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Operator 1: _______________________                                 Operator 2: _________________________ 
 
 
 

Shqiperia:  Pyetesori i Zyrtareve Publike 
 
 
 
IDNUM IDNUM  
Subjekti i Vrojtimit   1. Publiku i gjere   2. Zyrtaret Publike   3. Gjykatesit DOMAIN 2 
Prefectura: ______________ PREFECTURE  
Qyteti: __________________ City  
Komuna _______________ Commune  
Emri I Institucionit: __________________________________________ INSTITUTION  
 
 
Koha e Fillimit : ____ / ____ 
 
Mr/Ms: a) un jam nje intervistues i IDRA qe eshte nje institut kerkimesh. Ne po realizojme nje vrojtim me  punonjes te administrates 
publike ne lidhje me aspekte te ndryshme te situates ne vend dhe do ta vleresonim shume bashkepunimin tuaj me ne. Pergjigjet 
tuaja jane konfidenciale dhe rezultatet do te paraqiten ne forme te mesatarizuar pa pasur mundesi qe pergjigjet specifike te 
identifikohen me personin qe i ka dhene ato. Ju mund te refuzoni te pergjigjeni cdo njeres nga pyetjet dhe ta ndaloni intervisten ne 
cdo kohe.  
  

 
Q1.  Gjina:    (1) Mashkull          (2) Femer                                                                                              

Q1  

 
 

PO1FB. Ne cilen pjese te administrates publike punoni? [INT. Lexo alternativat] 

(1) Administraten Qendrore 

(2) Administraten Lokale 

(3)   Arsim 
 
(4)   Shendetesi 

PO1FB  

PO1CS. A keni statusin a nepunesit Civil? 

(1) Po        (2) Jo  

PO1CS  

 
PO1. Cili eshte pozicioni juaj?  

(1) Minister/Kryetar Bashkie/ Komune 
(2) Zv/Minister/Zv Kryetar Bashkie/ Komune 
____________________________________________________________________________ 

(3) Sekretar i pergjithshem 
(4) Drejtor Departamenti  (Drejtorie te pergjithshme) 
(5) Zv-drejtor Departamenti (Drejtorie te pergjithshme)               (PER NEPUNESIT CIVIL) 
(6) Drejtor Drejtorie  
(7) Shef Sektori 
(8) Shef Zyre 
(9) Specialist 
____________________________________________________________________________ 
(10) Drejtor (institucioni) 
(11) Punonjes (Institucioni)     (Specifiko) __________________________________- 

     (77) Tjeter (specifiko): _________________________ 

PO1  
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PO3. Sa kohe keni qe punoni ne sektorin publik? [INT. Nqs e jep pergjigjen ne vite, kthehe ate ne 
muaj ne vendin perkates] 

  ______________________  Vite               _______________________________ Muaj 

PO3  

YEARSJOB. Sa kohe keni qe punoni ne organizaten aktuale? [INT. Nqs e jep pergjigjen ne vite, 
kthehe ate ne muaj ne vendin perkates]     

______________________  Vite               _______________________________ Muaj 

YEARSJOB  

PO4. Sa kohe keni qe punoni ne postin tuaj aktual? [INT. Nqs e jep pergjigjen ne vite, kthehe ate 
ne muaj ne vendin perkates]     

______________________  Vite               _______________________________ Muaj 

PO4  

POSTYPE. Cila ka qene menyra juaj e marrjes ne pune? Ju e keni fituar vendin tuaj te punes duke 
konkuruar ne nje provim, jeni zgjedhur, apo ju eshte dhene nga dikush qe njihni ne kete agjensi ose 
ne politike ? 

(1) Provim    (2) Zgjedhur  (3) Patronazh/kontakte (4) Punesuar me kontrate (5) Vendosje politike     
 
(7) Tjeter (specifiko) _____________________________________________ 

POSTYPE  

SUPNUMBER. Keni njerez nen mbikqyrje ne punen tuaj? Ne rast se po sa? 

_________      persona 

SUPNUMBER  

PO5. Cili ka qene profesioni juaj perpara se te punonit ne sektorin publik? 

(1) Biznesmen / Sektori privat  

(2) Kam punuar gjithmone ne sektorin public  

(3) Bujqesi/ Fermer  

(4) I punesuar ne OJF / Organizate e shoqerise civile  

(5) I papune   

(6) Profesor Universiteti  

(7) Mesues  

(8) Profesionist Privat  

     (77)Tjeter (Specifiko) ________________________ 

PO5  

YEARSPRIV. Nqs keni punuar me pare ne sektorin privat perpara kesaj pune, sa vite keni punar atje 
ne total? 

 _______ vite     (88) Nuk e di     (99) I pavend (nuk kam punar me pare ne sektorin privat)

YEARSPRIV  

A1 Sipas mendimit tuaj, cili është problemi më i vështirë që po kalon vendi në këtë moment? [INT. Mos 
lexo përgjigjet e dhëna më poshtë]       [Lejohet vetem nje pergjigje] 

(01) Probleme ekonomike          (02) Inflacion, çmimet e larta 
(03) Papunësia                           (04) Varfëria  
(05) Krimet, dhuna, shkeljet      (06) Trazirat sociale (grevat, bllokimet e rrugëve, revoltat, etj.)      
(07) Gjakmarrja                      (08) Ndryshimet në stabilitetin politik 
(09) Probleme mjedisore         (10) Trafiku i drogës 
(11) Korrupsioni                      (12) Trafiku i qënieve njerëzore 
(13) Qeverisja e keqe               (14) Migrimi 
(15) Lufta kundër terrorizmit       (16) Emigracioni 
(18) Shërbimet publike                                

(88) Nuk e di                                                

 (77) Tjeter (specifiko)______________________________________________ 

 
A1 
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[INT. Ne asnje nga pyetjet e meposhtme MOS lexoni alternativen (8) Nuk e Di ] 

SOCT1. Duke ndryshuar subjektin, ne pergjithesi si do ta vleresonit situatën ekonomike në vend? A 
mendoni se ajo është shume e mire, e mire, cka, e keqe apo shume e keqe?  
            
 (1) Shumë e mirë     (2)  E mirë      (3)  Cka   (4)  E keqe      (5)  Shumë e keqe  (8) Nuk e di 
 

SOCT1 

 

SOCT2. Krahasuar me nje vit më pare, a mendoni se situata ekonomike E VENDIT është me e mire, e 
njejte apo me e keqe?: 
          
    (1) Më e mirë            (2) E njëjtë     (3) Më e keqe      (8) Nuk e di  
 

 
SOCT2 

 

SOCT3. Gjate vitit te ardhshem mendoni se situata ekonomike E VENDIT do te jete me e mire, e njejte 
apo me e keqe?   
 

           (1)  Më e mirë            (2) E njëjtë      (3) Më e keqe       (8) Nuk e di 
 

SOCT3  

SOCT4. Ne pergjithesi, si do ta vleresonit situatën TUAJ ekonomike? Do ta vleresonit ate si shume te mire, 
te mire, cka, te keqe apo shume te keqe? 
 
          (1)  Shumë i mirë       (2)  E mirë        (3) Cka        (4)  E keqe   (5) Shumë e keqe   (8)  Nuk e di 
 

SOCT4 

 

SOCT5. Krahasuar me nje vit mepare mendoni se situata JUAJ ekonomike aktualisht është me e mire, e 
njejte apo me e keqe?: 

          
          (1)  Më e mirë             (2) E njëjta       (3)  Më e keqe                                      (8) Nuk e di 
 

SOCT5 

 

SOCT6. Gjate vitit te ardhshem  mendoni se situata JUAJ ekonomike do te jete me e mire, e njejte apo me 
e keqe? 
          
