisht të konsiderueshëm midis zonave rurale dhe urbane, në një kohë kur rreziku 
që këto pabarazi të thellohen mbetet i lartë. 

Komisioni Evropian ka theksuar sistematikisht në raportin e vet të progresit rolin thelbësor që ka forcimi i 
njësive qeverisëse rajonale e vendore për përmbushjen e funksionit të tyre. Ashtu siç përmendet edhe në 
Perspektivën e Zgjerimit të Komisionit Evropian12, reforma në administratën publike është kyçe për forcimin e 
qeverisjes në të gjitha nivelet, përfshi përmirësimin e cilësisë dhe llogaridhënies së administratës, rritjes së profe-
sionizmit, depolitizimit dhe transparencës edhe në marrjen në punë e largimet nga puna, një menaxhim më 
transparent i financave publike dhe shërbime më të mira për qytetarët. Po ashtu, duhet gjetur ekuilibri i duhur 
midis qeverisë qendrore, rajonale e vendore.

Në Komunikatën e vitit 201913 për Procesin e zgjerimit të BE-së, Komisioni Evropian përfshiu rolin e 
autoriteteve rajonale dhe vendore në procesin e harmonizimit me BE-në dhe zbatimit të mëtejshëm të 
rregullave të BE-së.  

Përveç kësaj, vlen të përmendet se Bashkimi Evropian mbështetet te vendet e tij anëtare për zbatimin e 
legjislacionit të BE-së dhe, në këtë drejtim, roli i qeverisë vendore është thelbësor në procesin e përafrimit të 
legjislacionit, që duhet të zhvillohet gjatë procesit të anëtarësimit dhe, më tej,  kur Shqipëria të bëhet vend 
anëtar. Autoritetet lokale luajnë një rol domethënës në zbatimin e përditshëm të legjislacionit të BE-së që 
lidhet me funksionet e tyre të parashikuara në ligjet e saj. 

Kësisoj, qeverisë vendore i duhet kushtuar një theks e vëmendje e posaçme, me qëllim që të sigurohet se ajo 
është e gatshme për procesin e negociatave për anëtarësim. Kjo nënkupton se duhet të kemi struktura 
efektive dhe e�kase dhe një qeverisje vendore që funksionon plotësisht bazuar në parimet e mirëqeverisjes, 

Konteksti i reformës së mësipërme dhe projekti paraardhës STAR14 krijuan terrenin në të cilin zhvillohet 
projekti STAR2, si një përpjekje bashkëpunuese e partnerëve ndërkombëtarë, nën lidershipin kombëtar, për 
të mbështetur zbatimin e reformave në nivel vendor dhe duke ndihmuar kështu në konsolidimin e mëte-
jshëm të sistemit të qeverisjes vendore. Projekti STAR2, i prezantuar në korrik të vitit 2016, mbulon të 61 
bashkitë e sapoformuara, me synimin për të përmirësuar kapacitetet e administratës vendore, e�kasitetin e 
sistemit të ofrimit të shërbimeve dhe pjesëmarrjen e qytetarëve në procesin e vendimmarrjes vendore. 

STAR2 bazohet tek angazhimi mbarëkombëtar për reformimin dhe forcimin e qeverisjes vendore dhe të 
administratës publike në përgjithësi, për rritjen e efikasitetit dhe transparencës së institucioneve publike 
për t’iu përgjigjur me efektivitet pritshmërive të publikut dhe luftës kundër korrupsionit, për t’i vënë qytet-
arët në qendër të transformimit dhe modernizimit të ofrimit të shërbimeve dhe për të krijuar një frymë 
besimi, bashkëpunimi dhe vendimmarrjeje demokratike për një zhvillim të shëndetshëm e të 
qëndrueshëm.

12. Një perspektivë e besueshme zgjerimi dhe rritje e angazhimit të BE-së me Ballkanin Perëndimor.
13. Komunikatë nga Komisioni për Parlamentin e Këshillin Evropian dhe Komitetin Ekonomik dhe Social Evropian dhe Komitetit të Rajone

ve 2019 për politikën e zgjerimit të BE-së.
14. Projekti STAR (i vitit 2016) ofroi mbështetje teknike, operative dhe logjistike për Ministrin e Shtetit për Çështjet Vendore në zhvillimin 

dhe zbatimin e reformës administrative dhe territoriale. 
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Në këtë kuadër, PNUD STAR2 mbështet lidershipin e ministrisë së brendshme (MB) dhe zhvillimin e 
kapaciteteve të vetëqeverisjes vendore për forcimin e kapaciteteve institucionale 



1.3 Objektivat e vlerësimit të qeverisjes 

dhe organizative të kryetarëve të bashkive dhe nëpunësve civilë për ofrimin e shërbimeve cilësore; 
përmirësimin e menaxhimit administrativ dhe �nanciar dhe monitorimin e performancës së ofrimit të 
shërbimeve. Ai synon të nxisë qeverisjen transparente dhe gjithëpërfshirëse përmes rritjes së pjesëmarrjes 
së qytetarëve.  

Viti 2019 shënoi fundin e mandatit të parë për 61 bashkitë që rezultuan nga RAT. Qysh prej �llimit, RAT është 
konceptuar si themeli procesit të decentralizimit administrativ dhe �skal me qëllim rritjen e efektivitetit dhe 
e�ciencës të shërbimeve lokale. Ky mandat është karakterizuar nga zhvillime dinamike, mundësi të shumta 
dhe s�da për pushtetin vendor. Gjatë katër viteve të shkuara bashkitë patën mundësi për t’u ambjentuar me 
një territor më të madh dhe të ndryshëm, me një numër më të madh funksionesh dhe ku�zimesh lidhur me 
�nancat e tyre.

Vlerësimi i qeverisjes vendore u plani�kua të realizohej si pjesë e STAR2 në �llim dhe në përfundim të zbati-
mit të projektit. Me këtë synim, PNUD në bashkëpunim të ngushtë me qeverinë shqiptare dhe veçanërisht 
me MSHÇV, ranë dakord për kryerjen e një vlerësimi të plotë përgjatë Shqipërisë, duke mbuluar të 61 bash-
kitë, për të kuptuar më mirë perspektivat e qytetarëve, qeverisë dhe grupeve joqeveritare të interesit mbi 
ofrimin e shërbimeve, si dhe për të identi�kuar kapacitetet ekzistuese të qeverisjes për të përmbushur dhe 
zbatuar efektivisht kërkesat e reformës. U parashikua gjithashtu se ky vlerësim do të ofronte njohuri rreth 
perspektivave të ndryshme të autoriteteve qeveritare dhe qytetarëve. Me këtë synim të vetëm, vlerësimi i 
qeverisjes vendore u ndërmor në të gjitha bashkitë.

Vlerësimi �llestar dha informacion mbi aktivitetet në vijim të projektit, ndërkohë që vlerësimi �nal ka për 
qellim të realizojë një matje të ndryshimeve në mjedisin e qeverisjes vendore, si dhe të identi�kojë çdo 
ndikim në qeverisjen vendore që mund t'i atribuohet direkt projektit STAR2. Këto gjetje do të ndihmojnë 
qeverinë dhe vendimmarrës të tjerë, duke përfshirë partnerët për zhvillim, në ndërhyrjet e tyre për zhvillim 
të kapaciteteve. 

Në mënyrë të përmbledhur, vlerësimi i qeverisjes vendore synoi të:

Ndihmonte në bërjen e qeverisjes të matshme dhe të debatueshme në nivel vendor;

Identi�konte hendeqet e mundshme dhe ku�zimet në hartimin dhe zbatimin e politikave vendore; 

Theksonte nevojat për ndërtim të kapaciteteve midis të gjitha grupeve të interesit, të cilat nëse 
trajtoheshin siç duhet mund të forconin qeverisjen vendore;

Theksonte nevojën për prioritizim, plani�kim, buxhetim dhe monitorim të aktiviteteve për 
zhvillimin e kapaciteteve; 

Ofronte këshillim politik të bazuar në prova për qeverinë vendore dhe qendrore;

Identi�konte permirësimet dhe s�dat e vijueshme të angazhimit të shoqërisë civile në qeverisjen 
vendore; 

Ofronte një raport objektiv të arritjeve, duke rritur në këtë mënyrë llogaridhënien.

•

•

•

•

•

•

•
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1.4 Përshkrimi i përgjithshëm i bashkive shqiptare 

Duke qenë se në vlerësimin e qeverisjes vendore u përfshinë të gjitha bashkitë e Shqipërisë, në këtë raport 
paraqiten disa tregues kryesorë demogra�kë për çdo bashki, ndërkohë që hollësitë mund t'i gjeni në shtojcë 
në tabelën 5.

Shkurtimisht, për sa i përket shpërndarjes së popullsisë në territorin e saj, Shqipëria ndahet në 61 bashki, të 
cilat përfshijnë 369 njësi administrative, 58 qyteza ose qytete dhe 2998 fshatra. Tirana dallon si bashkia me 
sipërfaqen më të madhe (1089 km2), e pasuar nga Tropoja (1042 km2) dhe Malësia e Madhe (961 km2). 
Bashkitë me numrin më të madh të qytezave janë Mirdita (4), Kurbini (3) dhe Durrësi (3), ndërsa tre bashkitë 
me numrin më të madh të fshatrave janë Dibra (141), Tirana (135) dhe Elbasani (116). 

Figura 6. Klasifikimi i bashkive sipas popullsisë

Sipas Censit 2011, numri i popullsisë në Shqipëri është 2 800 138 banorë. Për sa i përket popullsisë, bashkitë 
me popullsinë më të lartë janë, në rend zbritës, Tirana, Durrësi, Elbasani, Shkodra dhe Fieri, të cilat së bashku 
përbëjnë 40% të popullsisë totale të vendit. Megjithatë, diferenca është më e theksuar nëse krahasojmë 
popullsinë e 30 bashkive kryesore (gjysma e parë), e cila përbën 85% të popullsisë totale të vendit, me 
popullsinë e 30 bashkive të mbetura, e cila përbën vetëm 15% të saj. Kampionimi dhe anketimi e kanë 
pasqyruar këtë shpërndarje. 
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Nga një këndvështrim krahasimor, për sa i përket dendësisë së popullsisë, bashkitë e Shqipërisë mund të 
ndahen në katër grupe, si vijon: 1) kryeqyteti, 2) bashkitë e mëdha, 3) bashkitë e mesme dhe 4) bashkitë e 
vogla. Bashkia Tiranë mbulon 20% të popullsisë totale të Shqipërisë; 13 bashki mbulojnë 62% të popullsisë 
shqiptare; ndërsa 33 bashkitë e mbetura nga 61 prej tyre mbulojnë 86% të popullsisë.
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15.  Metodologjia e VQV-së u përdor �llimisht në kuadrin e VQV-së së zhvilluar në vitin 2016 në Shqipëri, në kuadrin e projektit të PNUD-it STAR
         2, zbatuar nga IDRA në bashkëpunim me GADC-në dhe URI-n. 

2.1 Kuadri analitik i vlerësimit të qeverisjes vendore

Metoda e përzgjedhur për vlerësimin e qeverisjes vendore është përshtatur 
nga metodologjitë e aplikuara me sukses në disa shtete të tjera dhe është 
veçanërisht e përshtatshme për vende të cilat janë në fazat �llestare të 
reformës së qeverisjes vendore, kanë të dhëna të ku�zuara statistikore mbi 
shërbimet ose janë duke ngritur një sistem të menaxhimit të performancës 
së qeverisë lidhur me cilësinë e qeverisjes dhe të ofrimit të shërbimeve. 

Këto metodologji janë gjithashtu të përshtatshme për vende të cilat synojnë të rritin pjesëmarrjen e qytet-
arëve dhe llogaridhënien. Ato ndihmojnë gjithashtu në konstatimin e perspektivave institucionale dhe 
qytetare15.  Për Shqipërinë janë përzgjedhur metodologjitë e testuara të mëposhtme, përkatësisht 
Barometri i Qeverisjes Vendore dhe Karta e Raportimit të Qytetarëve.

Barometri i Qeverisjes Vendore (BQV) aplikohet kryesisht në vende që karakterizohen nga një 
disponueshmëri e ku�zuar e të dhënave të besueshme administrative dhe statistikore lidhur me 
proceset e ofrimit të shërbimeve dhe cilësinë e qeverisjes. BQV përdor një grup treguesish të lokalizuar 
të cilët u paraqiten grupeve të ndryshme të interesit për të dhënë "rezultate" mbi performancën e 
masave të qeverisjes në nivel lokal. Ai thekson rritjen e ndërgjegjësimit dhe dialogun konstruktiv mbi 
qeverisjen dhe jep një pamje të përgjithshme të pikave të forta dhe të dobëta të qeverisjes. Ndërsa 
BQV përdor një model global të mirëqeverisjes vendore, ai është përshtatur me rrethanat speci�ke të 
vendit për të dhënë një model të personalizuar për rastin e Shqipërisë. Duke pasur parasysh ku�zimet 
kohore dhe �nanciare, ai është përshtatur për të marrë perspektivat e ku�zuara të një numri të vogël 
grupesh interesi, dhe jo të të gjitha niveleve të ofruesve të shërbimeve. Kështu, BQV-ja u përdor për një 
grup qytetarësh, për shoqërinë civile dhe për një grup tjetër ofruesish të shërbimeve në nivel bashkiak. 

Teknika e Kartës së Raportimit të Qytetarëve (CRC) është një mjet i cili ndihmon në identi�kimin e 
opinioneve/perceptimeve të qytetarëve mbi mënyrën sesi funksionojnë proceset e qeverisjes 
vendore, mbi cilësinë e ofrimit të shërbimit publik dhe mbi problematikat dhe çështjet kryesore nga 
këndvështrimi i për�tuesve të këtyre shërbimeve. U ngritën një numër pyetjesh për të kuptuar 
perspektivat e njerëzve mbi çështjet e mësipërme. CRC ndihmoi në përcaktimin e perspektivave të 
qytetarëve (aktorëve individualë), në identi�kimin e mangësive dhe pabarazive në proceset e qeveris-
jes vendore dhe të ofrimit të shërbimeve.  

•
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Vlerësimet në terren janë kryer në përputhje me një kuadër analitik, metodologji dhe strukturë që 
mbështetet në Barometrin e Qeverisjes Vendore (BQV), të hartuara posaçërisht dhe të zbatuara në 
përputhje me kontekstin e qeverisë vendore në Shqipëri. Kuadri analitik garanton përfaqësim si 
nga aktorët qeveritarë (personeli kryesor i qeverisë vendore), ashtu edhe nga ata joqeveritarë 
(qytetarë dhe OShC) dhe përqendrohet më shumë në dimensionin "ndërveprues" të qeverisjes. 
Kuadri përfshin një grup treguesish të lokalizuar të përdorur nga grupe të ndryshme interesi për të 
dhënë rezultate mbi dimensione speci�ke të qeverisjes në nivel vendor. Ai për të vlerësuar me 
pikë përmasa të caktuara të qeverisjes në nivel vendor.



Katër dimensionet kryesore të mirëqeverisjes të përzgjedhura për këtë vlerësim janë:•

Figura 7. Harta e zbatimit të vlerësimit të qeverisjes vendore 

2.1.1 EFEKTIVITETI DHE EFIKASITETI

Efektiviteti i referohet matjes së shkallës në të cilën ndërhyrjet ose shërbimet speci�ke përmbushin 
objektivat dhe efektet e dëshiruara. Efektiviteti i qeverisë vendore ka të bëjë më plani�kimin, koor-
dinimin dhe zbatimin e kapaciteteve të administratës në përgjigje të prioriteteve të qytetarëve në 
ofrimin e shërbimeve dhe zhvillimin ekonomik.

Efikasiteti nënkupton arritjen e rezultatit më të mirë të mundshëm përmes përdorimit të burimeve 
ekzistuese të ku�zuara njerëzore dhe �nanciare dhe përmes shmangies ose minimizimit të humb-
jeve, vonesave ose keqpërdorimeve.

Ky dimension përfshin këto kritere:

vizioni dhe plani�kimi i administratës vendore  (nëse kjo e fundit ka kaluar një proces 
pjesëmarrës dhe gjithëpërfshirës), 

menaxhimi �nanciar  (plani�kimi dhe menaxhimi i burimeve �nanciare vendore), 

vendimmarrja e informuar  (bazuar në informacione të besueshme dhe të përditësuara), 

•

•

•
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koordinimi dhe bashkëpunimi (ndërveprimi i bashkive me qeverinë qendrore, donatorë 
dhe bashki të tjera), dhe 

niveli i kënaqësisë ndaj shërbimeve (cilësia dhe qasja në shërbimet publike)

•

•

2.1.2 TRANSPARENCA DHE SHTETI I SË DREJTËS

 2.1.3 LLOGARIDHËNIA

Transparenca në këtë studim nënkupton një mjedis ku veprimet, vendimet dhe proceset vendim-
marrëse të administratës publike publikohen dhe informacioni i mjaftueshëm është i hapur për 
qytetarët dhe aktorët e prekur drejtpërdrejt nga këto vendime. Transparenca lidhet me qasjen në 
informacionin e besueshëm dhe në të dhënat në kohë reale mbi vendimet dhe performancën e 
administratës vendore.

Shteti i së drejtës është një koncept i gjerë, i cili në disa përku�zime �alë për �alë përfshin transpar-
encën, integritetin, aksesin dhe mundësitë e barabarta, kapacitetet e nevojshme institucionale, 
respektin dhe barazinë përpara ligjit, mbrojtjen e të drejtave të njeriut, etj. Megjithatë, për qëllime 
të këtij studimi, përku�zimi i sundimit të ligjit përqendrohet tek ekzistenca e një kuadri efektiv 
ligjor dhe institucional për garantimin e të drejtave të barabarta, ndërgjegjësimit mbi të drejtat 
dhe detyrat e çdo individi, zbatimin e paanshëm të ligjit dhe efektivitetin institucional në luftën 
kundër korrupsionit.

Për nevojat e këtij kuadri, ky dimension përfaqësohet nga kriteret e mëposhtme:

transparenca (nëse performanca e ofrimit të shërbimeve publike dhe plani�kimi dhe 
shfrytëzimi i burimeve janë të vlefshme dhe në dispozicion të qytetarëve), 

sundimi i ligjit lidhur me kuadrin ligjor institucional në nivel vendor (nëse ekziston një 
kuadër ligjor përkatës dhe nëse ai është efektiv) dhe 

incidenca/rastet e korrupsionit (ekzistenca e politikave kundër korrupsionit, niveli i 
perceptimit të korrupsionit, niveli i përvojës me korrupsionin).

•

•

•

Llogaridhënia përku�zohet si aftësia, vullneti dhe detyrimi i bashkisë për t'u raportuar qytetarëve 
veprimet e saj, për t'u shpjeguar qëllimet dhe arsyet mbas çdo vendimmarrjeje, për të justi�kuar 
qasjen dhe procedurat për realizimin e tyre me qëllim për të mundësuar vlerësimin e 
pajtueshmërisë dhe performancës nga palë të interesuara. Pra, bëhet �alë për aftësinë e qeverisë 
për të treguar, shpjeguar dhe mbajtur përgjegjësi për vendimet e saj, bazuar në synimet dhe 
objektivat e rëna dakord përpara publikut të gjerë.

Dimensioni i llogaridhënies përbëhet nga kriteret e mëposhtme: 

ndarja e pushteteve  (ekzistenca e institucioneve të cilat ushtrojnë kompetenca kontrol-
luese, mbikëqyrëse dhe sanksionuese mbi administratën vendore), 

rekursi ((nëse ekzistojnë mekanizma për paraqitjen e ankesave dhe/ose për mbledhjen e 
kontributeve nga qytetarët dhe nëse ato janë efektive), dhe 

reagimi e qeverisë  (niveli i gatishmërisë së bashkisë ndaj kërkesave dhe ankesave të para-
qitura).

•

•

•
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2.2 Metodat kërkimore  

2.1.4 PJESËMARRJA DHE ANGAZHIMI QYTETAR

Pjesëmarrja dhe angazhimi qytetar  i referohet pjesëmarrjes aktive të të gjithë qytetarëve (përf-
shirjes së grupeve të ndryshme të interesit) dhe shoqërisë civile në çështjet dhe zhvillimet 
vendore, me synim ndikimin në vendimmarrje dhe shpërndarjen e duhur të burimeve. Kjo 
përfshin pjesëmarrje aktive, gjithëpërfshirëse, të lirë dhe kuptimplotë të burrave, grave dhe 
grupeve të tjera të komunitetit në proceset vendimmarrëse.

Dimensioni i pjesëmarrjes dhe angazhimit qytetar përfaqësohet nga kriteret e mëposhtme:

kuadri institucional  (nëse ka një kuadër institucional që garanton dhe menaxhon 
pjesëmarrjen e qytetarëve) 

vendimmarrja (përfshirja e të gjitha grupeve përkatëse të interesit në procesin vendim-
marrës), 

pjesëmarrja (niveli i ndërveprimit me qeverinë vendore) dhe 

angazhimi qytetar  (niveli i aktivizmit të qytetarëve, OShC-ve dhe medias në çështje dhe 
zhvillime vendore).

•

•

•

•

Vlerësimi ka ndjekur një qasje cilësore dhe sasiore duke përdorur metoda promare dhe sekondare 
të mbledhjes së të dhënave. Për mbledhjen e të dhënave u përdorën instrumente të ndryshme:
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2.2.1 TË DHËNAT DYTËSORE

2.2.2 TË DHËNAT PARËSORE

Në këtë fazë janë mbledhur dhe analizuar të dhëna ekzistuese, sidomos nga të dhënat dhe 
raportet e bashkive të përfshira në vlerësim. Studimi i materialeve dhe të dhënave dytësore ishte 
me rëndësi për të pasur kontekstin e përgjithshëm e për të marrë njohuri speci�ke rreth proble-
meve të qeverisjes vendore, duke ndërtuar një pro�l bashkiak dhe duke vlerësuar disa prej kriter-
eve të qeverisjes. Më tej, të dhënat dytësore u përdorën edhe për kuadrin analitik, duke i dhënë 
këtij të fundit informacion me qëllim vlerësimin e treguesve të tij përbërës. 

Të dhënat dhe dokumentacioni i mbledhur nga çdo bashki përfshin:
Të dhënat demogra�ke , të cilat përfshijnë numrin e fshatrave, banesave, popullsisë për 
çdo njësi administrative, si dhe numrin e punonjësve bashkiakë në total, të profesion-
istëve në pozicione menaxhimi dhe të anëtarëve të këshillit bashkiak të ndarë në bazë të 
gjinisë (organigrama e bashkisë)

Të dhënat sociale , përmbajnë numrin e personave dhe familjeve që për�tojnë asistencë 
sociale dhe numrin e objekteve të tilla si shkolla, qendra shëndetësore etj.

Të dhënat ekonomike , përfshijnë të dhëna lidhur me buxhetin më të fundit të çdo 
bashkie, së bashku me të ardhurat dhe shpenzimet përkatëse, si dhe të dhëna mbi numrin 
e bizneseve dhe fermave në nivel njësie administrative.

Të dhënat mbi shërbimet publike të ofruara , të tilla si sipërfaqja e rrugëve dhe trotu-
areve të asfaltuar, sipërfaqja e zonave të gjelbra etj.

Planet përkatëse institucionale , planet e përgjithshme vendore, planet strategjike dhe 
çdo plan sektorial. 

1.

2.

3.

4.

5.

Mbledhja e të dhënave parësore përfshin si të dhënat sasiore ashtu dhe ato cilësore. Të 
dhënat cilësore janë mbledhur nëpërmjet organizimit të grupeve të fokusuara në bashki dhe 
dialogut me komunitetin. Të dhënat sasiore janë mbledhur nëpërmjet anketës së Kartës së 
Raportimit të Qytetarëve.

Grupet e fokusuara në bashki

GFB-të qenë të dobishme për mbledhjen e informacionit cilësor rreth çështjeve të caktuara të 
qeverisjes vendore, si dhe për pikësimin e kriterit të qeverisjes në kuadrin analitik të vlerësimit. 
Diskutimet në grupet e fokusuara u mbajtën në çdo bashki, me pjesëmarrjen e personelit 
drejtues, për një numër prej 61 GFB-sh. Çdo GFB pati një pjesëmarrje mesatarisht prej 10-14 
personash, përfshi përfaqësues/drejtues/drejtorë nga drejtoritë kryesore të bashkisë dhe admin-
istratorë të njësive administrative.
Dialogu me komunitetin
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2.2.2.1 Kërkimi Cilësor



Tabela 1.  Kriteret e kampionimit dhe numri intervistave të zhvilluara gjithsej 

2.2.3 Karta e Raportimit të Qytetarëve

Dialogu me komunitetin

Dialogët me komunitetin ishin thelbësorë për përftimin e të dhënave cilësore nga qytetarët dhe 
aktorët e tjerë rreth problemeve të qeverisjes vendore dhe ofrimit të shërbimeve, si dhe për të 
vlerësuar me pikë punën e bashkisë kundrejt katër kritereve të qeverisjes në kuadrin analitik. 
Gjithsej, u zhvilluan 61 DG. Çdo takim i DG-së përbëhej nga 10-15 pjesëmarrës, të cilët 
përfaqësonin grupet në vijim: qytetarë, OShC (formale ose joformale) të zonës, përfaqësues të 
medias lokale dhe biznesit.

Të dhënat sasiore janë mbledhur nëpërmjet Kartës së Raportimit të Qytetarëve. Pyetësori i CRC-së 
u përdor për të marrë opinionet e qytetarëve mbi cilësinë e qeverisë vendore dhe mbi nivelin e 
tyre të kënaqësisë ndaj shërbimeve kryesore publike. 

Anketimi përfaqëson popullsinë e bashkive të Shqipërisë. Një total prej 12 000 intervistash u kryen 
nëpër të gjithë Shqipërinë me një mesatare prej N=200 intervistash për çdo bashki. Marzhi i 
gabimit është ± 0,89%, me një interval besueshmërie prej 95%. Teknikisht, një marzh gabimi prej 
± 0,89% nënkupton se nëse studimi përsëritet me të njëjtin kampionim, rezultatet do të ndrys-
honin me 0,89% pikë në 95% të rasteve. Shpërndarja e pyetësorëve për çdo bashki dhe njësi 
administrative është bërë në bazë të popullsisë së tyre sipas Censit 2011.

Për kryerjen në kohë të kërkimit sasior u zhvilluan 11 934 intervista gjithsej, duke toleruar një 
interval prej maksimumi 10 intervistash për secilën bashki. Është e rëndësishme të përmendet se 
kjo nuk ndikon në asnjë mënyrë rezultatet e KRPQ-së.
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2.3 Qasja e vlerësimit me pikë 

Secili prej kritereve të kuadrit analitik përmban disa nënkritere, dhe këta të fundit përmbajnë disa 
pyetje të cilave duhet t'u jepet përgjigje. Për t'iu përgjigjur këtyre pyetjeve, grupe të ndryshme 
interesi (përfaqësues/zyrtarë bashkiakë, qytetarë të komuniteteve, përfaqësues të shoqërisë civile 
dhe sipërmarrës) vlerësuan aspekte të ndryshme të aktivitetit të administratës vendore, bazuar në 
njohuritë dhe perceptimet personale. Përgjigjet u mblodhën përmes teknikave të ndryshme, të 
tilla si Grupet e Fokusit në Bashki, Kartat e Raportimit të Qytetarëve, Dialogët me Komunitetin dhe 
të dhënat dytësore.  

Shumë pyetje iu drejtuan grupeve të ndryshme të interesit, pra zyrtarëve bashkiakë dhe komu-
nitetit, me qëllim për të përfshirë të gjitha perspektivat e ndryshme dhe për të garantuar një grup 
gjithëpërfshirës informacioni. Në këtë mënyrë, rezultati përfundimtar ishte vlera mesatare e të 
gjitha rezultateve të marra nga të gjitha burimet për çdo kriter dhe rezultati për secilin kriter ishte 
mesatarja e nënkriterit përkatës. Në rastin e grupeve të fokusit (me bashkinë ose komunitetin), u 
përdorën të njëjtët tregues/pyetje për të garantuar krahasueshmëri dhe për të zbuluar perspekti-
vat përkatëse. Kur përfshihej më shumë se një burim informacioni, si p.sh. diskutime me grupe 
fokusi dhe karta e raportimit të qytetarëve, rezultati mesatar i nxjerrë nga të gjitha burimet së 
bashku konsiderohej si vlerësimi �nal për atë variabël.
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2.4 Profili i të anketuarve 

Mënyra e vlerësimit me pikë është ndërtuar në një shkallë nga 0 në 100 pikë, ku 0 tregon "qeveris-
je shumë të dobët " dhe 100 "qeverisje të plotë/të përkryer ". Gama e pikëve ndahet në 5 kategori: 
0-19 (shumë dobët), 20-39 (dobët), 40-59 (mesatare), 60-79 (mirë), 80-100 (shumë mirë). Shkallëzi-
mi bëri të mundur që pikët treguese të përfshiheshin lehtësisht në rezultatin e përgjithshëm për 
secilin nënkriter, më pas në çdo kriter dhe, në fund, në të gjithë rezultatin e përgjithshëm të 
BQV-së.

Raporti i të anketuarve në Kartën e Raportimit të Qytetarëve në nivel kombëtar  është 50 për qind 
meshkuj dhe 50 për qind femra. Gjithashtu, në përputhje me strukturën e popullsisë, 38 për qind 
e pyetësorëve i referohet komunitetit urban dhe 62 për qind i referohen atij rural. 

Më shumë se gjysma e të anketuarve të pyetur ishin madhorë, në moshë të re ose të pjekur, midis 
18-45 vjeç, dhe pothuajse 84% e të intervistuarve ishin në moshë pune, edhe pse pothuajse 36% 
e të intervistuarve në total e deklaronin veten të papunë.  
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Tre grupet kryesore të të anketuarve sa i takon arsimit ishin ato që kishin përfunduar arsimin 
nëntëvjeçar (45%), arsimin e mesëm (40%) dhe arsimin universitar e më lart (16%). 

Figura 9.  Raporti i të anketuarve me Kartën e Raportimit të Qytetarëve sipas nivelit arsimor 

Figura 8.  Raporti i të anketuarve në Kartën e Raportimit të Qytetarit sipas gjinisë dhe 
moshës 

Për sa i përket statusit të punësimit, tre grupet kryesore të anketuara janë të papunët (31%), të 
punësuarit me kohë të plotë (19%) dhe pensionistët (18%), që, gjithsej, përbëjnë 68% të të gjithë 
kampionit. Së fundi, ku vjen �ala te të ardhurat, shumica e të anketuarve janë në ku�rin më të ulët, 
duke qenë se mbi 58% u përkasin gamës me të ardhurat më të ulëta (nën 30 000 lekë në muaj të 
ardhura), ndërkohë që një tjetër 7% e të anketuarve kanë refuzuar ta japin këtë informacion (Nuk e 
di/pa përgjigje/refuzoj). 
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Figura 10. Raporti i të anketuarve me Kartën e Raportimit të Qytetarit sipas statusit të 
punësimit dhe të ardhurave
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Figura 11.  Rezultati i përgjithshëm i qeverisjes vendore 

3.1 Një panoramë e përgjithshme e qeverisjes vendore 
Vlerësimi i qeverisjes vendore në vitin 2020 mbështetet në 4 kritere, që janë efektiviteti dhe e�kasiteti, lloga-
ridhënia, transparenca e shteti i së drejtës, pjesëmarrja dhe angazhimi qytetar dhe i përfshin të 61 bashkitë 
shqiptare.  Vlerësimi i përgjithshëm tregon se nuk ka asnjë  bashki që të ketë rezultat mesatar të përgjith-
shëm mbi 80 pikë. Kështu, mund të dalim në konkluzionin se mes 61 bashkive gjithsej nuk ekziston asnjë 
bashki që të jetë model për bashkitë e tjera. Megjithatë, lajmi i mirë nga vlerësimi i QV 2020 është se asnjë 
nga bashkitë shqiptare nuk është vlerësuar “dobët” për punën e saj. Rezultati i përgjithshëm tregon, po 
ashtu, se ka 11% më shumë bashki që kanë përmirësuar nivelin e punës në përgjithësi, duke u kuali�kuar 
nga vlera “mesatare” në “mirë”. 

