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PJESA 1: PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE (maksimumi 2 faqe) 

PËRKUFIZIMI I PROBLEMIT 

Cili është problemi në shqyrtim dhe cilat janë shkaqet e tij? Jepni arsyet e nevojës së ndërhyrjes së 

qeverisë. (jo më shumë se 10 rreshta)  

 

Problemi për të cilin propozohet kjo politikë është mungesa e një përcaktimi/dispozite në ligj që të lejojë 

përfitimin e kujdesit shëndetësor për kategoritë e grave të papuna, të cilat  kanë  tre apo më shumë fëmijë 

të moshës deri në 18 vjeç, ku njëri prej fëmijëve është nën moshën 5 vjeç dhe të ardhurat mujore të familjes 

janë nën 100 mijë lekë në muaj, për periudhën e kujdesit ndaj fëmijës deri në moshën 5 vjeçare.  

Mungesa e një përcaktimi të tillë ligjor, lidhur me pamundësinë e përfitimit të kujdesit shëndetësor për 

këtë kategori, sjell si pasojë reduktimin e të ardhurave për familjet e kësaj kategorie, pasi një pjesë e këtyre 

të ardhurave do të shpenzohej për sigurimin e kujdesit shëndetësor. 

  

  

OBJEKTIVAT 

Cilat janë objektivat dhe rezultatet e synuara të propozimit? (jo më shumë se 7  rreshta) 

 

mailto:Anila.Prifti@shendetesia.gov.al


   

 

2 

 

 

Objektivat e synuar nëpërmjet kësaj politike janë:  

 

1. Garantimi i standardit më të lartë shëndetësor, fizik e mendor, të mundshëm për kategorinë e veçantë 

të grave të papuna, i cili perben objektiv social përcaktuar në Kushtetuten e R.SH-së. 

OPSIONET E POLITIKAVE 

Cilat janë opsionet kryesore të politikave? Duhet të bëni krahasimin e avantazheve/përfitimeve kryesore 

dhe të dizavantazheve/kostove të opsioneve të mundshme.  (jo më shumë se 7 rreshta) 

 

Opsioni 0, ruajtja e status quo-së  ose vijimi i zbatimit të legjislacionit aktual dhe mosndërmarrja e hapave 

të mëtejshëm, i nuk garanton mbështetjen financiare të kategorisë së grave të papuna, të cilat kanë tre a 

më shumë fëmijë të moshës deri në 18 vjeç, ku njëri prej fëmijëve është nën moshën 5 vjeç, dhe të ardhurat 

mujore të familjes janë nën 100 mijë lekë në muaj, për periudhën e kujdesit ndaj fëmijës deri në moshën 

5 vjeçare. Ky opsion ka koston më të ulët qoftë financiare pasi kategoritë e përfituesve nuk do të 

ndryshojnë por lë kategori përfituesish jashtë fushës së zbatimit. Me anë të zgjedhjes së këtij opsioni, kjo 

kategori nuk do të përfitojë trajtimin e parashikuar si dhe do të vijojmë të kemi një legjislacion jo të qartë 

që rregullon këtë çështje. 

 

Opsioni 1, hartimi i një ligji të ri. Një opsion i tillë do të mundësonte shtrirjen e përfitimeve materiale të 

dedikuara për specifikisht për gratë e papuna të cilët kanë tre a më shumë fëmijë  deri në 18 vjeç, ku njëri 

prej fëmijëve është nën moshën 5 vjeç, dhe të ardhurat mujore të familjes janë nën 100 mijë lekë në muaj, 

për periudhën e kujdesit ndaj fëmijës deri në moshën 5 vjeçare.  

Në këtë rast, do të kishte kosto për zbatimin e projektligjit pasi aktualisht shtohet vetëm një kategori 

përfituesish nga skema e sigurimeve shëndetësore.   