          (1) Më e mirë              (2) E njëjta        (3) Më e keqe                                        (8) Nuk e di 

SOCT6 
 

 

[INT. jepini te intervistuarit Karten A] Tani do te perdorim kete karte.  Kjo kartë ka një shkallë me 7 pikë; secila prej tyre 
tregon një pikë që varion nga 1 që do të thotë ASPAK  deri tek 7 që do të thotë SHUMË. Për shembull, në qoftë se do t�ju 
pyesnin ��sa ju pëlqen të shihni televizor?� dhe ju nuk ju pëlqen aspak të shihni televizor, atëherë ju do të zgjidhnit pikën 1, por 
në të kundërt, nëse ju pëlqen shumë të shihni televizor, atëherë ju do të zgjidhnit pikën 7. Nëse opinioni juaj është diku midis 
�ASPAK� dhe �SHUME�, atëherë duhet të zgjidhni një pikë në mes. Atëherë, sa ju pëlqen të shihni televizor? Ju lutemi, më 
lexoni numrin. [INT. SIGUROHU QE I INTERVISTUARI E KA KUPTUAR MIRE][INT. mos i sugjeroni ne asnje rast te 
intervistuarit alternativen (8) Nuk e di. Ne rast se ai thote �nuk e di�, atehere vendosni  kodin 8 perbri pyetjes 
perkatese]. 

1 2 3 4 5 6 7  8 

ASPAK SHUMË Nuk e di 
 

SYS1. Ne pergjithesi, ne cfare mase mendoni se gjykatat shqiptare i garantojnë një gjykim të ndershëm 
qytetarëve? 

(Shpjegojani të intervistuarit: Nëse mendoni se gjykata nuk garanton aspak drejtësi, atëherë zgjidhni 
pikën 1, nëse mendoni se gjykata garanton plotësisht drejtësi, zgjidhni pikën 7, ose zgjidhni një numër të 
ndërmjetëm. 

SYS1 

  SYS2. Ne pergjithesi, ne cfare mase i respektoni institucionet shteterore në Shqipëri?   SYS2 

SYS3. Ne cfare mase mendoni se të drejtat themelore të shtetasve mbrohen nga sistemi politik shqiptar? SYS3 

SYS4. Ne cfare mase ndjeheni krenar qe jetoni nën sistemin politik shqiptar? SYS4 

SYS5. Ne cfare mase duhet mbështetur sistemi politik shqiptar? SYS5 

SYS6. Ne cfare mase besoni tek Komisioni Qëndror i Zgjedhjeve?  SYS6 

SYS7. Ne cfare mase i besoni Forcave të Armatosura Shqiptare?    SYS7 

SYS8. Ne cfare mase i besoni Kuvendit Popullor? SYS8 

SYS9. Ne cfare mase i besoni Qeverisë Qëndrore? SYS9 

SYS10. Ne cfare mase i besoni Pushtetit tuaj Vendor? SYS10 

SYS11. Ne cfare mase i besoni Prokurorisë se Pergjithshme? SYS11 
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SYS12. Ne cfare mase i besoni policisë? SYS12 

SYS13. Ne cfare mase i besoni Kontrollit të Lartë të Shtetit? SYS13 

SYS14. Ne cfare mase i besoni drejtuesve fetarë?   SYS14 

SYS15. Ne cfare mase i besoni partive politike? SYS15 

SYS16. Ne cfare mase i besoni Gjykatës së Lartë?  SYS16 

SYS17. Ne cfare mase i besoni kryetarit të bashkisë tuaj?  SYS17 

SYS18. Ne cfare mase i besoni këshillit bashkiak?  SYS18 

SYS19. Ne cfare mase i besoni Prefektit? SYS19 

SYS20. Ne cfare mase i besoni Këshillit të Qarkut? SYS20  

SYS21. Ne cfare mase mendoni se zgjedhjet e fundit parlamentare ishin të lira dhe të ndershme?  SYS21 

SYS22. Ne cfare mase i besoni gazetave? SYS22 

SYS23. Ne cfare mase i besoni sindikatave? SYS23 

SYS24. Ne cfare mase i besoni kompanive apo firmave private? SYS24 

SYS25. Sa krenar ndjeheni që jeni shqiptar? SYS25 

 
Duke përdorur të njëjtën shkallën prej 7 pikësh [Karta �A�], lutemi përgjigju pyetjeve të mëposhtme. Ne cfare mase  
mendoni  se organizmat e mëposhtëm ndihmojnë në luftën kundër korrupsionit? 

 
COR1. Ne cfare mase mendoni se Qeveria Shqiptare ndihmon ne luften kunder korrupsionit COR1  

COR2. Ne cfare mase mendoni se Prokuroria ndihmon ne luften kunder korrupsionit? COR2  

COR3. Ne cfare mase mendoni se Kontrolli i Lartë i Shtetit ndihmon ne luften kunder korrupsionit? COR3  

A keni degjuar mbi Njesine e Monitorimit Anti-Korupsion prane zyres se kryeministrit? Ne rast se �jo� 
shenoni 9 dhe kaloni tek COR5 

COR4. Ne cfare mase mendoni se Njësia e Monitorimit të Anti-Korrupsionit prane kryeministrit ndihmon 
ne luften kunder korupsionit? 

COR4 

 

COR5. Ne cfare mase mendoni se Shoqëria Civile ndihmon ne luften kunder korrupsionit? COR5  

COR6. Ne cfare mase mendoni se Drejtuesit fetarë ndihmojne ne luften kunder korrupsionit? COR6  

COR7. Ne cfare mase mendoni se Media ndihmon ne luften kunder korrupsionit? COR7  

COR8. Ne cfare mase mendoni se Gjykatat ndihmojne ne luften kunder korrupsionit? COR8  

COR9. Ne cfare mase mendoni se Inspektoriati I Larte per Deklarimin e Pasurive  ndihmon ne luften 
kunder korrupsionit? COR9  

[INT. mblidh karten �A�] 

Tani le te kalojme ne nje Karte tjeter (Karta B). Kjo karte permban nje shkalle prej 10 pikesh, e cila varion nga 1 tek 10. 
Pozicioni 1 tregon  se ju jeni ASPAK DAKORD, ndersa pozicioni 10 tregon se ju jeni PLOTESISHT DAKORD. Pyetjet e 
meposhtme jane bere me qellimin per te njohur opinionin tuaj mbi ide te ndryshme qe kane njerezit qe jetojne ne Shqiperi? 
[INT. mos i sugjeroni ne asnje rast te intervistuarit alternativen (88) Nuk e di. Ne rast se ai thote �nuk e di�, atehere 
vendosni  kodin (88) perbri pyetjes perkatese]. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Aspak Dakord Plotesisht dakord 

(88) 
Nuk e di 

 
 

D1. Ka njerez te cilet nuk jane kurre dakord me ate qe ben qeveria, jo vetem qeveria aktuale por edhe 
me qeverite e tjera nder vite. Sa dakord ose jo dakord jeni qe keta njerez duhet te kene te drejte per 
te votuar?  Ju lutem me jepni nje pergjigje numerike. 