VQV-ja bazohet në 68 pyetje për 15 nënkritere, që janë pjesë e katër kritereve të paraqitura në Kuadrin 
Informues të Qeverisjes Vendore. Secila prej  pyetjeve vlerësohet me pikë nga 0 në 100. Disa prej pyetjeve 
janë vlerësuar nga punonjësit bashkiakë, të tjera nga DK-të dhe disa prej te dyja grupeve. Përveç kësaj, ka 17 
pyetje që janë vlerësuar përmes KRQ-së, ndërkohë që 3 pyetje janë vlerësuar duke përdorur informacionin 
e përftuar nga shqyrtimi i dokumenteve. Kështu, vlerësimi i përmbledhur për secilin kriter vjen si rezultat i 
këndvështrimeve dhe mendimeve të ndryshme të një spektri të gjerë aktorësh, pjesëmarrësish dhe 
për�tuesish. Pikëpamjet e tyre rreth çështjeve që u vlerësuan treguan se kishte dallime të dukshme. Për 
pasojë, vlerësimi nga DK-të është ndryshe dhe, shpesh, tejet ndryshe nga ai i punonjësve bashkiakë, kurse 
vlerësimi nga KRQ-ja është gjithnjë më i ulëti, çka dëshmon se aktorëve, pjesëmarrësve dhe për�tuesve u 
mungojnë mendimet e përbashkëta/të përafërta rreth veprimtarisë, rolit dhe kontributit te njëri-tjetrit. 

Në lidhje me kriteret e pikësimit, konstatuam se, krahasuar me vitin 2016, në 2020-ën ka 23% bashki më 
shumë që kanë punuar “mirë” sa i takon e�kasitetit dhe efektivitetit, transparencës dhe shtetit të së drejtës. 
Ndryshe është situata kur vjen �ala për llogaridhënien, që do të thotë se 9% e bashkive që në vitin 2016 u 
vlerësuan me “mirë”, në vitin 2020 kanë pësuar zbritje në kategorinë “mesatare”. Nga ana tjetër, pjesëmarrja 
dhe angazhimi qytetar duket se ka pasur ecurinë më të dobët nga çdo kriter tjetër, me një situatë të pandry-
shuar, ku 9 bashki janë vlerësuar “dobët”, 9 “mirë” dhe shumica janë vlerësuar me performancë “mesatare”.
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Figura 12.  Rezultati i përgjithshëm krahasues i qeverisjes vendore, 2016-2020 

Nga krahasimi i rezultateve të vitit 2016 dhe 2020, është e dukshme se rezultati i përgjithshëm mesatar dhe 
rezultati mesatar për secilin kriter shkon nga 50 në 64 pikë. Vlerësimi i QV-së për vitin 2020 tregoi një 
përmirësim të lehtë (2 pikë). Efektiviteti dhe e�kasiteti janë vlerësuar me katër pikë më shumë, transparenca 
dhe shteti i së drejtës është vlerësuar me tri pikë më shumë, ndërkohë llogaridhënia dhe pjesëmarrja e 
angazhimi qytetar nuk kanë shënuar asnjë ndryshim. 

Rritja e lehtë prej dy pikësh e rezultatit të përgjithshëm të Vlerësimit të Qeverisjes Vendore për vitin 2020  
krahasuar me vitin 2016 është rezultat i përmirësimit të performancës së bashkive të vogla e të mesme, 
ndërkohë që bashkitë kanë pasur rënie në vlerësim. 

Në rastin e 3 kritereve nga 4 gjithsej, konkretisht, e�kasiteti dhe efektiviteti, transparenca dhe shteti i së 
drejtës dhe llogaridhënia, u gjet një korrelacion midis performancës dhe madhësisë së bashkive. Ky korrela-
cion midis madhësisë dhe performancës është pozitiv në rastin e efektivitetit dhe e�kasitetit (sa më e 
madhe bashkia, aq më e mirë performanca e saj) dhe negativ në rastin e dy kritereve të tjera. Për pasojë 
rezultati i përgjithshëm nuk ndikohet nga madhësia e bashkive. 

Kriteri që është ndikuar më pozitivisht nga madhësia e bashkisë është efektiviteti dhe e�kasiteti dhe grupi i 
bashkive të mëdha u vlerësua mesatarisht me 69 pikë, ndërsa grupi i bashkive të vogla u vlerësua mesa-
tarisht me 7 pikë më pak, çka është një ndryshim domethënës. 

Bashkitë e vogla kanë bërë një punë më të mirë sa i takon transparencës dhe shtetit të së drejtës dhe lloga-
ridhënies (61 pikë për të dyja kriteret). 
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Figura 13.  Rezultati i përgjithshëm i qeverisjes vendore sipas madhësisë së bashkive

Figura 14.  Vlerësimi i përgjithshëm i qeverisjes vendore: 10 bashkitë më të mira dhe 10 më të dobëtat

 

Bashkitë që kanë rezultatin më të mirë të përgjithshëm janë Poliçani (76 pikë), Patosi (76), Skrapari (72), 
Dropulli (71) dhe Roskoveci (71), të cilat janë vlerësuar “mirë”. Bashkitë puna e të cilave është përmirësuar më 
shumë krahasuar me vitin 2016, janë Dropulli (+26 pikë), Belshi (+20 pikë), Mirëdita (+19 pikë) dhe Dibra 
(+19 pikë).

Arsyeja se pse performuesit “më të mirë” dhe “më të këqij” rezultojnë nga bashkitë e vogla mund të ketë 
lidhje me faktin se  edhe hapa të vegjël në drejtimin e duhur ose të gabuar që hedhin këto bashki, ato kanë 
ndikim të menjëhershëm dhe ndihen në komunitetet e tyre të vogla. 
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Tabela 2. Pesë vlerësimet më të larta dhe pesë më të ulëtat nga publiku dhe qeverisja vendore 

Shihet se ka një nivel të mirë përputhjeje midis vlerësimeve të 5 rezultateve më të larta nga publiku dhe 5 
rezultateve më të larta të qeverisjes vendore. Përditësimi i faqes së internetit me informacione të vlefshme 
dhe efektiviteti i kuadrit ligjor renditen në pesë të rezultatet më të larta si nga publiku, ashtu edhe nga 
qeverisja vendore. Më tej, shumica e pesë vlerësimeve më të larta si nga publiku, ashtu edhe nga qeverisja 
vendore janë njësoj me rezultatet më të larta në vlerësimin e vitit 2016. 

Pesë vendet e fundit në vlerësimin e përgjithshëm të publikut dhe qeverisë vendore përfshijnë mungesën 
e aktivizmit, angazhimit dhe ndikimit të shoqërisë civile dhe komuniteteve në çështjet e qeverisjes vendore. 
Këto shqetësime janë më të ndjeshme në vitin 2020, sesa ishin në vitin 2016. Duke pasur parasysh gjendjen 
aktuale kur të gjitha bashkitë kryesohen nga Partia Socialiste, për shkak të refuzimit të opozitës për të marrë 
pjesë në zgjedhjet e fundit vendore të mbajtura në qershor të vitit 2019, mungesa e aktivizmit dhe shkallës 
së ulët të angazhimit qytetar mund të ketë një ndikim edhe më të madh negativ mbi punën e qeverisjes 
vendore në të gjitha fushat. 
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Figura 15.  Vlerësimi i qeverisjes 
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3.2 Efektiviteti dhe efikasiteti 

19.  Ligji Nr.139/2015, “Për qeverisjen vendore “, Ligji Nr.9936, datë 26.06.2008, “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e 
        Shqipërisë”, i ndryshuar, Ligji Nr.10296, datë 8.7.2010, “Për menaxhimin dhe kontrollin �nanciar”, Ligji Nr. 68, datë 27.4.2017, “Për 
        �nancat vendore “, Udhëzime të MFE-së,  “Për procedurat standarde për përgatitjen e planit të buxhetit afatmesëm nga njësitë e qeveris-
        jes vendore”, udhëzim dhe shtojca, “Për përgatitjen e buxhetit vendor”. 

“Efektiviteti dhe e�kasiteti” mat ekzistencën dhe shkallën e zbatimit të Planeve të Zhvillimit, ekzistencën e 
Planit të Menaxhimit Financiar dhe të Performancës Fiskale, shkallën në të cilën është e informuar vendim-
marrja, bashkërendimin dhe bashkëpunimin me palët e treta, si dhe kënaqësinë me shërbimet publike. Në 
shkallë vendi, ky kriter ka marrë 64 pikë, duke u vlerësuar “mirë”, çka e bën kriterin me rezultatin më të lartë 
nga katër kriteret e vlerësuara. 

Vlerësimi mesatar për kriterin e efektivitetit dhe efikasitetit në vitin 2020 është përmirësuar në krahasim me 
vitin 2016 (64 kundrejt 60 pikëve). Nënkriteret e menaxhimit financiar dhe shërbimeve të marra kanë rezultat 
të njëjtë si për vitin 2020, ashtu edhe 2016 (përkatësisht, 58 dhe 67 pikë), ndërsa vizioni i qartë, vendimmarr-
ja e informuar dhe bashkëpunimi me palët e treta janë përmirësuar duke u vlerësuar “mirë”. Vlerësimi tregon 
se treguesit më problematikë të kriterit të efektivitetit dhe e�kasitetit mbeten mbledhja e të ardhurave 
vendore, që vlerësohet “dobët” (-17 pikë), Planet e Përgjithshme Vendore ku janë vënë re disa përmirësime, 
por sërish renditen si  “mesatare” (47 pikë) dhe cilësia e shërbimeve të ofruara, që, sërish, vlerësohet si “mesa-
tare” (45 pikë). 

Legjislacioni në fuqi për plani�kimin bashkiak është i mirë. Ligji për Plani�kimin  dhe Zhvillimin e Territorit 
parashikon se në dokumentet e plani�kimit të bashkive duhet të përfshihet PPV-ja dhe Planet e Detajuara 
Vendore (PDV)16. PPV-të zbatohet nëpërmjet planeve sektoriale (të cilat përcaktojnë zhvillimin strategjik të 
sektorëve të ndryshëm brenda territorit administrativ të bashkisë), planeve të detajuara vendore dhe lejeve 
të zhvillimi17. Përgjegjës për zhvillimin e territorit të bashkisë është keshilli bashkiak dhe kryetari i bashkisë, 
itë cilët duhet të garantojë përgatitjen, miratimin dhe monitorimin e dokumenteve të plani�kimit të 
territorit18. Nga ana tjetër, planet operative nuk përbëjnë detyrim ligjor, edhe pse, në shumë raste, në mung-
esë të PDV-së, bashkitë e ndihmuara nga donatorët kanë hartuar plane operative për të mbështetur zhvillim-
in vendor, përfshi planet për menaxhimin e mbetjeve urbane, decentralizimin e arsimin parashkollor etj. 
Përgjithësisht, bashkive u mungon buxheti dhe kapacitetet e mjaftueshme për të përmbushur në mënyrë të 
pavarur kërkesat ligjore për plani�kimin dhe zhvillimin e territorit, por, në këtë proces, ato mbështeten nga 
qeveria qendrore përmes Agjencisë Kombëtare për Plani�kimin e Territorit (AKPT) dhe nga ndihma e huaj 
teknike. 

Po t’i referohemi nënkriterit të menaxhimit �nanciar, ka një sërë ligjesh dhe vendimesh qeverie që e përcak-
tojnë si detyrim të bashkive hartimin e Planit të Buxhetit Afatmesëm (PBA)19. Për këtë arsye, Ministria e Finan-
cave dhe Ekonomisë (MFE) ka hartuar disa manualë dhe udhëzues, që synojnë të ndihmojnë bashkitë për të 
përgatitur PBA-të dhe për të ndërtuar kapacitetet e tyre. Aktualisht, shumica e bashkive e kanë miratuar 
PBA-në dhe duket se janë vlerësuar mirë sa i takon personelit të administratës dhe të drejtorive (77 pikë) dhe 
mekanizmit të menaxhimit �nanciar (72 pikë). Megjithatë, mbledhja e të ardhurave vendore, e përllogaritur 
si raporti i të ardhurave të veta të bashkisë kundrejt të ardhurave të përgjithshme (grante të kushtëzuara, të 
pakushtëzuara, donatorët dhe burime të tjera të ardhurash) është vlerësuar shumë pak (17 pikë). Ky është 
treguesi me pikët më të ulëta që tregon paaftësinë e vazhdueshme të NjQV-ve për të nxjerrë të ardhura 
vendore e për të garantuar autonominë �nanciare, që është e domosdoshme për një zhvillim të 
qëndrueshëm vendor. 

Bashkitë me performancën më të mirë për kriterin e efektivitetit dhe e�kasitetit janë Patosi (79 pikë), Tirana 
(78 pikë), Skrapari (75 pikë) dhe Kruja (75 pikë), duke u renditur brenda intervalit “mirë”. Më dobët janë 
vlerësuar bashkitë e Rrogozhinës (41 pikë) dhe Pustecit (43 pikë), që renditen në fund të intervalit “mesatar”.

16.  Ligji Nr. 107/2014, “Për plani�kimin dhe zhvillimin e territorit,” Neni 15.
17.  Ligji Nr. 107/2014, “Për plani�kimin dhe zhvillimin e territorit,” Neni 20(2) dhe Neni 21.
18.  Ligji Nr. 107/2014, “Për plani�kimin dhe zhvillimin e territorit,” Neni 13(1), “Përgjegjësitë e kryetarit të bashkisë”.
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24.  Ligji Nr. 139/2015, “Për vetëqeverisjen vendore”, Neni 8.
25.  Ligji Nr. 139/2015, “Për vetëqeverisjen vendore”, Neni 14.

23.  Ligji Nr. 119/2014, Neni 17.
22.  Ligji Nr. 119/2014, “Për të drejtën e informimit”
21.  Ligji Nr. 139/2015, “Për vetëqeverisjen vendore”, Neni 44. 
20.  Ligji Nr. 139/2015, “Për vetëqeverisjen vendore”, Neni 64. 

Lidhur me vendimmarrjen e informuar, i takon kryetarit të bashkisë të garantojë grumbullimin dhe 
përpunimin e informacionit, të dhenave dhe statistikave vendore, të grupuara sipas gjinisë dhe të sigurojë 
publikimin e tyre20. Po kështu, kryetari i bashkisë është përgjegjës për paraqitjen e një raporti vjetor me 
shkrim në këshillin bashkiak mbi veprimtarinë �nanciare dhe ekzekutimin e buxhetit nga njësia e qeverisjes 
vendore (NjQV) dhe institucionet në varësi21. Sipas ligjit22, vendimet e këshillit bashkiak duhet të bëhen 
publike, bashkë me çdo informacion tjetër rreth veprimtarisë së bashkisë, me përjashtim të asaj që ndalohet 
me ligj23. 

Përgjithësisht, bashkitë shqiptare duket se kryejnë njëfarë gjurmimi të të dhënave bashkiake, megjithatë, 
një numër i madh prej tyre nuk ka zyrë performance/statistike apo një sistem të integruar raportimi. Në këtë 
nivel qeverisjeje mungojnë sistemet e menaxhimit të integruar të informacionit. Bashkitë (me përjashtim të 
disa të mëdhave) kanë probleme me SMI funksional në të gjitha nivelet: i) Problemet me të dhënat e para 
dhe hedhjen e tyre, me shumë mangësi lidhur me llojin e të dhënave që duhen mbledhur e gjeneruar dhe 
mënyrën e organizimit të tyre, ii) me përpunimin e të dhënave të duhura dhe iii)  përdorimin e informacionit 
të përftuar nga përpunimi i të dhënave për qëllime vendimmarrjeje. Në këtë pikë, mbledhja e të dhënave 
është ose spontane (e paharmonizuar) ose e shpërndarë (drejtori të ndryshme funksionojnë si “ishuj” më 
vete për mbledhjen dhe përpunimin e të dhënave). 

Bashkëpunimi me palët e treta është praktikë e njohur për NjQV-të, e parashikuar qartë në Kushtetutë, në 
Ligjin për Qeverisjen Vendore dhe Kartën Evropiane të Vetëqeverisjes Vendore. Kësisoj, ligji24 parashikon se 
bashkitë gëzojnë të drejtën të bashkëpunojnë me njëra-tjetrën, të ushtrojnë së bashku funksionet e tyre 
mbështetur në marrëveshje dhe kontrata të përbashkëta. Ligji i lejon ato të bashkëpunojnë me bashki të 
vendeve të tjera, me vendim të këshillit bashkiak. Përveç këtyre, ligji25 përcakton se dy a më shumë bashki 
mund të krijojnë, së bashku me institucionet e qeverisë qendrores, persona juridikë për ushtrimin e kompe-
tencave të caktuara, bazuar në marrëveshjet e përbashkëta ku përcaktohen qartë kontributet e secilës palë. 
Më tej, bashkitë mund të bashkëpunojnë me OShC-të për projekte që lidhen me funksionet e qeverisjes 
vendore. Megjithatë, për momentin, këto praktika janë vetëm sporadike ose nuk ekzistojnë në njësitë e 
qeverisjes vendore, ndërkohë që ligji duhet përforcuar me udhëzime dhe rregullore, të cilat mund t’i orien-
tojnë më qartë bashkitë drejt zhvillimit dhe zbatimit të këtij lloj bashkëpunimi. 

Reforma administrative territoriale ka rritur gamën e kompetencave dhe shërbimeve të ofruara nga bash-
kitë, duke i zgjeruar ato në territor dhe numër banorësh. Ligji për vetëqeverisjen vendore u cakton bashkive 
41 funksione në shtatë fusha përgjegjësish, të cilat janë: Infrastruktura dhe shërbimet publike, shërbimet 
sociale, kultura, sporti dhe argëtimi, mbrojtja e mjedisit, bujqësia dhe zhvillimi rural, pyjet, natyra dhe biodi-
versiteti, zhvillimi ekonomik vendor, siguria publike. Shumica e këtyre funksioneve janë deleguar gradual-
isht gjatë procesit të vazhdueshëm të decentralizimit, ndërsa shtatë të rejat u transferuan pas vitit 2015 (41 
gjithsej) dhe përfshijnë administrimin e pyjeve, mirëmbajtjen e rrugëve rurale, administrimin e sistemeve 
ujitëse, mbrojtjen dhe sigurimin nga zjarri, administrimin e disa qendrave që ofrojnë shërbime sociale, si 
dhe personelin mbështetës të arsimit parauniversitar dhe personelin arsimor të sistemit parashkollor. 
Kënaqësia me shërbimet mori 67 pikë dhe u vlerësua “mirë”. Qasja e barabartë gjinore në shërbime dhe 
qasja në shërbimet e ofruara bashkiake janë treguesit me vlerësimin më të lartë (98 dhe 75 pikë përkatë-
sisht), ndërkohë që, sipas qytetarëve, problemi kryesor qëndron me cilësinë e shërbimeve (45 pikë). 
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Figura 16.  Kriteret e efektivitetit dhe e�kasitetit 
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Figura 17.  Efektiviteti dhe e�kasiteti: vështrim krahasues për periudhën 2016-2020

Ekziston një korrelacion i fortë midis madhësisë së bashkisë dhe rezultateve të saj në menaxhimin �nanciar, 
vendimmarrjen e informuar dhe bashkëpunimin me palët e treta, çka sjell një dallim midis NjQV-ve të 
mëdha e të vogla që shkon nga 12 deri në 13 pikë, ndërsa bashkitë e mesme janë diku ne mes, por, sërish, 
më pranë grupit të bashkive të vogla. 

Në vijim, kriteri i efektivitetit dhe e�kasitetit është vlerësuar me 69 pikë për bashkitë e mëdha dhe 62 deri 
në 63 pikë për ato të vogla e të mesme. Dallimi i përgjithshëm midis grupeve të madhësive të ndryshme në 
raport me efektivitetin dhe e�kasitetin do të kishte qenë edhe më i thellë, nëse treguesi i kënaqësisë me 
shërbimet nuk do të favorizonte grupin e bashkive të vogla (69 pikë kundrejt 66 pikëve). Paradoksi qëndron 
në faktin se komunitetet që jetojnë në bashkitë e vogla tregojnë një shkallë më të lartë kënaqësie nga 
shërbimet, krahasuar me grupet e madhësive të tjera, por vlerësohen me pikë më të pakta për çdo tregues 
tjetër të matur. Kjo mund të shpjegohet me pritshmëritë e ndryshme që kanë qytetarët, që janë më të ulëta 
në bashkitë e vogla dhe më të larta në bashkitë e mëdha. 
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Figura 18.  Efektiviteti dhe e�kasiteti sipas madhësisë së bashkive

Tabela 3.  Përcaktuesit kryesorë pozitivë dhe negative të kritereve të efektivitetit dhe e�kasitetit

Lidhur me përcaktuesit kryesorë pozitivë dhe negativë të efektivitetit dhe e�kasitetit, vlerësimi konstatoi se 
të parët kanë ndryshuar krahasuar me vitin 2016, duke u përqendruar më shumë në organizimin e brend-
shëm dhe në bashkëpunim, përfshi bashkëpunimin me këshillin bashkiak, bashkërendimin midis drejtorive 
dhe punonjësit e administratës dhe drejtorive. Qasja e barabartë gjinore në shërbime është vlerësuar po 
ashtu të faktorët kryesorë pozitivë. 

Përcaktuesit kryesorë negativë në vitin 2020 janë thuajse të njëjtët si në vitin 2016. Duket se këta përcaktues 
negative kanë të bëjnë më shumë me aspektet thelbësore të ndërlidhura të qeverisjes vendore, si përdorimi 
i Sistemit të Informacionit Gjeogra�k (GIS), me PPV-në dhe nivelin e mbledhjes së të ardhurave, si dhe 
marrjen e shërbimeve administrative bashkiake me cilësi. Përcaktuesit kryesorë negativë tregojnë se qytet-
arët presin nga administrata vendore të përmirësojë punën e saj e të rritë cilësinë e jetës së komuniteteve.
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Figure 18.  E�ectiveness and e�ciency by municipality sizeFigura 19  Harta e efektivitetit dhe e�kasitetit 
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Figura 20.  Vizioni dhe plani�kimi i administratës vendore: performanca e treguesve 

3.2.1 VIZIONI DHE PLANIFIKIMI I ADMINISTRATËS VENDORE

Ky nënkriter shqyrton nëse bashkia ka një vizion dhe plane pjesëmarrëse dhe përfshirëse, si dhe mënyrën 
sesi ky vizion ndikon dhe drejton vendimmarrjen e bashkisë. Vizioni i qartë dhe plani�kimi përfshirës janë 
vlerësuar  “mirë” në studimin e vitit 2020. Aktualisht, dy të tretat e bashkive i kanë përgatitur dhe miratuar 
PPV-të. Një e treta, sidoqoftë, ende nuk e ka një PPV. Këto të fundit janë bashki të vogla, me përjashtim të 
Durrësit, që ka një PPV të miratuar përpara RAT. Miratimi i një plani strategjik vendor duket një kërkesë mjaft 
ambicioze për bashkitë. Rezultatet e vlerësimit tregojnë se Planet Sektoriale Vjetore kanë marrë pikët më të 
larta, duke u vlerësuar “mirë”. Si punonjësit bashkiakë, ashtu edhe publiku janë shprehur se ka sektorë, si 
emergjencat civile, që kanë plane të hollësishme vjetore të zbatuara mirë, ndërkohë që sektorët më prob-
lematikë sa i takon plani�kimit dhe fondeve për investime janë sistemi i ujësjellës-kanalizimeve, administri-
mi i pyjeve dhe mbledhja e riciklimi i mbetjeve urbane, si dhe përmirësimi i qendrave të kujdesit shën-
detësor. Sipas tyre, përgjithësisht, bashkitë kanë plane, por ato mbeten në letër për shkak të mungesës së 
fondeve ose për arsye të tjera. 

Treguesit janë vlerësuar më lart nga bashkitë sesa nga qytetarët. E njëjta gjë vlen edhe për vlerësimin e vitit 
2016. Rezultatet e ulëta që vijnë nga komuniteti mund të jenë rezultat i informacionit të pamjaftueshëm që 
u është dhënë. Shumica e planeve janë dokumente për përdorim të brendshëm të bashkive dhe komunite-
tet mësojnë rreth tyre nga informacioni që u jepet dhe/ose në rast se janë pjesë e procesit hartues dhe 
zbatues. Nga diskutimet e punonjësve bashkiakë konstatohet se shumica e planeve duket se miratohen pa 
përfshirjen domethënëse të komuniteteve ose, nga ana tjetër, sugjerimet e tyre nuk janë marrë 
mjaftueshëm në konsideratë. 

Rezultati i përgjithshëm për nënkriterin e vizionit dhe plani�kimit në vlerësimin e QV-së në 2020 është rritur 
krahasuar me vitin 2016 (61 kundrejt 53 pikëve). Më shumë përparim është bërë te treguesi i PPV-së (47 pikë 
kundrejt 34 pikëve). Megjithatë, ky është treguesi i vetëm i vlerësuar si “mesatar”. Pjesa tjetër ka shënuar një 
përmirësim të lehtë dhe vlerësohen të gjitha me “mirë”, duke dëshmuar për një panoramë më të mirë sesa 
ajo e vitit 2016 (të gjithë treguesit u vlerësuan “dobët” ose “mesatarë”). 
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Figura 21.  Vizioni dhe plani�kimi i administratës vendore: krahasimi midis vitit 2016 dhe 2020 

Bashkitë me rezultate më të larta sa i takon vizionit dhe plani�kimit janë Poliçani dhe Patosi të vlerësuara si 
“shumë mirë” (83 pikë), ndjekur nga 10 bashki të tjera, që renditen në nivelin e sipërm të intervalit “mirë”. 
Bashkia më e madhe mes atyre me rezultatin më të lartë në këtë listë është Shkodra. Ndërkohë, 19 bashki 
renditen në fund të intervalit “mirë” dhe pjesa tjetër janë vlerësuar si “mesatare”.
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Si përfundim, miratimi i një plani strategjik vendor duket një kërkesë ambicioze për shumicën e NjQV-ve. Nga ana 
tjetër, është ecur shumë përpara sa i takon PPV-së. Sidoqoftë, problemi kryesor i planifikimit, që është identifikuar 
në të gjitha njësitë e qeverisjes vendore, është se, ndërkohë që në vitin 2016 kishte 17 nga 61 bashki që nuk kishin 
nisur procesin e hartimit të PPV-së, katër vjet më vonë, në vitin 2020, shumica e tyre e kanë filluar këtë proces, por 
pa e përfunduar ende. NjQV-të që ende nuk kanë PPV janë ato të voglat, me përjashtim të bashkisë së Durrësit, që 
ka një plan të vjetër. 

Shumica e bashkive kanë plane sektoriale vjetore, por ka sektorë të rëndësishëm që kanë mbetur pas me këto 
plane. Komuniteti pretendon se është i painformuar dhe se planet mbeten të paplota, ndërkohë që zbatimi është 
sfidë  për arsye të ndryshme, përfshi fondet e pamjaftueshme. 

Figura 22.  Harta e vizionit të qartë dhe planeve pjesëmarrëse e përfshirëse 
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3.2.2 MENAXHIMI FINANCIAR

Ky nënkriter ka për qëllim të ofrojë një panoramë të plani�kimit dhe menaxhimit efektiv të burimeve �nanci-
are vendore. Ai shqyrton ekzistencën e PBA-së, sa të mjaftueshme janë kapacitetet e bashkisë (punonjësve 
të administratës dhe drejtorive) për ta administruar në mënyrë e�kase buxhetin e saj, praninë e mekaniz-
mave të mira dhe efektive të kontrollit e menaxhimit �nanciar, si dhe e�kasitetin e qeverisjes vendore në 
mbledhjen e të ardhurave. Rezultatet (Figura 23) tregojnë se bashkitë kanë personel dhe kapacitete të 
mjaftueshme administrative për të siguruar menaxhim e�kas të buxhetit dhe mekanizma efektive kontrolli 
për menaxhimin �nanciar. Ato janë vlerësuar “mirë” për secilin prej këtyre treguesve, me përjashtim të punës 
për mbledhjen e të ardhurave vendore, që është vlerësuar “shumë dobët”, duke ndikuar negativisht në rezul-
tatet mesatare të nënkriterit të menaxhimit �nanciar. 

Për ciklin e plotë të menaxhimit �nanciar të bashkive ka një paketë ligjore gjithëpërfshirëse, që mbështetet 
nga udhëzime dhe manuale trajnimi. Kjo paketë përfshin ligje dhe udhëzime për �nancat vendore, decen-
tralizimin, sistemin tatimor në Shqipëri, menaxhimin e buxhetit, menaxhimin dhe kontrollin �nanciar, proce-
durat sesi bashkitë të përgatitin PBA-në, përgatitjen e buxhetit vendor etj. Për këtë arsye, hartimi i PBA-së 
është bërë detyrim ligjor për njësitë e qeverisjes vendore, që nga viti 2018 dhe, për këtë qëllim, punonjësit 
kanë marrë ndihmë dhe trajnim për rritjen e kapaciteteve të tyre. Një aspekt i rëndësishëm i PBA-së është 
edhe integrimi gjinor, si instrument i rëndësishëm për çuarjen përpara të barazisë gjinore. Buxheti me 
Ndjeshmëri Gjinore (BNjGj) është përfshirë edhe si kërkesë ligjore në cilin e menaxhimit �nanciar të qeveris-
jes vendore. Miratimi i Ligjit Nr. 68/2017, "Për �nancat e vetëqeverisjes vendore” i hapi rrugë përfshirjes 
efektive të BNjGj-së në të gjitha fazat e ciklit të menaxhimit të �nancave vendore nga njësitë e qeverisjes 
vendore (plani afatmesëm dhe vjetor i buxhetit, monitorimi dhe raportimi, vlerësimi dhe kontrolli �nanciar). 
Përfshirja e Buxhetit me Ndjeshmëri Gjinore në PBA, si dhe ndryshimet ligjore në fushën e menaxhimit të 
�nancave publike në nivel vendor, sjellin përgjegjësi dhe s�da më të mëdha për subjektet publike në lidhje 
me menaxhimin e politikave me bazë gjinore, pasi duhen parashikuar burime buxhetore për zbatimin e tyre. 
Një numër i vogël bashkish, si Durrësi, Korça, Tirana dhe Elbasani, kanë nënshkruar Kartën Evropiane të 
Barazisë mes Burrave dhe Grave në Jetën Vendore, me qëllim që të zbatojnë plani�kimin dhe buxhetimin me 
ndjeshmëri gjinore të PBA-së. Qëllimi në fund është që bashkitë e synuara të plani�kojnë dhe zbatojnë 
programe buxhetore që marrin parasysh nevojat e burrave dhe grave, vajzave dhe djemve. Aktualisht, 
shumica e bashkive pohojnë se e kanë PBA-në. Këtë e kon�rmon edhe vlerësimi i punonjësve bashkiakë (80 
pikë). Vlerësimi i komunitetit për këtë tregues është më i  ulët, për shkak të informacionit të ku�zuar që ka, 
siç u diskutua gjatë DK-ve. Duke qenë kështu, ka një rrugë e proces të gjatë përpara në këtë drejtim.

Treguesi i personelit të administratës dhe drejtorive u vlerësua me  “mirë”. Rreth gjysma e bashkive u shpre-
hëm se kishin kapacitete të burimeve njerëzore, ndërsa pjesa tjetër deklaroi se kishte vështirësi në gjetjen e 
personelit të kuali�kuar. Është vënë re një korrelacion i fortë midis madhësisë së bashkisë dhe burimeve 
njerëzore të tyre. Bashkitë e vogla kanë më shumë vështirësi në këtë drejtim. 