 

Opsioni 2, bërja e ndryshimeve në ligjin nr.10383, datë 24.2.2011, “Për sigurimin e detyrueshëm të 

kujdesit shëndetësor në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, ku të shtoheshin parashikime për dhënien 

e mbështetjes materiale dhe jo materiale për këtë kategori. Ky opsion e rregullon plotësisht situatën e 

grave të papuna të cilët kanë tre a më shumë fëmijë deri në 18 vjeç, ku njëri prej fëmijëve është nën 

moshën 5 vjeç, dhe të ardhurat mujore të familjes janë nën 100 mijë lekë në muaj, për periudhën e kujdesit 

ndaj fëmijës deri në moshën 5 vjeçare.  

 

Opsioni 3, nxjerrja e akteve nënligjore për të rregulluar situatën e krijuar, nuk mund të përdoret, pasi 

kategoritë përfituese përcaktohen vetëm me ligj. 

 

Opsioni 4, rregullimi me anë të një akti jorregullator.  

Është vlerësuar edhe mundësia e implementimit të kësaj politike nëpërmjet një opsioni jo rregullator, por 

është arritur në konkluzionin që nuk ekzistojnë mundësitë e mjaftueshme juridike dhe ligjore për ta bërë 

të mundur zgjedhjen e këtij opsioni.   

 

      

ANALIZA E NDIKIMEVE 

Cilat janë ndikimet e opsionit të preferuar? Kjo duhet të përshkruajë ndikimet në mënyrë sasiore  

(monetare) dhe cilësore (narrative) mbi buxhetin dhe grupet e tjera të prekura. (jo më shumë se 10 rreshta) 

 

Ky projektligj pritet të mundësojë mbështetjen financiare për gratë e papuna, me tre apo më shumë fëmijë 

të moshës deri në 18 vjeç, ku ku njëri prej fëmijëve është nën moshën 5 vjeç dhe familja ka të ardhura nën 

100 mijë lekë në muaj, për periudhën e kujdesit ndaj fëmijës deri në moshën 5 vjeçare, që fëmijët të kenë 

më shumë mundësi për mirëushqyerje dhe nënat të përballojnë jetesën.  
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Mbështetja më e mirë për këtë kategori është një investim, përfitimet e të cilit do të kenë impakt pozitiv 

tek mirëqenia e individit, shoqëria dhe ekonomia e vendit. Fokusi i politikave sociale ka në themel 

fuqizimin e gruas, familjes dhe kujdesin e veçantë tek fëmijët.Gratë e papuna me tre a më shumë fëmijë 

në ngarkim paraqesin nevoja më të mëdha si përsa i përket mirërritjes së fëmijëve, por edhe ndjekjes së 

tyre në kopshte, çerdhe e shkolla.  

Për këto arsye kjo kategori është targetuar dhe ka patur vëmendjen e shtuar në këtë politikë sociale 

mbështetëse.  

 

ARSYETIMI I OPSIONIT TË PREFERUAR  

Shpjegoni arsyet për zgjedhjen e opsionit të preferuar. Ju lutemi jepni nëse është e mundur koston dhe 

përfitimin me vlerë të përcaktuar monetare. (jo më shumë se 7 rreshta) 

 

Pas studimit të situatës aktuale ligjore dhe financiare, u vu re se ka mungesë të legjislacionit të dedikuar 

mbrojtjes së kategorisë së grave të papuna.    

 

Opsioni 2, hartimi i ndryshimeve ligjore është opsioni më i volitshëm pasi parashikon përfitimet materiale 

të dedikuara specifikisht për gratë e papuna me tre a më shumë fëmijë.  

Ai, gjithashtu, përmbush detyrimet e një shteti social për mbrojtje të veçantë të kategorive në nevojë, 

pavarësisht kostos financiare. Ky opsion është më i volitshëm krahasuar me hartimin e një ligji të ri pasi 

duke mos prekur rregullimet bazë, nuk angazhon burime njerëzore të konsiderueshme.  