D1 
 

D2. Sa dakord ose jo dakord jeni qe keta njerez mund te protestojne paqesisht me qellim qe te shprehin 
pikpamjet e tyre? Ju lutem me jepni nje pergjigje numerike. D2  

D3. Sa dakord ose jo dakord jeni qe keta njerez te kandidojne per poste publike? D3  
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D4. Sa dakord ose jo dakord jeni qe keta njerez te shfaqen ne televzione dhe ti drejtohen publikut? D4  

 
[INT. mblidh karten �B�] 

 
Tani do te flasim për transparencën ne institucione te ndryshme qeveritare. Me transparence ne kuptojmë lejimin e qytetareve dhe  mediave 
për te marre informacion me qellim monitorimin dhe pergjegjshmerine e institucioneve.  A mendoni se institucionet e meposhtme jane 
shume transparente, disi transparente apo jo transparente. [INT. Mos sugjero asnjehere alternativen (8) Nuk e di] 
 

TRAN2.  Sa transparent eshte Pushteti juaj vendor? 
               1. Shumë transparent       2 Disi Transparent    3. Jo transparent         (8) Nuk e di/nuk përgjigjem TRAN2  

TRAN3.  Sa transparent eshte Parlamenti? 
               1. Shumë transparent        2 Disi Transparent    3. Jo transparent         (8) Nuk e di/nuk përgjigjem  TRAN3  

TRAN4.   Sa transparent eshte Kontrolli i Lartë i Shtetit? 
              1. Shumë transparent         2 Disi Transparent    3. Jo transparent         (8) Nuk e di/nuk përgjigjem TRAN4  

TRAN5.  Sa transparente eshte zyra e Kryeministrit dhe Kabineti Qeveritar? 
              1. Shumë transparent         2 Disi Transparent    3. Jo transparent         (8) Nuk e di/nuk përgjigjem  TRAN5  

TRAN6.  Sa transparente jane Ndërmarrjet shtetërore?  
              1. Shumë transparente       2 Disi Transparente  3. Jo transparente       (8)  Nuk e di/nuk përgjigjem TRAN6 

 

TRAN7.  Sa transparente eshte Policia? 
              1. Shumë transparent         2 Disi Transparente    3. Jo transparente     (8)  Nuk e di/nuk përgjigjem TRAN7  

TRAN8.  Sa transparente jane Forcat e Armatosuar? 
               1. Shumë transparente        2 Disi Transparente    3. Jo transparente   (8)  Nuk e di/nuk përgjigjem TRAN8  

TRAN9.  Sa transparente eshte Prokuroria e Përgjithshme? 
               1. Shumë transparente        2 Disi Transparente    3. Jo transparente   (8)  Nuk e di/nuk përgjigjem TRAN9  

TRAN10.  Sa transparente jane Gjykatat? 
              1 Shumë transparente        2 Disi Transparente    3. Jo transparente     (8)  Nuk e di/nuk përgjigjem 
 

TRAN10 
 

TRAN11. Sa transparente eshte Ministria e Shendetesise? 
               1. Shumë transparente        2 Disi Transparente    3. Jo transparente   (8)  Nuk e di/nuk përgjigjem TRAN11  

TRAN12.  Sa transparente eshte  Ministria e Arsimit 
               1. Shumë transparente        2 Disi Transparente    3. Jo transparente   (8)  Nuk e di/nuk përgjigjem TRAN12  

TRAN13.  Sa transparente eshte Ministria e Financave? 
              1 Shumë transparente         2 Disi Transparente     3. Jo transparente    (8)  Nuk e di/nuk përgjigjem 
 

TRAN13 
 

 
 

DEM1.  Me cilën nga shprehjet e mëposhtme jeni më shumë dakord? [INT. rrethohet vetem ai pohim me 
te cilin i intervistuari eshte me shume dakord] 

(1) Demokracia preferohet më shumë se çfarëdo lloj forme tjetër qeverisjeje  
(2) Për njerëz si unë, regjimi demokratik ashtu është njësoj si ai jo-demokratik 
(3) Nën rrethana të caktuara një qeveri autoritare preferohet më shumë se një qeveri 

demokratike.  
    (8)     Nuk e di/nuk përgjigjem DEM1 

DEM2.  A mendoni se Shqipëria ka nevojë për një Qeverisje me �dore te forte�? Apo mendoni se problemet 
mund të zgjidhen me anë të pjesëmarrjes se te gjitheve? 

(1) Qeverisje me �dore te forte�   (2) Pjesëmarrje e te gjitheve (8) Nuk e di/Nuk përgjigjem(mos e 
lexo)   DEM2 
DEM5.    Çfarë lloj qeverie mendoni se kemi në Shqipëri?  [INT. Shëno vetëm një përgjigje]   
 

(1) Demokratike    (2) Autoritare  (3) e Ndermjetme (mos e lexo)  (8) Nuk e di/Nuk Pergjigjem (mos e lexo)   
DEM5 

 
 

GOVT1.  A mendoni se puna e qeverise aktuale eshte:  [INT. Lexo Alternativat, pervec (8) Nuk e di] 
 
(1) Shumë e mirë   (2) E mirë    (3) Cka   (4) E keqe     (5) Shumë e keqe    (8) Nuk e di /nuk përgjigjem GOVT1 
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Në jetën e përditshme ndodhin shumë gjëra. Une do te permend disa prej tyre. Ju lutem me thoni se si do ta konsideronit sjelljen e 
njerëzve te meposhtem: [INT. Lexo Alternativat, pervec (8) Nuk e di]  
AOC1 Nëse një ministër pranon një rryshfet prej 10 mijë dollarësh, paguar nga një ndërmarrje biznesi. A mendoni 
se ministri është:  [INT. Lexo Alternativat, pervec (8) Nuk e di] 
 
(1)  I korruptuar dhe duhet ndëshkuar    (2)    I korruptuar por i justifikuar     3)  I pakorruptuar    (8)   Nuk e di 

AOC1 

 
 

 
 
AOC2.  Ç�mendoni për ndermarrjen e biznesit që i pagoi rryshfetin ministrit? Për mendimin tuaj, kjo sjellje është: 
[INT. Lexo Alternativat, pervec (8) Nuk e di] 
 
(1)  E korruptuar dhe duhet ndëshkuar   (2)    E korruptuar por i justifikuar    3)  E pakorruptuar    (8)  Nuk e di 

AOC2 

 
 

 
AOC3.  Një nëne me shumë fëmijë i nevojitet të marrë një çertifikatë lindjeje për një fëmijë të saj. Për të mos 
humbur kohë në rradhë, ajo i jep punonjësit të zyrës së gjendjes civile 5000 lekë. A mendoni se ajo që bëri kjo nënë 
është: [INT. Lexo Alternativat, pervec (8) Nuk e di] 
 
(1)  I korruptuar dhe duhet ndëshkuar   (2)    I korruptuar por i justifikuar    3)  I pakorruptuar    (8)   Nuk e di 

AOC3 

 
 

 
AOC4.  Po punonjësi i publik që pranoi rryshfetin, a është ai: [INT. Lexo Alternativat, pervec (8) Nuk e di] 
 
(1)  I korruptuar dhe duhet ndëshkuar    (2)    I korruptuar por i justifikuar      3)  I pakorruptuar    (8)   Nuk e di 

AOC4 

 
 

 
AOC5.  Një nxënës i shkollës fillore i jep një këmishë mësuesit me shpresë se do të marrë një notë më të mirë. 
Sipas mendimit tuaj, nxënësi është:  [INT. Lexo Alternativat, pervec (8) Nuk e di] 
 
(1)  I korruptuar dhe duhet ndëshkuar     (2)    I korruptuar por i justifikuar      3)  I pakorruptuar     (8)  Nuk e di 

AOC5 

 
 

111.  
AOC6.  Mësuesi që pranon dhuratën, për mendimin tuaj, është: [INT. Lexo Alternativat, pervec (8) Nuk e di] 
 
(1)  I korruptuar dhe duhet ndëshkuar    (2)    I korruptuar por i justifikuar     (3)  I pakorruptuar    (8)  Nuk e di 

AOC6 

 
 

112.  
AOC7.  Një zyrtar publik përdor automjetin e qeverisë, që është vetëm për përdorim zyrtar, për të çuar familjen e vet 
me pushime në plazh. Sipas mendimit tuaj, zyrtari është: [INT. Lexo Alternativat, pervec (8) Nuk e di] 
 
1)  I korruptuar dhe duhet ndëshkuar        (2)    I korruptuar por i justifikuar           (3)  I pakorruptuar      (8)  Nuk e di 

AOC7 

 
 
 