Çështja më problematike në nënkriterin e menaxhimit �nanciar është mbledhja e të ardhurave vendore, që 
ka pikët më të ulëta. Informacioni u mor nga të dhënat dytësore dhe u përllogarit në bazë të raportit midis 
të ardhurave të veta nga taksat vendore kundrejt të ardhurat e përgjithshme të bashkisë (transferta të 
kushtëzuara, të pakushtëzuara, grante nga donatorët ndërkombëtarë etj.). Kjo është konstatuar edhe në 
Raportin e Progresit të KE-së për Shqipërinë në vitin 2019. Ai thekson se “kryesisht, edhe pse bashkive iu janë 
dhënë më shumë kompetenca, mjaftueshmëria e burimeve �nanciare në dispozicion të Njësive të Qeverisjes 
Vendore (NjQV) është në rrezik. Po ashtu, edhe autonomia �skale e NjQV-ve është në rrezik, duke qenë se 
73% e buxhetit të NjQV-ve vjen nga transfertat kombëtare. Buxheti qendror u cakton NjQV-ve rreth 1% të 
PBB-së, më e ulëta në Ballkanin Perëndimor. Në shumicën e bashkive, NjQV-të nuk janë efektive në mbledh-
jen e të ardhurave. Si rrjedhojë, aftësia e përgjithshme e institucioneve vendore për të ofruar shërbime 
publike cilësore mbetet e ku�zuar”26. 

26.  Komisioni Evropian, Raporti 2019 për Shqipërinë, maj 2019.
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Figura 23.  Menaxhimi �nanciar: performanca e treguesve 

Figura 24.  Menaxhimi �nanciar: krahasimi i vitit 2016 dhe 2020 

Të ardhurat vendore të bashkive përbëhen nga (i) taksat vendore; (ii) tarifat; (iii) pronat dhe aktivitetet ekono-
mike dhe (iv) donacionet. Lista e taksave dhe tarifave vendore që duhet të mbledhë bashkia është e gjatë. 
Më të rëndësishmet janë taksa vendore mbi veprimtarinë e bizneseve të vogla, taksa e pasurisë së palua-
jtshme, taksa e tokës bujqësore, taksa e ndërtimit, taksa e tokës, taksa mbi shërbimet e hotelerisë, taksa e 
infrastrukturës dhe ndërtimeve të reja, taksa mbi transaksionet me pasurinë e paluajtshme, taksa për zënien 
e hapësirës publike dhe fasadave, tarifat vendore, taksat e përbashkëta etj. Në dialogët me zyrtarët bashki-
akë u përmend se mbledhja e taksave nga biznesi administrohet më mirë (numri i bizneseve të vogla në 
bashkitë e vogla është shumë i ulët), krahasuar me mbledhjen e taksave nga qytetarët. Ekzistojnë dy prob-
leme kryesore sa u takon taksave që duhet të paguajnë qytetarët: (i) kapaciteti pagues në bashkitë e vogla 
me numër të lartë popullsie të varfër; (ii) mekanizmi i mbledhjes së taksave. Bashkitë që e kanë vendosur t’i 
mbledhin taksat duke i përfshirë në faturën e konsumit të ujit kanë një normë të lartë të mbledhjes së 
taksave krahasuar me bashkitë e tjera. 

Krahasimi midis rezultateve të vlerësimit të Menaxhimit Financiar në vitin 2020 dhe 2016 tregon se situata 
është saktësisht e njëjta, me 58 pikë. Edhe pse ka pasur një rritje të pikëve për çështjet që lidhen me PBA-
në, administratën e personelin dhe mekanizmat e menaxhimit financiar, kjo nuk ishte e mjaftueshme për të 
kompensuar vlerësimin mjaft të ulët të mbledhjes së të ardhurave vendore, e cilësuar si “shumë dobët”.
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Krahasimi midis rezultateve mesatare të menaxhimit efektiv �nanciar dhe mekanizmave të kontrollit dhe 
atyre të mbledhjes së të ardhurave vendore zbuloi një hendek të konsiderueshëm në bashkitë e mëdha në 
Shqipëri. Ka pak bashki (të mëdha) që kanë rezultate më të mira sesa të tjerat, kur bëhet �alë për mbledhjen 
e të ardhurave, të llogaritura si përqindje e të ardhurave të veta kundrejt totalit të të ardhurave të mbledhura 
në vitin 2018. Në këtë drejtim, bashkia e Tiranës ka rezultate jashtëzakonisht të mira. Kjo vjen kryesisht për 
shkak të përqendrimit të lartë të bizneseve në Tiranë dhe të numrit të banorëve qytetet e mëdha, rritjes së 
taksave dhe tarifave të tyre, ndërkohë që delegimi i kompetencave shtesë nga qeveria qendrore drejt 
NjQV-ve shoqërohet me transferta �nanciare shtesë, që e kanë ulur përqindjen e të ardhurave vendore në 
raport me �nancat e përgjithshme vendore, sidomos në bashkitë e vogla dhe të mesme.     
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Në përfundim, thuajse çdo bashki ka një PBA dhe mekanizma të mira efektive të menaxhimit dhe kontrollit finan-
ciar dhe BNGj-së. BNGj-ja ka filluar të përfshihet në të gjitha fazat e ciklit të menaxhimit financiar vendor dhe 
është në proces. Kjo do të krijonte më shumë mundësi për menaxhimin efektiv të politikave gjinore. Zyrtarët e 
rreth gjysmës së bashkive, sidomos atyre të vogla e të mesme, shprehen se kanë mungesë të personelit të kualifi-
kuar dhe se përballen me shumë vështirësi për marrjen në punë dhe trajnimin e personelit të ri. Mekanizmat e 
mira financiare nuk përkthehen në rritje të mbledhjes së të ardhurave vendore. Për shumicën dërrmuese të 
bashkive, mbledhja e të ardhurave vendore u vlerësua me “dobët”, duke sjellë si rrjedhojë autonomi të ulët fiskale. 
Në këtë kontekst, fondet e pamjaftueshme për të marrë hua bankare përbëjnë një tjetër shqetësim për shumë 
bashki. 

Figura 25. Harta e menaxhimit �nanciar 
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3.2.3 VENDIMMARRJA E INFORMUAR

Vendimmarrja e informuar përfaqëson një aspekt të rëndësishëm të funksionimit të qeverisjes vendore. Ajo 
shqyrton se sa mbështetet vendimmarrja në statistika/të dhëna të besueshme dhe në informacione të 
përditësuara, sa të besueshme janë të dhënat në Regjistrin e Tokës, nivelin e përdorimit të sistemit/plat-
formës GIS nga bashkia dhe ekzistencën e një sistemi të gjerë raportimi brenda bashkisë. Treguesi me 
vlerësimin më të lartë është sistemi gjithëpërfshirës i raportimit dhe më i ulëti është përdorimi i platformës 
GIS. Nga DK-të dhe diskutimet me zyrtarët bashkiakë u tha se rreth gjysma e bashkive përdorin sistemin GIS, 
ndërsa pjesa tjetër nuk e kanë sistemin GIS dhe, në vend të tij, përdorin sistemin ASIG, gjeoportalin qeveritar 
me pamje të vitit 2019. Po kështu, ka bashki të mëdha që ende nuk e kanë sistemin GIS, si bashkia e Durrësit.  

Besueshmëria e të dhënave në Regjistrin e Tokës cilësohet si “e mirë”. Megjithatë, pretendimet gjatë grupeve 
të fokusuara ishin se regjistrat e pronës janë problematikë. Problemet përfshijnë mbivendosjen e titujve të 
pronësisë midis pretenduesve për pronësinë. Bashkia e Kukësit dhe Roskovecit deklarojnë se më shumë se 
70% e pronave janë pa certi�katë pronësie. Regjistrat e pronësisë kanë shumë probleme mbivendosjeje. 
Regjistrimi i pronës është një proces i kushtueshëm dhe bashkitë nuk kanë burime për ta përfunduar. 
Bashkia e vetme që ka një regjistër toke me cilësi të mirë, pa prona që mbivendosen dhe mosmarrëveshje 
pronësie, është bashkia e Divjakës. 

Komentet nga diskutimet në grupet e fokusuara tregojnë se shumë bashki kanë deklaruar se nuk kanë zyra 
statistike apo sisteme të besueshme për mbledhjen e të dhënave. Ka bashki të tjera, të cilat deklarojnë se nuk 
janë sigurta lidhur me besueshmërinë e të dhënave të tyre. Ato mbështeten kryesisht te të dhënat e nxjerra 
nga regjistri i gjendjes civile, zyrat tatimore, INSTAT-i, që janë të fragmentuara dhe të vështira për t’u menax-
huar. Ky problem u identi�kua edhe te bashkitë e mëdha. Kështu, bashkia e Fierit, Elbasanit dhe Shkodrës 
nuk kanë një zyrë të dedikuar statistikash, kurse Tirana dhe Durrësi i kanë, por nga DK-të dëgjuam ankesa se 
nuk janë të përditësuara, janë të paplota dhe nuk përdoren gjatë procesit të vendimmarrjes. 

Figura 26.  Vendimmarrja e informuar – treguesit

Krahasimi i rezultateve të vlerësimit të vitit 2020 dhe 2016 tregon se ka një përmirësim të nënkriterit me 6 
pikë. Pikët mesatare për secilin prej treguesve janë të njëjta ose përafërsisht të njëjta, me përjashtim të 
përdorimit të platformës GIS, që ka shënuar përmirësim domethënës, nga 27 pikë në 52 pikë. Së fundi, janë 
bërë ndryshime ligjore lidhur me plani�kimin dhe zhvillimin territorial. Regjistri Kombëtar i Plani�kimit të 
Territorit bazohet në dy komponentë: (i) Platforma për ndërveprimin institucional dhe (ii) Platforma GIS. 
Platforma për ndërveprim institucional ka si synim të harmonizojë proceset e plani�kimit, duke nisur që nga 
�llimi i planeve, deri në miratimin e tyre. Kjo platformë u kushtohet përdoruesve të administratës vendore 
dhe qendrore. Publiku ka qasje në hartën elektronike. Harta ofron të dhëna mbi situatën ekzistuese të 
territorit dhe plani�kimit të tij, të infrastrukturës, ndërtesave, infrastrukturës inxhinierike, projekteve strateg-
jike etj. 
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Figura 27.  Vendimmarrja – krahasim midis vitit 2016 dhe 2020
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Në përfundim, vendimmarrja e informuar është përmirësuar në mënyrë domethënëse në vitin 2020, krahasuar 
me vitin 2016, sidomos përdorimi i sistemit GIS. Platformat GIS janë përmirësuar në cilësi dhe numër dhe, kohët e 
fundit, kanë pasur përdorim të gjerë. Ka bashki të cilat kanë regjistra prone me probleme, me shumë mbivendosje 
të kufijve të pronave dhe pasaktësi të tjera. Procesi i vendimmarrjes mbështetet në të dhëna apo sisteme 
pjesërisht të besueshme. Statistikat/të dhënat qeveritare të regjistrit civil, zyrat tatimore, INSTAT-i, Ministria e 
Financave etj. konsiderohen si më të besueshme, ndërsa të dhënat dytësore që duhet të mblidhen nga bashkia 
shprehimisht për të ndihmuar vendimmarrjen mungojnë ose nuk janë të besueshme në pjesën më të madhe të 
bashkive. Ka NjQV që deklarojnë mungesën e zyrave të statistikës dhe të sistemit të mbledhjes së të dhënave, çka 
shkakton pasiguri lidhur me cilësinë e të dhënave. Në përgjithësi, sistemi periodik i raportimit konsiderohet i mirë.

Figura 28.  Harta e vendimmarrjes së informuar 
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27.  Ligji Nr. 139/2015, “Për vetëqeverisjen vendore”, Neni 14. http://www.plgp.al/images/ligjet/Albanian%20Law%20139_2015%20 On%
       20local%20self-government.pdf 

3.2.4 BASHKËRENDIMI DHE BASHKËPUNIMI

Bashkëpunimi është një detyrë e rëndësishme e qeverisë vendore dhe është parashikuar qartë në ligjin e 
vetëqeverisjes vendore27. Bashkërendimi dhe bashkëpunimi efektiv mat nivelin e bashkërendimit të brendshëm 
mes drejtorive të bashkisë, bashkëpunimin me këshillin bashkiak, shkallën e proceseve të konsultimit me qeverinë 
qendrore, bashkëpunimin ndërbashkiak dhe bashkëpunimi me aktorë të tjerë kombëtarë dhe ndërkom-
bëtarë. Duke qenë se këto janë kryesisht probleme të funksionimit të brendshëm të bashkisë, për të cilat 
publiku nuk është në dijeni, rezultatet e treguesit përkatës janë nxjerrë plotësisht nga vetëvlerësimi/percep-
timet e zyrtarëve bashkiakë. Të gjithë treguesit që përbëjnë këtë nënkriter janë vlerësuar kënaqshëm 
(“mirë”), pa ndryshime të mëdha; bashkëpunimi i brendshëm me këshillin bashkiak është renditur në 
intervalin e pikëve “shumë mirë”. 

Figura 29.  Bashkërendimi dhe bashkëpunimi: treguesit

Të gjithë treguesit që i përkasin bashkëpunimit me palët e treta janë vlerësuar më lart në vitin 2020, 
krahasuar me vitin 2016. Përmirësimi më i madh u konstatua te bashkëpunimi me bashki të tjera dhe bash-
këpunimi i brendshëm me këshillin bashkiak. 
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Figura 30.  Bashkërendimi dhe bashkëpunimi: krahasimi midis vitit 2016 dhe 2020

Tabela 4.  Pesë bashkitë më të dobëta në bashkërendimin dhe bashkëpunimin bashkiak – treguesit më 
                       problematikë të kritereve 

Bashkitë e vogla janë mes atyre me pikët më të ulëta, kur bëhet �alë për nënkriterin e bashkërendimit dhe 
bashkëpunimit. Thuajse të gjitha ato nuk kanë rezultate sa i takon bashkëpunimit me donatorët dhe komu-
nitetin ndërkombëtar.

Dhjetë bashkitë më të mira sa i takon bashkëpunimit me qeverinë qendrore janë vlerësuar “shumë mirë”, 
duke shkuar nga 97 në 87 pikë. Në krye të renditjes për këtë bashkëpunim është bashkia e Tiranës, e ndjekur 
nga bashkia e Fierit, Kamzës, Vlorës, Dibrës, Beratit etj. Vlerësimi i bashkëpunimit me qeverinë qendrore dhe 
bashkitë që renditen në dhjetëshen e fundit shkon nga “mesatar” në “shumë dobët”, ku përfshihet bashkia 
Shkodër. Edhe Korça renditet mes 10 bashkive në fund të listës në raport me këtë bashkëpunim. Konsultimi 
me qeverinë qendrore është përmirësuar, megjithatë, një prej problemeve të ngritura më shpesh gjatë 
DK-ve që e dëmton këtë bashkëpunim është niveli i ulët i fondeve të dhëna, çka kon�rmon se NjQV-të e 
shohin rolin e qeverisë qendrore kryesisht në këndvështrimin �nanciar.
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Figura 31  Niveli i bashkëpunimit me qeverinë qendrore
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Si përfundim, përgjithësisht, bashkërendimi dhe bashkëpunimi vlerësohen “mirë” vertikalisht dhe horizontalisht, 
madje edhe “shumë mirë” kur vjen �ala për këshillat bashkiakë. Megjithatë, ekziston shqetësimi për një grup 
bashkish të vogla që kanë pikët më të ulëta në nënkriterin e bashkërendimit dhe bashkëpunimit. Thuajse të gjitha 
ato nuk kanë pasur rezultate sa i takon bashkëpunimit me donatorët dhe komunitetin ndërkombëtar. Po kështu, 
konsultimi me qeverinë qendrore është përmirësuar, por zyrtarët bashkiakë e kufizojnë qëllimin e konsultimit 
kryesisht te dhënia e fondeve. 

Figura 32. Harta e bashkëpunimit dhe bashkërendimit
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28.  Ligji Nr. 139/2015, Nenet 23-29.

3.2.5 SHKALLA E KËNAQËSISË ME SHËRBIMET

Ofrimi i shërbimeve në nivel vendor është funksioni bazë i qeverisjes vendore. Qytetarët presin të marrin 
shërbime të barabarta, e�kase dhe cilësore, që përmbushin nevojat dhe kërkesat e tyre në rritje. Një ide sesa 
përmbushen këto pritshmëri është marrë duke vlerësuar perceptimet e kombinuara mbi shkallën e kënaqë-
sisë me shërbimet vendore. Brenda këtij nënkriteri janë marrë në konsideratë një sërë karakteristikash të 
ndryshme të ofrimit të shërbimeve vendore: kënaqësia e qytetarëve me cilësinë e ofrimit të shërbimeve, 
disponueshmëria dhe qasja në shërbime, lehtësia e marrjes së shërbimeve administrative bashkiake, ekzist-
enca dhe cilësia/efekti i vlerësimit të kryer nga njësitë vendore për të përcaktuar shkallën e kënaqësisë së 
qytetarëve me ofrimin e shërbimeve publike, shërbimet parësore sipas këndvështrimit të qytetarëve etj. 

NjQV-të janë përgjegjëse për përmbushjen e 41 funksioneve të grupuara në shtatë fusha, përfshi infrastruk-
turën dhe shërbimet publike, shërbimet sociale, kulturën, sportin dhe argëtimin, mbrojtjen e mjedisit, 
zhvillimin bujqësor e rural dhe pyjet, zhvillimin ekonomik vendor dhe sigurinë publike28. Për ofrimin e 
shërbimeve publike, NjQV-të përdorin njësitë e tyre organizative, ndërmarrjet publike aktive në ofrimin e 
shërbimeve publike ose përdorin mekanizmin e jashtëkontraktimit të palëve të treta ose partneritetet 
publike-private. Vlerësimi i qasjes në ofrimin e shërbimeve bashkiake, cilësisë së shërbimeve publike, 
barazisë gjinore në shërbimet bashkiake mbështetet në Kartën e Raportimit të Qytetarit. Marrja e shërbi-
meve bashkiake administrative është vlerësuar si nga komuniteti, ashtu edhe nga qytetarët, ndërsa qasja e 
barabartë në shërbimet e qeverisë vendore merr parasysh vlerësimin e punonjësve bashkiakë, të grupeve të 
komunitetit dhe qytetarëve. 

Në planin e përgjithshëm, kënaqësia me shërbimet publike është vlerësuar “mirë”. Qasja e barabartë gjinore 
në shërbime është treguesi me vlerësimin më të lartë, 98 pikë, ndjekur nga qasja në shërbimet bashkiake, 
me 75 pikë. Kësisoj, ka një nivel të mirë të qasjes në shërbimet publike si për femrat, ashtu edhe për meshku-
jt, por vlerësimi është më i ulët në pikë për qasjen e barabartë në shërbimet e qeverisë vendore. Treguesi me 
rezultatin më të ulët është ai që u vlerësua përmes KRQ-së, cilësia e ofrimit të shërbimeve, me 45 pikë, çka e 
kuali�kon në ku�rin e poshtëm të intervalit “mesatar”. Ka një dallim themelor midis mendimit të zyrtarëve 
bashkiakë dhe qytetarëve kur vjen �ala për treguesin e vlerësimeve të bashkisë për shërbimet e ofruara. 
Punonjësit bashkiakë gjykojnë se shërbimet janë “mirë” duke përdorur instrumentet e kënaqësisë së qytet-
arëve për shërbimet e ofruara, ndërsa qytetarët gjykojnë se ato renditen si “mesatare” në këtë drejtim. Marrja 
e shërbimeve administrative bashkiake vlerësohet “e mirë” dhe si qytetarët, ashtu edhe grupet e komunitetit 
kanë mendime shumë të përafërta lidhur me këtë. 

Figura 33.  Kënaqësia me shërbimet: treguesit
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Figura 34.  Kënaqësia me shërbimet: 10 bashkitë më të mira dhe 10 bashkitë më të dobëta 

Figura 35 tregon se vlerësimet e bashkive lidhur me kënaqësinë me shërbimet shkojnë nga intervali “mesa-
tar”, për 10 bashkitë më të dobëta, në “mirë” për 10 bashkitë e vlerësuara më lart. Diferenca midis bashkisë 
së vlerësuar më lart dhe asaj më poshtë është 29 pikë, duke treguar se ekzistojnë mospërputhje të vogla 
midis bashkive. Asnjë bashki e madhe nuk renditet mes 10 të parave, ndërkohë që Durrësi renditet te 10 të 
fundit. Lista e 10 bashkive më të mira dhe më të dobëta tregon se nuk ekziston asnjë korrelacion midis 
nivelit të kënaqësisë me shërbimet dhe nivelit të mbledhjes së të ardhurave vendore. Për shembull, Vora, 
Durrësi dhe Himara janë mes atyre bashkive që kanë rezultatet më të mira në mbledhjen e të ardhurave, por 
renditen në fund sa i takon kënaqësisë me shërbimet. Kështu, edhe pse Tirana ka rezultate të shkëlqyera në 
mbledhjen e të ardhurave, ajo është larg së qeni bashkia më e mirë, kur vjen �ala për kënaqësinë me shërbi-
met. 

QASJA NË OFRIMIN E SHËRBIMEVE BASHKIAKE

Në rastin e qasjes në ofrimin e shërbimeve bashkiake ka një dallim domethënës midis bashkive me rezulta-
tin më të dobët dhe atyre me rezultatin më të lartë, prej 64 pikësh (Mirdita, 96 pikë, krahasuar me Klosin, 32 
pikë). Megjithatë, u vu re se shumica dërrmuese e bashkive (87%) janë vlerësuar me “mirë” ose “shumë mirë” 
dhe këto të fundit janë në përqindje më të lartë. Problemet kryesore që u ngritën gjatë diskutimit në grupet 
e fokusuara janë: hapësira e madhe territoriale që mbulojnë bashkitë ka krijuar vështirësi për komunitetet 
në periferi në marrjen e shërbimeve publike, mungesë aksesi në transportin publik në shumë zona, vështirë-
si për të shkuar në qendrat e kujdesit shëndetësor dhe mungesë të punonjësve të specializuar socialë.
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Figura 35.  Qasja në ofrimin e shërbimeve bashkiake: 10 bashkitë më të mira dhe 10 më të dobëtat 

Figura 36. Qasja e burrave dhe grave në shërbimet e qeverisë vendore 

Gratë dhe burrat kanë qasje në nivele të barabarta në shërbimet lokale thuajse në të gjitha bashkitë e 
Shqipërisë. Bashkia e Krujës vlerësohet me më pak pikë, por, prapë, cilësohet “shumë mirë” në lidhje me 
qasjen e barabartë në shërbimet e qeverisjes vendore për gratë dhe burrat.
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Figura 37.  Cilësia e ofrimit të shërbimeve– treguesit

CILËSIA E SHËRBIMIT - TREGUESI

Bashkia që ka marrë pikët më të larta për cilësinë e shërbimeve të ofruara është Tepelena, 85 nga 100 pikë, 
e ndjekur nga Shijaku dhe Korça, përkatësisht, me 66 dhe 65 pikë. Vlerësimin më të ulët e ka marrë Klosi, 
Kukësi dhe Lezha, përkatësisht me 25, 27 dhe 28 pikë. Pesëdhjetë e pesë bashki u renditën si “dobët” ose 
“mesatare” në cilësinë e ofrimit të shërbimit. Aspektet më problematike të cilësisë së ofrimit të shërbimeve 
që u ngritën në diskutimin e grupeve të fokusuara kanë të bëjnë me sistemin e ujësjellësit dhe kanalizimeve, 
transportin publik, ndriçimi i rrugëve, sistemi i grumbullimit të mbetjeve dhe shërbimeve sociale.

DK-të bënë komente negative lidhur me cilësinë e shërbimeve të ofruara nga bashkia. Me përjashtim të 
bashkisë së Shkodrës dhe Fierit, për të cilat nuk ka pasur komente, pjesa tjetër identi�kuan mungesën e 
besimit që kanë qytetarët te cilësia e shërbimeve bashkiake, faktin që bashkitë nuk reagojnë gjithnjë ndaj 
ankesave dhe realiteti është ndryshe nga ai që paraqesin bashkitë.

Aspektet më pozitive të cilësisë së ofrimit të shërbimeve që u përmendën në diskutimet e grupeve të fokus-
uara erdhën nga bashkitë e vogla, ku ka një vlerësim të përgjithshëm për punën e mirë që është bërë për 
mbjelljen e pemëve, shërbimet elektronike, rehabilitimin e qendrave të qytetit dhe përmirësimet në përsh-
pejtimin e procedurave të shërbimeve administrative. Sidoqoftë, duket se, përgjithësisht, ka mungesë 
besimi te cilësia e shërbimeve bashkiake, ka një nivel të ulët të reagimit ndaj nevojave të qytetarëve për 
shërbime administrative dhe ka një mospërputhje midis realitetit dhe asaj që pretendohet.

Lehtësia e marrjes së shërbimeve administrative vlerësohet si mesatarisht “mirë”, ndersa vlerësimet nga DK-të 
dhe KRQ-të i cilësojnë si “mirë” dhe “shumë mirë” (56%) bashkitë.  Bashkitë me vlerësimin më të lartë janë 
Dropulli dhe Poliçani, përkatësisht, me 89 dhe 86 pikë,  ndërsa ato me vlerësimin më të ulët janë Cërriku, 
Lushnja dhe Durrësi. Tri bashkitë më të mëdha, Tirana, Durrësi dhe Elbasani, u vlerësuan në pragun më të 
ulët të intervalit “mesatar” të vlerësimit sa i takon lehtësisë së marrjes së shërbimeve administrative. 
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Figura 38.  Lehtësia e marrjes së shërbimeve administrative bashkiake – 10 bashkitë më të mira dhe 10 
                         më të dobëtat

Figura 39.  Kënaqësia me shërbimet publike: krahasimi midis vitit 2016 dhe 2020

Duke krahasuar pikët e vlerësimit të QV-së në vitin 2020 dhe 2016, konstatojmë se kënaqësia e perceptuar 
me shërbimet ka mbetur thuajse në të njëjtat nivele për të gjithë treguesit, vetëm me një përjashtim, që 
është përmirësimi i qasjes ndaj shërbimeve bashkiake (5 pikë). Komuniteti dhe qytetarët mbeten mjaft 
kritikë lidhur me cilësinë e ofrimit të shërbimit dhe marrjes së shërbimeve administrative bashkiake.

Krahasimi midis vlerësimeve të vitit 2020 dhe 2016 tregon se të gjitha shërbimet e renditura publike, me 
përjashtim të ndihmës sociale dhe ekonomike, janë përmirësuar. Përmirësimi më i madh është konstatuar 
në shërbimin e zjarr�këseve, parqeve dhe mirëmbajtjes së hapësirës publike. Shërbimet e vlerësuara me më 
shumë pikë janë mirëmbajtja e qendrave të kujdesit shëndetësor, furnizimi me ujë të pijshëm, mirëmbajtja 
e ndërtesave të shkollave, grumbullimi/largimi i mbetjeve të ngurta dhe pastrimi i qytetit/fshatit, që cilëso-
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On the positive side

 

Figura 40.  Disponibiliteti dhe qasja në shërbimet publike – krahasimi i vitit 2020 dhe 2016

hen si “shumë mirë”. Shërbimet publike të vlerësuara me pikë “mesatare” janë kultura/objektet historike, 
mirëmbajtja e parqeve dhe hapësirës publike, sistemi i kullimit dhe ujitjes, hapësirat/objektet dhe aktivite-
tet sportive dhe strehimi social. 

Diagrami i mësipërm shfaq vlerësimet e zbërthyera sipas kritereve gjinore dhe urbane/rurale. Nga rezultatet 
konstatohet se shërbimet publike janë thuajse njësoj të vlefshme dhe të mundshme për t’u marrë nga gratë 
dhe burrat, ndërkohë që ka dallime në qasjen dhe disponibilitetin e shërbimeve publike në zonat urbane 
kundrejt atyre rurale. Kështu, në zonat urbane ka vetëm 3 shërbime publike të vlerësuara si “mesatare”, që 
janë mbrojtja e pyjeve, sistemi ujitës dhe kullues dhe strehimi social. Pjesa tjetër e shërbimeve publike janë 
vlerësuar “mirë” dhe “shumë mirë”. Në zonat rurale, shërbimet publike të vlerësuara “dobët” janë objektet 
kulturore/historike dhe natyrore, mirëmbajtja e parqeve dhe hapësirave publike, hapësirat dhe veprimtaritë 
sportive dhe strehimi social. 
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Figura 41.  Disponibiliteti dhe qasja në shërbimet publike

Disa shërbime publike si mbrojtja e pyjeve, sistemi ujitës dhe kullues janë tipike rurale në natyrë e, si të tilla, 
marrin vlerësim më të lartë në zonat rurale sesa ato urbane. Megjithatë, dallimet e dukshme urbane dhe 
rurale vërehen në disa shërbime publike që ende konsiderohen si e drejtë urbane nga bashkitë, si mirëmba-
jtja e parqeve dhe hapësirave publike (me një hendek prej 33 pikësh), objektet kulturore/historike dhe 
natyrore (31), hapësirat dhe veprimtaritë sportive (31), ndriçimi i rrugëve (31), shërbimi i transportit publik 
(19). 

Krahasimi i kënaqësisë së qytetarëve me cilësinë e shërbimeve publike në vitin 2020 dhe 2016 nuk tregon 
ndonjë ndryshim domethënës. Në vitin 2020, asnjë prej shërbimeve nuk është vlerësuar më lart sesa mesa-
tarja (60 pikë është vlerësimi maksimal për shërbimin zjarr�kës). Për këtë arsye, shifrat identi�kojnë dy 
shqetësime kryesore: kënaqësia e ulët e qytetarëve me shërbimet publike bashkiake dhe situata e pandrys-
huar gjatë kësaj periudhe. Niveli më i ulët i kënaqësisë lidhet me ndihmën ekonomike e sociale, mirëmbajt-
jen e rrugëve, sistemin e ujitjes dhe kullimit, hapësirat dhe veprimtaritë sportive, si dhe strehimin social. Të 
gjitha u vlerësuan në intervalin “dobët”. Qytetarët duket se janë më të kënaqur me mirëmbajtjen e qendrave 
shëndetësore, mirëmbajtjen e ndërtesave të shkollave dhe administrimin e kopshteve, por sërish i vlerëso-
jnë si “mesatare”. Duke pasur parasysh vlerësimin, shqetësim mbetet jo vetëm niveli i ulët i kënaqësisë së 
qytetarëve me shërbimet, por sidomos mbetja në vend gjatë katër viteve të fundit.
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Figura 42.  Kënaqësia me cilësinë e shërbimeve publike – krahasim midis vitit 2020 dhe 2016

Niveli i ulët i kënaqësisë së qytetarëve me cilësinë e shërbimeve publike është i pranishëm si në zonat 
urbane, ashtu edhe në ato rurale dhe është njësoj si për burrat, ashtu edhe për gratë. Megjithatë, nga kënd-
vështrimi i qytetarëve, niveli i kënaqësisë me cilësinë e shërbimeve publike në zonat urbane është paksa më 
i lartë sesa ato rurale dhe pak më i lartë te femrat sesa te meshkujt. Nëse e krahasojmë nivelin e kënaqësisë 
së qytetarëve në vitin 2020 me atë të vitit 2016, vihet re një përmirësim i papër�llshëm në zonat urbane dhe 
aspak përmirësim në nivelin e kënaqësisë në zonat rurale. Është me interes të përmendim se ndihma sociale 
dhe ekonomike është nga shërbimet publike më pak të vlerësuara në të gjitha kategoritë. Arsyeja për këtë 
mund të jetë se, pas reformës, shumë familje nuk u kuali�kuan për të marrë ndihmën sociale, por ende nuk i 
kanë të qarta arsyet përse u përjashtuan. 

Po kështu, çdo shërbim publik është vlerësuar me më pak pikë në zonat rurale krahasuar me zonat urbane 
dhe dallimi më i madh është te kanalizimet (38% më pak), çka tregon se bashkitë vazhdojnë të jenë më 
shumë të përqendruara te zonat urbane. 
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Figura 43.  Niveli i kënaqësisë së qytetarëve me shërbimet publike

Figura 44. Lehtësia e marrjes së shërbimeve administrative

Lehtësia e marrjes së shërbimeve administrative, e llogaritur si mesatarja e rezultateve të grumbulluara nga 
Dialogët me Komunitetin (DK) dhe Kartat e Raportimit të Qytetarëve, është pak më e madhe në zonat 
urbane, por në të njëjtin nivel, si për burrat, ashtu edhe për gratë. 