 

Kostoja e përllogaritur në total e opsionit të preferuar mbi buxhetin e shtetit gjatë periudhës 3-

vjeçare menjëherë pas miratimit të ligjit (kostoja në total në lekë, çmimet aktuale, në terma 

nominalë): 

 

Efektet financiare që rrjedhin nga zbatimi i këtij projektligji përballohen në shpenzimet korrente, të 

programit 10130 (Përkujdesi social) në llogarinë (artikullin) 606, “Transfertë për buxhetet familjare dhe 

individët”.  

Fonde të planifikuara janë brenda tavaneve buxhetore të përcaktuara.  

 

Për vitin e parë është parashikuar efekti financiar të jetë në vlerën 77 milionë lekë dhe përsa i përket 

projeksionit për vitet në vijim presupozohet të ketë një rritje të lehtë por nuk mund të përcaktojme qarte 

perqindjen e lindjeve teë femijes se tre, të katert, etj  

 

 

KONSULTIMI 

Jepni një përmbledhje të çdo konsultimi të kryer (me kë dhe si jeni konsultuar? (jo më shumë se 5 rreshta) 

Ky projektligj propozohet në vijim të rezultateve të nismës së këshillimit kombëtar, për të cilën ju 

përgjigjën pozitivishtë 81% e të anketuarve se nënat me fëmijë të mitur duhet të përfitojnë mbrojtje të 

veçantë sociale nga shteti.  

Gjithashtu  projektligji “Për një shtesë në Ligjin Nr. 10383, datë 24.2.2011, “Për sigurimin e detyrueshëm 

të kujdesit shëndetësor në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar është hedhur për konsultim publik edhe 

në faqen zyrtare të Regjistrit Elektronik te Njoftimit dhe Konsultimit Publik me datë 25.10.2022. 

Aktualisht nuk janë përcjellë komente.  

ZBATIMI DHE MONITORIMI 

Si do të organizohen zbatimi dhe monitorimi?(jo më shumë se 5 rreshta) 

 

Zbatimi i kësaj politike do të ndiqet nga Shërbimi Social Shtetëror, i cili do të përcaktojë listën e grave që 

përfitojnë nga kjo politike dhe çdo muaj llogarit dhe kryen pagesën e kontributeve shëndetësore.   
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PJESA 2: BAZA KRYESORE E ANALIZËS DHE E PROVAVE  

 

Historik 

Jepni kontekstin e politikës. 

 

Kuadri ligjor në fuqi përbëhet nga ligji Nr. 10383, datë 24.2.2011, “Për sigurimin e detyrueshëm të kujdesit 

shëndetësor në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar , në nenin 5, pika 2, të të cilit nuk janë të përfshira 

kategoria e grave të papunë më tre a më shumë fëmijë dhe më të ardhura mujore të familjes nën 100 mijë 

lekë.   

MSHMS me anë politikave të mbrojtjes sociale ka mbështetur kategorite në nevojë, nëpërmjet programit 

te ndihmes ekonomike  

Ky problem është sjellë në vëmendje nëpërmjet Nismës së Këshillimit Kombëtar, të ndërmarrë nga 

Kryeministri, nga rezultatet e të cilës 81% e të anketuarve janë përgjigjur pozitivisht pyetjes se nënat me 

fëmijë të mitur duhet të përfitojnë mbrojtje të veçantë sociale nga shteti.   

 

Problemi në shqyrtim 

1. Përshkruani natyrën e problemit. 

2. Identifikoni shkaqet e problemit. 

3. Përshkruani shtrirjen e problemit. 

4. Identifikoni grupet e prekura nga ky problem - qeveria / biznesi / shoqëria civile / qytetarët. 

5. Vlerësoni nëse problemi mund të trajtohet ose jo përmes një ndryshimi të politikave. 

Problemi për të cilin propozohet ky projektligj është mungesa e një përcaktimi ligjor për përfitimet e grave 

të papuna , me tre a më shumë fëmijë, të moshës deri në 18 vjeç, ku ku njëri prej fëmijëve është nën moshën 

5 vjeç dhe familja ka të ardhura nën 100 mijë lekë në muaj, për periudhën e kujdesit ndaj fëmijës deri në 

moshën 5 vjeçare. Ky problem ka një shtrirje në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë. 
 