 
AOC8.  Dikush e sheh automjetin qeveritar në plazh. Ky person nuk e denoncon këtë në polici apo tek autoritetet 
përkatëse. Sipas mendimit tuaj ky person është: [INT. Lexo Alternativat, pervec (8) Nuk e di] 
 
(1)  I korruptuar dhe duhet ndëshkuar        (2)    I korruptuar por i justifikuar         3)  I pakorruptuar      (8)  Nuk e di 

AOC8 

 
 

 
AOC9. Gjatë sezonit të festave, një pronar i një dyqani lulesh rrit çmimet e luleve. Mendoni se pronari është:  [INT. 
Lexo Alternativat, pervec (8) Nuk e di] 
 
(1)  I korruptuar dhe duhet ndëshkuar        (2)    I korruptuar por i justifikuar         3)  I pakorruptuar      (8)  Nuk e di 

AOC9 

 

 
 AOC10. Një person i papunë, i cili është kunati i një politikani të rëndësishëm, përdor influencën e politikanit për të 
zënë një punë në sektorin publik. A mendoni se politikani është: [INT. Lexo Alternativat, pervec (8) Nuk e di] 
 
(1)  I korruptuar dhe duhet ndëshkuar        (2)    I korruptuar por i justifikuar         3)  I pakorruptuar      (8)  Nuk e di 

AOC10 

 
 

 
 
Tani le te flasim pak per experiencat tuaja rreth gjerave qe ndodhin ne jete. Jo Po Nuk e di 

I 
PAVE

ND 
 

EXC1. Gjatë vitit të kaluar a jeni akuzuar nga ndonjë polic për një krim që nuk keni kryer? (0) (1) (8)  EXC1  

EXC2. A ju ka kërkuar ndonjë polic të paguanit ndonjë rryshfet gjatë vitit të kaluar?  (0) (1) (8)  EXC2  

EXC3. Gjatë vitit të kaluar a keni pare ndonjë person t�i japë rryshfet ndonjë polici? 
(eksperience personale) (0) (1) (8)  EXC3  

EXC4. Gjatë vitit të kaluar, a keni parë ndonjë person t�i japë rryshfet një zyrtari publik në 
këmbim të ndonjë favori? (eksperience personale) (0) (1) (8)  EXC4  

EXC5. Gjatë vitit të kaluar, a ju ka kërkuar ndonjë zyrtar publik t�i jepni rryshfet?  (0) (1) (8)  EXC5  

EXC6. Gjatë vitit të kaluar, për të nxjerrë një lloj dokumenti (për shembull, një leje biznesi, 
etj.) a ju eshte dashur te paguani me shume se sa e parashikon ligji?  (0) (1) (8)  EXC6  

EXC7. A jeni aktualisht I punesuar? [Nëse Jo, rretho 9 dhe kalo tek EXC9] 

Nëse Po,  a ju është kërkuar të bëni ndonjë pagesë të paligjshme gjatë vitit të kaluar në 
vendin tuaj të punës?  

 

(0) 

 

(1) 

 

(8) 

(9) 

EXC7 
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EXC8. Për të zënë këtë vend pune që keni, a ju është dashur të jepni rryshfet? (0) (1) (8)  EXC8  

EXC9. Gjatë vitit të kaluar, a keni patur të bëni me gjykatat? [Nëse �Jo� rretho 9 dhe 
shko  tek EXC10] 

Nëse Po, a ju është dashur të paguani rryshfete në gjykata gjatë vitit të kaluar?  

 

(0)

 

(1) 

 

(8) 

(9) 

EXC9

 

EXC10. A keni përdorur shërbimet shëndetësore shtetërore gjatë vitit të kaluar?  

[Nëse �Jo� rretho 9 dhe kalo tek EXC12]  

Nëse Po, me qëllim që t�ju shërbenin, a ju është dashur të paguani më shumë para sesa 
kërkohej në faturë?    

 

(0)

 

(1) 

 

(8) 

(9) 

EXC10  

EXC11. A ju është dashur t�i paguani doktorit apo infermieres më shumë para sesa 
përcaktohej në faturë? (0) (1) (8)  EXC11  

EXC12. Gjate vitit te kaluar, a ka shkuar në shkollë ndonjë nga fëmijët e juaj? 

 [Nëse  �Jo� rretho 9 dhe kalo tek EXC13]  

Nëse Po, a ju kërkuan në shkollë ndonjë pagesë tjetër përveç tarifave të përcaktuara?  

 

(0)

 

(1) 

 

(8) 

 (9)

EXC12

 

EXC13. A ju ka kërkuar ndokush para për të shmangur apo ulur pagesën e dritave, 
telefonit  apo ujit? (0) (1) (8)  

 EXC13  

 
 
EXC15. Duke pasur parasysh eksperiencen tuaj ose ato qe mund te keni degjuar, sipas jush korrupsioni mes 
zyrtareve publike eshte:  [INT. Lexo Alternativat, pervec (8) Nuk e di] 
 
(1)Shume i perhapur  (2) Disi i perhapur (3) Pak i perhapur  (4) Aspak i perhapur (8) Nuk e di  

EXC15
 

 
 

OPC1. Sipas jush, korrupsioni mes zyrtareve publike gjate vitit te kaluar është: [INT. Lexo Alternativat, pervec 
(8) Nuk e di] 

  1) Rritur      (2) Ka mbetur i njejte      (3) Pakesuar      (8) Nuk e di /Nuk përgjigjem 

 
OPC1 

 

OPC2. A mendoni se mbulimi apo vëmendja e medias në menaxhimin e fondeve publike gjatë vitit të kaluar 
eshte: [INT. Lexo Alternativat, pervec (8) Nuk e di] 

(1) Rritur      (2) Ka mbetur e njejte      (3) Pakesuar  (8) Nuk e di /Nuk përgjigjem 

 
OPC2 

 

OPC3. A mendoni se mbulimi apo vëmendja e medias mbi problemin e korrupsionit gjatë vitit të kaluar eshte: 
[INT. Lexo Alternativat, pervec (8) Nuk e di] 

(1) Rritur      (2) Ka mbetur i njejte      (3) Pakesuar  (8) Nuk e di /Nuk përgjigjem 

 

OPC3 

 

OPC4. A jeni ne dijeni për ndonjë nismë anti-korrupsion në vend? 

(1) Po                                       (2) Jo                              (8) Nuk e di / Nuk përgjigjem 

OPC4  

OPC5. A keni denconcuar ju ndonjëherë ndonjë rast korrupsioni? 

(1) Po  [vazhdo]                (2)  Jo [kalo tek OPC7]             (8) Nuk e di / Nuk përgjigjem 

OPC5  

OPC6. Ku e denoncuat rasti rastin?  [INT. Mos i lexo alternativat � Prano vetem pergjigjen e pare] 

(1) Gjykatë  (2)  Polici  (3) Kontrolli i Lartë i Shtetit  (4) Media   (5) Bashki   (6) Prokuroria e Rrethit  (7) 
CAO (Zyra për Mbrojtjen e Qytetarëve)  (8) Avokati i Popullit?  (9) Njesia e Monitorimit Anti-Korrupsion 
(88) Nuk e di / Nuk përgjigjem (99) Nuk kam denoncuar   

OPC6  
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OPC7. Pse nuk e denoncuat aktin e korrupsionit? [INT. Mos i lexo alternativat] [Ne rast se e ka 
denoncuar kalo tek OPC 9] 

(1) Nuk ia vlen ta besh  (2) Është e rrezikshme dhe kam frikë nga hakmarrja  (3) Nuk kisha prova (4) Nuk ishte 
serioze  (5) Sepse një shoku im ishte përfshirë në të  (6) Nuk e dija se ku t�i denoncoja   (8) Nuk e di / Nuk 
përgjigjem   (9) Nuk pashe ndonje akt korrupsioni 

OPC7  

OPC9. Si do ta vlerësonit programin anti-korrupsion të qeverisë shqiptare? [INT. Lexo Alternativat, pervec (8) 
dhe (9) ] 
(1) Shumë i mirë    (2) I mirë  (3) Cka  (4) I keq   (5) Shumë i keq   (8) Nuk e di / Nuk përgjigjem   (9) I pavend 

OPC9  

OPC10. A keni dijeni për nismat anti-korrupsion të shoqërisë civile? [INT. Lexo Alternativat, pervec (8) 
Nuk e di] 

(1) PO             (2) JO           (8) Nuk e di / Nuk përgjigjem      

OPC10  

OPC11.  A keni dijeni për punën e kryer nga Koalicioni Shqiptar Kundër Korrupsionit (ACAC)? 

