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PËR 

EVADIMIN E MATERIALEVE TË AUDITIMIT TË PERFORMANCËS  
‘‘Rritja e kapaciteteve në administratën publike shqiptare, në linjë me 

objektivat e zhvillimit të qëndrueshëm 2030 të Kombeve të Bashkuara’’ 
 
Në zbatim të planit vjetor, Kontrolli i Lartë i Shtetit, në kuadër të përmbushjes së 
funksionit të tij Kushtetues, zbatimit të Udhëzimeve dhe Standardeve Ndërkombëtare 
të Auditimit (INTOSAI, EUROSAI, etj.), sipas Programit të Auditimit nr. 808/6, datë 
12.10.2018 realizoi auditimin e performancës me temë “Rritja e kapaciteteve në 
administratën publike shqiptare, në linjë me objektivat e zhvillimit të qëndrueshëm 
2030 të Kombeve të Bashkuara”. Subjektet nën auditim ishin: Shkolla Shqiptare e 
Administratës Publike, Ministria e Financave dhe Ekonomisë dhe Ministria e Arsimit 
Sportit dhe Rinisë. Duke pasur në vëmendje ndryshimet e shumta të ndodhura së 
fundmi në administratën publike, si rezultat i ristrukturimit të ministrive të linjës dhe 
institucioneve të varësisë, si dhe domosdoshmërinë e një Administrate Publike të 
trajnuar dhe të aftësuar për implementimin e politikave të ndërmarra për zhvillimin e 
vendit, u gjykua i përshtatshëm auditimi i proceseve të trajnimit në administratë. Në 
përfundim të punës audituese në terren, iu dërgua projekt raporti i auditimit 
subjekteve të audituara: Shkollës Shqiptare të Administratës Publike me anë të 
shkresës nr. 808/11 datë 18.11.2018, Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë me anë 
të shkresës nr. 808/10 datë 18.11.2018 dhe Ministrisë së Arsimit Sportit dhe Rinisë 
me anë të shkresës nr. 808/9 datë 18.11.2018. 
Në respektim të afatit 1-mujor për observacione, Shkolla Shqiptare e Administratës 
Publike dërgoi komentet e saj mbi projekt raportin me shkresën nr. 195/5, datë 
17.12.2018, protokolluar në KLSH me nr. 808/12 prot., datë 21/12/2018. Raporti i 
auditimit u hartua brenda afatit ligjor. 
Në përfundim, pasi u njoha me raportin përfundimtar të auditimit dhe projekt-
vendimin e paraqitur nga grupi i auditimit të Departamentit të Auditimit të 
Performancës, shpjegimet e dhëna nga subjektet e audituara, mendimin për cilësinë e 
auditimit nga Drejtori i Drejtorisë së Standardeve dhe Sigurimit Cilësisë, vlerësimin 
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mbi objektivitetin dhe cilësinë e auditimit nga Kryeaudituesi, Drejtori i Departamentit 
të Auditimit dhe Drejtoresha e Përgjithshme, në mbështetje të neneve 10, 13, 15, 25 
dhe 30 të Ligjit nr. 154/2014, “Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë 
të Shtetit”: 
 

