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V E N D I M 

 
Nr. 224, Datë 20.12.2018 

 
PËR 

EVADIMIN E MATERIALEVE TË AUDITIMIT TË PERFORMANCËS  
‘‘Përmbytjet – Parandalimi, Mbrojtja, Gadishmëria’’ 

 
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. 786/6, datë 
12.10.2018 realizoi auditimin e performancës me temë “Përmbytjet – Parandalimi, 
Mbrojtja, Gadishëmria”. Ky auditim u ushtrua në Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit 
Rural, Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë dhe në Drejtorinë e Përgjithshme të 
Emergjencave Civile. Pas përfundimit të punës paraprake audituese u përgatit 
programi auditues. Në përfundim të punës audituese në terren, me shkresat nr. 786/7 
datë 18.11.2018 iu dërgua projekt-raporti i auditimit institucioneve subjekt auditimi. 
 
Raporti i auditimit është hartuar pasi janë shqyrtuar observacionet e dërguara nga 
Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, me shkresë nr. prot. 9641/2, datë 
12.12.2018, protokolluar në KLSH me nr. prot. 786/11, datë 13.12.2018 dhe nga 
Drejtoria e Përgjithshme e Emergjencave Civile. 
 
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 të Cilësisë, vlerësimin 
mbi objektivitetin dhe cilësinë e auditimit nga Kryeaudituesi dhe Drejtori i 
Departamentit të Auditimit të mësipërm, në mbështetje të nenit 15, shkronja “c” të 
Ligjit nr. 154/2014, datë 27.11.2014, “Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit 
të Lartë të Shtetit”: 
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KONKLUDOVA 

 
Manaxhimi i rrezikut nga fatkeqësitë është duke u shndërruar në një temë të 
rëndësishme për axhendën publike në Shqipëri. Fatkeqësitë që lidhen me ndikimin e 
rreziqeve natyrore po i kushtojnë me miliarda lek ekonomisë shqiptare dhe po sjellin 
një ndikim negativ në stabilitetin e jetesës dhe zhvillimit të të ardhurave, si rrjedhojë e 
rritjes së ekspozimit fizik të aseteve kombëtare dhe popullatës, si edhe vulnerabilitetit 
ekonomiko-shoqëror. Në këtë kuadër, kapacitetet e sistemit të Mbrojtjes Civile mbeten 
të pamjaftueshme për të menaxhuar numrin në rritje të emergjencave dhe 
rikuperimin me shpejtësi. Në mënyrë që vendi të jetë i sigurtë për të gjithë qytetarët 
që jetojnë dhe punojnë në të, në çdo përpjekje për zhvillim lind nevoja të mbajë në 
vëmendje riskun e fatkeqësive, si dhe të forcohen kapacitetet e Mbrojtjes Civile në çdo 
nivel1. 
Ndërsa informacioni mbi kërcënimin ndaj rreziqeve natyrore në Shqipëri mbetet i 
fragmentarizuar, të dhënat e disponueshme tregojnë se niveli i rrezikut është duke u 
rritur dhe është relativisht më i lartë në Shqipëri sesa në vendet fqinje2 . 
Ndër insituticionet kryesore të angazhuara maksimalisht në çështjet e përmbytjeve, 
janë Drejtoria e Përgjithshme e Emergjencave Civile dhe Ministria e Bujqësisë dhe 
Zhvillimit Rural. Në auditim është përfshirë gjithashtu edhe Ministria e Infrastrukturës 
dhe Energjitikës, si organi përgjegjës për menaxhimin e digave dhe aktivitetit të tyre. 
Nga faza studimore duke vlerësuar si riskun kryesor të auditimit ekzistencën e një 
kuadri ligjor tëpër të hershëm që orientonte menaxhimin e situatave të përmbytjeve, 
grupi i auditimit e përqëndroi studimin në nivel mikro me fokus vetëm në çështjen e 
politikave. Mbi këtë temë mund të kryhet një auditim tjetër, i cili krahas studimit në 
nivel organizativ të përqëndrohet në një studim në nivel operacional duke shqyrtuar 
veprimtarinë konkrete të bashkive që mbulojnë zonat më problematike për 
përmbytjet. 
Kuvendi i Republikës së Shqipërisë miratoi Ligjin nr. 8756, datë 26.03.2001 “Për 
emergjencat civile”. Ky është ligji i parë në këtë fushë në historinë e legjislacionit 
shqiptar, i përmbledhur dhe i pavarur. I vlerësuar në kontekstin e ditëve të sotme, ky 
ligj nuk garanton një kuadër solid konceptual, për nxitjen e reduktimit të rrezikut nga 
fatkeqësitë. Po kështu, ai nuk reflekton ndryshimet në kontekstin e rrezikut, 
ndryshimet institucionale dhe mbi të gjitha nuk i njeh organit kryesor përgjegjës për 
çështjet e emergjencave civile (DPEC), kompetencat dhe autoritetin e nevojshëm në 
koordinimin e këtyre sityatave. 
Nga auditimi rezultoi se kanë munguar dokumentet politike afatmesme apo afatgjata 
të cilat sigurojnë drejtimin e përbashkët për të gjitha institucionet që punojnë për 
reduktimin e rrezikut ndaj fatkeqësive dhe mbrojtjen civile në Shqipëri dhe për pasojë 
veprimet e ndërmarra nuk dikothen nga një vizion, objektiva dhe parime udhëzuese të 
dakordësuara nga të gjithë palët e përfshira. Ka munguar gjithashtu angazhimi për 
hartimin e akteve normative për standardizimin e procedurave të planizimit dhe 
raportimit, ku dallohen raste sporadike të shkëmbimit të informacionit mes palëve të 