(1) Po      [Vazhdo tek pyetja tjetër]       (2) Jo [Kalo tek OPC14a]      

OPC11  

OPC12.  Si do ta vlerësonit punën e Koalicionit Shqiptar Kundër Korrupsionit? [INT. Lexo Alternativat, pervec 
(8) dhe (9)] 
(1) Shumë e mirë      (2) E mirë     (3) Çka      (4) E keqe   (5) Shumë e keqe (8) Nuk e di / Nuk përgjigjem   (9 ) I 
pavend 

OPC12  

OPC13.  A keni ndjekur apo a keni marrë pjesë në ndonjë aktivitet te Koalicionit Shqiptar Kundër Korrupsionit? 
[INT. Mos Lexo Alternativat (8) dhe (9)] 

 
(1) Po        (2) Jo          (8) Nuk e di / Nuk përgjigjem      (9) I pavend 

OPC13  

OPC14.  A keni dëgjuar ndonjë debat në lidhje me korrupsionin, i cili është nxitur nga Koalicionit Shqiptar 
Kundër Korrupsionit? 

 
(1) Po       (2) Jo          (8) Nuk e di / Nuk përgjigjem     (9) I pavend 

OPC14  

OPC15.  A jeni ne dijeni te punes se Zyres per Mbrojten e Qytetareve � CAO? 

 
(1) Po      [Vazhdo tek pyetja tjetër]         (2) Jo [Kalo tek OPC19]     

 
OPC15 

 

OPC15a.  A keni përfituar nga ndihma e Zyrës për Mbrojtjen e Qytetarëve - CAO)? 

 
(1) Po        (2) Jo          (8) Nuk e di / Nuk përgjigjem  

OPC15a  

OPC16.  A keni dëgjuar për njerëz të tjerë që kanë marrë ndihmë nga Zyra për Mbrojtjen e Qytetarëve CAO? 

 
(1) Po        (2) Jo          (8) Nuk e di / Nuk përgjigjem  

OPC16  

OPC17.  A keni dëgjuar raste që janë zgjidhur permes ndihmës së Zyrës për Mbrojtjen e Qytetarëve � CAO? 

 
(1) Po        (2) Jo          (8) Nuk e di / Nuk përgjigjem  

OPC17  

OPC18.  A keni ndjekur apo a keni marrë pjesë në ndonjë aktivitet te Zyrës për Mbrojtjen e Qytetarëve � CAO?  

 
(1) Po        (2) Jo          (8) Nuk e di / Nuk përgjigjem       

OPC18 
 

OPC19.  A mendoni se shoqëria civile duhet të bashkëpunojë me qeverinë për të luftuar korrupsionin? 

(1) Po        (2) Jo          (8) Nuk e di / Nuk përgjigjem 
OPC19  

OPC20A. A keni degjuar ndonjehere mbi Inspektoriatin e Larte per Deklarimin e Pasurive?  

 
(1) Po    [Vazhdo tek pyetja tjetër]        (2) Jo [Kalo tek OPC20d]      (8) Nuk e di / Nuk përgjigjem [Kalo tek 
OPC20d]          

OPC20
A 

 

 OPC20  
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OPC20B.  A mendoni se performanca e ketij inspektoriati ne permbushjen e detyres se tij ka qene: 

[INT. Lexo Alternativat, pervec (8) Nuk e di] 

(1) Shume e mire 

(2) E mire 

(3) Cka  

(4) E keqe 

(5) Shume e keqe 

        (8) Nuk e di / Nuk përgjigjem 

B 

OPC20C.  A mendoni se puna e ketij inspektoriati ka ndihmuar  ne luften kunder korrupsionit ne administraten 
publike? 

  (1) Po        (2) Jo          (8) Nuk e di / Nuk përgjigjem 

OPC20
C 

 

OPC20D.  A keni degjuar ndonjehere mbi Dhomen Kombetare te Avokateve? 

(1) Po        (2) Jo           (8) Nuk e di / Nuk përgjigjem 
OPC20

D 
 

OPC20E.  A keni degjuar ndonjehere per avokate te cilet jane ndeshkuar per performance te keqe? 

 
(1) Po        (2) Jo           (8) Nuk e di / Nuk përgjigjem 

OPC20
E 

 

OPC20F1. A mendoni se nje avokat eshte i korruptuar kur ai: 

                  1) vendos nje pagese te larte? 

 
(1) Po        (2) Jo           (8) Nuk e di / Nuk përgjigjem 

OPC20
F1 

 

OPC20F2.  2) Kur perdor miqesine e tij me gjykatesin per te marre nje vendim te favorshem? 

 
(1) Po        (2) Jo           (8) Nuk e di / Nuk përgjigjem 

OPC20
F2 

 

OPC20F3. 3) Kur kerkon pagese shtese me qellim qe t�ja japi ate gjykatesit? 

(1) Po        (2) Jo           (8) Nuk e di / Nuk përgjigjem 
OPC20

F3 
 

OPC20F4.  4) Kur ai shtyn procesin gjygjesor? 

 
(1) Po        (2) Jo           (8) Nuk e di / Nuk përgjigjem 

OPC20
F4 

 

OPC20G.   Me cilat nga deklaratat e meposhteme jeni dakort [INT. Lexo Alternativat, pervec (8) Nuk e di] 

1) Te gjithe avokatet ne Shqiperi jane te kualifikuar mbi punen e tyre 

2) Shumica e tyre jane te kualifikuar 

3) Pak prej tyre jane te kualifikuar 

4) Asnje prej tyre nuk eshte I kualifikuar 

8) Nuk e di/Nuk Pergjigjem 

OPC20
G 

 

OPC20H.   A keni qene ndonjehere pale ne ndonje proces gjygjesor? 

 
1) Po        (2) Jo           (8) Nuk e di / Nuk përgjigjem 

OPC20
H 

 

OPC20I.    A njihni personalisht ndonje njeri te cilit i eshte kerkuar, nga nje punonjes gjykate, te paguaje rryshfet 
(per Gjykatesin,ose punonjes te tjere te gjykates)? 

1) Po        (2) Jo           (8) Nuk përgjigjem 

 

OPC20I 

 

OPC20J.    A njihni ju ndonje gjykates I cili eshte ndeshkuar per mos zbatim korrekt te detyres? 

 
1) Po [vazhdo me pyetjen tjeter]       (2) Jo [kalo tek OPC20L]          (8) Nuk e di / Pa përgjigje 

OPC20J 
 

OPC20K.   Nga keni marre vesh mbi kete ngjarje? [INT. rretho alternativen e pare qe permendet] 

(1) permes TV       (2) permes Radios        (3) permes gazetave        (4) permes miqeve dhe shokeve  

(5) permes Organizatave te shoqerise civile       (8) Nuk e di / Nuk përgjigjem 

OPC20
K 
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OPC20L.   Ju lutem tregoni sesa dakord jeni me deklaraten e meposhtme: 

Per mendimin tim gjykatesit jane te paanshem kur drejtojne nje proces gjegjesor. 