Zyrat me të cilat qytetarët dhe grupet e komunitetit kanë kontaktuar më shumë janë zyrat e administratës 
vendore, sportelet e informacionit, zyrat vendore tatimore dhe sektori i shërbimeve publike. Shkalla e 
kënaqësisë në raport me lehtësinë e marrjes së shërbimeve administrative është “e mirë” si në zonën 
urbane, ashtu edhe në atë rurale, pavarësisht gjinisë. Zyrat më pak të kontaktuara janë zyra e prokurimeve, 
këshilli bashkiak, policia bashkiake, inspektorati i plani�kimit dhe zyra e plani�kimit urban.
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Ndërhyrjet parësore që kanë renditur qytetarët tregojnë se në bashki ka nevoja tejet të mëdha për shërbime 
publike bazë, si mirëmbajtja e rrugëve (51%), furnizimi me ujë të pijshëm (37%), kanalizimet (35%), ndriçimi 
i rrugëve (26%) dhe ndihma sociale (25%). Sporti, mjedisi, veprimtaritë kulturore e argëtuese janë në fund 
të listës së përparësive për investime. Nga shërbimet më pak parësore është edhe administrimi i kopshteve. 
Arsyeja për këtë mund të jetë se shumë fëmijë në moshën e kopshtit qëndrojnë në shtëpi me nënat ose 
gjyshërit. 
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Figura 45. Shërbimet publike të konsideruara si përparësi kryesore për ndërhyrje, sipas perceptimit të 
                        qytetarëve 

Vlerësimet e bashkisë për shërbimet e ofruara maten si “mesatare” e rezultateve të marra nga Dialogët me 
Komunitetin (DK). Ka një dallim të madh midis bashkive me rezultatet më të mira dhe më të dobëta, prej 72 
pikësh, sa i takon vlerësimit të përpjekjeve që bën bashkia për të vlerësuar cilësinë e shërbimeve që u 
ofrohen qytetarëve. Bashkitë me vlerësimin më të lartë janë Poliçani (89), Skrapari (79) dhe Patosi (79), 
ndërsa vlerësimin më të ulët e kanë marrë bashkitë Malësia e Madhe (17), Mallakastër (22), Kavajë (24). 

Në diskutimet e grupeve të fokusuara doli se në shumicën e bashkive nuk ka sistem të mirë matjeje të 
kënaqësisë së publikut me shërbimet që marrin nga bashkia (vetëm sporadikisht, me mbështetjen e dona-
torëve) dhe masat e tyre plani�kuese, vendimmarrëse dhe korrigjuese mbështeten kryesisht në komentet 
nga diskutimet joformale dhe dëgjesat publike. 
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which is once again contrasted with the 49 points given by the citizens indicating ‘average’ access. Never-
theless, the best rating is found in the municipalities of Konispol (80 points), Maliq (81 points), Skrapar (78 
points) and Tiranë (79 points) indicating ‘high’ level of access to information by the citizens. 

For the citizens, however, the main sources of information on the governments’ activities and development 
plans are essentially Local TVs, National TVs, Social Media, Municipal Announcement Wall, Municipal Web-
site and the print media, like magazines and newspapers.

Figure 39. Main sources of information citizen use to get informed on city matters

Source: Citizens Report Card

The LITS 2016 study, on the other hand, showed TV and Radio as the main sources of information followed 
by discussions with family, friends or colleagues (58%) and, the internet and social media (38%). In internet, 
there is a rural-urban divide with 44 per cent of people in urban areas using internet daily compared to 30 
per cent of the inhabitants in rural areas36. This data converges starkly with the information provided by the 
municipal authorities that citizens use forms of media such as municipality announcement wall, municipal 

36.   EBRD, ‘Life in transition, a decade of measuring transition’, European Bank for Reconstruction and Develop-ment, 2016

Figura 46.  Vlerësimet e bashkisë për shërbimet e ofruara
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Në përfundim, pavarësisht nivelit mjaft të kënaqshëm në raport me qasjen në ofrimin e shërbimeve bashkiake, 
qytetarët perceptojnë një nivel të ulët të reagimit të bashkisë ndaj nevojave të qytetarëve për shërbime adminis-
trative, si dhe ka një mospërputhje mes qasjes në shërbime dhe cilësisë së shërbimeve të ofruara. Niveli më i ulët i 
besimit ndaj cilësisë së shërbimeve bashkiake është te popullsia rurale, çka thekson pabarazinë rurale-urbane. 
Komunitetet u shprehën se përparësitë e tyre kryesore për ndërhyrje nga qeveria vendore ishin mirëmbajtja e 
rrugëve, sistemi i ujësjellës-kanalizimeve, ndihma sociale dhe ekonomike dhe ndriçimi i rrugëve. Bashkive u 
mungojnë instrumentet dhe aftësitë për të përmirësuar vlerësimin e shërbimeve publike, çka çon në nevojën për 
të ndërtuar sisteme të besueshme e periodike të matjes së kënaqësisë së publikut, që të përdoren për të ndikuar në 
procesin e vendimmarrjes.

Figura 47.  Harta e kënaqësisë me shërbimet publike 
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Figura 48.  Transparenca dhe shteti i së drejtës

Transparenca dhe shteti i së drejtës merr në shqyrtim marrjen e informacionit nga qytetarët për ofrimin e 
shërbimeve publike dhe plani�kimin e shfrytëzimin e burimeve, efektivitetin e kuadrit institucional e ligjor 
mbi të drejtat dhe detyrimet dhe shkallën/incidencën e korrupsionit, si dhe masat për ta luftuar atë në nivel 
vendor. Kriteri është vlerësuar me 59 pikë, duke u kuali�kuar në intervalin “mesatar” të pikëve. Vlerësimi i tri 
nënkritereve tregon rezultate mjaft të përafërta me njëra-tjetrën. Shteti i së drejtës vlerësohet me 56 pikë, 
duke u kuali�kuar në intervalin “mesatar” të pikëve, ndërsa informacioni transparent dhe i aksesueshëm dhe 
korrupsioni vlerësohen secila me nga 60 pikë, duke u pozicionuar në pragun e intervalit “mirë”.

Mes 13 treguesve të vlerësuar të këtij kriteri, ai me vlerësimin më të lartë është përvoja me korrupsionin. Ata 
që kanë pasur së paku një kontakt me bashkinë janë shprehur se nuk kanë hasur në korrupsion (92 pikë). Në 
të kundërt, qytetarët janë shumë skeptikë lidhur me transparencën (42 pikë), zbatimin e pjesshëm të ligjeve 
(44 pikë), perceptimin e korrupsionit (52 pikë). Po kështu, politika, strategjia ose plani i veprimit kundër 
korrupsionit është një tregues tjetër i vlerësuar shumë ulët (47 pikët). 

Krahasimi i rezultateve të vlerësimit të vitit 2020 dhe 2016 tregon se ka një përmirësim shumë të lehtë të 
rezultatit të përgjithshëm dhe të lehtë për tre prej treguesve të tij. 
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3.3 Transparenca dhe shteti i së drejtës 



29.  Neni 15, Ligji Nr. 139/2015, “Për vetëqeverisjen vendore’, 
        http://www.plgp.al/images/ligjet/Albanian%20Law%20139_2015%20On%20local%20self-government.pdf 
30.  Ligji Nr. 119/2014, “Për të drejtën e informimit’, http://www.euralius.eu/index.php/en/library/albanian-legislation/send/55-the-right-to-
        information/111-law-on-the-right-to-information-en 

Figura 49.  Kriteri i transparencës dhe shtetit të së drejtës

Ligji për vetëqeverisjen vendore i ngarkon posaçërisht organet vendore të garantojnë transparencën e 
veprimtarive të tyre përmes nismave të ndryshme për këtë qëllim. Ato duhet të bëjnë publike të gjitha aktet 
e organeve të vetëqeverisjes vendore në faqet e tyre të internetit dhe t’i vendosin ato në vende të posaçme 
për shpalljet publike29. Çdo NjQV ka për detyrë të caktojë një koordinator transparence dhe të miratojë një 
program transparence, për të siguruar qasjen në informacionin publik (ligje, akte nënligjore, politika, proce-
dura prokurimi, plane shpenzimi, cilësia e standardeve të shërbimit etj.) për të gjithë, sidomos komunitetet 
e varfra, në përputhje me parashikimet e Ligjit për të Drejtën e Informimit30. Ky ligj u kërkon NjQV-ve të 
garantojnë të drejtën e informimit, sanksionuar në Kushtetutë, për të siguruar transparencë. Kështu, 
autoriteti publik është i detyruar të informojë kërkuesin nëse ka ose jo në zotërim informacionin e kërkuar 
(Neni 3(2)). Duke konsideruar s�dat dhe vështirësitë që hasën njësitë vendore për të zbatuar Ligjin për të 
Drejtën e Informimit, në Shator 2018, Komisioneri aprovoi një model standard të programit të transparencës 
për qeverisjen vendore i asistuar n ga projekti STAR 2. Modeli merr parasysh kërkesat e përgjithshme të Ligjit 
për të Drejtën e Informimit, të Ligjit për Vet Qeverisjen Ligjit për Financat Vendore dhe akte të tjera që 
rregullojnë aktivitetin e njësive vendore, duke re�ektuar informacionin standard që duhet të jetë i hapur për 
publikun nga ana e bashkive pa qenë nevoja të paraqesin ndonjë kërkesë. 

Po kështu, ligji e detyron autoritetin të mbajë një regjistër për kërkesat dhe përgjigjet (Neni 8, pika 1), ta 
përditësojë çdo tre muaj dhe ta publikojë në faqen zyrtare të internetit dhe në mjediset e tij. Identiteti i 
personave që kërkojnë informacion është i fshehtë. Komisioneri për të Drejtën e Informimit ngarkohet me 
përgatitjen, miratimin dhe shpërndarjen e formateve model të programeve të transparencës, formatit të 
regjistrit dhe përmbajtjes së tij. Për këtë arsye, kapacitetet e Komisionerit janë shumë të rëndësishme për 
zbatimin e ligjit dhe një monitorim të mirë të zbatimit. 

Po kështu, Ligji Nr. 146/2014, “Për njoftimin dhe konsultimin publik” rregullon procesin e njoftimeve dhe 
konsultimeve publike. Ai parashikon procedurat që duhen ndjekur për njoftimet dhe konsultimet publike, 
për të garantuar pjesëmarrjen publike dhe transparencën në vendimmarrje dhe politikëbërje në Shqipëri. 
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31.  Ligji Nr. 9508, datë 03.04.2006, “Për bashkëpunimin me publikun në luftën kundër korrupsionit”, http://www.euralius.eu/index.php/en/
        library/alba- nian-legislation/send/74-combatting-corruption/145-public-cooperation-in-combatting-corruption-en 
32. Ligji Nr. 60/2016, “Për sinjalizimin dhe mbrojtjen e sinjalizuesve”. 
        https://www.parlament.al/wp-content/uploads/2016/06/ligj-nr.- 60-dt.-2.6.2016.pdf 

Sipas programit të transparencës, NjQV-të duhet të bëjnë transparencën në faqen e tyre të internetit duke 
dhënë informacion rreth përgjegjësisë �nanciare, aspekteve organizative dhe administrimit të shërbimeve 
publike në komunitetet e tyre. 

Të gjitha bashkitë kanë faqet e tyre zyrtare në internet, shumica prej të cilave në domenin .gov.al. Të gjitha 
njësitë vendore kanë emëruar një koordinator për të drejtën e informimit dhe i kanë vendosur të dhënat e 
tyre të kontaktit në portalin zyrtar, www.pyetshtetin.al. Në faqet e internetit të bashkive gjenden të gjitha 
vendimet e këshillave bashkiakë, ndërsa një numër i konsiderueshëm i tyre i botojnë këto vendime edhe te 
platforma, vendime.al. Jo të gjitha bashkitë kanë përgatitur programe transparence dhe, duke qenë kështu, 
jo të gjitha i kanë të publikuara në faqet e tyre të internetit. Ka raste kur, në vend të programit të plotë të 
transparencës, ato botojnë vetëm disa elemente të tij. Po ashtu, jo të gjitha bashkitë e kanë publikuar në 
faqet e tyre të internetit regjistrin e kërkesave dhe përgjigjeve. 

Lidhur me sundimin e ligjit dhe incidencën e korrupsionit, ka dy ligje kombëtare që trajtojnë luftën kundër 
korrupsionit në nivel vendor, që janë Ligji për Bashkëpunimin e Publikut në Luftën kundër Korrupsionit dhe 
Ligji për Sinjalizimin dhe Sinjalizuesit. Synimi i Ligjit për Bashkëpunimin e Publikut në Luftën kundër Korrup-
sionit është të nxitë publikun të marrë pjesë në denoncimin e korrupsionit, duke mbrojtur dhe inkurajuar 
njerëzit që raportojnë praktikat korruptive të abuzimit me postin publik. Në bazë të këtij ligji, janë miratuar 
rregullat, procedurat dhe përgjegjësitë që duhet të zbatojnë institucionet publike për raportimin dhe regjis-
trimin e praktikave korruptive, si dhe për kompensimin dhe mbrojtjen e personave raportues31. 

Për ta forcuar më tej luftën kundër korrupsionit, Ligji për Sinjalizimin dhe Sinjalizuesit përcakton rregullat për 
sinjalizimin e një veprimi a praktike të dyshuar korruptive në sektorin publik e privat, krijon një mekanizëm 
për mbrojtjen e sinjalizuesve dhe përcakton detyrimet e autoriteteve publike dhe subjekteve private 
kundrejt sinjalizuesve32. Qëllimi kryesor i ligjit në �alë është të parandalojë dhe të trajtojë problemin e 
korrupsionit në sektorin publik dhe privat. Po ashtu, ai kërkon të ofrojë mbrojtje për individët që sinjalizojnë 
veprimtari të dyshuara korruptive në vendin e tyre të punës, duke nxitur kështu sinjalizimin e këtyre prakti-
kave të dyshuara të korrupsionit. Sipas dispozitave të ligjit, çdo bashki pritet t’ia ngarkojë këtë përgjegjësi një 
njësie të posaçme, e cila regjistron, heton dhe shqyrton administrativisht rastet e dyshuara. 

Më tej, bashkitë, në përputhje me udhëzimet e Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe bazuar në metod-
ologjinë e rënë dakord me Ministrinë e Drejtësisë (ministri i Drejtësisë është Koordinatori Kombëtar kundër 
Korrupsionit), ngarkohen me përgatitjen dhe zbatimin e planeve të personalizuara të integritetit. Planet e 
integritetit përcaktojnë kuadrin konceptual për politikat dhe masat që synojnë të parandalojnë shkeljen e 
integritetit nga nëpunësit publikë dhe monitorojnë efektin e masave të zbatuara në institucion. Çdo bashki 
përgatit, sipas një metodologjie, planin e vet të integritetit, i cili identi�kon proceset dhe praktikat që 
paraqesin rrezik për korrupsion dhe shkallën e këtij rreziku (menaxhimi �nanciar, menaxhimi i burimeve 
njerëzore, kontrolli dhe kontrolli �nanciar, shërbimet sociale, administrimi dhe menaxhimi i pasurive, plani�-
kimi dhe zhvillimi territorial etj.). Këto plane duhen shoqëruar me politika dhe instrumente kundër korrup-
sionit. Kryetari i bashkisë është përgjegjës për zbatimin e planit të integritetit. Ministria e Punëve të 
Brendshme është përgjegjëse për mbikëqyrjen e zbatimit të planeve të integritetit dhe politikave kundër 
korrupsionit në njësitë e qeverisjes vendore. Ajo bashkëpunon dhe i raporton Ministrisë së Drejtësisë dhe 
Koordinatorit Kombëtar kundër Korrupsionit lidhur me zbatimin e masave të parashikuara në Strategjinë 
Kombëtare Ndërsektoriale kundër Korrupsionit. Ka gjashtë bashki që kanë përgatitur dhe miratuar plane 
integriteti, me synim parandalimin e korrupsionit në institucionet e tyre. Ndërkohë, në të ardhmen e afërt, 
pritet që të tilla plane t’i hartojnë e miratojnë edhe 10 bashki të tjera. 
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Rezultati total i të gjithë treguesit të transparencës dhe shtetit të së drejtës tregon se, ndërkohë që ka një 
kuadër ndihmës me një grup ligjesh, zbatimi i tyre është i ngadaltë. S�da të tjera të mëdha të përmendura 
në të gjitha bashkitë për këtë kriter janë mungesa  e sistemeve dhe mekanizmave të përshtatshme brenda 
bashkisë për të informuar rregullisht qytetarët lidhur me buxhetin bashkiak, veprimtaritë, projektet etj. 

Mungesa e angazhimit të përhershëm midis qytetarëve dhe njësive të qeverisjes vendore ka sjellë një 
distancë në rritje midis tyre dhe ulje të besimit te qeveria dhe, për pasojë, shtim të mosbesimit tek angazhimi 
i qeverisë vendore për transparencë. Duke qenë se nëpër bashki ka një numër të ku�zuar të OShC-ve dhe 
mekanizma të pamjaftueshme të NjQV-ve për të nxitur edukimin ligjor, kjo ka ndikuar në ndërgjegjësimin 
ligjor të qytetarëve. Edhe pse është e qartë që ka ligje e politika kundër korrupsionit, nuk ka pasur plane 
veprimi të qarta dhe mekanizma integrimi, çka ka sjellë si rezultat një ndryshim jo domethënës të mendësisë 
dhe kulturës së përgjithshme të njerëzve rreth korrupsionit.
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Figura 50. Harta e transparencës dhe shtetit të së drejtës 
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33.  VKM Nr.147, datë 18.02.2015 “Miratimi i Dokumentit të Politikave për implementimin e të dhënave të hapura publike dhe 
       krijimin e portalit të të dhënave të hapura”

3.3.1 TRANSPARENCA

Ky nënkriter synon të ofrojë një panoramë vlerësuese të transparencës së qeverisë vendore nga bashkia dhe 
qytetarët, shkallës së qarkullimit të informacionit nga bashkia drejt komunitetit (për projektet e veprimta-
ritë vendore, buxhetin bashkiak ose ofrimin e shërbimeve, si dhe nivelin e transparencës së procedurave 
administrative), nivelit e qasjes që çdo qytetar ka në informacionin rreth punës në nivel vendor dhe ekzist-
encës së faqeve zyrtare të internetit të bashkive me të gjitha informacionet përkatëse, si dhe nivelit të 
përdorimit të mjeteve të tjera të informimit (media, radio, media sociale, gazeta etj.). Vlerësimi i përgjith-
shëm për këtë nënkriter është 60 pikë. Qytetarët e kanë vlerësuar me 42 pikë transparencën në bashkinë e 
tyre, që mbetet në pragun më të ulët të intervalit mesatar të pikëve. 

Treguesi lidhur me disponibilitetin e informacionit nga bashkitë është vlerësuar me 56 pikë, duke u kuali�-
kuar brenda intervalit mesatar të pikëve. Ky vlerësim vjen si rezultat mesatar i pikëve të dhëna nga personeli 
bashkiak, komuniteti dhe qytetarët, që shkon nga “shumë mirë” në “mesatar” dhe “dobët”. Ndryshimi është 
më i dukshëm në grupin e shtatë bashkive më të mëdha, ku vlerësimi mesatar nga qytetarët është 40 pikë, 
kurse  vlerësimi mesatar i personelit bashkiak është 90 pikë. Nga diskutimet në grupin e fokusuar u konstat-
ua se gjysma e bashkive u japin informacion të pamjaftueshëm qytetarëve rreth projekteve e veprimtarive 
vendore dhe buxhetit bashkiak. Ky rezultat vlerësimi vërteton se nuk ka pasur ndonjë zhvillim me rëndësi, 
pas vendimit të qeverisë shqiptare në shkurt 2015 lidhur me politikën e të dhënave të hapura dhe krijimin e 
portalit të të dhënave të hapura33. Plani i veprimit për zbatimin e kësaj politike parashikoi katër veprime 
kryesore dhe 17 angazhime për nxitjen e transparencës së të dhënave të hapura, dy mes të cilave ishin rritja 
e qasjes ndaj informacionit dhe modernizimi i shërbimit publik për autoritetet vendore. Rezultati përfun-
dimtar i kësaj politike do të ishte përmirësimi i qasjes publike ndaj informacionit dhe rritja e nivelit të 
pjesëmarrjes së qytetarëve. Treguesi për disponibilitetin e informacionit në vitin 2020 u vlerësua me të 
njëjtat pikë si në vitin 2016, çka do të thotë se politika e të dhënave të hapura nuk ka pasur ende asnjë 
ndikim në punën e NjQV-ve.

Procedurat administrative transparente u vlerësuan me 68 pikë duke u përfshirë në intervalin e pikëve 
“mirë”. Diskutimet në grupet e fokusuara nxorën në pah rolin pozitiv që ka luajtur e-Albania në këtë drejtim, 
si një platformë e cila synon të përmirësojë ofrimin e shërbimeve, të shkurtojë kohën e dhënies së tyre, të 
shmangë burokracitë dhe të ulë korrupsionin në institucionet publike, përfshi organet e qeverisjes vendore. 
Të gjitha shërbimet elektronike që ofrohen në portal i kushtohen një game të gjerë përdoruesish, nga qytet-
arët e papunë, pronarët e bizneseve, bizneset, studentët, të moshuarit, shqiptarët që jetojnë jashtë, 
nëpunësit civilë etj. Këto shërbime janë të klasi�kuara sipas kategorive dhe institucioneve. Sipas informa-
cionit që gjendet në portal, shërbimet e lëshimit të certi�katave, që administrohen nga organet e 
vetëqeverisjes vendore, janë shërbimet më të përdorur elektronike në e-Albania. 

Qasja ndaj informacionit u vlerësua me 59 pikë, duke u renditur në intervalin “mesatar”. Ka një dallim të 
madh në vlerësimin e grupeve komunitare dhe personelit bashkiak për këtë tregues. 

Treguesi me vlerësimin më të lartë është përditësimi i faqes së internetit të bashkisë me informacionet 
përkatëse, që mori 74 pikë (“mirë”). Ndryshimi i vlerësimit të punonjësve bashkiakë nga vlerësimi i komu-
nitetit është më i ulët për këtë tregues, sesa për të tjerët në këtë dimension. 
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Figura 51.  Informacioni transparent dhe i aksesueshëm 2020

Figura 52.  Informacion transparent dhe i aksesueshëm – krahasimi i kritereve 

Po të krahasojmë vlerësimin e vitit 2020 me vitin 2016, shihet se përmirësimi prej 5 pikësh i nënkriterit të 
informacionit transparent dhe të aksesueshëm ka ardhur falë përmirësimeve mjaft domethënëse në 
treguesin e përditësimit të informacionit në faqen e internetit të bashkisë me të dhënat përkatëse, duke 
shkuar nga 48 pikë në vitin 2016, në 74 pikë në vitin 2020. Transparenca është përkeqësuar me tri pikë, 
ndërsa pjesa tjetër e treguesve nuk ka ndryshuar. 

Mesa duket, kjo vjen si mungesë e gjetjes së rrugëve të duhura dhe efektive për të informuar publikun rreth 
shërbimeve, planeve dhe projekteve bashkiake dhe për të përfshirë më tej qytetarët në vendimmarrjen e 
qeverisë vendore. Kjo shpjegon se përse vlerësimi mesatar i katër treguesve të transparencës së qeverisë 
vendore  është 64 pikë, ndërsa rezultati nga publiku i gjerë është 42 pikë. Kjo, po ashtu, do të shpjegonte 
kundërshtinë se të gjithë treguesit e matur me pjesëmarrjen e grupeve të fokusuara ishin njësoj ose më mirë 
sesa në vitin 2016, ndërsa, për publikun e gjerë, perceptimi mesatar i nivelit të transparencës së qeverisë 
vendore ka rënë.
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Figura 53.  Transparenca e administratës vendore sipas qytetarëve 

Figura 54.  Qarkullimi i informacionit bashkiak rreth projekteve, veprimtarive dhe shërbimeve publike, 
                         sipas qytetarëve 

Qytetarët e zakonshëm (KRQ) e shohin transparencën e administratës vendore si “mesatare” në zonat 
urbane dhe “dobët” në zonat rurale, edhe pse dallimi në pikë nuk është i konsiderueshëm (47 pikë për zonat 
urbane kundrejt 39 pikëve për ato rurale). Vlerësimi është thuajse njësoj në pikëpamjen gjinore. Nga 
krahasimi i rezultateve të vlerësimit të këtij viti me ato të vitit 2016, vërehet se, në secilin prej dimensioneve 

Vlerësimi i qarkullimit të informacionit nga bashkitë tregon se ka ende një numër të madh qytetarësh të 
cilët kanë pak informacion rreth projekteve, veprimtarive dhe shërbimeve publike. Ka një përqindje të ulët 
të njerëzve që shprehen se janë të mirinformuar ose se kanë informacionin e nevojshëm (17%).

Edhe pse niveli i qasjes ndaj informacioneve rreth projekteve, veprimtarive dhe shërbimeve publike është 
identik për femrat dhe meshkujt, ai është i pabarabartë  për popullsinë rurale dhe urbane. Kështu, 63% e 
popullsisë rurale ka pak ose aspak informacion, ndërsa për popullsinë urbane kjo shifër është 47%.

Transparenca dhe shteti i së drejtës u vlerësuan njësoj ose thuajse njësoj për grupin e bashkive të mesme 
dhe të mëdha. Grupi i bashkive të vogla ka pasur mesatarisht rezultat më të mirë se dy grupet e mëparshme 
në raport me tre treguesit e transparencës dhe shtetit të së drejtës (vlerësimi i përgjithshëm për kriterin 
është 61 pikë për grupin e bashkive të vogla dhe 57 pikë për grupet e bashkive të mesme e të mëdha). 
Dallimi më i madh sipas madhësisë vihet re në treguesin e korrupsionit. Ky grupi i vogël i bashkive ka marrë 
62 pikë, krahasuar me 57 pikë ose pesë pikë më pak që mori grupi i bashkive të mëdha. 
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Figura 55.  Kriteri i transparencës dhe shtetit të së drejtës sipas madhësisë së bashkisë 

Figura 56.  Qasja e qytetarëve ndaj informacionit rreth performancës së shërbimeve dhe burimeve vendore

Poliçani ka marrë pikët më të larta (88) në qasjen e qytetarëve ndaj informacionit për funksionimin e shërbi-
meve vendore, burimet të vlefshme dhe mënyrën si përdoren burimet, ndërsa Pusteci ka marrë pikët më të 
ulëta (35). Në dhjetëshen më të mirë dhe më të dobët përfshihen vetëm bashkitë e vogla. 

VLERËSIMI MBARËKOMBËTAR I SITUATËS SË QEVERISJES VENDORE NË SHQIPËRI 93



Figura 57.  Procedurat transparente administrative (10 bashkitë më të mira – 10 bashkitë më të dobëta)

Bashkitë më të vlerësuara për procedurat transparente administrative janë Dropulli e Poliçani, ndërsa më të 
dobëtat Peqini dhe Rrogozhina. Shumica e bashkive në dhjetëshen më të vlerësuar për transparencën e 
procedurave administrative janë po ashtu në dhjetëshen më të mirë sa i takon qasjes së qytetarëve ndaj 
informacionit për punën e qeverisjes vendore me shërbimet publike. E njëjta gjë vlen edhe për dhjetëshen 
më të dobët të bashkive. Durrësi dhe Vora janë renditur mes 10 bashkive më të dobëta për transparencën e 
procedurave administrative, përkatësisht, me 56 dhe 55 pikë.

Sa i takon shpeshtësisë së marrjes së informacionit, burimi kryesor i informacionit për qytetarët lidhur me 
çështjet e qytetit janë televizionet lokale (40%, si zgjedhje e parë dhe 83% e përmendur gjithsej), që renditet 
më lart sesa në vlerësimin e vitit 2016 (33% si zgjedhje e parë dhe vetëm 47% e përmendur gjithsej). 
Televizioni kombëtar renditet i dyti, i përmendur 27% si zgjedhje e parë, çka është më pak se katër vjet më 
parë (32%), edhe pse norma e përmendjes është 73%, shumë më lart sesa në vitin 2016. Gazetat kombëtare 
kanë përmirësuar pozicionin e tyre si burim informacioni në mënyrë të konsiderueshme, nga vendi i gjashtë 
në vitin 2016, në vendin e tretë në vitin 2020. 

Media sociale, faqet e internetit të bashkive dhe muri i njoftimeve janë burimet më pak të përdorura të 
informimit nga qytetarët, ndërkohë duket se ndodh rrallë që qytetarët të shkojnë në bashki, por kjo vlen 
vetëm lidhur me informacionet e përgjithshme për çështjet e bashkiake. Nga intervistat me grupet e fokus-
uara u pa se, kur bëhet �alë për të kërkuar informacion rreth një shërbimi apo problemi konkret që lidhet 
drejtpërdrejt me familjen e qytetarit, ai ose ajo i drejtohet menjëherë faqes së internetit/portaleve të bash-
kisë dhe medias sociale dhe, nëse është nevoja, shkon personalisht në zyrat e bashkisë.
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Figura 58.  Burimet kryesore të informacionit të përdorura nga qytetarët lidhur me çështjet e qytetit dhe
                         veprimtari të ndryshme të bashkisë së tyre
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Në përfundim, perceptimi i njerëzve lidhur me transparencën e njësisë së tyre vendore nuk ka ndryshuar. Ata janë 
skeptikë dhe, kryesisht, kanë pak informacion lidhur me projektet, shërbimet dhe veprimtaritë. Ekzistojnë dallime 
domethënëse në perceptimin e bashkive dhe të qytetarëve, çka nënkupton se, ose bashkitë janë shumë optimiste, 
ose qytetarët nuk janë të mirinformuar sa u takon shërbimeve, planeve dhe projekteve bashkiake. Komunitetet 
kanë qasje mesatare ndaj informacionit mbi funksionimin e shërbimeve vendore, burimeve të vlefshme dhe 
përdorimit të tyre. Transparenca e procedurave administrative për dhënien e lejeve të ndërtimit, licencave të 
biznesit etj. u vlerësua njësoj si në vitin 2016. Platformat digjitale për ofrimin e shërbimeve kanë ulur burokracinë 
dhe korrupsionin. Të gjitha bashkitë kanë një faqe zyrtare interneti dhe cilësia e informacionit aty është “e mirë” 
dhe përditësohet sistematikisht nga shumica e bashkive. Perceptimi i transparencës nga qytetarët është i ulët në 
zonat rurale dhe i tillë është edhe niveli i informacionit mbi projektet, veprimtaritë dhe shërbimet.

Figura 59.  Harta e transparencës së administratës vendore 
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  3.3.2 SHTETI I SË DREJTËS 

Nënkriteri i shtetit të së drejtës ka marrë një vlerësim të përgjithshëm mesatar prej 56 pikësh për të gjitha 
bashkitë. Ai synon të matë nivelin e sundimit të ligjit në nivelin vendor dhe përbëhet nga katër tregues, që 
janë efektiviteti i kuadrit institucional e ligjor, sigurimi i të drejtave të barabarta për të gjithë qytetarët (gratë, 
burrat, të rinjtë dhe grupet në nevojë); ekzistenca e masave bashkiake në fuqi për të informuar qytetarët për 
të drejtat dhe detyrimet e tyre ligjore; shkalla në të cilën qeverisja vendore ndërgjegjëson përmes faqes së 
vet të internetit apo medias publike (radio, gazeta dhe media sociale) lidhur me ligjet dhe rregulloret 
vendore; si dhe shkalla e zbatimit me paanshmëri të ligjeve e rregulloreve nga bashkia. 