                                                             
1 Draft Strategjia Kombetare për uljen e rrezikut nga fatkeqësitë. 
2 Dy raporte përshkruajnë nivelin e rrezikut nga fatkeqësitë natyrore dhe kapacitetet në lidhje me 
manaxhimin e rrezikut nga fatkeqësitë në Shqipëri: (1) Disaster risk assessment in Albania, UNDP, 
2003; dhe (2) Disaster Risk Reduction Capacity Assessment Report for Albania, UNDP 2011. 
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përfshira në kuptimin e pasqyrimit të gjendjes aktuale dhe parashikimet e mundshme 
për rastet e përmbytjeve. Ky proces menaxhues është karakterizuar nga një nivel i 
dobët bashkëpunimi, i cili vihet re në anashkalimin e detyrimeve të strukturave të 
përhershme siç janë mbledhjet e Këshillave apo Komiteteve Këshillimore dhe 
funksionimin vetëm të strukturave të përkohshme të cilat ngrihen në momentin kur 
ndodhemi para faktit. Në këtë kontekst, rezulton se lidershipi shqiptar njeh në letra 
rëndësinë e një qasje proaktive, por në veprime konkrete priret drej asaj reaktive.  
Duket se situatat e emergjencave civile në vendin tonë menaxhohen në mënyrë 
paradoksale, po ti referohemi faktit se aktorët e përfshirë në këtë çështje hartojnë 
plane parandaluese pa identifikuar më parë risqet se çfarë po parandalojnë.  
I gjithë sistemi i Shërbimit të Emergjencave Civile, nuk zotëron mekanizma vlerësimi 
për matjen e nivelit të progresit apo efektivitetit të veprimeve të ndërmarra dhe 
politikave të ndjekura. Në asnjë rast nuk janë analizuar avantazhet apo mangësitë e 
planeve të menaxhimit dhe nuk identifikohen përgjegjësit apo ndërhyrjet për 
përmirësime. 
Sistemi i menaxhimit të përmbytjeve në vendin tonë është më shumë i përqëndruar në 
menaxhimin e situatës pas ndodhjes së përmbytjeve, pra nuk është një sistem i 
ndërtuar në mënyrë që të marrë masat e nevojshme dhe ti kushtojë rëndësinë e duhur 
fazës së parandalimit. Nuk ka studime shkencore lidhur me shkaqet që sjellin 
përmbytje masive siç ka ndodhur në vitet e fundit, nuk ka studime në lidhje me masat 
që duhet të merren në perspektive afatgjatë për të forcuar sistemin dhe për të 
minimizuar rrezikun e përmbytjeve. Për forcimin e sistemit nuk mjafton që të forcohet 
apo të mirë fuksionojë një strukturë e caktuar por shumë më e rëndësishme është të 
forcohet bashkëpunimi dhe koordinimi midis strukturave. Mbrojtjes nga përmbytjet 
duhet ti kushtohet një vëmëndje më e madhe jo vetëm nëpërmjet rindërtimit të 
infrastrukturës së dëmtuar por është e nevojshme një studim shkencor lidhur me 
sistemin e burimeve ujore. Duhet të identifikohen shkaqet që sjellin përmbytjet e 
niveleve të mëdha. Duhet të kryhet hartimi i hartave të përmbytjeve të cilat 
përcaktojnë sipërfaqet/zonat të cilat janë në rrezik të përmbyten, këto do të 
rezultonin si dokumenti bazë për hapat që duhet të ndërmerren në parandalimin dhe 
masat për mbrojtjen nga përmbytjet. Analizimi i të gjithë sistemit të përmbytjeve do të 
bënte të mundur marrjen e masave mbrojtëse më efektive dhe me kosto më të ulët. 
Sistemi që duhet të ngrihet duhet të jëtë i aftë të koordinojë aktivitetet e strukturave 
përgjegjëse lidhur me parandalimin, mbrojtjen, përgatitjen, përgjigjen dhe lehtësimin 
nga përmbytjet. Gjithashtu duhet të përcaktohen edhe mekanizmat për matjen e 
performacës së të gjithë strukturave të përfshira në menaxhimin e të gjitha fazave të 
përmbytjeve. 
 