KONKLUDOVA 
Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm janë ndër çështjet kryesore të agjendës së 
qeverisë, si një angazhim i përbashkët ndërkombëtar për t’i dhënë fund varfërisë, 
dhunës, etj., dhe për të siguruar prosperitet. Sipas Objektivit nr. 16, për arritjen e 
OZHQ, është thelbësore që një vend të ketë institucione efektive, të besueshme dhe 
gjithëpërfshirëse. Për këtë, modernizimi i administratës publike dhe transformimi i saj 
për t’iu përshtatur nevojave të reja të lindura duhet të jetë në fokus të qeverisë, si 
aktori kryesor në implementimin e OZHQ-ve. “Kur mungon administrata publike e aftë, 
qeveritë janë të paafta; dhe kur qeveritë janë të paafta zhvillimi i qëndrueshëm bie”1. Me 
impakt të lartë në zhvillimin e kapaciteve njerzore, vlerësohet performanca e procesit 
trajnues. 
Zanafilla e procesit të trajnimit është identifikimi i kërkesës për trajnim. VNT është një 
shqyrtim sistematik i hendekut të performancës së punonjësve, i diferencës midis asaj 
çfarë punonjësit dinë dhe janë të aftë të bëjnë, me atë çfarë punonjësit duhet të dinë 
dhe të jenë të aftë të bëjnë. Mosrealizimi apo realizimi i cunguar i procesit të 
Vlerësimit të Nevojës për Trajnim, për stafin e administratës publike, do të mbartë 
mangësi në të gjitha fazat e tjera të procesit të trajnimit, duke mos siguruar kështu 
performancën e procesit si një i tërë. VNT është një proces ku aktorët me rol të njëjtë 
si MFE dhe MASR, veprojnë në drejtime të ndryshme e të paorientuar ndërsa, 
mbledhësi dhe përdoruesi kryesor i output të këtij procesit (ASPA) nuk ka procedura 
të brendshme dhe metodologji për ta “prodhuar” atë. Baza mbi të cilën duhet të 
ngrihet procesi i trajnimeve për stafin e administratës publike, nuk është ndërtuar 
ende. Ndryshe nga vendet e tjera fqinje, në vendin tonë, vlerësimi i nevojës për trajnim 
nuk rregullohet me asnjë akt të miratuar, i cili të përcaktojë përgjegjësitë e aktorëve të 
përfshirë dhe rolin e tyre, duke shkaktuar mosrealizimin e asnjë hallke të procesit 
VNT, i cili siguron inputin për të ndërtuar programe trajnimi  që i përgjigjen nevojës 
reale për trajnim. Për shkak të mungesës së përcaktimit të qartë të statusit si 
institucioni qendror i trajnimeve dhe të kategorive të trajnimeve që ASPA mbulon 
krahasuar me institucionet e tjera publike trajnuese, trajnimi i një kategorie të 
konsiderueshme të stafit të administratës publike, ose është kryer në ambientet e 
institucioneve publike të papërshtatshme për të realizuar trajnime të tilla (si rezultat i 
mungesës së hapësirës, mjeteve teknikave të nevojshme, stafit për të menaxhuar 
procesin etj.) ose është mbuluar nga ASPA, me fondet e kësaj të fundit, ndërkohë që 
kërkesën për fonde në buxhetin e shtetit e bënë  institucioni publik përgjegjës për këtë 
trajnim. Kjo mund të shkaktojë që fondet t’i alokohen MFE-së, edhe pse ky institucion 
nuk e realizon trajnimin dhe këto fonde të mungojnë në buxhetin e ASPA-s, ose t’i 
alokohen fonde për të njëjtin trajnim të dy insitucioneve. 
Që nga krijimi (15.04.2013) e deri më sot, Shkolla Shqiptare e Administratës Publike 
ka funksionuar pa një rregullore të brendshme të miratuar. Struktura aktuale nuk 
pasqyron prioritetet institucionale në rritjen e cilësisë së trajnimit dhe sigurimin e 
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promovimin e vlerave më të mira për shërbimin civil . Nuk ka dokumente të miratuara 
të cilat përkufizojnë dhe përcaktojnë qëllimin dhe detyrat funksionale të secilës prej 
drejtorive. Nuk ka përshkrime të punës të miratuara për asnjë nga pozicionet e 
organikës së miratuar të ASPA-së. Faqja Web e institucionit ka fushat e përcaktuara 
për strukturën dhe organikën, por nuk përmban asnjë informacion në to. Midis 
dokumenteve të miratuar, është e pamundur të identifikohet njësia përgjegjëse në 
ASPA për zhvillimin dhe zbatimin efektiv të programeve të trajnimit. Vlerësimi i 
nevojës për trajnim nuk rregullohet apo përkufizohet në asnjë nga dokumentet e 
brendshëm të ASPA-s. Nuk ka një metodologji dhe as procedura të brendshme të 
miratuara për ta realizuar atë. Vlerësimi i Nevojës për Trajnim është një proces i cili 
nuk është zotëruar asnjëherë nga ASPA. Pra, programet e trajnimit nuk janë ndërtuar 
mbi outputin e këtij procesi. Për shkak se VNT nuk është realizuar, nevojat për trajnim 
nuk janë tërhequr drejtpërdrejtë nga marrësi i trajnimit, dhe eprorët e tyre. Ekzistojnë 
nevoja emergjente për trajnim të stafit të administratës publike, të cilat nuk janë 
identifikuar e rrjedhimisht trajtuar, duke ndikuar kështu mbarëvajtjen e aktiviteteve 
të përditshme dhe eficencën (humbje në kohë dhe në cilësi) e punonjësve.  Një pjesë e 
nevojave për trajnim, të cilat mund të mbuloheshin me anë të trajnimeve të 
brendshme, nuk janë trajtuar, pasi procesi i trajnimeve të brendshme është i 
paorganizuar. Megjithëse, në tre vjeçarin e fundit struktura dhe detyrat funksionale në 
institucionet publike, kanë pësuar ndryshime të shumta (si rezultat i ristrukturimit 
apo reformave qeveritare me qëllim konvergjimin me institucionet publike 
evropiane), programet e trajnimit të nevojshme për t’i mbështetur ato (të ofruara nga 
ASPA, apo vetë institucioni publik), nuk kanë patur të njëjtin trend në numër, apo 
llojshmëri. Të pa trajtuara, mbeten jo vetëm nevojat e paidentifikuara, por dhe ato të 
identifikuara e të synuara për t’u trajtuar brenda 2017-tës.  
ASPA nuk ka procedura të miratuara për vlerësimin e kandidatëve për trajner, apo për 
rekrutimin e tyre. Formatet e kontratat që ASPA ka lidhur përgjatë kohës së 
funksionimit të saj, janë të pa miratuara me ndonjë akt apo urdhër të brendshëm për 
të siguruar kështu konsistencën dhe standardizimin e tyre. Grupi i auditimit nuk 
mundi të identifikojë procedurat që ndiqen nga ASPA për të bërë thirrjen për trajner, 
për të realizuar aktivitetin e hartimit të kurrikulave, përditësimin e tyre, apo vetë 
procesin trajnues. Është e paqartë se si janë tërhequr nga ASPA, ofertat më cilësore 
për realizimin e këtyre aktivitete, gjatë viteve të funksionimit të saj. ASPA nuk ka 
procedura të miratuara për rishikimin e programeve të trajnimit dhe përditësimin e 
tyre, nuk ka standarde të miratuara për të vlerësuar kurrikulat e ofruara për 
qeverisjen qendrore. Nuk identifikohen procedura të miratuara që rregullojnë 
organizimin e procesit të vlerësimit të cilësisë së kurrikulave. Nëse ky proces do të 
realizohet jashtë detyrave funksionale të ASPA-s, p.sh. nga ekspert të fushës, duhet të 
reflektohen ndryshimet e nevojshme për pagesën e tyre, në VKM 138 dt. 12.03.2014, e 
cila parashikon tarifat vetëm për dhënien e trajnimeve, hartimin e kurrikulave, 
përditësimin, por jo për vlerësimin e cilësisë së tyre. 
Identifikimi i kostove të lidhura me një proces është vendimtar, pasi kështu 
identifikohet kostoja e realizimit të tij. Kosto e një procesi, është inputi i çdo 
vendimmarrje ekonomike dhe efiçente. Identifikimi i kostove është i domosdoshëm 
mbi të gjitha për buxhetimin e institucionit publik. Modeli i kostimit i përdorur nga 
ASPA, i vënë në dispozicion grupit në formë fizike, është një tabelë në të cilën nuk 
identifikohet viti i hartimit të saj, njësia përgjegjëse për hartimin dhe konceptimin, etj. 
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si dhe nuk është e miratuar. Nga komunikimet me stafin e brendshëm të ASPA-s, u 
konfirmua se kjo tabelë është përdorur për kostimin e programeve të trajnimit dhe 
për hartimin e kërkesave buxhetore në tre vitet e fundit, në vitin 2016, 2017, dhe 2018 
(për zërin “kostot e trajnimeve dhe seminaret”). Konkludohet se, edhe pse numri i 
nëpunësve civil që duhet të trajnohen çdo vit nga ASPA ka ardhur duke u rritur dhe 
duhet të ketë  trend rritës , apo programet e trajnimit të ofruara kanë ndryshuar nga 
viti në vit, është përdorur një tabelë statike për kostimin e tyre, me një numër të 
përcaktuar pjesëmarrësish, pavarësisht vitit. Nga tabela nuk mund të identifikohet se 
sa herë përsëritet një program i caktuar gjatë vitit, kategoria e trajneri që e realizon e 
cila lidhet me nivelin e pagës, dhe nëse kanë ndodhur apo jo aktivitete të tjera të 
lidhura me programin, që shkaktojnë kosto si: hartimi i kurrikulës, nëse është 
program i ri, vlerësimi kurrikulës, rishikimi i saj etj. Gjithashtu, nga tabela nuk mund 
të identifikohet nëse janë përfshirë, apo jo materialet kancelarike të nevojshme për 
realizimin e këtij program. Mbështetur në modelin e kostimit që ASPA përdor, nuk të 
verifikohet vërtetësia e vlerës 324.000 lekë të konkluduar si kosto për realizimin e 
programit “Menaxhimi i politikave dhe strategjive” dhe rrjedhimisht kosto totale, që 
përfshinë koston e 8 programeve, 5.004.000 lekë. Sistemi i kostimit të përdorur nga 
ASPA, nuk ofron transparencë dhe siguri lidhur me kostot reale të programeve që 
institucioni realizon. Mbështetur në modelin e kostimit, nuk është e mundur të 
verifikohet shkaku i rritjes së kërkesës për buxhet, me rreth 20 milion lekë të vjetra 
çdo vit.   
Pavarësisht kërkesës për buxhet në rritje të institucionit, buxheti i planifikuar (dhe i 
alokuar për 2016 dhe 2017), ka pësuar rënie. Në raportin e monitorimit të publikuar 
në 2017 nga SIGMA mbi administratën publike vërehet se, buxheti i alokuar për 
nëpunës të trajnuar për vitet 2013 – 2016 ka pësuar një rënie të ndjeshme me rreth 
42%. Grupi i auditimit ka përdorur metodologji të njëjtë për të identifikuar trendin e 
shpenzimeve të kryera nga shteti, për një nëpunës të trajnuar në ASPA, nga 2016 deri 
në shtator 2018. Nga analizimi i të dhënave vërehet një trend vijues, rënës, i buxhetit 
të alokuar për trajnimin e nëpunësve civil të administratës publike. Në 2017-ën 
buxheti ishte rreth 25% më pak, se ai i alokuar në 2016-ën. Ndërsa për 2018-ën, 
buxheti i investuar nga shteti për trajnimin e një nëpunësi civil në ASPA, vlerësohet të 
ketë diferencë edhe më të thëlluar në krahasim me atë të investuar, në 2016-tën. Kjo 
pasi, buxheti i planifikuar për 2018, është rreth 3’000’000 ALL me i ulët (rreth 20% 
më i ulët), ndërkohë që numri i nëpunësve të trajnuar, vetëm për 6 mujorin e parë të 
vitit aktual, është afërsisht i njëjtë me atë të trajnuar, përgjatë gjithë vitit 2016-ës. 
Vizioni dhe prioriteti i qeverisë, i formuluar në dokumentin strategjik të SNRAP-së, për 
të forcuar shkollën e administratës publike si ofruese e trajnimeve për shërbimin civil, 
me qëllim ngritjen në nivelet e një administrate evropiane, nuk reflektohet në vlerat e 
investuar për t’i përmbushur ato. 
Mungesa e një sistemi për vlerësimin e ndikimit të trajnimeve në performancën e 
punonjësve në vendin e punës pengon ASPA-n të krijojë një panoramë të qartë në 
lidhje me aplikimin në praktikë të njohurive të fituara në trajnime, duke penguar 
njëkohësisht edhe shënjestrimin e duhur të trajnimeve në të ardhmen. Mungesa e një 
sistemi të tillë pengon gjithashtu, edhe vetë Ministritë për të kuptuar ndikimin dhe 
dobinë e trajnimeve në përmirësimin e aftësive të punonjësve të tyre e rrjedhimisht 
punës së institucionit.  
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Mungesa e një sistemi kompjuterik në ASPA për përpunimin e të dhënave të 
grumbulluara ngadalëson procesin dhe rrit mundësinë për gabime. Procesi i aksesimit 
të trajnimeve të zhvilluara nga punonjësit nuk është eficient sepse çdo informacion 
duhet të merret nga dosjet fizike të punonjësve, nëpërmjet drejtorive të BNJ. 
Menaxhimi i të dhënave për trajnimet e zhvilluara bërë nëpërmjet sistemit HRMIS, do 
të lehtësonte aksesin në informacion dhe përpunimin e të dhënave. Gabimet në bazat e 
të dhënave për të trajnuarit, përveçse përcjellin informacion të cenuar, shkaktojnë 
gabime në raportimet periodike të institucioneve publike. 
Pavarësisht subjektivitetit që mund të reflektojë, heqja e fushës së vlerësimit të 
trajnimeve dhe ngritjes profesionale nga formularët e vlerësimit periodik të 
nëpunësve civil, ka lënë institucionet e administratës pa një mjet për të matur 
ndikimin e trajnimeve në rritjen e performancës së punonjësve të tyre. Një gjë e tillë 
vështirëson realizimin e objektivit strategjik për përfshirjen e paketës së trajnimeve, si 
pjesë integrale të kushteve për ngritjen në detyrë të nëpunësve civilë. 
Nga analizimi i vlerësimeve periodike në MFE, konkludohet se trajnimet e zhvilluara 
kanë pasur një ndikim shumë të lehtë në përmirësimin e vlerësimeve periodike të 
nëpunësve. Duke marrë në konsideratë të gjitha mangësitë e konstatuara në 
shqyrtimin e formularëve të vlerësimit periodik të nëpunësve, konkludohet se 
plotësimi i tyre nuk është bërë me vëmendjen e duhur, duke mos reflektuar rëndësinë 
që ata kanë si i vetmi mjet për matjen e performancës së punonjësve. Mosplotësimi i 
Planit të zhvillimit personal nga nëpunësit apo eprorët reflekton neglizhencë ndaj 
nevojës për të zhvilluar trajnime apo aktivitete të tjera për zhvillimin profesional të 
punonjësve në administratën publike. 
Mangësitë dhe problemet e konstatuara në procesin e hartimit të programeve të 
trajnimit dhe vlerësimit të arritjeve të tyre cenojnë dhe zvogëlojnë impaktin që 
trajnimet kanë në përmirësimin e cilësisë së punës dhe shërbimit në administratën 
publike. Vlerësimet periodike të pavarura të cilësisë së shërbimit dhe përcaktimi i 
objektivave të kënaqësisë së klientit për kurset e trajnimit, përveçse ndihmojnë 
institucionin për të kuptuar nëse ka arritur objektivat apo për të marrë sugjerime për 
përmirësimin e punës, përbëjnë një aktivitet të nevojshëm për plotësimin e 
objektivave strategjikë. Mosplotësimi i tyre në kohë ka shkelur afatet e përcaktuara në 
SNRAP 2015 – 2020. 
Trajnimet e zhvilluara, të cilat nuk lidhen me aspektet konkrete të punës dhe detyrave 
funksionale të punonjësve, ndihmojnë pak në përmirësimin e performancës dhe nuk 
përbëjnë vlerë të shtuar për institucionin në tërësi. Mungesa e një sistemi apo 
metodologjie për të vlerësuar impaktin e trajnimeve në Ministri, së bashku me 
mungesën e “follow-up” nga ana e ASPA-s, bën që dobia e trajnimeve në përmirësimin 
e punës në administratën publike të ngelet praktikisht e pamatshme. Ndikimi i 
trajnimeve në punën e stafit mund të rritet duke identifikuar arritjet dhe mangësitë e 
trajnimeve, në mënyrë që përfundimet të përdoren për të ndërtuar një sistem të 
shënjestruar saktë në bazë të nevojave dhe në përputhje me punën e përditshme të 
stafit në administratë. 
 