Treguesi i efektivitetit të kuadrit ligjor e institucional është vlerësuar me rezultatin më të lartë (73 pikë) duke 
u kuali�kuar në intervalin “mirë”. Shqetësimi kryesor i vlefshëm këtu ka të bëjë me kuadrin ligjor të pronësisë 
(marrja e titujve të pronësisë dhe rregullat për korrigjimin e të dhënave të mbivendosjes në regjistra), që 
lënë hapësirë për subjektivizëm nga ana e zyrtarëve bashkiakë.  

Treguesi i zbatimit të ligjit u vlerësua me më pak pikë (44) duke u renditur si “mesatar”. Ka një mospërputhje 
të madhe në perceptimin e qytetarëve, komunitetit dhe personelit bashkiak sa u takon treguesve të vlerësu-
ar në këtë dimension. 

Figura 60. Sundimi i ligjit: treguesit 

Nëse krahasojmë vlerësimin e sundimit të ligjit në vitin 2020 dhe 2016, shihet një rritje e lehtë e rezultatit të 
përgjithshëm, si edhe për secilin tregues, me përjashtim të zbatimit me paanshmëri të ligjeve dhe rregul-
lave vendore, që ka pësuar rënie me katër pikë. 
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Figura 61.  Sundimi i ligjit – krahasimi i kritereve  

Figura 62.  Ndërgjegjësimi i qeverisë vendore mbi ligjet dhe rregulloret vendore, sipas qytetarëve 

Ndërgjegjësimi rreth ligjeve dhe rregulloreve vendore nga qeveria vendore duket se funksionon më mirë në 
zonat urbane krahasuar me ato rurale (41 kundrejt 31 pikëve) dhe për grupmoshën 18-34 vjeçe. Nuk është 
vënë re asnjë dallim real gjinor. 

Një dimension i rëndësishëm i sundimit të ligjit është zbatimi i paanshëm i ligjeve dhe rregulloreve vendore, 
lidhur me të cilat qytetarët (KRQ) vlerësojnë se qeveritë vendore po bëjnë punë me rezultate të ulëta (44 
pikë). Edhe pse ka dallime të vogla gjinore në favor të femrave, banorët e zonave urbane mendojnë se 
autoritetet janë paksa më mirë në këtë tregues, krahasuar me komunitetin rural (Figure 63). Në përgjithësi, 
me një ecuri mesatare të reformës në drejtësi, Shqipëria ka pasur një prirje kryesisht negative në sistemin 
gjyqësor dhe në zbatimin e ligjeve dhe rregulloreve. SI rezultat, mangësitë në shtetin e së drejtës kanë vijuar 
të sjellin pengesa. 
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Figura 63. Paanshmëria në zbatimin e ligjeve dhe rregulloreve vendore 

Zbatimi i ligjeve dhe rregulloreve është më i paanshëm në zonat rurale sesa ato urbane, me një diferencë prej 
katër pikësh dhe paksa më mirë për femrat sesa për meshkujt. 
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Në përfundim, edhe pse ka një kuadër të mirë ligjor në fuqi, qytetarët kanë perceptimin se zbatimi i paanshëm i 
ligjeve dhe rregulloreve nuk është ende një praktikë e zakonshme dhe është përkeqësuar gjatë tre vjetëve të 
fundit. NjQV-të kanë arritur një nivel më të lartë ndërgjegjësimi të popullsisë në zonat urbane, krahasuar me 
zonat rurale. 

Figura 64.  Harta e sundimit të ligjit 
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 3.3.3 INCIDENCA E KORRUPSIONIT 

Në një nivel të përgjithshëm, incidenca e korrupsionit u vlerësua me 60 pikë, duke u renditur në intervalin 
“mirë”. Ajo shqyrton ekzistencën e politikave, strategjive kundër korrupsionit, planveprimeve dhe mekaniz-
mave për parandalimin e korrupsionit në bashki, nivelin e korrupsionit që perceptojnë qytetarët në nivel 
vendor dhe përvojën e qytetarëve me korrupsionin në administratën vendore. 

Përvoja me korrupsionin e qytetarëve që kanë pasur të paktën një here kontakt me bashkitë është thuajse 
0, ndërkohë që treguesi i perceptimit të korrupsionit vlerësohet brenda intervalit “mesatar”. Sa u takon dy 
treguesve të tjerë që u vlerësuan në bazë të dialogëve me grupet e fokusuara të komunitetit dhe punon-
jësve bashkiakë, ato renditen brenda intervalit “mesatar” të pikëve (përkatësisht me 47 dhe 50 pikë). Ka një 
korrelacion të fortë midis vlerësimit të këtyre dy rezultateve. Kjo mund të ketë lidhje me nevojën për të 
mbështetur zbatimin e Strategjisë Kombëtare kundër Korrupsionit dhe politikave lokale, planeve të veprim-
it dhe mekanizmave për të parandaluar korrupsionin. Bashkitë e Poliçanit, Patosit dhe Belshit janë vlerësuar 
“mirë” si për strategjitë kundër korrupsionit, ashtu edhe për mekanizmat parandaluese.  Ndërkohë, nga ana 
tjetër, Devolli, Pusteci, Këlcyra, Himara janë vlerësuar “dobët” për të dyja kriteret. Nga bashkitë e mëdha, 
Tirana ka rezultat thuajse “dobët” për të dy treguesit. 

Figura 65.  Incidenca e korrupsionit 2020

Figura 66.  Incidenca e korrupsionit – krahasimi i kritereve 

Nga krahasimi i vlerësimit të vitit 2020 me atë të kryer në vitin 2016, del se ka përmirësim në vlerësimin e 
përgjithshëm të nënkriterit kryesisht për shkak të përmirësimit të perceptimit dhe të më pak eksperiencave 
me raste korruptive.
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Figura 67. Perceptimi i korrupsionit (10 bashkitë më të mira – 10 bashkitë më të dobëta)

Edhe pse ka politika, strategji dhe plane veprimi kundër korrupsionit ose sisteme/mekanizma për parandal-
imin e tij, jo vetëm në nivel kombëtar, por edhe lokal, të dhënat tregojnë se, në shkallë mesatare, këto dy 
dimensione vlerësohen me një rezultat të përgjithshëm prej përkatësisht 47 dhe 50 pikësh. DK-të dhe 
zyrtarët e bashkisë vunë në dukje se 72% e bashkive ende nuk kanë një strategji, politikë ose plan veprimi 
kundër korrupsionit, por, ato mbështeten vetëm në mekanizmat e parashikuara në ligj, si sinjalizuesit, anke-
sat e qytetarëve në portale, si dhe gjetjet e rekomandimet kontrollit të brendshëm/kontrollit të shtetit. Në 
disa prej bashkive, ka plane vendore kundër korrupsionit dhe, në shumë raste, ky njihet si plani i integritetit, 
i cili parashikon gjithashtu mekanizma për parandalimin e korrupsionit. Punonjësit e bashkisë së Tiranës u 
shprehën se, aktualisht, nuk kanë një plan të dedikuar kundër korrupsionit, por ai është në proces hartimi, 
ndërsa, gjatë DK-ve, u tha se bashkia jep mundësinë për raportimin e rasteve të korrupsionit. Megjithatë, 
nuk ka rezultate nga ndjekja e këtyre rasteve. Nga dialogët mësuam se kontrolli  brendshëm shihet si meka-
nizmi kryesor për të parandaluar korrupsionin. 

Kështu, bashkitë e Poliçanit, Patosit dhe Belshit janë vlerësuar mirë, si për strategjitë kundër korrupsionit, 
ashtu edhe për mekanizmat parandaluese. Nga ana tjetër, Devolli, Pusteci, Këlcyra, Himara janë vlerësuar 
dobët në të dyja kriteret. 

Ka pesë bashki ku perceptimi i qytetarëve për korrupsionin është shumë i ulët. Ato janë bashkitë Has, 
Tepelenë, Delvinë, Pukë dhe Vau i Dejës. Bashkitë më të korruptuara sipas perceptimit të qytetarëve janë 
Laçi, Vlora, Prrenjasi dhe Cërriku. Bashkitë që nuk janë në gra�kun e mëposhtëm janë vlerësuar në intervalin 
65-32 pikë, çka tregon se qytetarët i perceptojnë këto bashki si problematike në drejtim të korrupsionit. 

Bashkitë e mëdha janë vlerësuar “dobët” në këtë tregues, duke marrë 37 pikë mesatarisht. Bashkia e Shkod-
rës  është ndër ato me rezultatin më të lartë të nëngrupit të bashkive të mëdha (53 pikë). Ndryshe nga pjesa 
tjetër e treguesve, në rastin e perceptimit të qytetarëve për korrupsionin, ka tre bashki të mëdha (Vlora, 
Durrësi dhe Kamza) që renditen në dhjetë më të dobëtat.

• PERCEPTIMI I KORRUPSIONIT (0=TË KORRUPTUARA PLOTËSISHT, 100=TË PAKORRUPTUARA)
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Figura 68.  Përvoja me korrupsionin (10 bashkitë më të mira – 10 bashkitë më të dobëta)

• TREGUESI “PËRVOJA ME KORRUPSIONIN” PËRFAQËSON PËRQINDJEN E QYTETARËVE QË         
 KANË PASUR TË PAKTËN NJË KONTAKT ME BASHKINË GJATË 12 MUAJVE TË FUNDIT DHE  
 KANË DEKLARUAR SE NUK U ËSHTË KËRKUAR DHE NUK KANË PAGUAR ASNJË RYSHFET. 

Në shumicën e bashkive, situata e korrupsionit me të cilin qytetarët përballen vetë gjatë përvojës personale 
me bashkinë është shumë e mirë. Në katër prej tyre, bashkia Dibër, Devoll, Mallakastër, Përmet, nuk pati 
asnjë qytetar të anketuar që kishte raportuar ndonjë përvojë korrupsioni. Bashkitë më të dobëta në drejtim 
të korrupsionit janë Cërriku, Berati dhe Vlora, ku 31% deri në 48% e qytetarëve kanë hasur raste ryshfeti ose 
korrupsioni gjatë 12 muajve të fundit. 

Duke iu referuar dhjetë bashkive më të mira dhe dhjetë më të dobëtave në drejtim të përvojave me korrup-
sionin të qytetarëve që kanë pasur të paktën një herë kontakt me bashkinë, rezulton se dhjetë bashkitë më 
të mira kanë 0 korrupsion të përjetuar nga qytetarët. 

Në thuajse të gjitha bashkitë ka një mospërputhje midis perceptimit të korrupsionit dhe përvojës me 
korrupsionin. Ky dallim domethënës, qe e kemi parë paksa të moderuar në rastin e treguesve të transpar-
encës, mund të shkaktohet nga dy faktorë kryesorë: niveli i informimit dhe faktorët psikologjikë. Pjesa më e 
madhe e qytetarëve nuk kanë informacion rreth sistemeve të transparencës dhe masave kundër korrup-
sionit në bashki dhe, për rrjedhojë, gjykimi i tyre mbështetet në rastet negative për të cilat �itet në komu-
nitet. Si rezultat, perceptimi bëhet më negativ nga ç’është realiteti.

Rreth 50% e qytetarëve nuk ka pasur asnjë përvojë me bashkinë për më shumë se një vit dhe vlerësimi i tyre 
bazohet tërësisht mbi opinionet e të tjerëve dhe median. Thuajse në të gjitha bashkitë, qytetarët që nuk 
kanë pasur asnjë përvojë personale me bashkinë kanë dhënë vlerësim më të ulët sesa ata që e kanë pasur 
këtë përvojë. 
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Figura 69.  Perceptimi i korrupsionit (10 bashkitë më të mira – 10 bashkitë më të dobëta)

Figura 70.  Niveli i perceptimit të korrupsionit në qeverinë vendore 

•  TREGUESIT I “PËRVOJËS ME KORRUPSIONIN” NË KËTË RAST LLOGARITET SI PËRQINDJA E  
 QYTETARËVE TË ANKETUAR QË KANË PASUR TË PAKTËN NJË KONTAKT ME BASHKINË PËR  
 TË MARRË NJË SHËRBIM TË CAKTUAR DHE ËSHTË NËNKUPTUAR KËRKIMI I RYSHFETIT PËR  
 MARRJEN E SHËRBIMIT. 

Nuk ka asnjë dallim bazuar në gjini apo ndarjen rurale/urbane në perceptimin e korrupsionit. Qytetarët kanë 
të njëjtin perceptim për korrupsionin, pavarësisht komunitetit ku jetojnë apo gjinisë që kanë. 

Gjetjet tregojnë se perceptimet e qytetarëve ishin mbështetur kryesisht mbi diskutimet me miqtë/familjen 
(61 për qind) dhe më pak mbi përvojat personale (26 për qind) dhe te media (9 për qind). Krahasuar me 
vlerësimin e vitit 2016, rezultatet tregojnë se perceptimi i korrupsionit  bazuar në diskutimet me miqtë/famil-
jen është rritur, ndërsa ai që bazohet në përvojat personale dhe informacionet mediatike është ulur. Në këto 
kushte, platformat e qytetarëve për raportimin e praktikave të korrupsionit, rritja e rolit të medias për të 
ndjekur, hetuar e informuar mbi rastet e korrupsionit dhe zbatimi i gjetjeve dhe rekomandimeve të kontrollit 
të brendshëm dhe Kontrollit të Shtetit marrin rëndësi themelore. 
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Figura 71.  Arsyet e korrupsionit sipas perceptimit nga qytetarët

Figura 72.  Incidenca e korrupsionit në zyrat bashkiake të kontaktuara gjatë 12 muajve të fundit 

Qytetarët (të cilët kanë pasur kontakt personal me administratën vendore gjatë 12 muajve të fundit) rapor-
tojnë se strukturat më problematike sa u përket praktikave korruptive janë Inspektorati i Plani�kimit, Zyra e 
Prokurimeve, Zyra e Plani�kimit Urban dhe Zyra Vendore e Tatimeve. Figura 72 paraqet përqindjen e qytet-
arëve, të cilët shprehen se kanë vizituar zyrat bashkiake gjatë vitit të fundit dhe përqindjen e atyre që prano-
jnë se, në një pikë, është nënkuptuar ryshfeti për marrjen e shërbimit të kërkuar. 
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Në përfundim, asnjë ndryshim nuk është vërejtur lidhur me incidencën e korrupsionit në vitin 2020, krahasuar me 
vitin 2016, ndërkohë që ka një përmirësim të lehtë në perceptimin e qytetarëve për korrupsionin. Perceptimi i 
qytetarëve lidhur me korrupsionin në qeverisjen e tyre vendore është në nivele të larta te bashkitë e mëdha dhe 
në nivele mesatare në pjesën tjetër të bashkive. Ky është kryesisht një perceptim i krijuar nga diskutimet me miqtë, 
më shumë sesa rezultat i një përvoje të drejtpërdrejtë personale. 72% e bashkive ende nuk kanë strategji, politikë 
ose plan kundër korrupsionit dhe mbështeten në praktikat e përditshme të trajtimit të ankesave dhe ndjekjes së 
gjetjeve të kontrollit. Ndjekja në trajtimin e ankesave është e dobët, ndërsa kontrolli i brendshëm është mekaniz-
mi kryesor për parandalimin e korrupsionit. Ka një mospërputhje midis perceptimit të korrupsionit dhe përjetimit 
të korrupsionin.

 Në perceptimin e korrupsionit nuk ka asnjë dallim sipas gjinisë ose ndarjes rurale e urbane. Roli i programeve të 
transparencës, zyrtarët sinjalizues, ekzistenca e portaleve elektronike ku qytetarët mund të raportojnë praktikat 
korruptive dhe kontrollet e brendshme/të jashtme nuk janë të mjaftueshme. 
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Figura 73.  Harta e incidencës së korrupsionit 
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3.4 Llogaridhënia

 

Figura 74.  Llogaridhënia

Kriteri i llogaridhënies, që synon të vlerësojë aftësinë e bashkisë për “t’u dhënë llogari” qytetarëve përmes 
institucioneve dhe mekanizmave të kontrollit, efektivitetit të mekanizmit të ankesave për grupe të ndrys-
hme dhe nivelit të reagimit të qeverisë vendore ndaj qytetarëve dhe bizneseve, është vlerësuar me 59 pikë, 
çka tregon një rezultat mesatar. 

Dallimi midis rezultatit të përgjithshëm në të tria nënkriteret është i vogël. Komunikimi dhe reagimi është 
kriteri me pikët më të larta, që renditet te intervali “mirë”, ndërsa mekanizmat e kontrollit dhe gatishmëria e 
reagimit ende nuk e kanë kaluar pragun “mesatar”.

Mes treguesve, ndjekja e rekomandimeve të kontrollit të lartë shtetit është vlerësuar më lart se treguesit e tjerë 
dhe i vetmi tregues që ka marrë vlerësimin “shumë mirë”.

Duke krahasuar gjetjet nga vlerësimet e vitit 2020 dhe 2016, konstatojmë se llogaridhënia nuk ka ndryshuar, 
por situata është përkeqësuar në lidhje me reagimin e qeverisë, që ka pësuar rënie nga “mirë” në “mesatare”.
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Figura 75. Kriteret e llogaridhënies

Bashkitë e vogla kanë më shumë pikë të marra në kriterin e llogaridhënies, sesa grupet e 
bashkive të mesme dhe të mëdha, 61 kundrejt 58 pikëve. Arsyeja pse është ky dallim ka 
të bëjë me treguesin e shkallës së reagimit nga qeveria, që është më i lartë në bashkitë e 
vogla, krahasuar me ato të mëdha (63 pikë kundrejt 51 pikëve). Situata është e kundërt, 
edhe pse me një diferencë më të ngushtë, kur bëhet �alë për treguesin e mekanizmave 
të kontrollit. Grupi i bashkive të mëdha u vlerësuar me 62 pikë mesatarisht, kundrejt 58 
që mori grupi i bashkive të vogla.
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Figura 76.  Kriteri i llogaridhënies sipas madhësisë së bashkisë 
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Figura 77.  Harta e llogaridhënies 
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3.4.1 MEKANIZMAT E KONTROLLIT

Krijimi i një sistemi kontrolli dhe ndarjeje të pushteteve është i rëndësishëm për qëndrueshmërinë e një 
qeverisjeje efektive. Nënkriteri i mekanizmave të kontrollit shqyrton nëse institucionet kanë autoritetin për 
të kontrolluar efektivisht, mbikëqyrur dhe sanksionuar administratën vendore. 

Nënkriteri i mekanizmit të kontrollit synon të vlerësojë nivelin e pjesëmarrjes së qytetarëve dhe OShC-ve në 
plani�kimin dhe buxhetimin vendor, shkallën e gatishmërisë së OShC-ve për të përmbushur rolin e tyre në 
raport me qeverisjen, rolin mbikëqyrës të këshillit bashkiak në raport me administratën vendore, shkallën e 
zbatimit të gjetjeve të Kontrollit të Lartë të Shtetit dhe komunitetin dhe këshillat qytetare të përfshira në 
monitorimin e punës së administratës vendore. Vlerësimi është bërë nga grupet e fokusuara të komunitetit 
dhe punonjësit bashkiakë dhe mbulon të gjithë treguesit, me përjashtim të të fundit që përfshin edhe kartën 
e raportimit të qytetarëve. 

Forumet e hapura për angazhimin e OShC-ve me autoritetet vendore ka marrë vlerësimin më të ulët, 44 pikë, 
duke u renditur në pragun më të ulët të intervalit “mesatar”. Ka një sërë ligjesh ku parashikohet pjesëmarrja 
e qytetarëve në vendimmarrjen vendore, përfshi SNDQV 2015- 2020. Kështu, strategjia parashikon se të 
gjitha vendimet në nivel vendor duhet të merren me pjesëmarrjen e qytetarëve dhe të zbatojnë parime të 
barabarta, gjithëpërfshirëse dhe transparente. Përveç kësaj, Ligji Nr. 146/2014, “Për njoftimin dhe konsul-
timin publik”, parashikon se autoritetet vendore marrin të gjitha masat e nevojshme për të lehtësuar konsul-
timin publik, përfshi: publikimin e njoftimit të konsultimit dhe të gjitha informacionet përkatëse për aktin që 
do të diskutohet, publikimin e planit vjetor për politikëbërjen në programin e transparencës, dhënien e 
informacionit në të gjitha fazat e konsultimit pas publikimit të projektaktit, si shqyrtimi i komenteve dhe 
rekomandimeve për përmirësimin e tij, organizimin e debateve publike dhe miratimin e aktit. Po në këtë ligj, 
parashikohet detyrimi i institucioneve publike për të botuar të gjitha ligjet dhe dokumentet e politikave 
gjatë hartimit dhe pas miratimit të tyre dhe për të marrë mendime dhe rekomandime. Nëse rekomandimet 
nuk pranohen, duhet bërë publike një përmbledhje e argumenteve për mospranimin e tyre. Ligji parashikon 
alternativa për ankesat, në rastin kur nuk respektohen dispozitat për konsultimet, në bazë të pretendimeve 
nga grupet e interesit. Megjithatë, ligji nuk parashikon asnjë sanksion administrativ ndaj institucioneve 
publike apo personit përgjegjës për njoftimin dhe konsultimin publik. Po kështu, ai nuk parashikon asnjë 
procedurë ankimimi kundër këtij vendimi të autoritetit publik. 

Një tjetër mundësi për pjesëmarrjen e qytetarëve në vendimmarrje është e drejta ligjore e parashikuar në 
Nenin 20 të Ligjit Nr. 139/2015, “Për vetëqeverisjen vendore”, në bazë të të cilit çdo komunitet, nëpërmjet 
përfaqësuesve të tij të autorizuar ose jo më pak se 1% të banorëve të bashkisë, ka të drejtë t’i propozojë 
këshillit bashkiak nisma qytetare për çështje nën juridiksionin e njësisë së qeverisjes vendore. Në rastet kur 
propozimet që paraqiten në këshillin bashkiak si nisma qytetare kanë efekt �nanciar në buxhetin e bashkisë, 
ato do të merren në shqyrtim nga këshilli, sipas rendit të ditës, por nuk do të miratohen pa marrë më parë 
mendimin e kryetarit të bashkisë. Për të përmirësuar politikëbërjen, autoritetet vendore duhet të hartojnë 
dhe të zbatojnë plane vendore veprimit, për të sjelle re�ektimet, këndvështrimet dhe ekspertizën e aktorëve 
vendorë (qytetarëve, organizatave e shoqërisë civile, bizneseve etj.). Kjo do t’i jepte mundësi qeverisë 
vendore që të lidhte më mirë politikëbërjen me nevojat dhe shqetësimet aktuale të popullatës e, kësisoj, të 
zbatonte më mirë planet e veprimit dhe politikat vendore. Buxheti me pjesëmarrje është një tjetër proces i 
rëndësishëm që i afron më shumë komunitetet me vendimmarrjen mbi ndarjen e buxhetit bashkiak. 

Megjithatë, po t’u referohemi dialogëve me komunitetin dhe punonjësit bashkiak, situata është e përzier. 
Rreth një e katërta e tyre shprehen se ende nuk ka formate të qëndrueshme forumesh të hapura që OShC-të 
të angazhohen me autoritetin vendor. Ka mbledhje që organizohen si forume të hapura, po ndodh që janë 
kryesisht pjesë e strategjive të fushatës zgjedhore. Rreth 40% e dialogëve kon�rmon se ka platforma të mira 
forumesh të hapura me qytetarët dhe OShC-të dhe shkalla e angazhimit është e mirë, ndërkohë që bashkitë 
e vogla deklarojnë se nuk ka OShC që veprojnë në vendndodhjen e tyre, çka e bën të pamundur organizimin 
e forumeve të hapura.
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34.  Ligji 139/2015, “Për vetëqeverisjen vendore”, Neni 54/n, “Për funksionet dhe kompetencat e këshillit bashkiak”.
35.  Ligji Nr. 139/2015, “Për vetëqeverisjen vendore”, Neni 13

OJQ të afta dhe të mirëpajisura është vlerësuar me 46 pikë, duke u renditur brenda intervalit “mesatar”. Ka 
kritika të forta lidhur me aftësitë dhe kapacitetet e OShC-ve, që shpesh konsiderohen të paafta për të 
kontribuar në rritjen e llogaridhënies së qeverisë vendore. Me interes është fakti se grupet e fokusuara të 
komunitetit janë shprehur në mënyrë më kritike sesa punonjësit bashkiakë rreth kapacitetit të OJQ-ve lokale 
për të kontribuar në çështjet vendore. Edhe punonjësit bashkiakë janë kërkues kur bëhet �alë për kapacite-
tet, përfshirjen e OShC-ve në forumet e hapura dhe në këshillat bashkiakë për monitorim.

Roli mbikëqyrës i këshillit bashkiak mori 63 pikë dhe u vlerësua me “mirë”. Dialogu evidentoi se rreth gjysma 
mendonte se këshillit bashkiak është aktive në mbikëqyrjen e punës së administratës vendore dhe shkallën 
e zbatimit të vendimeve që merren. Pjesa tjetër ose shprehen se mbikëqyrja nga këshilli bashkiak ku�zohet 
vetëm në ekzekutimin e fondeve të dhëna me vendim bashkiak, ose nuk ka aspak mbikëqyrje, duke qenë se 
këshilli bashkiak e sheh veten njësh me kryetarin e bashkisë, pasi kanë të njëjtën përkatësi politike.

Detyrat dhe kompetencat që parashikon ligji34për këshillin bashkiak përcaktojnë se ky këshill vendos për 
rregullat, procedurat dhe zbatimin e funksioneve të deleguara. Po ashtu, përpara miratimit të akteve, këshilli 
bashkiak zhvillon dëgjesa me komunitetin, që janë të detyrueshme. 

Zbatimi i rekomandimeve të Kontrollit të Lartë të Shtetit është treguesi me vlerësimin më të lartë, me 88 pikë, 
duke u renditur në kategorinë “shumë mirë”. Kontrolli i Lartë i Shtetit (KLSh) është institucioni më i lartë i 
kontrollit të jashtëm �nanciar në Shqipëri. Sipas ligjit35, njësitë e qeverisjes vendore janë subjekt i kontrollit 
të jashtëm �nanciar nga organet e qeverisë qendrore lidhur me përdorimin e fondeve të kushtëzuara 
dhe/ose të deleguara që jepen nga buxheti i shtetit dhe/ose �nancimet e ndihmës së huaj, të cilat u janë 
dhënë në bazë të marrëveshjeve të nënshkruara nga qeveria qendrore. Për më tepër, sipas Nenit 43 të të 
njëjtit ligj, çdo njësi e vetëqeverisjes vendore i nënshtrohet kontrollit të jashtëm nga Kontrolli i Lartë i Shtetit  
dhe çdo raport kontrolli i vendoset në dispozicion publikut. Në rrethana të jashtëzakonshme, organet 
ekzekutive vendore mund t’u nënshtrohen kontrolleve �nanciare të kryera nga shoqëri auditimi të speciali-
zuara. Në përputhje me funksionet, të drejtat dhe detyrat e saj, KLSh-ja mund t’u drejtohet organeve më të 
larta shtetërore, në rast moszbatimi të rekomandimeve të saj, sipas parashikimeve të Nenit 15 të Ligjit Nr. 
154/2014, “Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”. Përveç kësaj, për të rritur trans-
parencën e standardeve të kontabilitetit dhe pasqyrave �nanciare, autoritetet publike duhet të ngrenë një 
regjim të konsoliduar të kontrollit të brendshëm të buxhetit, të nxjerrin raporte vjetore publike dhe të 
kryejnë kontrollin e jashtëm të këtyre raporteve vjetore. Autoritetet vendore këshillohen të bëjnë publike 
raportet e kontrollit të jashtëm dhe të zbatojnë Udhëzimet për Raportimin e Kontrollit Financiar të publi-
kuara nga Kontrolli i Lartë i Shtetit. Nëse u referohemi diskutimeve në grupin e fokusuar të punonjësve bash-
kiakë u vu në dukje se shumica e bashkive kishin ndjekur dhe zbatuar rekomandimet e Kontrollit të Lartë të 
Shtetit. Ka një numër të vogël bashkish që mendojnë se kontrollet e ushtruara nga Kontrolli i Lartë i Shtetit 
janë subjektive dhe, shpesh, në kundërshtim me Ligjin për Vetëqeverisjen Vendore.
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Figura 78.  Mekanizmat e kontrollit 2020

Figura 79.  Mekanizmat e kontrollit (kontrolli dhe ndarja e pushteteve) – krahasimi i kritereve 

Krahasuar me vitin 2016, situata në 2020-ën tregon një përmirësim të lehtë të nënkriterit të mekanizmit të 
kontrollit. Treguesi i rekomandimeve të Kontrollit të Lartë të Shtetit dhe i përfshirjes së komunitetit në moni-
torim kanë mbetur në të njëjtin nivel. Shihet një përmirësim i lehtë edhe për dy tregues të tjerë, forumet e 
hapura për angazhimin e OShC-ve me autoritetet vendore (44 kundrejt 41) dhe OJQ-të e mirëpajisura dhe 
të afta (46 kundrejt 41).

Rezultatin më të mirë për mekanizmat e kontrollit e kanë bashkitë e Poliçanit dhe Patosit. Më dobët janë 
renditur bashkitë e Memaliajt, Rrogozhinës dhe Himarës. Në dhjetëshen më të mirë janë bashkitë e vogla, 
me përjashtim të Shkodrës, që kanë marrë 71 pikë, duke u vlerësuar “mirë”. Dhjetë bashkitë më të dobëta 
janë po ashtu të vogla. 
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Figura 80.  Mekanizmat e kontrollit (10 bashkitë më të mira – 10 bashkitë më të dobëta)
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Duke e përmbledhur, edhe pse ka një sërë ligjesh që parashikojnë pjesëmarrjen e qytetarëve në vendimmarrjen 
vendore, praktikisht, rreth 25% e DK-ve në NjQV u shpreh se formatet e qëndrueshme të forumeve të hapura për 
angazhimin me autoritetin vendor mungojnë. Prej tyre, 40% u shprehën se ka platforma të mira për dialog, 
ndërsa në NjQV-të e vogla ato mungojnë, pasi nuk ka OShC aktive.

Ka kritika të forta lidhur me kapacitetet e OShC-ve për të kontribuuar. Rreth gjysma e NjQV-ve kanë këshilla 
bashkiake që luajnë rol aktiv monitorues; pjesa tjetër kanë pak ose aspak rol. Rekomandimet e Kontrollit të Lartë 
të Shtetit duket se janë një mekanizëm kontrolli i përdorur gjerësisht nga shumica e NjQV-ve. 

Figura 81.  Harta e mekanizmave të kontrollit 
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3.4.2 REKURSI NË QEVERINE VENDORE

Nënkriteri i rekursit në qeverinë vendore qëndron në një nivel të përgjithshëm prej 62 pikësh. Ai vlerëson 
ekzistencën e mekanizmave bashkiake për trajtimin e ankesave të qytetarëve dhe dhënien e përgjigjes, si 
dhe sa efektive është bashkia në trajtimin e ankesave që vijnë nga qytetarët ose bizneset. 

Treguesi me vlerësimin më të lartë është ekzistenca e mekanizmit të depozitimit të ankesave, me 70 pikë. E 
drejta e qytetarëve ose grupeve të qytetarëve për të paraqitur kërkesa, ankesa ose kundërshtime në organet 
e qeverisjes vendore për çështje që kanë të bëjnë me funksionimin dhe kompetencat në juridiksionin e 
NjQV-së parashikohet në ligj36. Në rastet kur ankesat nuk merren parasysh, mund të nisin procedurat e 
ankimimit, sipas përcaktimeve ligjore37. Një tjetër mundësi është edhe paraqitja e ankesës në Zyrën e Komi-
sionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, i cili i shqyrton ankesat nga 
pikëpamja e zbatimit të mekanizmit për të drejtën e informimit. Në qeverinë vendore mund të ekzistojnë 
mekanizma të ndryshme për të trajtuar shqetësimet dhe problemet e qytetarëve. Këtu përfshihen zyrat e 
shërbimit me një ndalesë në njësitë e qeverisjes vendore ku mund të paraqitet ankesa, por edhe numra 
telefonikë të dedikuar për këtë qëllim. Dialogët me komunitetet dhe punonjësit bashkiakë kon�rmuan se 
bashkitë ndjekin dy modele kur bëhet �alë për paraqitjen e ankesave. Një e katërta e bashkive nuk ka zyrë të 
dedikuar për ankesat, por çdo drejtori merr ankesat përmes kanaleve të ndryshme të komunikimit dhe 
përpiqet t’u japë zgjidhje. Nga ana tjetër, dy të tretat e bashkive kanë një zyrë/zyrtar të dedikuar për të marrë 
e zgjidhur ankesat e paraqitura nga qytetarët dhe biznesi. Shumica e bashkive pretendojnë se njerëzit 
preferojnë më shumë kontaktin e drejtpërdrejtë me drejtoritë dhe zëvendëskryetarët e bashkive,  në vend që 
të çojnë ankesat në një zyrë të caktuar.