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 “Përmbytjet – Parandalimi, Mbrojtja, 
Gadishmëria”, të ushtruar në Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Ministrinë e 
Infrastrukturës dhe Energjisë dhe në Drejtorinë e Përgjithshme të Emergjencave 
Civile. 
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II. Të miratoj rekomandimet e përcaktuara dhe të kërkoj marrjen e masave për sa 
vijon: 
 
I. Për Pyetjen: A ka rezultuar i plotë kuadri rregullator për tre fazat e para të ciklit 
të menaxhimit të përmbytjeve? 
 
Gjetje: 
 Ligji për emergjencat civile nuk garanton një kuadër solid konceptual, për nxitjen e 

reduktimit të rrezikut nga fatkeqësitë. 
 Deri më sot nuk janë ndërmarrë studime të mirëfillta mbi rrezikun nga fatkeqësitë 

natyrore të cilat të reflektojnë zhvillimet e vazhdueshme shoqërore, ekonomike 
dhe demografike të vendit. 

 Në setin e politikave që orientojnë menaxhimin e rasteve të përmbytjeve, ka 
munguar një strategji kombëtare për uljen e rrezikut nga fatkeqsitë. 

 Ministritë nuk hartojnë dhe dërgojnë rregullisht pranë DPEC, planet përkatëse për 
përgatitjen dhe përballimin e situatave të emergjencave. 

 Që nga miratimi i tij në vitin 2004, Plani Kombëtar i Emergjencave Civile nuk është 
rishikuar dhe përditësuar në asnjë rast, duke mos bërë prezent ndryshimet e 
vazhdueshme që kanë ndodhur këto 14 vite, në politika, struktura, kapacitete, etj. 

