
 

  
 
 

Tiranë, më 26.05.2020 

 
Minutat e Takimit 

 
Tema: Konsultimi publik për Projektligjin për Zhvillimin Rajonal dhe Kohezionin – Përfaqësues të 

12 Qarqeve   

Vendi: Fondi Shqiptar i Zhvillimit 

Ora: 11:00-13:00 

 

Ky takim/diskutim virtual u zhvillua në vijim të procesit të përgatitjes së ProjektLigjit për Zhvillimin 

Rajonal dhe Kohezionin, me përfaqësues të 12 Qrqeve të Shqipërisë. 

Në këtë takim morën pjesë si më poshtë: 

Fondi Shqiptar i Zhvillimit –znj. Aurora Alimadhi, z. Ermal Ilirjani, znj.Ina Gerveni 

RDPA – z. Carl Heller, znj. Anila Gjika, znj. Fiona Imami 

Përfaqësues të Qarqeve:  

Qarku Shkodwr, Qarku Lezhw, Qarku Elbasan, Qarku Vlorw, Qarku Korçw, Qarku Dibwr, Qarku 

Tiranw, Shoqata e Qarqeve tw Shqipwrisw, 

Mungonin:  

Qarku Fier 

 

Zhvillimi i Takimit: 

 

Fjalën hapëse të këtij takimi e mbajti,  Znj. Aurora Alimadhi, Departamenti i Zhvillimit Rajonal - 

Fondi Shqiptar i Zhvillimit, e cila bëri me dije se ky takim virtual u mbajt pas përfundimit të 

konsultimeve/diskutimeve me përfaqësues të 61 Bashkive në 4 Rajonet Zhvillimore te vendit, dhe 

se takimi i sotshem me Qarqet mbyll ciklin e diskutimeve me organet e vetëqeverisjes vendore. 

Znj. Alimadhi falenderoi pjesëmarrësit për prezencën në takim, dhe komentet e sugjerimet e 

dërguara më herët nëpërmjet Shoqatës së Qarqeve të Shqipërisë. Ajo gjithashtu sqaroi 

pjesëmarrësit në takim, se procesi i hartimit të projektligjit për zhvillimin rajonal, është hapi i parë 

në kuadër të Zhvillimit Rajonl në Shqipëri, dhe se procesi do të ndiqet me hartimin e akteve të 

tjera nënligjore, proceseve të hartimit dhe miratimit të Planit Kombëtar për Zhvillimin Rajonal, 

Planet Rajonale dhe Planit Operacional. 

Ne vijim, Znj Alimadhi sqaroi se për të patur një takim sa më eficent, dhe për ti lënë hapsirë të 

gjithë pjesëmarrësve për të drejtuar komentet, sugjerimet dhe pyetjet, Z. Ermal Ilirjani, 



 

Departamenti i Zhvillimit Rajonal - Fondi Shqiptar i Zhvillimit, do të mbajë nje prezantim të 

shkurtër në çështjet që adreson projektligjisi më poshtë: 

- Qasja, hartimi dhe zbatimi i politikes për Zhvillimin Rajonal 

- Qëllimet dhe parimet kryesore që udhëheqin Ligjin për Zhvillimin Rajonal 

- Rajonet Zhvillimore 

- Struktura Institucionale për zbatimin dhe monitorimin e Zhvillimit Rajonal 

- Financimi 

 

Në përfundim të prezantimit të Z. Ilirjani, ftoi të gjithë përfaqësuesit e Qarqeve në një diskutim të 

hapur, për të adresuar pyetjet, komentet dhe sugjerimet në lidhje me Projekt Ligjin për Zhvillimin 

Rajonal dhe Kohezionin. 

Në diskutim u ngritën çështjet si më poshtë: 

 

 Znj Elidiana Canaj, Drejtoreshë Ekzekutive e Shoqatës së Këshillave të Qarqeve, 

falenderoi organizatorët për mundësinë e zhvillimit të takimit edhe virtualisht me 

përfaqësues të qarqeve dhe punën e kryer deri më tani në lidhje me projektligjin. Në vijim 

të komenteve të dërguara më herët, Znj Canaj parashtroi edhe njeherë 

kërkesën/mundësinë për të përfshirë këshillat e qarqeve në strukturën institucionale të 

propozuar në projekt ligj 

 Z. Aldrin Dalipi , thekson rendesine e mbajtjes së këtij takimi me të gjithë aktorët për të 

sjellë një produkt real dhe konkret për zhvillimin. Ai risjell dhe nje herë në vëmëndje 

përpjekjet e vazhdueshme për të adresuar zhvillimin Rajonal në Shqipëri ndër vite, dhe 

rëndësinë që ka përfshirja e të gjithë organeve të vetëqeverisjes vendore në procesin e 

hartimit të politikave të duhura 

 Z. Ervis Mocka, Kryetar i Qarkut të Vlorës, parashtron se Zhvillimi Rajonal ka qenë dhe 

mbetet një prioritet i shprehur dhe në Strategjinë Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim. Z. 