Treguesi i mekanizmit të ndarjes së mendimeve u vlerësua me 57 pikë. NjQV-të kanë detyrimin të hartojnë 
rregullore të brendshme për të përcaktuar procedurat e nevojshme për zgjidhjen e ankesave, formatet që 
lehtësojnë përgjigjen për qytetarët dhe për të regjistruar ankesat në mënyrën e duhur. Së fundi, janë krijuar 
instrumente elektronike për depozitimin e ankesave, si platforma kombëtare, shqiperiaqeduam.al, 
www.stopkorrupsionit.al, www.pyetshtetin.al, www.permiresoqytetin.al, opendata.tirana.al etj.

Trajtimi efektiv i ankesave u vlerësua me 57 pikë. Rezultatet e vlerësimit tregojnë se, edhe pse njësitë e qever-
isjes vendore kanë ngritur mekanizma për paraqitjen e ankesave, performanca e tyre është mesatare kur 
bëhet �alë për ndërtimin e mekanizmave që u japin mundësi qytetarëve të ndajnë mendimet/shqetësimet 
e tyre me personelin bashkiak dhe administratën vendore, për t’i trajtuar ankesat në mënyrë e�kase. 

Është me rëndësi të përmendim që punonjësit bashkiakë, grupet e komunitetit dhe qytetarët kanë dallime 
domethënëse në vlerësimet e tyre për secilin tregues, me vlerësime që shkojnë nga “dobët” për qytetarët, 
“mesatar” për grupet e komunitetit dhe “mirë” e “shumë mirë” për punonjësit bashkiakë. 

36.  Ligji Nr. 139/2015, “Për vetëqeverisjen vendore”, Neni 19
37.  Ligji Nr. 44/2015, “Kodi i Procedurave Administrative”
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Figura 82.  Komunikimi dhe reagimi në qeverinë vendore 2020

Figura 83.  Mekanizmat e kontrollit (kontrolli dhe ndarja e pushteteve) – krahasimi i kritereve 

Situata e mekanizmave të rekursit në qeverinë vendore dhe treguesve përkatës është thuajse identike me atë 
të vitit 2016. I vetmi tregues që ka shënuar një përmirësim të lehtë është mekanizmi i ndarjes së mendimeve 
(57 kundrejt 56 pikëve). 
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Në përfundim, në të gjitha bashkitë ekzistojnë mekanizma relativisht efektive për depozitimin e ankesave, por kjo 
nuk ka sjellë si rrjedhojë mekanizma të mira reagimi ndaj mendimeve të qytetarëve lidhur me ofrimin e shërbi-
meve, si dhe për trajtimin e ankesave të qytetarëve ose bizneseve. Qytetarët dhe zyrtarët bashkiakë kanë percep-
time shumë të ndryshme lidhur me efektivitetin e trajtimit të ankesave. Janë shtuar një sërë praktikash novatore 
për mekanizmat e opinioneve të qytetarëve, si hapësirat e dedikuar në faqet e portaleve zyrtare, www.shqiperi-
aqeduam.al, www.stopkorrupsionit.al, www.pyetshtetin.al, www.permiresoqytetin.al, opendata.tirana.al ose 
aplikacione si “Tirana ime”, ku qytetarët ndajnë mendimet e tyre dhe kërkojnë përmirësime nga qeveria.

Figura 84. Harta e rekursit në qeverinë vendore 
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 3.4.3 GATISHMËRIA E SHTETIT PËR TË REAGUAR

Nënkriteri i gatishmërisë për të reaguar qëndron në një nivel të përgjithshëm prej 58 pikësh. Ai mat nivelin 
e gatishmërisë së qeverisë për t’iu përgjigjur kërkesave të komunitetit rreth projekteve, çështjeve të 
zhvillimit etj.  dhe ankesave të paraqitura nga qytetarët. Pikët në këtë nënkriter tregojnë se perceptimi i 
gatishmërisë së qeverisë vendore për të reaguar ndaj kërkesave nga komuniteti rreth projekteve, çështjeve 
të zhvillimit etj. është vlerësuar me “mirë”, por renditja është “mesatare”, kur vjen �ala te përgjigjja për anke-
sat e qytetarëve. Vlerësimi i komunitetit për secilin prej treguesve është më i ulët sesa vlerësimi i punonjësve 
bashkiakë, ndërkohë që qytetarët e vlerësojnë “dobët” përgjigjen e administratës vendore ndaj ankesave. 
Gjatë dialogëve me komunitetin, pati pretendime se problemi kryesor në këtë drejtim mbetet përgjigjja për 
ankesat/kërkesat dhe ndjekja e problemeve të ngritura.

Figure 85.  Gatishmëria e qeverisë për të reaguar 2020

Figura 86. Krahasimi i kritereve të gatishmërisë së qeverisë për të reaguar 

Nëse krahasojmë vlerësimet e vitit 2020 dhe 2016, vihet re se ka një përkeqësim të nënkriterit në përgjithësi, 
i cili është tkurrur nga “mirë” në “mesatar” dhe kjo vjen për shkak se shkalla e përgjigjes ndaj kërkesave dhe 
ankesave të qytetarëve në vitin 2020 është më e ulët se në vitin 2016. 
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Figura 87.  Depozitimi i ankesave nga qytetarët që kanë pasur arsye për t’u ankuar

Figura 88.  Gatishmëria e bashkisë për t’iu përgjigjur ankesave të qytetarëve 

Meshkujt kanë shpeshtësi pak më të madhe të depozitimit të ankesave në zyrat bashkiake sesa femrat (59% 
kundrejt 55%), ndërkohë që qytetarët nga zonat rurale dhe urbane kanë të njëjtin nivel ndërveprimi me 
bashkinë. Ankesat pa përgjigje janë 18% më shumë sesa ato që kanë marrë përgjigje. Femrat dhe qytetarët 
nga zonat urbane kanë një shkallë përgjigjeje më të lartë, sesa meshkujt dhe qytetarët nga zonat rurale. 
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Në përfundim, NjQV-të reagojnë përgjithësisht më shumë ndaj kërkesave sesa ankesave. Komuniteti pretendon 
se NjQV-të kanë të njëjtin nivel reagimi si për kërkesat, ashtu edhe për ankesat. Nga ana tjetër, qytetarët e percep-
tojnë gatishmërinë për t’iu përgjigjur ankesave si të “dobët”. Ekzistojnë hendeqe të mëdha në mënyrën sesi 
bashkia, komuniteti dhe qytetarët e perceptojnë gatishmërinë për t’iu përgjigjur kërkesave dhe ankesave. Nga 
DK-ja pretendohet se problemi kryesor është cilësia e përgjigjes ndaj kërkesës/ankesës dhe ndjekja e problemeve 
të ngritura. Femrat kanë një shkallë më të lartë të përgjigjes sesa meshkujt dhe e njejta është e vërtetë për qytet-
arët e zonave urbane krahasuar me ato të zonave rurale. Shqetësimi më i madh me të cilin përballet komuniteti 
nuk është vetëm gatishmëria e qeverisë vendore për të reaguar, por edhe cilësia e përgjigjes ndaj kërkesës/ank-
esës dhe ndjekja e problemeve të ngritura. Në këtë drejtim, sfida më e madhe me të cilën përballet qeveria 
vendore është ndërtimi i një sistemi efektiv dhe të integruar të menaxhimit të ankesave.

Figura 89. Harta e gatishmërisë së qeverisë për të reaguar 
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3.5 Pjesëmarrja dhe angazhimi i qytetarëve 

Figura 90.  Pjesëmarrja dhe angazhimi i qytetarëve

Pjesëmarrja dhe angazhimi i qytetarëve  është dimensioni i katërt dhe i fundit i qeverisjes në këtë studim 
dhe, në nivel agregat, është vlerësuar me 50 pikë. Ai mbulon 19 tregues që lidhen me angazhimin e qytet-
arëve në qeverisjen vendore dhe mjedisin që mundëson marrëdhënien e tyre me bashkinë. Vlerësimi 
përfshin katër nënkritere, që janë kuadri institucional i cili përbëhet nga treguesit që rrjedhin prej kuadrit 
ligjor e rregullator (“mesatar”); përfshirja e aktorëve (“mesatare”), pjesëmarrja në mbledhjet bashkiake 
(“mesatare”) dhe angazhimi civil (“mesatar”). Gjetjet tregojnë qartë se, ndërsa qeveria vendore po kalon 
nëpër një proces reformimi të rëndësishëm, qytetarët duken kryesisht të painteresuar për të qenë pjesë e tij. 

Nënkriteri me pikët më të larta është kuadri institucional (57 pikë) dhe përfshirja e të gjithë aktorëve në 
procesin vendimmarrës (57). Kjo e fundit ndikohet pozitivisht nga treguesi i angazhimit të grave në vendim-
marrje. Treguesit që kanë marrë vlerësimin më të ulët janë angazhimi i OShC-ve me qeverinë vendore (15) 
dhe anëtarësimi në parti politike, sindikata dhe OJQ (19).
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Figura 91.  Pjesëmarrja dhe angazhimi qytetar: vështrim krahasues 2016-2020

Në përgjithësi, madhësia e bashkisë thuajse nuk  ndikon aspak në performancën e tyre në raport me kriterin 
e pjesëmarrjes dhe angazhimit qytetar.  
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Duke krahasuar vlerësimin e vitin 2020 me atë të vitit 2016, shihet se, edhe pse nuk ka ndryshim në nivelin 
e përgjithshëm në shkallë vendi, është shënuar përmirësim në kuadrin institucional dhe përkeqësim 
në përfshirjen e të gjithë aktorëve në vendimmarrje. Dy nënkriteret e tjera që lidhen me angazhimin civil 
dhe atë të qytetarëve janë vlerësuar më ulët se në vitin 2016, duke u renditur mjaft pranë pragut të 
poshtëm të intervalit mesatar.



Figura 92.  Pjesëmarrja dhe angazhimi qytetar sipas madhësisë së bashkisë 

Sipas Ligjit për të Drejtën e Informimit, çdo njësi vendore duhet të emërojë koordinatorin për të drejtën e 
informimit38.  Mes përgjegjësive të tij/saj përfshihen ofrimi i qasjes në informacionin publik për qytetarët 
dhe bashkërendimi i përpjekjeve për përmbushjen e kërkesave për informim brenda afateve të parashi-
kuara në këtë ligj. Po kështu, në bazë të Ligjit për Njoftimin dhe Konsultimin Publik, bashkitë duhet po ashtu 
të caktojnë një prej punonjësve të tyre si Koordinator për Njoftimet dhe Konsultimet Publike, që do të jetë 
përgjegjës për bashkërendimin e administrimin e përgjithshëm të punës për garantimin e së drejtës së 
njoftimit dhe konsultimit publik, sipas ligjit39. Ligji rregullon procesin e njoftimit dhe konsultimit publik për 
projektligjet, projektdokumentet, planet strategjike kombëtare e vendore, si dhe politikat me interes të 
lartë publik. Legjislacioni parashikon rregullat procedurore që duhen zbatuar për të siguruar transparencë 
dhe pjesëmarrjen e publikut në proceset politikëbërëse dhe vendimmarrëse të autoriteteve publike. 

Duke iu referuar Ligjit për Vetëqeverisjen Vendore, përpara shqyrtimit dhe miratimit të akteve, këshillat 
bashkiake ose rajonale mbajnë takime këshilluese me komunitetin. Konsultimi me publikun do të bëhet në 
çdo rast, siç e parashikon edhe rregullorja e këshillit bashkiak, duke përdorur një prej formave të përkatëse, 
takim i hapur me banorët dhe aktorët, takime me ekspertët, institucionet e interesuara dhe organizatat 
jo�timprurëse ose duke ndërmarrë nismën për të organizuar referendume vendore40. Më tej, çdo komu-
nitet, përmes përfaqësuesve të tij të autorizuar ose jo më pak sesa një për qind e popullsisë së bashkisë, ka 
të drejtën t’i paraqesë këshillit bashkiak nisma qytetare për çështje ne juridiksionin e njësisë së qeverisjes 
vendore41. 

38.  Ligji Nr. 199/2014, “Për të drejtën e informimit”, Neni 10: http://www.euralius.eu/index.php/en/library/albanian-legislation/ send/55-the
        -right-to-information/111-law-on-the-right-to-information-en
39.   Ligji 146/2014, “Për njoftimin dhe konsultimin publik”, Neni 10: http://www.hidaa.gov.al/ligje/Ligji_146-2014,_per_njoftimin_ dhe_
         konsultimin_publik.pdf 
40.   Ligji Nr. 139/2015, “Për vetëqeverisjen vendore”, Neni 18: http://www.plgp.al/images/ligjet/Albanian%20Law%20139_2015%20 On%
         20local%20self-government.pdf
41.   Ligji Nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, Neni 20: http://www.plgp.al/images/ligjet/Albanian%20Law%20139_2015%20 On%
        20local%20self-government.pdf 
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Figura 93.  Harta e pjesëmarrjes dhe angazhimit të qytetarëve 
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3.5.1 KUADRI INSTITUCIONAL PËR PJESËMARRJEN E QYTETARËVE

Ky nënkriter ofron një panoramë të përgjithshme të mundësive/platformave ekzistuese për pjesëmarrjen e 
qytetarëve në plani�kimin për zhvillim dhe proceset vendimmarrëse, për ekzistencën e strukturave të 
komunitetit të cilat ndërveprojnë, bëjnë sugjerime apo i propozojnë nisma qeverisë vendore, për nivelin e 
zbatimit të sistemit të buxhetimit me pjesëmarrje dhe për efektivitetin e Koordinatorit të Njoftimeve dhe 
Konsultimit Publik dhe Koordinatorit për të Drejtën e Informimit. Autoritetet bashkiake dhe qytetarët kanë 
këndvështrime të ndryshme për shumicën e treguesve, por të dyja palët bien dakord për nivelin e dobët të 
strukturave të komunitetit, si pasqyrim i një mjedisi me rrjete të dobëta sociale. 

Kuadri institucional vlerësohet mesatar, por ka dy tregues që kanë marrë pikë më shumë se të tjerët, që janë 
platforma për pjesëmarrjen e qytetarëve, me 61 pikë dhe sistemi i buxhetimit me pjesëmarrje, me 69 pikë. 
Që të dyja janë vlerësuar me “mirë”. Më tej, është vërejtur se pjesa tjetër e treguesve janë vlerësuar njësoj ose 
më lart sesa viti 2016. Rritja në pikë vjen kryesisht nga personeli bashkiak, sesa nga komuniteti, çka tregon 
se ose komunitetit i mungon informacioni rreth veprimtarive institucionale për të mundësuar pjesëmarrjen 
e qytetarëve në qeverisjen vendore, ose se personeli bashkiak është më optimist se duhet në raport me 
realitetin. 

Figura 94.  Kuadri institucional për pjesëmarrjen e qytetarëve 2020

Bashkitë e Bulqizës, Dibrës, Durrësit, Fushë-Arrëz janë vlerësuar “shumë mirë” për ekzistencën e platformave 
për pjesëmarrjen e qytetarëve. Dropulli është bashkia me më pak pikë, e vlerësuar dobët. Po kështu, edhe 
bashkia e Shkodrës është në dhjetëshen më të dobët, me 43 pikë, shumë pranë pragut të poshtëm të 
intervalit mesatar të pikëve.  
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Figura 95. Platformat e pjesëmarrjes qytetare (10 më të mirat – 10 më të dobëtat)

Figura 96.  Vlerësimi i platformave pjesëmarrëse të qytetarëve sipas bashkisë dhe komunitetit 

Është vënë re një ndryshim i konsiderueshëm midis perceptimit që kanë punonjësit bashkiakë në lidhje me 
platformat për pjesëmarrjen e qytetarëve dhe perceptimit të vetë komunitetit në shumicën e bashkive të 
paraqitura në gra�k. Zyrtarët e bashkisë deklarojnë se ka platforma efektive, ndërsa komunitetet shprehen 
se nuk ka të tilla platforma. Një pengesë tjetër e rëndësishme e përmendur gjatë dialogut është se rreth një 
e treta e bashkive nuk ka grupe aktive interesi apo OShC. Ka po ashtu bashki ku komunitetet kanë qenë më 
pozitive se personeli i bashkisë në vlerësimin e tyre, si në rastin e bashkisë së Skraparit, Dropullit dhe Belshit, 
po këto janë të pakta në numër. Në një numër bashkish të mëdha si Tirana, Vlora, Elbasani, Durrës etj. platfor-
mat duket që nuk e gëzojnë besimin e qytetarëve të tyre. Ka një mospërputhje të konsiderueshme midis 
perceptimit të personelit të tyre dhe të komunitetit, ndërkohë që vlerësimi i këtij të fundit është në pragun 
më të ulët të intervalit mesatar të pikëve. 
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Figura 97.  Platformat efektive për pjesëmarrjen e qytetarëve

Figura e mëposhtme paraqet qartë mospërputhjen midis vlerësimit të punonjësve bashkiakë dhe komu-
nitetit për platformat efektive që ekzistojnë. Sipas komunitetit, 44 bashki vlerësohen “dobët” dhe “mesatare”, 
kurse për punonjësit bashkiakë ka vetëm 9 bashki brenda intervalit “dobët” dhe “mesatar”. Kjo bëhet edhe 
më e dukshme kur krahasohen dy intervalet skajore, “dobët” dhe “shumë mirë”, për të cilat perceptimet midis 
komunitetit dhe personelit bashkiak janë kryekëput të ndryshme. 

KOORDINATORËT PËR NJOFTIMIN DHE KONSULTIMIN PUBLIK DHE PËR TË DREJTËN E INFORMIMIT

Koordinatorët për Njoftimin dhe Shërbimit Publik dhe Koordinatori për të Drejtën e Informimit janë 
pozicione relativisht të reja në strukturën e administratës vendore. Të dy këta tregues kanë vlerësim “mesa-
tar” në intervalin e pikëve. Bashkia e Patosit, Skraparit dhe Poliçanit vlerësohen si më të mirat lidhur me 
koordinatorin për njoftimin dhe konsultimin publik. Dhjetë bashkitë më të mira vlerësohen “mirë” dhe 
“shumë mirë”, ndërkohë që bashkitë e renditura në dhjetëshen më të dobët vlerësohen “dobët” ose “shumë 
dobët”, si në rastin e bashkisë së Divjakës. Mes bashkive me performancën më të ulët është edhe Korça, me 
34 pikë, e vlerësuar “dobët”. Dhjetë bashkitë më të mira dhe më të dobëta për koordinatorin e së drejtës së 
informimit janë thuajse të njëjta me ato të koordinatorit për njoftimin dhe konsultimin publik. Po t’u refero-
hemi diskutimeve të komunitetit dhe punonjësve të bashkisë, aty u deklarua se këto funksione ekzistojnë në 
pjesën më të madhe të bashkive, ndërsa në disa bashki të vogla, këto funksione janë shkrirë në një. Ata 
mendojnë se këto funksione janë më efektive kur bashkohen. Problemi kryesor lidhur me këta koordinatorë 
është se, në shumicën e rasteve, qytetarët as nuk e dinë që ata ekzistojnë. 
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Figura 98.  E�kasiteti i konsultimit publik

Figure 99. Koordinatorët për të drejtën e informimit - treguesit

Ka një mospërputhje mjaft të madhe midis vlerësimit të komunitetit dhe punonjësve bashkiakë në raport 
me e�kasitetin e konsultimit publik. Ndërsa për komunitetin ka 34 bashki që kanë performancë “të dobët” 
dhe “shumë të dobët”, sipas bashkisë ka vetëm 6 të tilla që renditen në këtë kategori. Në fakt, punonjësit 
bashkiakë vlerësojnë 42 bashki që kanë punuar “mirë” dhe “shumë mirë”, ndërkohë që, për qytetarët, vetëm 
12 renditen në këtë interval pikësh. 
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Figura 100. E�kasiteti i konsultimit publik: bashkia kundrejt komunitetit
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Për ta përmbledhur, ka përmirësim të kuadrit institucional për pjesëmarrjen e qytetarëve dhe kjo lidhet më shumë 
me sistemin e buxhetimit me pjesëmarrje dhe strukturat komunitare që vijnë nga nismat civile. Komunitetet 
hezitojnë të shprehen pozitivisht, për shkak të informacionit të kufizuar apo paaftësisë së NjQV-së për të 
mundësuar pjesëmarrjen e tyre. Një e treta e bashkive nuk kanë grupe interesi ose OShC, ndërsa bashkitë e mëdha 
shfaqin mospërputhje midis vlerësimeve të komuniteteve dhe personelit bashkiak lidhur me kapacitetet e tyre. 
Koordinatori për njoftimin dhe konsultimin publik është tashmë realitet në shumë bashki, por qytetarët nuk janë 
të informuar për rolin e tyre. Kuadri dhe rregullat institucionale për pjesëmarrjen e publikut nuk janë të hartuara 
e funksionale plotësisht nëpër NjQV. Këshillat e komunitetit janë të pamjaftueshme dhe kanë mungesë informa-
cioni lidhur me masat institucionale që bëjnë të mundur pjesëmarrjen e qytetarëve në qeverisjen vendore. 

Figura 101. Harta e kuadrit institucional për menaxhimin e pjesëmarrjes së qytetarëve
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3.5.2 PËRFSHIRJA E AKTORËVE NË VENDIMMARRJE

Nënkriteri i përfshirjes së aktorëve në vendimmarrjen vendore ka të bëjë me aftësinë e OShC-ve për të zhvilluar 
lobim dhe avokati efektive për të ndikuar në plani�kimin dhe vendimmarrjen e qeverisjes vendore, me 
angazhimin e grave, të rinjve dhe grupeve në nevojë në vendimmarrje dhe efektivitetin e integrimit të 
çështjes gjinore në bashki. Ky dimension u vlerësua me 57 pikë, duke u renditur në intervalin mesatar. 

Figura 102. Përfshirja e aktorëve në vendimmarrje 2020

Krahasimi i gjetjeve të vitit 2020 me vitin 2016 tregon një ulje në pikët mesatare për këtë nënkriter (59 në 
57), pavarësisht  përmirësimit domethënës i treguesit të angazhimit të grave në vendimmarrje, që u 
vlerësua “mirë”, por shumë pranë intervalit “shumë mirë”. Në të kundërt, treguesit e përfshirjes së të rinjve 
dhe grupeve në nevojë në vendimmarrje kanë shënuar një ulje të lehtë dhe renditen në mes të intervalit 
mesatar të pikëve. Ndikimi i OShC-ve në vendimmarrje është rritur me dy pikë, por ende vlerësohet më ulët 
se të gjithë treguesit e tjerë. Ndërkohë, perceptimi i efektivitetit të zyrtarit përgjegjës për rastet e dhunës në 
familje në bashki është përmirësuar, duke e rritur treguesin në pragun e intervalit “mirë”. Në përgjithësi, 
mund të pohohet se ka një rritje të numrit të grave të përfshira në vendimmarrje dhe se mekanizmi i 
referimit të rasteve të dhunës në familje vijon të dëshmojë se është efektiv, por vendimmarrja e qeverisë 
vendore ende nuk është e hapur sa duhet ndaj të rinjve, të moshuarve, grupeve në nevojë dhe personave 
me nevoja të posaçme.
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Figura 103. Përfshirja e aktorëve në vendimmarrje – krahasimi i kritereve

Figura 104.  Ndikimi i OShC-ve në vendimmarrje (10 bashkitë më të mira – 10 bashkitë më të dobëta)

Treguesi i ndikimit të OShC-ve në vendimmarrje u vlerësua nga personeli bashkiak dhe grupet e fokusuara të 
komunitetit. Treguesi u vlerësua me 44 pikë. Dhjetë bashkitë më të mira përfshijnë ato që kanë një nivel 
“mirë” ose “shumë mirë” të përfshirjes, si bashkia e Patosit, Skraparit dhe Poliçanit. Intervali i pikëve për 10 
bashkitë e renditura në fund është 36-19 pikë, që do të thotë “dobët” dhe “shumë dobët”. Tri bashkitë me 
performancën më të dobët janë Divjaka, Këlcyra dhe Kavaja. Korça është po ashtu në listën e 10 bashkive të 
renditura në fund, vlerësuar “dobët”. Mungesa e OShC-ve në bashkitë e vogla dhe kapacitetet e dobëta të 
OShC-ve në disa të tjera u theksuan gjatë dialogut me komunitetin dhe diskutimet me zyrtarët bashkiakë. 

Përgjatë studimit, ka pasur shumë raste që tregojnë dallimin e dukshëm midis pikëve të dhëna nga personeli 
bashkiak dhe nga komuniteti. Në rastin e përfshirjes së OShC-ve në vendimmarrjen vendore, situata është e 
përzier. Ka shumë bashki ku nuk ka dallim (Roskoveci, Finiqi, Laçi), të tjera ku komunitetet kanë qenë më 
pozitive ndaj ndikimit të OShC-ve në vendimmarrje sesa zyrtarët bashkiakë (Belshi, Kukësi, Pogradeci) dhe ka 
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Figura 105: Ndikimi i OShC-ve në vendimmarrje – krahasimi i vlerësimit të bashkive dhe komunitetit 

një grup bashkish ku vlerësimi i zyrtarëve të bashkisë është më i lartë sesa ai i komuniteteve. Ky skenar vlen 
për bashkitë e mëdha (Fieri, Vlora, Lushnja, Durrësi).

Njësitë e qeverisjes vendore i angazhojnë të rinjtë dhe grupet në nevojë në vendimmarrje, por jo të gjitha e 
bëjnë këtë. Dialogët me komunitetin dhe zyrtarët bashkiakë nxorën në pah se në rreth gjysmën e bashkive 
ka pjesëmarrje të të rinjve në vendimmarrje, kryesisht përmes këshillave rinore ose parlamentit rinor. Në 
disa bashki, organizatat rinore janë politike, ndërsa, në disa të tjera, veçanërisht në jug të Shqipërisë, organi-
zatat rinore janë të dobëta, për shkak të emigrimit. Ky tregues mori 52 pikë, që e rendit në intervalin mesatar 
të pikëve. 

Përfshirja e grupeve në nevojë në vendimmarrjen vendore vlerësohet si “mesatare”. Komunitetet dhe 
zyrtarët vendorë bien dakord se në më shumë se gjysmën e bashkive, grupet në nevojë janë të përfshira 
përmes shoqatave të tyre, por në pjesën tjetër të NjQV-ve kjo përfshirje është e ulët ose nuk ekziston. 

Angazhimi i grave në vendimmarrje është treguesi me vlerësimin më të lartë prej 79 pikësh, që është shumë 
pranë intervalit “shumë mirë”. Në bazë të ligjit për barazinë gjinore, të gjitha bashkitë kanë përfshirë gratë në 
proceset vendimmarrëse. Në nivel politik, ky është rezultat edhe i kuotave ekzistuese të përfaqësimit të 
grave. Ka një sërë bashkish të mëdha, si Tirana, Vlora, Elbasani, që renditen mes 10 bashkive më të mira për 
angazhimin e grave në vendimmarrje. Megjithatë, pikët e bashkive për angazhimin e grave në vendimmarr-
je tregojnë se ka ende shumë për t’u bërë në këtë drejtim, sidomos në vendet e vogla.
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Figura 106.  Angazhimi i grave në vendimmarrje (10 bashkitë më të mira - 10 bashkitë më të dobëta)
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Në përmbledhje, ka më shumë gra të përfshira në vendimmarrje, por nuk ndodh kështu me rininë, grupet në 
nevojë dhe OShC-të. Janë shënuar përmirësime në lidhje me zyrtarin për çështjet gjinore dhe dhunën në familje, 
por ka dallime midis vlerësimit të DK-ve dhe punonjësve bashkiakë në këtë drejtim. NjQV-të e angazhojnë rininë 
dhe grupet në nevojë, por nuk është ky rasti për të gjitha. Gjysma e bashkive sigurojnë pjesëmarrjen e të rinjve 
përmes këshillave rinore dhe parlamentit rinor. Në disa raste, organizatat rinore janë me profil politik, ndërsa në 
jug të Shqipërisë dhe në bashkitë e vogla ka mungesë të forumeve rinore. E njëjta gjë vlen edhe për grupet në 
nevojë. Pjesëmarrja e grave ka shënuar një përparim mjaft të madh, por ende mbetet shumë për t’u bërë në 
bashkitë e vogla. 

Figura 107. Harta e përfshirjes së aktorëve në vendimmarrje 
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3.5.3 ANGAZHIMI QYTETAR

Nënkriteri i angazhimit qytetar matet përmes shkallës së pjesëmarrjes së qytetarëve në mbledhjet bashki-
ake, aktivizmit qytetar për të kontribuar në përmirësimin e situatës në lokalitetet e tyre, shkallës në të cilën 
projektet e qeverisë vendore zbatohen me pjesëmarrjen e aktorëve vendorë/qytetarëve dhe nivelit të 
përfshirjes qytetare në monitorimin dhe vlerësimin e punës së administratës vendore. Nënkriteri ka marrë 
43 pikë, që është nën pragun e intervalit “mesatar” dhe ky është ndër vlerësimet më të ulëta të nënkritereve 
në këtë studim. Treguesit dëshmojnë se qytetarët apo grupet e komunitetit janë më të angazhuara në 
zbatimin e projekteve (56 pikë) dhe në pjesëmarrjen në mbledhjet bashkiake (54 pikë), por janë më pak të 
përfshira në monitorimin e vlerësimin e punës së administratës vendore dhe edhe më pak kur bëhet �alë 
për angazhimin e tyre në qeverinë vendore për të përmirësuar situatën (15 pikë). Vlerësimi i dhënë nga 
personeli bashkiak është më optimist sesa ai i grupeve të fokusuara të komunitetit, ndërsa vlerësimet nga 
qytetarët, përmes KRQ-së, janë edhe më të ulëta. 

Figura 108.  Angazhimi qytetar 2020

Krahasimi i rezultateve të vlerësimit të vitit 2020 me atë të vitit 2016 tregon një përkeqësim të lehtë të të 
gjithë treguesve, përveç treguesit të angazhimit me qeverinë vendore, që është tkurrur nga 24 në 15 pikë. 
Aktualisht, situata tregon se qytetarët janë mjaft indiferentë kundrejt procesit të vendimmarrjes dhe punës 
së administratës vendore dhe se qeverisja vendore është përpjekje ekskluzive e administratës vendore. Në 
këto kushte, vihen në pikëpyetje çështjet e efektivitetit, transparencës dhe llogaridhënies.
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Figura 109.  Krahasimi i kritereve të angazhimit qytetar 

Figura 110.  Pjesëmarrja e qytetarëve në mbledhjet bashkiake (10 bashkitë më të mira – 10 bashkitë më
të dobëta)

Bashkitë e Poliçanit, Kolonjës dhe Roskovecit janë vlerësuar “shumë mirë” për pjesëmarrjen e qytetarëve në 
mbledhjet bashkiake. Dhjetë bashkitë e renditura në fund janë vlerësuar me “dobët” në intervalin e pikëve. 
Edhe Korça është një nga bashkitë e renditura në 10 NjQV-të më të dobëta, me 40 pikë. 
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Për ta përmbledhur, në krahasim me vitin 2016, vërehet një nivel i ulët i angazhimit qytetar dhe një përkeqësim i 
lehtë, ndërkohë që angazhimi me OShQ-të vlerësohet “shumë dobët”. Pjesëmarrja e qytetarëve në planifikim, 
zbatimin e projekteve vendore dhe monitorimin e performancës së sektorit publik vlerësohen si “mesatare” dhe 
nuk shfaqin shenja përmirësimi. Situata e përgjithshme e angazhimit qytetar bie në nivelin thuajse dobët, kur 
vjen �ala për angazhimin e komuniteteve me qeverinë vendore ose OShC-të. Ky i fundit është më nivele shumë të 
ulëta angazhimi, çka pasqyron një mungesë të vazhdueshme  angazhimi të komunitetit në qeverisjen vendore. 
Situata është me rrezik për çështjet e efektivitetit, transparencës dhe llogaridhënies.