 

Grupet e prekura: 

 

1. Te gjitha grate e papuna , me tre a më shumë fëmijë, të moshës deri në 18 vjeç, ku ku njëri prej 

fëmijëve është nën moshën 5 vjeç dhe familja ka të ardhura nën 100 mijë lekë në muaj, për periudhën e 

kujdesit ndaj fëmijës deri në moshën 5 vjeçare; 

2) Familjaret e kësaj kategorie personash. 

Me qëllim vlerësimin e opsionit më të përshtatshëm për të fuqizuar këtë kategori janë marrë në konsideratë 

edhe opsione jorregullatore si psh fushata ndërgjegjësuese, skema të ndihmës ekonomike, por është 

vleresuar që ndryshimi ligjor dhe futja e tyre në skemën e sigurimit të detyrueshëm shëndetësor ështeë 

opsioni më i qëndrueshëm.   

Arsyeja e ndërhyrjes  

6. Shpjegoni pse qeveria e sheh të nevojshme të ndërhyjë. 

Monitorimi i kësaj politike do të bëhet nga Drejtoritë përgjegjëse të MSHMS së nëpërmjet statistikave 

lidhur me numrin e grave të papuna përfituese dhe kostot që kjo sjell në buxhetin e shtetit.  
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7. Shpjegoni se çfarë shpreson të trajtojë qeveria nëpërmjet kësaj ndërhyrjeje. 

8. Shpjegoni se si i mbështet kjo ndërhyrje objektivat e nivelit të lartë të qeverisë. 

9. Rendisni punën ekzistuese që është realizuar tashmë. 

 

Për shkak të mungesës së aksesit për kujdes shëndetësor të kategorisë së grave të papuna me tre a me shumë 

fëmijë, duke sjelle si pasojë reduktimin e te ardhurave për familjet e kesaj kategorie, pasi nje pjese e këtyre 

te ardhurave do te shpenzohej per sigurimin e kujdesit shendetesor është vendosur që të ndërmerren  

hapa konkretë për ndryshimin e politikës së ndjekur deri më tani dhe zgjerimin e rolit të shtetit si mbrojtës 

i mirëqënies sociale në zbatim të detyrimeve kushtetuese. 

  

 Qeveria shqiptare ka mbështetur:  

- gratë në nevojë, npërmjet programit të ndihmës ekonomike nëpërmjet dyfishimit të masës së përfitimit të 

kësaj ndihme për ato familje që kanë fëmijë deri në 18 vjeç.  

- gratë viktima të dhunës dhe viktima të mundshme trafikimi dhe këto pagesa janë trefishuar.  

- dhënies së mbështetjes financiare për fëmijet e  porsalindur ( baby bonus)  

- mbulim me ofrimin e shërbimeve shoqërore në qendrat e përkujdesit shoqëror për kategorinë e grave në 

nevojë.  

Kjo politikë është në përputhje me nenin 59, të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, programin e 

Qeverisë 2021-2025 “Mbulim shëndetësor universal” nëpërmjet të cilëve qeveria angazhohet:   

Për këtë arsye, ndërhyrja e qeverisë në zbatimin e një qasjeje të re dhe implementimin e një politike më 

gjithëpërfshirëse, është mëse e domosdoshme.  

Gjithashtu VKM nr. 210, datë 6.4.2022 “Për miratimin e Strategjisë Kombëtare të Shëndetësisë” parashikon 

mbulimin shëndetësor universal si një ndër shtyllat kryesore të saj.  

Objektivi i politikës 

1. Vendosni objektiva që korrespondojnë me problemin dhe shkaqet e tij. 

2. Sigurohuni që objektivat e vendosur të korrespondojnë me ato të dhëna në përmbledhjen ekzekutive, 

por më të detajuara.  