Në lidhje me pyetjen kryesore të këtij auditimi, “A ka qenë efecient procesi i 
trajnimeve të stafit të MFE dhe MASR për periudhën 2016 - 2018?”, u arrit në këtë 
mesazh auditimi: 
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Mjedisi mikro i ASPA-së është i pa rregulluar. Institucioni ka funksionuar pa një 
rregullore të miratuar dhe pa detyra funksionale të përcaktuara. Në këtë mënyrë, është e 
vështirë të identifikohet njësia përgjegjëse në institucion për analizimin e nevojës për 
trajnim, zanafillën e një procesi trajnues efektiv, eficient dhe ekonomik. Nga ana tjetër, 
mjedisi makro i ASPA-s nuk kontribuon në rritjen e kapaciteteve të qëndrueshme të 
administratës publike, mision i cili konvergjon me objektivat e zhvillimit të qëndrueshëm. 
ASPA është një institucion me një buxhet gjithmonë e më të cunguar dhe statusi i saj, si 
institucion qendror trajnimi është i paqartë. Cilësia e programeve aktuale të trajnimit, të 
ofruara nga ASPA, është e ulët dhe me risk të lartë. Midis dokumenteve të brendshme të 
miratuara, nuk identifikohet një njësi përgjegjëse në institucion për zhvillimin dhe 
zbatimin e programeve të trajnimit. Procesi trajnues i ASPA-s është i pakostuar, duke 
mos i krijuar asaj mundësinë për disponim të informacionit të saktë mbi kostot e një 
programi, dhe për vendimmarrje eficiente dhe ekonomike. 
ASPA nuk mund të krijojë një panoramë të qartë mbi vlerën dhe dobinë e trajnimeve për 
punonjësit e administratës publike, në mungesë të një sistemi për vlerësimin e ndikimit të 
trajnimeve në performancën e punonjësve, njëkohësisht duke vështirësuar edhe 
shënjestrimin e duhur të trajnimeve në të ardhmen. Një sistem i tillë mungon edhe në 
institucionet e administratës dhe për më tepër, indikatori i vetëm që vlerësonte ndikimin 
e trajnimeve në performancën e punonjësit, tashmë është hequr nga formulari i 
vlerësimit periodik. Trajnimet shihen si një detyrë për t’u realizuar dhe askush nuk është i 
interesuar për vlerën që mund të shtojnë në institucione. Gjithashtu, institucionet e 
administratës publike hasin vështirësi në aksesimin e dokumentacionit për trajnimet, 
duke qenë se sistemi elektronik që do të mund ta bënte procesin më eficient, nuk përdoret 
për këtë qëllim. 
Procesi i trajnimeve në administratë ka qenë joeficient, si rezultat i problematikave të 
lidhura me input-et, ndërsa pamundësia për të matur cilësinë e output-eve nuk siguron 
efektivitetin e procesit në tërësi. 
 