 [INT. Lexo Alternativat, pervec (8) Nuk e di] 

 
(1) Plotesisht Dakord (2) Dakord (3) Neutral (4) Nuk jam Dakord (5) Aspak Dakord (8) (8) Nuk e di / Pa përgjigje 

 
 

OPC20
L 

 

FI1.  A jeni ne dijeni mbi ekzistencen e ligjit mbi lirine e informacionit ne Shqiperi?  
 
(1) Po        (2) Jo           (8) Nuk e di / Pa përgjigje [INT. Kalo tek OPC26] 

FI1 

FI2. A e keni ushtruar ndonjehere te drejten qe ju jep ky ligj per te kerkuar informacion nga strukturat publike?  
 
(1) Po         (2) Jo           (8) Nuk e di / Pa përgjigje 

FI2 

OPC26. Nga i merrni kryesisht informacionet për rastet e korrupsionit?  [INT. prano vetem pergjigjen e pare]  

 
(1) Miq apo fqinj  (2) Radio  (3) TV  (4) Gazetat  (6) Organizatat e Shoqërisë Civile   (8) Nuk e di / Pa Pergjigje 

OPC26 

OPC27. Informacioni që keni marrë nga media gjatë vitit të kaluar mbi korrupsionin eshte:  [INT. Lexo 
Alternativat, pervec (8) Nuk e di] 

(1) Rritur            (2) Ka mbetur i njejte      (3) Pakesuar                        (8) Nuk e di / Pa Pergjigje 
OPC27 

OPC28. A mendoni se pjesëmarrja e komunitetit në denoncimin e rasteve të korrupsionit gjatë vitit të kaluar 
eshte? [INT. Lexo Alternativat, pervec (8) Nuk e di] 

 
(1) Rritur            (2) Ka mbetur i njejte      (3) Pakesuar                        (8) Nuk e di / Nuk përgjigjem 

OPC28 

 
[INT. Përdor kartën �C�] Tani do të përmend emrat e disa institucioneve të ndryshme publike dhe private. Jam i interesuar të di se 
sa të korruptuar apo të ndershëm janë përfaqësuesit e këtyre institucioneve. Ju lutem, i vlerësoni ata me numrat nga 1 deri tek 10, ku 
1 është shumë i ndershëm dhe 10 shumë i korruptuar. 
 

Nivelet e Korrupsionit 
INSTITUCIONET 

Shumë i ndershëm  Shumë i korruptuar S�e di 

PC1. Deputetët (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (88) PC1 

PC2. Kryetarët e Bashkive (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (88) PC2 
PC3. Ministrat (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (88) PC3 
PC4. Prefektët (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (88) PC4 
PC5. Policët (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (88) PC5 
PC6. Pedagogët e universiteteve (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (88) PC6 
PC7. Drejtuesit fetarë (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (88) PC7 
PC8. Gjykatësit (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (88) PC8 
PC9. Ushtarakët (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (88) PC9 
PC10. Drejtuesit e partive politike (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (88) PC10 
PC11. Drejtuesit e OJQ-ve (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (88) PC11 
PC12. Prokurorët (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (88) PC12 
PC13. Doktoret  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (88) PC13 
PC14. Media (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (88) PC14 
PC15. Presidenti i Republikës (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (88) PC15 
PC16. Doganierët (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (88) PC16 
PC17. Tatimorët (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (88) PC17 
PC18.  Pronaret e bizneseve (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (88) PC18 
PC19. Mesuesit e shkollave publike (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (88) PC19 
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[INT. mblidhni Kartën C] 

HUTRA2. Trafikimi i qenieve njerezore eshte transportimi i paligjshem me dhune ose vullnetar i 
individeve nga nje vend ne nje tjeter. A ekziston trafikimi në komunitetin tuaj? 

 
(1) Po      (2) Jo   (8) Nuk e di/ Pa pergjigje 

HUTRA2 
 

HUTRA3. A njihni ndonjë njeri personalisht që ka qenë viktimë e trafikimit? 
 
(1) Po      (2) Jo   (8) Nuk e di/ Pa pergjigje 

HUTRA3 
 

 
 
 

IP1.  Gjate vitit te kaluar, a keni blere ndonje kopje jo-origjinale te nje disku (CD) muzikor?    

1) Po        (2) Jo           (8) Nuk e di / Pa përgjigje 
IP1 

 

IP2.  Gjate vitit te kaluar, a keni marre me qera ndonje kopje jo origjinale te ndonje kasete video ose DVD?    

1) Po        (2) Jo           (8) Nuk e di / Pa përgjigje 
IP2 

 

IP3.   Gjate vitit te kaluar, a keni blere ndonje program (software) kompjuterik jo-origjinal?  

1) Po        (2) Jo           (8) Nuk e di / Pa përgjigje 
IP3 

 

IP4.    A keni degjuar ndonjehere mbi ligjin mbi Pronesine Intelektuale (E drejta e Autorit)? 

1) Po        (2) Jo           (8) Nuk e di / Pa përgjigje 
IP4 

 

[INT. Përdor kartën �D�]. Tani duke perdorur shkallen nga 1 ne 5, ku 1 do te thote KURRE dhe 5 GJITHMONE, ju lutem me jepni 
nje vleresim se ne cfare mase gjate dy viteve te fundit (2004 � 2005) vendimet mbi manaxhimin e personelit (marrje ne pune, 
emerimet, ndryshime, ngritjet ne detyre, rritje pagash) kane qene: 
 
 

Kurre Ralle Zakonisht Pothuajse 
gjithmone 

Gjithm 
one 

Nuk e 
di 

 

PM6.  Bere ne menyre transparente (dihej se kush emerohej, ngrihej 
ne detyre, transferohej ose merrte ngritje page si dhe pse) 

1 2 3 4 5 8  

PM7.   Njoftimet per vende te lira pune jane shpallur si brenda ashtu 
edhe jashte institucionit  (Kur kane qene te nevojshme) 

1 2 3 4 5 8  

PM8.  Te nevojshme per permiresimin e eficences se institucionit 1 2 3 4 5 8  

PM9.  Kontrolluar ne menyre te rregullt nga njesia e brendshme e 
kontrollit 

1 2 3 4 5 8  

PM10.  Subjekt i nje procedure formale apelimi  1 2 3 4 5 8  

PM11.  Bazuar ne kritere specifike te shkruara (ndryshe nga ato jo 
te shkruara dhe rregullat jozyrtare) 

1 2 3 4 5 8  

PM12.  Bazuar mbi eksperiencen profesionale/meritat/performancen 1 2 3 4 5 8  

PM13.  Bazuar ne nivelin e arsimimit 1 2 3 4 5 8  

PM14.  Vjetersia ne pune 1 2 3 4 5 8  

PM15.  Bazuar ne lidhjet familjare dhe miqesore 1 2 3 4 5 8  

PM16.. Influencuar nga marrdhenie biznesi 1 2 3 4 5 8  

PM17.  Bazuar ne lidhje politike/presion politik/pjesemarrje ne 
politike 

1 2 3 4 5 8  

PM18.  Bazuar ne njohjet e njerezve me pozite brenda institucionit 1 2 3 4 5 8  

PM19.  Influencuar nga pagesa te paligjshme (Blerja e vendit te 
punes ose ngritjet ne detyre) 

1 2 3 4 5 8  

 
INT.Mblidh Karten D 

 
SS1. Ne nje shkalle nga 1 deri ne 5 sa e kenaqeshme eshte paga juaj? [INT. lexo alternativat, pervec 
(8) nuk e di] 
 
(1)  Krejtesisht e pakenaqshme    (2) E pakenaqshme   (3) Disi e Kenaqshme   (4) E Kenaqshme    
 
(5) Shume e Kenaqshme   (8) Nuk e di 

SS1  
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SS2. Ne nje shkalle nga 1 deri ne 5 sa te kenaqeshme jane perfitimet e tjera (pensionet, sig. 
shendetesore)? [INT. lexo alternativat, pervec (8) nuk e di] 
 
(1)  Krejtesisht te pakenaqshme. (2) Te pakenaqshme. (3) Disi te Kenaqshme. (4) Te Kenaqshme.    
 