Figura 111.  Harta e angazhimit qytetar
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3.5.4 ANGAZHIMI CIVIL

Angazhimi civil mbështet përmirësimin e ndërveprimit midis shtetit dhe shoqërisë, për rrjedhojë, angazhi-
mi i qytetarëve dhe shoqërisë civile me administratën vendore perceptohet si i vlefshëm. Ashtu si me 
angazhimin qytetar, nënkriteri i angazhimit civil mat nivelin e pjesëmarrjes së qytetarëve në aktivizmin 
politik e civil, sa të ndërgjegjësuar janë ata lidhur me të drejtat dhe detyrimet si qytetarë dhe anëtarë të 
komunitetit, shkallën e ndërveprimit të tyre me qeverinë vendore, efektivitetin e OShC-ve lidhur me 
edukimin e qytetarëve dhe kapacitetin e medias për ndërgjegjësimin e qytetarëve lidhur me të drejtat e 
detyrimet që kanë, si dhe me rolin e tyre në çështjet e zhvillimit vendor. Angazhimi civil u vlerësua me 43 
pikë, duke u klasi�kuar në intervalin “mesatar” të pikëve. Treguesit e vlerësuar sugjerojnë se qytetarët janë 
përgjithësisht indiferentë ndaj partive politike, sindikatave dhe aktivizmit të shoqërisë civile (19 pikë). Më 
tej, shkalla e tyre e ndërveprimit me administratën vendore është gjithashtu “e dobët”, por ata i njohin “mirë” 
të drejtat e përgjegjësitë e tyre ligjore. OShC-të duket se janë apatike kur bëhet �alë për edukimin e qytet-
arëve, ndërsa aftësia e medias për ndërgjegjësimin e qytetarëve lidhur me të drejtat e detyrimet dhe rolin e 
tyre është vlerësuar si “mesatare”. Ky është një nga ato raste shumë të rralla në të cilat vlerësimi i komunitetit 
është shumë i përafërt me atë të punonjësve bashkiakë. 

Figura 112.  Angazhimi civil në 2020

Nga krahasimi i vlerësimeve të vitit 2020 dhe 2016, del se angazhimi civil ka rënë me 5 pikë. Të dy 
treguesit janë vlerësuar mjaft ulët. Anëtarësimi në partitë politike, sindikata dhe OJQ ka zbritur nga 35 
në 19 pikë dhe treguesi i qytetarëve aktivë në ndërveprimin për çështjet vendore është tkurrur nga 45 në 
32 pikë. 
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Figura 113.  Shkalla e angazhimit civil – krahasimi i kritereve

Figura 114. Aftësia e medias për rritjen e ndërgjegjësimit (10 bashkitë më të mira – 10 bashkitë më të dobëta)

Rezultati i treguesit të aftësisë së medias për rritjen e ndërgjegjësimit vjen nga vlerësimi agregat i 
personelit bashkiak, grupeve të komunitetit dhe qytetarëve. Rezultatet tregojnë se të gjitha bashkitë e 
renditura në dhjetëshen më të mirë janë vlerësuar nga 70 deri në 81 pikë, duke u klasifikuar në intervalin 
“mirë”, ndërsa ato që përfshihen në dhjetëshen e bashkive të renditura në fund, shkojnë nga 26 deri në 
44 pikë dhe klasifikohen si “dobët”. Diskutimet me komunitetin dhe zyrtarët bashkiakë kanë theksuar se 
media përgjithësisht nuk po e luan rolin e saj ndërgjegjësues, kurse mediat lokale nuk kanë 
burime të mjaftueshme njerëzore e financiare për ta përmbushur këtë rol. Thuajse të gjitha bashkitë e 
vogla nuk kanë media lokale. 
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Figura 115.  Ndërveprimi me administratën vendore dhe shprehja publikisht e opinionit të qytetarëve 
rreth çështjeve vendore, politike, shoqërore ose mjedisore 

Figura 115 tregon se ka një nivel mjaft të ulët të shprehjes publike të mendimeve  rreth prob-lemeve vendore, 
politike e sociale. Format më të përhapura të komunikimit janë kontakti ose vizita në zyrat publike 
vendore për të shprehur një mendim për çështjet vendore (26 për qind), marrja e kontaktit ose takimi me 
një zyrtar të qeverisë qendrore, për të shprehur një mendim rreth një çështjeje vendore (14 për qind), 
shprehja e mendimeve rreth proble-meve vendore në median sociale, si Facebook ose Twitter (3 për 
qind), duke marrë pjesë në një protestë, marshim, apo manifestim (4 për qind) etj.  Duke i krahasuar këto 
shifra me vitin 2016, mund të dalim në përfundimin se niveli i ndërveprimit është shumë më i ulët tani. E 
njëjta gjë vlen edhe për përqindjen e qytetarëve që janë shprehur se nuk do të mer-rnin asnjëherë përsipër 
të shprehnin pikëpamjet e tyre ose mendimet personale për asnjë çështje, që është shumë e lartë 
(34-71%) dhe shumë më e lartë sesa në vitin 2016 (24-61%). 
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Në përfundim, angazhimi civil është përkeqësuar, sidomos sa i takon anëtarësimit të qytetarëve në partitë 
politike, sindikata dhe OJQ (shumë dobët), duke çuar, për rrjedhojë, në qytetarë pak aktivë në çështjet vendore. 
OJQ-të janë shfaqur apatinë në edukimin e qytetarëve, ndërsa aftësia ndërgjegjësuese e media është po kështu e 
pamjaftueshme, për shkak të mungesës së burimeve njerëzore dhe buxhetit apo mosekzistencës së saj në 
bashkitë e vogla. Një e treta e qytetarëve pranojnë se kanë ndërvepruar me qeverinë vendore apo e kanë shprehur 
publikisht mendimin e tyre rreth çështjeve vendore, politike apo sociale. Media, në përgjithësi, nuk e ka luajtur 
mirë mjaftueshëm rolin e saj ndërgjegjësuese për të drejtat dhe përgjegjësitë civile të qytetarëve, ndërkohë që 
medias lokale i mungojnë burimet njerëzore e financiare për ta luajtur këtë rol. Thuajse të gjitha bashkitë e vogla 
nuk kanë media lokale.

Figura 116. Harta e angazhimit civil 
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LOCAL GOVERNANCE MAPPING IN ALBANIA  129 

04.
PËRFUNDIME 



Në Vlerësimin e Qeverisjes Vendore 2020, asnjë nga bashkitë nuk u vlerësua 
“shumë mirë” në nivel agregat, por, nga ana tjetër, asnjëra prej tyre nuk u 
vlerësua “dobët” për punën e saj. Ka 11% më shumë bashki vlerësimi i përgjith-
shëm i të cilave u rrit nga “mesatar” në “mirë”. Krahasuar me vitin 2016, situata në 
vitin 2020 ka shënuar përmirësime sa i takon efektivitetit dhe e�kasitetit dhe 
transparencës, sundimit të ligjit, ndërkohë që nuk ka pasur ndryshime në lloga-
ridhënie dhe angazhimin qytetar. Ky i fundit është kriteri me rezultatin më të 
ulët. Përmirësimi i treguesit të përgjithshëm është rezultat i përmirësimit të 
punës së bashkive të vogla e të mesme. Bashkitë e mëdha patën përkeqësim të 
performancës së tyre. 
Sa më e madhe të jetë bashkia, aq më e mirë është performanca e saj sa i takon efektivitetit dhe e�kasitetit 
dhe aq më e ulët sa i takon transparencës, sundimit të ligjit dhe llogaridhënies. Shumica e 5 vlerësimeve më 
të larta nga publiku dhe qeveria vendore janë njësoj me ato të vitit 2016, ndërkohë që ka një shqetësim të 
madh lidhur me mungesën e aktivizmit, angazhimit dhe ndikimit të shoqërisë civile dhe komuniteteve në 
çështjet e qeverisjes vendore. 

Shërbimet – cilësia, qasja dhe niveli i kënaqësisë së qytetarëve: Krahasuar me vitin 2016, viti 2020 
shënon përmirësim me një pikë të vlerësimit të përgjithshëm të kënaqësisë me shërbimet, ndërkohë që 
vlerësimi i të gjitha shërbimeve të renditura publike, përveç ndihmës ekonomike dhe sociale, ka shënuar një 
rritje të lehtë. Rezultatet tregojnë se ka një dallim të madh në perceptimin e aksesit në ofrimin e shërbimeve 
bashkiake dhe cilësisë së ofrimit të tyre, që, gjatë tri vjetëve të fundit, është thelluar. Niveli i kënaqësisë me 
cilësinë e shërbimeve është më i lartë në bashkitë e vogla sesa në ato të mëdha. Nuk janë vërejtur dallime 
gjinore lidhur me shërbimet e ofruara, por ka ndryshime domethënëse midis zonave rurale dhe urbane, kur 
bëhet �alë për disponibilitetin dhe qasjen ndaj shërbimeve të caktuara, si parqet dhe mirëmbajtja e hapësir-
ave publike, objektet kulturore/historike/natyrore, hapësirat, objektet dhe veprimtaritë sportive, ndriçimi i 
rrugëve dhe shërbimi i transportit publik. Çdo shërbim publik ka marrë më pak pikë në zonat rurale krahasu-
ar me ato urbane dhe dallimin më të madh e ka sistemi i kanalizimeve (38% më pak). Lehtësia e marrjes së 
shërbimeve administrative është vlerësuar si e mirë, por bashkitë e mëdha qëndrojnë në pragun e poshtëm 
të intervalit “mesatar” të pikëve. Ndërhyrjet parësore që kanë renditur qytetarët janë mirëmbajtja e rrugëve 
(51%), furnizimi me ujë të pijshëm (37%), kanalizimet (35%), ndriçimi i rrugëve (26%) dhe ndihma sociale 
(25%). Në shumicën e bashkive nuk ka sistem për matjen e kënaqësisë së publikut nga shërbimet bashkiake, 
pavarësisht ndonjë instrumenti ekzistues që është �nancuar nga donatorët. Plani�kimi i shërbimeve 
publike, vendimmarrja dhe masat korrigjuese mbështeten kryesisht në reagimet e marra nga diskutimet 
joformale dhe dëgjesat publike. Nuk është identi�kuar asnjë korrelacion midis cilësisë së shërbimeve dhe 
performancës së mbledhjes së të ardhurave vendore. Duket se NjQV-të nuk janë ende në gjendje të mbulo-
jnë territoret e mëdha nën administrimin e tyre me të njëjtën qasje në shërbimet publike.

Dallimet në perceptim midis komunitetit dhe autoriteteve bashkiake: Është vënë re se, në çdo tregues, 
ka mospërputhje midis rezultateve të vlerësimit nga dialogu me punonjësit bashkiakë dhe me komunitetin. 
Kështu, treguesit e vizionit dhe plani�kimit të administratës vendore (PPV, Planet Vjetore Sektoriale, zbatimi 
i planeve) u vlerësuan me më shumë pikë nga personeli bashkiak, sesa nga komuniteti. Komunitetet u japin 
vlerësim më të ulët sesa punonjësit bashkiakë PBA-së dhe statistikave të besueshme e përditësimit të 
informacionit. E njëjta gjë vlen edhe për informimin mbi projektet/veprimtaritë, procedurat administrative 
dhe performancën e shërbimeve. Mospërputhja është mjaft e madhe kur vjen �ala për perceptimin që kanë 
qytetarët, komuniteti dhe punonjësit bashkiakë për treguesit e shtetit të së drejtës (efektiviteti i kuadrit 
institucional e ligjor, masat efektive për të drejtat dhe detyrimet ligjore të qytetarëve, rritjen e ndërgjeg-
jësimit mbi ligjet dhe rregulloret vendore). Ka vlerësime të ndryshme që vijnë nga komuniteti dhe punonj-

146  VLERËSIMI MBARËKOMBËTAR I SITUATËS SË QEVERISJES VENDORE NË SHQIPËRI



ësit bashkiakë lidhur me strategjinë kundër korrupsionit dhe mekanizmat për parandalimin e tij, ndërkohë 
që ka mospërputhje midis perceptimit të korrupsionit dhe përjetimit të korrupsionit. Të anketuarit deklaru-
an se kishin pasur pak përvojë me korrupsionin, krahasuar me perceptimin e lartë për të dhe gjysma e qytet-
arëve shprehen se nuk kanë pasur kontakte me bashkinë prej më shumë se një viti. Kjo vërteton se percepti-
met mund të jenë të bazuara në një shkallë të madhe tek opinionet e të tjerëve ose informacioni në media 
dhe median sociale. Vlerësimi i komunitetit tregon qartë se ka përfshirje të dobët të komunitetit në forumet 
e hapura, një prani të vogël të OJQ-ve të afta dhe përfshirje të ulët të komunitetit në monitorim. Po ashtu, 
ekzistojnë hendeqe tejet të mëdha në raport me rekursin (mekanizmi për depozitimin e ankesave, mekaniz-
mi për ndarjen e mendimeve dhe trajtimi efektiv i ankesave). E njëjta gjë vlen edhe për platformat e 
pjesëmarrjes së qytetarëve, bashkërendimin e konsultimit publik dhe koordinatorin për të drejtën e inform-
imit. Angazhimi i të rinjve në nevojë u vlerësua shumë më ulët nga komuniteti, së bashku me të gjithë 
treguesit e angazhimit civil. Sa here që një tregues vlerësohej nga qytetarët, komuniteti dhe personeli bash-
kiak, pikët më të ulëta i jepnin qytetarët dhe komuniteti, duke shfaqur ndonjëherë ndryshime të 
jashtëzakonshme (“dobët” nga qytetarët dhe “shumë mirë” nga punonjësit bashkiakë). Përveç kësaj, 
treguesit që janë vlerësuar vetëm nga qytetarët kanë rezultatin më të ulët në VQV, përfshi transparencën, 
zbatimin e paanshëm të ligjeve dhe rregulloreve, cilësinë e shërbimeve të ofruara, angazhimin me qeveris-
jen vendore të OShQ-ve, anëtarësimin në partitë politike dhe OJQ, ndërveprimin e qytetarëve për çështjet 
vendore etj. Këto mospërputhje në vlerësime tregojnë se ka mungesë të qarkullimit të informacionit nga 
administrata vendore drejt komuniteteve dhe qytetarëve, se qytetarët dhe komunitetet nuk janë të 
angazhuar mjaftueshëm në çështjet e qeverisjes vendore, se bashkitë kanë vijuar me plani�kimin dhe 
zbatimin pa procese të mira pjesëmarrëse dhe aktivizmi vendor i qytetarëve është shumë i ulët ose, edhe 
më keq kur bëhet �alë për bashkitë e vogla, duke qenë se atje nuk ka OShQ.

Hendeku gjinor:  VQV-ja 2020 nuk identi�koi ndonjë dallim midis femrave dhe meshkujve në të katër 
dimensionet e vlerësuara. Perceptimi i qytetarëve është se niveli i kënaqësisë me cilësinë e shërbimeve të 
ofruara është pak më i lartë te femrat sesa te meshkujt. Ndërkohë, struktura e qasjes në informacionet rreth 
projekteve, veprimtarive dhe shërbimeve publike është e njëjtë si për femrat, ashtu dhe për meshkujt. U 
vunë re dallime të lehta në perceptim lidhur me zbatimin e paanshëm të ligjeve dhe rregulloreve vendore në 
favor të femrave. Meshkujt kanë një shpeshtësi pak më të lartë në raport me depozitimin e ankesave në zyrat 
bashkiake krahasuar me femrat (59% kundrejt 55%), ndërsa këto të fundit kanë një normë përgjigjeje më të 
lartë sesa meshkujt. Ligji për �nancat e qeverisjes vendore hapi rrugë për një përfshirje efektive të BNGj-së 
në të gjitha fazat e ciklit të menaxhimit �nanciar vendor, që u ngarkon më shumë përgjegjësi enteve publike 
për të menaxhuar efektivisht politikat me bazë gjinore. Sidoqoftë, procesi drejt zbatimit është ende i gjatë. 

Zbatimi i planeve: Krahasuar me vitin 2016, në VQV-në e vitit 2020 është vërejtur një ecuri e konsid-
erueshme sa i takon plani�kimit, por situata është ende larg së qeni e mirë. Miratimi i një plani strategjik 
duket mjaft ambicioz për NjQV-të. Numri i bashkive me PPV është rritur dhe situata është shumë më e mirë 
sesa ajo e vitit 2016. Megjithatë, një e treta e bashkive ende nuk ka PPV ose ka një variant të vjetruar. Shumi-
ca e bashkive kanë plane sektoriale vjetore, por dialogët kon�rmuan se ka ende sektorë të rëndësishëm në 
këto NjQV, si sistemi i ujësjellësit dhe kanalizimeve, grumbullimi dhe riciklimi i mbetjeve urbane, administri-
mi i pyjeve etj pa të tilla plane. Vizioni i qartë dhe plani�kimi gjithëpërfshirës janë vlerësuar “mirë”, duke 
shënuar një përmirësim domethënës krahasuar me vitin 2016 (61 nga 54 pikë). Pjesëmarrja e komunitetit në 
procesin përgatitor dhe pasqyrimi i sugjerimeve të tyre është vlerësuar dobët. Planet janë ambicioze në 
raport me fondet në dispozicion dhe kapacitetet zbatuese. Së fundi, është shënuar përparim në rritjen e 
qasjes së komunitetit në planet sektoriale, por procesi është ende i ngadaltë dhe komuniteti pretendon se 
është i painformuar. Planet, nga ana tjetër, mbeten shpesh në letër e të pazbatuara, për shkak të një sërë 
arsyeve, por, kryesisht, për mungesë �nancimi. 

Bashkërendimi dhe bashkëpunimi midis bashkive dhe brenda së njëjtës bashki:  Bashkërendimi dhe 
bashkëpunimi janë përmirësuar në vitin 2020, në krahasim me vitin 2016. Bashkërendimi i brendshëm 
vertikal dhe horizontal, përfshi midis drejtorive, dhe bashkëpunimi me këshillin bashkiak kanë funksionuar 
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shumë më mirë sesa bashkëpunimi i jashtëm, përfshi konsultimin me qeverinë qendrore, bashkëpunimin 
me donatorët dhe me bashkitë e tjera. Bashkitë e vogla kanë pikët më të ulëta kur bëhet �alë për bash-
këpunimin me donatorët dhe komunitetin ndërkombëtar. Konsultimi me qeverinë qendrore dhe  niveli 
përkatës i kënaqësisë ku�zohen te ndarja e fondeve. 

Kapaciteti i personelit dhe kompetencat përkatëse: Kapaciteti i personelit për disa funksione, 
veçanërisht ato me specializim të lartë, u përmend si problem i madh gjatë dialogut me punonjësit bashki-
akë. Këtu përfshihen burimet e pakta njerëzore për GIS-in, plani�kuesit urbanë, inxhinierët, që garantojnë 
plani�kimin dhe ofrimi i shërbimeve publike, si sistemet e ujitjes dhe kullimit, menaxhimi i mbetjeve, 
administrimi i pyjeve etj. Pamundësia për të gjetur personel cilësor mbetet problem për gjysmën e bashkive 
në raport me plani�kimin �nanciar, mekanizmat �nanciare dhe mbledhjen e taksave. Ekziston një korrela-
cion i fortë midis madhësisë së bashkisë dhe kuali�kimit të personelit. Megjithatë, institucionet e qeverisë 
qendrore që mbulojnë NjQV-të, si MFE-ja etj. dhe donatorët, kanë bërë shumë përpjekje për ngritjen e 
kapaciteteve të punonjësve vendorë dhe rritjen e angazhimit publik në qeverisjen vendore.

Gjenerimi i të ardhurave: Mbledhja e të ardhurave vendore në vitin 2020 ra me 13 pikë, krahasuar me vitin 
2016. Taksat e mbledhura nga bizneset janë të menaxhuara më mirë sesa taksat e mbledhura nga qytetarët, 
për shkak të kapacitetit të ulët pagues, sidomos në bashkitë e vogla dhe mekanizmit për mbledhjen e 
këtyre taksave. Bashkitë që përdorin faturën e ujit për mbledhjen e taksave kanë një shkallë më të lartë të 
mbledhjes së tyre. Ka një hendek të konsiderueshëm midis mekanizmave �nanciare dhe gjenerimit të të 
ardhurave vendore. Niveli i ulët i këtyre të fundit çon në �nancime të pamjaftueshme, që nuk lejojnë 
marrjen e huave bankare.

Të dhëna dhe statistika të pamjaftueshme: Kur bëhet �alë për vendimmarrjen, proceset e saj mbështeten 
në të dhëna e sisteme që janë vetëm pjesërisht të besueshme. Të dhënat/statistikat qeveritare të regjistrit të 
gjendjes civile, zyrave tatimore, INSTAT-it, Ministrisë së Financave etj. konsiderohen më të besueshmet dhe 
të lehta për t’u konsultuar, ndërkohë që të dhënat dytësore të mbledhura posaçërisht për të ndihmuar 
vendimmarrjen e bashkive mungojnë ose nuk janë të besueshme në shumicën e tyre. Ka një shtim të numrit 
të platformave GIS me cilësi në rritje që kanë nisur të përdoren gjerësisht. Të dhënat e regjistrit të pronësisë 
konsiderohen mjaft problematike nga autoritetet bashkiake, pasi kanë mjaft mbivendosje ku�jsh dhe lloje 
të tjera pasaktësish. Përgjithësisht, sistemi periodik i raportimit konsiderohet i mirë, përveç faktit se këto 
raporte nuk janë të hapura për publikun.

Transparenca dhe qarkullimi i informacionit: Transparenca dhe informacioni i aksesueshëm kanë shënu-
ar përmirësim në vitin 2020, krahasuar me vitin 2016, por perceptimi i transparencës nga ana e qytetarëve 
dhe i informimit rreth projekteve e veprimtarive është më i ulëti (rreth 40 nga 100 pikë). NjQV-të dhe 
kryetarët e tyre kanë disa detyrime ligjore për të garantuar transparencën dhe përhapjen e informacionit 
për qytetarët e tyre. Janë hedhur hapa pozitive sa i takon caktimit të koordinatorëve për të drejtën e inform-
imit dhe publikimit të vendimeve të qeverisjes vendore. Megjithatë, jo të gjitha bashkitë kanë hartuar 
programe transparence dhe jo të gjitha NjQV-të kanë publikuar regjistrin e kërkesave dhe përgjigjeve. 
E-Albania përmendet si një instrument pozitiv për shmangien e burokracisë dhe uljen e konsumit. Mesa 
duket, ende nuk është identi�kuar një mënyrë e përshtatshme dhe efektive për informimin e qytetarëve 
rreth shërbimeve, projekteve, veprimtarive dhe përfshirjen e mëtejshme të qytetarëve në vendimmarrje. Ka 
një dallim në perceptimin e transparencës midis zonave urbane dhe rurale dhe ka ende një numër të madh 
qytetarësh të cilët kanë pak informacion mbi projektet, veprimtaritë dhe shërbimet publike. Kjo është 
shumë më tepër e theksuar te popullsia rurale. Edhe pse ka një kuadër ndihmës dhe një sërë ligjesh të mirat-
uara, zbatimi i tyre është ende i ngadaltë. Sistemet dhe mekanizmat brenda bashkisë për të informuar 
sistematikisht qytetarët lidhur me buxhetin bashkiak, veprimtaritë e projektet nuk janë ende të 
mjaftueshme. Distanca midis NjQV-ve dhe qytetarëve ka ulur besimin dhe besueshmërinë tek angazhimi i 
qeverisë vendore për transparencë. 
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Sistemi i llogaridhënies: Përmirësimi i lehtë i mekanizmave të kontrollit dhe mekanizmave të ankesave 
nuk ka sjellë një rritje të reagimit të NjQV-ve, që, në vitin 2020, është përkeqësuar krahasuar me vitin 2016. 
Sa më e vogël bashkia, aq më e lartë gatishmëria për të reaguar dhe aq më i pakët përdorimi i mekanizmave 
të kontrollit. Parimi i ndarjes së pushteteve është ende i vështirë të arritur në shumicën e NjQV-ve, për shkak 
të forumeve/platformave të paqëndrueshme të OShC-ve apo mungesës së OShC-ve aktive, që, në përgjithë-
si, perceptohet se nuk kanë aftësitë e nevojshme për të rritur llogaridhënien e NjQV-ve. Rezulton se Kontrolli 
i Lartë i Shtetit ka një kontroll më të fortë sesa roli i tij mbikëqyrës për këshillin bashkiak apo këshillat e 
komunitetit. Ekzistojnë mekanizma për depozitimin e ankesave, por kanë funksion të dobët sa i takon 
ndarjes së mendimeve dhe mungesë efektiviteti në trajtimin e ankesave, ndërkohë që kjo e fundit shfaq një 
dallim domethënës në perceptim midis qytetarëve dhe bashkive. Qytetarët dhe komuniteti janë skeptikë 
lidhur me përgjigjen ndaj kërkesave dhe ankesave. 

Pjesëmarrja dhe angazhimi qytetar: Vlerësimi i pjesëmarrjes dhe angazhimit të qytetarëve në vitin 2020 
tregon se rezultatet janë të njëjta me vitin 2016. Nga 19 treguesit e vlerësuar në këtë kriter, rezultatin më të 
ulët e ka marrë angazhimi i OShC-ve me qeverisjen vendore dhe anëtarësimi në partitë politike, sindikata 
dhe OJQ, që është vlerësuar “shumë dobët”. Kjo tregon se qytetarët janë kryesisht indiferentë ndaj vendim-
marrjes dhe se qeverisja vendore është përpjekje vetëm e administratës vendore. Ekziston një ndryshim 
domethënës midis perceptimit të punonjësve bashkiakë dhe komunitetit në raport me platformën për 
pjesëmarrjen e qytetarëve. Kështu, ka raste kur zyrtarët deklarojnë se ka platforma efektive, ndërsa komu-
niteti shprehet se nuk ka të tilla platforma. Një sërë bashkish të mëdha duket se janë tejet optimiste sa u 
takon platformave të pjesëmarrjes së qytetarëve, por komunitetet nuk janë dakord me këtë qëndrim. Ka 
pasur përmirësime domethënëse lidhur e sistemin e buxhetimit me pjesëmarrje. Hesitant communities 
made changes to the institutional framework për pjesëmarrjen e qytetarëve, çka mund të jetë rezultat ose i 
informacionit të ku�zuar ose paaftësisë së NjQV-së për të mundësuar pjesëmarrjen e tyre.

Organizatat e shoqërisë civile dhe qeverisja vendore: Krahasuar me vitin 2016, 2020-a shënoi një rritje 
me 2 pikë të ndikimit të OShC-ve në vendimmarrje. Megjithatë, OShC-të janë më pak të angazhuara në 
vendimmarrje në krahasim me të rinjtë, grupet në nevojë dhe gratë, që kanë rezultat më të lartë. Vendim-
marrja vendore nuk është ende e hapur mjaftueshëm ndaj grupeve të lartpërmendura. Rreth një e treta e 
bashkive nuk ka OShC aktive ose grupe interesi dhe në disa të tjera OShC-të e shohin veten me mungesë të 
kapaciteteve të mjaftueshme. Dialogët me komunitetin dhe zyrtarët bashkiakë nxorën në pah faktin se në 
rreth gjysmën e bashkive të rinjtë merrnin pjesë në vendimmarrje përmes Këshillit Rinor ose Parlamentit 
Rinor. Në disa prej bashkive, organizatat rinore janë me bazë politike, ndërsa në të tjera, sidomos në jug të 
vendit, këto organizata janë të dobëta, për shkak të emigracionit.

Planet e emergjencës, fondet e plani�kuara për emergjencat dhe rekrutimi i personelit: Në vijim të 
sugjerimeve nga PNUD-i, udhëzuesit të diskutimeve të dialogut me grupet nga bashkia iu shtuan pyetje të 
tjera, që kishin të bënin me planet e emergjencave, fondet e plani�kuara për emergjenca dhe rekrutimin e 
personelit. 

Gjetjet tregojnë se, edhe pse shumica e bashkive deklarojnë se i kanë planet e emergjencave për të reaguar 
në rast katastrofash natyrore, ato jo domosdoshmërisht kanë lidhje me katastrofën e tërmetit të kohëve të 
fundit, por më shumë me shqetësimet e zakonshme që përbëjnë emergjencë për një bashki të dhënë 
brenda territorit që mbulon, si përmbytjet, zjarret etj. Duket se shumica e bashkive kanë ngritur një struk-
turë për t’u marrë me emergjencat dhe se ka ekipe të caktuara brenda bashkisë që angazhohen në raste të 
tilla. Në disa prej bashkive, si ajo e Krujës dhe Durrësit, është ngritur drejtoria e emergjencave, pas ngjarjeve 
të tërmetit të nëntorit që goditi territoret e tyre. Përgjithësisht, të gjitha bashkitë kanë bërë përpjekje për të 
forcuar qasjen e tyre në këtë aspekt pas tërmetit. Ato janë të gjitha të vetëdijshme për rritjen e buxhetit që 
u dedikohet katastrofave natyrore (1,7%) dhe janë në proces për ta integruar si duhet këtë buxhet.

Lidhur me rekrutimin e personelit, shumica e bashkive shprehen se kanë vështirësi kur u duhet të marrin 



territorin e tyre, e hasur veçanërisht në bashkinë e Himarës, Urës Vajgurore, Kuçovës, Selenicës, Pogradecit 
etj.

Qasja e qytetarëve në menaxhimin e emergjencave: Në kuadrin e sugjerimeve të PNUD-it, në 
diskutimet me grupet e komunitetit u bënë pyetje shtesë lidhur me qasjen e qytetarëve kundrejt 
situatave të emergjencës dhe marrëdhënien e tyre me bashkinë. Gjetjet cilësore në këtë aspekt tregojnë 
se pjesëmarrësit ndajnë të njëjtin perceptim, që është se bashkitë do t’i ndihmonin në rast katastrofe 
natyrore dhe se, në të tilla raste, ata do të lidheshin me bashkitë e tyre. Megjithatë, besimi te strukturat 
bashkiake dhe bindja se problemet e tyre do të gjenin zgjidhje mbetet i ulët. Pjesëmarrësit e grupeve 
që u zhvilluan në bashkitë Korçë dhe Tiranë shfaqën nivele më të larta kënaqësie në këtë drejtim.

Për më tepër, qytetarëve iu kërkua po ashtu të vlerësonin reformën e re administrative, sipas perceptimit të 
tyre. Thuajse të gjithë pjesëmarrësit e grupeve komunitare binin dakord se reforma e re administrative u ka 
sjellë më shumë për�time zonave të tyre, por edhe më shumë përgjegjësi të përbashkëta.
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05.
REKOMANDIME DHE 
HAPAT PËRPARA    



Përmirësimi i qeverisjes vendore dhe i procesit të decentralizimit duke rritur 
e�kasitetin e strukturave të NjQV-ve, duke forcuar �nancat vendore dhe 
autonominë �skale, duke siguruar mirëqeverisje vendore e nxitur zhvillimin e 
qëndrueshëm janë rikon�rmim i prioriteteve të Strategjisë Kombëtare Ndërsek-
toriale për Decentralizimin dhe Qeverisjen Vendore. 