Nisur nga konkluzionet e mësipërme të veprimtarisë audituese, duke synuar 
përmirësimin e mëtejshëm të rezultateve: 
 

V E N D O S A: 
 

I. Të miratoj Raportin e Auditimit me temë “Rritja e kapaciteteve në administratën 
publike shqiptare, në linjë me objektivat e zhvillimit të qëndrueshëm 2030 të 
Kombeve të Bashkuara”, të ushtruar në Shkollën Shqiptare të Administratës Publike, 
Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë dhe Ministrinë e Arsimit Sportit dhe Rinisë. 
II. Të miratoj rekomandimet e përcaktuara dhe të kërkoj marrjen e masave për sa 
vijon: 
 
Për Pyetjen: A është i përshtatshëm procesi i vlerësimit të nevojave për trajnim? 
 
Gjetje: 
- G.A evidentoi se procesi i VNT-së, roli i ASPA-s në të, dhe ai i aktorëve të tjerë, nuk 

rregullohet me bazë ligjore, VKM apo dokumente të brendshëm. 
- G.A ka identifikuar të paktën një rast në të cilin rregullimi aktual i tregut të 

trajnimeve mbivendos kompetenca midis institucioneve trajnuese publike në vend 
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dhe riskon dublimin e buxhetit të alokuar për të njëjtin trajnim. “Trajnimi i 
vijueshëm profesional i audituesve të brendshëm publik” është një proces  formimi 
i vazhduar, i cili përfshinë të gjithë audituesit e brendshëm publik në përmbushje 
të detyrimit për të realizuar 80 orë trajnimi në çdo dy vite. Megjithëse, është një 
proces i vijueshëm, që përfshinë trajnimin e të gjithë audituesve të brendshëm të 
administratës publike si dhe certifikimin e tyre, ky proces realizohet nga Ministria 
e Financave dhe Ekonomisë, në përmbushje të Ligjit Nr.114/2015, Neni 19 dhe 
rregullohet nga VKM 116, 17.02.2016 “Për përbërjen e komisionit të kualifikimit të 
AB…”. Ndërkohë, në përmbushje të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” Neni 8, 
programet e formimit të vazhduar të nëpunësve civil, sikurse është edhe trajnimi i 
vijueshëm i AB-së, duhet të ofrohen nga ASPA 

- Fondet e nevojshme për realizimin e tij i alokohen nga buxheti i shtetit Ministrisë 
së Financave dhe Ekonomisë, dhe përfshihen në zërin ”Shpenzime për honorare” 
(llogaria 6029005, pasqyra ”Shpenzimet Operative” 2016-2018) së bashku me 
shpenzime të tjera jo të lidhur me trajnimet. Në pasqyrat financiare te MFE-së 
vërehet se në këtë llogari ka patur buxhet të alokuar për të tre vitet (2016-2017-
2018) por nuk identifikohet ç’ pjesë i përket trajnimit për audituesit e brendshëm 
publik. 

- Për shkak të pamundësisë së Drejtorisë së Përgjithshme të Harmonizimit të MFK 
dhe AB në MFE (Drejtoria përgjegjëse për realizimin e procesit të trajnimit dhe 
certifikimit të AB) për të organizuar procesin e trajnimeve në institucione (njëri 
prej shqetësimeve kryesore ishte mungesa e sallave dhe mjeteve teknike për ta 
realizuar atë), në vitin 2017, ky proces është realizuar nga ASPA, edhe kostot e 
nevojshme për realizimin e trajnimeve janë mbuluar nga ASPA. Procesi ka vijuar të 
zhvillohet në institucionin qendror të trajnimit të administratës publike edhe për 
katër muajt e parë të 2018, por si rezultat i mungesë së fondeve të nevojshme për 
realizimin e procesit për muajt e tjerë të 2018-tës, ky proces është kthyer sërish të 
realizohet në MFE.  

- G.A ka kërkuar me tej informacion në ASPA mbi këtë situatë, ku është vërtetuar se 
ky trajnim është realizuar në shkollën e administratës publike me koston e plotë të 
trajnimit, të mbuluar nga ASPA, pa rialokim të fondeve për realizimin e tij, nga 
MFE. G.A është përpjekur të identifikojë nëse edhe ASPA ka bërë kërkesë për fonde 
për realizimin e të njëjtit trajnim, në kërkesat buxhetore të përvitshme të 
institucionit, por për shkak të mungesës së një sistemi të qartë kostimi (trajtohet 
në vijim) në ASPA, është i pamundur gjenerimi i këtij informacioni. 

- Që nga krijimi (15.04.2013) e deri më sot, Shkolla Shqiptare e Administratës 
Publike ka funksionuar pa një rregullore të brendshme të miratuar.  

- Struktura e miratuar e ASPA-së është ajo e vitit 2013 dhe përfshinë 2 Drejtori dhe 
një Sektor. 

- Sipas organikës institucionale të miratuar, po e 2013-tës,  ASPA ka këtë staf:  
 Drejtor i përgjithshëm (1) 
 Drejtoria e Trajnimit të Vazhdueshëm - Drejtor (1), Menaxher Trajnimi (5), 

Specialist (1) 
 Drejtoria e Kërkimeve dhe Botimeve - Menaxher Trajnimi (4), Specialist për IT 

dhe Komunikim (1) 
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 Sektorin e Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse - Përgjegjës Sektori (1) 
Specialist  për Financën dhe BNJ (1), Specialist (arkivist, 
Protokollist/magazinë/Sekretar) (1), Shofer (1).  