 DPEC nuk ka hartuar manualet e emergjencave civile të cilët përcaktojnë 
strukturën dhe përmbajtjen e detajuar të planeve të EC dhe gadishmërisë. 

 DPEC, që në ekzistencën e saj si drejtori përbërëse e strukturës së Ministrisë së 
Brendshme e deri më sot si institucion varësie, nuk ka patur një rregullore të 
brendshme funksionimi. 

 MBZhR nuk ka hartuar akte normative apo udhëzues për kushtet dhe kriteret për 
shkarkimet maksimale, planet e menaxhimit të baseneve ujore, plane të 
menaxhimit të rrezikut nga përmbytjet për basenet ujore, apo kushtet dhe masat 
përkatëse për planifikimin e menaxhimit të rrezikut nga përmbytjet, elemnetë të 
cilët në Ligjin 111/2012 “Për menaxhimin e integruar të burimeve ujore”, 
parashikohen të rregullohen me akte nënligjore. 

 Për periudhën objekt auditimi nuk është hartuar Strategjia Kombëtare për 
Menaxhimin e Integruar të Burimeve Ujore. 

 
Për sa më sipër rekomandoj 
 DPEC në rolin e organit koordinues për menaxhimin e situatave të emergjencave 

civile, të marrë masa për nisjen e konsultimeve me të gjithë palët e përfshira në 
proces, me qëllim final hartimin e dokumentit parësor të politikave, Strategjinë 
Kombëtare për Uljen e Rrezikut nga Fatkeqësitë. Ky dokument të paraprihet nga 
realizimi i studimeve dhe marrjes në analizë të shkaqes së ndodhjes së këtyre 
fatkesive, faktorët që ndikojnë në përkeqësimin e situatave, mundësive për 
shmangien e tyre, etj. 

Brenda vitit 2019 
 

 DPEC të marrë masa për hartimin dhe Ministria e Mbrojtjes për miratimin e 
rregullores së brendshme të funksionimit të saj, duke pasqyruar saktë dhe 
konkretisht role, detyrat, përgjegjësitë dhe kompetencat e secilës strukturë 
përbërëse, qoftë në dokument më vete, apo pjesë përbërse e rregullores së MB. 
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Deri në qershor 2019 
 

 MBZhR të marrë masa për hartimin e draftit final të Strategjisë Kombëtare për 
Menaxhimin e Integruar të Burimeve Ujore dhe të lobojë për miratimin sa më 
shpejt të këtij dokumenti.  

Deri në qershor 2019 
 MBZhR dhe MIE, si subjekte nën auditim, por edhe Ministritë e tjera me kërkesë të 

vazhdueshme nga DPEC, të marrin masa për hartimin e vazhdueshëm dhe periodik 
të planeve përkatëse të menaxhimit të emergjencave civile, si dhe për dërgimin e 
vazhdueshëm të informacioneve pranë DPEC mbi zbatimin e këtij plani, si në kohë 
të qetë,ashtu edhe në situatat emergjente. 

Në vazhdimësi 
 

 DPEC dhe Ministria e Mbrojtjes në bashkëpunim me të gjitha strukturat e 
Shërbimit Kombëtar të Emergjencave Civile, si dhe me konsultimin e të gjithë 
palëve të përfshira në këtë çështje, të marrë masa për propozimin dhe hartimin e 
përmirësimeve ligjore në ligjin për emergjencat civile, i cili të reflektojë ndryshimet 
në kontekstin e rrezikut, ndryshimet institucionale që kanë ndodhur dhe mbi të 
gjitha të kontribuojë në fuqizimin e kompetencave dhe autoritetin e nevojshëm të 
DPEC në koordinimin e këtyre situatave. 