Moçka shpjegon se diskutimi për zhvillimin rajonal apo rajonalizimin ka nisur më herët në 

Shqipëri njëkohësisht me diskutimin në lidhje me Reformën Adminstrative Territoriale, por 

si proces mbeti i papërfunduar për nivelin e dytë të qeverisjes vendore, qarqet. Në këtë 

kuadër ai parashtron nevojën qe qarqet kanë për të adresuar çështjet që lidhen me 

përgjegjësitë dhe financimin e tyre. 

Në kuadër të projektligjit për Zhvillimin Rajonal dhe Kohezionin, Z. Moçka ngre diskutimin 

në lidhje me përcaktimin që Kushtetuta bën për Qarkun në nenin 110 dhe referon 

përkufizimin e rajonit sipas projektligjit të propozuar, duke theksuar se rajoni është term i 

cili është parë gjithnjë i lidhur me qarqet. Së dyti ai ngre diskutimin në lidhje me Bordet 



 

Rajonale të Monitorimit, duke i paralelizuar me Këshillat e qarkut, me shqetesimin se këto 

dy instanca të parashtruara mund të kenë mbivendosje me njera tjetrën.  

 Në përgjigje të shqetesimit të ngritur nga Z. Moçka, Znj. Anila Bejko, eksperte e projektit 

të Qeverisë Zviceriane dhe Austriake, sqaron se është e nevojshme të bëjmë dallimin 

mes vijimit të reformës së nivelit të dytë të qeverisjes vendore në Shqipëri (qarqeve) dhe 

reformës për zhvillimin rajonal, si një reformë e qeverisë e ndërmarrë në një qasje sipas 

praktikave më të mira dhe parimeve të politikës së kohezionit të BE-së për ZHR-në. Çfarë 

u bë e qartë është se fokusi do të shte reforma për Zhvillimin Rajonal. Ndërkohë që është 

me vend shqetësimi se reforma e nivelit të dytë të qeverisjes në kuadër edhe të 

Strategjisë së Decentralizimit ka ngelur e pambyllur, fokusi i projekt ligjit dhe i diskutimit 

të sotëm është zbatimi i Politikës Kombëtare për Zhvillimin Rajonal, nuk jo adresimi i 

problematikës së nivelit të dytë të qeverisjes vendore nga pikëpamja e funksionit apo 

organizimit. Çfarë synojmë të bëjmë nëpërmjet ligjit është të krijojmë/ngremë një sistem 

koherent për zbatimin e Politikës Kombëtare të Zhvillimit Rajonal në territor duke 

garantuar përfshirjen e aktorëve rajonalë e lokalë te zhvillimit në mënyrë aktive në këtë 

proces (mënyra si koordinojnë dhe menaxhojnë institucionet me njeri tjetrin, si garantohet 

zhvillimi në territor, dhe si garantohet shpërndarja e investimeve në territor). 

Dhe së fundmi, referuar përkufizimit të rajonit, Ligji nuk krijon kundërshti me Kushtetutën. 

Ai e përkufizon rajonin si një territor ndërmjet nivelit kombëtar dhe vendor, i cili, 

pavarësisht nga qëllimi, mund të jetë administrativ ose jo, dallohet nga një tërësi 

karakteristikash gjeografike, socio-ekonomike, historike, kulturore, mjedisore, 

institucionale dhe politike që e identifikojnë atë edhe fizikisht. Pra është territori në të cilin 

do të menaxhohet dhe zbatohet politika e zhvillimit rajonal.  

Për të mos u zgjatur, është gjykuar që komentet e dërguara nga ju nëpërmjet Shoqatës 

së Këshillave të Qarqeve në lidhje me përfshirjen e përfaqësuesit të qarkut në Bordet 

Rajonale të monitorimit të pranohen dhe të reflektohen në projektligj, siç u theksua edhe 

nga përfaqësuesit e FSHZH-së.  