- Në përfundim të analizës SNA, të realizuar ASPA-s nga ekspertët gjatë 2017-ës, në 
kuadër të projektit Twinning,  institucioni rekomandohet të hartojë dhe të miratojë 
një strukturë të re, pasi “struktura aktuale nuk pasqyron prioritetet institucionale 
në rritjen e cilësisë së trajnimit dhe sigurimin e promovimin e vlerave më të mira 
për shërbimin civil” 

- Nuk ka dokumente të miratuara të cilat përkufizojnë dhe përcaktojnë qëllimin dhe 
detyrat funksionale të secilës prej drejtorive. Nuk ka përshkrime të punës të 
miratuara për asnjë nga pozicionet e organikës së miratuar të  ASPA-së.  

- Midis dokumenteve të miratuar, është e pamundur të identifikohet njësia 
përgjegjëse në ASPA për zhvillimin dhe zbatimin efektiv të programeve të trajnimit.  

- Faqja Web e ASPA-s ka fushat e përcaktuara për strukturën dhe organikën, por nuk 
përmban asnjë informacion në to. 

- Në dokumentet e brendshme të miratuara të ASPA-s, Vlerësimi i nevojës për 
trajnim nuk identifikohet si proces i cili duhet të bëhet nga ASPA. 

- Nga dokumentet e brendshëm të miratuar, është e pamundur të identifikohet 
njësia përgjegjëse  në ASPA, për realizimin e procesit të  VNT-së. 

- ASPA në përgjigjen e saj zyrtare drejtuar G.A-it, konfirmon se kanë asnjë dokument 
të brendshëm që rregullon procesin e VNT-së.  

- Në përgjigje të pyetjes “Cilat janë procedurat që ka ndërmarrë ASPA për të 
identifikuar nevojën për trajnim të administratës publike për periudhën 2016-
2018? Çfarë metodologjie është përdorur? ” drejtuar nga G.A, ASPA nuk ka listuar 
asnjë hap, apo procedurë konkrete. Institucioni nuk ka dhënë asnjë përgjigje lidhur 
me metodologjinë e procesit. 

 
Për sa më sipër rekomandoj: 
- ASPA të përgatisë dhe të paraqesë pranë Këshillit të Ministrave propozimin për 

përfshirjen në VKM 138 dt. 12.03.2014  “Për rregullat e organizimit e të 
funksionimit të ...”  të pikës mbi procesin e “Vlerësimit të nevojës për trajnim”, ku të 
përcaktohen detyrat dhe përgjegjësitë e institucioneve publike dhe të ASPA-s në 
këtë proces, si dhe detajet e tjera të nevojshme për mbarëvajtjen e realizimit të tij 
si: periudha kohore kur mblidhet nevoja, etj., në  përputhje me metodologjinë që do 
të përdoret për VNT. 

Brenda vitit 2020 
 

- ASPA në bashkëpunim me DAP, të ndërmarrë hapat e nevojshëm për qartësimin e 
statusit të saj si institucion qendror trajnimi i AP dhe i kategorive të trajnimeve që 
mbulon, krahasuar me institucionet e tjera publike trajnuese, me qëllim 
mbarëvajtjen, transparencën, eficencën dhe ekonomicitetin e procesit trajnues.  
ASPA të hartojë propozimet për ndryshime të nevojshme në aktet rregullative 
(Ligji për Nëpunësin Civil, VKM 138 12.03.2014 etj.), nëse ka, dhe t’i paraqiten 
instancave përkatëse. 

Brenda vitit 2020 
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- ASPA të miratojë Rregulloren e Brendshme, Strukturën e re dhe Organikën e 
brendshme, me qëllim përcaktimin e rregullave dhe procedurave për komunikimin 
e brendshëm, për organizimin dhe funksionimin e saj.  

Shkurt 2019 
 
 

- ASPA të përcaktojë objektivat strategjik institucional, e t’i reflektojë në dokumentet 
strategjike të saj, të ndërtohen mbi to, planet e veprimit dhe ato të trajnimit.  

Qershor 2019 
 

- ASPA të përmbushë detyrimet ligjore që rrjedhin nga Ligji mbi të Drejtën e 
Informimit, duke publikuar në faqen WEB të ASPA-s, informacionet e nevojshme.  

Shkurt 2019 
 

- ASPA të përkufizojë dhe të përcaktojë qëllimin dhe detyrat funksionale të 
pozicioneve që do të përbëjnë organikën e miratuar institucionale. Gjithashtu, t’i 
reflektojë ato, në dokumentet e saj të brendshëm.  

Shkurt 2019 
 

- ASPA të hartojë e të miratojë përshkrimet e detajuara të punës, për pozicionet e 
organikës institucionale. 

Shkurt 2019 
 

- ASPA të ndërmarrë hapat e nevojshëm, për të hartuar e zhvilluar një metodologji 
për vlerësimin e nevojës për trajnim, e cila të jetë e përshtatshme për të 
identifikuar hendekun e performancës (nivelet e nevojave për trajnim), shkaqet 
dhe pasojat.  

Tetor 2019 
 

- ASPA të ndërmarrë hapat e nevojshëm për realizimin e procesit të  Vlerësimit të 
Nevojës për Trajnim, dhe të jetë një proces i vazhduar, i realizuar nga institucioni. 
Të përcaktojë njësinë e brendshme përgjegjëse, për këtë proces. Të hartojë e të 
miratojë procedurat e punës për realizimin e tij.  

Brenda vitit 2019 dhe në vazhdimësi 
 
Për Pyetjen: A përputhet dizenjimi i programeve me nevojën për trajnim? 
 
Gjetje: 
- Në të katërta Drejtoritë në të dyja Ministritë, ku G.A realizoi intervistat me eprorët, 

u identifikuan nevoja për trajnim të stafit, të cilat lidhen me mbarëvajtjen e 
aktivitetit të tyre të përditshëm.   

- Nevoja për trajnim për aftësim bazik në përdorimin e programeve kompjuterike 
dhe fushën e IT-së, është një nevojë e cila ka qenë gjithmonë e pranishme në MASR, 
dhe e patrajtuar me programe trajnimi.  

- Në Drejtorinë e Programimit, Standardizimit dhe Harmonizimit të Kuadrit 
Rregullator dhe Drejtorinë e Administrimit të Pronës Shtetërore në MFE, nevojat 
për trajnim të lidhura me detyrat funksionale të stafit nuk trajtohen nga asnjë 
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program trajnimi i ofruar në ASPA, apo Ministri. Nevojën për trajnim, me qëllim 
realizmin e detyrave funksionale, Drejtoria e Programimit, Standardizimit dhe 
Harmonizimit të Kuadrit Rregullator përpiqet ta trajtojë me programet e trajnimit 
të ofruara në Joint Vienna Institute, programe të cilat janë selektive midis 
aplikantëve.  

- Në asnjërën prej dy Ministrive nuk realizohen programe të brendshme trajnimi, 
për të trajtuar nevoja të cilat programet e trajnimit në ASPA nuk i mbulojnë. Që të 
bëhet e mundur që institucionet publike të realizojnë trajnime të brendshme, duhet 
që ASPA të ofrojë programe trajnimi për trajnerët. Gjithashtu, është e nevojshme që 
të rregullohet procesi i organizimit të trajnimeve të brendshme dhe të përcaktohet 
roli i ASPA-së në lidhje me inputet dhe outputet e tij.  