Brenda vitit 2019 
 

 MBZhR të marrë masa për plotësimin e kuadrit rregullator që lidhet me 
menaxhimin e integruar të burimeve ujore, duke hartuar akte normative apo 
udhëzues për kushtet dhe kriteret për shkarkimet maksimale, planet e menaxhimit 
të baseneve ujore, plane të menaxhimit të rrezikut nga përmbytjet për basenet 
ujore, apo kushtet dhe masat përkatëse për planifikimin e menaxhimit të rrezikut 
nga përmbytjet. 

Brenda vitit 2019 
 
II. Për Pyetjen: A është siguruar koordinimi i nevojshëm i kuadrit ligjor dhe 
rregullator? 
 
Gjetje: 
 Që prej 14 vitesh, Plani Kombëtar i Emergjencave Civile nuk ka pësuar asnjë 

përditësim ku të pasqyrohen ndryshimet e ndodhura gjatë kësaj periudhe në 
funksionet, kapacitetet dhe strukturat që bashkërendojnë veprimet e tyrë në 
fushën e emergjencave civile. 

 Në rregulloret e brendshme të funksionimit të institucioneve të përfshira në 
auditim, nuk identifikohen dhe nuk pasqyrohen qartë cilat do të jenë strukturat 
përgjegjëse për menaxhimin e çështjeve të emergjencave civile, forma e tyre e 
organizimit sipas parashikimeve ligjore në fuqi, si dhe mënyrat dhe pikat e 
bashkëpunimit me palët e përfshira. 

 Nuk është ngritur dhe nuk ka funksionuar Inspektoriati Kombëtar i Mbrojtjes Civile 
që merret me kontrollin e cilësisë së standardeve dhe kontrollin e masave 
parandaluese. 
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 Me përjashtim të planeve të menaxhimit sipas fushës përkatëse, nuk parashikohet 
që nga insitiucionet objekt auditimi të vihen në dispozicion të njërit-tjetrit, analiza, 
studime, programe inspektimi, rezultate, apo plane masash për parandalimin dhe 
përgatitjen për situatat e përmbytjeve. 

 Kanë munguar aktet normative për ngritjen pranë Ministrive, të strukturave të 
përhershme apo komisioneve këshillimore sipas fushës së veprimtarisë, të cilat 
janë pikat e kontaktit mes këtyre organeve dhe DPEC dhe janë përgjegjëse për 
komunikimin dhe bashkëveprimin e ndërsjelltë mes tyre në veprimtaritë e 
nevojshme për parandalimin dhe përballimin e rasteve të përmbytjeve.  

 
Për sa më sipër rekomandoj 
 MBZhR, MIE si subjekte nën auditim dhe Ministritë e tjera të linjës me kërkesë të 

DPEC, të marrin masa për ngritjen e strukturave të posatshme pranë tyre në 
cilësinë e pikave të kontaktit me DPEC, për çështjet që lidhen me emergjencat 
civile, si dhe të hartojnë aktet normative përkatëse ku të përcaktohen qartë, 
detyrat, përgjegjësitë dhe kapacitetet e këtyre njësive në përgjigje të detyrimeve që 
i njeh kuadri ligjor për emergjencat. Po kështu, këto strukltura të marrin masa për 
pasqyrimin e këtyre njësive në rregulloret e brendshme të funksionimit të tyre. 

Brenda qershorit 2019 
  

 DPEC dhe Ministria e Mbrojtjes në bashkëpunim me të gjithë strukturat e shërbimit 
të emergjencave civile dhe me konsultimin e palëve të përfshira, të marrin masa 
për hartimin e akteve normative që standardizojnë procedurat operative dhe 
njëhsojnë funksionet e përbashkëta të tyre në çështjet e emrgjencave, duke 
përcaktuar qartë limitet e kompetencave dhe kanalet e bashkëpunimit, 
komunikimit dhe shkëmbimit të informacionit . 