Raporti i dytë i vlerësimit të qeverisjes vendore cek katër dimensione kryesore 
të mirëqeverisjes të përzgjedhura për t’u vlerësuar42. Këto katër dimensione 
janë thelbësore për standardet e administratës publike lokale në kontekstin e 
integrimit në BE. Ndaj, rekomandohet fort që gjetjet e këtij raporti të konsidero-
hen si orientim për të kuptuar se ku duhet mbështetje e mëtejshme e ku duhen 
përqendruar burimet në të ardhmen, për t’u siguruar që qeverisja vendore 
është e aftë t’u sherbejë qytetarëve në përputhje me standardet e BE. 

Përfundimet e Vlerësimit të Qeverisjes Vendore 2020 dhe ecuria e NjQV-ve në raport me efektivitetin dhe 
e�kasitetin, transparencën dhe shtetin e së drejtës, llogaridhënien dhe angazhimin civil e qytetar theksojnë 
rëndësinë e ndjekjes së strukturës së rekomandimeve që është përdorur në VQV-në 2016, konkretisht: 

 1. Ndërhyrje në lidhje me reformat politike dhe rregullatore
 2. Kapacitetet e qeverive vendore për të përmirësuar ofrimin e shërbimeve
 3. Mekanizmat e transparencës nga poshtë lart dhe të llogaridhënies
 4. Mekanizmi i qëndrueshëm dhe efektiv për angazhimin e qytetarëve

I. Ndërhyrjet në lidhje me reformat politike dhe rregullatore 

Ka një mospërputhje të dukshme midis funksioneve që u janë transferuar bashkive dhe burimeve �nanciare 
që u janë vënë në dispozicion për zbatimin e tyre. Reforma e decentralizimit �skal duhet të ecë përpara. 
Theks i veçantë duhet vendosur në njësitë e dobëta të qeverisjes vendore në raport me mbledhjen e të 
ardhurave dhe në gjetjen e instrumenteve �nanciare që do t’u bëjnë të mundur të përmbushin funksionet 
e deleguara dhe marrjen e huave bashkiake, si pjesë e politikës kombëtare të borxhit publik. Sjellja �skale e 
bashkive të mëdha dhe përputhshmëria e saj me politikat kombëtare �skale duhet respektuar, për të garan-
tuar shërbimin më të mirë kundrejt qytetarëve dhe një trajtim të barabartë të NjQV-ve nga qeveria 
qendrore, si dhe për të korrigjuar pabarazinë midis bashkive.

Bashkitë e mëdha duhet të nisin punën për Planin Strategjik për qytetet e tyre dhe të vijojnë më tej me 
miratimin/përditësimin e PPV-së. NjQV-të duhet të bëjnë çdo përpjekje për të �nalizuar reformën e regjis-
trimit të tokës, me qëllim që të heqin pengesat për një përdorim më të mirë të GIS-it. Agjencia Kombëtare e 
Plani�kimit të Territorit është një institucion kyç, që u jep bashkive instrumentet e nevojshme për një qever-
isje të mirë e të qëndrueshme të territorit, ndihmon me procesin e përgatitjes së PPV-së dhe pajis të gjithë 
territorin e Republikës së Shqipërisë me PPV. 

Përpjekjet për krijimin e lidhjeve të qarta me PBA-në dhe me instrumente të tjera të plani�kimit �nanciar 
duhen intensi�kuar. Hapësira �skale për bashkitë duhet zgjeruar, për të krijuar burime të barabarta e të 

42.  Efektiviteti dhe e�kasiteti, transparenca dhe shteti i së drejtës, llogaridhënia, pjesëmarrja dhe angazhimi qytetar 
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parashikueshme �nanciare për zbatimin e planeve dhe projekteve bashkiake. Miratimi i ligjit të ri të �nancave 
vendore është një kontribut kryesor në këtë drejtim, edhe pse zbatimi dhe efekti i tij duhet monitoruar nga afër. 

Përveç përpjekjeve për zbatimin e plotë të ligjit për nëpunësit civilë, është e nevojshme të sigurohet përdorimi 
optimal i burimeve njerëzore në administratën e bashkive të ristrukturuara. Çdo bashki duhet të ketë plane, 
ndërkohë që duhen identi�kuar instrumente të tjera për të plotësuar hendekun e mungesës së burimeve njerë-
zore në bashkitë e vogla dhe për të nxitur mekanizmat e rekrutimit në këto vende. Në këtë drejtim, bashkëpuni-
mi midis bashkive do të ishte me interes të posaçëm. 

Mekanizmat e zbatimit të dy ligjeve kyçe për konsultimin publik dhe të drejtën e informimit duhen përforcuar 
përmes dhënies së burimeve të mjaftueshme �nanicare, burimeve njerëzore, zhvillimit të aftësive dhe rritjes së 
ndërgjegjësimit për efektet e tyre në nivelin e njësive bashkiake dhe administrative.Mekanizmat e monitorimit 
duhet të bëhen efektive për të siguruar zbatimin e këtyre akteve ligjore.

II. Strategjitë e forcimit të kapaciteteve të administratës vendore, këshilltarëve dhe kryetarëve të 
bashkive për përmirësimin e organizimit të ofrimit të shërbimeve dhe menaxhimit të performancës 
së shërbimeve kyçe. 

(i) Zhvillimi i lidershipit: Tabela e vlerësimit e VQV-së 2020 tregon se në një nivel të përgjithshëm, pavarësisht 
përparimeve të bëra në katër dimensionet e matura, bashkitë janë ende shumë prapa në raport me 
llogaridhënien, transparencën dhe shtetin e së drejtës e angazhimin civil e qytetar dhe, në një shkallë më të 
vogël, në raport me e�kasitetin dhe efektivitetin. Pjesa më e madhe e performancës së bashkive që kanë marrë 
vlerësim të ulët vjen si rezultat i hendeqeve të mëdha që ekzistojnë në perceptim midis qytetarëve dhe 
personelit bashkiak. Kjo tregon se bashkitë janë të mbyllura kundrejt qytetarëve të vet dhe këta të fundit kanë 
një sjellje mjaft indiferente në raport me çështjet e qeverisjes vendore. Duke qenë kështu, drejtuesit e zgjedhur 
politikë në bashki duhet të hartojnë vizionin e tyre për të gjithë territorin që kanë nën administrim dhe të gjejnë 
mënyra për t’u hapur ndaj qasjeve qeverisëse me pjesëmarrje. Ata duhet ta shohin rolin e tyre si pjesë përbërëse 
e plani�kimit dhe ekzekutimit të vizionit kombëtar, me qëllim sigurimin e barazisë së shërbimeve publike dhe 
mirëqenies së qytetarëve të tyre. 

Për rrjedhojë, çdo përpjekje për zhvillimin e kapaciteteve të qeverisjes dhe administratës vendore kërkon 
angazhimin e partnerëve kombëtarë dhe ndërkombëtarë, për të formësuar një qasje të bashkërenduar, 
mbështetur në ligjin e ri të qeverisjes vendore, strategjitë e decentralizimit dhe administratës publike dhe 
reformën administrative. 

Kryetarët e bashkive duhet të intensi�kojnë komunikimin dhe shkëmbimin midis tyre, si dhe me institucionet e 
qeverisjes qendrore dhe të rritin bashkëpunimin. Drejtuesit e këshillave bashkiakë duhet të rritin rolin e tyre 
monitorues dhe mbikëqyrës mbi administratën vendore, për të garantuar efektivitetin e zbatimit të vendimeve 
të tyre. Këshillat bashkiakë duhet ta ushtrojnë më mirë rolin e tyre, si dhe duhet të forcojnë komunikimin me 
qytetarët, për të re�ektuar më mirë gjatë ushtrimit të rolit të tyre. 

Duhet krijuar një kulturë e re partneriteti mes NjQV-ve dhe qeverisë qendrore, midis NjQV-ve (mbështetje midis 
homologëve, marrëveshje me për�time për të gjithë etj.) dhe, ç’është më e rëndësishme, me qytetarët, që është 
në thelb të zbatimit të reformës administrativo-territoriale dhe decentralizimit. Krijimi i një mendësie dhe 
qëndrimi të ri të autoriteteve vendore do të ngushtojë hendekun që ekziston, sidomos me qytetarët. Për 
rrjedhojë, çdo zhvillim kapacitetesh duhet të synojë ndryshimin e qëndrimeve dhe mendësisë së autoriteteve 
vendore. Ato duhet të përqendrohen në zhvillimin e kompetencave të reja me të cilat duhet të funksionojnë 
bashkitë dhe këshillat bashkiakë, te rolet e reja që duhen luajtur dhe te mekanizmat e llogaridhënies dhe krijim-
it të rrjeteve.

VQV 2020 rithekson nevojën e krijimit të rrjeteve të homologëve me kryetarë bashkie nga të gjitha partitë dhe 
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 drejtues drejtorish të të gjitha bashkive, për të shkëmbyer pikëpamje e për të mësuar nga njëri-tjetri lidhur me 
mënyrat e ndryshme të drejtimit apo novacione të tjera. Ftesa e drejtuesve bashkiakë me ndikim dhe rezultate 
nga vendet fqinje e vende të tjera për të mbajtur dialogë motivues me drejtuesit e bashkive shqiptare është 
diçka me vlerë, sidomos në kuadrin e rolit të bashkive në procesin e bisedimeve me BE-në. 

Bashkitë e mëdha duhet të zgjerojnë transferimin e njohurive dhe përvojave në një grup më të madh të njësive 
vendore dhe duhet të ndihmojnë bashkitë e tjera me aftësitë e njohuritë e akumuluara, si dhe me sistemet që 
kanë zhvilluar për përmirësimin e shërbimeve publike. 

(ii) Plani�kimi me pjesëmarrje dhe aftësitë dhe sistemet e buxhetimit: Plani�kimi dhe zbatimi me 
pjesëmarrje i projekteve, veprimtarive dhe shërbimeve duket se është një prej dobësive të administratës 
vendore. Ende, një e treta e bashkive nuk ka një PPV të miratuar. Ato duhet të përfshijnë qytetarët dhe grupet e 
interesit përgjatë procesit përgatitor, t’u japin më shumë informacion atyre, t’i ftojnë për të dhënë kontributin e 
tyre  dhe të merren në konsideratë sugjerimet që ata bëjnë ose të shpjegojnë vendimet përfundimtare. Agjen-
cia Kombëtare e Plani�kimit të Territorit, në bashkëpunim me Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë, duhet 
të ndihmojnë NjQV-të me udhëzimet e nevojshme. 

Ecuria e mirë që është shënuar në përgatitjen e PBA-së me pjesëmarrje dhe dokumente të tjera të plani�kimit 
�nanciar, si plani vjetor �nanciar, duhet të vazhdojë dhe duhet vendosur theksi te monitorimi dhe vlerësimi me 
pjesëmarrje. Po kështu, duhet të vazhdojnë trajnimet për ta bërë procesin e plani�kimit �nanciar me 
ndjeshmëri gjinore. Zhvillimi i aftësive për proceset e plani�kimit me pjesëmarrje dhe për angazhimin me 
OShC-të, sektorin privat dhe qytetarët (gratë ose grupet në nevojë), si dhe për proceset e buxhetimit me 
pjesëmarrje duhet të jenë në krye të programit të ndihmës. Kjo mund të përfshijë edhe organizimin e trajni-
meve të simuluara ose të praktikave reale për qasjet e buxhetimit me pjesëmarrje dhe të mundësojë diskutimin 
dhe votimin e përparësive në shpenzime, duke paraqitur propozimeve për këto të fundit, si edhe të tregojë 
mënyra sesi mund t’u jepet rol njerëzve në njësinë vendore, për të kontrolluar e monitoruar procesin dhe 
rezultatet, që, më tej, do të shërbejnë për marrjen e vendimeve të informuara mbi baza vjetore ose të periodike. 
Mbështetja për zhvillimin e kapaciteteve është po ashtu themelore për përgatitjen e projekteve cilësore, që 
sigurojnë akses në kanalet e �nancimit. 

Më tej, për një plani�kim më të mirë, duhen zgjidhur mangësitë në të dhëna. Lidhja e të dhënave me territorin 
është kthyer në domosdoshmëri për vendimmarrjen e të gjitha qeverive në kohët e sotme. Edhe pse ka një rritje 
të përdorimit të GIS-it nga vala e fundit, ai është ende i ku�zuar dhe i paintegruar me të gjitha të dhënat e nevo-
jshme. Bashkive u duhet të investojnë për krijimin e platformës së integruar GIS me statistikat që prodhojnë dhe 
disponojnë. Krijimi i një strukture të dedikuar për mbledhjen e përpunimin e të dhënave duhet të përbëjë 
përparësi për bashkitë. Kjo strukturë duhet të jetë e mirorganizuar dhe me një mandat të qartë për përdorimin 
e burimeve të tjera bashkiake për mbledhjen, veri�kimin dhe kon�rmimin e të dhënave. Çdo njësi administra-
tive duhet të jetë përgjegjëse dhe të ngarkohet të “ushqejë” me të dhëna sektorin e statistikave në bashki. 
Nevoja për një sistem të harmonizuar e integruar të menaxhimit të informacionit, që do të shërbejë për 
vendime më të informuara si dhe për një vlerësim më gjithëpërfshirës e të mbështetur në të dhëna të punës së 
bashkive, duhet të jetë përparësi për çdo ndërhyrje për zhvillim në nivel vendor.

(iii). Sistemet e ofrimit të shërbimeve: Bazuar në kompetencat e njësive të qeverisë vendore, administratat 
e bashkive dhe njësive administrative duhen mbështetur për të zhvilluar standarde dhe sisteme të ofrimit të 
shërbimeve për përparësitë kyçe të shërbimeve. Më poshtë janë renditur disa elemente ilustruese. 

a. Në të gjitha bashkitë duhet ngritur një sistem ofrimi shërbimesh i orientuar nga rezultatet. Një qasje e drejtu-
ar nga rezultatet do të kërkonte orientim në të gjitha aspektet e plani�kimit dhe menaxhimit, përfshi transfertat 
�nanciare bazuar në performancë. Reforma administrative dhe territoriale duhet të vijojë me përmirësimin e 
menaxhimit �nanciar dhe disiplinës �nanciare, si dhe me përdorimin efektiv të taksave të mbledhura vendore, 
me qëllim që NjQV-të të jenë të besueshme për kreditorët e mundshëm dhe qytetarët. Kjo është një s�dë 
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serioze, sidomos për bashkitë e vogla e të mesme, pasi ato janë më pak të besueshme për kreditorët e mund-
shëm apo partnerët e investimeve, krahasuar me bashkitë e mëdha. 

b. Ekziston nevoja për vlerësimin dhe plani�kimit strategjik të formave të përshtatshme dhe efektive të meka-
nizmave publike dhe administrative të ofrimit të shërbimeve, që janë speci�ke për çdo territor bashkiak. Admin-
istratat bashkiake duhet të zgjedhin ato alternativa ofrimi të shërbimeve që japin për�timet dhe e�kasitetin 
maksimal në kontekstin e tyre unik. Për këtë, ato mund të kenë nevojë për ndihmë, që të hartojnë modelet e 
nevojshme organizative apo alternativat e përshtatshme të ofrimit të shërbimeve, si PPP, koporatizimi, partner-
iteti me OShC-të dhe OJQ-të, Bashkëpunimi Ndërbashkiak (BNB) ose përdorimi i ndërmarrjeve publike sipas 
nevojave të tyre dhe disponueshmërisë së burimeve në bashkitë e ristrukturuara. Bashkëpunimi midis njësive 
të qeverisjes vendore dhe palëve të treta duhet inkurajuar dhe parashikuar në ligjin e qeverisjes vendore, për të 
përmirësuar ofrimin e shërbimeve. BNB-ja ka shërbyer si një instrument i rëndësishëm për nxitjen e reformave 
në ofrimin e shërbimeve në vendet e BE-së dhe është thelbësor për trajtimin e çështjeve të shkallës dhe 
mbështetjen e ofrimit të shërbimeve në bashki të madhësive të ndryshme. Ai mund të shndërrohet në një kanal 
për marrjen e fondeve nga BE-ja. Më shumë nisma të Bashkëpunimit Ndërbashkiak mund të mbështeten mbi 
përparësitë e ngjashme të planeve bashkiake të bashkive fqinje dhe mund të përqendrohen në për�timet e 
ndërsjella të ofrimit të shërbimeve, zhvillimit ekonomik dhe mbrojtjes së mjedisit. Novacionet lokale në ofrimin 
e shërbimeve bashkiake mund të përkthehen ose të përfshihen në reformat në shkallë vendi. 

Si pjesë e kësaj, shërbimet elektronike përmes zyrave me një ndalesë (ZNjN) kanë ecur mirë, por duhen shtrirë 
në të gjitha njësitë e qeverisjes vendore. Ka të dhëna të mjaftueshme që vërtetojnë avantazhin e këtyre shërbi-
meve si e�kase në kohë, jokorruptive dhe të lehta për t’u marrë. 

c. Për shkak të mungesës së sistemeve efektive të vlerësimit të shërbimeve publike, kjo është një fushë e rëndë-
sishme ku ka nevojë për mbështetje. Ligji për vetëqeverisjen vendore thekson nevojën për standarde shërbimi. 
Ligji për të drejtën e informimit, po ashtu, ngarkon autoritetet publike të informojnë publikun lidhur me stand-
ardet e cilësisë së shërbimit. Për të matur efektivitetin e ofrimit të shërbimeve, duhet zhvilluar një sistem i stand-
ardit krahasues të performancës (me standarde/tregues), duke mbuluar, për shembull, shtrirjen dhe 
akesueshmërinë e shërbimeve të caktuara, përballueshmërinë dhe cilësinë, barazinë (sidomos atë gjinore), 
kënaqësinë e përgjithshme të qytetarëve, efektivitetin e kostos �nanciare dhe administrative dhe 
qëndrueshmërinë, përfshi atë mjedisore. Këto masa janë gjithashtu në përputhje me Ligjin për Vetëqeverisjen 
Vendore dhe me Strategjinë për Decentralizimin dhe Qeverisjen vendore. Për secilin prej treguesve, duhet 
vendosur një standard krahasues, ku duhen faktorizuar parametra të ndryshme. 

Vendosja e standardeve krahasuese është një instrument i rëndësishëm për krahasimin dhe vlerësimin e perfor-
mancës në një mënyrë më objektive. Po kështu, kjo mund të ndihmojë në përcaktimin e s�dave midis proce-
seve dhe performancës së ofrimit të shërbimeve. Rëndësia e sistemeve të mira dhe të besueshme të informa-
cionit nuk mund të theksohet mjaftueshëm për efektivitetin operativ të standardeve krahasuese. Kjo mund të 
jetë me vlerë për njësitë e qeverisjes vendore në raport me shqyrtimin e pjesëmarrjes së shoqërisë civile dhe 
aktorëve të biznesit në hartimin e standardeve krahasuese. NjQV-të mund ta përsëritin vlerësimin në intervale 
të përshtatshme, për të monitoruar performancën, si dhe për të vendosur nëse informacionit i grumbulluar 
përmes procesit të standardeve krahasuese është përdorur për të përmirësuar punën (monitorimi i zbatimit të 
planeve përmirësuese). Të dhënat mund të përdoren për të bërë krahasimet midis bashkive. 

d.  Edhe pse barazia gjinore është arritur sa i takon qasjes në shërbime, ka pabarazi të pranishme rurale-urbane 
në disponibilitetin e shërbimeve, ofrimin dhe cilësinë e tyre. Po kështu, shkalla e besimit të komuniteteve rurale 
ndaj shërbimeve bashkiake është më e ulët. Bashkitë duhet të veprojnë dhe trajtojnë në mënyrë të barabartë të 
gjithë territorin që kanë nën administrim. Njësite administrative vendore duhet të shërbejnë si agjentë bashki-
akë në vendndodhjet e tyre, për t’ua çuar shqetësimet e qytetarëve autoriteteve bashkiake. Sigurimi i barazisë 
në ofrimin e mallrave dhe shërbimeve publike me cilësi mund të shërbejë për krijimin e barazisë në mundësi, të 
lejojë individët të rritin kapitalin njerëzor, përfshi arsimin, shëndetin dhe aftësitë, si dhe kapitalin �nanciar. 
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Kështu, banorët në zonat rurale, grupet e pakicave dhe grupe të tjera në nevojë duhet të kenë pjesë të 
barabartë në burime. Po ashtu,  duhet të ketë më shumë vëmendje për sistemet e mbrojtjes sociale, përfshi 
fondet e sigurisë, pasi veprojnë si mekanizma barazie, që rishpërndajnë burimet tek ata që janë më në nevojë, 
për të shmangur privimin e skajshëm në rezultate, si në rastin e romëve dhe egjiptianëve apo të të varfërve dhe 
personave me aftësi të ku�zuar. Popullsia rurale është më pak e informuar lidhur me ligjet dhe rregullat në fuqi 
dhe ajo shprehet se këto ligje zbatohen pjesërisht. Një politikë e synuar informimi dhe ndërgjegjësimi për 
komunitetet rurale është shumë me rëndësi për arritjen e kohezionit social të popullsisë.

III. Mekanizmat e transparencës dhe integritetit në administratën vendore dhe mekanizmat e lloga-
ridhënies ndaj qytetarit. 

Për të rritur efektivitetin e llogaridhënies nga lart poshtë dhe atë horizontale, shumë e rëndësishme është edhe 
llogaridhënia nga poshtë lart. Ndaj, përmirësimi i angazhimit dhe pjesëmarrjes qytetare në nivel bashkie dhe të 
njësive administrative duhet marrë shumë seriozisht në të gjithë programin reformues të qeverisjes vendore. 
Kjo vlen për bashkitë e të gjitha madhësive.

Ekziston një nevojë e madhe për të krijuar kulturën e llogaridhënies dhe për të mësuar përmes institucional-
izimit formal të një sistemi të brendshëm gjurmimi dhe monitorimi për të garantuar një rishikim dhe vlerësim 
të rregullt dhe periodik të ecurisë së performancës për projektet dhe për të plani�kuar zbatimin, pasuar nga 
vënia në praktikë e mësimeve të nxjerra nëpërmjet këtij mekanizmi. Gjithashtu, duhet të zhvillohen trajnime, 
udhëzime dhe mësime për sta�n e dedikuar të bashkive për të nxitur monitorimin e rezultateve. Më tej, me 
qëllim që sistemi i llogaridhënies të jetë efektiv, është thelbësore që të ketë një sistem shumë të mire statisti-
kash.

Është mirë që rekomandimet e Kontrollit të Lartë të Shtetit dhe të kontrollit të brendshëm �nanciar përdoren si 
mekanizma kontrolli thuajse për të gjitha NjQV-të, por duhet vendosur më shumë theks te rritja e rolit të 
këshilltarëve bashkiakë, të cilët duhen informuar periodikisht rreth ecurisë së bërë dhe problemeve të hasura 
gjatë zbatimit të vendimeve të tyre. Po kështu, është e nevojshme që takimet e këshillit bashkiak të jenë të 
hapura për publikun dhe të gjenden mënyrat për rritjen e interesit të qytetarëve për të marrë pjesë dhe 
kontribuar. 

Një dimension tjetër për përmirësimin e llogaridhënies së drejtorive bashkiake  është menaxhimi i ankesave të 
qytetarëve dhe mekanizmat e zgjidhjes së tyre. Duhet hartuar një sistem i uni�kuar për menaxhimin e ankesave 
sipas një sistemi të bazës së të dhënave që lejon jo vetëm gjurmimin e ankesave, por edhe kategorizimin dhe 
analizimin e tipologjisë së tyre për zhvillimin e politikave në të ardhmen. Bashkitë deklarojnë se kanë mekaniz-
ma për depozitimin e kërkesave, por mekanizmat për t’iu përgjigjur qytetarëve nuk janë efektive. Po kështu, 
s�dë e madhe mbetet ndërtimi i një sistemi efektiv i menaxhimit të ankesave. Praktikat e mira që ekzistojnë në 
disa bashki, si platformat për mbledhjen e reagimeve nga qytetarët duhet të përhapen. 

Angazhimi i qytetarëve për të mbështetur njësitë e qeverisjes vendore në monitorimin e ofrimit të shërbimeve 
dhe zbatimit të planeve është një aspekt me rëndësi kritike për të ardhmen. Arsyeja për këtë është afërsia që 
kanë banorët e bashkive me realitetin në terren. Autoritetet vendore duhet t’i japin zë përfaqësimit të qytet-
arëve në forume, si OShC-të, komisionet këshillimore të qytetarëve, grupet e grave, këshillat rinore etj., me 
qëllim që të reduktohet lodhja e vërejtur në këtë situatë. Ndërkohë, duhet marrë në konsideratë me përgjegjësi 
të madhe sesi duhen trajtuar bashkitë e vogla ku OShC-të, grupet rinore dhe shoqatat e grave nuk ekzistojnë 
ose janë tërësisht joaktive. 

Vënia në dispozicion e informacionit nëpërmjet nismave për transparencë është një hap i parë i rëndësishëm 
drejt rritjes së llogaridhënies. Pa pasur informacionin e nevojshëm për vendimet ose përgjegjësitë e qeverisë, 
zhvillimin e planeve dhe të buxheteve etj., qytetarët nuk kanë se si t’i kërkojnë llogari qeverisë. Rritja e 
disponueshmërisë së informacioneve të besueshme, siç janë nxjerrja e të dhënave mbi funksionimin e shërbi-
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meve publike dhe rritja e qasjes ndaj këtij informacioni është thelbësore për të nxitur një llogaridhënie më të 
lartë dhe një gatishmëri më të madhe në reagim nga qeveria. Në këtë drejtim, duhet të përforcohet kapaciteti 
dhe autoriteti i Koordinatorit për të Drejtën e Informimit në mënyrë që qytetarët të kenë qasjen e përshtatshme 
në informacionin përkatës.  

Teknologjitë e reja digjitale dhe platformat e medias sociale kanë shtuar mundësitë për shpërndarjen e informa-
cionit. Megjithatë, në zonat rurale duhet përcaktuar një strategji e synuar informimi. Digjitalizimi i planeve dhe 
buxheteve të bashkive do të ndihmonte gjithashtu në rritjen e transparencës në qeveritë vendore.  

Ekzistenca e faqeve zyrtare të internetit të bashkive është një arritje shumë e rëndësishme, por ato duhen 
përditësuar rregullisht e duhet të jenë të lehta për t’u përdorur.  Informacioni për ligjet për qeverisjen vendore, 
planet bashkiake, projektet, aktivitetet, buxhetet, shpenzimet etj., duhet të publikohet nëpërmjet disa mekaniz-
mave të shpërndarjes, por faqja e internetit duhet të mbetet një instrument kryesor për këtë shpërndarje. 

Njësitë e qeverisjes vendore duhet të përdorin sisteme dhe mekanizma lokale të reja dhe novatore bazuar në 
kuadrin kombëtar kundër korrupsionit për të mbështetur më tej përpjekjet e tyre në parandalimin e çdo 
praktike korruptive brenda strukturave vendore. Përveç kësaj, ekzistojnë edhe mekanizma të tjera po aq 
efektive që mund të përdoren nga bashkitë e tjera, për shembull, bashkitë mund të publikojnë një numër 
telefoni ku qytetarët mund të denoncojnë praktikat korruptive ndërkohë që ruajnë anonimatin.

IV. Krijimi i mekanizmave të qëndrueshme dhe efektive për angazhimin e qytetarëve dhe OShC-ve 
me autoritetet vendore. 

Kuadri ligjor për njoftimin dhe konsultimin publik ka parashikuar zhvillimin e strukturave pjesëmarrëse. Ligji për 
qeverisjen vendore gjithashtu parashikon struktura komunitare në nivel vendor. Rezultatet e vlerësimit të 
qeverisjes vendore tregojnë se pjesëmarrja e qytetarëve dhe angazhimi civil është më i dobëti ndër dimensio-
net e qeverisjes vendore.

Angazhimi i qytetarëve përmes pjesëmarrjes së drejtpërdrejtë ose shprehjes së drejtpërdrejtë të mendimit ose 
nëpërmjet organizatave sociale mund të përmirësojë shprehjen e veprimit kolektiv. Së pari, duke qenë se prania 
e OSHC-ve/OJQ-ve është e ku�zuar jashtë kryeqytetit, është e rëndësishme që autoritetet vendore të dinë se 
mund të inkurajohen edhe mënyra të tjera pjesëmarrjeje, siç janë forumet e qytetarëve, grupet këshillimore të 
komunitetit etj. Këshillat e komunitetit dhe mekanizmat e tjera të angazhimit të qytetarëve duhen trajtuar si një 
mjet i rëndësishëm për mobilizimin e qytetarëve për çështje të caktuara. Mobilizimi mund të përfshijë në lojë 
kërkesa dhe interesa të reja, duke i dhënë një formë të re preferencës së aktorëve dhe duke zgjeruar ku�jtë e 
çështjeve të lëna pas dore. Nëse këto forume ekzistuese nuk fuqizohen siç duhet, përmirësimi i cilësisë së 
shërbimeve mund të mbetet vetëm një dëshirë. Mekanizma të tillë si hapësira e dedikuar në faqet zyrtare të 
internetit të disa bashkive (“Përmirëso qytetin tim”) ose aplikacionet novatore në celular (“Tirana ime”) mund të 
shtrihen në të 61 bashkitë duke mbuluar të gjithë territorin e tyre dhe të kërkojnë mendime nga qytetarët. 

Pjesëmarrja efektive dhe përfshirëse duhet të pasohet me ndërgjegjësimin juridik të qytetarëve për të drejtat 
dhe detyrimet e tyre dhe për disa reforma të reja rregullatore që nxisin pjesëmarrjen. Për këtë qëllim duhet të 
organizohen fushata ndërgjegjësimi dhe informimi në mënyrë periodike. Në dëgjesat publike me bashkinë 
duhet të plani�kohet një hapësirë për drejtorinë juridike, ku mund të diskutohen me publikun ligjet e reja dhe 
ndryshimet rregullatore. 

Duhet të forcohen kapacitetet e OSHC-ve për t’u angazhuar në mënyrë të dobishme me qeveritë vendore, 
veçanërisht në bashkitë e vogla. Duhet të ekzistojnë disa mekanizma që motivojnë dhe nxisin OSHC-të në këto 
fusha. Një mekanizëm i tillë është Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC), e cila duhet të vendosë 
përparësitë për �nancimin e ngritjes së kapaciteteve të OSHC-ve si edhe për mbështetjen e projekteve speci�ke 
të OSHC-ve në këto fusha. Administratat vendore duhet të kenë një listë të plotë të OSHC-ve dhe grupeve që 
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 operojnë në territorin e tyre dhe t’i njoftojnë për dëgjesat publike vendore ose ngjarje të tjera. Kjo praktikë 
mund të rrisë kapacitetin e OShC-ve për të zhvilluar lobim dhe avokati për të ndikuar në plani�kimin dhe 
vendimmarrjen e qeverisë vendore.  

Buxhetimi me pjesëmarrje, i përmendur më lart, duhet të bazohet në praktikat më të mira (për shembull, 
bashkia e Elbasanit). Ky proces do t'i ndihmojë OShC-të dhe qytetarët që të marrin pjesë në shpërndarjen e, të 
paktën, një pjese të burimeve �nanciare të disponueshme të qeverisë vendore ose të marrin pjesë në vlerësimin 
e skemave të qeverisë vendore për të vendosur për përparësitë më të rëndësishme. Përdorimi i internetit mund 
të përdoret edhe në disa bashki ku kjo është diçka e realizueshme. Megjithatë, edhe pjesëmarrja jashtë internet-
it është e rëndësishme për të garantuar që banorët e zonave rurale, gratë dhe grupet e tjera në nevojë të mund 
të marrin pjesë për të ndikuar në procesin e buxhetimit vendor. Këto procese do të ndihmonin administratorin 
vendor që të mbështeste plani�kimin përfshirës dhe proceset konsultative dhe të përcaktonte përparësitë e 
popullit dhe t’i pasqyronte ato në planet vendore dhe në shpërndarjet e buxhetit.
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Aneks:
KRAHASIMI I 
TREGUESVE SIPAS 
BASHKIVE
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