- Në Planin e Veprimit 2015-2017 të SNRAP, ASPA është e përfshirë në 22 nën-
objektiva, si institucion (përgjegjës) trajnues për aktivitete të ndryshme dhe për 
këto të fundit përgjithësisht, është parashikuar trend rritës vit pas viti. Pavarësisht 
se nevojat për trajnim janë rritur, numri i programeve të trajnimit, të ofruara për t’i 
trajtuar ato, ka ardhur në ulje. Në 2016, ASPA ka ofruar 34 programe trajnimi, në 
2017 ka ofrua 33 programe trajnimi dhe në 2018, 26 programe trajnimi.  

- Në përmbushje të objektivit “Forcimi i regjimit të deklarimit dhe kontrollit të 
pasurive të zyrtarëve publikë, rasteve të konfliktit të interesave, si dhe mbrojtjes të 
të drejtave të bilbilfryrësve” pjesë e Planit të parë të Veprimit (2015-2017) SNRAP, 
ASPA duhet të hartonte programe trajnime për administratën publike për ligjin e 
bilbilfryrësit dhe për training of trainiers 

- G.A nuk gjeti në listën e programeve të trajnimit, të ofruara nga ASPA, programe të 
hartuara në përmbushje të këtij objektivi. 

- Si rezultat se ASPA nuk ka një Rregullore të Brendshme të miratuar; detyra 
funksionale të mirëpërcaktuara, shteruese e jo të mbivendosura; përshkrime punë 
të miratuara etj. është e pamundur të identifikohet njësia përgjegjëse në këtë 
institucion për zhvillimin dhe zbatimin efektiv të programeve të trajnimit dhe 
hapat e ndërmarrë për ta siguruar këtë.  

- ASPA nuk ka procedura të miratuara për të vlerësuar kandidatët për trajner, apo 
procedura të miratuara për rekrutimin e tyre. 

- Formatet e kontratat që ASPA ka lidhur përgjatë gjithë kohës së funksionimit të saj, 
janë të pa miratuara nga ndonjë akt apo urdhër i brendshëm, për të siguruar 
kështu konsistencën dhe standardizimin e tyre.  

- G.A nuk mundi të identifikojë procedurat që ndiqen nga ASPA për të bërë thirrjen 
për trajner (për asnjërën nga të tre kategoritë), për të realizuar aktivitetin e 
hartimit të kurrikulave, përditësimin e tyre, apo vetë procesin trajnues.  

- ASPA nuk ka procedura të miratuara për rishikimin e programeve të trajnimit dhe 
përditësimin e tyre. 

- ASPA ka kritere për të vlerësuar vetëm cilësinë e kurrikulave të ofruara në 
programet për qeverisjen vendore. ASPA, nuk ka standarde të miratuara për të 
vlerësuar kurrikulat e ofruara për qeverisjen qendrore.  

- G.A nuk identifikon procedurat të miratuara që rregullojnë organizimin e procesit 
të vlerësimit të cilësisë së kurrikulave. Nëse ky proces do të realizohet jashtë 
detyrave funksionale të ASPA-s, psh. nga ekspert të fushës, duhet të reflektohen 
ndryshimet e nevojshme për pagesën e tyre, në VKM 138 dt. 12.03.2014 “Rregullat 
e organizimit dhe funksionit të ...”, e cila parashikon tarifat vetëm për dhënien e 
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trajnimeve, hartimin e kurrikulave, përditësimin, por jo për vlerësimin e cilësisë së 
tyre.  

- Në analizën SNA (Social Network Analysis) të bërë ASPA-s nga ekspertët, nën 
përgjegjësisë e Component Leader 3, në kuadër të projektit Twining “Hartimi i 
programeve të trajnimit dhe produktet e tij” konsiderohet si procesi me cilësinë  
më të ulët (2) dhe risk maksimal (5). 

 
Për sa më sipër rekomandoj: 
- ASPA, në metodologjinë që do të hartojë për të realizuar VNT-në, duhet të mbajë në 

konsideratë se ajo (metodologjia), duhet të përfshijë stafin e administratës publike 
dhe eprorët, për të identifikuar nevojën reale për trajnim. 

Tetor 2019 
 

- ASPA të ndërmarrë hapat e nevojshëm për të identifikuar nëse, nevoja për trajnim : 
 për aftësim bazik në përdorimin e programeve kompjuterike, për stafit të AP si 

dhe, 
  nevoja për trajnim në fushën e IT-së, për njësit përgjegjëse për IT- në 

institucionet publike, janë nevoja reale për trajnim dhe nëse po, të marrë masa 
që ato të trajtohen. 

Brenda vitit 2019 
 

- ASPA në bashkëpunim me institucionet publike dhe DAP, të marrin masat e 
nevojshme për organizimin e ofrimit të trajnimeve të brendshme nga ana e 
institucioneve publike. Këto masa, duhet të parashikojnë elementet e rëndësishme 
të cilët sigurojnë mbarëvajtjen e procesit si p.sh: cila strukturë do t’i 
hartojë/miratojë kurrikulat për këto trajnime, a do të përfundohen me certifikim 
apo jo, cili do të jetë pozicioni i ASPA-së në lidhje me inputet dhe produktet e 
trajnimeve të brendshme, të ofruara nga institucionet publike etj. 

Brenda vitit 2019 
 

- ASPA të ndërmarrë hapat e nevojshëm për realizimin e trajnimeve për trajnerët me 
qëllim realizmin e trajnimeve të brendshme. 

Qershor 2019 
 

- ASPA të përcaktojë dhe të miratojë njësinë përgjegjëse në institucion dhe detyrat 
funksionale të cilat do të sigurojnë zhvillimin dhe zbatimin efektiv të programeve 
të trajnimit.  

Shkurt 2019 
 

- ASPA të hartojë dhe të miratojë procedurat e punës për realizimin e  thirrjes për 
trajner.  

Shkurt 2019 
 

- ASPA të hartojë dhe të miratojë standarde të cilësisë për të vlerësuar propozimet 
për kurrikulat, jo vetëm për NJQV, por për të gjitha programet që ajo ofron.  

Shkurt 2019 
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- ASPA të hartojë dhe të miratojë procedurat për ngritjen e sistemit të vlerësimit të 
kurrikulave dhe të përgatisë një propozim për ndryshimet e nevojshme në VKM 
138 12.03.2014, mbi tarifën e pagesës për ekspertë që do të realizojnë këtë proces. 

Shkurt 2019 
  

- ASPA të hartojë dhe të miratojë procedura për rishikimin e programeve të trajnimit 
dhe përditësimin e tyre si një proces i vazhdueshëm.  

Shkurt 2019 
- ASPA të hartojë dhe të miratojë procedurat për të vlerësuar kandidatët për trajner 

dhe procedurat për rekrutimin e tyre. 
Shkurt 2019 

 
- ASPA të hartojë dhe të miratojë formatet e kontratave në bazë të llojit të kontratave 

që institucioni mund të lidh gjatë realizimit të aktiviteteve të saj, mbështetur në 
VKM 138 12.03.2014.  