Brenda shtatorit 2019 
 
III. Për Pyetjen: A janë identifikuar vështirësi në zbatimin e PKEC nga 
institucionet subjekt auditimi? 
 
Gjetje: 
 Plani Kombëtar i Emergjencave Civile nuk është paraprir nga një strategji e 

mirëfilltë menaxhimi të situatave të emergjencës. 
 Një pjesë e strukturave të parashikuara në PKEC, nuk janë ngritur kurrë, ose nuk 

funksionojnë. 
 DPEC ka mangësi në trajnimin e stafit, vështirësi në buxhet kryesisht në mungesë 

fondesh për realizim programesh apo projektesh studimi për rrezikun ndaj 
situatave të emergjencës, mos realizim të testimeve të PKEC me situata hipotetike, 
etj.  

 Kanë munguar mekanizmat për matjen e progresit të Planit Kombëtar të 
Emergjencave Civile dhe në asnjë rast nuk janë marrë në analizë faktorë që 
ndikojnë negativisht në implementimin e tij. 

 Nga asnjë nga strukturat subjekt auditimi, nuk janë marrë masa për zhvillimin e 
fushatave sensibilizuese dhe ndërgjegjësuese për publikun lidhur me rreziqet që u 
kanosen, shpërndarjen e informacioneve të nevojshme për tu pasur parasysh nga 
vetë ata në raste përmbytjesh, apo masat e nevojshme që ata vetë mund të marrin 
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për të qenë në gadishmëri dhe për të zbutur apo eleminuar efektet nga rastet e 
emergjencave. 

 
Për sa më sipër rekomandoj 

 DPEC dhe Ministria e Mbrojtjes në bashkëpunim me strukturat përbërëse të ShKEC 
të marrin masa për hartimin e mekanizmave vlerësues për matjen e progresit të 
PKEC, si dhe të identifikojë herë pas here faktorët që pengojnë, apo ndikojnë 
negativisht në implementimin e tij. 

Pas hartimit të PKEC të përditësuar 
 

IV. Për Pyetjen: A janë të përcaktuara qartë detyrimet e ndërsjellta dhe 
bashkëpunimi midis DPEC dhe institucioneve të tjera lidhur me parandalimin, 
mbrojtjen dhe gadishmërinë ndaj përmbytjeve? 
 
Gjetje: 
 Nuk janë ngritur dhe nuk janë vënë në funksion strukturat e Emergjencave Civile 

SPPEC/ZIMEK, në të gjitha ministritë e linjës; 
 Nuk është ngritur dhe nuk është vënë në funksion Qendra Kombëtare e Trajnimit 

për Mbrojtjen Civile; 
 Nuk është ngritur, Inspektoriati Kombëtar i Mbrojtjes Civile; 
 Komisioni Teknik Këshillimor i ngritur në zbatim të VKM nr. 663, datë 18.12.2002 

“Për përbërjen, funksionimin dhe përgjegjësitë e Komisionit Teknik Këshillimor të 
Specialistëve për Emergjencat Civile” (shfuqizuar në dhjetor 2015 me VKM nr. 965, 
datë 02.12.2015, por në fuqi për vitin 2015, periudhë objekt auditimi) dhe VKM nr. 
965, datë 02.12.2015 “Për bashkëpunimin ndërinstitucional të strukturave të 
drejtimit në rastet e Emergjencave Civile dhe Krizave”, rezulton të jëtë mledhur 
vetëm një herë që nga krijimi. Pra, KTK i kryesuar nga Drejtori i Përgjithshëm i 
DPEC nuk është mbledhur sipas përcaktimeve të bëra në VKM e sipërcituar. 

