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Struktura e prezantimit
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 Objektivat
 Karakteristikat
 Rolet dhe përgjegjësitë e palëve të interesuara
 Mënyrat e vlerësimit
 Hapat e ardhshëm
 Pasqyrë e mjeteve në internet
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Objektivat

 Mbështetje për qeveritë kombëtare dhe nënkombëtare në zhvillimin e
sistemeve efikase dhe efektive të PSA.

 Ndihmë për entitetet e sektorit publik të zhvillojnë një kuptim për:

• Sistemin dhe mjedisin lokal PSA,

• Hendeku midis kornizave kombëtare dhe ndërkombëtare të PSA,

• Hendeku në zbatimin aktual ndërmjet standardeve kombëtare PSA dhe IPSAS .
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Karakteristikat

4

 Është një "e mirë globale" falas, e lehtë për përdorim dhe një kornizë e
vetëvlerësimit e bazuar në ueb.

 Është projektuar për qeveritë kombëtare, por mund të zbatohet gjithashtu nga
çdo entitet raportues, si organizatat ndërkombëtare, bankat qendrore,
korporatat publike dhe agjencitë e tjera qeveritare.

 Mbledh sistematikisht informacion mbi performancën aktuale të sistemeve,
standardeve dhe praktikave PSA;

 Ofron një mjet të vetëm për të matur dhe raportuar për të dyja: zbatimin
konceptual dhe aktual të standardeve të kontabilitetit akrual për sektorin publik

 Kjo qasje me dy perspektiva lejon identifikimin e çdo shkëputjeje midis kornizave
kombëtare dhe ndërkombëtare të PSA-së, si dhe nivelit të përputhshmërisë
aktuale me IPSAS
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Karakteristikat

5

 Siguroni të dhëna për zhvillimin e një strategjie gjithëpërfshirëse të reformës së
PSA dhe udhërrëfyesit

 Përdorni vlerësimin për të zhvilluar rekomandime politikash dhe planifikim
veprimi për të mundësuar forcimin e mëtejshëm të sistemeve dhe praktikave të
PSA.

 Metodologjia e vlerësimit është e ngjashme me kornizën e vlerësimit PEFA.

 Subjektet që do të vlerësohen bazohen në grupin e fundit të shpalljeve të SNKSP,
por gjithashtu shkojnë përtej kornizës SNKSP duke vlerësuar statusin aktual të
sistemeve PSA dhe gjendjen e reformës.

 Cilësia e vlerësimit dhe raportimi i tij sigurohet nëpërmjet rregullimeve të cilësisë
së cilësisë me shumë shtresa, duke përfshirë një proces të jashtëm të vërtetimit
dhe Kontrollin e PULSE.
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Rolet dhe përgjegjësitë e palëve të interesuara

6

Agjencia drejtuese
Ekipi mbikëqyrës

Ekipi i verifikimit të jashtëm

Ekipi PULSAR

Rishikimi kolegial
Drejtues i ekipit të 

vlerësimit
Ekipi i vlerësimit

Palët me interes
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Mënyrat e vlerësimit
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 Qasja e vetëvlerësimit të plotë, si mënyrë parësore e vlerësimit. Në këtë rast,
PULSE ndërmerret nga agjencia drejtuese me validim të jashtëm të detyrueshëm.

 Në raste të jashtëzakonshme, dy mënyrat e mëposhtme janë gjithashtu të
mundshme:

• Mënyra e vlerësimit të jashtëm, e cila kryhet nga ekspertë të jashtëm; dhe

• Modaliteti i përzier, i cili kombinon vetëvlerësimin me ndihmën e ekspertëve të
jashtëm.

 Opsioni për të zgjedhur këto mënyra varet nga situata juridiksionale, duke
përfshirë disponueshmërinë e burimeve dhe kapacitetin institucional.



8

Hapat e ardhshëm
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Veprimi Data e parashikuar e 
duhur

Përfundoni zhvillimin e mjetit në internet 30 prill 2022
Identifikoni vendet pilot (2+2) 31 maj 2022
Kryerja e raundit të parë të pilotëve 31 dhjetor 2022
Rishikoni manualin dhe mjetin online 
bazuar në rezultatet e pilotëve 31 mars 2023

Kryerja e raundit të dytë të pilotëve 30 shtator 2023
Rishikoni dhe përktheni manualin dhe 
mjetin online 31 dhjetor 2023
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PULSE Online Tool – Një portal ueb i siguruar
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Mjeti PULSE Online – Metodologjia
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Mjeti PULSE Online – Koncepti Shënim & Raporti Përfundimtar shabllon
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PULSE Online Tool – Statusi i Vlerësimeve
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Mjeti PULSE Online – Përdoruesit
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Mjeti PULSE Online – Vazhdimi i vlerësimeve
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Mjeti PULSE Online – Faza e rishikimit të shënimit të konceptit

15



16

Mjeti PULSE Online – Vlerësimi Paneli
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Mjeti PULSE Online – Vlerësimi metodologjisë
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PULSE Online Tool – Shembujt
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