Shkurt 2019 
 

Për Pyetjen: A kostohet siç duhet procesi trajnues? 
 
Gjetje: 
- Modeli i kostimit i përdorur nga ASPA, i vënë në dispozicion G.A-s në formë fizike, 

është një tabelë në të cilën nuk identifikohet viti i hartimit të saj, njësia përgjegjëse 
për hartimin dhe konceptimin, etj. si dhe nuk është e miratuar. 

- Nga komunikimet me stafin e brendshëm të ASPA-s, u konfirmua se kjo tabelë 
statike është përdorur për kostimin e programeve të trajnimit, dhe për hartimin e 
kërkesave buxhetore në vitin 2016, 2017, dhe 2018 (për zërin “kostot e trajnimeve 
dhe seminaret”) edhe pse numri i nëpunësve civil që duhet të trajnohen çdo vit nga 
ASPA, ka ardhur duke u rritur, apo programet e trajnimit të ofruara kanë 
ndryshuar nga viti në vit. 

- Në fushat e brendshme të tabelës, vërehet vetëm kohëzgjatja e një program 1, 2, 
ose 3 njësi (1 njësi=60 minuta) dhe numri i ditëve të trajnimit. Nga tabela nuk 
mund të identifikohet se sa herë përsëritet ky program në vit, kategoria e trajnerit 
që e realizon e cila lidhet me nivelin e pagës, nëse kanë ndodhur aktivitete të tjera, 
të lidhura me programin, që shkaktojnë kosto si: hartimi i kurrikulës, nëse është 
program i ri, vlerësimi kurrikulës, rishikimi i saj etj. Gjithashtu, nga tabela nuk 
mund të identifikohet nëse janë përfshirë, apo jo materialet kancelarike të 
nevojshme për realizimin e këtij programi.  

- Megjithëse, mbështetur në tabelën e mësipërme, kosto e seminareve dhe 
trajnimeve është përllogaritur statike dhe e pandryshueshme, kërkesat për buxhet 
për realizmin e këtij aktiviteti, janë në rritje nga viti në vit.  

- Në raportin e monitorimit të publikuar në 2017 nga SIGMA mbi administratën 
publike është trajtuar edhe aktiviteti i ASPA-s. Në këtë raport vërehet se buxheti i 
alokuar për nëpunës të trajnuar gjatë viteve 2013 – 2016 ka pësuar një rënie të 
ndjeshme me rreth 42%. 

- G.A ka përdorur metodologji të njëjtë për të identifikuar trendin e shpenzimeve të 
kryera nga shteti për një nëpunës të trajnuar në ASPA dhe u gjet se, buxheti i 
alokuar për trajnimin e nëpunësve civil të administratës publike ka një trend 
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vijues, rënës. Në 2017-ën buxheti i alokuar ishte rreth 25% më i ulët, se ai i alokuar 
në 2016-ën. 

- Buxheti i planifikuar për ASPA-n për 2018-tën, është rreth 3’000’000 ALL me i ulët 
(rreth 20% më i ulët), ndërkohë që numri i nëpunësve të trajnuar, vetëm për 6 
mujorin e parë të vitit aktual, është afërsisht i njëjtë me atë të trajnuar përgjatë 
gjithë vitit 2016. 

 
Për sa më sipër rekomandoj: 
- ASPA të ndërmarrë hapat e nevojshëm, si p.sh: të identifikojë të gjitha aktiviteteve 

(vlerësimi i kurrikulës, përditësimi, promovimi etj.) që lidhen me një program 
trajnimi e që shkaktojnë kosto, dhe të hartojë një praktikë punë (si p.sh. Model, 
sistem etj.) me qëllim kostimin e qartë, transparent, e të vazhdueshëm, të procesit 
trajnues.  

Shkurt 2019 
 

- ASPA të hartojë kërkesat për buxhet në vitet e ardhshme, mbështetur në këtë 
praktikë.  

Shkurt 2019 
 
Për Pyetjen: A dokumentohen trajnimet në formë lehtësisht të aksesueshme? 
 
Gjetje: 
- ASPA nuk ka një sistem për matjen “jashtë salle” të ndikimit të trajnimeve në 

rritjen e performancës së punonjësve në institucione. 
- “Follow-up” i bërë në raportin “Vlerësimi i ndikimit të trajnimeve në performancën 

e të trajnuarve” nuk është adaptuar si një aktivitet periodik i ASPA-s, por ka ngelur 
një proces i zhvilluar vetëm në kuadër të një projekti. 

- Formularët e shpërndarë në fund të trajnimeve dhe testimi me shkrim nuk japin 
informacion në lidhje me aplikimin e njohurive të fituara në vendin e punës. Ato 
japin feedback vetëm për një moment të caktuar në kohë dhe bëjnë një vlerësim të 
procesit vetëm në planin individual. 

- ASPA ka hasur vështirësi në përpunimin e të dhënave të grumbulluara duke qenë 
se procesi duhet të bëhet manualisht, në mungesë të një sistemi kompjuterik që e 
bën këtë. 

- Eprorët direkt të punonjësve nuk kanë llogari në sistemin HRMIS për të aksesuar 
trajnimet e zhvilluara nga vartësit e tyre. 

- Strukturat përgjegjëse për burimet njerëzore në MASR kanë mungesa në 
informacion, lidhur me trajnimet e zhvilluara nga punonjësit e tyre. 

- Databaza e ASPA-s përmban informacion jo koherent, në lidhje me institucionet 
dhe punonjësit e trajnuar. 

- Certifikatat e trajnimeve të zhvilluara nga nëpunësit vendosen rregullisht në dosjet 
e tyre personale në institucione. 

 
Për sa më sipër rekomandoj: 
- Shkolla Shqiptare e Administratës Publike të miratojë një metodologji për 

vlerësimin e ndikimit të trajnimeve në performancën e punonjësve, i bazuar në një 
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studim konkret të hartuar nga ekspertë të fushës ose në Udhëzuesin “Vlerësimi i 
ndikimit të trajnimeve”. 

Brenda Qershorit 2019 
 

- Shkolla Shqiptare e Administratës Publike të hartojë në format elektronik 
formularët e vlerësimit apo metodat e tjera të grumbullimit të informacionit, me 
qëllim lehtësimin e përpunimit të të dhënave. 

Brenda Janarit 2019 
 

- Departamenti i Administratës Publike të krijojë “përdorues të nivelit të tretë” në 
sistemin HRMIS, duke i dhënë akses nivelit drejtues në institucione, vetëm në 
dosjet e nëpunësve që secili drejtues ka në varësi. 

Brenda Janarit 2019 
 

- Ministria e Arsimit Sportit dhe Rinisë të krijojë dhe të përditësojë vazhdimisht një 
databazë të plotë me punonjësit e trajnuar, specifikat e trajnimeve dhe periudhën 
kohore në të cilën janë zhvilluar. 

Menjëherë dhe në vazhdimësi 
 

- Shkolla Shqiptare e Administratës Publike të përditësojë në mënyrë të 
vazhdueshme databazat me personat e trajnuar, në mënyrë që informacioni në 
lidhje me ta të jetë sa më koherent. 