 Ministritë e linjës, institucionet e tjera apo struktura të përcaktuara shtetërore në 
zbatim të kërkesave të ligjit nr. 8756, datë 26.03.2001 “Për Emergjencat Civile” si 
dhe PKEC, nuk dërgojnë në DPEC: 
o planet specifike sektoriale,  
o informacion periodik sipas fushës së përgjegjësisë; 
o të dhëna mbi kapacitetet përgjegjëse për përgjigjen ndaj përmbytjeve; 
o informacione lidhur me monitorimin sistematik të rreziqeve që vijnë si rezultat 

i përmbytjeve; 
o informacion mbi programet, planet apo skenarët e situatave të përmbytjeve në 

nivel ministrie; 
o informacion lidhur me masat mbrojtëse dhe parandaluese për përmbytjet në 

nivel ministrie; 
o informacion mbi nevojat për trajnim të personelit në nivel ministrie; 

 DPEC: 
o nuk ka kryer studime lidhur me shkaqet dhe faktorët që shkaktojnë përmbytjet;  
o nuk ka matur efektivitetin dhe nivelin e zbatimit të PKEC për përmbytjet;  
o nuk ka harta të përmbytjeve që përcaktojnë sipërfaqet/zonat të cilat janë në 

rrezik të përmbyten; 
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o nuk janë kryer fushata të ndërgjegjësimit publik dhe të edukimit për përgatitjen 
dhe mbrojtjen nga përmbytjet. 

 Asnjë nga strukturat pjesë e Shërbimit Kombëtar të EC nuk kryhen kontrolle për 
zbatimin e masave mbrojtëse dhe parandaluese për përmbytjet. 

 Nuk janë të përcaktuara qartë detyrimet e ndërsjellta të strukturave përkatëse, 
përgjegjëse për parandalimin, mbrojtjen dhe gadishmërinë ndaj përmbytjeve. 

 
Për sa më sipër rekomandoj 
 DPEC dhe dhe Ministria e Mbrojtjes, si dhe palët e përfshira, të marrin masa për 

përcaktimin e qartë të objektivave mbi domosdoshmërinë e ngritjes dhe 
funksionimit të mëtejshëm të strukturave pjesë të SKShEC të cilat të nxisin 
bashkëpunimin dhe një qasje proaktive të tyre duke u fokusuar më tepër në 
parandalimin dhe mbrojtjen ndaj përmbytjeve. 

 
Deri në qershor 2019  

 
 DPEC dhe Ministria e Mbrojtjes, në bashkëpunim me strukturat e përfshira në 

menaxhimin e përmbytjeve të marrin masat për studimin e faktorëve që rëndojnë 
situatat e përmbytjeve, dhe hartimin e hartave kombëtare të përmbytjeve duke 
marrë në konsideratë Direktivën e BE 2007/60/ datë 23 tetor 2007 “Mbi 
vlerësimin dhe menaxhimin e riskut të përmbytjeve”, në bazë të të cilave më tej të 
ndërmerren veprimet e nevojshme për fazat e parandalimit dhe mbrojtjes ndaj 
përmbytjeve. 

           Brenda vitit 2019 
 
 Të përcaktohen mekanizmat për matjen e performacës së të gjithë strukturave të 

përfshira në menaxhimin e të gjitha fazave të përmbytjeve dhe DEPEC të jetë më 
aktive në gritjen e grupeve ndërministrore për monitorimin e menaxhimit të 
SKShEC dhe në kontrollin e zbatimit të masave mbrojtëse dhe parandaluese nga 
strukturave përkatëse sipas fushë së përgjegjësisë”. 

Deri në qershor 2019  
 
 DPEC në konsultim dhe bashkëpunim me ministritë e linjës dhe institucionet e 

tjera shtetërore duhet të jetë më aktive në përpunimin e planeve të trajnimeve, 
organizimin e seminareve dhe konferencave për trajnimin e personelit të 
Emergjencave Civile dhe si institucioni kryesor në menaxhhimin e EC/përmbytjeve 
duhet të përgatisë udhëzues për sensibilizimin dhe ndërgjegjësimin e strukturave 
përgjegjëse sipas fushësh së përgjegjësisë. 

 
Deri në qershor 2019  

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

Audituesit 
 
Aulent Guri     Redina Karapici   Ermira Vojka 
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