3. Sigurohuni që objektivat janë specifikë, të matshëm, të arritshëm, realë dhe në kohë. 

Objektivat e synuar nëpërmjet kësaj politike janë: 
 

1.  Zbatimi i detyrimit kushtetues per objektivat socialë të shtetit, në lidhje me subjektet që nuk 

përfitojnë nga legjislacioni aktual.  

2. Plotësimi i vakumeve ligjore në këtë fushë. 

3. Garantimi i trajtimit të barabartë  për të gjithë subjektet që mund të përfitojnë nga skema e 

sigurimeve shëndetësore. 

 

Përshkrimi i opsioneve të shqyrtuara 

1. Përshkruani opsionin e status quo-së.  

2. Identifikoni dhe përshkruani të gjitha opsionet e politikave që keni marrë parasysh. 

3. Shpjegoni se si janë identifikuar opsionet e politikës.   

 

Opsioni 0, vijimi i zbatimit të legjislacionit aktual dhe mosndërmarrja e hapave të mëtejshëm,  nuk 

garanton mbështetjen financiare të kategorisë së grave të papuna,  cili është një opsion që përfshin 
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mosndërhyrjen shtetërore për mbështetjen financiare të kategorisë së grave të papuna, të cilat kanë 

tre a më shumë fëmijë të moshës deri në 18 vjeç, ku njëri prej fëmijëve është nën moshën 5 vjeç, 

dhe të ardhurat mujore të familjes janë nën 100 mijë lekë në muaj, për periudhën e kujdesit ndaj 

fëmijës deri në moshën 5 vjeçare. Ky opsion ka koston më të ulët qoftë financiare pasi kategoritë e 

përfituesve nuk do të ndryshojnë por lë kategori përfituesish jashtë fushës së zbatimit. Me anë të 

zgjedhjes së këtij opsioni, kjo kategori nuk do të përfitojë trajtimin e parashikuar si dhe do të vijojmë 

të kemi një legjislacion jo të qartë që rregullon këtë çështje. 

Vlerësimi i opsioneve/analizimi i ndikimeve      

- Identifikoni grupet e prekura. 

- Identifikoni llojet e ndikimeve për secilin grup të prekur, bëni dallimin midis ndikimeve të 

drejtpërdrejta dhe jo të drejtpërdrejta. 

- Për ndikimet e drejtpërdrejta: 

  

o Përshkruani nga ana cilësore ndikimet e drejtpërdrejta mbi grupet e prekura. 

o Analizoni nga ana sasiore ndikimet më të rëndësishme të drejtpërdrejta. 

o Përcaktoni vlerën monetare të ndikimeve më të rëndësishme të drejtpërdrejta aty ku 

është e mundur (përdor tabelën në Aneksin 2/a të këtij dokumenti). 

o Analizoni ndikimin mbi ndërmarrjet e vogla dhe të mesme (nëse ka). 

- Për ndikimet jo të drejtpërdrejta: 

o Përshkruani nga ana cilësore ndikimet jo të drejtpërdrejta mbi grupet e prekura. 

o Analizoni ndikimin mbi konkurrencën.   

- Diskutoni kufizimin e analizës: 

o Jepni supozimet në të cilat janë bazuar parashikimet dhe risqet, të cilave ato u 

nënshtrohen. 

o Tregoni se çfarë mund të pengojë realizimin e përfitimeve, të rrisë kostot ose të sjellë 

pasoja të papritura. 

- Përmblidhni vlerësimin e opsioneve: 

o Paraqisni një pasqyrë përmbledhëse të të gjitha ndikimeve të opsioneve të analizuara. 

o Shpjegoni se si ndikimet e të gjitha opsioneve të analizuara krahasohen me njëra-tjetrën. 

o Paraqisni përllogaritjet më të mira të përgjithshme neto të ndikimit me vlerë monetare 

të përcaktuar për çdo opsion (përdor tabelën në Aneksin 2/b të këtij dokumenti). 