 Z. Eduard Ndreca, Kryetar i Qarkut Lezhë, ndan të njëjtin shqetesim me kryetarët e tjerë 

në lidhje me përfshirjen e Këshillave të Qarkut në Bordet Rajonale të Monitorimit të 

Zhvillimit Rajonal. Duke i bërë të gjithë pjesë të këtij bordi ndoshta do të zgjidhej më mirë 

gara mes kryetarëve të Bashkisë dhe Kryetarëve të Qarqeve. 

 Në përgjigje të diskutimeve, Z Ilirjani shpjegoi dhe nje herë se Politika për Zhvillimin 

Rajonal është një politikë zhvillimore e qeverisë Shqiptare e cila zbërthehet dhe 

dakordësohet në nivel Rajoni, ku rajoni nuk është një territor me kufinj të përcaktuar, por 

një zonë zhvillimore. Në Shqipëri ka plot raste kur për qëllime të ndryshme përcaktohen 

rajone të ndryshme, rajone bujqësore, mjedisore, etj. Gjithashtu ritheksoi se 



 

diskutimi/çështjet që lidhen me përfshirjen e qarkut në BRM-të do të shihet mundësia që 

të reflektohen në projekt ligj. Nga ana tjetër, ai shpjegon se ky ligj nuk zëvëndëson 

nevojën për të cuar përpara reformën e rajonalizimit/nivelit të dytë të qeverisjes vendore 

apo një niveli të ndërmjetëm qeverisjes, por është një diskutim i cili nuk i takon këtij Ligji 

apo kësaj nisme. 

 Ne mbështetje të sa më sipër, Znj. Bejko shton se arsyeja pse rajoni zhvillimor (për qëllime 

të zbatimit dhe monitorimit të politikës së ZHRsë) , shkon përtej kufinjve administrativë të 

Qarkut (territori i të cilit është pas TAR i krahasueshëm me territoret që menaxhojnë një 

pjesë e mirë e bashkive) është nevoja për të menaxhuar zhvillimin në një territor ku 

zhvillimi bën më shumë sens dhe potencialet endogjene lidhen më mirë me njëri tjetrin. 

Në këtë kuadër, roli i Bordeve Rajonale, është pikërisht ai i të bërit bashkë aktorët që 

mundësojnë dhe impaktojnë zhvillimin në këto territore të mëdha.  

 Znj. Verushi, parashtroi pyetjen nëse Ligji për Zhvillimin Rajonal i sheh Qarqet si partnerë 

në zhvillim? Nga ana tjetër sugjeron se Qarku, duke qënë se aktualisht përfaqësohet nga 

kryetarët dhe këshillat bashkiak, mund të jetë një urë e mirë komunikimi për adresimin e 

nevojave të Bashkive, apo mbledhjen e informacionit gjatë hartimit të Planeve Rajonale.  

 Në përgjigje, Znj. Bejko sqaron se kërkesa e qarqeve për të qënë pjesë e bordeve 

rajonale, është diskutuar e do të reflektohet në projektlgj. Në këto momente, megjithëse 

nuk ka një përpërje të qartë të këtyre Bordeve (do të cilësohet më vonë në aktet e tjera 

nënligjore), Ligji për Zhvillimin Rajonal citon qarte se, çdokush që është aktor, dhe 

impakton zhvillimin në nivelin lokal apo rajonal duhet të jetë i përfaqësuar në këtë Bord. 

 Kryetari i Qarkut të Shkodrës, ngre shqetësimin se Qarku aktualisht është në një periudhe 

vegjetimi, pa financimin e mjaftueshëm dhe pa kapacitet e duhura, dhe se përfshirja e 

Qarkut në Bordet Rajonale do të ishte një ndërmarrje e rëndësishme për fuqizimin e rolit 

të tyre. 

 

Diskutimi u mbyll nga Znj. Alimadhi e cila falenderoi dhe nje herë pjesëmarrësit për kontributet e 

dhena, dhe njoftoi ata se janë të lirë të dërgojnë komentet apo sugjerime të tjera në formë të 

shkruar/elektronike deri në fund të javës. Cdo kontribut është i vlefshëm dhe ndihmon në procesin 

e hartimit të një ligji të mirë për Zhvillimin Rajonal. 

 

 