(5) Shume te Kenaqshme.    (8) Nuk e di 

SS2 

SS3. Gjate 12 muajve te fundit, a e keni marre ndonjehere me vonese pagen tuaj mujore?   
 
(1) Po   (2) Jo [Kalo tek SS4]   (8) Nuk e di 

SS3  

SS3A. Afersisht gjate 12 muajve te fundit sa here ju ka ndodhur qe ta merrni pagen me vonese?  
[INT. Sheno numrin] 
 
__________ here      (88) Nuk e di  (99) E pavend (nuk e ka marre me vonese) 

SS3A |__|__| 

SS3B. Kur e keni marre pagen me vonese, ne institucionin tuaj, sa eshte mesatarisht kohe-vonesa ne 
jave, deri ne diten e marrjes se pages? [INT. Sheno numrin] 
 
__________ jave       (88) Nuk e di  (99) E pavend (nuk e ka marre me vonese) 

SS3B |__|__| 

SS4. Sa ka qene paga juaj mujore, neto per vitin 2005? [INT. te ardhurat jane shenuar ne Lek te reja]  
[INT. perdor nje nga segmentet e meposhtme per nivelin e pages] 
 
(1) Me pak se 10,000 Lek   (2) 10,000 � 19,999 Lek   (3) 20,000 � 39,999 Lek  
 
(4) 40,000 � 59,999 Lek     (5) 60,000  e lart          (88) Nuk e di  

SS4  

 

PERFEVAL1. Sa shpesh vleresohet performanca juaj zyrtarisht ne menyre te shkruar?  

 

 Kurre  [Kalo tek PERFEVAL3]  

(1) Njehere ne tre vjet  (2) Njehere ne dy vjet (3) Cdo vit (4) Me shume se njehere ne vit   

(5) Tjeter (specifiko) ________________                    (8)  Nuk e di  

PERFEVAL1  

PERFEVAL2. A ka pasur ndonje pershkrim te shkruar te kritereve mbi te cilat eshte bere vleresimi 
i performances tuaj? 

 

 1) Po        (2) Jo       (8) Nuk e di / Pa përgjigje   9) E Pavend (nuk ka pasur vleresim performance)   

PERFEVAL2  

PERFEVAL3. Gjate tre viteve te shkuara a eshte ndeshkuar ndonje punonjes ne Institucionin tuaj 
per performance te dobet? 

1) Po        (2) Jo           (8) Nuk e di / Pa përgjigje    

PERFEVAL3  

PERFEVAL4. Gjate vitit te kaluar a eshte ndeshkuar ndonje punonjes per shkak te ndonje sjelljeje 
joprofesionale?    
 

1) Po        (2) Jo           (8) Nuk e di / Pa përgjigje    

PERFEVAL4 

PERFEVAL5.  Sa shpesh shperblehen arritjet e shkelqyera profesionale ne institucioni juaj?  

   
 (1) Kurre (2) Ralle (3) Vazhdimisht  (4) Pothuajse gjithmone   (5) Gjithmone   (8) Nuk e di / Pa 
përgjigje    

PERFEVAL5  

 
[INT. Trego edhe njehere karten �D�] 
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Ju lutem vleresoni tendencen e zyrtareve publike ne institucionin tuaj per te ndryshuar pune dhe per te kaluar nga sektori publik ne 
ate privat dhe anasjelltas. Ju lutem perdorni te njejten shkalle me ate te Kartes D, ku 1do te thote Kurre dhe 5 Gjithmone: 
 Kurre Ralle Vazhdimisht Pothuajse 

gjithmone 
Gjithmo
ne 

Nuk e di   

ROTATE1.  Drejtuesit 1 2 3 4 5 8 ROTATE1  
ROTATE3. Specialistet/Profesionistet/Tekniket 1 2 3 4 5 8 ROTATE3  
ROTATE4.  Te tjere (Specifiko) 
_________________________________ 

1 2 3 4 5 8 ROTATE4  

 
Ju lutem vleresoni me po te njeten shkalle politikat/udhezimet per administrimin e buxhetit ne institucionin tuaj. 
Vendimet per administrimin e buxhetit jane:   
 
BUDGET1. Parqitura zyrtarisht (Ne forme 
te shkruar) 

1 2 3 4 5 8 BUDGET1  

BUDGET2.  Te thjeshta, te qarta, dhe 
lehtesisht te kuptueshme. 

1 2 3 4 5 8 BUDGET2  

BUDGET3. Nuk kerkojne nje numer te 
ekzagjeruar procedurash administrative. 

1 2 3 4 5 8 BUDGET3  

BUDGET4. Te mire mbikqyrura 
(Administratoret sigurojne qe rregullat te 
zbatohen) 

1 2 3 4 5 8 BUDGET4  

BUDGET5. Zbatohen   rigorozisht 1 2 3 4 5 8 BUDGET5  
 
Gjate dy viteve te fundit, ne cfare mase jeni dakord se vendimet qe kane te bejne me administrimin e buxhetit (zerat e buxhetit, 
sherbimet, programet e realizuara, grupet qe kane perfituar shumat ne buxhet) kane qene: 
 
BUDGET6. Transparente (ne e dime kush 
ka perfituar cfare dhe pse) 

1 2 3 4 5 8 BUDGET6  

BUDGET7.  Te njoftuara dhe te hapura 
per publikun e gjere permes mjeteve te 
ndryshme ligjore. 

1 2 3 4 5 8 BUDGET7  

BUDGET8.  Subjekte te kontolleve te 
rregullta nga njesia e brendshme e 
kontrollit 

1 2 3 4 5 8 BUDGET8  

BUDGET9.   Subjekte te kontolleve te 
rregullta te jashtme te realizuara nga 
profesioniste te kualifikuar ne auditim 

1 2 3 4 5 8 BUDGET9  

BUDGET10.  Bazuar ne disa kritere 
specifike te shkruara  

1 2 3 4 5 8 BUDGET10  

BUDGET11. Influencuara nga lidhje 
rajonale 

1 2 3 4 5 8 BUDGET11  

BUDGET 12. Bazuar nen presion politik 1 2 3 4 5 8 BUDGET12  
BUDGET13. Bazuar ne lidhje te 
influencuara brenda insitucioneve. 

1 2 3 4 5 8 BUDGET13  

BUDGET14. Influencuar nga pagesa ate 
paligjshme.  

1 2 3 4 5 8 BUDGET14  

BUDGET15.   Te planifikuara duke marre 
ne konsiderate permbushjen e nevojave 
institucionale. 

1 2 3 4 5 8 BUDGET15  

INT. Mblidh karten D 
 

 
PARTON1. Bazuar ne ate qe dini gjate 12 muajve te fundit, a kane ndikuar zyrtaret e zgjedhur, te tjere te 
zgjedhur prej tyre ose zyrtaret e partive politike ne vendimet per marrjen ne pune ose ngritjen ne detyre te 
punonjesve ne institucionin / departamentin tuaj? 

  1) Po        (2) Jo           (8) Nuk e di / Pa përgjigje    

 
PATRON1 

 

 
 

PROC1. Ne departamentin / nstitucionin tuaj ne cfare mase udhezimet/politikat/rregullat e menaxhimit te 
prokurimit jane te zyrtarizuara ne forme te shkruar? Me prokurim ketu nenkuptohet blerja e te mirave dhe 
sherbimeve publike, ilaceve, inputeve bujqesore, dhe kancelarite.   
 
(1) Kurre     (2) Deri ne 25% te rasteve   (3) Deri ne 50% te rasteve  (4) Deri ne 75% te rasteve  (5) Gjate 
gjithe kohes  (8) Nuk e di      

PROC1  
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PROC3. Kur jepet nje shperblim per nje kontrate prokurimi te organizates tuaj, zakonisht cfare perqindje e 
vleres se kontrates duhet te paguhet me qellim qe te fitohet ajo kontrate?   
 