Grupet e prekura nga kjo politikë janë kategoritë e mëposhtme:  

Grupet direkt1.Gratë e papuna,  me tre a më shumë fëmijë, të moshës deri në 18 vjeç, ku ku njëri prej 

fëmijëve është nën moshën 5 vjeç dhe familja ka të ardhura nën 100 mijë lekë në muaj, për periudhën e 

kujdesit ndaj fëmijës deri në moshën 5 vjeçare. 

2.Institucionet shtetërore.(Buxheti i Shtetit)  

Grupet indirekte: 

1. Fëmijët e grave të papuna, të moshës deri në 18 vjeç, ku njëri prej fëmijëve është nën moshën 

5 vjeç,  

2.  Familjet e grave të papuna, të moshës deri në 18 vjeç, ku njëri prej fëmijëve është nën 

moshën 5 vjeç, do të përfitojne nga kjo politikë duke sjellë ulje të shpenzimeve/kostove 

për kujdes shëndetësor; 
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Këto grupe përfitojnë rritje e të ardhurave familjare, që do të menaxhohen për plotësimin e nevojave të tjera 

të domosdoshme dhe përmirësimin e cilësisë së jetesës për këto familje, etj.Analiza e mëposhtme bazohet 

në të dhënat e deritanishme lidhur me numrin e grave të papuna. 

 

Duhet theksuar që parashikimet e mundshme të kostove, janë hipotetike, për shkak të vështirësisë të 

parashikimit të rasteve që gratë gjenden të papuna dhe numrin të fëmijëve që ato kanë.   

Ndikimet financiare/ekonomike:   

 

Opsioni 2, hartimi i ndryshimeve ligjore do të mundësonte trajtimin financiar për gratë e papuna. 

 

Për llogaritjen e përafërt, të kostove potenciale, kemi marrë në konsideratë një shifër hipotetikë të 

subjekteve përfituese gjatë një viti. Më tej, kemi vazhduar me llogaritjen e kostove:   

 

Përllogaritja e efektit financiar të sigurimeve shëndetësore, do të bazohet mbi pagën minimale në shkallë 

vendi. 

 

Vlerësohet se janë rreth 5580 gra të papuna që bëjnë pjesë në kategorinë e targetuar dhe ku kosto totale 

vjetore përllogaritet sa më poshtë vijon: 

 

5,580 gra x 1,156  lekë/muaj sig x 12 muaj = 77,405,760 lekë/vit. 

 

Këto të dhëna janë realizuar nga simulimet, bazuar në të dhënat demografike të popullsisë, të disagreguara 

në femra dhe meshkuj sipas grupmoshës, të publikuar në faqen zyrtare të Institutit të Statistikave, në link: 

http://www.instat.gov.al/al/temat/treguesit–demografik%C3%AB-dhe-social%AB/popullsi/#tab1. 

Të dhënat mbi numrin e grave të papuna, janë llogaritur në bazë të shkallës zyrtare të papunësisë për femra, 

e nxjerre nga Anketa Tremujore e Punës e publikuar nga Instituti i Statistikave.  

Të dhënat mbi numrin e grave të punësuara janë nxjerrë nga simulime bazuar në të dhënat mbi numrin e 

grave që marrin raport barrëlindje nga të dhënat e Institutit të Sigurimeve Shoqërore. 

Të dhënat mbi numrin e familjeve me të ardhura nën 100 mijë lekë janë disagreguar nga të dhënat e 

publikuara në lidhje më të ardhurat mesatare të familjeve në Shqipëri.    

         Efektet financiare që rrjedhin nga zbatimi i këtij vendimi, përballohen nga buxheti i shtetit. 

 

Efektet financiare që rrjedhin nga zbatimi i kësaj politike përballohen nga shpenzimet korrente, të programit 

10130 (Përkujdesi social) .  

Fondet ë planifikuara pr zbatimin e kësaj politike janë brenda tavaneve buxhetore të përcaktuara.  

 

Nuk parashikohet ngritje e strukturave të reja shtetërore.  