Menjëherë dhe në vazhdimësi 
 
Për Pyetjen: A ka ndikuar procesi i trajnimeve në përmirësimin e vlerësimeve 
periodike të punonjësve dhe në avancimin e tyre në karrierë? 
 
Gjetje: 
- Me ndryshimet e bëra në vitin 2016 tek VKM nr. 109, datë 26.02.2014, është hequr 

fusha e vlerësimit të trajnimeve dhe ngritjes profesionale nga formulari i vlerësimit 
periodik të nëpunësve civilë. 

- Vlerësimet periodike të punonjësve të MFE dhe MASR, të cilët janë trajnuar në 
ASPA përgjatë periudhës 2016 – 2018, janë rritur mesatarisht me 1.4%. 

- Formularët e përdorur për vlerësimet periodike të nëpunësve në MFE nuk janë 
koherente, duke qenë se është konstatuar prania e modelit të vjetër të formularit 
edhe pasi ai është ndryshuar në vitin 2016. 

- Gjatë përpunimit të të dhënave, grupi ka hasur formularë vlerësimi, të cilët kanë 
pasur fusha të paplotësuara, me vlerësim përfundimtar të paplotësuar apo kur për 
të njëjtën fushë janë zgjedhur dy vlerësime njëkohësisht. 

- Në disa raste, formularët kanë qenë të panënshkruar nga ana e nëpunësit apo 
eprorëve, të cilët kanë kryer vlerësimin. 

- Në vlerësimet e shqyrtuara nga grupi, konstatohet në masë të madhe edhe 
mosplotësimi i Planit të zhvillimit personal të nëpunësit. 

- Gjatë shqyrtimit të vlerësimeve u vu re edhe mungesa e formularëve të vlerësimit 
për një pjesë të stafit në 6-mujorin e dytë të 2017, veçanërisht në MFE. 

 
Për sa më sipër rekomandoj: 
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- Departamenti i Administratës Publike, në bashkëpunim me Ministrinë e Financave 
dhe Ekonomisë dhe Ministrinë e Arsimit Sportit dhe Rinisë të propozojnë pranë 
Këshillit të Ministrave pajisjen e formularit standard të vlerësimit periodik të 
nëpunësve, me një fushë specifike për vlerësimin e trajnimeve dhe ndikimit të tyre. 

Brenda Shkurtit 2019 
 

- Ministria e Financave dhe Ekonomisë dhe Ministria e Arsimit Sportit dhe Rinisë të 
tregojnë kujdesin e duhur në plotësimin e formularëve të vlerësimit periodik të 
nëpunësve, konform të gjitha kërkesave procedurale të parashikuara në aktet 
nënligjore. 

Në vazhdimësi 
 

- Ministria e Financave dhe Ekonomisë të marrë masat për të kompletuar dosjet e 
punonjësve me vlerësimet që mungojnë nga 6-mujori i dytë i vitit 2017, në rastet e 
stafit të ardhur nga institucionet e përthithura nga MFE gjatë ristrukturimeve të 
kësaj periudhe. 

Menjëherë 
 

- Stafi i Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë dhe Ministrisë së Arsimit Sportit dhe 
Rinisë të jetë konsistent në plotësimin e Planit të zhvillimit profesional të 
nëpunësit, i cili përbën një mjet të dobishëm në targetimin më të mirë të nevojave 
për trajnim. 

Në vazhdimësi 
 
Për Pyetjen: A kanë rezultuar trajnimet e stafit në vlerë të shtuar për institucionin? 
 
Gjetje: 
- Analiza e cilësisë së komponentëve të ASPA-s, e vlerësuar në kuadër të Projektit 

Twinning, ka vlerësuar me notë të ulët procesin e hartimit të programeve të 
trajnimit, si dhe vlerësimin / arritjet e tyre, elementë të cilët janë cilësuar nga ky 
projekt si proceset më me rëndësi në arritjen e objektivave institucionalë. Ky 
vlerësim përputhet me konstatimet e grupit në këtë auditim, në lidhje me 
mangësitë në mbledhjen e nevojave, hartimin e programeve për trajnim dhe 
arritjet e tyre. 

- ASPA nuk ka përcaktuar në afat objektivat e kënaqësisë së klientit për kurset e 
trajnimit, sipas kërkesave të SNRAP 2015 – 2020. 

- ASPA duhet t’i nënshtrohej vlerësimeve periodike të pavarura të cilësisë së 
shërbimit çdo dy vjet, por një gjë e tillë nuk është realizuar brenda tre-mujorit të 
dytë të 2016, sipas afatit të përcaktuar në SNRAP 2015 – 2020. 

- Eprorët e intervistuar në MFE dhe MASR pohuan se në Ministri nuk ekziston asnjë 
sistem apo metodologji për të vlerësuar impaktin e trajnimeve në përmirësimin e 
performancës së punonjësve. Disa prej tyre pohuan se trajnimet e ofruara në ASPA 
nuk mbulojnë fusha specifike që lidhen me punën e vartësve të tyre. 

- Nga pyetësori i zhvilluar nga grupi i auditimit për stafin e ministrive ngrihen si 
probleme përputhshmëria e ulët ndërmjet objektivave të pritshme nga trajnimet e 
zhvilluara dhe atyre të arritura, si dhe nevoja për përmirësimin e lidhjes së 
trajnimeve me realitetin dhe praktikën e punës. 
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- Nga përdorja e modelit statistikor chi2 për analizimin e të dhënave të vëna në 
dispozicion nga MFE, rezulton që personat, të cilët janë vlerësuar maksimalisht për 
trajnimet e zhvilluara, kanë rreth 11.5% më shumë mundësi që të vlerësohen 
maksimalisht për rezultatet në punë nga eprori. 

 
Për sa më sipër rekomandoj: 
- Shkolla Shqiptare e Administratës Publike të hartojë dhe miratojë objektivat e 

kënaqësisë së klientit për kurset e trajnimit, sipas kërkesave të Strategjisë 
Ndërsektoriale për Reformën në Administratën Publike 2015 – 2020. 

Brenda Marsit 2019 
 

- Shkolla Shqiptare e Administratës Publike të marrë masa për të kryer vlerësime 
periodike të pavarura të cilësisë së shërbimit çdo dy vjet, sipas kërkesave të 
Strategjisë Ndërsektoriale për Reformën në Administratën Publike 2015 – 2020. 

Në vazhdimësi 
 

- Ministria e Financave dhe Ekonomisë dhe Ministria e Arsimit Sportit dhe Rinisë të 
hartojnë dhe miratojnë indikatorë për të vlerësuar ndikimin e trajnimeve të marra 
në performancën e punonjësve të tyre, krahas vlerësimeve “jashtë salle” që mund 
të bëjë ASPA. 

Brenda Qershorit 2019 
 
Me ndjekjen dhe kontrollin e zbatimit të detyrave dhe masave të përcaktuara në këtë 
vendim ngarkohet Departamenti i Auditimit të Performancës. 
 
 

Grupi i Auditimit 
 

Rinald MUÇA 
Krisi ANASTAS 
Megi KURUSHI 

 

 

 