 _______% e vleres se kontrates.                              (888). Nuk e di 

PROC3.  

 
Eshte nje praktike e perdorur qe kompanite dhe njerez nga komunitetit te japin rryshfete ose te bejne pagesa �nen dore� per zyrtaret 
publike 
 
INT. Trego Karten E 

BRIBE1.   Sipas opinionit tuaj sa eshte e perhapur kjo praktike tek zyrtaret publike/sektorin public? 

(1) Nuk ekziston  (2) E neglizhueshme  (3) Disi e perhapur  (4) E perhapur  (5) Shume e perhapur (8) Nuk e di 

BRIBE1  

BRIBE2.  Po tre vjet me pare? 
 
 1) Nuk ekziston  (2) E neglizhueshme  (3) Disi e perhapur  (4) E perhapur  (5) Shume e perhapur (8) Nuk e di 

BRIBE2  

BRIBE3.  Sipas opinionit tuaj sa e perhapur eshte kjo praktike midis biznesmeneve lokale? 

1) Nuk ekziston  (2) E neglizhueshme  (3) Disi e perhapur  (4) E perhapur  (5) Shume e perhapur (8) Nuk e di 

BRIBE3  

BRIBE4.  Po tre vjet me pare?                                                                                                                                 

1) Nuk ekziston  (2) E neglizhueshme  (3) Disi e perhapur  (4) E perhapur  (5) Shume e perhapur (8) Nuk e di 

BRIBE4  

BRIBE5.  Sipas opinionit tuaj sa e perhapur eshte kjo praktike midis investitoreve te huaj? 

1) Nuk ekziston  (2) E neglizhueshme  (3) Disi e perhapur  (4) E perhapur  (5) Shume e perhapur (8) Nuk e di 

BRIBE5  

BRIBE6.  Po tre vjet me pare?                                                                                                                                 

1) Nuk ekziston  (2) E neglizhueshme  (3) Disi e perhapur  (4) E perhapur  (5) Shume e perhapur (8) Nuk e di 

BRIBE6  

BRIBE7.  Sipas opinionit tuaj sa e perhapur eshte kjo praktike midis organizatave nderkombetare? 

1) Nuk ekziston  (2) E neglizhueshme  (3) Disi e perhapur  (4) E perhapur  (5) Shume e perhapur (8) Nuk e di 

BRIBE7  

BRIBE8.  Po tre vjet me pare?                                                                                                                                 

1) Nuk ekziston  (2) E neglizhueshme  (3) Disi e perhapur  (4) E perhapur  (5) Shume e perhapur (8) Nuk e di 

BRIBE8  

INT. Mblidh Karten E 
 
INT. Trego Karten F 
 
Ne nje shkalle nga 1 ne 10, ku 1 do te thote Nuk Ekziston dhe 10 � Mbizoteron, sa te perhapura jane praktikat e meposhtme ne 
institucionin net e cilin punoni?  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Nuk Ekzistojne Mbizoterojne 

 
(Nuk e di=88)  

 

XBRI1. Ryshfete per te perfituar sherbime publike XBRI1 
 

XPCJ5. Ryshfete per te ndryshuar vendimet regulluese XPCJ5  

XPCJ6. Rryshfete per te ndryshuar vendime ligjore  XPCJ6  

XPCJ7. Ryshfete ne procesin e lidhjes se kontratave  XPCJ7  

INT. Mblidh karten F 
 
 
INT. Dorezo Karten G 
 
Ne vende te ndryshme te botes, jane te njohur disa aktore dhe grupe ne sektorin privat te cilet bejne presion mbi 
qeverine per te mbrojtur interesat e tyre, permes dhenies se ryshfeteve.  Duke perdorur nje shkalle nga 1 ne 10, ku 1 do 
te thote NUK INFLUENCOJNE ndersa 10 � INFLUENCOJNE MJAFT, ju lutem me thoni se ne cfare mase format e 
meposhtme te korrupsionit kane nje rol domethenes mbi mjedisin e biznesit ne vend: 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Nuk influencojne Influencojne Mjaft 

 
(Nuk e di=88)  

 
 

YBRI1. Ryshfete dhene punonjesve te Bankes Qendrore me qellim qe interesat personale te mbrohen nga 
vendimet e bankes.  YBRI1 

 

YPCJ5. Ryshfete dhene deputeteve qe te bejne te mundur qe ligje te vecanta te favorizojne interesat e tyre.   YPCJ5  

YPCJ6. Ryshfete dhene zyrtareve publik per te mundesuar qe vendimet presidenciale ose ministrore te 
favorizojne interesat e tyre.  YPCJ6 

 

YPCJ7. Rryshfete dhene per zyrtaret e komisioneve rregullatore ose agjensive mbikqyrese per te siguruar 
mbrojtjen e interesave specifike te disa grupeve.  YPCJ7 

 

YPCJ8. Rryshfete dhene autoriteteve me qellim anullimin e nje rregulloreje ose nje vendimi ne sherbim te 
interesave te caktuar.  YPCJ8 

 

 
 

 
Q2.  Sa vjeç jeni?   _______________________ Q2  

 
 

Q10. Në cilën kategori janë të ardhurat tuaja familjare mujore në Lekë te reja 
[Përfshirë edhe paratë që mund t�ju vijnë nga jashtë shtetit ose nga burime të 
tjera] 

[Trego shkallën e të ardhurave në Kartën E ] 

(0) Nuk kam të ardhura    (1) Më pak se 10, 000 
(2) Mes 10,001-15,000    (3) 15,001-20,000 
(4) 20,001- 50,000          (5) 50,001-80,000 
(6) 80,001-100,000          (7) 100,001-150,000 
(8) 150,001-200,000        (9) 200,001-300,000  
(10) Më shumë se 300,000   (88) Nuk e di/Nuk përgjigjem 

Q10 
 

 

 

 

 

 

Në përfundim, a mund të më thoni nese shtepia jua ka: [INT. lexoji të gjitha] 

R1. Televizor me ngjyra (0) Jo (1) Një (2) Dy (3) Tre ose më shumë 
R1 

 

R2. Televizor bardhë e zi (0) Jo (1) Një (2) Dy (3) Tre ose më shumë R2  

R3. Frigorifer (0) Jo                    (1) Po R3  

R4. Telefon (0) Jo                    (1) Po R4  

R5. Makinë (0) Jo (1) 
Një 

   (2) 
Dy 

(3) Tre ose më shumë  R5  

R6. Radio (0) Jo (1) Një (2) Dy (3) Tre ose më shumë R6  

R7. Energji elektrike (0) Jo                   (1) Po R7  

R8. Banjo brenda (0) Jo                   (1) Po R8  

R9. Sa dhoma keni ne shtepine tuaj? _________ R9  
 
 

Koha e përfundimit të intervistës _____ : _____   TI. Kohëzgjatja e intervistës [minutat shih faqen nr.  1) 
_________ TI 

 

 
Adresa: ______________________________________________________________________________________________ 
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Këto ishin të gjitha pyetjet.  Ju faleminderit shumë për ndihmën tuaj. 
 
__________________________________________________________________________________________________________ 
 
KODI INTERVISTUESIT.  ______________ EMRI INTERVISTUESIT_______________________________________________ 
Betohem se intervista u krye me personin e përmendur.  
 
Firma e intervistuesit    __________________ Data ____ /_____ /_____       Firma e mbikqyrësit në terren _________________ 
 
Vërejtje: ____________________________________________________________________________________________                
               ___________________________________________________________________________________________. 
 
Firma e personit që verifikoi të dhënat                      _____________________________ 
 
 
 
Shenime ne Zyre Verifkuar 
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