Ndikime sociale direkte:  

 

 Grave të kësaj kategorie i mundësohet trajtim i barabartë dhe fuqizimi i rolit të saj në familje 

 Përmiresimi i shëndetit veçanërisht shëndetit mendor të grave 

Arsyetimi i opsionit të preferuar 

1. Zgjidhni opsionin e preferuar, bazuar në analizë.  

2. Shpjegoni arsyetimin tuaj. 

http://www.instat/
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Në bazë të analizës së kryer më lart mbi ndikimet financiare/ekonomike e sociale, rezulton se  Opsioni 2 (i 

përzgjedhur), hartimi i ndryshimeve ligjore është opsioni i preferuar pasi siguron  e ndikime pozitive 

ekonomike dhe sociale për grupet e prekura, të cilat arrihen vetëm nëpërmjet implementimit të kësaj 

politike. Me anë të saj pritet të rriten të ardhurat e grave të papuna dhe në mënyrë indirekte edhe të ardhurat 

e familjes duke përmirësuar edhe cilësinë e shëndetit dhe jetesës. Duke marrë parasysh edhe balancën mes 

kostove buxhetore dhe përfitimeve financiare direkte për subjektet, ky opsion sërish mbetet opsioni i 

përzgjedhur për shkak të ndikimit afatgjatë në të ardhmen, që kjo forcë ekonomike aktive e shtuar pritet të 

ketë në buxhetin e shteti Këto përfitime nuk mund të realizohen nëpërmjet opsioneve të tjera, pasi vetëm 

hartimi i ndryshimeve ligjore mund të unifikojë përfitimeve materiale të dedikuara specifikisht për gratë e 

papuna.                                                                                                                        

              . 

Çështje të zbatimit 

1. Shpjegoni se cila strukturë do të jetë përgjegjëse për zbatimin e opsionit të zgjedhur. 

2. Shpjegoni pengesat e mundshme për zbatimin e opsionit të zgjedhur. 

3. Përshkruani masat që do të ndërmerren gjatë zbatimit për të arritur qëllimet e politikës. 

 

Shërbimi |Social Shtetëror ngarkohet për zbatimin e kësaj politike.  

Masat që do të ndërmerren përfshijnë:  

1. Përgatitja e databazës me të dhënat nga  kërkesat për përfshirjen e grave të papuna në skemën e 

sigurimeve shëndetësore  

2. Përgatitja e raporteve vjetore për Këshillin e Ministrave.  

3. Mbajtja e një databaze lidhur me ndihmat financiare të akorduara dhe subjektet përfituese. 

 

Faza e monitorimit dhe vlerësimit 

4. Jepni një përshkrim të përmbledhur të masave të monitorimit dhe të vlerësimit. 

5. Identifikoni kriteret/treguesit për të matur arritjen e objektivave ose progresin drejt tyre. 

 

Monitorimi  i kësaj politike do të behët nga Drejtoritë përgjegjese të MSHMS-së nëpërmjet statistikave 

lidhur me numrin e grave të papuna përfituese dhe kostot që kjo sjell në buxhetin e shtetit. Treguesit që do 

të përdoren për vlerësimin e arritjes së objektivave janë:  

 Numri i subjekteve gra aplikuese , 

 Numri i kërkesave/propozimeve të pranuara; 

 Numri i grave përfituese për vitin 2023 e në vijim. 
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Raporti i vlerësimit të ndikimit - Shtojca 2/a 

 

Tabela: Vlera aktuale neto në total (VAN) - kostot dhe përfitimet me vlerë monetare të zbritur për 10 vjet (Vlera aktuale e kostos dhe vlera aktuale e 

përfitimit); krahasuar me status quo-në.     
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Raporti i vlerësimit të ndikimit - Shtojca 2/b  

 

Tabelë: Vlera aktuale neto në total e çdo opsioni    

 

Opsioni Vlera aktuale në milionë lekë Vlera aktuale neto në milionë 

lekë Kosto Përfitimi 

Opsioni 1     

Opsioni 2    

 

 

Propozues 

 

Ministri i Shëndetësisë dhe Mbrojtjes 

Sociale 

 

Ogerta MANASTIRLIU 

 

  

 


